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Kultur Hamilton. Ny æra for den 
svenske James Bond. Interview 
og anmeldelse Side 4 og 11

Erotik. Auguste Rodin skabte et 
sanseligt ælte af kvinder i sine 
mestertegninger. Side 3

Højeste bud. Indien køber 
fodboldspillere på auktion for at 
skabe en kvalitetsliga. Side 11

Af MARIANNE KROGH ANDERSEN

I
lulissat – Sæl-dumplings, 
kærlighedsæsker, pikkipak-
ker. Man får udvidet sit 
ordforråd i denne kreative 
kreds blandt arkitekter, 
planlæggere og borgmestre 
fra Grønland, Danmark, 
Norge og Sverige.

Arkitekterne er samlet i fire 
dage i Ilulissat (Jakobshavn) 
for at finde ud af, hvordan 
verden – og de selv! – kan 

blive klogere på en af klodens særeste, smukkeste, 
mest ekstreme, brutale og løfterige lokalite-
ter – Grønland. Possible Greenland er titlen på 
udstillingen i den danske pavillon ved dette års 
biennale i Venedig.

Men hvorfor skal arrogante feinschmeckere fra 
verdens kulturelite, som måske hellere vil hænge 
ud med en lyserød drink ved Canal Grande, 
overhovedet interessere sig for en stor isklump i 
Nordatlanten?

»Prøv engang at se her. Kik på lysene. Lys er 
rigdom,« siger Minik Rosing, som viser mig et 
NASA-foto af kloden om natten. Den 55-årige 
professor i geologi er hovedkurator for udstil-
lingen. Han er udpeget af Dansk Arkitektur 
Center, som af Kulturministeriet har fået det 
overordnede ansvar for udstillingen, og som også 
har allieret sig med NORD Architects om det 
ambitiøse projekt.

Minik 
Rosing sæt-

ter pegefingeren på 
en stor hvid ø – stort set uden lys 

– Grønland. »Kan du se – Grønland ligger lige 
midt i verden. Midt imellem alt det blinkende 
lys. Midt imellem de økonomiske kraftcentre i 
USA og i Asien,« siger han. »Og den placering 
bliver mere og mere central i takt med klima-
forandringerne og de nye sejlruter. Det er ikke 
længere periferi. Det arktiske ocean bliver det 
ny Middelhav.« Et containerskib fra Tyskland 
til Japan kan forkorte sejlruten 42 procent ved 
at sejle nord om Norge og Sibirien i stedet for 
sydover. 

Minik Rosing klikker et nyt NASA-kort 
frem på computeren. Det viser verdenshavenes 
forekomst af plankton. Områder, som er rige på 
plankton, tiltrækker fisk. Også her er Grønland 
et smørhul. Fisk er efterhånden blevet en dyr og 
efterspurgt vare. »Hvis ikke 57.000 mennesker 
kan leve af verdens bedste fisk. Hvem kan så?«

Grønland er med andre ord blevet et geopo-
litisk hot spot. »Tror du, at kinesernes kæmpeis-
bryder Snedrage skal bryde is i Kina? Nej, den 
skal selvfølgelig til Arktis. Hvorfor interesserer 
USA sig for Danmark? Det gør de på grund af 
Grønland,« siger Minik Rosing, som selv har 
boet det meste af sit liv i Danmark med hyppige 
ophold i Grønland. Han blev verdenskendt, da 
han »skubbede« livet på Jorden 200 millioner 
år tilbage i tiden. Han påviste det ældste liv på 
Jorden - 3,8 mia år gammelt - indlejret i nogle 
sorte skifferklipper ved Isua nord for Nuuk. 

Med nye sejlruter i kølvandet på klimaforan-
dringer, olie- og mineraljagt søger det meste af 
verden mod Arktis og et af klodens få tilbagevæ-

rende – næsten 
– hvide pletter.  

DET er let at 
komme i tanke om et 

par andre grunde til at 
sætte Grønland i cen-

trum på Venedig Biennalen, 
når man bevæger sig rundt i 

Nordgrønlands skønne hovedstad. 
Man forstår Knud Rasmussens næsten 

fysiske længsel tilbage til sin fødeby. Ud for 
isfjorden paraderer det ene præmie-isfjeld efter 

det andet. 2300 slædehundes tuden klinger som 
en symfoni under byens andre lyde. Ude over 
fjorden ligger et turkisgråligt lys og bølger mod 
en rosenfingret solopgang. Temperaturen svinger 
mellem – 10 og – 15. Det er kun få dage siden, at 
mørket løftede sit blygrå tæppe efter to måneders 
polarnat. I en forrygende snestorm fik den tapre 
skare på Holms Bakke kun få minutters glimt 
af den eftertragtede sol. Så byens vanlige fejring 
af den orange kugles tilbagekomst blev mest til 
hårde snefnug mod de øjne, som længselsfuldt 
stirrede mod øst.

Få byer i verden er forkælet med udsigter som 
de grønlandske. Byggeskikken med huse, der 
er smidt som legoklodser i stærke farver ud over 
fjeldet, går igen. Naturen banker på med kik til 
fjord og fjeld næsten overalt – selv i slumbyg-
geri. Det er der ikke så meget af her i Ilulissat. 
Byen er blevet det nærmeste, Grønland kommer 
en turistmagnet. Isfjorden med den nordlige 
halvkugles mest produktive gletsjer, som i et 
halsbrækkende tempo spytter is ud i den 40 
km lange fjord, får selv den mest ekstravagante 
rejsende til at sukke af fryd. Iblandet bekymring 
for, hvad kloden har gang i.

De mange arkitekter, byplanlæggere og 
politikere, som har invaderet Ilulissat – selv 
om de det meste af tiden er buret inde i grup-
pemøder på Hotel Artic – må igen og igen ud 
for at fotografere den underskønne udsigt med 
solopgang og solnedgang, som næsten smelter 
sammen i et konstant rosa ude over det turkise 
hav med isfjelde så store som etageejendomme. 
Nej, skyskrabere.

Arkitekterne har mødtes tidligere i Nuuk. 
De arbejder sammen i grupper, en blanding af 
danske og grønlandske tegnestuer. Fra Danmark 
deltager bl.a. BIG-Bjarke Ingels Group, Henning 
Larsen Arkitekter og Vandkunsten. Der er også 

tilknyttet etnologer og skribenter fra tidsskriftet 
Conditions til formidling af projektet. Og arki-
tekterne har en backing-gruppe af alle Grønlands 
borgmestre, kommunale planchefer, Grønlands 
Arbejdsgiverforening og andre beslutningstagere. 
Som et memento om den ny tid deltog også 
olieselskabet Shell i workshoppen i Ilulissat, mest 
som iagttager og oplægsholder, og Shell er en 
af sponsorerne i det otte millioner kroner dyre 
udstillingsprojekt, der løber over tre år. 

Ud over en udstilling i den danske pavillon på 
Biennalen vil projektet også komme Grønland 
til gode. Efter den 13. Internationale biennale i 
slutningen af august i Venedig, skal udstillingen 
– med bud på Grønlands fremtid i en tid med 
store mineprojekter, en forventet indvandring af 
tusindvis af kinesiske arbejdere og et måske kom-
mende olie-boom – sejle til Grønland. Foreløbig 
til kulturhuset Katuaq i Nuuk og muligvis også 
til andre byer.

NÅR man følger Possible Greenland fra sidelin-
jen, forekommer det, at udstillingen stadig er i 
sin vorden. Selvom nogle ting begynder at forme 
sig, så må arkitekter være udstyret med gode 
nerver og enestående sidste-minut-arbejdsevne, 
for der er kun godt et halvt år til, at Possible 
Greenland skal stå klar og funkle i Gardini 
27. august. Og Kent Martinussen, direktør for 
Dansk Arkitektur Center med den flotte titel 
kommissær for udstillingen, lægger ikke skjul på, 
at ambitionerne er store. Målet er at få en »Oscar« 
– eller en guldløve, som hovedpræmien hedder – 
i Venedig.

»Vores ambition er, at omverdenen opdager 
Grønland på Biennalen, som er verdens største 
arkitekturbegivenhed. Udstillingen skal gerne 
skabe billeder af de stærke kræfter, som gennem 
tusindvis af år har gjort den grønlandske kultur 
mulig. Og samtidig give folk et indblik i den 
virkelighed, som kan komme i Grønland med 
olie- og mineralindustrien. Det tog 50 år for 
beduinstammer i Dubai at blive herrer i eget hus, 
men samtidig kom de i mindretal befolknings-
mæssigt. Det samme kan ske i Grønland. Hvad 
betyder det, at en lille by i Grønland får 3000 
kinesiske arbejdere? Hvordan kan bygdernes 
kvaliteter overføres til en by som Nuuk? Hvordan 
kunne en transatlantisk lufthavn i Nuuk se ud? 
Når iskappen smelter, påvirker det Grønlands 
udvikling, men det bliver også en del af hele klo-
dens virkelighed,« siger Kent Martinussen, som 
understreger, at udstillingen både skal vise flaget 
i Venedig, men samtidig komme det grønlandske 
samfund til gode bagefter. Det store udfordring 
bliver at kombinere alt dette i én og samme 
udstilling.

– Men hvad får Danmark ud af fremstødet i 
Venedig?

»Her i rigsfællesskabet har arkitekter både 
i Grønland og Danmark stor erfaring med at 
bygge i Arktis og på nordlige breddegrader. Den 
kunnen vil vi gerne udbygge. Danske arkitekter 
har store projekter i Norge og Sverige. Målet 
med udstillingen er også at udvikle samarbejdet 
mellem Grønland og Danmark, så arkitektbran-
chen i Grønland bliver stærkere og en stemme i 
samfundet, som bliver hørt af politikerne i den 
rivende udvikling, der er i gang. Det er nemt at 
komme buldrende, for danske arkitekter arbejder 
meget internationalt. Men det helt afgørende 
er at bygge arkitektur i Grønland, som er lokalt 
forankret. Det er ånden i projektet.«

ARKITEKTERNE bag Possible Greenland 
er inddelt i seks grupper. BIGs og Tegnestuen 
Nuuks emne er Greenland connecting, altså 
Grønlands infrastruktur. 

Gruppens hovedide er at bygge en stor transat-
lantisk lufthavn i Nuuk sammen med en kæmpe-
havn, som skal servicere skibe på den nye skibsru-
te via Nordvestpassagen. Grønland skal »stjæle« 
turister fra den lukrative transatlantiske flyvning, 
som Island så dygtigt har udnyttet ved at få 
amerikanere og europæere til at gøre stop nogle 
dage i Island. Superdyre flybilletter er Grønlands 
akilleshæl. Kan der komme gang i turismen ved 
at få turister mellem USA og Europa til at gøre 
stop, vil flypriserne kunne sænkes, sagde Søren 
Martinussen fra BIG, som mener, at hver grøn-
landsk by skal skabe en klar identitet over for 
turister, så turister ved, at i Ilulissat kan de køre 
på hundeslæde, og i Maniitsoq (Sukkertoppen) 
kan de dyrke heliski. 

Gruppen Greenland Inhabiting med deltagelse 
af tegnestuen Qarsoq, Clement og Carlsen og 
Vandkunsten arbejder med at skabe, hvad de 
kalder en ny grønlandsk byggeskik. Arkitekt 
Jens Thomas Arnfred, Vandkunsten, talte om, at 

grønlænderne skal rykke tættere sammen i deres 
huse. »Vi skal lære af det gamle alkove-princip og 
bygge nogle små kærlighedsæsker. Nogle fleksible 
huse, »pikkipakker«, hvor man kan møde vinte-
ren i mindre huse med tangisolering og opleve 
lyset gennem slanke tårne.« 

Gruppen arbejder med en slags præfabrikerede 
huse, som folk lokalt selv kan arbejde videre 
på. Den grønlandske arkitekt Aviaja Karlshøj 
Poulsen, TNT Nuuk, mente, at tangisolering var 
en gammel ide, som slet ikke er tilstrækkelig i 
Arktis. Hun syntes, det er langt mere relevant at 
komme med bud på, hvordan det store problem 
med alenlange ventelister til boliger løses. Det 
offentlige forsøger at få private til at bygge boliger 
– er det løsningen? »Pengene er små heroppe. Så 
vi er nødt til at tænke utraditionelt.«

Gruppen Greenland Cultivating prøver at 
komme med bud på, hvad Grønland skal 
leve af fremover. Den består af TNT Nuuk, 
Hausenberg, Elkiær og Ebbeskov. Etnolog 
Nikolaj Carlberg spurgte: »Er der overhovedet 
mennesker nok i Grønland, når man for alvor 
begynder at udnytte råstoffer, og Grønland får 
større geopolitisk betydning?«

Flemming Berger, TNT Nuuk: »Vi skal nok 
være en smule mere effektive. Måske har vi ikke 
råd til så meget administration. Det er nødven-
digt for samfundet, at vi bliver flere mennesker, 
hvis vi skal vokse. Måske vil det ikke være så dår-
ligt med et par tusinde kinesere. Det kan sagtens 
være, at vi bliver 200.000 mennesker fremover i 
stedet for 57.000 som i dag.«

Vokser Grønland, bliver samfundet reelt 
3-sproget, påpegede Nicolaj Carlberg. »Så kom-
mer vi ud over den der frygtelige sprogkrig«.

Lektor Boris Broman Jensen mindede om, at 
Grønland netop i kraft af sin unikke placering er 
noget særligt: »Meget tyder på, at periferien har 
noget at tilbyde, fordi resten af verden er blevet så 
friktionsløs.«

Greenland Migrating med David Garcia 
Studio, Henning Larsen Arkitekter og KITAA 
Arkitekter beskæftiger sig med det store rykind af 
arbejdskraft fra hele verden i miner og olieindu-
stri. I Maniitsoq er en stor aluminiumsfabrik un-
dervejs, et gigaprojekt med op til 3000 kinesiske 
arbejdere i en arbejdslejr tæt ved byen. Hvordan 
tackler Grønland det? »Ved det store gold rush i 
Californien kom 90 procent udefra. Levis solgte 
jeans og skovle til guldgraverne. Grønlænderne 
skal også prøve at få en gevinst ud af de mange 
fremmede. Det er vigtigt med kulturel udveks-
ling, filmfestivaler med grønlandske film og ki-
nesiske film, sæl-dumplings, og at folk i det hele 
taget besøger hinanden,« sagde David Garcia.

Johannes Pedersen, NORD Architects: »Hvad 
så med dem, der har behov for kulturel udveks-
ling, som vi ikke ønsker. 1000 mand og en luder 
– det har man hørt om før. Hvad gør vi, hvis 
mødet ikke er så lykkeligt?«

HVORDAN hænger vi alle de her ideer op på 
væggen i Venedig?« Det var arkitekt Flemming 
Berger, som stillede det relevante spørgsmål. Men 
det skal nok gå, mener Minik Rosing. 

»Min ambition med projektet er at vise 
Grønland som en moderne nation med en lang 
og rig kulturhistorie, der har umådelig meget 
at byde på i en globaliseret verden. Grønland 
er ikke blot et depot for uudnyttede mineralske 
ressourcer.« 

Han peger på, at grønlandsk kultur er et 
resultat af mange hundrede års samkvem med 
Danmark og resten af verden. Men samtidig 
eksisterer der noget unikt grønlandsk. »Et arktisk 
hus er ikke fisefornemt. Det er overlevelse. Man 
er ikke knyttet til et hus på samme måde som i 
Danmark. Grønlænderne vil faktisk hellere bo i 
telt. De flytter rundt som gale. De behøver ikke 
at have den byrde at eje land. For der er ingen 
privat ejendomsret til jord i Grønland.«

Pavillonen i Venedig skal vise det dragende 
ved Grønland. »Man skal gribes. Og tænke: 
Øj, det må jeg se!« Publikum skal forstå, at 
»Grønland ændrer din verden«. I Danmark og 
Grønland mener Minik Rosing, det er vigtigt 
at begge lande forstår, hvor stor glæde vi har af 
hinanden. 57.000 mennesker i Grønland kan 
ikke klare sig uden »lillesøster« med de fem 
millioner indbyggere. Omvendt skal danskerne 
glæde sig over Grønlands rigdom. Både med 
hensyn til befolkning og natur, mener Minik 
Rosing.

»Tidligere skatteminister Isi Foighel, der også 
var formand for Hjemmestyrekommissionen, 
sagde det på en meget god måde: ’Danmark 
uden H.C. Andersen og Grønland er bare et lille 
lorteland’.« 

Biennale. Grønland er emnet for den danske pavillon ved Arkitekturbiennalen i Venedig. 36 arkitekter har sat 
sig for at beskrive et land, som engang var udkant, men i dag vedrører hele kloden. 
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