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Vanvittig smuk Brageprisvinder 
om vikingernes efterkommere i 
Sydgrønland

Tore Kvæven

Når landet 
mørkner
Året er 1293. Den unge Arnar Vilhjalmson deltager i sin første 
hvalrosjagt. Efter jagten stiller en ung pige sig foran ham. Hun kaster 
et blik på dyret, han har fældet. Hendes blik er trodsigt, ordene hårde 
og hånende. Hun vender sig og løber sin vej uden at se sig tilbage. Hun 
hedder Eir.

I den norrøne Vesterbygda i Grønland sniger en uro sig ind på 
menneskene. Hvalrosjagten, der har gjort folk her rige, er begyndt 
at slå fejl. Skibe, der sejlede fra Norge og til Island for at handle, er 
efterhånden blevet et sjældent syn. Grønlændernes egne bygder er i 
hastigt forfald. Menneskene spørger sig selv: Er dette de sidste tider? 
Arnar drømmer om en dag at bygge sit eget skib og sejle mod landet 
i vest, hvor tømmer og jern og et håb for fremtiden findes. Og i den 
drøm findes også Eir. I jagten på sin drøm er Arnar villig til at trodse 
både sin egen høvding, sine guder og landets love.

Når landet mørkner er naturligvis en historisk roman, men det er først 
og fremmest en stor og eviggyldig kærlighedshistorie mellem Arnar 
og Eir. En historie om to, der elsker hinanden så højt, og som må gå 
så meget igennem for at få hinanden og beholde hinanden, mens 
udefrakommende kræfter, fremmede krigere, sygdom og selv naturens 
omskiftelige luner modarbejder dem. Man ved ikke, hvad der blev af 
vikingernes efterkommere i Sydgrønland: Når landet mørkner giver et 
bud på netop dette.
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Tore Kvæven (f. 1969) bor i Sirdal i Norge, hvor 
han er lærer og fårebonde. Han debuterede i 
2011 med romanen Hård er mit lands lov, og 
Når landet mørkner er hans kun anden roman. 
I 2018 vandt han Norges største litterære pris, 
Brageprisen, for Når landet mørkner.
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Spørgsmål til læsegruppe

1)  Hvordan er Arnar anderledes end de fleste andre, hvor han kommer fra?

2)  ”Vermund skottede til Arnar for at se, om der lå hån i hans ord”, står der,  

da Arnar beskedent forklarer, at det ikke var så svært at få ram på hvalrossen  

(s. 30). Hvorfor er det vigtigt for Vermund at vide helt præcist om/hvordan han 

bliver hånet? Hvilken rolle spiller hån over for ære i det norrøne samfund?

3)  Hvilken roller spiller éns slægt i det norrøne samfund? Hvilke forpligtelser har 

man over for slægten, og hvilke forpligtelser har de over for én?

4)  I starten af bogen følger vi ikke kun Arnar, men også inuitten Amartiuk. De 

stammer fra to vidt forskellige samfund, men alligevel har de meget til fælles. 

Hvilke lighedspunkter er der mellem Arnars og Amartiuks historier? Hvilke valg 

træffer de hver især, der alligevel gør, at deres historier ender forskelligt?

5)  De mest magtfulde mænd i henholdsvis det norrøne og det inuitiske samfund 

hedder Himin-Gorm og Irsissuaq. Hvordan har de hver især fået magt, og 

hvordan beholder de den?

6)  Den isbjørn, som slår Margret ihjel, følger vi først gennem adskillige kapitler på 

dens rejse til den norrøne bygd. Hvad kan Tore Kvæven have haft af grunde til 

at skrive langt og indgående om bjørnens strabadser, selvom dens rolle i Arnars 

fortælling egentlig først begynder, da den angriber hans kvæg? Hvad betød det 

for jeres oplevelse af at læse om bjørnens angreb og jagten på den, at I først 

havde læst om den hen over mere end 100 sider?

7)  Det er jo heldigt for Arnar, at Himin-Gorm kommer til Blodgræssletten og 

hjælper. Men for Hafgrim at se, er Himin-Gorms deltagelse i striden det værste, 

der kan ske for begge parter. Hvorfor det? (Han tænker på det på s. 361-362).

8)  Hvordan fungerer retssystemet  i det norrøne samfund? Hvilke problemer er der 

med det? 

9)  Eirs veninde Dis spørger om Arnar: ”Hvad længes han efter?” (s. 306). Ja, 

hvad længes han egentlig efter? Hvad forsøger han at opnå, og hvorfor er det 

umuligt?

10)  Historiske romaner handler tit ikke kun om den tid, de foregår i, men siger 

også noget om den tid, de er skrevet i. Når landet mørkner begynder med en 

hvalrosjagt set fra hvalrossens perspektiv. Den er en ”flygtning og stakkel i den 

eneste verden, den nogensinde har kendt” og menneskene er ”rovdyr” (s. 9). Vi 

får efterfølgende at vide, at engang fandtes hvalrossen i ”umådelige mængder”, 
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og de første mennesker til at slå sig ned her ”havde forstået at jage den, og de 

var blevet rige på den” (s. 11), men nu er hvalrossen et sjældent syn. Hvordan 

kommenterer Tore Kvæven på vores tid ved at skrive om 1200-tallet? Hvad skete 

der med de norrøne beboere i Grønland i de efterfølgende århundreder?
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Anbefalinger til andre romaner,  
der egner sig til læsegrupper

Vi anbefaler også disse romaner  

til din læsegruppe.

Tryk på linket under forsiderne,  

og læs mere. 

Her finder du også 

læsegruppematerialet til  

de pågældende titler. 

God læselyst!
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