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I sommeren 2020 blev Det Grønlandske Hus kontaktet af Stine Høi Sørensen 

biblioteks- og kulturhusleder på Nørrebro Bibliotek, de skrev at ”Vi har i dag læst 

den fine artikel på TV2Lorry vedrørende. På kortet kan vi se, at ”vores” mosaik er 

ikke kommet på – den hænger også godt skjult bag en af vores port-reoler mod Den 

Røde Plads. Mosaikken har hængt der i mange år og vi passede på den i forbindelse 

med etableringen af biblioteket (vi mere, at den har hængt der i mindst 3-4 år). Vi 

fjerner normalt altid graffiti og anden streetart – men mosaikken har vi sammen 

med et par ”kunst-solbriller” fundet både finurlige og som noget særligt – og som 

netop er et sandt mysterium. Det var derfor utroligt spændende af læse artiklen og 

lidt om baggrunden bag.”  

 

På Nordatlantens Brygge har der hængt en mosaik i flere år. Den er placeret mellem 

Arktisk Institut og det store pakhus. Vi tog kontakt til stedets direktør Karin 

Elsbudóttir for at blive klogere på deres overvejelser omkring deres mosaik, hun 

svarede:  

”Pludselig en dag, så var den der, på gavlen af Nordatlantens Brygge. En fin lille 

sort/hvid mosaik, som forestiller et kort over Grønland.  

Hvor længe havde den mon været der? Hvordan var den mon kommet op, så højt på 

bygningen? Hvem havde mon sat den der? Hvorfor?  

Et mysterie, som vi undrer os over og funderer over. Et Grønland, sat sammen af 

smådele, danner en smuk og meningsfuld helhed. Et Grønland i kontraster, som 

komplementerer hinanden. Og giver rum til alle de farver og alt det liv, der ligger 

imellem sort og hvid. Fortid og fremtid. Og livet, som leves derimellem, her og nu. 

Tak for den fine mosaik på Nordatlantens Brygge.” 

 

Direktøren for Det Grønlandske Hus, Leise Johnsen har også fortalt om hendes 

tanker om husets mosaik, og hvorfor Det Grønlandske Hus lader den hænge. Hun 

sagde, at ”Mosaikken er smuk og lidt hemmelig. Det er en ære at blive udvalgt til at 

bære mosaikken på vores facade. Vi har igennem mange år arbejdet for at nuancere 

billedet af Grønland. Mosaikken hjælper os med at dele dette budskab.” 


