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Dette blad er det andet med den nye
redaktion. Vi havde nogle vanskeligheder
med det forrige nummer. Nogle abonnenter
fik to eksemplarer af Slædesporet, og der
kan også være nogle få, som ikke har fået
et eksemplar. Er det tilfældet, bedes I
venligst kontakte redaktionen på 39 46 11
14 eller info@infonor.dk . Nu skulle alle
begyndervanskeligheder imidlertid være
ryddet af vejen. En af de inuitgrupper, som
Knud Rasmussen og 5. Thule-ekspedition
besøgte, var rensdyreskimoerne, eller som
man kalder dem på engelsk, Caribou Inuit.
Gennem Leonie Sammurtoks livshistorie får
vi indblik i, hvordan livet formede sig for
rensdyreskimoerne i årene efter 5.Thule
-ekspedition og frem til i dag. Udviklingen
og koloniseringen af Arktis har mange
variabler men også en del lighedspunkter,
og mon ikke mange i Grønland kan nikke
genkendende til flere af Leonie Sammurtoks
livserfaringer. Et par supplerende artikler om
rensdyreskimoerne og dette folks betydning
for etnografien runder bladet af, og på denne
måde blev dette nummer af Slædesporet et
temanummer om dette fascinerende folk.
Til videre studier af rensdyreskimoerne har vi
lavet nogle litteraturhenvisninger. Der findes
imidlertid også mange særegne og spændende
etnografika samt arkæologiske genstande
fra rensdyreskimoerne på Nationalmuseets
Etnografiske Samling, alt sammen indsamlet
på den 5. Thule-ekspedition og foræret til
museet af Knud Rasmussen.
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Navnet Kuunuut fik smilet frem på Marys ansigt
af David Pelly

med skråtag.” Både den katolske kirke og
handelskompagniet havde to år før etableret
sig på vestkysten af Hudson Bay. Kirkens såvel
som handelskompagniets repræsentanter
ankom med det samme skib fra Montreal.
De gik i land den 3. september 1912 på
samme strandbred, hvor Chesterfield Inlet
ligger i dag. Handel blev hurtigt en del af
hverdagen for de inuit, som boede i området.
Med religionen tog det lidt længere tid, men
i 1917 blev de første inuitfamilier døbt og
heriblandt Leonie.
En af de familier, der lå i lejr ved Chesterfield
Inlet, dengang Leonies familie ankom, bestod
af Aguatik og hans kone Nanaouk samt
deres plejebarn Mary Nuvak, som var seks
år gammel, lidt ældre end Leonie. De to
har været slyngveninder lige siden. Aguatik
arbejdede for HBC´s første handelsmand
Solomon Ford. “Vi kaldte ham Isuumatatnak,
den lille boss. Og han kunne tale inuktitut.
Han var god nok,” husker Mary Nuvak.
Mary, der nu er 84, husker de tidlige
missionærers bestræbelser på at omvende
befolkningen. “De viste os billeder af Jesus,
og om søndagen blev der holdt gudstjeneste.
På denne måde fik de gjort folk interesseret i
religion. Det forandrede dele af vores kultur.

Hun er blevet kaldt Chesterfield Inlets
bedstemor. Ingen ved præcis, hvor gammel
hun er, men alle ved, at hun enten er mor,
bedstemor eller oldemor til mere end
halvdelen af beboerne i denne landsby
beliggende ved vestkysten af Hudson Bay.
Chesterfield (Igluligaarjuk)a er den ældste
bebyggelse i arktisk Canada og Leonie
Sammurtok var her fra begyndelsen af.
“Mine forældre boede ved Cape Fullerton.”
fortæller hun. Her lå det ridende politis
station omkring 125 km. oppe ad kysten
fra Chesterfield Inlet. “Min far arbejdede for
det ridende politi (RCMP). Jeg husker, at han
patruljerede sammen med en betjent vi kaldte
Keekiaksik – jeg kender ikke hans engelske
navn. Jeg husker det, fordi jeg savnede min far,
når han var væk i lange perioder”.
I foråret 1914 kørte Leonies far, Johnny
Tamanguluk, 700 km. med hundeslæde
langs Hudson Bay for at hente post i
Churchill. “Isen smeltede, så han ikke kunne
komme tilbage. Han sendte os besked om at
komme til Fullerton. Det var første gang jeg så
denne landsby, og dengang var her ikke mange
mennesker. Nogle få inuit lå i lejr oppe på
bakken. Min far kom tilbage til Chesterfield
senere på sommeren”.
De eneste bygninger, som Leonie husker, var
det lille grå missionshus og Hudson´s Bay
Companys (HBC) bygning – “de var små,

Nogle få blev katolikker med det samme,
men der gik længe inden de havde en stor
menighed.”
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Leonie Sammurtok. Billedet er taget under interviewet hvor hun ligger syg. Leonie Sammurtok døde kort
tid efter. Foto: David Pelly

Mary omtaler denne overgangstid med en
snert af en vedvarende frustration. Hun er
blandt de få i Chesterfield Inlet, som aldrig
blev katolikker. “De forsøgte at forandre os
inuit. Dengang havde vi åndemanere, som
helbredte syge mennesker. Kirken modsatte sig, at
inuit praktiserede åndemaning. Missionærerne
påstod, vi dyrkede den forkerte religion. Men
inuit anså ikke, at åndemaning var forkert. Jeg
husker dengang jeg var barn, var der en mand,
der blev alvorligt syg. En åndemaner helbredte
ham, og manden levede til han blev meget
gammel. Åndemanere er ikke onde mennesker.
De redder menneskeliv, men da kirken dukkede
op mistede vi vores åndemanere”.

Både Mary og Leonie husker præsten
Turquetilsb besvær med at lære dem inuktituts
syllabler. “Vi var meget unge og vi forstod ikke,
hvad det var han forsøgte at lære os,” og Mary
tilføjer “vi lærte aldrig at læse syllabler”c.
For inuit, der boede omkring Chesterfield
Inlet på seminomadiske lejrpladser, var
årets højdepunkt ankomsten af NASCOPIE
HBC´s forsyningsskib. Omvendt havde
mandskabet ingen gode minder fra opholdet.
Maskinmester J. Ledingham husker at, “I
Chesterfild findes intet ly, og man er udsat for
alle vinde; overalt nøgne, golde, vejrbidte klipper
og så hyppigt uvejr”.
NASCOPIE kom med forsyninger til hele
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området. I 1920´erne var der en lille skonnert,
FORT CHESTERFIELD ( inuit kaldte den for
Umiajuatnak), der viderefordelte varer til

f.eks. eller brydning. En eller anden spillede på
harmonika og alle dansede vi. Vi var glade.
Således foregik det hele ugen lige indtil nytår. Så

mere fjerntliggende bygder ved Baker Lake,
Wager Inlet og Repulse Bay og derved
sammenbandt befolkningen i et forsyningsog kommunikationsnetværk. Folk glædede
sig til skibets ankomst. Det betød fyldte
hylder på handelsstationen og arbejde med
at losse varerne. Herved fik flere familier
en chance for at optjene den kredit, som de
havde brug for til at opbygge et forråd af mel,
tobak, te og ammunition, før de skulle tilbage
til vidderne og efterårsjagten på rensdyr.
Losning var et krævende arbejde. “ De bandt
to hvalfangerbåde sammen og fik på denne
måde en pram, som de stablede forsyningerne
op på.” forklarede Mary. “Denne pram sejlede
frem og tilbage mellem skibet og kysten. Men
de kunne ikke losse når der var ebbe. Medens
vi ventede på flod, endte det gerne med, at
vi dansede og morede os. Når det blev flod,
begyndte arbejdet igen. Vi sov næsten ikke, men
dengang var det som om, vi aldrig var trætte.
Når der var skib, vrimlede det med mennesker.
Så snart skibet var losset, fik man sin løn og folk
vendte tilbage til vidderne og kom først igen til
jul. I juleugen blev der bygget mange igloer langs
med kysten foran missionshuset og der var mange
mennesker, som alle var klædt i renskindsdragt.
Om dagen færdedes vi ude på havisen. og om
natten samledes vi ved missionen for at dyste. Vi
havde mange forskellige sportslege, trække krog

begyndte folk at tage hjem til deres bosteder”. En
der gerne spillede harmonika var Mary. Skal
man tro de lokale var hendes fingerfærdighed
på tangenterne uovertruffen. Selv siger hun:
“ Når folk er glade, er det let at spille.”
Medens Leonie og Mary var teenagere
passerede en af de berømteste arktiske
ekspeditioner gennem Chesterfield Inlet.
Knud Rasmussens 5. Thule-ekspedition
rejste med hundeslæde ned langs kysten af
Hudson Bay i 1921. Begge kvinder husker
Rasmussens besøg, selvom ingen i bygden
dengang forstod formålet med ekspeditionen
(Rent faktisk udarbejdede ekspeditionen
en omfattende etnologisk beskrivelse af
rensdyreskimoerne, blandt så meget andet).
Danskeren Knud Rasmussen var født i
Grønland af en grønlandsk mor. Lyden af
hans navn på inuktitut, Kuunuut, fik smilet
frem på Marys rolige ansigt. “Jeg var omtrent
13 år på den tid og Kuunuut havde en søn
hjemme i Grønland, og Kuunuut ville tage
mig med tilbage for at blive gift med hans søn.”
Hendes forældre modsatte sig imidlertid dette
forslag. Det Chesterfield Inlet, som Leonie og
Mary kendte i deres barndom, bestod af nogle
få simple bygninger, lige nok til at huse det
triumvirat, som dengang herskede over det
nordlige Canada: HBC; kirken og politiet.
Til hver af disse institutioner var der knyttet
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en inuitfamilie, hvis medlemmer fungerede
som guider, arbejdskraft og tolke. Inuit boede
i igloer og telte ved siden af qallunaat (de

mellem havet og en ferskvandssø. Vest for
hospitalet skimtede de en bygning, lægens, og
til venstre på en græsklædt skråning det ridende

hvide) indtil nogle få privilegerede familier
fik rigtige, små huse. Mary flyttede ind i
sit første rigtige hus, da hun blev gift og
fik sit første barn. Dengang arbejde hendes
mand for transportministeriet. En anden
begivenhed står klart i Marys erindring. Kort
efter hendes søn Aupaluktuq blev født, kom
det første fly til Chesterfield. “Det var gult
og havde dobbeltvinger over hinanden. Jeg
husker, det fløj forbi og under en wire, der var
spændt ud mellem en stolpe og handelsstationens
bygning. Vi blev meget overrasket. Alle de gamle
damer, heriblandt min mor, stod udenfor og så
på, men da flyet fløj hen imod dem, styrtede de
ind i teltene”.
De unge piger voksede til, og det samme
gjorde samfundet. I hælene på det gamle

politis barakker. Her bor to konstabler samt
sergent Wight, hvis kone og tre sønner også er
ombord på UNGAVA. Skrånende ned mod havet
markerer en skov af pæle og kabler radiostation,
der sender stormvarsler for Hudson Bay og
nøje følger fiskerbådenes færd.” Chesterfield
Inlet blev centrum for en enorm region, der
strækker sig så langt mod nord som Pond
Inlet, og vestpå til Gjoa Haven, indbefattet
hele Hudson Bays kystareal. Så godt som alle
missionnærer, der arbejdede i dette område,
kom først til Chesterfield Inlet for at blive
bekendt med sproget, kulturen og de folk,
som de skulle arbejde iblandt. Fader Roland
Courtemanche husker sin ankomst den 15.
august 1940, efter tre dage ombord i en
lille båd undervejs fra Churchill. Dengang

triumvirat kom transportministeriet. En læge
ankom i 1929 og hospitalet blev bygget i
1931. Chesterfield Inlets første sygeplejersker
“Nicolets grå nonner”, arbejder stadig på
stedet. De første ankom i august 1931 efter
en lang og anstrengende rejse fra Montreal. I
Skt. Thérèse Hospitalets rapporter kan man
læse om, hvordan de oplevede ankomsten
med M/S UNGAVA: “På en stenet grund, der
stak ud i bugten, kunne de nu med deres egne
øjne se handelsstationens bygning med det røde
og hvide tag. Så kom missionsstationen inden
for synsvidde, beliggende på en sandstrand

var der behageligt og trygt i Chesterfield
Inlet, men ikke uden besværligheder, sådan
som han husker det. “Der kom kun post to
gange om året, med skib om sommeren og med
hundeslæde om vinteren. Handlen, politiet og
missionen skiftedes til at organisere vinterturen
med hundeslæde til Churchill. Kureren tog gerne
af sted den 2. januar med vores julepost. Og han
kom tilbage i februar med pakker hjemmefra.
På den tid var missionen det sociale centrum
i det støt voksende samfund. Så godt som hver
dag samledes befolkningen i kælderen på Skt.
Thérèse Hospital. Her kunne man fra kl. 6
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områder, var han med som guide og jæger.
“Jeg tjente ingen penge, men jeg fik tøj og det
daglige brød. Efter ca. tre måneders tid begyndte
jeg at tjene 50 cent om dagen.” Missionen
voksede, og det samme gjorde Putuliks ansvar.
Han opførte et drivhus, så præsten selv kunne
dyrke salat, radiser og andre grønsager. Han
passede hønsene. “ Der var masser af arbejde.
Jeg gjorde hønsehuset rent, vaskede gulvet tre
gange om ugen, fodrede dem hver dag, sørgede
for vand og samlede æg. Der var omkring 150
høns.”
Århundreders Besøgende.
Siden tidernes morgen har inuitjægere
samledes på denne lave kyststrækning af
Hudson Bay ved mundingen af Chesterfield
Inlet, en lang smal fjord, der trænger dybt ind
i landet, så langt som til Baker Lake. Mange
jagede sæl her om sommeren og flyttede

Mary Nuvak. Foto David Pelly

om aftnen til kl. 9 spille pool, bordtennis og
kort.” Leonie Sammurtoks voksende familie
boede hos missionsstationen, medens hendes
mand Victor Sammurtok var sydpå for at
blive behandlet for polio. En af hendes
sønner, Leonard Putulik, fik arbejde på
missionsstationen. Nu, 40 år efter, arbejder
han stadig der. “Jeg er taknemmelig, for hvad
de har gjort for os. Da min far rejste, havde vi
ikke mere mad, og missionen hjalp os. Derfor
arbejder jeg stadig her.” I 1949, i en alder af 15,
slæbte Putulik store isblokke til missionens
vandtank. Han skovlede kul i ovnen, og
når præsten var på ture ud til fjerntliggende

videre når årstiden skiftede. Omkring år
1000 e.Kr. , bredte Thule-kulturen sig mod
øst over Arktis og langs Hudson Bays kyster.
Aivilingmiut-folket drog på renjagterne ind i
landet langs med floden og opførte huse ikke
langt fra nutidens bebyggelser. Man mener,
at der dengang kunne bo flere hundrede
mennesker på en boplads. Området tiltrak
qallunaat opdagelsesrejsende på jagt efter
Nordvestpassagen. Den engelske kaptajn
Sir Thomas Button ankom i 1612. Han
blev fulgt af Luke Foxe og andre. De fandt
ikke Nordvestpassagen, men omkring 1719
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Chesterfield Inlet som den så ud på den tid hvor Knud Rasmussen opholdt sig der. Foto 5.Thule-ekspedition.

holde kødet frossent vinteren igennem. “I
1950 opførte missionen den første skole her
og derefter kraftværket.” fortæller Leonard.
“Regeringen byggede huse for nogle folk. Jeg
lagde mærke til at vores samfund fik vokseværk.
Flyvere begyndte at komme regelmæssigt med
post og for at hente patienter med tilbage sydpå.
Der var en enkeltmotors Norseman; jeg kan
huske piloterne Charley og Gunnar. Før den
kunne lande, måtte jeg udglatte sneen til en
landingsbane. Jeg udjævnede snedriverne med
en skovl. Der var ingen måde, hvorpå vi kunne
oplyse landingsbanen, så vi tog nogle gamle
kulsække, fyldte dem med sne og stillede dem
langs med landingsbanen, så piloten kunne
vide, hvor han skulle lande. For det meste brugte
vi “Missionssøen” bagved hospitalet. Hvis det
ikke gik, lavede vi en landingsbane nede på

ankom HBC. Europæerne udforskede kysten
med sejlskibe og handlede med inuit. De
plyndrede også bugten for hvaler. I midten
af 1800 tallet ankom Dr. John Rae på sin
søgen efter Franklin-ekspeditionen, og i 1882
udførte Dr. Robert Bell studier for “Canadas
Geologiske Undersøgelser.” RCMP oprettede
en base ved Cape Fullerton i 1904, og ved
Chesterfield i 1914.
Det var imidlertid fader Turquetil, der
indledte Chesterfields officielle historie,
da han etablerede den romerskkatolske
mission i 1912. Året efter kom de første
forretninger i bygden. Dengang havde det
årlige forsyningsskib altid husdyr med,
kyllinger til missionen og grise til bestyreren
for HBC. Grisene blev fedet op om efteråret,
og slagtet så snart vejret var koldt nok til at
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havisen.” 1. februar 1958 forulykkede en
Norseman-flyver i tågen bare 50 kilometer fra
bygden. Alle overlevede styrtet, men de var

Dagen efter ankom der et militærfly med læger
ombord, og alle tilskadekomne blev taget med
sydpå.

bevistløse og ville være frosset til døde, hvis
ikke en hundeslæde på vej over Hudson Bay,
var kommet dem til undsætning. Hundene
tvang slædekusken væk fra hans rute og førte
ham til det forliste fly.
Leonard glemmer aldrig den dag. “Der var en
politipatrulje på vej tilbage fra Rankin Inlet.
Minen var lige åbnet, og politiet herfra skulle
patruljere i det område. Nicholas Irkootee var
guide for dem, og det var hans hundespand, der
fandt den forulykkede flyver. Irkootee byggede
en iglo til de tilskadekomne og fortsatte så
hurtigt som muligt ind til Chesterfield Inlet
efter hjælp, medens betjenten blev på stedet.
De forulykkede blev hentet med snescooter, og
en masse mennesker var mødt op for at hjælpe.

Nikkelminen ved Rankin Inlet, som var
aktiv mellem 1955 og 1962, skabte store
forandringer i Chesterfield Inlet. Bygdens
indbyggertal dalede fra 250 til under 100,
fordi folk flyttede til Rankin for at få arbejde.
I dag er det lykkedes for Chesterfield Inlet at
komme op på 300 indbyggere.
C h e s t e r f i e l d In l e t e r i k k e l æ n g e re
omdrejningspunkt for området. Hospitalet
er nu et hjem for svært handicappede.
Kostskolen lukkede sine døre i 1969, da
regeringen indførte samfundsuddannelser
på tværs af The Northwest Territories
(NWT). Politiets opgaver varetages af det
ridende politi udstationeret i Rankin Inlet.
Chesterfield Inlet er fortsat et lille og ret
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skole samt forskellige statslige kontorer. De
spreder sig diffust over en udvidet bue rundt
langs kystlinjen. Om sommeren funkler
Hudson Bay til den ene side, og den stenede
tundra dominerer den anden. Om vinteren
strækker et tæppe af hvidt sig flere kilometer
over den frosne bugt. Helt derud, hvor det
åbne vand er koldt og gråt. Billedet har været
stort set det samme, siden dengang bygden
udvikledes til sit højdepunkt, og derefter trak
sig tilbage til sin nuværende stille eksistens.
Andre ældre inuit har minder fra Chesterfield
Inlets grundlæggelse. Men ingen har set så
meget som Leonie Sammurtok, der fulgte
udviklingen af sit folk ind i et nyt fællesskab.
Hendes familie voksede op her, og hendes
historie er historien om Chesterfield Inlet
selv.

Rensdyreskimo
Akvarel af Winifred Petchey Marsh

traditionelt samfund. Her er man bevidst
om stedets historiske rolle, en følelse, der
forstærkes af den håndfaste tilstedeværelse af
de ældste. Sidste vinter sad Leonie Sammurtok

Noter:
a. Knud Rasmussens besøg ved Chesterfild er
beskrevet i “Fra Grønland til Stillehavet” side
129-140 & 245-249. På kortet, som er sat
ind mellem side 192 og 193, er Chesterfield
afmærket HBC. Mens Chesterfield på kortet
side 164-165 er afmærket med sit eskimoiske
navn Igluligaarjuk.
b. Knud Rasmussen giver et lille portræt
af denne farverige personlighed. Se: “Fra
Grønland til Stillehavet”, side 132.
c. Inuktitut-syllabler er et stavelsesskriftsprog,
som anvendes af inuit i Nunavut og Nunavik
i Quebec. Foreksempel skrives Igluligaarjuk
således med syllabler:

på sin seng og så ud ad vinduet på sit folk,
sin udvidede familie. Hun kan ikke længere
gå ud, og føler sig afsondret. “Det er på en
måde kedsommeligt. Før i tiden skete der
altid noget. Nu, hvor der er kommet huse alle
vegne, er her bare dødsenstrist.” Udsigten fra
vinduet giver den endegyldige synsvinkel på
den ældste bebyggelse i Arktis, byen hun så
vokse fra dens spæde begyndelse. I dag ser
hun det samme, som hun ville se i ethvert
arktisk samfund: en blandet gruppe huse,
nogle gamle, andre nye, og det samme udvalg
af institutionelle bygninger, den kooperative
butik, et hotel, et lille landsbyværksted, en ny

ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ
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David Pelly har siden 1970´erne boet og rejst omkring i arktisk Canada. Han
har i utallige artikler, fotoudstillinger, foredrag og bøger dokumenteret den
oprindelige befolknings historie og kultur. Han har i særdeleshed interesseret sig
for den traditionelle viden, således som han har fået den fortalt af sine mange
venner blandt inuits ældste historiefortællere.
Knud Rasmussen Selskabet har af David Pelly fået tilladelse til frit at bruge af
hans artikler til Slædesporet.
Se endvidere: http://www3.sympatico.ca/dpelly/homeDP.html

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. 10. 2010
Til stede: Ib Eisenhardt, Claus Oreskov, Ib Westergaard Andersen, Birte Haagen, Hans
Christian Heickendorf og Lise Stampe Rasmussen
Ad 1. Birgitte van Zeijst bliver ny kasserer.
Ad 2. Vi har opdelt kassererjobbet, således at der bliver færre opgaver for den nye kasserer.
Ad 3. Vi har opklaret, at det er formand og kasserer, der underskriver fuldmagten til
banken.
Ad 4. Forslag til ændring af § 10 stk. 3 i vedtægterne, således, at der kommer til at
stå: I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens aktiver Arktisk Institut og et evt.
økonomisk overskud foreningen Grønlands børn.
Ad 5. CO samarbejder med Folkeuniversitetet om et weekendkursus på Hundested Kro.
Tema: De urfolk som Knud Rasmussen beskæftigede sig med – de arktiske folk. Nærmere
annonceres i Slædesporet.
Diskussion om oprettelse af en database, så man offentligt kan se, hvad Selskabet ligger
inde med. HCH er tovholder.
BH vil arrangere et besøg på Søfartsmuseet i Helsingør, inden den grønlandske samling
pakkes ned og flyttes til Nationalmuseet. Datoen annonceres i Slædesporet.
LSR vil til foråret arrangere en grønlandsk gudstjeneste i Lynæs Kirke.
Fra 5.-7. november frimærkeudstilling i Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15, hvor Selskabet
bliver repræsenteret.
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Rensdyreskimoerne/Inuit (Caribou Inuit)
Af Claus Oreskov

Rensdyreskimoerne er et fællesnavn 5. Thule-ekspedition brugte for flere små grupper
af inuit, som primært levede af rensdyrjagt inde på Barren Grounds vest og syd
for Chesterfield Inlet (Qaernermiut; Harvaqtormiut, Hauneqtôrmiut og Pâdlimiut).
Rensdyreskimoerne er den sydligste gruppe
af centraleskimoerne. I dag danner deres
land en del af Nunavut (vort land) under
den administrative betegnelse Kivalliq Regionen.
Rensdyreskimoerne taler en dialekt af inuktitut, som kaldes kivalliq, og som på sin side
er underdelt i forskellige dialekter. Traditionelt var gruppen knyttet sammen omkring
familien og forskellige former for partnerskaber. Familierne migrerede frit omkring
og indgik i skiftende løse fællesskaber, der
opretholdt en subsistens ved at drive jagt på
de store rensdyrflokke som migrerede omkring på Barren Grounds forår og sommer.
I 1903 oprettede Canada formelle handelsstationer blandt rensdyreskimoerne og missionen kom til området i 1912. Samtidig
kom en del hvide nybyggere til. En epidemi,
der brød ud i 1915, udryddede to tredjedele
af befolkningen. Efterfølgende reorganiserede samfundet sig omkring lønarbejde og
handel. Kommerciel fangst blev hovederhvervet (hovedsagelig af ræv), og man kan
sige, at rensdyreskimoerne ikke længere var
et selvforsynende samfund. Rensdyreskimoerne var m.a.o. integreret så tilpas meget i
verdensøkonomien, at de var påvirkelige af
svingninger på pelsmarkedet. I 1950`erne
faldt prisen på pelsværk, og resultatet for
rensdyreskimoerne var hungersnød. Måske
havde man kunnet løse problemerne, hvis
ikke den anden resurse, rensdyrjagten, fra
begyndelsen aldrig havde kunnet udnyttes

fuldt ud, fordi chipewyanindianerne kontrollerede rensdyrernes vintergræsningsområder. Den canadiske regering opfattede
problemerne som geografisk bestemt, og
udarbejdede derfor en geografisk løsning
– forflyttelse af befolkningen fra indlandet
ud til kysten af Hudson Bay og ved Baker
Lake. Her blev indlandsboerne koncentreret i forskellige bygder, forholdsvis Eskimo
Point og Rankin Inlet.
Forflyttelsen resulterede i stor arbejdsløshed, alkoholmisbrug, omsorgsvigt og selvmord. I 1979 spurgte den danske journalist, Philip Lauritzen, Eric Anoee fra Eskimo
Point, hvordan indlandsboerne klarede flytningen ud til kysten. Eric Anoee fortalte, at
“Det var svært. Vi var jo ikke vant til at fange
sæler, hvalros og hvaler. Det måtte vi lære af de
andre, der var vant til at være ved kysten om
sommeren, og i begyndelsen kunne vi slet ikke
lide at spise sæler. Vi skulle først vænne os til
det, men i dag kan jeg godt lide det.” (Philip
Lauritzen, 1979:205)
I dag findes der omkring 3000 rensdyreskimoer, der bor rundt omkring i det gamle
land ved Chesterfield Inlet, Eskimo Point
og Baker Lake. Udover renjagten er lønarbejde, kunsthåndværk og turisme vigtige
indtægtskilder.
Litteratur:
Philip Lauritzen: 1979: Olie og amuletter
i Knud Rasmussens slædespor. Informations
Forlag.
Mathiassen, Therkel:
5. Thule-ekspeditionens videnskabelige litteratur om rensdyreskimoerne:
Birket-Smith, Kaj: The Caribou Eskimos 1-2,
Material and Social Life and their
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Cultural Position. Gyldendal 1929.
Rasmussen, Knud: Observations on the Intellectual Culture of the Caribou Eskimos.
Rasmussen, Knud: Iglulik and Caribou Eskimos. Gyldendal 1930.
Mathiassen, Therkel: Archaeology of the Central Eskimos. Gyldendal 1927.

Trommedans hos rensdyreskimoerne (Pilefolket)
Akvarel af Winifred Petchey Marsh

Egedal Bibliotekerne - Ølstykke, Smørum, Stenløse og
Ganløse - har efteråret 2010 fokus på Grønland

Ølstykke bibliotek: 7. okt. - 8. nov. udstiller Palle Kjærulff-Schmidt fotografier fra
Grønland og viser en lille udstilling med tupilakker og åndefigurer i tand og fedtsten.
7. dec. - 8. jan. 2011: Nuka Godtfredsen udstiller oliemalerier. heriblandt et detaljeret,
stort panoramabillede, som kan studeres nærmere i kikkert.
Smørum Bibliotek: Onsdag d. 3. nov. kl. 14: Foredrag af Thomas de Richelieu og
Thomas Rockwell, M/S Hedtoft - skibet, der forsvandt. 30 kr..
Tirsdag d. 16. nov. kl. 19: Foredrag af John Andersen: Grønland – et fantastisk land. 70
kr. 8. nov. - 27. nov: Nuka Godtfredsen udstiller tegninger fra ”De første skridt”.
En meget smuk og rost, arkæologisk tegneserie.
Stenløse Bibliotek: 1. nov. – 30. nov. udstiller Rolf Müller fotografier fra Grønland.
www.egedalbibliotekerne.dk
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Simple Twist of Fate
af Claus Oreskov

I det tyvende århundredes første halvdel
blev rensdyreskimoerne centrum for en
akademisk tvist, som udspillede sig på Nationalmuseets etnografiske afdeling samt i
internationale akademiske miljøer.
Balladen begyndte med en dansk antropolog
Hans Peter Steensbys afhandling fra 1905 om
eskimokulturens oprindelse. Steensby mente
at kunne spore en “oprindelig” ureskimoisk kultur til centraleskimoerne i Canada.
Tråden tages derefter op af etnografen Kaj
Birket- Smith i afhandlingen “The Caribou
Eskimos,” som samtidig er resultatet af hans
feltarbejde blandt rensdyreskimoerne under 5. Thule-ekspedition. Birket-Smith postulerer, ligesom Steensby, at man i Canada
skal kunne finde oprindelsen til eskimoernes kultur, en eskimoisk urkultur, som alle
andre eskimoiske kulturer stod i gæld til.
Hos rensdyreskimoerne mente han at have
fundet spor af denne kultur, og han konkluderede, at det var på dette geografiske sted
og hos dette folk ureskimoernes kultur var
opstået. En anden af 5. Thule-ekspeditions
deltagere, arkæologen Therkel Mathiassen,
der ligesom Birket-Smith var ansat på Nationalmuseet, råbte vagt i gevær, idet han
påpegede, at der ikke var noget arkæologisk
grundlag, som støttede Birket-Smiths tese.
Therkel Mathiassen mente, i tråd med nutidens forskere, at også rensdyreskimoerne
kan føres tilbage til den i Alaska opståede
Thule-kultur. Uoverensstemmelserne mellem de to lærde eskalerede til et akademisk
slagsmål, som udspillede sig i Geografisk
Tidsskrift samt i nogle internationale videnskabelige tidsskrifter, ligesom kampen også
blev ført på internationale forskningssymposier. Knud Rasmussen var mest tilbøjelig

til at støtte Birket-Smiths tese, feks. kalder
han rensdyreskimoerne for ureskimoer i
“Fra Grønland til Stillehavet”.
En mere holistisk tilgang til problematikken har afsløret, at rensdyreskimoernes
kultur, således som 5. Thule-ekspedition
mødte den, var af nyere historisk oprindelse. Forklaringen er, at i 1717 blev flere
handelsrelationer mellem HBC og rensdyreskimoerne udbygget, og fra da af kan man
tale om egentlig handel mellem de to parter.
Eskimoerne var særligt interesserede i metalknive, økser, gryder, kedler, tobak samt
krudt og kugler. Rensdyreskimoerne fik en
stærk position som mellemhandlere imellem HBC og iglulik, netsilik og kobbereskimoerne. Denne udvikling fremmede en
spaltningsproces mellem en sydlig gruppe,
som orienterede sig om handlen med HBC
og området omkring Churchill, og en nordlig gruppe, som knyttede tætte relationer
til iglulikeskimoerne. Omkring 1810 var
denne deling en realitet, og kort efter delte
de to samfund sig i fire. Samtidig med at
HBC gik ind i kommerciel hvalfangst og
anvendte eskimoer som arbejdskraft i hvalfangsten, skiftede denne gruppe af eskimoer
fra afhængigheden af sæl og hvalfangst til
jagt på rensdyr samt laksefiskeri og sæsonarbejde for missionen og HBC.
Tilknytningen til handelen og besiddelsen af
skydevåben gjorde det muligt for den sydlige gruppe at koncentrere sig mere om rensdyrjagt. De var nu i stand til at overleve i det
indre af landet, hvor chipewyanindianerne
tidligere havde dominerede rensdytfangsten
ved Barren Grounds, hvor disse indianere
indtil da havde boet. Chipewyanindianerne
blev også tidligt involveret i pelshandlen og
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Rendyreskimoernes karakteristiske telte
Akvarel af Winifred Petchey Marsh

fortrak fra Barren Grounds til de for pelshandlen mere udbytterige skovområder. Her
kunne de også udnytte de store forekomster
af rensdyr, som havde deres vintergræsning
her. Man kan sige, at rensdyreskimoerne
udfyldte det tomrum, som chipewyanindianerne havde efterladt.
Den kultur, som antropologerne studerede
som noget eksklusivt oprindeligt, var altså
et resultat af over 100 års samkvem og påvirkning fra europæisk kultur og økonomi.
Rensdyreskimoerne var alt andet end et ureskimoisk kulturlevn, således som Kaj BirketSmith hævdede. Stik modsat repræsenterede
rensdyreskimoerne en spritny kultur, som
var et resultat af globale, historiske processer
og påvirkninger.

Bind 32:222-239.
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Det er med sorg Knud Rasmussen Selskabet har modtaget budskabet om
Jonathan Motzfeldts død

Hjemmestyrets fader, Johnathan Motzfeldts, døde torsdag den 28. oktober
2010 efter lang tids sygdom. Grønland har dermed mistet en markant og
farverig personlighed.
Misiginneqatigegaasi
“Ser man tilbage på Grønlands korte demokratiske historie, er det svært
at finde andre politikere, der nåede at sætte et så stærkt et præg også i
forholdet mellem Grønland og Danmark”.
Aqqaluk Lynge, præsident for ICC
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