SLÆDESPORET
Nr. 31

    Marts 2012

Knud Rasmussen Selskabet

9. årgang

Indholdsfortegnelse
K`avigarssuak Knud Rasmussens rejsekammerat........... 183
Han tog altid K`avigarssuak og Arnarulunnguaq med.. 195
Polar etnografiens helte................................................ 200

Rejsekammerater
5. Thule ekspeditionen og den store slæderejse blev gennemført af de 3 grønlændere
Knud Rasmussen, K’avigarssuak og Arnarulunnguaq sammen med fotografen Leo
Hansen. Det siges, at Leo Hansen ikke var med på turens sidste etape til Sibiriens østkyst,
men var K’avigarssuak og Arnarulunnguaq? I tidligere redaktør for Slædesporet afdøde
Hans Engelunds harddisk gemte der sig en artikel af K’avigarssuak´s svigersøn,Arrutaq
Kristiansen, formidlet gennem Eigil K. Jensen forhenværende telegrafbestyrer ved
telestationen Dundas. Denne opdagelse førte til en heftig ”cyberspace”research, og
brevveksling med venlige mennesker i Qaanaaq, University of Alaska Fairbanks og Arktisk
Institut, samt en tur til Zoologisk museums gemmer for at se på hvalros gebisser fra
5. Thule ekspedition. Resultatet er dette nummer af Slædesporet – rigtig god læsning.
Kilaasi

Forside inuit portræt af Henri Matisse. Mere om Matisse og Knud Rasmussen i næste nummer.
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K’avigarssuak Knud Rasmussens rejsekammerat
af Arrutaq Kristiansen

Jeg er blevet anmodet om at fortælle
om en af de store rejsende, nemlig
K’avigarssuak. Og da jeg mener at
kunne gøre det og har lovet at gøre
det, så vidt jeg har tid, sender jeg
hermed min beretning. - Måske er
der andre, som har været nærmere
knyttet til ham, der vil komme med
en lignende artikel, som muligt gøres mere omfattende.
Således skrev Arrutaq Kristiansen,
Dundas, gift med en af K’avigarssuaks døtre (Emilie), i sin indledning
til nævnte beretning. Knud Rasmussen kaldte ham Miteq, under deltagelse i den tids ekspeditioner, fordi
de danske rejsedeltagere ikke kunne
udtale hans navn, K’avigarssuak.
Sådan fortalte K’avigarssuak mig.
Men når Knud Rasmussen nævnte
sine rejsedeltagere, sagde han: Og en
ung mand, K’avigarssuak.
K’avigarssuak Miteq Ijala Inatdliak - således lød navnet, da han i 1921 blev døbt i
Godthaab, men det sidste navn mister han,
da det jo er et kvindenavn i Thule. Han fik
så sin kones og vores efternavn, Kristiansen.
Da K’avigarssuak i 1921 tog ud på en af
Knud Rasmussens ekspeditioner, fortælles
det, at hans mor, Inaluk, blev syg, fordi han
tog af sted. Skønt hun havde to andre sønner, Uvdloriak og Inokitsorujuk. - Det fortælles, at sidstnævnte havde været tolk for
de amerikanske ekspeditionsfolk, der første
gang kom til Thule. Sproget havde han lært
oppe nordpå ved Etah i Aungnartik, hvor
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han havde deltaget i Mac Millans (”Nalagapaluk”) ekspedition og derved lært at tale
sproget. Da amerikanerne senere kom tilbage til Thule, spurgte man efter Inokitsorujuk. Og det skete, at han kom frem blandt
sine landsmænd og ”Vendte sin tunge om”
(begyndte at tale det fremmede sprog).
Som nævnt tog Inaluk sig det så meget nær,
når sønnen tog ud på ekspeditioner, at hun
ikke levede ret længe efter hans sidste afrejse. Men jeg har ikke hørt, hvordan K’avigarssuak under rejsen havde fået underretning om sin mors død.
K’avigarssuaks far hed Angutikavsak, men
da han døde tidligt, havde Inaluk fået en
anden mand, som hed Akumalik og K’avigarssuak kaldte ham sin stedfar.
Fra min barndom kendte jeg K’avigarssuak.
Han var velskabt, et rigtigt mandfolk. Hans
gang var meget let, da han var yngre. Det
er ikke altid, man kan møde og fange dyr
på en forholdsvis let måde, og når det kneb
med fangst, var han utrættelig i sin søgen.
Det var dengang, man ikke satte sin lid til
sælgarnene. Mange fortalte om ham, at han
ved midvintertide havde været så heldig at
træffe hvalrosflokke.
Flere gange har jeg været med ham på
fangstture, hvor vi har fanget mange sæler,
hvalrosser og remmesæler. Men vi har aldrig
fanget bjørne sammen, ej heller hvidfisk eller narhvaler. En lille pudsig historie, som
jeg aldrig glemmer. Engang kom jeg til mine
svigerforældre med en bjørn på slæden. Det
var midt om natten. Lige så snart K’avigarssuak hørte, at vi havde fanget bjørn, stod
han op og ville tænde komfuret. Da han jo
vidste, at petroleum gjorde det nemmere at
tænde, hældte han nogle dråber i komfuret,

K’avigarssuak 1924

men mærkelig nok ville det ikke tænde, da
han satte en brændende tændstik til. Grunden fandt han snart ud af. Han var kommet
til at hælde vand over optændingspindene,
så ivrig havde han været.
K’avigarssuak var pragtfuld at være på
fangst med. Jeg husker, når vi var ude i stærk
kulde, så lavede vi undervejs noget varmt
at drikke. Vi andre satte os på slæderne og
drak, hvorimod K’avigarssuak plejede at gå
frem og tilbage, mens han drak af sit krus.
Så tilberedte vi f eks. et måltid og når han
havde spist, tændte han en cigaret (Han røg
helst Lucky Strike) og medens han røg den,
drak han resten af indholdet i sit krus. I
øvrigt røg han kun cigaretter bortset fra én
dag om året, nemlig juleaftens morgen, da
røg han en cigar.
Når vi slog lejr, tændte han to primusser for
at få varme i teltet så hurtigt, som muligt.
Vi, der var yngre, søgte til den nederste del
af teltet, for ikke at blive generet for meget
af den stærke varme. Men K’avigarssuak
lod sig ikke mærke med noget. Blev blot
siddende i den samme stilling, medens han
røg en cigaret. Som om han ikke mærkede
den stærke varme. På samme måde opførte
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han sig i stærk kulde. Han viste aldrig, at
han frøs.
Han var forsigtigheden selv. Når vi var på
hvalrosfangst på isen og vi teltede derude,
lagde han mærke til, om havisen gyngede
lidt eller om der kom lidt blæst. Det behøvede ikke at være nogen stærk blæst,
men han skyndte alligevel på os for en sikkerheds skyld uden at tage hensyn til evt.
træthed eller den megen kulde. Ned med
teltet, slæderne pakket og så af sted til et
mere sikkert sted, hvor vi kunne slå lejr for
natten. Dette for at undgå, at isen tog os
med til havs. Det er noget alle fangerne i
Thule kendte særdeles godt.
Han plejede at tage sin familie med på besøg her i Thule (Uummannaq det oprindelige Thule). Når havet nåede Saunders
Ø - efterhånden som isen brød op og drev
til havs så længtes han meget efter at tage
på fangst derude. For derude, i nærheden
af det store fuglefjeld med mange alke og
lomvier, havde han været som barn.
Og det var netop på samme sted, hvor Mylius og Kunuunnguaq havde været under
deres ekspedition til Thule-området dengang. Efter endte forberedelser plejede vi så
at tage derud på fangst med motorbåden på
slæden. Almindeligvis plejede der at være
dyb sne og til Inersussat var der 35-40 kilometer, hvorfor det i så fald kunne være ret
så anstrengende, trods det, at vi plejede at
bruge to spand hunde.
K’avigarssuak var hele tiden med for at
hjælpe til. Den store slæde, der var specielt
lavet til at fragte motorbåden på, plejede
at sætte sig fast lige så snart vi stoppede og
først, når vi havde skovlet en del sne væk og
lagt nogle isklumper nedenunder mederne,
kunne vi rokke slæden og så gik det igen
fremover.
Det skete engang, da vi var på vej hjemover

fra en sådan fangstudflugt, at vi var kommet for nær til strømstederne. Og vejret var
tåget. Fem gange gik slæden med motorbåden gennem isen. Og vi havde ganske givet
været længere om turen, hvis K’avigarssuak
ikke havde været med.
Men når vi tog på disse ture og vi efter strabadserne nåede derud, så fik vi betalt vore
anstrengelser i rigeligt mål. For længere
inde, hvor vi kom fra, lå vinterens is endnu,
men her ude var det næsten rigtig sommervejr. Hvor skønt. Lige udenfor Inersussat
svømmede hvalrosserne legesyge rundt og
i retning af Wolstenholme ø kunne ses små
blanke pletter i vandoverfladen. Det var
ryggene af hvalrosser og ovenover så vi små
skyer. Det var deres åndedræt vi kunne følge. Og der var masser af fugle, flere forskellige slags og oppe i selve fuglefjeldet skreg
fuglene, så det lød som en brusende elv. Så
fik K’avigarssuak et raskt ansigt, ja, når man
efter en lang vinter igen skal opleve foråret
og sommeren i det fineste vejr og så på et
sådan sted, hvor så mange dyrearter lever
lykkelige, ja, så glemte man alt andet.
Men tiderne har forandret sig. Fuglenes antal er ikke mere det samme. Hvalrosserne
plejer nu at svømme væk fra stedet tidligere
end før. Man har nu lette rejsefartøjer, som
med slæde kan fragtes rundt omkring. Man
kan ej heller mere høre hvalrossernes prusten, der af og til kunne lyde som et stærkt
fugleskrig. Det var gamle hvalrosser, hvis
åndedræt havde slidt den inderste side af de
store tænder og dette gjorde, at deres åndedræt lød så skingrende og så stærkt, at det
gav genlyd i fjeldene.
Engang var jeg, som så ofte før, med ham
derude. Vejret var smukt og han sad ved siden af mig helt stille. Langt om længe sagde
han, ”Her omkring Umanaq er jeg opvokset og jeg føler, at jeg ikke kan undvære at
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have udsigt hertil”.
Og engang var jeg sammen med ham i
Dalrymle Rock, og efter en kort latter pegede han neden under og sagde: ”Dernede
i stranden skaffede jeg mig selv kød for første gang.” Og så fortalte han. Engang, da
han var barn, var han på et æggetogt efter
edderfugleæg. Der var ingen fredningsbestemmelser på daværende tidspunkt. Når
edderfuglene kom nær, plejede han at kaste
sten efter dem. Og det skete sandelig, at han
ramte en hanedderfugl, der faldt ned med
flagrende vinger. Straks den nåede jorden,
satte den kurs mod stranden, men han løb
efter den og nåede den. Han drejede halsen
om på den og dermed skaffede han sig kød,
som ingen anden fangede til ham. Senere
skulle det vise sig, at han kom til at skaffe
kød til en masse mennesker, så langt borte
som ovre ved Sibiriens kyster.
Jeg kan også huske engang, vi var sammen
på sælfangst med hundeslæde. Den sidste
sæl jeg skød efter ramte jeg lidt forkert,
og lige før jeg nåede hen til den begyndte
den at blive levende igen, så jeg kunne ikke
komme til at slå den ihjel, da den hele tiden var efter mig med sine tænder. Endelig
lykkedes det dog. Og da jeg kiggede efter
K’avigarssuak, var han lige ved siden af med
hundeslæden og var i gang med at standse.
Han smilede over hele ansigtet. Og da han
kom hen til mig sagde han: ”Jeg var ved at
tro, at du ikke kunne magte sælen”. Dengang fik vi seks sæler, hver af os tre, som vi
skiftedes til at gå efter.
En anden oplevelse, som jeg husker. Det
skete engang, at K’avigarssuak fik en riffel,
som vi bestilte til ham i Amerika. Det viste sig senere, at det var en dårlig kvalitet.
Men dengang sagde han, at han ville have
den, da den havde 15 skud i magasinet. Det
varede ikke længe, før han fortalte, at den

af og til ikke ville gå af. Engang om efteråret var vi på fangst med motorbåden. På et
tidspunkt trængte vi til en kop te, så vi koblede skruen fra og lod motoren gå tomgang.
K’avigarssuak sad agterude og drak sin te.
Jeg sad midtskibs og med ansigtet mod
forstavnen, medens deres yngste, Itukusuk,
sad helt foran og med ansigtet vendt mod
agter. Da så jeg, at han kiggede i retning af
vindsiden. Og da jeg vendte mig om, så jeg
at K’avigarssuak sigtede med sin nye riffel.
Samtidig så jeg en sæl svømme ganske fredeligt forbi. Jeg kunne høre, at hans riffel
slog klik og forstod, at hans riffel var blevet
”Doven”, hvorfor jeg i en hast tog min riffel og skød sælen. Da vi kom hjem, fortalte
han sine husfæller: ”Jeg blev ellers så glad i
dag, hvor jeg prøvede at skyde en sæl, som
mine fæller ikke havde set, men min riffel
drillede mig”.
Engang fortalte han følgende, alt imens han
smilede over hele ansigtet. Jeg var lige kommet hjem fra fangsttur med slæden. Han
fortalte da, at han i dagens løb havde fået
bekræftet den talemåde, der siger, at når
man bliver gammel, så er man ikke mere
så dygtig til at fange noget. Han havde været på ulkefiskeri med sine børnebørn. Men
medens børnene fik mange ulke, havde han
kun fået en eneste én. Det morede han sig
meget over.
Han var en af de store bjørnejægere og
havde en hel masse at fortælle om bjørne
og bjørnejagt, men som de fleste polareskimoer var han ikke meget for at fortælle
herom. Men én ting husker jeg, som jeg vil
fortælle om. Sammen med Anaukak mødte
de bjørnespor og forfulgte disse. Sporene
blev mere og mere friske og hans rejsefælle
skar sine hundeskagler, hvorefter hundene
nærmest fløj af sted og efter dem Anaukak.
Selv var K’avigarssuak også i susende fart.
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Hundene nåede snart bjørnen og omringede den. Pludselig var der en åbning i
retning af Anaukak og bjørnen satte kurs
imod ham. Uheldigvis havde Anaukak
ikke taget sin riffel med. Den lå stadig på
slæden, så han begyndte at flygte og bjørnen efter ham. K’avigarssuak satte sin riffel til kinden, men kunne ikke komme til
at skyde på bjørnen, fordi Anaukak var i
samme retning som bjørnen. Man kunne
se Anaukak kigge bagud og der var ikke
tvivl om, at han længtes efter, at K’avigarssuak skulle skyde, for bjørnen var lige i hælene på ham. Uden ”Bevidsthed” løb han
videre. Pludselig hørte han skud og da han
så sig tilbage, lå bjørnen med hundene over
sig. Når polareskimoerne bruger udtrykket
uden ”Bevidsthed”, mener de, at de løber af
alle deres kræfter.
Mange gange har jeg hørt K’avigarssuak
sige: ”Det ville være skønt, at kunne spise
ungt bjørnekød”. Dermed mente han kødet fra en bjørneunge, som med sin moderbjørn lige var kommet ud af snehulen
og ned på isen. Og da K’avigarssuak var en
stor fanger, havde han, i lighed med andre
gamle polareskimoer altid haft denne længsel efter at smage ungt bjørnekød.
Og følgende to ting, som muligvis hører til
en anden tid, skal jeg medtage. Ægteparret
K’avigarssuak var virkelig et ideelt ægtepar,
som medførte, at de af og til på deres måde
underholdt hinanden med spøgefulde indfald.
Medens de endnu boede i K’eqertarssuaq
(De flyttede senere til Moriussaq) var han
ved forårstide flyttet til et andet sted på
samme ø, sammen med svigerforældre og
deres børn. Mens de var der begyndte isen
at bryde op, hvorfor nogle af deres børn
tog til deres vinterboplads med nogle af
hundene for at hente deres motorbåd. De

gamle forblev på deres forårsboplads. Det
var Bebiane, K’avigarssuaks kone, der fortalte dette. Svigerfar hed Taitsianguarssuak
og hans kone hed Mikivsugssuak. Vejret var
aldeles smukt. De sad og drak kaffen udenfor og uvist af hvilken grund sagde K’avigarssuak pludselig, at han havde fået meget skarpe og gode briller og bad sin kone
hente dem. Min faster hentede dem og gav
ham dem uden tanker af nogen art. Det, at
han fik brillerne, skulle senere vise sig, at
give anledning til en god latter. K’avigarssuak tog brillerne på og kiggede ud over havet og straks meddelte han dem, at der var
en sæl derude. Min faster kiggede i samme
retning, men kunne absolut intet se. Hun
tænkte kun, at de briller måtte da være meget stærke. Sælen var måske langt ude og
alligevel så han den. Måske var det hendes
egne øjne, der ikke så særlig godt efterhånden. Så rejste manden sig og i krybende stilling gik han efter sin riffel, som lå et lille
stykke vej fra stranden. Han satte riflen til
kinden. Det eneste min faster kunne se, var
et lille stykke sortis, som bevægede sig med
strømmen. Hun kunne i hvert fald ikke
se nogen sæl. Og så skød han. Og det lille
stykke is sprængtes i mange stykker. Han
kunne jo godt ramme. Straks blev han klar
over fejltagelsen, hvorefter han blot lagde
sig på jorden og sammen med den anden
kvinde begyndte de at le. Den anden mand,
deres svoger, lo også med en enkelt latter
af og til og det føltes, som om han gjorde
dem endnu mere lattermilde. K’avigarssuak
sagde ellers til ham, at han kunne bare le så
meget han ville. Men det hjalp ikke, han
fortsatte med et latterudbrud ind imellem.
De morede sig hele eftermiddagen, særligt
når de kom til mindes hans ord: ”Mine nye
briller, som ser så godt.”
En dag var vi på havisen for at fange hval-

K’avigarssuak på 5. Thule-ekspedition
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rosser. Efter at have fanget en del hvalrosser,
kørte vi ind til land. Vi havde flænset de fleste dyr, men nogle havde vi blot åbnet maverne på. Vi lavede te og efter at have drukket den, faldt jeg i søvn. Da vejret var blevet
koldere vågnede jeg frysende og da jeg var
på vej op mod teltet, så jeg K’avigarssuak
sovende udenfor teltet. Idet jeg kom nærmere, blev jeg mere og mere bange. Det så
ud, som om han ikke åndede. Selv da jeg
kom ganske tæt på ham, kunne man ikke
mærke hans åndedræt. Jeg rømmede mig
og frembragte noget støj. Endelig begyndte
han at røre på sig. Jeg følte mig helt kraftesløs. Jeg vidste, hvor meget han længtes efter
at komme herud. Muligvis var han faldet i
søvn, medens han passede sine gøremål. Ligeledes vidste jeg, at han var glad for lattervækkende ting. Efter en kort stund havde
han det fint igen.

Af og til plejede han at fortælle om rejserne
i Nordcanada. Men før jeg vil fortælle om
disse beretninger, så vil jeg gengive en af
hans fortællinger om en bjørnejagt. Mange
gange plejede jeg at fortælle eller læse for
ham af de bøger, som nogle af læserne ikke
troede meget på. Jeg husker engang han
sagde: ”Disse oplevelser under rejserne lyder
usandsynlige, når man ikke selv har deltaget

i disse rejser”. Men mange af fortællingerne
var rigtige oplevelser. K’avigarssuak var meget glad for, at Peter (Peter Freuchen Pitarssuak) havde troet, at han var den eneste,
der havde skudt en bjørn i luften. (Herom
fortæller Peter Freuchen i sin bog, ”Min
grønlandske ungdom”, som er oversat af
Hendrik Olsen). Det skete under et ophold
i Østgrønland. K’avigarssuak havde sande-

I det lune forår 1952 besøgte jeg K’avigarssuak Miteq og Bebiane i deres hus på bopladsen få hundrede meter fra Thulefjeldets fod. Desværre kan jeg ikke huske anledningen, men jeg husker tydeligt, at der var flere gæster og familiemedlemmer i huset.
Som traditionen byder, var der sælkød ’ad libitum’ i fadet på gulvet. Bebiane skar ud
af kødet, og gav det til gæsterne efter de gamle ”regler”. Først fik K’avigarssuak en god
bid kød. Derefter den ældste gæst, så gæsterne i rækkefølge efter alder. Men hvorfor
fik jeg som gæst ikke et stykke kød? Bebiane gav sin ældste søn et stykke kød. Derefter fik jeg en bid, og sådan forsatte Bebiane med at tildele familien kød. Det undrede
mig. Og jeg spurgte ikke. Langsomt gik det op for mig, at jeg med tildelingen af
et stykke kød i rækkefølgen blandt familiemedlemmerne, måske havde fået en slags
”papfamilie”. Da jeg i 1953 igen kom til Thulebasen, var K’avigarssuak rejst mod
nord. Ved afrejsen græd han. Jørgen Busch
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lig også skudt en bjørn, medens den var i
luften. Men det havde Peter blot ikke hørt
før. Det skete først nu, efter at de havde været sammen under ekspeditionen. De oversomrede engang i Melvillebugten sammen
med svoger Imina, det var efter, at de havde
stiftet familier. De havde deres telte på en af
øerne (Jeg ved ikke hvilken ø) og på grund
af beliggenheden ud mod det åbne hav,
som gjorde, at der af og til kom høje bølger
rullende ind, havde de deres køddepoter
et langt stykke oppe på øen. Under deres
kajakfangst, så de en bjørn spise af et af deres depoter. De roede straks mod land og
snart kunne de se, at bjørnen med velbehag
spiste af deres sælspæk og sank sine mundfulde med op strakt hals. Med ét opdagede
den kajakkerne og begyndt at løbe bort fra
stedet. Den havde taget retning mod havet
og stedet den løb mod endte med en brat
fjeldkant, således at der var et lige fald ned
i havet. I det øjeblik K’avigarssuak satte sin
riffel til kinden, sprang bjørnen fra kanten.
K’avigarssuak skød omgående og da bjørnen landede i havet med et plask, var den
allerede død.
På en rejse i Nordcanada, så de en dag en
flok rener ikke langt borte. Jakob Olsen
kunne ikke nøjes med at kigge på dem,
han gik nærmere og derved opdagede han,
at det var i brunsttiden. Da en af renerne
opdagede Jakob, gik den til angreb. Jakob
flygtede af alle kræfter, men rensdyret var jo
hurtigere og nåede ham og stangede ham i
bagdelen. Så vendte Jakob sig om og fik fat
i geviret og fik den slået omkuld, hvorved
den brækkede halsen. Jakob var en meget
stærk mand. Tilskuerne havde moret sig
meget over dette optrin. Men da de var så
unge, havde de ikke været ængstelige.
Under en rejse var det sket, at de kørte i kuperet terræn og dermed dårlige betingelser
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for slædekørsel. K’avigarssuak havde fået
den opgave, at have deres fotograf på sin
slæde og han var ikke meget for at stå af slæden og hjælpe til, når der skulle skubbes for
at passere særlig ujævnt terræn. Derfor var
K’avigarssuak hele tiden ved opstanderne
eller fremme ved skaglerne, når disse hang
fast i ujævnheder. Så pludselig fik han den
ide, at når chancen bød sig, ville han sørge
for, at fotografen faldt af slæden. Kort efter
kom de til et passende sted og da slæden begyndte at slingre, skubbede han til den med
vilje, så hans rejsefælle faldt af slæden. Nå,
fotografen tog det meget roligt, smilede og
sagde, at der var han nok ved at blive agterudkørt. Men da det skete flere gange, at
slæden slingrede og han faldt af, blev han
til sidst mistænksom og vred og gik hen til
K’avigarssuak og gav ham et lettere boksestød på overarmen. K’avigarssuak var forberedt på hvad som helst og svarede ikke
igen. Men fotografen synes at blive mere
og mere ophidset, hvorefter K’avigarssuak
skældte ham ud og fik ham til at falde til
ro. Han troede ellers, at fotografen ville slå
en gang til.
På et andet tidspunkt, hvor de lå underdrejede på grund af dårligt vejr, skete det, at
samme fotograf igen gav anledning til lidt
uro. Pågældende var jo temmelig fordringsfuld og ikke vant til at leve en nøjsom tilværelse. De lå henslængt i teltet, alt medens
vinden sled i teltdugen. Knud Rasmussen
på K’avigarssuaks høje side og fotografen på
hans venstre side. Pludselig begyndte fotografen med sine beklagelser og bebrejdelser,
om så at sige alt. Men så skete det, at Knud
Rasmussen sprang fra sin liggende stilling
over K’avigarssuak, satte sig på fotografens
bryst, tog fat i hans klæder og begyndte at
skælde ham ud. Fotografens ansigt blev meget blegt for straks efter at blive højrødt af

skam. Men han sagde intet. Han forstod, at
han skulle opføre sig ordentligt.
Da de på den lange ekspedition nåede Alaskas vestligste punkt, hvorfra de kunne se
over til Sibirien, fik Knud Rasmussen lyst til
at sejle til Sibirien. Nu var tilfældet, at kort
efter ankomsten til Alaska fik han en god
ven, en amerikaner, der havde et lille skib.
Han tog altid K’avigarssuak og Arnarulunnguaq med, hvor som helst han skulle hen og
det viste sig, at hans amerikanske ven var
meget interesseret i sådan en tur til Sibirien.
På trods af amerikanske og russiske grænsefartøjer, der sejlede i fast patruljefart langs
kysterne, lykkedes det dem i ly af mørket at
nå over til Sibirien.
Men befolkningen derovre viste sig at være
meget uvenlige til trods for, at deres besøgende var meget høflige. Så fik man at vide,
at det var på grund af manglende fødevarer,
at de opførte sig uvenlige. Knud Rasmussen delte nu ud af bl.a. medbragte æbler,
hvilket han for øvrigt altid gjorde. Det var
ikke langt fra, at beboerne, på grund af sult,
var lige ved at tage æblerne fra ham med
magt. De spiste så hurtigt og så meget, at
deres ”Nalagak” (Den øverste, deres leder)
kastede op.
Det var dette jeg mente, da jeg tidligere
skrev, at Knud Rasmussen skaffede mad til
Sibiriens kyster. Det endte med, at lederen
bød dem, at rejse igen og sagde til dem i en
skarp tone, at de absolut ikke skulle prøve
at anløbe nogle af de andre øer, der ejedes
af russerne. De kunne risikere at blive taget
til fange og i øvrigt komme ud for farlige situationer, da øerne var beboede. Knud Rasmussen meddelte, at han var indforstået og
man tog afsked. Men så såre man var så langt
borte, at man ikke kunne ses mere, aftalte
Knud Rasmussen med sin amerikanske ven
og K’avigarssuak, at uanset hvad der skete,
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ville de anløbe en ø, sandsynligvis King Island. De satte kursen og nåede snart denne ø. Da Knud skulle i land med sin ven,
sagde han til K’avigarssuak, at han skulle
være kaptajn på skibet og hvis der kom russere og ville antaste dem, skulle han og den
øvrige besætning svare igen med rifler. Da
K’avigarssuak senere mindedes dette, sagde
han: ”Gad vide, hvad der ville være sket.
For også besætningen var efterhånden blevet noget nervøse”. Nå, der viste sig ingen
russere. I kikkerter havde man i øvrigt set
huse inde på øen. De var bygget på et meget stejlt sted og man gjorde den opdagelse,
at husene var fastgjorte til skrænterne med
tykke remme.
Fra Alaska sejlede ekspeditionen nu til
Vestamerika og derfra med tog til Amerikas østkyst. Under turen skete det, at toget
blev standset og mænd med pistoler kom
ind. Det var røvere, der prøvede at skaffe
sig penge fra togene. Passagererne så ud til
at være meget bange, men for Knud Rasmussen og hans følge virkede det nærmest
som tidsfordriv. Efter ankomsten til New
York besøgte de den amerikanske præsident. Han virkede meget træt, hvilket antagelig skyldtes, at der netop havde været
valg. Og således kunne han blive ved med
at fortælle.
Jeg kan huske, at medens vi var i Savissivik
i 1934 til 1937, fortalte min mor følgende.
Når sommerens skib anløb, blev fangerne
inviteret ombord og da var det en smuk
oplevelse, når K’avigarssuak sang trommesange. Det havde han også gjort ombord
i Knud Rasmussens skib, ”Agpaliarssuk”.
Skipperen her hed Peder Pedersen og det
havde han været i mange år. Andre danskere kaldte ham altid for kaptajn ”Kap
York Peder” og polareskimoerne kaldte
ham for ”Pitarin” eller ”Pitare”. Det skete

Arrutaq Kristiansen og hans kone Emilie Foto: Charles Rose

dog, at han kom op, ikke som skipper,
men som ”Kendtmand”. Når han kom til
Thules Umanak, så tog han de forskellige
tjenestemænd med ombord og sejlede dem
til de forskellige beboede pladser. Og netop
dengang var fotografen Jette Bang med for
første gang. Da gæsterne ved en festlig lejlighed var blevet lidt muntre, havde Jette
Bang forespurgt K’avigarssuak, om han
ville danse trommedans og synge til. Det
sagde han ja til og kom på gulvet uden
vanskeligheder. Men efter kort tid, så det
ud til, at Jette Bang blev lidt bange, fordi
da K’avigarssuak kom rigtig i gang, sprang
han ret langt frem og forsøgte at støde
nogen med sit hoved. Det var nu ikke så
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slemt ment, men jeg huskede nu, at K’avigarssuak under hans mundtlige erindringer
om Alaskarejsen havde fortalt om de mennesker, som de mødte derovre også dansede
trommedanse og sang sange dertil. Og det
var et pragtfuldt syn. For derovre benyttede
man hovedet af en lom eller rettere næbbet
og under dansen forsøgte man så at stikke
tilhørerne med dette næb. Ikke alvorligt,
man lod blot som om, man ville stikke. Det
kunne se drabeligt ud, når man ikke kendte
til det og nogle blev da også bange. K’avigarssuak, der lige havde spist tilsammen
med lidt drikkelse, var blevet lidt munter.
Og da man havde anmodet ham om at
danse og synge, var den nævnte hændelse

kommet ham i erindring og han syntes,
han ville praktisere den for vennerne. Muligvis er det den tildragelse, som er fortalt
i Knud Rasmussens dansksprogede bog
side 81, hvor de festede i Bernhardshavn.
Jeg har aldrig hørt ham fortælle om deres
rejse fra Amerika til Europa, men af og til
havde han fortalt om deres overvintring i
Danmark. En af Knud Rasmussens venner,
en ungdommelig mand, som i øvrigt ejede
en del jord, plejede de at besøge. Det skete
adskillige gange, for Knud Rasmussens ven
syntes vældig godt om K’avigarssuak. De
brydes ofte med hinanden i leg, for de var
jo begge unge. Engang opfordrede denne
unge ven K’avigarssuak til en konkurrence,
der bestod i at kaste en meget hård lille bold
efter en oprejst stok. Kunne man ramme
denne stok var det godt, men kunne man
knække stokken med den lille bold var det
særligt godt. Da det blev K’avigarssuaks tur
kastede han bolden af alle kræfter. Bolden
ramte stokken, men ikke nok med det,
bolden sprang fra stokken videre gennem
luften og ramte den unge mand i ansigtet.
Som var han blevet skudt, faldt han omkuld. Han blev liggende og de andre løb
hen til ham og så, at han var uden bevidsthed. Det blødte ved hans øje og vandet løb
fra det: Bolden havde ramt meget uheldigt,
men det skulle senere vise sig, at det ikke
var alvorligt. K’avigarssuak blev meget ked
af det. Den unge mand kom snart til bevidsthed og da han var kommet sig, sagde
han til K’avigarssuak, at han ikke skulle
være ked af det, for det var jo ham selv, der
havde opfordret til denne konkurrence.
K’avigarssuak kom tilbage til Thule antageligt i 1925. Min mor, der kom til Thule i
1924, fortalte at da hun så ham for første
gang, så han ud til at være lidt ældre end
min far. Min far var født 29. dec. 1899. Så
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K’avigarssuak måtte da være født omkring
1897-98.
Jeg rejste fra Thule i 1937 og var borte i ca.
10 år. Jeg kom tilbage i 1950 og da var der
i den daværende amerikanske vejrstation i
Pituffik 6 overvintrende amerikanere. Man
havde et særskilt hus, der fungerede både
som spisesal og som beboelse. I huset boede der i øvrigt også 12 danskere, der var
tilknyttet vejrstationen samt nogle få grønlændere. Og lidt længere borte fra beboelsen var der en lille landingsplads. Banen lå
lige foran en højderyg, som vi kaldte Akinarssuk. I 1951, da amerikanerne kom for
at anlægge en base, var der blandt dem en
svensk-amerikansk oberst ved navn Bernth
Balchen, der havde hørt om K’avigarssuak.
Denne oberst Balchen som i øvrigt var ham,
der var leder af opbygningen af basen, tog
K’avigarssuak som medhjælp i mange beslutninger. I den første tid var det inspektør
Mørch Rasmussen, der var tolk. Senere blev
det en dansker ved vejrstationen. Da man
skulle gøre ”Det første spadestik” på området, hvor basen skulle bygges, blev K’avigarssuak tilkaldt. Han skulle lægge noget
ned i jorden!! Hvad det så end har været.
Og senere da basen skulle indvies, blev han
inviteret med som æresgæst.
Midt om sommeren i 1952, mens jeg arbejdede, så jeg en flyvemaskine komme ind
nordfra i lav højde. Den havde kurs mod
eskimoernes boplads og der blev nedkastet
et eller andet, der landede udfor K’avigarssuaks hus. Det viste sig at være et brev fra
K’avigarssuak.
Brevet indeholdt kun 2 ord foruden hans
underskrift, nemlig ”Tikipugut, ajungilagut”, der betyder, ”Vi er kommet, vi er
raske”. - Det var dengang i begyndelsen, da
man byggede huse i bunden af Wolstenholmefjorden længere inde end den store nuna-

tak. Der havde man K’avigarssuak med som
rådgiver. Ligeledes senere, da man skulle i
gang med at bygge Camp Century nedenunder indlandsisen, havde man K’avigarssuak med som rådgiver i mange spørgsmål,
der krævede lokalkendskab og erfaring vedr.
ophold i disse arktiske egne. Man brugte fly
og biler til dette arbejde, samt specielle køretøjer beregnet for kørsel på indlandsisen.
Foran disse specielle køretøjer var der monteret nogle tallerkenlignende instrumenter.
Når man kørte ind over indlandsisen og
kom til de farlige revner i isen, så blev disse
revner registreret på nævnte instrumenter,
så man kunne nå at standse i tide. Omsider
blev de så færdige med bygningen af Camp
Century og det var på den sidste flyvning
hjem, de havde nedkastet brevet i nærheden af K’avigarssuaks hus, kort forinden de
skulle lande på landingsbanen ved Pitugfik.
Da man planlagde arbejdet i forbindelse
med Camp Century og skulle have ”Markeret” en vej ind til lejren, benyttede man
et firemotoret fly. I næsen var der en slags
kabine, som så ud til at være lavet af glas og
var ganske rund. Også her var K’avigarssuak med. Han sad forude sammen med den
svensk-amerikanske oberst, som jeg før har
omtalt. Og K’avigarssuak var med til at lede
i hvilken retning, der skulle flyves. Og undervejs blev der så nedkastet metalstænger,
der skulle markere vejen for de specialkøretøjer, der skulle bringe udstyret ind på isen
til Camp Century.
K’avigarssuak kom fra Savigssivik til Dundas i 1940-erne, efter at have flyttet lidt
rundt i Thule-distriktet, som så mange andre ekimoer. At eskimoerne flyttede rundt
i deres unge dage, skyldes ikke alene, at de
ville følge fangstdyrene, men også i høj grad
den menneskelige og åndelige trang og higen efter at opleve noget nyt, at se noget
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nyt. F. eks. flyttede man jo fra vinterboligen
om foråret, selvom der var masser af fangstdyr. Ud til andre fangstpladser, som så blev
brugt i sommerhalvåret. Dette kan man i
øvrigt også læse om i de gamle grønlandske
sagn.
Da eskimoerne i Thule (Umanak)i foråret
1953 flyttede nordpå, flyttede K’avigarssuak med og bosatte sig på Herbert Ø. Men
da Moriussaq blev anlagt i 1963, flyttede
han og familien derned. Det skete i 1964. I
den forbindelse vil jeg gerne citere ham for
følgende: ”Her omkring og i Umanak er jeg
opvokset og jeg føler, at jeg ikke kan undvære stedet”. Han havde altså længtes efter
at være i nærheden af det gamle Umanak.
K’avigarssuak havde fortjenstmedaljen og
det diplom med Kong Christian den Tiende og Dronning Alexandrines billeder, som
er så kendt i Grønland. Jeg har også hørt,
at han havde andre hædersbevisninger, men
da jeg ikke havde rigtigt kendskab til disse,
kan jeg ikke medtage dem her. Desuden
var han medlem af ”Eventyrernes Klub” i
Danmark.
I 1973 omkring d. 20. januar var han sammen med sin yngste søn, som dengang var
blevet en ret dygtig fanger, på fangst ved åndehullerne. Han fik en sæl og da han kom
hjem, sagde han til sin faster, at hun skulle
partere og koge det hele og så invitere hele
bopladsen. Glad for hans ønske gjorde hun,
som hun blev bedt om. Ingen kunne vide,
at dette skulle blive K’avigarssuaks sidste
fangst. Dagen efter fik han en hjerneblødning, som desværre lammede hans venstre
side.
Da telefonen ringede d. 17. august 1978
tidlig om morgenen, var det K’avigarssuaks
barnebarn, der ringede fra sygehuset i Qaanaaq. Han fortalte, at hans bedstefar var
død tidligt om morgenen.

Vi modtog dette budskab med megen sorg
i sindet. Denne erfarne og oplevelsesrige
mand var sovet stille hen. Han nåede ikke
at se det sted, som han elskede overalt, en
sidste gang. Men det var som om man fornemmede, at hans rejsespor ligesom blev
lidt tydeligere.
Dagen efter kom der to motorbåde sejlende
rundt om den store Umanakpynt. Det var

hans sønner, der sejlede kisten med deres
afdøde far til hans sidste hvilested, Umanak. Og således nåede han omsider hjem
til sidst.
Manden, der oplevede at begrave dette
prægtige menneske ved siden af hans hustru, Bebiane, var pastor Amandus Petrussen. Tak for det.

DU, UMANAK (I Thule-området)
Fra gammel tid var du de store fangeres bosted,
som er så dejlig at være i
og nogle af dem tog hjem til dig.
Tak - de hviler nu i graven hos dig.
Arrutaq Kristiansen

Til orientering skal det oplyses, at Arrutaq Kristiansen var gift med Emilie, der var
datter af K’avigarssuak og Bebiane. Arrutaq Kristiansen var ansat ved telestationen
Dundas. (Det oprindelige Thule/Umanak) Han blev ansat i 1951 og da stationen blev
nedlagt i 1983/84, flyttede han og hans familie til Qaanaaq (Det nye Thule), hvor
han fortsatte sin ansættelse ved telestationen her, indtil han blev pensioneret.
Arrutaq og Emilie havde bl.a. en datter, Jakobine, der i en årrække var ansat på telestationen i Dundas. Hun talte udmærket dansk og oversatte Arrutaq Kristiansens
ovenstående beretning til dansk. Eigil K. Jensen der var ansat som telegrafbestyrer ved
telestationen Dundas i en halv snes år indtil stationens nedlæggelse, blev anmodet
(af Jakobine Kristiansen) om at læse korrektur og renskrive beretningen. Dette skete
første gang 1981/82 og en sidste gang nu i 2004. Knud Rasmussen Selskabet har erfaret af Jakobine Kristiansen døde for 2 år siden. Vi kan derfor ikke indhente hendes
tilladdelse til at trykke artiklen. I samråd med Eigil K. Jensen har vi dog besluttet at
trykke den.
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Han tog altid K’avigarssuak og Arnarulunnguaq med
af Claus Oreskov

Ekspeditionsdeltagerne på 5. Thule
ekspedition opholdt sig hos de østlige
centraleskimoer fra oktober 1921 til marts
1923. Gruppen skulle nu opløses og varetage
forskellige arbejdsopgaver. Knud Rasmussen
selv stod foran begyndelsen på den store
slæderejse gennem Nordvestpassagen og
Alaska til Sibiriens yderste punkt East Cape.
Halvandet år havde han haft lejlighed til
at bedømme de danske og grønlandske
ekspeditionsdeltagere i felten og udse sig
sine rejsekammerater til denne lange og

krævende tur. Valget faldt på den kun
22-årige K’avigarssuak Miteq og dennes
kusine Arnarulunguaq på 28 år. Begge var
fra Thule og Knud Rasmussen skriver i Fra
Grønland til Stillehavet: ”Jeg vidste, jeg ikke
kunne få bedre kammerater”. Ekspeditionens
videre forløb afhang af, hvordan disse 3
evnede at samarbejde i spidssituationer
såvel som i mere afslappede situationer.
Sammen gennemførte de 3 grønlændere en
videnskabelig ekspedition uden sidestykke
”Den Store Slæderejse”. Hvor lang var turen?

K’avigarssuak , Arnarulunnguaq og Knud Rasmussen de tre grønlændere som gennemførte den store
slæderejse
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Billedet til venstre hvalros kranie på Zoologisk museum i København (Foto Ib Eisenhardt) registreret
som ”Kranium, Beringsstrædet midt mellem Diomede Island og East Cape, 5. Thule indleveret af Knud
Rasmussen”. Billedet til højre findes på Arktisk Institut. Tekst bag på billedet ”Skudt hvalros, hvalrosjagt i
beringsstrædet”. Billedet er indleveret af James Van Hauen der angiver Leo Hansen som fotograf. Jeg tror
det er en misforståelse og at billedet er taget af Joe Bernard , som beskrevet i hans dagbog. Sammenligner
man de to billeder er det tydeligt at der er tale om samme hvalros. Joe Bernard skriver udtrykkeligt, at
hvalrossen blev skudt for at blive overdrages til Zoologisk museum. Ifølge Knud Rasmussen og Leo Hansens egne udsagn var Leo Hansen ikke deltager på turen til East Cape. For mig at se kan der ikke være
tale om nogen anden jagtsituation end den Joe Bernard beskriver.

Knud Rasmussen skriver: ”20.000 miles
500 danske mil, jordens halve omkreds? Hvor
ligegyldigt – for det var ikke afstandene, der
betød noget for os! Vi oplevede det vidunderlige,
der ligger bag den kendsgerning, at vi på
hele den vældige strækning fra Grønland til
Stillehavet ikke blot mødte et folk og et sprog,
men også en kultur, som til alle tider vil komme

til at stå som et eksempel på menneskelig sejhed,
kraft og skønhed”.
Rejsen ufuldendt?
I digtet Arnarulunguaq skriver digteren
Aqqaluk Lynge: ” Uden dig var verden kun
halv og rejsen ufuldendt..”a. Sammenstiller
man denne erklæring med hvad der hidtil
er skrevet om 5. Thule-ekspeditions sidste

196

etape; kunne man få den mistanke at rejsen
var ufuldendt, for var K’avigarssuak og
Arnarulunnguaq med på sidste etape til
Tjukotka? Tjukotka-farer Bent Nielsen
skriver, at så vidt han ved, er der ingen
der har beskæftiget sig indgående med
afslutningen på 5. Thule-ekspeditionb. Noget
om snakken er der. De forskellige Knud
Rasmussen biografier siger ikke mange ord
om ekspeditionens sidste etape fra Alaska til
Tjukotka (Sibirien). Ligesom der ej heller,
udover Bent Nielsens egen artikel, er skrevet
om turen i populær eller videnskabelig
forstand af andre end Knud Rasmussen
selv. En undtagelse er H. Ostermann, der
beskriver turen til Sibirien i ”The Alaska
Eskimos – As Described in the Posthumous
Notes of Dr. Knud Rasmussen”. Bogen består
imidlertid for det meste af Knud Rasmussens
egne optegnelser, med få kommentarer af H.
Ostermann. Knud Rasmussen selv fortæller
om turen i 2 avisartikler og ”Fra Grønland
til Stillehavet”, ”Den Store Slæderejse” samt
i sine dagbogsoptegnelser fra ekspeditionen. I
beskrivelsen af turen til Tjukotka bruger han
første person ental og ingen steds omtales
K’avigarssuak og Arnarulunguaq. Det hele
står lidt hen i tåge og ingen Knud Rasmussen
kendere, jeg har mødt, vil udtale sig konkret
om sagen. Om Knud Rasmussen var rejst
alene til Tjukotka forekommer mærkeligt,
fordi han håbede på mindst et par måneders
ophold blandt eskimoerne og tjukterne. Og
hvad hvis Knud Rasmussens hemmelige
drøm om at rejse videre gennem Sibirien
var blevet opfyldt. Han kunne umuligt have
undværet de 2 andre. Af omtalte grund vidste
jeg ikke, hvad jeg skulle tænke om, hvor vidt
K’avigarssuak og Arnarulunguaq var med
på Tjukotka eller ej. På næsten samme tid
opdagede jeg to kilder, som jeg ikke tidligere
var bekendt med. Begge bekræftede, at alle tre

ekspeditions medlemmer Knud Rasmussen,
K’avigarssuak og Arnarulunguaq var sammen
på Tjukotkaturen.
Han tog altid K’avigarssuak og
Arnarulunnguaq med.
Den ene kilde er K’avigarssuaks livshistorie
fortalt af dennes svigersøn Arrutak Kristiansen
(Se andet steds her i bladet). Heri bekræftes
det, at K’avigarssuak og Arnarulunguaq begge
var med på den korte og dramatiske tur til
Tjukotka. Arrutak Kristiansen skriver: ”Da de
på den lange ekspedition nåede Alaskas vestligste
punkt, hvorfra de kunne se over til Sibirien, fik
Knud Rasmussen lyst til at sejle til Sibirien. Nu
var tilfældet, at kort efter ankomsten til Alaska
fik han en god ven, en amerikaner, der havde
et lille skib. Han tog altid K’avigarssuak og
Arnarulunnguaq med, hvor som helst han skulle
hen og det viste sig, at hans amerikanske ven var
meget interesseret i sådan en tur til Sibirien. - På
trods af amerikanske og russiske grænsefartøjer,
der sejlede i fast patruljefart langs kysterne,
lykkedes det dem i ly af mørket at nå over til
Sibirien.” Amerikaneren med det lille skib var
Kaptajn Joe (Joseph) Bernard som ofte sejlede
på handels ture til Tjukotka og overraskende
nok er det hans dagbogsoptegnelser om
turen, der er min anden kilde omkring denne
begivenhedsrige tur retur til Sibirien.
Så længe skuden kan gå!
Ud for Cape Prince of Wales i Alaska så Knud
Rasmussen en hel lille flotille af skindbåde,
hoppe og danse på Beringstrædets bølger.
Det var de sibiriske eskimoer fra East Cape
på vej hjemover fra en handelsrejse til Alaska.
Rasmussen blev så grebet af dette syn, at
han nu vidste, han måtte fuldføre den
gamle plan om at krydse Beringstrædet og
inddrage disse mennesker i sine skildringer
af inuit folkene. Fra Kotzebue sendte han
over København en anmodning om indrejse
til Sovjetunionen, men ugerne gik uden han
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Det andet billede fra Arktisk institut fra hvalrosjagten i Beringsstrædet på 5. Thule-ekspedition. Hvalrossen forrest i billedet er den som ses på side 196. Begge kranier befinder sig i dag på Zoologisk museum,
København. Hvis min formodning er rigtig at billedet viser den hændelse der beskrives af Joe Bernard,
kan personen på billedet kun være K’avigarssuak.

hørte noget. Sammen med tiden der hastigt
svandt, svandt også mulighederne for at
sætte over Beringstrædet, hvor der på denne
årstid rasede voldsomme storme. Da Joe
Bernhard 5. september kommer til Nome,
hvor ekspeditionen opholdt sig, med den lille
skonnert Teddy Bear, hyrer Knud Rasmussen
skuden og allerede den 9. sejler de ud mod
East Cape. Straks mødes de af en heftig storm
som forsinker turen med adskillige dage.
Resten af historien er en kendt sag. Knud
Rasmussen kunne ikke få opholdstilladelse
uden gyldig tilladelse, men han opnåede at
samle nogle indtryk og en del oplysninger om
fangst og jagt samt om relationerne mellem
tjukter og inuit (eskimoer)c. Teddy Bear lagde

til ved Emma town på sydsiden af East Cape
og Knud Rasmussen måtte krydse East Cape
for at komme til Wahlen/Uelen på nordsiden,
hvor han kunne forhandle med guvernøren
om opholdstilladelse. Situationen var kritisk,
fordi der var grænse uoverensstemmelser
mellem USA og Sovjetunionen, ligesom
en del skibe under amerikansk flag syslede
med illegal handel på kysten. Hertil kom
at Vilhjalmur Stefansson kort forinden
havde forsøgt at annektere Wrangel øen
for England, og nu kom denne her Knud
Rasmussen sejlende med dansk splitflag, uden
visa, ombord på en amerikansk indregistreret
skonnert. For en gang skyld var Knud ikke
Lykkens pamfilius, og han vendte tilbage til
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Emma town dagen efter med en udvisnings
ordre. Joe Bernard skriver i sine optegnelser,
at Knud så noget slukøret ud. Medens han og
Knud står og snakker, kommer der 2 asiatiske
inuit (eskimoer) hen imod dem. Joe Bernard
fortæller, at Knud Rasmussen snakkede
længe med dem, en af dem henvender sig til
Joe Bernard og siger: ” Den mand har været
sammen med eskimoer i lang tid og han må have
været her før, for han taler vores sprog”. De var
ankommet til Emma town den 17. september
og sejler igen den 19. september. Kort efter
får Teddy Bear motorstop og Joe Bernard går i
land for at få hjælp. Knud Rasmussen vil ikke
med da han er udvist, men en del inuit går
ud over isen og kommer ombord og snakker
med ham. Omkring kl. 10 starter motoren
og de sejler ud mod strædet. Omkring 10 mil
ude, ser de 4 store hanhvalrosser på en isflage.
Knud Rasmussen synes de er så imponerende,
at han vil sikre sig dem til zoologisk museums
samling i København. Joe Bernard fortæller:
” Jeg og hans indfødte fra Grønland (det kan
kun være K’avigarssuak) tog den lille kano,
så vi kunne få fat på dem. På omkring 40
meters afstand skød jeg alle 4, idet jeg brugte
den Sibiriske måde at jage hvalros på, dvs.
skyde dem en af gangen. Da den første hvalros
løftede hovedet skød jeg den. De 3 andre løftede
hovederne men så ingenting, så de lagde sig til
at sove igen, indtil den næste løftede hovedet,
så skød jeg den. Smældet fra riflen fik de andre
til at se op, men alt hvad de så, var de døde
hvalrosser og de lagde sig og sov videre. Kort
efter løftede den 3. sit hoved og det gik den som
de andre og ligeledes den 4,. men uheldigvis var
isflagen lille og lå lavt. Den fjerde var meget nær
iskanten og rullede i havet, da den blev skudt
og det fik isflagen til at tippe, hvorved en af de
andre dyr også røg i havet. De to tilbageværende
var imidlertid perfekte eksemplarer. Jeg opmålte
dem og fotograferede dem ligeså. Jeg signalerede

dernæst til skonnerten og de kom og hentede os”.
På deres færd over Beringstrædet besøgte de
Lille Diomede og King Island præcis som
også Arrutak Kristiansen skriver i sin lille
biografi om K’avigarssuak. Det er ganske
vidst: ”Han tog altid K’avigarssuak og
Arnarulunnguaq med”!
Kilder:
Tidsskriftet Grønland. Nr. 5-6 december
2007. ”For mig en oplevelse, jeg næsten ikke
tør tro på”, side 233 af Bent Nielsen.
Knud Rasmussen: ”Fra Grønland til
Stillehavet” andet afsnit ” Gennem NordvestPassagen Med Hundeslæde”. Gyldendalske
Boghandel 1926.
H.Ostermann: ” The Alaska Eskimos as
Described In The Posthumous Notes Of Dr.
Knud Rasmussen. Gyldendalske Boghandel
1952.
Joseph F. Bernard, “Captain Joseph Bernard
and Rasmussen Trip to Siberia” Archives,
University of Alaska, Joseph F. Bernard
Collection, Folder 17,2,5-7.
Arrutaq Kristiansen: “ K’avigarssuaks Knud
Rasmussens rejsekammerat”.
Noter:
a
Se Slædesporet Nr. 26-27.
December 2010. Side 101.
b
Tidskriftet Grønland. Nr. 5-6
December 2007. for mig en oplevelse, jeg
næsten ikke tør tro på”, side 233 af Bent
Nielsen.
c
Slædesporet Nr.30. December
2011. Alle Vores Brogede Opblevelser,s.177
af Claus Oreskov
Tak til kurator Mogens Andersen, Zoologisk
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Franz Boas (1858- 1942)
Boas gav moderne amerikansk antropologi en strengere videnskabelig metode.
Tilsvarende var han den første, der forstod
”kultur” som indlært adfærd. Han fandt,
at en kultur bedst blev forstået ud fra sig
selv og et folks egne fortolkninger. Efter
sin uddannelse som geograf ved universitetet i Heidelberg, tog Boas i 1883 på et års
feltarbejdede blandt inuit på Baffin Island.
De nordvestlige indianeres kulturer på stillehavskysten, blev hans livsstudie. Han
ledte ”The Jesup North Pacific Expedition”
(1897–1902),der var en stor ekspedition til
Sibirien, Alaska og det nordlige Canada.
Formålet med ekspeditionen var at undersøge forholdet mellem befolkningerne på
hver side af Bering Strædet. Livet igennem
beholdt Boas interessen for Arktis. Han
havde stor respekt for Knud Rasmussen
og William Thalbitzer. Ligesom han brevvekslede med Kaj Birket-Smith og Therkel
Mathiassen.
Litteratur: Franz Boas ”The Central Eskimo”.

