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I spæklampens lys

Jeg vil gerne takke de mange bidragsydere som har gjort deres til at gøre dette nummer
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der en arbejdsdeling efter køn. Kvinden passede f.eks. tranlampen som gav både lys
og varme og som var så vigtig at hun fik den med i graven. Så kære læsere vi modtager
gerne artikler og gode historier om de seje polarkvinders liv og indsats. Kilassi
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Thalbitzers samling fra Ammassalik
Herunder tre uhyre interessante tupilakmodeller
af Birte Haagen

William Thalbitzer.
Født 1873 i Helsingør, død 1958 i
Usserød.
Filolog, fra 1926 professor i eskimologi
(eskimoiske sprog og kultur), æresdoktor ved
Københavns Universitet 1952.
Thalbitzer og Nationalmuseet
Knud Rasmussen Selskabet erfarede forgangne
år, at Thalbitzers samling på Handels- og
søfartsmuseet skulle tilgå Nationalmuseet i
København. Det fik os ”op af stolene” for,
hvornår ville der igen blive lejlighed til at se
disse meget specielle og helt utrolige ting.
Når først de kommer til København, kan det
formodes, at de bliver anbragt i et magasin
på ubestemt tid. Forhåbentlig vil der blive
taget godt hånd om dem, og de vil blive
underkastet en egentlig konservering. Men
udstillingerne i København er jo helt fastlåste,
så de vil nok ikke blive vist for publikum.
Det kunne ellers være interessant lave en lille
udstilling med og om dem.
Grunden til, at det er gået sådan, ligger
der en ”nøgle” til i W. Thalbitzers forord i
1914, hvor han takker dem, der har hjulpet
ham til hans værk i den videnskabelige
publikationsrække Meddelelser om Grønland
Bd, 39 no.1, s.328: ”Min tak til Nationalmuseet
i København kan ikke hæves til samme niveau
af hjertelighed”. Det materiale, der opbevares
i Nationalmuseet, er uden tvivl det mest
bemærkelsesværdige, hvad angår studiet af
Grønlands etnografi (og etnografika). Men
ak….”kun er del af dem siges at være udstillet i
montrer. Jeg blev gjort bekendt med at indholdet
i disse montrer, men kun som en alm. besøgende,
når Commissionen for Grønlands geologiske og

geografiske Undersøgelser i 1907 autoriserede
mig til at publisere og beskrive Amdrups samling
fra Østgrønland. I deres publikationsrække:
Meddelelser om Grønland” (herefter forkortet
MoG).
Vi ved, at Nationalmuseets direktør Sophus
Müller gerne selv ville studere samlingerne
nærmere og publicere dem. Men at han ikke
fik gjort noget ved sine planer. Måske har det
været medvirkende til den afvisende holdning
over for William Thalbitzer?
De etnografiske samlinger fra Østgrønland
William Thalbitzer fik efter sit ophold i
Ammassalik 1905-06, som han tilbragte
sammen med sin kone billedhuggeren
Ellen Locker, til opgave at beskrive de
etnografiske samlinger fra Østgrønland.
Der havde ikke tidligere været mange
europæere på besøg - måske bortset fra
sælfangere, mest fra Norge selvfølgelig.
Faktisk kun ”Konebådsekspeditionen” ledet
af Gustav Holm 1883-85, Carl Ryders
opmålingsekspedition 1892, anlæggelsen
af kolonien i 1894 med ansættelse af
en vestgrønlandsk præst (missionær) og
kolonibestyrer, så admiral G. Amdrups
opmålingsekspedition 1898-1900 samt
botanikeren C. Kruuses besøg/ophold i
1902.
Danskerne var bortset fra Kruuse alle marinemænd, det vil på sin vis sige militærmænd.
Der var pengene til at udsende og udruste
ekspeditioner – og samtidig nysgerrigheden
hos personerne, som gerne ville have ”has”
på de hvide pletter på landkortet.
.Den opgave, Thalbitzer fik, indebar, at
han skulle beskrive flådeofficeren Gustav
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Mitsuarnianngas model af en tupilak, han engang så, som slæbte to fangstblærer efter sig. Et boprindeligt
pelslag er desværrre forsvundet.

Amdrups etnografiske samling. Den befandt
sig først i en kælder under Carlsberg fonden
(Videnskabernes selskab på H.C. Andersens
boulevard). Derefter fra 1909 til 1913
på det Kongelige Bibliotek og derefter
på Nationalmuseet, som var samlingens
oprindelige bestemmelsessted.
Omtalte samling omfattede iflg. Registranten
455 ting (men med flere genstande pr. nr.
så antallet af enkelt genstande var langt
højere, f.eks. var en kajak med samtlige
fangstredskaber registreret som et enkelt
nummer).
På s.322 skriver Thalbitzer: Johan Petersens
samling er nummereret af ham selv uden at
blive omordnet (som Amdrups af andre var
blevet). Disse samlinger har ikke været til
min disposition i samme udstrækning som
Amdrups….Hvad angår Holms samling
har jeg ikke engang haft mulighed for at se
museets fortegnelser over samlingerne.(J.P.
var tolk på konebådsekspeditionen, og blev
den første og mangeårige handelsbestyrer i
Ammassalik – nu Tasiilaq, da kolonien først
var oprettet).
Han var dog ikke sådan at kue og fik på

trods skrevet sin omfattende monolog om
østgrønlænderne. På engelsk. Så på den måde
kom Gustav Holms publikation om sit besøg
med ”konebådsekspeditionen” for første gang
til det store udlands kendskab.
I den forbindelse ville Thalbitzer jo gerne
have nogle nye fotografier af genstandene/
redskaberne. For som han skriver s.329: ”Som
et naturligt og nødvendigt link for at udføre
dette (nypublisering af samlingerne) synes det
ønskeligt at få nye illustrationer og redigering
af Holms samling fra Ammassalik, som har
været opbevaret i vores Nationalmuseum siden
1888. Derfor rettede jeg i 1908 henvendelse
til direktøren af den etnografisk samling Dr.
Sophus Müller om hvorvidt jeg kunne blive
tilstedt tilladelse til at studere samlingerne fra
Østgrønland, først og fremmest G. Holm´s.
Året efter bad jeg om at få love at fotografere
Holm’s samling (i note. Lad mig nævne i denne
forbindelse at i 1897 allerede var der nogen
tale om at få G .Holm’s samling fotograferet
hvilket opstod ud af en privat forespørgsel fra
den kendte etnograf Otis Mason fra Washington
National Museum, men direktøren for museet i
København svarede ikke. I foråret 1910 lykkedes
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det mig omsider at begynde arbejdet med at
fotografere, hvilket varede 16 dage. Arbejdet
blev udført foran montrerne i museet, hvor
lysbetingelserne ikke var ligefrem gode, af en
fotograf anbefalet af direktøren og noget hastigt
hvad skyldes museets korte arbejdstid. Jeg var
naturligvis til stede under alle optagelserne,
men fik kun tildelt meget lille tid til at studere
tingene/genstandene fra montrerne, fordi de
måtte tages d og puttes ind igen hver dag af en af
assistenterne. Da arbejdet var ovre følte jeg ikke
noget incitament til at fortsætte mine studier
ved dette museum idet jeg havde den bestemte
indtryk at mit besøg var uvelkomment”. Han
skriver også, at han er ked af, at dette korte
mål af interesse og venlighed fik ham til
at renoncere på fyldigere brug af de rige
samlinger, og at de uden tvivl har reduceret
styrken i hans arbejde. Men til gengæld har

han haft det store held at kunne udfylde
”manglerne” ved sine rejser til museer i
udlandet.
Tupilakkerne
Disse blev lavet for at gøre ondt for ens
fjender. De bliver lavet ved en højtidelig og
mystisk recitation af en tryllevise over dem,
efter hvilken ceremoni de bliver sendt af
sted ved at blive skubbet ud i havet, og de
bliver derefter antaget at stile deres vej mod
den person, der skal angribes. Thalbitzers
informant, Mitsuarniannga, der havde været
åndemaner …”fortalte mig, at tupilakkerne
kan have mange forskellige former: dvs. de er
skabt som menneskefigurer eller fugle, sæler,
hunde osv.. Ofte kun med en del af et dyr,
f.eks. et hundehoved.
De fotos, der er i Thalbitzers publikation
på s.643, viser tre tupilakker. Her er hans

Mitsuarnianngas tipoldebarn Pipaluk Andreassen med modellen af forsvarstypilakken, som Mitsuarniannga
udskar til Wilhelm Thalbitzer
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beskrivelse: Fig.365 a er en model i træ
som Mitsuarniannga engang lavede selv, og
hvilken forsikrede han mig i god tro, han
senere havde set bevæge sig eller krybe tværs
over vandet i nærheden af Qernertuartiwin i
Ammassalik fjord. Den virkelige tupilak, som
han i sin egenskab af angakoq havde skabt og
gjort levende på den sædvanlige måde, var
en spurv, på hvilken han havde anbragt et
barnehoved. På træmodellen er det hele skåret
ud i ét stykke. Fig.365b er én, han hævdede
engang at have set i en drøm. Det er en stor,
stiv trædukke i hvis mund, der er indsat to
rigtige børnetænder og i øjenhulerne er indsat
to rigtige barneøjne. Hele kroppen på dukken
er snøret grundigt ind med en skindstrimmel.
Den sidste nr.365c er ligeledes en model i træ
af en tupilak, som han selv var helt sikker
på, at han set levende! Den virkelige tupilak
bestod af en hundekrop med ben fra en ræv
og et menneskekranie. Oprindelig var den
lavet af en mand ved navn Pilinak, som havde
været død i adskillige år, da Mitsuarniannga
og hans fangstkammerat Perqilaak pludselig
en dag fik øje på tupilakken, mens de
roede for foden af en klippe i Sermilik
fjorden. Tupilakken var da ved at krybe i
land, trækkende bag sig to oppustede sæl
fangstblærer, som var fastgjort til dens ryg
ved hjælp af lange liner, fordi den engang var
blevet harpuneret, uvist af hvem.
Selskabets formand Claus Oreskov har haft
åndemanerens efterkommere, barnebarn og
oldebørn, med på Handels- og Søfartsmuseet
på Kronborg i Helsingør og har beskrevet
deres reaktion på tupilak figurerne i en artikel
i tidsskriftet Grønland.
Figurerne er helt fantastiske, fremstillet af en
for få år siden døbt åndemaner og taler for sig
dels sammen med Thalbitzers kommentarer.
Det er en 30 cm høj dukke af træ omviklet
med smalle skindremme. I munden er indsat

to barnetænder, og i de store øjenhuler har
Andreas indlagt rigtige barneøjne, som
naturligvis nu er indskrumpne og helt
matte.
Dog er det interessant at høre, hvad der er
blevet fortalt om dem både før og senere.
Åndemaneren Mitsuarnianngas eneste barn,
en søn, blev udset og oplært til at blive
åndemaner. Han blev trænet til at være meget
sensitiv og har i familiens hus oplevet besøg
af tupilakken.
Sønnen blev imidlertid døbt sammen med
sin mor i 1899 – første dåbshold. Fik navnet
Karl/Kaarale. Hans åndemanerfar blev døbt
to år senere, i 1901 og fik navnet Andreas.
Mitsuarniannga betyder: Den der er god til
at suge. Det siges at han digede sin mor helt
til sit 30 te! år! Måske er der en sammenhæng
med det, der nu skal fortælles?
Kaarales eneste datter Elisa har i 1960’erne
fortalt Ove Bak, mangeårig lærer i Sydgrønland,
om sin familie og sin farfars uvenskab med
sin mor, der var trolddomskyndig. Hun fik
et dødfødt barn, og af det lavede hun en
tupilak. Da den var rigtig levende og klar til
at vandre bort, vendte den sig – således som
nylavede tupilakker plejer at gøre det – mod
sin skaber og spurgte: ”Hvor skal jeg drage
hen? Hvad skal jeg gøre? Tupilakken fik nu
følgende befaling: Du skal forfølge og søge at
dræbe Mitsuarnianngas børn og efterkommere
i al evighed! Denne tupilak blev en frygtelig
forbandelse for ham og hans kone Piseerajik,
som kun fik ét barn, der levede, nemlig
Kaarale (født foråret 1890). Efter dennes
fødsel besluttede forældreparret, at han
skulle blive åndemaner, så han kunne værge
sig mod tupilakken. Da tiden nærmede sig,
at Piseerajik skulle føde, var hun frygtelig
bange. Ved en senere graviditet i 1896 bad
hun forgæves præsten om at skrive trylleord
på sin mave for at få fosteret til at overleve.
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Åndemanerens søn Kârale Andreassen

En læge (Poulsen fra Amdrup ekspd.), der
et par år senere undersøgte hende, talte om
”hysteri”.
Besøg af tupilakken
Da Kaarale var en lille dreng, og før han
blev døbt, oplevede han dette: Det er midt
om natten i fælleshuset, alle sover! Pludselig
vågner den lille Kaarale, som ligger på
hovedbriksen hos sine forældre. Han kan
ikke sove længere, fordi der er helt lyst. Han
er sikker på at det er dag og undrer sig over,
at de andre i huset stadig sover. Først vækker
han sin far og siger: ”Det er dag. Hvorfor sover
i?” Faren svarer: ”Det er da mørk nat!” Sønnen
svarer: ”Nej det er helt lyst!”
Mitsuarniannga tænkte sig længe om og
sagde så: ”Der er ved at ske noget, som du skal
holde godt øje med! Se dig om” Det er altså kun
Kaarale, der kan se lyset. Han ligger nu og
stirrer hen mod vinduesbriksen. Lyset er ikke

helt som dagslys – eller som månelys. De er
et underligt blåligt lys. Kaarale kan tydeligt
se ind under briksen, hvad han ellers aldrig
kan, selv om dagen. På lampeforhøjningerne
og især under selve lamperne, hvor der ligger
tran, som er løbet gennem fedtstenen, er der
en sær damp. Der er der også omkring nogle
klumper spæk og lampeaffald.
Over vinduesbriksen ser Kaarale pludselig en
barneskikkelse omvundet med skindremme
glide ned fra loftet - bedstemorens tupilak!
Den kigger hen mod menneskene på briksen,
der hverken kan se lys eller tupilak! De
fleste sover i øvrigt. Faren siger til Kaarale;
”Hold godt øje med, hvad tupilakken foretager
sig. Se efter hvor den går hen”. Tupilakken
glider nu rundt, men bliver ved med at
stirre på menneskene. Da den ser et lille
barn på hovedbriksen, slikker den sig om
munden. Kaarale opdager nu, at dens mund
er oversmurt med blod! Med ét springer
tupilakken ned fra loftet. Et øjeblik hænger
den i storetæerne på kanten af vinduesbriksen
med hovedet nedad. Kravler så på gulvet hen
mod det sted, hvor Kaarale og hans forældre
ligger. På vejen undgår uhyret omhyggeligt
lampestederne. Den er som alle tupilakker
meget bange for lampespæk (fordi det kan
glide af på det, min bemærkning, samme
tænkning som i amuletter).
Ved Mitsuarnianngas sovested er der en lav
trækasse ved lampeforhøjningen. Tupilakken
skjuler sig her. Kaarale ser den dog nu, da
dens lille hoved med den røde mund tittet
frem. Tupilakken sætter nu begge hænder
på kanten af trækassen. Den vil op på den.
Svinger så det ene ben op på kanten, presser
med storetåen og løfter sig derefter op på
kassen. Den kravler nu på låget hen imod
briksen. Kaarale fortæller sine forældre,
hvad der er ved at ske. Disse rykker skræmte
sammen mod væggen.
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Artiklens forfatter ser på en østgrønlandsk tromme
fra Thalbitzers samling på handels- og søfardsmuseet

Mens tupilakken kravler der på hænder
og fødder, kan Kaarale se den mellem
skulderbladene. Samtidig får han øje på en
kniv, der ligger ved siden af spæklampen.
”Bare jeg kunne stikke den skrækkelige tupilak
ihjel,” tænker han. Men han vover dog ikke
at række over efter kniven. Tupilakken
stiller sig med et sultent blik på Kaarale,
men glider så ned fra kassen, der er lavere
end briksen, og forsvinder nu på gulvet i det
smalle mellemrum mellem kassen og briksen.
Uhyret er nu inde under briksen.
Kaarale spørger nu sin far: ”Hvor mon
tupilakken blev af? Tror du at den er ved at
forsvinde?” ”Kan du stadig se lys?” spørger faren
”Jo, det kan jeg”. ”Så se dig om, den må være
her endnu.” Pludselig forsvinder det blålige
lys. Kaarale farer sammen og stivner. Han får

uregelmæssig og støjende vejrtrækning som
en åndemaner under en åndemaning. Nu og
da er det som om han slet ikke kan få vejret.
Forældre springer til og hjælper deres dreng
ved at gnide han med spæk på ryggen, det
sædvanlig middel i sådanne tilfælde. Snart
trak Kaarale vejret normalt, men han glemte
aldrig den uhyggelig oplevelse
En forsvarstupilak
Her gengives hvad Kaarales datter Elisa
Maqé fortalte Ove Bak om den, og som han
gengiver i bogen: ”Troldbjørnen s.91-93.”
Nogen tid efter at moren (Elisas bedstemor)
havde lavet den skrækkelige barnedræbende
tupilak, besluttede sønnen Mitsuarniannga
sig til at fremstille en ”forsvars-tupilak”.
”Sammen med en hjælper sejler han fra
Immikeerteq til en noget større ø øst for
denne. Hjælperen har et dødt spædbarn med.
Han finder nu en snespurv, der ikke kan flyve.
Der er syg og fyldt med materie, men ikke
helt død. Hjælperen dræber fuglen.
Nær kysten står to store sten. Mellem disse
skal tupilakken laves, men de er alt for langt
fra hinanden. Mitsuarniannga kalder derfor
på to dværge, som er hans hjælpeånder.
De puster nu på hver sig sten, så de glider
mod hinanden og kommer til at ligge så
der en hulning under dem. Mitsuarniannga
kravler ind i dette rum. Her kan han ikke
ses udefra.
Nu begynder han at lave tupilakken. Barneliget
lægges på jorden ned ryggen opad, - den døde
fugl anbringes mellem barnets skulderblade.
Mitsuarniannga puster, og fuglen kryber ind
i barnet! Snart er de to væsener forenet til én
skabning. Fuglens vinger og fødder stikker
ud fra den tidligere barnekrop.
Da den nye tupilak har fået kræfter og
er vokset lidt, får den ordre til at hjælpe
Mitsuarniannga mod moren og hendes
tupilak. Derefter sendes den ind mod øen.
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Senere på dagen vender Mitsuarniannga og
hans hjælper tilbage til Immikeerteq. Om
natten kan Mitsuarniannga ikke sove. Han er
meget nervøs, for han ved, at tupilakken ikke
er ret langt borte. Hvis den ikke kan udføre
sin opgave, vil den vende tilbage og enten
dræbe ham, eller gøre han sindssyg!
Mitsuarniannga kan dog sikre sig ved at
fortælle andre om tupilak-fremstillingen eller
søge hjælp hos en meget stærk åndemaner.
Tupilakken fik kun delvis held med sin
opgave, og derfor var Mitsuarniannga bange
for den resten af sit liv. Måske var det den,
der gjorde at han fik dårligt knæ og i mange
år døjede med at bevæge sig omkring og
ikke kunne tage på fangst? Det gik over, da
han var blevet døbt, så han fik gode, aktive
år derefter.
De to store sten man stadig ses på øen øst for
Immikeerteq. Kaarale har engang vist dem til
sin datter Elisa..
Kaarale har endvidere tegnet både angrebs- og

forsvarstupilakken. Disse tegninger kan ses i
kunstneren Ib Geertsens bog om ham.
Det var Kaarale, der indtalte teksten til Knud
Rasmussens film: Palos brudefærd. Det
foregik i Danmark. Desværre blev han sidst
i arbejdet med at indtale filmen smittet med
influenza og døde ikke mange måneder efter
Knud Rasmussen, nemlig marts 1934.
Oplysningerne er taget fra:
W. T h a l b i t z e r M o G b d . 3 9 , n r. 1 .
Kommisssionen for Videnskabelige
u n d e r s ø g e l s e r a f Gr ø n l a n d 1 9 1 4 ,
København
Ove Bak: Troldbjørnen. Hernov 1979,
København
Ove Bak: Eskimoisk virkelighed. Hernov
1982, København
Ib Geertsen. Kârale Andreassen en
østgrønlandsk kunstner. Atuakkiorfik
1995, Nuuk
Der er så vidt muligt anvendt Thalbitzers
fonetiske stavemåde.

Erasmiana

Den Store Slæderejse udkom
i Sovjetunionen i 1958 i ikke
mindre end 90.000 eksemplarer
på Statsforlaget for geografisk
litteratur, som fungerede fra
1945 til 1963. Emnet for
forlaget var ret bredt nemlig:
historie, udvikling, politiske og
økonomiske strukturer samt
kultur. Fokus skulle være på
klassisk geografisk litteratur,
b e r ø m t e r e j s e s k i l d r i n g e r,
forskningsrapporter samt
populærvidenskablige værker
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Henri Matisse, etnografi som kunst og Knud Rasmussen
af Claus Oreskov

Qanijak fra Umingmaktûrmiut.
Foto Leo Hansen

Qanijak tegnet af Matisse

”Eksotisk nysgerrighed og fascination af
fremmedartede ydre former. Først langsomt
træder det indre væsen frem. At de ting faktisk
ikke er fremmede, at vi kender dem allerede,
at de er andre udtryk, andre mønstre, for det
vi selv er. At der kun findes et billede og at
det har alle mulige fremtrædelsesformer. At
al kunst er primitiv” Peter Laugesen.
I 1947 illustrerede Henri Matisse et prosadigt
af hans svigersøn, kunsthistorikeren Georges
Duthuit, med en serie tegninger og tryk af
inuitportrætter. Inspirationen fandt han i
fotografier fra bøger af Knud Rasmussen
og de franske opdagelsesrejsende Gontran
de Poncins og Paul Emile Victor. Georges
Duthuit havde en drøm om at skrive en
serie bøger, som skulle kombinere etnografi
og samtidens kunst. Måske fik han ideen
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fra Gontran de Poncins bog ”Kabloona”
om netsilikmiut, som forfatteren selv havde
udstyret med flere illustrationer i en dristig
og enkel streg, ikke hel ulig Matisse selv men
uden hans genialitet. Henri Matisse var
oprindeligt optaget af farvernes indbyrdes
forhold, men gik over til at koncentrere sig
om formen og udviklede et nøje afbalanceret
og overrumplende simpelt formsprog. En
teknik, der var som forudbestemt til at
give inuit portrætterne et livfuldt udtryk,
ikke helt ulig det man ser i inuit masker.
Matisse udførte 12 tegninger, 31 litografier
og en akvatinte, som blev udgivet i Georges
Duthuit’sbog ”Une Fête en Cimmérie”.
Kunstnerisk inspiration gennem etnografien
stammede helt tilbage fra den russiske
maler Vasilij Kandinskij, der i 1889 foretog

etnografiske studier blandt komierne i
Nordrusland. Komierne er et af de mange
polarfolk, der lever i Nordrusland og Sibirien
og Kandinskij har senere fortalt, at: ”Her lærte
jeg, hvordan man skal forstå kunst… hvordan
man kan komme ind i et billede og leve i det”.
En hel generation af kunstnere fulgte efter
og lod sig inspirere af folklore og etnografi.
Nogle søgte inspiration i afrikanske masker
og Stillehavets kulturer (f.eks. Picasso og
Gauguin) og for Matisse vedkommende blev
det altså inuit, der som en eksotisk idé blev
brugt af kunstneren til at finde nye udtryks
måder. På et afgørende punkt adskilte disse
kunstnere sig fra etnografien. Malerne søgte
ikke tilbage efter et tabt paradis, de var
fremadrettet. For dem stod det primitive for
det progressive, det primitive skulle udstråle
energi og dynamik i kunsten, i modsætning
til etnografiens evolutionære forestillinger

om det primitive som noget tilbagestående i
forhold til vores egen kultur.
PS: Gontran de Poncins bog”Kabloona”
findes på norsk og kan lånes på biblioteket.

Qerluajôq tegnet af Matisse

Qerluajôq. Foto Leo Hansen
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Skriften på væggen
af Jens Windelefs

Brev til Niels Barfod om Knud Rasmussens
kone Dagmars håndskrift fra grafologen jens
Windeleff
Mange tak for Dagmars håndskrift.
Ikke overraskende i forhold til din beskrivelse
af hende i KR-bogen viser den hende som
meget stabil, disciplineret, pligttro og
udholdende – altså med en god portion
patriarkalsk ballast, og jeg gætter på, at den
fædrene indflydelse har været stor. Hun er
besindig, ret kontemplativt anlagt, men
ikke det mindste intellektuel. Den meget
mellemzonebetonede skrift med lille ord- og
linjeafstand viser, at hun har tyngdepunktet
i det nære hverdagsliv, hvor hun formentlig
har været effektiv og ’funktionel’ uden mange
betingelser for sit eget vedkommende. Hun
er grundig og ærlig, springer ikke noget over,

men generelt agerer hun meget indenfor
rammerne af det socialt forventede. Hun er
således lidt konventionel i forhold til KR,
som sikkert har nydt godt af denne basis.
I det hele taget ser det ud til at de to har
kompletteret hinanden godt, og har haft
fordel af hinanden, selvom de på mange
områder langt fra har været på linje.
Mere overraskende tyder håndskriften på, at
hun i forhold til biografiske beskrivelser(bl.
a. K.R’s egen, så vidt jeg husker) ikke er
egentlig følelsesmæssigt ’sky’, i hvert fald ikke
i sædvanlig forstand hvor oplevelserne holdes
ude på grund af sarthed. Hun er rigtignok
selvbehersket og tilbageholdende af natur,
men hendes udprægede brug af guirlander
i mellemzonen viser, at hun er meget åben
overfor indtryk og følelser både hos andre og
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hende selv. Hun er ikke medsvingende på alle
områder, har fx etiske forbehold, men hun har
en veludviklet forståelse for sine omgivelser,
har en kærlig og forsonlig indstilling, og kan
anerkende andre for deres kvaliteter. M.a.o.
gode evner for menneskelige relationer,
som sammen med pligtfølelse, stabilitet og
uselviskhed udgør hendes trofasthed. Hvis
nogle har opfattet hende som én der ikke
sagde så meget, skyldes det ikke problemer
med at udtrykke sig, hendes formuleringsevne
ser ud til at have været glimrende.
Men hun har med udgangspunkt i bindinger
til barndom og omgivelser haft nogle
problemer med frigørelsen og forarbejdningen
af sine aktive følelser, der ofte har efterladt
hendes modtagelighed uden indre mage. Der
er tegn på, at hendes indtryksmodtagelighed
sammen med hendes kontemplative natur
kan være så stor, at mange indtryk bliver
siddende dybt, og at hun kan have svært ved
at afreagere dem. Ligeledes kan dybden i
hendes tilknytning til nogle mennesker være
forbundet med forhåbninger/forventninger
om en tilsvarende gengældt dybde i relationen
– som hun imidlertid lægger en dæmper
på, for ikke at være for krævende. Disse
lidt indlejrede elementer i hendes generelt
introverte væsen har beskyttet hende imod at
komme på for dybt vand handlingsmæssigt,
men oplevelsesmæssigt har hun trods alt
været åben for muligheder og realiteter i
relationerne.
Jeg formoder, at det var disse halvt bundne
karakterelementer der kom i spil i hendes
passion for KR. Man fornemmer i din biografi
en tillidsfuld ’crosscousin’ atmosfære mellem
de to par i Hundestedhuset, som måske har
givet hende mod til at udleve sine følelser i
stedet for at lide under dem (og foruden sin
egen frigørelse har hun måske også næret et
lille solidarisk ønske om for en gangs skyld

Dagmar 1907

at komme på linje med Knud).
Det kunne være interessant engang at se
både tidligere og senere håndskrifter. De
senere håndskrifter kunne give et svar på om
fascinationen af KR og den indirekte tribut
til KR’s livsstil ændrede hendes karakter.
Bedømt ud fra det tilsendte brev (som er
det grafologisk aktuelle ift. hendes krise)
til Fr. efter deres skæbnemæssigt meget
meningsfulde mange dage sammen, vil jeg
forudindtaget gå ud fra, at Dagmar forblev
som hun var, og at KR ikke knuste hendes
hjerte men inviterede hende ud af hendes
stabilitet, og som jeg gætter, med Knuds
billigelse. Jeg går ud fra, at når Dagmar
fortsætter relationen på ret neutralt plan og
t.o.m. sender sin datter overselvom KR har
betænkeligheder, så henviser det til hendes
intakte karakteregenskaber.
Senere håndskrifter fra Dagmar, længe efter
KR’s død ville være psykologisk interessante,
for det ses jo undertiden hos kvinder, at der
sker en sen individuation når manden ikke
er der længere.
Herligt med psykologisk indgående biografier
som den du lod dig fæste til!
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Lidt om flytningen af lokalbefolkningen ved Thule
Af Jørgen Junge Busch

I 1948 kom det første kontingent amerikanske
landmålere til Thulesletten - Pituffik - hvor
disse unge (studerende) lavede nøjagtige
opmålinger til et kort over hele sletten og det
højdedrag, hvor en automatisk vejrstation blev
placeret i efteråret 1949. Disse opmålinger
på Thulesletten fortsatte hver sommer i
1949, 1950 og i det meget tidlige forår af
1951, inden vejene, den ny landingsbane og
byggeaktiviteterne startede i juni 1951, og
blev til et gigantisk byggeprojekt fra juli, da
en større flåde af transportskibe ankom til
reden ud for Pittufik’en.
Allerede i 1950 fik jeg i forbindelse med, at
jeg blev fløjet fra Thule til militæthospitalet i
Fairbanks, Alaska, på grund af en øjenskade,
under flyvningenlidt at vide om planerne for
Thulesletten. Den norsk/amerikanske oberst
Bernth Balchen, som var med i flyet, nævnte,
at han ville komme mange gange til Thule, og
han fortalte lidt om de kommende aktiviteter
på Thulesletten.
Tilsyneladende vidste kolonibestyrer E.
Mørck Rasmussen også et og andet, for på
et møde i 1950 blev det drøftet, hvad der
skulle ske med lokalbefolkningen, efter at
amerikanerne havde etableret Thulebasen.
I den spæde begyndelse af 1951 kom en
større delegation af VIP’s, bestående af både
militære og civile til Pituffik, hvor de bl.a.
besøgte det danske mandskabshus, og vi nød
godt af besøget, fordi disse VIP’s havde nogle
helt nye 16 mm spillefilm med. Det danske
mandskabshus havde det eneste større lokale,
messen, hvor filmene blev vist igen og igen og
igen næsten hele døgnet rundt. Dette besøg
af de amerikanske VIP’s blev ledet af oberst
Bernth Balchen, og jeg fik muligheden for at
lede disse VIP’s i en mega snestorm fra det
danske mandskabshus til den ”Atwelhytte”,
hvor de var indkvarterede.
Den første ’basecommander’ på Thulebasen

var svensk/amerikaneren oberst B.R.J.
Hassel, med øgenavnet ”Fish Hassel”, fordi
han en gang landede sit fly i en sø. I juni 1951
engagerede han mig som ”Arctic Guide” på
Thulebasen, og mit første job var en længere
tur med hundeslæde ind på indlandsisen.
På denne tur betingede jeg mig at have
Qavigarsuaq Miteq (Edderfuglen) med
som følgeslæde. Vi kørte ind med hver sin
amerikanske officer på slæden, og formålet var
at finde en rute ind til revnefrit område, som
tunge køretøjer kunne anvende i forbindelse
med etableringen af en atomsikker station
dybt under sneen. Denne første rute blev
senere opgivet på grund af for mange revner.
Et par af mine hunde faldt gennem en snebro
og ned i en revne, og blev hængende i sele og
skagle. De kom uskadte op igen. Efter at have
nået revnefrit område, blev vi hentet med et
fly (C47) udstyret med ski. Hundene tog det
stille og roligt i flyet, indtil piloten tændte
raketterne på hver side af flyet, for at komme
fri af indlandsisen. Både Qavigarsuaq’s og
mine hunde kom iet gevaldigt slagsmål, som
først ebbede ud, efter at vi havde fået lidt styr
på hundene og raketterne var brændt ud.
Den 4. april 1952 skete der noget, som fik den
største betydning for både Thulebasen og for
lokalbefolkningen ved Thule. På denne dag
stod jeg uden for administrationsbygningenpå
Thulebasen og ventede på et fly. Ombord
var en af mine bekendte, og jeg ville gerne
ønske ham velkommen til Thule. Flyet kom
fra BW8 (Sønderstrøm), og da jeg fulgte
flyet med øjnene under indflyvningen fra
syd mod nord over kanten af indlandsisen,
lagde jeg mærke til kondensstriber fra et fly,
som fløj i samme retning. Ved forespørgsel
i vejrtjenesten mente de ikke, at der kunne
være kondensstriber efter det indkommende
fly. I den etablerede landingsradar (eneste
radar på basen) havde observatøren set det
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sædvanlige ”spøgelse-ekko”, og han regnede
med, at det var en fejl ved landingsradaren.
Det var et fremmed fly. Og så brød helvede
løs. Jeg blev indkaldt til møde med basens
chefer, og blev spurgt om jeg ville være i
stand til at lede evakueringen af basens
personel, hvis basen blev angrebet. Mit svar
var negativt, fordi kun meget få ville overleve
en længere march under højarktiske forhold,
så hellere blive og slås.Mit svar var derfor:
”Stay and fight” (bliv og kæmp). Koreakrigen
var i fuld gang i 1952.
Ved den følgende undersøgelse af, hvor meget
basen havde at forsvare sig med, viste det sig,

U.S. Nike hercules på Thule Air Base

at min langløbede riffel - dansk model 89 -var
basens kraftigste våben. Det blev der hurtigt
rådet bod på, men samtidig steg frygten
for, hvad der ville ske lokalbefolkningen,
hvis der kom et angreb på Thulebasen.
Thulebasen blev forsynet med flere typer
våben, jagerfly og raketforsvar. Nu var
lokalbefolkningen i fare for at blive ofre for
eventuelle kamphandlinger, og en flytning af
lokalbefolkningen blev aktuel.
I København forberedte GTO sig på at
bygge huse til lokalbefolkningen langt
væk fra Thule. Disse forberedelser havde
været i gang siden foråret og sommeren
1951, hvor Eske Brun bad både mig og en
geodæt om at se på, og vurdere den gamle
boplads Qaanaaqs egnethed som ’det ny
Thule’. Hverken geodæten eller jeg kunne
anbefale at flytte lokalbefolkningen til
Qaanaaq. Forberedelserne fortsatte i GTO,
hvor arkitekterne udarbejdede tegninger til
huse i stil med de traditionelle lune huse,
lokalbefolkningen havde påbopladsen ved
Thule. Dette forslag blev dog nedstemt. De
huse lokalbefolkningen skulle bo i, skulle
være i samme stil som husene overalt i
Grønland.
Derfor trak forberedelser til genhusningen
i Qaanaaq i langdrag, og vi ved, at
lokalbefolkningen fra Thule måtte bo i telte
ved Qaanaaq, efter at de i huj og hast blev
tvangsflyttet i det sene forår 1953. Der gik
lang tid inden de kunne flytte fra teltene ind
i de nyopførte huse, og for nogle var vinteren
allerede begyndt.
Bøger til natboret:
Jens Brøsted & Mads Fægteborg: ” Thule
– fangerfolk og militæranlæg” 1985.
”Beretningen om flytningen af
Thulebefolkningen i 1953”. Afgivet af
undersøgelsesudvalget af 4. juni 1987.
1994.
Christian Harlang; Aqqaluk Lynge & Henrik
Karl Nielsen: ”Retten til Thulelandet”
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Bag facaden foran maskerne
af Claus Oreskov

Naverhulen Sct. Annagade 21 Helsingør

Skjult bag facaden til Sct. Annagade 21 hitter
man Naverhulen. Blandt så meget andet
findes her 2 fremragende østgrønlandske
masker hjembragt af en farende svend.
Maskerne repræsenterer en kunstnerisk og
kulturel tradition, som går meget langt tilbage
i historien. I det følgende vil jeg udrede noget
af den viden, man har om denne maske
tradition.
”Åh, disse minder” synger naverne når
de mødes i hulen og det tør nok siges, at
også hulen vrimler med minder. Her er
ting og sager fra den ganske verden, kaldet
”skramleri” på naverslang. I et hjørne
hænger 2 østgrønlandske masker, ikke langt
fra flere boomerang, spyd og skjolde fra
andre verdensdele. Maskerne er foræret til
Naverhulen af Johnny L. Petersen i 1989, men
det er tydeligt, at de er meget ældre. Desværre
står kunstnerens navn ikke i maskerne, men
så meget desto mere spændende er det at finde

frem til ham. Traditionelt var det mændene,
der skar masker, derfor tør jeg sige ham!
Maskerne er forarbejdet af drivtømmer, som
kommer fra Sibirien og via havstrømmene
kastes op på kysten både i øst og vest
Grønland. De er skåret ud af et stykke med
undtagelse af tænderne, som er af bambus
og sat ind. Begge er bemalet med sort farve,
som man fik ved at blande sort krudt med
vand. Dengang disse masker blev til fandtes
der masser af krudt på østkysten, for fangerne
fremstillede selv deres patroner. De to masker
forestiller en mand og en kvinde. Kvinden
er genkendelig på hårtoppen, som er sværtet
sort, ellers er hun uden farve. Mandemasken
har sort sværtede kinder med skelet eller
tatoverings streger og ligeledes sort hår og
streger om øjnene og sorte øjenbryn. Ligesom
munden og den brede næse er trukket op
med sorte streger. Inspirationen til den store
næse stammer fra sagnet om den forældreløse
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Maskerne fra naverhulen. Til venste mandemasken med de store næsebor og til højre kvindemasken med den karakteristiske hårtop

dreng Kâgtagtorajik, som bopladsfrænderne
morede sig med at løfte op i næseborene. Han
var jo en splejs ham Kâgtagtorajik og man
sagde, at det eneste, der voksede på ham, var
næseborene. Men heldigvis for den store tud,
for det var især på grund af den jeg kunne
identificere kunstneren. Fra starten af vidste
jeg, at jeg skulle søge blandt østgrønlandske
kunstnere, fordi disse masker bar alle tegn
på at være derfra. Selvfølgelig skal man passe
på fordi en del vestgrønlandske kunstnere
gennem tiden har ladet sig inspirere af de
østgrønlandske mestre. Efterhånden som
jeg søgte i de forskellige bøger og billede
baser blev det klart at alle tegn pegede imod
en kunstner familie fra Kulusuk eller Kap
Dan. Nærmere betegnet familien Utuaq
eller Paulsen, som de hedder på dansk.
Af disse kunstnere var der en der yndede
Kâgtagtorajik motivet og det var Nuka

Utuaq eller som han også hed Nuka Paulsen.
Traditionelt har udvalgte familier en slags
særret til bestemte stiludtryk og den store
tud er præcis karakteristisk for flere af Nuka
Utuaqs masker. Stilistisk minder hans andre
masker også om maskerne i Naverhulen. Jeg
var ret stolt af denne opdagelse, indtil jeg
opdagede, at øjenbrynene på mandemasken
var markeret ved lodrette streger og de masker
jeg kendte af Nuka Utuaq var øjenbrynene
markeret med en vandret streg. Gode råd var
dyre indtil jeg endelig opdagede en maske
med præcis samme streg markering som
øjenbryn og stor tud af Nuka Utuaq i Ib
Geertsens bog om grønlandske masker. Alt
i alt er der så mange indicier, der peger på,
at kunstneren, der har lavet maskerne der
nu hænger i Naverhulen, er bemeldte Nuka
Utuaq, at jeg tør vove påstanden.
Første gang man ser en grønlandsk
maske bliver man slået af det på en gang
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Maskerne i naverhulen øverst i højre hjørne sammen med andre skramlerier

spøgefulde og groteske udtryk masken har.
Det er tilstræbt, masken skal nemlig på en
underfundig måde balancere mellem latter og
gru, mellem det tilladelige og det utilladelige.
Maskens fascination ligger i vrangbillede og
kan bedst sammenlignes med karikaturen.
Karikaturens udtryk er overdrivelsen såvel
som underdrivelsen, små særheder blæses op
andre udelades eller underdrives. Alligevel
er det karikerede altid genkendeligt således
også med maskerne i Naverhulen, ingen er i
tvivl om, at de forestiller mennesker. Nogle af
maskernes karakteristika er kultur specifikke
og derfor ikke lige til at forstå f.eks. hårtoppen,

som viser at masken er en kvinde. Det samme
gælder for den store tud på manden, som
viser hen til sagnet om den forældreløse
dreng Kâgtagtorajik. Skeletmønstret på den
mandlige maske skal udtrykke gru, men viser
også hen til en århundrede gammel æstetisk
udtryksform. Skelet motivet eller som det
også kaldes tatoverings motivet er brugt over
hele inuit kulturen igennem årtusinder. Man
har fundet dette motiv på udskårne figurer,
på masker og redskaber i Grønland, Canada,
Alaska og Sibirien. Motivet har sandsynligvis
haft forskellige betydninger gennem tiderne
og det spekuleres der også en del i. Maskerne
i Naverhulen er fremstillet med salg for øje,
ligesom så mange andre slags kunstværker.
Men engang for ikke så forfærdelig længe
siden var den østgrønlandske maske en del af
vinterens muntre festligheder. Ligesom den
indgik i den åndelige omgang med de skjulte
kræfter. Traditionelt fremstillede man 3 slags
masker. Masker skåret i træ (drivtømmer),
masker syet af skind og masker, der blev
anlagt direkte på ansigtet. Lampe sod blandet
med tran brugtes til at sværte ansigtet sort
hvori man ridsede skelet mønstre. Det hele
fuldendes med en pind i munden som spiler
kinderne ud, og muligvis en snor spændt
tværs over ansigtet. Denne maskeform blev
hyppigt brugt til vinterens sangspil kaldet
uâjêrutit, som blot har til hensigt at more
tilhørerne. Anderledes alvorligt gik det for
sig når åndemaneren under slukkede lamper
manede ånder i fælleshusets mørke. Her
kunne åndemaneren og hans eventuelle
hjælpere bruge masker. Der fandtes således
masker som repræsenterede åndemanerens
hjælpeånder. Både disse masker og dem man
anvendte til uâjêrutit skulle fremdrage den
forvandlede person. Masken skulle altså ikke
skjule personen (ligesom fastelavnsmasken)
men derimod fremhæve og konkretisere
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Nuka Utuaq i sit værksted

bestemte ånder eller andre fantastiske
figurer og efterligninger. Med andre ord lå
betydningen på det, som var foran masken
og ikke det som var bag.
Naverhulens masker tilhører en tradition som
vandt frem fra 30´erne og op til i dag. Hvor
udtrykket blev stedse mere vildt og outreret.
Det er som om den kunstneriske frihed får
støre spillerum samtidig med, at maskerne
ikke længere indgår i en kultisk sammenhæng
eller i de underholdende syngespil. Den
kreative frihed betyder ikke, at man forlader
traditionen, tværtimod inspireres kunstneren
af de burleske grønlandske myter og sagn
som i tilfældet med den grotesk store tud. I
Grønland kender man også til maskeringer
som er i slægt med fastelavnsmasken og som
fejres på hellig tre kongers aften. Denne

tradition er dog ret ny, og har intet at gøre
med den gamle maske tradition på Østkysten.
Efter gammel grønlandsk tros opfattelse har
enhver genstand sin egen ejendommelighed
eller sin îva (østgrønlandsk) eller inua
(vestgrønlandsk). Inua oversættes stundom
som kraft eller ånden i tingene, men den
korrekte oversættelse er ifølge Jens Rosing
”dets menneske” eller ”mennesket i tingene”.
Inua er det, der gør en ting levende, det er
derfor, at maskerne i Naverhulen er så livfulde,
for masker har også en inua. Maskeskæreren
skulle foruden det rent æstetiske beherske
den teknik, som gav masken dens inua.
Med fare for overfortolkning vil jeg hævde,
at det især var skelet ornamentikken, der
udtrykte maskens inua, hvilket gør det
tankevækkende, at de masker, man mener
repræsentere europæer, ikke er forsynet med
stregmønstre.
Historien om den forældreløse Kâgtagtorajik
findes i: Knud Rasmussen ”Myter og Sagn”
bind 1.
Tak til naverne og Torsten Agger som viste mig
rundt i hulen.
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Bagside af mandemasken
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William Thalbitzer 1873 – 1958
Thalbitzer var en digtersjæl, der blev forsker
og en forsker der turde politisere sin forskning.
Det sidste interview han gav hed således: ”
Rejs jer Kalatdlit” hvor han bl.a. siger: ”Jeg
håber, grønlændernes nationalfølelse vil
vokse stærk frem under al den fremmede
påvirkning. Jeg har støttet denne sag gennem
alt, hvad jeg har skrevet”. Thalbitzer var
først på feltarbejde i Ilulissat og senere i
Angmassalik. Det var under disse Grønlands
ophold, at han fik tilnavnet Ilisimatôq
(Vismanden). Han blev den første docent i
grønlandske sprog og filologi i 1920 og i 1921
udnævnendes han til professor extraordinarius
ved Københavns universitet. Han er blandt
verdens første musik etnologer og var en
fremragende fotograf. En stor del af hans
fotografier fra Østgrønland findes i Arktisk
instituts billeddatabase. Et hovedfelt for hans
forskning var eskimoiske sprog og grammatik,
hvor hans største indsats var omkring
østgrønlandsk. Thalbitzers beskrivelser af
østgrønlandsk folklore og sociale system er i
dag klassikere. Thalbitzer antog, at det sociale
liv blev styret gennem gensidigt samvirke,
modsat socialdarwinisternes opfattelse af
det sociale liv som en skånselsløs kamp af
alle mod alle.

