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grav, en dag i Hundested med kaffemik og grønlandshistorier og endelig en dag med 
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Hyldest til Knud Rasmussen den 16. august  Vestre Kirkegård.

Knud Rasmussen Selskabet fejrede sit 10 års 
jubilæum med en hyldest til Knud Rasmussen 
ved hans grav på Vestre Kirkegård. Anne-
Sofie Johansen, Emil Dræby og Oliver Larsen 
spejdere fra Knud Rasmussens Gruppe i 
Hundested stod fanevagt, det grønlandske 
kor Aavaat sang, der blev lagt kranse og holdt 
taler. Omkring 100 mennesker var mødt 
frem, grønlændere og danskere, medlemmer 
og ikke medlemmer. Kl 14:00 bød forfatteren 
Knud Michelsen velkommen og sagde: 
Velkomst til fejringen af Knud Rasmussen-
Selskabets 10-årsjubilæum. Mit navn er Knud 
Michelsen. Det er mig, der skal lede os gennem 
eftermiddagens program. Jeg er barnebarn af 
Knud Rasmussens søster Me og vil gerne byde 
alle hjerteligt velkommen til denne fejring af 
Knud Rasmussen Selskabets 10-års jubilæum. 
Man har fra selskabets side valgt at fejre 
jubilæet med en kransenedlæggelse ved den 
persons grav som selskabet skylder sit navn, 
således at jubilæet samtidig bliver en hyldest 
til ham. Før og efter kransenedlæggelsen eller 
rettere kransenedlæggelserne, for der vil være 
to - det får I senere en forklaring på - og de 
hertil knyttede taler vil Aavaat koret synge 
for os, og når man nu har bedt mig om at 
indlede, så kan jeg ikke lade være med at 
knytte nogle korte bemærkninger til netop 
det med Knud og sangen. Jeg har altid syntes, 
at det var en herlig ting når selskabet fejrede 
Knuds fødselsdag, at der så også var sang. Vi 
ved jo, hvor meget den betød for ham, selv 
om han ikke opnåede at blive operasanger. 
Allerede min morfars bror, vennen Herluf 
Møller er opmærksom på det, ved Knuds 
indtog som 17 årig på Birkerød Kostskole. 
Han fortæller:
”Stemmen var kraftig og udtryksfuld, helt 
forskellig fra et almindeligt fladt, kvækkende, 

jargonpræget skoledrengeorgan. Hvad han 
fortalte, blev dobbelt interessant, hvad han 
lo ad, dobbelt morsomt takket være hans 
stemmes klang. Og så kunne han synge. Det 
kunne man ellers ikke i hans nye omgivelser, 
det hørte sig ikke til, om det nu var, fordi 
stemmen var i overgang, eller fordi man 
generede sig. Et ungt menneske, der sang ud 
af karsken bælg for at give sine følelser luft, 
var et så godt som ukendt fænomen.”
En anden af Knuds venner fra Birkerød, den 
senere kendte skuespiller Adam Poulsen, kan 
fortælle, hvordan Knud et par år efter, altså 
som nittenårig, en nytårsaften, hvor hele 
den københavnskle kulturelite med Georg 
Brandes og P.S Krøyer i spidsen er til stede 
i familien Poulsens hjem, uden mindste 
nervøsitet stiller sig ved flyglet og synger 
sange af Peter Heise med en stemme så huset 
rystede. 
I Grønland bliver de heller ikke sparet.  Hvis 
Knud ikke selv synger, sætter han fonografen 
i gang, og Thules befolkning kan så undrende 
lægge øre til Vilhelm Herold og andres 
fortolkning af Wagners Tannhäuser eller 
Verdis Rigoletto.
Men pointen er jo, at sangen henviser til den 
grønlandske arv. Et ungt menneske, der sang 
ud af karsken bælg for at give sine følelser 
luft, var et saa godt som ukendt fænomen, 
sagde Herluf. Men ikke et ukendt fænomen 
for Orpingalik fra Netsilik-folket, som Knud 
citerer i indledningen til sin udgave af inuits 
digtning, Snehyttens sange, hvor Orpingalik 
siger: ”Sange er tanker, der synges ud med 
åndedrættet, når menneskene lader sig 
bevæge af stor kraft og ikke længere kan nøjes 
med almindelig tale.” Det er netop sådan vi 
husker Knud, som et menneske, der lod sig 
bevæge af stor kraft, et menneske, hvis væsen 
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var sang. Og nu skal vi så høre den første sang 
af to sange, som korets dirigent Poul Ringsted 
selv vil præsentere. Aavaat koret synger:
1: Kusanaqaaq isigisaq. 
Tekst og melodi af Frederik”Kunngi” 
Kristensen. (En vintersang der handler om det 
betagende syn, hvor landskabet glitrer i sneen, 
de kolde stjerneklare nætter i måneskin, og 
nordlysene der lyser himlen op.)  
2: Miinnguamut.
Tekst af Jørgen Petersen “Joorut” tidligere 
medlem af koret. Melodi af Bellmann. 
(Sangen handler om vores dejlige farverige 
grønlandske sommer, Bølgernes skvulpen, 
tåger der letter, og alle de glæder sommeren 
giver os.)
Knud Michelsen: Tak til dirigenten. Vi går 
nu over til kransenedlæggelsen. Nu vil først 
Knud Rasmussens barnebarn Knud van 
Hauen lægge en krans og knytte et par ord 
hertil.

Knud van Hauen barnebarn til Knud 
Rasmussen takkede på familiens vegne 
for den store interesse der vises for Knud 
Rasmussens minde også for den indsats Knud 
Rasmussen selskabet har gjort før og nu og 
sagde bl.a. Jeg var beæret over at få lov til 
at nedlægge kransen ved min morfars grav, 
skønt jeg ikke selv har kendt ham. Han døde 
to år før min fødsel.
Jeg mindedes fejringen af hans 100 års 
fødselsdag, hvor Poul Søndergårds flotte 
monument på strandvejen blev afsløret. 
Jeg huskede, at der ved den lejlighed blev 
holdt mange taler. Jeg fandt det spændende, 
at de fleste taler mere handlede om hans 
personlighed end om hans store resultater. 
Hvis man ser tilbage i historien, findes 
der ikke mange berømtheder, som først og 
fremmest huskes for deres personlighed. 
Til slut takkede Knud van Hauen det 
grønlandske kor Aavaat som altid giver dejlige 

Knud van Hauen lægger en krans på Knud Rasmussens grav
Foto: Maria Andersen
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oplevelser. 
Knud Michelsen: Tak til Knud van Hauen. 
Den anden krans vil blive lagt af Karoline 
Madsen, der er barnebarn af Qavigarssuaq, 
også kendt som Edderfuglen, Knuds mandlige 
ledsager på den store slæderejse.
Tak til Karoline. Og herefter vil jeg give ordet til 
Tom Høyem, vores sidste Grønlandsminister 
og mangeårigt medlem af Knud Rasmussen 
Selskabet.
Tom Høyem: På mit  rektorkontor 
i Europaskolen i Karlsruhe hænger to 
portrætter af to store danske personligheder, 
som jeg beundrer, og som livslangt har 
inspireret mig. Det er H.C. Andersen og 
Knud Rasmussen. Begge portrætter er ægte 
og inderlig kunst udført af den grønlandske 
kunstner Naja Abelsen.
„Det er Knud, der er død”, skrev Tom 
Kristensen i et fantastisk digt.
Det digt læste jeg altid med mine gymnasiaster 
på St. Jørgens Gymnasium i København,
Og så fik jeg lyst til at vide mere om denne 
store danskgrønlænder. Vi læste ikke blot fra 
hans polaroplevelser og slædespor, men opgav 
regelmæssigt til studentereksamen digte fra 
”Snehyttens Sange”, og jeg fortalte eleverne, 
at i de arktiske områder havde man ikke 
skriftsprog, så digtene måtte læres udenad, 
og at man tog copyright så alvorligt, at man 
egentligt ikke læste andres digte, men skabte 
sine egne.
Langt senere blev jeg minister for Grønland 
og Danmark nummer 10 og den sidste (1982-
1987), og jeg læste Knud Rasmussens store 
tale fra den Hague i 1933, også hans dødsår, 
hvor han beskrev det dansk-grønlandske 
århundredelange fællesskab. Det var før ordet 
Rigsfællesskabet var opfundet, men netop 
det var kernen i Knud Rasmussens livsværk. 
Han mødte Inuitfolket med respekt og i 
øjenhøjde.

Som minister forhandlede jeg og mine 
embedsmænd i Pentagon i Washington 
om Dundas. Det lykkedes at halvere det 
afspærrede område og at åbne Thule Air Base 
for grønlandsk arbejdskraft.
Vi besluttede også at sikre Knud Rasmussens 
hus som museum ved at flytte det til Qaanaq, 
hvor det forhåbentligt stadig behandles med 
den respekt, som det fortjener.
Mit kontor har et vægstort Grønlandskort, et 
moskusokseskind skænket som afskedsgave til 
mig fra Scoresbysund og en stor narhvaltand. 
Ingen gæst kan besøge mit kontor i Karlsruhe 
uden en snak om Grønland.
Ved siden af Knud Rasmussens portræt 
hænger en akvarel af Hans Lynge. Den er fra 
2-1-1983 og har titlen:” Godthåb. Nuuk. 
Det fryser 24 grader og havet damper”. Hans 
Lynge sendte det til mig som opmuntring 
i en tid, hvor bølgerne gik højt mellem 
grønlandske politikere og Ministeriet for 
Grønland.
Hans Lynge tilføjede: bliv ved. Du er den 
første minister, der tager os grønlændere 
alvorligt nok til et ægte skænderi. (Jeg ved 
ikke, om det er rigtigt, men jeg følte dog, 
at Knud Rasmussens inspiration var med i 
MfG).

Omkring 100 mennesker var mødt Vestre Kirke-
gård for hædre Knud Rasmussens minde
Foto: Maria  Andersen
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Vi har netop i Karlsruhe udgivet en bog på 
520 sider med alt, simpelthen alt, hvad der 
er værd at vide om rensdyr. Jeg skriver et 
kapitel om rensdyr i Grønland og om Knud 
Rasmussen. Og jeg citerer fra ”Snehyttens 
Sange” det mest optimistiske, man kan 
forestille sig:” Myg og kulde/disse onder/
følges aldrig ad”. Er det ikke herligt? Her er 
mange myg. Ja, men det er ikke koldt. Det er 
bitterligt koldt. Ja, men her er ingen myg.
”Det er Knud, der er død” skrev Tom 
Kristensen. Ja, men i mit liv var og er han 
levende.
Knud Michelsen: Tak til Høyem. Vi er 
nu nået frem til dagens sidste tale, som 
selskabets formand Claus Oreskov står for. 
Claus Oreskov: Knud Rasmussen Selskabet 
har i år 10 års jubilæum og det har vi valgt 
at fejre med en hyldest til hovedperson i alt 

vores arbejde - nemlig Knud Rasmussen. Det 
er en stor glæde for os, at Knud Rasmussens 
barnebarn, Knud van Hauen, er her i dag 
og har lagt en krans på Kunuunnguaq´s 
grav som en hilsen fra familien. Helt i Knud 
Rasmussens ånd sker denne hyldest bl.a. 
gennem de smukke lyriske sange Aavaat 
koret har udvalgt specielt til lejligheden. 
Sange om vinterens Grønland og om 
sommerens land. Al dette vi kender så godt 
gennem Knud Rasmussens naturskildringer. 
I alt hvad han skrev er den arktiske natur 
nærværende og overvældende i al sin styrke 
og i al sin sarte skønhed. Om sangen og 
dens smittende glæde og om, hvor svært det 
er at ro i kajak når man bare er en lille fyr. 
Alle, der har beskrevet Knud Rasmussen, 
bekræfter, at han havde denne smittende 
glæde – festens glæde. Den lille historie om 

Karoline Madsen, barnebarn af Qavigarssuaq, lægger en krans på Knud Rasmussens grav
Foto: Ole  Max Olsen
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festens gave, han hørte oppe i Alaska, blev 
hans varemærke og han levede som om det 
var ham magtpåliggende at sprede denne 
glæde omkring sig. For Knud Rasmussen var 
glæden intimt forbundet med den kreative og 
eventyrlige fantasi. Han beundrede og elskede 
fantasien og fandt den bedst repræsenteret 
i inuits sange og i de grønlandske myter og 
sagn, han utrætteligt samlede på og aldrig 
kunne få nok af. Fællesskabet med andre 
mennesker fascinerede og inspirerede ham. 
Han arbejdede bedst når han var sammen 
med andre, hvad enten det gjaldt litterært 
arbejde eller en god hvalros jagt i Arktisk 
Canada. Alle vidste, at Knud Rasmussen 
foretrak at have den unge K´avigarssuak med 
når der skulle jages hvalros. I kender sikkert 
K´avigarssuak fra Knud Rasmussens bøger, 
hvor han undertiden omtales under navnet 
”Bådsmanden” eller ”Miteq”. Da første etape af 
5. Thule ekspedition var gennemført var Knud 
Rasmussen parat til at tage fat på sit livs drøm 
”Den store Slæderejse” mod vest til alle kendte 
inuit samfund. Dette kunne kun gennemføres, 
hvis man rejste på grønlandsk og levede af 
fangst undervejs og et sådan foretagende ville 
kræve et samarbejde ud over det sædvanlige. 
For at det kunne lykkes besluttede Knud 
Rasmussen sig for at rejse sammen med 
de to polar eskimoer K´avigarssuak og 
Arnarulunnguaq. Det er derfor en stor glæde 
i dag, at K´avigarssuaks barnebarn, Karoline 
Madsen, er til stede og har lagt en krans på 
Knud Rasmussens grav som en hilsen fra en 
gammel ven. Ved en bestemt lejlighed på den 
store slæderejse kastede Knud Rasmussen sig i 
det iskolde vand for at redde Arnarulunnguaq, 
der var gået gennem isen. Episoden omtalte 
han ikke med et ord i ekspeditionens dagbog, 
for ham var det en selvfølge at sætte livet på 
spil for sine venner. 
Arven efter Knud Rasmussen knytter 

mennesker sammen og bygger broer mellem 
kulturer. Gennem hans indsats har vi i 
Grønland og Danmark en fælles platform 
for menneskeligt fællesskab i gensidig 
respekt og beundring. Og der var ingen 
Knud Rasmussen beundrede mere end 
den frie fanger, der tog på fangst i al slags 
vejr og skaffede føden ikke kun til sin 
egen familie men til hele fællesskabet, der 
hvor han boede. Ligesom han beundrede 
fangerkonerne uden hvem selv den bedste 
fanger ikke kunne klare sig. Han har 
beskrevet flere af disse mænd og kvinder så 
levende, så man tror, man selv har kendt 
dem. Han beundrede hjælpsomheden og 
gensidigheden således som han oplevede det 
i Grønland og i alle de inuit samfund han 
besøgte i Canada, Alaska og Rusland. Fangst 
var, dengang Knud levede, hoved erhvervet i 
Arktis, sådan er det ikke længere. Imidlertid 
er jeg sikker på, at Knud Rasmussen hvis han 
så nutidens Grønland ville være både stolt 
og glad over det han så. Nemlig et samfund 
i så rivende udvikling at man nærmest taber 
pulsen. Han ville også have glædet sig over 
inuit samarbejdet i dag på tværs af lande 
grænserne. Han var jo selv den første der 
i praksis beviste sammenhængen i inuit 
kulturerne på den 5. Thule ekspedition. I 
dag hædrer vi Knud Rasmussen alle vi som 
er samlet her. Her er direkte efterkommere 
af Knud og anden familie. Her er flere 
efterkommere af hans bedste venner og 
kammerater f.eks. K´avigarssuak som I 
har hørt. Her er også et barnebarn efter 
Kaj Birket Smith - magisteren fra 5. Thule 
ekspedition. Tak Ole fordi du kom, tak til 
spejderne fra Knud Rasmussens Gruppe 
i Hundested og tak til alle jer andre som 
står her. Tak til min bestyrelse og de mange 
tjenende hjælpe ånder i skikkelse af min 
kone Miriam og vores ven Jacob Kyed 
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Motzfeldt.  En særlig tak til Aavaat Koret I 
har bidraget med en stemning som på alle 
måder bare er Grønland. Grønland i går og 
i dag – Grønland i vores hjerter.  
Knud Rasmussen var lykkens pamfil, det var 
sjældent at noget ikke lykkedes for ham. Og 
er der noget jeg på denne dag vil ønske for 
Knud Rasmussen selskabet så er det, at også 
vi i fremtiden må have en andel i denne lykke 
der så udpræget var hans hvis navn vi bærer.  
Aavaat koret synger:
3: Ipulluni.
Er en gammel kælevise, som en gammel 
bedstemor har lavet til sit lille barnebarn, om 
hvor svært det er at lære at ro i kajak når man 
er en lille dreng, men at han nok skal blive 
rigtig god til det, når han bliver rigtig stor. 

4: Erinarsungaartarit. 
Tekst af Avgo Lynge, Melodi af Bolette 
Petersen.
(Sangen handler  om at  synge med 
ungdommens glæde, så ekkoet høres mellem 
fjeldene, også selvom vi er blevet ældre og 
vore kære er gået bort. Bliv ved med at synge, 
sangen vil være med dig og holde dig med 
selskab og gøre dig glad livet igennem.)
Hermed var den lille ceremoni forbi. Nu var 
der tid til at snakke med gamle venner og hilse 
på nye. De to laurbærkranse på graven var 
omviklet med røde og hvide bånd Grønland 
og Danmarks farver på båndende stod på 
dansk: ”Giv mig vinter og hunde så må I godt 
beholde resten” og på grønlandsk: ”Ukioq 
qimmillu - Ilissi sinneri – arnallu”.  

Lørdag eftermiddag kom folk fra nær og 
fjern for at mødes på Gubben til kaffemik 
arrangeret af Knud Rasmussen Selskabet. 
Anledningen var Knud Rasmussen Selskabets 
10 års jubilæum. Selskabet blev oprettet 
af folk fra Hundested med stor Grønlands 
erfaring heriblandt nu afdøde Hans Engelund 
Kristiansen. Knud Rasmussen Selskabet 
består af grønlandsk interesserede med udsyn 
til alle arktiske folkeslag med andre ord helt 
i tidens og Knud Rasmussens ånd. Og til 
denne specielle lejlighed skulle der dømmes 
grønlandshistorier. 
Hjemmebagte kager blev sat frem medens 
kaffen bryggedes i rigelige mængder til de 50 
fremmødte. Formanden for Knud Rasmussen 
Selskabet, Claus Oreskov, bød velkommen 
og informerede om selskabets arbejde. Nu 
begyndte historiefortællingerne – vi hørte om 
selvoplevede og overleverede historier og om 
både de levende og de døde. Fortællerlysten 

Kaffemik på Gubben
Af Miriam Weiss

Knud Rasmussen
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var så stor, at Sekretæren i selskabet, Lise 
Stampe, måtte lede slagets gang. Fortællerne 
var både grønlændere og danskere, der har 
boet og arbejdet i Grønland. Vi hørte om, 
hvordan det var at rutsje ned af en hval og 
gemme sig inde i hvalen. Fortællinger om 
sprogforviklinger mellem grønlandsk og 
dansk, f.eks. læreren der ikke kunne forstå, 
at børnene råbte ”politi” flere gange på en 
sejltur og det viste sig da også, at de råbte 
”puisi” som betyder sæl på grønlandsk. Der 
var også historier, hvor Knud Rasmussen var 
med, fortalt af Karoline Madsen, barnebarn 
af K’avigarssuak Knud Rasmussens ven 
fra Thule. Som en overraskelse var der 

grønlandsk teater, under ledelse af –Laila K. 
Hansen, som opførte ”Hvalens sjæl og dens 
brændende hjerte” baseret på et sagn Knud 
Rasmussen hørte på 5. Thule ekspedition 
i Alaska. Forestillingen var en blanding af 
skuespil, dans og sang. Tilhørerne var betaget 
over mødet med genuin grønlandsk kunst. 
Og kunst var der mere af – billedkunstner 
Naja Abelsen fremviste eksempler på sine 
tegninger, akvareller og tryk fortrinsvis 
inspireret af grønlandske motiver.
Eftermiddagen var så hyggelig og stemningen 
så god, at Lise Stampe på stående fod 
konkluderede, at dette arrangement vil Knud 
Rasmussen Selskabet gentage næste efterår.  

23. november 11:00 – 16:00 i Nationalmuseets 
festsal afholdt Knud Rasmussen Selskabet en 
dag med foredrag om Knud Rasmussen. 
Dagen begyndte med Kirsten Hastrup: Knud 
Rasmussen og videnskaben. Med speciel 
henvisning til Den literære Ekspedition, samt 
Anden og Femte Thuleekspedition belyses 
Knud Rasmussens syn på videnskaben og på 
hans eget bidrag til den. Det diskuteres også, 
hvordan samtiden så på det, og hvad der er 
blevet stående som videnskabelige resultater. 
(Kirsten Hastrup er bl.a. forfatter til bogen:  
”Vinterens Hjerte Knud Rasmussen og 
hans Tid”). Efter frokost var der en lille 
overraskelse i form af grønlandsk uaajeerneq 
(maskedans) ved Laila Hansen og Jens Ole 
Nathanielsen. Herefter foredrag ved Formand 
for Knud Rasmussen Selskabet Claus 
Oreskov: Eskimoen som helt: Med 5. Thule 
ekspedition blev Knud Rasmussens livsdrøm 
til virkelighed. Ekspeditionen besøgte de 
fleste inuit/eskimo bopladser i Canada, 
Nord – Alaska og Sibirien. Resultatet blev 
en rigdom af etnografiske og arkæologiske 

beskrivelser; fotos, film og etnografika. 
Eskimoerne/Inuit er ekspeditionens virkelige 
helte og vi skal høre om de mange forskellige 
folk og snurrige personligheder ekspeditionen 
traf på. Ligesom ekspeditionens formål og 
indsats bliver gennemgået. Dagen afsluttes 
ved Lektor Knud Michelsen: Vejen til Thule: 
I sit foredrag fortalte Knud Michelsen om 
sin netop udkomne bog Vejen til Thule 
- Knud Rasmussen belyst gennem breve 

Knud Rasmussen på Nationalmuseet

Forfatter til flere bøger om Knud Rasmussen, 
Knud Michelsen på talerstolen
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og andre kilder, 1902-10. Den handler 
om de spændende læreår fra den litterære 
ekspedition frem til Freuchen og Knuds 
afrejse i 1910 og viser bl.a. med fremdragelsen 
af en hidtil ukendt rapport, at Knud i disse 
år var stærkt engageret i grønlandspolitikken. 
Desuden kastes nyt lys over baggrunden for 
oprettelsen af handelsstationen og - med en 
række breve fra Dagmar til Knuds søster Me 

- baggrunden for Dagmar og Knuds ægteskab 
i 1908. Knud Michelsen er bl.a. forfatter til 
bøgerne: ”Den Unge Knud Rasmussen belyst 
gennem breve og andre kilder 1893- 1902” 
og ”Vejen til Thule - Knud Rasmussen belyst 
gennem breve og andre kilder, 1902-10”.
 Arrangementet var støttet af VELUX 
FONDEN.       

Knud Michelsen
Vejen til Thule, Knud Rasmussen belyst gennem 
breve og andre kilder, 1902-1910  
357 s. Ill.
Forlaget Falcon Vejl. udsalgspris: 295 kr. 

Vejen til Thule er en fortsættelse af Den unge 
Knud Rasmussen, belyst gennem breve og andre 
kilder, 1893-1902 fra 2011 og består som 
denne af tre dele. Første del omfatter selve 
den detaljerede gennemgang af årene 1902-
10, anden del en række u(op)trykte tekster 
fra perioden og tredje del en perspektiverende 
efterskrift:
Med udgangspunkt i den litterære ekspedition 
(1902-04) følger bogen, hvordan Knud 
Rasmussen skaber sig en position, dels som 
grønlænderes og polareskimoers talsmand, 
dels som etnograf og forfatter. Desuden 
belyses hans forhold til Mylius-Erichsen 
og Freuchen, hans indblanding i Cook-
affæren, der gør ham verdenskendt, og den 
eksistentielle krise, han må igennem, før han 
helt og fuldt vier sit liv til Grønland. Med 
oprettelsen af Thule-stationen står han rustet 
til de opgaver, som er baggrunden for hans 
verdensberømmelse.
Blandt det væld af nye oplysninger, bogen 
rummer, kan nævnes: 

Knud Rasmussen havde oprindelig ikke 
noget ønske om en handelsstation i Thule. 
Stationen er fra starten tænkt som del 
af det projekt, der realiseres med den 5. 
Thule-ekspedition og den store slæderejse 
(1921-24). 

Et møde i 1910 mellem daværende
udenrigsminister Erik Scavenius og Knud 
Rasmussen får konsekvenser for Scavenius' 
syn på nødvendigheden af at inddrage 
Grønland i forhandlingerne om salget af de 
vestindiske øer.

En omfattende hidtil ukendt og uomtalt 
rapport af Knud Rasmussen om en 
foredragsrejse i Vestgrønland i 1909 viser, at 
Knud Rasmussen er langt mere involveret 
i grønlandspolitikken, end man hidtil har 
været klar over.

En række hidtil ukendte breve fra Knud 
Rasmussens ægtefælle Dagmar kaster nyt lys 
over baggrunden for ægteskabet.

www.forlagetfalcon.dk

mail@forlaget falcon.dk

Vejen til Thule,
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Konflikten om Østgrønland var en kontro-
vers i årene 1931 – 1933 mellem Danmark 
og Norge om et ubeboet landområde i Øst-
grønland, som nogle norske fangstfolk be-
nyttede om sommeren. Norske fangstmænd 
besatte området og Danmark indstævnede 
den norske regering for den internationale 
domstol i Haag. Det er mærkeligt at tænke 
på, for egentligt var det ganske svært at få 
indrejsetilladelse til Grønland dengang.  I 
de uboede dele af Grønland skulle der ind-
til 1953 søges om indrejsetilladelse hos den 
danske stat og dette kunne være svært at 
opnå, hvis man ikke havde passende ærin-

de. Således blev jagt normalt ikke betragtet 
som passende ærende.   
I anledning af retssagen tog min far Semi-
narielærer Augustinus (Augo) Lynge og Dr. 
Knud Rasmussen til Holland som observa-
tører. For at berette om begivenheden til 
deres landsmænd. De blev valgt af Grøn-
lands Styrelsen. 
Senere berettede min far Augo Lynge om 
sin oplevelse i forbindelse med retssagen i 
skolebogen Atuaaniutitaat nr. 3 i (10 sid-
der). Vi der dengang var elever i vores sko-
ler i Grønland kender alle denne bog og alle 
har læst den. I øvrig forfattede min far 2 
andre bøger i samme serie: Atuaaniutitaat 
nr 1 og nr 2, ligesom han forfattede flere 
andre skolebøger f.eks. om naturhistorie. 
Alle børn fra dengang kender dem. Jeg selv 
er født i 1934 og det er den generation jeg 
snakker om. Efter som jeg har boet i Dan-
mark siden 1952 ved jeg faktisk ikke hvor 
længe bøgerne blev brugt? og evt. erstattet 
med nyere lærebøger? 

Min fars tur til Haag og lidt om skolebøger
Af  Astrid Larsen

Augo Lynge, Knud Rasmussen, Steglich- Petersen 

K’etura Lynge, Bent Rom, Emmy Langberg vinker 
farvel i lufthavnen
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For et par uger siden hentede jeg et stort 
tungt brev på posthuset. Det var poststemplet 
i Tjukotkas hovedstad Anadyr og indeholdt 
et digert tobindsværk: Russko-eskimosskij 
slovar’, afsender og forfatter: Natalia 
Radunovitj. Det er ikke den første ordbog 
på de asiatiske eskimoers sprog, men det 
er den første, som er skrevet af en, der har 
sproget som modersmål og er opvokset i 
sprogets kulturlandskeb. Alene i kraft af det 
er der tale om et helt usædvanligt værk og 
en stor bedrift. 
Men lad os først hoppe 26 år tilbage i tiden, 
til den 27. oktober 1988. Jeg var i Leningrad 
som sidste stop før en planlagt rejse til 
det samiske Lovozero på Kolahalvøen, en 
oplevelse, der desværre blev aflyst på grund af 
dårligt flyvevejr. I Ruslands gamle hovedstad 
stod mit program den dag på  besøg på 

lærebogsforlaget Prosvestjenie. Her mødte jeg 
direktøren og en række af de sprogredaktører, 
som stod for udarbejdelse af skolebøger på de 
små polare og fjernøstlige folks sprog. Det var 
det også blevet til nogle timer i selskab med 
Etnografisk Museums fantastiske samling 
af eskimoiske kunst og brugsgenstande.
Sidst på dagen sad jeg så sammen med tre 
eskimoiske studerende og to unge lærere fra 
det hæderkronede gamle Herzen-institut. 
Institutionen havde til huse i det gamle 
Vajsenhus fra 1797, som i 1922-23 var blevet 
omdannet til seminarium, med en afdeling for 
polarfolk. Afdelingen havde siden 1930erne 
haft til opgave at uddanne lærere til de skoler, 
der lå i polar-urfolkenes områder. I løbet 
af sin – dengang - 60 årige eksistens havde 
Herzen udstedt eksamensbeviser til et stort 
antal unge, som løftede uddannelseniveauet 

Russko-Eksimosskij slovar’ – eller et møde 26 år efter
Af Peter Jessen

27. oktober 1988 i Leningrad: Fra venstre: Jurij Etten, Diana Gerasimova, Natalija Startseva, Peter Jessen, 
Irina Appa, Sergej Teresjkin
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blandt urfolkene fra et absolut nul til et højt 
internationalt stade.
I dag er Herzen-instituttet et universitet. I 
1988 var bygningen, hvor polarafdelingen 
holdt til, stærkt forfalden, og vores møde 
foregik i en nabobygning. Her sidder vi 
omkring tebordet, og deltagerne er Jurij 
Etten og Irina Appa Agiivla Sivuqaqunga fra 
Novoe Tjaplino (Tasíq) og Natalija Startsevo 
fra Siriniki (Sighínek)1. Jurij studerer på 
kunstlinjen, de to piger har begge eskimoisk 
sprog som linjefag.  Lærerne er Sergej 
Teresjkin, hanter og samisklærer og Diana 
Gerasimova, manser, også sproglærer. 
Hvad de sagde til diktafonen
Min diktafon var tændt og optog alle ordene, 
som man i dag kan høre som et tidsdokument 
om Gorbatjov-æraen, hvor der var gang i 
en ny  revolution med langt større åbenhed 
overfor omverdenen. 
Genhøret giver også anledning til at se på, 
hvad der siden skete med de tre unge og 
hvor meget alt har forandret sig i de 26 år, 
der er gået. 
Men tilbage til tebordet og hvad de tre unge 
havde at sige. Jurij Etten, som virkede genert 
og tilbageholdende, fortæller, at hans far er 
benskærer: 
Før i tiden var han fanger, fangede bl.a. 
hvalros. Han flyttede rundt mellem bygderne. 
Sommetider var jeg med ham på fangst. 
Jeg har ingen mor”. Jurij er ikke i tvivl om 
sin fremtid: ”Når jeg er færdig med min 
uddannelse, skal jeg hjem at undervise, gøre 
de ting, vi holder af. Jeg skal være lærer i 
kunsthåndværk og maleri.  
Benskærerkunsten står sammen med 
skindsyning i høj kurs blandt os eskimoer. 
Her på Herzen har jeg lært, hvordan jeg 
skal give det videre til børnene derhjemme, 
så det ikke går i glemmebogen, men fortsat 
kan udvikle sig”.  

De to piger, Natalija og Irina, er anderledes 
udadvendte og snakker med stor entusiasme 
om det, de vil rette op på med deres 
uddannelse . ” I Siriniki, siger Natalija, ”taler 
de unge meget dårligt eller slet ikke eskimoisk. 
De er dårligere til det end deres jævnaldrende 
i Novoe Tjaplino. Faktisk kender de så godt 
som ikke sproget. I min familie taler de ældre 
eskimoisk stadig med hinanden, men kun 
russisk med os unge. Det kan dog ske, der 
kommer en enkelt eskimoisk sætning eller 
nogle ord. Det særlige Sireniki-eskimoisk 
tales ikke mere. Det er Ungáziq-dialekten2, 
der benyttes.
Jeg valgte at studere til lærer, fordi jeg oplevede, 
at lærerne slet ikke er kvalificerede til at lære 
børnene vort sprog, og der er heller ikke taget 
højde for, at børnene slet ikke kender det, når 
de møder i skolen. Der er ikke noget system 
i undervisningen og først for nyligt er man 
begyndt at lave ordentlige lærebøger. Et af 
mine egne problemer er at få mulighed for 
at forbedre mine sprogkundskaber.”
Snakken kommer ind på kostskolesystemet. 
Det blev i 1980erne stærkt kritiseret og 
fordømt i medierne og blandt fagfolk. Men 
når de fortæller om det, står det alligevel 
klart, at problemerne er helt anderledes end i 
USA, hvor alle de indfødte amerikanske sprog 
havde været forbudt og kostskolesystemet var 
skabt til bogstaveligt talt – som mange ofre for 
kostskolerne under Bureau of Indian Affairs 
har beskrevet det - at banke sprog og kultur 
ud af børnene. Det sovjetiske kostskoler blev 
skabt ud fra ønsket om at give alle samme 
adgang til uddannelse.
- Skolerne var nødvendige, siger Diana. 
”Blandt andet på grund af spredt bosætning 
og dermed ringere muligheder for at give 
ordentlige skoletilbud til især de større 
børn. Hertil kom problemet med de mange 
forældreløse børn (som følge af selvmord 
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og ulykker).  Men kostskolerne betyder, at 
børnene bliver revet væk fra forældrenes 
miljø, både erhvervsmæssigt, kulturelt og 
sprogligt. De bliver kulturløse.
Jurij ser det største problem ved den skoleform 
i skaden på den sproglige mangfoldighed: 
”De indfødte sprog bliver glemt. Hvis børn 
af forskellige nationaliteter, f. eks. eskimoer, 
tjuktere og russere, går på samme kostskole, 
taler de russisk sammen.”
De livsvigtige møder:  Tråden fra 5. Thule-
ekspedition og Peter Freuchen
Jeg havde ventet at finde mennesker, der var 
uvidende om livet ude i den store verden, men 
tog fejl. De var meget velorienterede og stærkt 
optaget af de fornyede kontakter til beslægtede 
folk i andre lande. Man kunne passende sende 
en venlig tanke til Peter Freuchen, der besøgte 

det gamle Tjaplino og Sireniki i ’36 og som 
blev mødt af videbegærlige mennesker, der 
spurgte nyt fra inuitternes lande. Også Knud 
Rasmussen aflagde, som bekendt, et ultrakort 
og abrupt visit på Beringstrædets vestside, i 
bygden Naukan (Nevúqaq). De to kendte 
om nogen til den altafgørende betydning, 
mødet havde for de kolde egnes beboere. 
For dem var og er det livsvigtigt at få nyt om 
vejr, fangstdyr, naturforhold og mennesker. 
Det sidste for at kunne udveksle gæstfrihed 
og samkvem. Nu, i 1988, var drømmen 
fra Thule-ekspeditionerne ved at blive til 
virkelighed. Tjukotkas urfolk var kommet 
med i det internationale arbejde i ICC, og 
i flere  omgange havde sovjetiske eskimoer 
besøgt Grønland, Alaska og Canada. 
-  Kontakterne til beslægtede folk i udlandet, 

Natalija Radunovitj’ nye ordbogsværk, omgivet af andre sovjetiske og russiske udgivelser på eskimoisk.
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ja mellemfolkeligt samkvem i det hele taget, 
spiller en stor rolle”, slår Diana fra det lille 
mansiske skovfolk fast. ”Herzen-instituttet 
har haft besøg af eskimoer fra Canada. Før 
de kom, vidste vi intet om, hvordan det står 
til med de indfødte sprog hos dem. Det 
viste sig, at de udgiver et kolossalt antal 
børnebøger på Inuktitut. Det var meget 
spændende, og vi kunne lære en masse af 
deres sprogmetodik.” 
Jurij er enig: ”Det er ikke nok at vide, at 
der bor eskimoer her og der. Vi skal have 
forbindelse med hinanden. Også i Ungaziq 
er der pludseligt blevet stor interesse for det 
eskimoiske sprog. Da amerikanske eskimoer 
fra Sivuqaq (Skt. Lawrence-øen) kom på 
besøg, begyndte alle med et slag at tale 
eskimoisk. Indtil da havde man kun snakket 
russisk. ”Kontakterne er nødvendige. Det er 
godt at vide, vi ikke er alene. Min onkel har 
fortalt mig om tiden indtil 1948, da de andre 
eskimoer kom på besøg. Det var altid en stor 
begivenhed, en fest. Og så skete der ikke 
noget i næsten fyrre år. Vi går naturligvis ind 
for større kontakt fremover. Det er virkeligt 
festligt at få at vide, man har slægtninge på 
den anden side af grænsen.
- Vi føler os ikke længere isoleret. Men vi har 
også hele tiden været sikre på, at de andre 
eskimoer ikke ville lade os i stikken, at det 
før eller siden ville lykkes. I fremtiden skal 
det igen blive som i gamle dage. Vi skal holde 
fester sammen, besøge hinanden og studere 
hos hinanden.”
Og Natalija føjer til: ”Jeg er også glad for, 
vi har fået kontakt med eskimoerne i de 
andre lande. I Siriniki fik vi i august (1988) 
besøg af eskimoerne fra Grønland, Canada 
og Alaska, og de var med til vores hvalfest. 
Folk var meget glade for at se dem og tog 
godt imod gæsterne. Jeg har selv, ligesom de 
fleste sovjetiske eskimoer, slægtninge på den 

amerikanske side. Jeg er en varm tilhænger 
af tæt samkvem, især da vi er ét folk, først og 
fremmest med Alaska-eskimoerne.”
Natalija og Irina insisterede på at slutte mødet 
med sang. Det var meget overraskende at 
høre Juaakas grønlandske børnesang ”Qaa, 
Tamatta Appitta” fremført med asistisk-
eskimoisk udtale. Sangen kendte de fra et 
kassettebånd, som jeg selv nogle år tidligere 
havde givet en gruppe traditionelle dansere 
fra Uelen, der var med til Aasivik i Grønland. 
Efter børnesangen fulgte en meget gammel og 
finurlig lille sang på det uddøde Siriniki-sprog 
iblandet tjuktiske ord, ”Kigi-kuj, kigi-kuj”. 
En mærkelig oplevelse at høre det tungemål, 
som da kun taltes af to gamle damer, der var 
for affældige til at besøge hinanden og derfor 
ikke længere kunne tale sproget. Den ene af 
dem var Natalijas bedstemor.
 Der er nu gået et kvart århundrede siden 
den kolde efterårsdag på Vasilievskij-øen 
i det gamle Skt. Petersborg. Hvad er der 
mon blevet af de tre unge? For nogle år 
siden fortalte en journalist-bekendt, at 
der i Canada, boede en pige fra Tjukotka, 
som svarede til beskrivelsen af Irina. Hun 
var med i ledelsen af organisationen Inuit 
Tapirisat Kanatami og kunne derfor findes og 
kontaktes uden større besvær. For et år siden 
fandt jeg det gamle billede fra 1988 frem af 
mine gemmer og satte det på min Facebook-
side sammen med spørgsmålet: hvad blev der 
egentlig af dem?
Umiddelbart dukker Natalija op. Også hun 
er på Facebook, men hedder nu Radunovitj. 
Kontakten er genoptaget. Natalija er i 
dag ansat ved et ’college’ i Anadyr, som 
efteruddanner lærere, bl.a. i metodik ved 
sprogundervisning. Om Jurij Ettyn fortæller 
hun trist, at han kun nåede at arbejde få år 
som kunsthåndværker, han døde ung.
Hvad der blev af de to lærere, finder jeg måske 
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ud af senere. Men det har været spændende 
at følge en gruppe dygtige unge menneskers 
karriere over et så langt tidsrum.
Natalija Radunovitj’ ordbogsbedrift
Der er tidligere udgivet eskimoiske ordbøger. 
Med ’eskimoisk’ – som er det gængse folkenavn 
i Rusland, menes Tjaplino-dialekten af asiatisk 
eskimoisk, som i begyndelsen af 1930erne 
blev ophævet til standardsprog for USSRs 
’juiter’ (som i starten var det kanoniserede 
ord). De tidligere ordbøger har været beregnet 
for brugere, som kendte sproget godt. De 
fleste angav for eksempel ikke betoning og 
vokallængde. 
Den nye ordbog er den første, som er 
skrevet af en, der kender sproget og den 
kultur, der er knyttet til det, indefra. 
Tidligere ordbogsforfattere har været russiske 
sprogforskere. 

Man skulle ikke tro, det var muligt at finde 
nyt materiale om et sprog, der dels er meget 
velbeskrevet, dels er ved at forsvinde. Men 
Natalija Radunovitj har formået at indsamle 
mængder af nyt ordstof fra en håndfuld 
ældre mennesker. Det er blevet til to store 
bind med tilsammen mere end 800 sider 
og 19.000 opslagsord, suppleret med lister 
over person-, sted- og klannavne, tilhæng 
(suffikser) og grammatiske oversigter. 
Opslagsartiklerne udmærker sig ved et 
righoldigt eksempelmateriale med hele 
sætninger og udtryk, som gør bogen velegnet 
til mennesker, som vil tilegne sig sproget 
uden store forkundskaber.

1  Ungáziq (Tjaplino) er navnet på den 
største af Tjukotkas gamle eskimoiske bygder. 
Den blev nedlagt 1956-58 og befolkningen 
flyttet til Tasiq, som i dag hedder Novoje  (=ny) 
Tjaplino.

2  omskrivningen af ordet er tillempet 
amerikansk skrivemåde for Skt. Lawrence-øens 
sprog. ’gh’ gengiver samme lyd som i grønlandsk 
skrives ’r’ (”Sirínek”) 

Natalija Radunovitj

Herzen-instituttet
1988: 350 studerende på lærestolen for 
polarfolk, fordelt på 21 nationaliteter. 
Eneste sted med uddannelse af lærere i 
polarfolkenes sprog. Leningrad valgt på 
grund af byens centrale rolle i Arktis og 
fordi der er 38 lærestole, forlag o.m.a.
Uddannelsen var 100% finansieret af 
staten og der var ingen adgangskrav. 
Efter endt studium fik de unge anvist 
en stilling hjemme i deres nationale 
område.
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På Danmarks Designskole fik vi studerende den 
opgave i 1991 at udføre nogle forfatterportrætter 
til fiktive forlagsplakater.  Jeg valgte så at 
udføre 3 med meget karakteristiske ansigter og 
forfatterskaber jeg godt kunne lide: Suzanne 
Brøgger, Hans Christian Andersen, og endelig 
Knud Rasmussen, som også for mig betød en 
del i min ungdom.
Plakater skal jo være iøjnefaldende, så jeg 
valgte en teknik, jeg havde udviklet på skolen 
under vores fri/abstrakt kalligrafikurser. Og 
udførte portrætterne i 1:1 plakatstørrelse: A2 
formatet. Det var i sommerperioden, så de 
blev udført ude på skrænten i sommerhuset i 
Tisvilde eller slæbt med ned på vores strand, 
kun afbrudt af korte badeture. Mine venner 
snakker endnu om, da jeg sad og malede 
dem! Portrætterne blev vel modtaget til 
gennemgangen i klassen.
Noget tid senere skulle jeg have min 2. 
udstilling nogensinde i det grønlandske hus i 
KBH 1992, (og faktisk den første rigtige, idet 
den 1. foregik i mit gymnasium i Esbjerg, da 
en vandreudstilling kom den vej og lærerne 
syntes jeg skulle ”hænge med”). Jeg anede 
altså ikke, hvordan man gebærder sig i den 
verden, så jeg ragede uklar med huset desværre 
omkring nogle misforståelser fra min side. 
Meget flovt.
Nå, men selve udstillingen gik godt og i 
snakken med plakatmotivet valgte vi Knud 
Rasmussenværket som det bedst egnede, så i 
den forstand var min skoleopgave jo godt løst, 
idet en fiktiv opgave derved blev realiseret. 
Jeg har endnu nogle få eksemplarer af de 
plakater. Sammen med Eks-Skolens Trykkeri 
designede jeg plakaten, det var en af mine 
første samarbejder med et trykkeri, så det var 
spændende. Et af frieksemplarerne hængte 

jeg op på trappegangen på Grafisk Linie: 
(mens skolen endnu lå på HC Andersens 
Boulevard). En dag kom jeg ned ad trappen 
og kunne høre mine to fotolærere i snak 
længere nede, om hvilken raster der mon var 
brugt til det foto, for den kendte de ikke? 
Det viste sig at være min plakat de undrede 
sig over! Så jeg gav mig til at forklare om 
hvordan jeg havde malet ham. Det troede de 
ikke på, for sådan kunne man ikke male! Det 
måtte være et foto og en ukendt rastre, som 
de godt ville kende? Det tog et godt stykke 
tid at overbevise dem og den nye studerende 
var revnefærdig af stolthed over at kunne 
forvirre to dygtige fagfolk så grundigt. Helt 
op til i år kommer folk stadig og fortæller 
mig, at de har plakaten hængende, så den 
har et langt liv!

Tilblivelse og brug af mine Knud Rasmussen-portrætter
Naja Abelsen

Plakat
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For at udføre portrætterne lavede jeg et 
forarbejde til Knud, eller rettere opgav 
portrættet på halvvejen fordi jeg ikke var 
tilfreds med kompositionen af ansigtet, 
og lod arbejdet gælde for et færdigt værk, 
til udstillingsbrug og finpudsede samtidig 
selve maleteknikken og startede på et nyt, 
det endelige portræt. I princippet er den 
meget enkel, men meget virkningsfuld, 
og selvfølgelig hjælper det at kunne tegne, 
grundlaget for at værker lykkes.
Forarbejdet blev solgt på Husets udstilling 
til tidligere grønlansminister Tom Høyem, 
som siden har fortsat med at købe værker af 
mig, og dette hjalp mig meget som ung og 
ukendt kunstner.
Det færdige portræt fik en sjov gang i livet:  
det blev på udstillet på Museet i Qaqortoq 
i 1998, min barndomsby. Mens jeg var i 
byen fik jeg kontakt til Turistforeningen, og 

snakken udviklede sig til en byttehandel: et 
billede for en sælskindsanorak. Så jeg valgte 
en stor anorak til min nu afdøde eksmand, 
Jørgen, og Turistforeningen tog på udstilling 
og valgte sig et værk og det blev så portrættet 
af Knud.
Mange år senere mødte jeg ejeren af værket, 
som havde købt det i Turistforeningen og var 
meget glad for det: Jørgen Wæver Johansen. 
Nej, hvor var jeg glad for at kende værkets 
skæbne! Vide hvor det befinder sig. For det 
er aldrig rart at skulle skille sig af med sine 
værker, men det er jo nødvendigt, hvis man 
vil leve som kunstner og endelig så har jeg 
som mere erfaren kunstner følt mange gange 
at det er bedre værkerne kommer ud i nye 
hjem i stedet for at ligge hengemt hos mig, 
de skal ud og gøre glæde.

           Naja Abelsen

Portræt købt af Jørgen Wæver Johansen
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Litografi af Helen Kalvak (se Slædesporet Nr.33 
December 2012) ”dansen” viser mand og kvinde med 
åndemanerdragter og lomvignæb på hætten.             

Kvinderne i de historiske kobber inuit 
samfund fremsti l lede kosmologiske 
forestillinger og kultur værdier i deres tøj 
design. I særlig grad gjaldt det for danse 
og åndemaner dragter. Den canadiske 
antropolog Bernadette Driscoll Engelstad 
skriver: ”Sammenhængen mellem danse og 
shaman dragter er indlysende på baggrund 
af dansedragter indsamlet af 5. Thule 
ekspedition”. Knud Rasmussen indsamlede 
disse dragter men har ikke selv indgående 
beskrevet dem. Det var overladt til Kaj Birket-
Smith i bogen ”Ethnographical Collections 
from The Northwest Passage”. Kobber inuit 
kaldtes Kitdlinermiut. Knud Rasmussen 
skriver, at:”Kitdlineq er navnet på Victoria 
land og de sydligt boende stammer antyder 
sikkert med dette ord, der betyder ”grænse”, 
at Kitdlinermiut er de yderste mennesker 
mod nord”. Sædvanligvis fandtes der ikke 
særlige åndemaner eller ceremonielt tøj 
hos inuit, så dette fænomen er særegent 
for kobber inuit. Lommen kommer hvert 
forår til kobber inuits land. Her parrede 
og reproducerede den sig og inuit forbandt 
fuglen med frugtbarhed og seksualitet. 
Egenskaber man sikrede sig gennem danse, 
hvor man efterlignede lommens parringsdans. 
De dansende havde hætter forsynet med 
lomnæb på toppen. Dansedragten og hætten 
var forsynet med hvide hermelin skind. 
Hermelin skind indikerede åndemaner 
værdigheden. ”Hermelinen er beregnende 
og lusket” siger kobber inuit og den skal 
nok opfattes som en trickster (lurendrejer 
der bryder med det normale). Det samme 
skal lommen, der på ingen måde er en 
normal fugl eller fisk, men alligevel svømmer 
den under vandet og flyver i luften. Begge 
egenskaber er forbundet med åndemaning. 

Rensdyrets hvide maveskind kaldtes pukiq 
og det blev brugt til påsyninger på dragterne, 
der symboliserede rensdyret som ophav til tøj, 
mad og bolig blandt inuit i det centrale Arktis. 
Rensdyrets gave til inuit er vævet ind i disse 
forestillinger. Ligesom pukiq associeres med 
feminine magiske kræfter (reproduktion og 
fornyelse), der sidestilles med åndemanerens 
magiske kraft. Kvindedragten er karakteristisk 
ved skarpt kantede skuldre. Netop dette 
design er gengivet som påsyninger med 
pukiq på mandens danse og åndemanerdragt. 
Åndemaner dragten bryder således med 
normen og antyder det dobbeltkønnedes 
farlige kraftfelt der aktiveres og beherskes 
gennem kulten, parringsdansen og symbolerne 
på al dette. 

Danser med lommer
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Kilaasi´s Polar Fortællinger

Jupik folket er bosiddende på Alaskas 
vestkyst. I deres forestillingsverden har 
mennesker og dyr en udødelig sjæl inua/yua 
der gennem fødsel, død og genfødsel altid 
vender tilbage. Tungak (pluralis: Tungat/
Tunghat) er magtfulde ånder, der vogter 
over fangstdyrenes sjæle, ofte symboliseret 
ved hænder med 4 fingre uden tommel eller 
med formindsket tommel. Med disse hænder 
holder ånderne fangstdyrenes sjæle tilbage. 
Hænderne er gennemboret med et hul, hvor 
dyrenes sjæle kan slippe igennem og sikre den 
periodiske tilbagevenden til fangst pladserne. 
Hullet i hånden er også gennemgangen til 
åndernes verden, hvorigennem åndemaneren 
kan håbe at slippe gennem når han vil besøge 
månen hvor tungat bor. Tungat er desuden 
åndemanernes hjælpeånder og forekommer 
på åndemaner maskerne, der i følge Knud 
Rasmussen sikrede åndemaneren kraften 
fra hjælpeånderne. Jupik bruger i mange 
danse vifter som påfaldende ligner hænder 
(forlængede hænder). Vifterne er forsynet 
med et hul ligesom åndernes hænder m.a.o. 
danseren, der også kan have en maske på 
transformeres til en magisk maske, der gør 
personen synlig for åndeverden og skjuler 
samtidig den menneskelige identitet.             


