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Knuds fødselsdag 2009
Af Ib Eisenhardt

En dejlig fødselsdagsfest for Knud var slut
for de ca. 50 medlemmer og gæster.

Én af mærkedagene for Knud Rasmussen
Selskabet er Knuds fødselsdag. Den blev
på sognepræst Martin Corﬁx’s foranledning
endnu engang fejret i Lynge Præstegård, der
nærmest kan kaldes Knuds ungdomshjem.
Præstegården var også samlingssted for hans
venner, der ﬂittigt invaderede det usædvanlig
gæstfrie præstehjem i weekend’erne, også selv
om Knud ikke var hjemme.
Martin Corﬁx holdt et spændende lysbilledforedrag om Knuds ekspeditionsplanlægning og andre aktiviteter i præstegården.
De traditionelle laksemadder blev, efter
en snakke- og strække-ben-pause, serveret
og indtaget. Derefter samledes vi under de
gamle lindetræer i præstegårdshaven, hvor
Rasmussen-familien de lune sommeraftener
hyggede sig med Knuds mors hjemmelavede
stikkelsbærvin. Her sang vi “Natten er så
stille”. Martin Corﬁx akkompagnerede meget
smukt på ﬂygelhorn, blæste derefter retræten
og sluttede af med at oplæse Knuds digt
“Farvel til Lynge Præstegaard”.

Hilsen fra Jakobshavn
Til festdeltagerne i Lynge præstegård.
Vi er i Ilulissat en ﬂok aktive slædekørere, der
det sidste par år sat har hinanden stævne den
7. juni for at hylde fødselaren, Kununnguaq
og spise svensk pølseret.
I løbet af aftenen bevæger hele selskabet
sig op til mindestenen for Knud og i midnatsolens skær råbes et 3-foldigt leve.
Så også her i Knuds fødeby hylder vi
Knud, uagtet at byens lokale museum og
hans fødehjem, ikke laver tiltag for at fejre
ham.
Vi ønsker også forsamlingen i Lynge
præstegård en fornøjelig aften.
Venlig hilsen
Ole Gamst-Pedersen
Leder af kunstmuseet i Jakobshavn

Martin Corﬁx akkompagnerer på ﬂygelhorn til aftensangen
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Med tilladelse fra Palladium A/S

Storebror og lillebror af bedste slags
Af Claus Oreskov

I indledningen til ﬁlmen »Palos Brudefærd« oplever man
Knud Rasmussen i Østgrønland sammen med ﬁlmholdet
og ekspeditionsmedlemmerne. I en kort sekvens ser man
Knud Rasmussen og den gamle fanger og åndemaner
Christian Poulsen sidde sammen i en husruin. Scenariet er
symptomatisk for rollefordelingen mellem etnografen og
informanten. Christian Poulsen fortæller, Knud Rasmussen
lytter! Faktisk var de to mænd perlevenner, og det var et
venskab, der gik langt tilbage.
»Under Nordenvindens
Svøbe«
Knud Rasmussen var lige
kommet fra Nordgrønland
og havde besøget hos polar-

eskimoerne i frisk erindring,
da han ankom til Sydgrønland
i 1904. Sammen med polareskimoerne havde han levet
fuldtid på eskimoisk vis på
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lige fod med fangerfamilierne.
Man skulle ikke tro, at der var
meget, der ville komme bag
på Knud efter disse fantastiske
oplevelser. Men mødet med
indvandrede østgrønlændere
i Kap Farvel-distriktet kom
alligevel fuldstændig bag på
ham, som han skildrer det i
bogen »Under Nordenvindens Svøbe«. Han virker
rystet, når han beretter om
østgrønlændernes historier
om livet på Østkysten. Han
hørte grumme historier om

Knud Rasmussen og Christian Poulsen i en østgrønlandsk husruin.
Foto fra ﬁlmen »Palos Brudefærd«. Med tilladelse fra Palladium A/S.

drab og hævndrab, om sultedøden og om forældre, der
måtte ombringe deres børn
af mangel på mad. Han hørte
historier om mennesker, der
gik amok, og som styredes af
mægtige kræfter uden for sig
selv. Forbavset skriver han:
“Disse Tragedier, der berettes
af Øjenvidner, viser, at de
gamle eskimoiske Sagn i langt
højere Grad end man tidligere
har troet, er Ekimoernes egen
Historie” (Knud Rasmussen,
1906, s. 116-117).
Igen og igen hørte han om
åndemaneren Autdlarutâ1),
der blev beskrevet som en
hidsig og farlig mand. Folk
fortalte, at Autdlarutâ havde
myrdet adskillige mennesker
heriblandt sin daværende
kone Sakura og en anden
kvinde Katiaja. Ved sådanne

drab var det foreskrevet, at
man sønderlemmede liget,
hvis man ville undgå, at ofrets ånd skulle hævne sig. Det
var nøjagtig, hvad Autdlarutâ
gjorde, og som en ekstra
garanti åd han de myrdedes
hjerte. Mellem denne frygtede mand og Knud Rasmussen voksede gennem årene et
varmt venskab. Begyndelsen
til dette venskab blev lagt
under Knuds besøg ved Kap

Farvel i 1904, hvor de to
mænd rejste og boede sammen i en måneds tid. På det
tidspunkt var Autdlarutâ for
resten døbt og hed nu Christian Poulsen. På denne rejse
fortalte Christian Poulsen om
sin uddannelse til åndemaner
og om sit liv på Østkysten.
Herunder også om de mord
han havde begået, selvom
han ikke brød sig om at tale
om disse drab. Knud Rasmussen havde bestemt indtryk af,
at Christian Poulsen stadig
troede på de magter, han
engang havde behersket som
åndemaner, ligesom han
mente, at de drab han havde
begået, var berettigede: “Ja,
de Mennesker, jeg dræbte,
fortjente den Død, de ﬁk, for
de var farlige for os andre. Jeg
dræbte ikke af Lyst til Mord,
men af Pligtfølelse over for
mine Bopladsfæller” (Knud
Rasmussen 1906, s. 162).
Knud mente, at samvittigheden alligevel pinte Christian, men at han bare ikke

1)

Autdlarutâ er det østgrønlandske ord for konebåd/umiaq. Se
omtale i Slædesporet nr. 7/2005,
side 104.

Christian beretter og Knud lytter
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tede Christian sig tæt til
Knud, og kun fordi Christian
var så voldsomt angrebet af
fnat, at han måtte indlægges
på sygehuset, skiltes deres
veje i 1919.

Christian Poulsen i en trommesangsseance

ville være ved det. Helt klog
på Christian blev Knud ikke
på denne tur. Der var noget
i hans øjne, syntes Knud,
“et sky, fortvivlet Blik”! Han
mindede ham om et tæmmet
rovdyr. Christian var imidlertid ofte i godt humør, og så
fortalte han dyrefabler eller
sang trommesange, allerhelst
sine gamle stridssange. I »Under Nordenvindens Svøbe«
gengiver Knud Rasmussen
Autdlarutâs udfordringssang
til den gamle åndemaner
Kunigsarfik 2), ligesom han
giver en kort introduktion
til fænomenet trommestrid.
Det er tydeligt, at Knud er
imponeret over mødet med
folk, som har kendt og praktiseret denne geniale og for
inuit unikke, sociale praksis
til at løse samfundsmæssige
og personlige konflikter.
Knud er blevet beskyldt for
at søge den autentiske eskimo
i en af vesten uberørt kultur
eller social praksis. Det er

næppe korrekt. Snarere skal
man se Knuds begejstring for
det ægte eskimoiske som en
form for national begejstring
over den gamle kulturs indre
kraft, ikke uberørt men uafhængig af udefrakommende
påvirkninger. Knud var synligt påvirket af mødet med
Christian og omvendt knyt2)

Teksten ﬁndes i sin helhed i
»Under Nordenvindens Svøbe«, s. 163-168. I 1914 optog
William Thalbitzer sangen på
fonograf. I »Meddelelser om
Grønland«, bd. 40, s. 522523 ﬁndes Talbitzers fortolkning af teksten og i hans »Inuit
Sange og Danse fra Grønland«,
Munksgaard 1939, s. 64, ﬁndes
melodien i nodetegn. Man kan
høre Christian Poulsen synge
sangen på en cd, der følger med
bogen »Trommesangtraditionen
i Grønland« af H.C. Petersen
og Michael Hauser, Atuagkat
2006. Ligeledes på cd’en »Inuit
ﬁfty ﬁve historical recordings«,
udgivet af det franske museum
Le Coeur Du Monde.
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6. og 7. Thule-ekspedition
1931-33
I sommeren 1931 sejlede
Knud Rasmussen sammen
med nogle få mænd som de
første nogensinde i motorbåd
fra Kap Farvel distriktet op
langs østkysten til Ammassalik og tilbage igen. Det var
den 6. Thule-ekspedition.
“Gennem Samtaler med
Kap Farvel Grønlænderne og
ved Studiet af Rejseberetninger og Ismeldinger stod det
imidlertid Knud Rasmussen
klart, at Østgrønland var en
lukket Kyst, blokeret som den
var af Storisen de fleste af
Aarets Maaneder, saaledes at
Rejse langs den blev en eneste
møjsommelig og langsommelig Kamp mod Ismasserne.
Læs hvad Graah, Garde og
Nansen har maattet døje, og
spørg Holm, Amdrup og Mikkelsen om deres Basketag med
Grønlandsisen.
Knud Rasmussen var vel
vidende derom, og skønt optaget af andre Rejser og Planer,
holdt han gennem Aarene Øje
med Isforholdene, ikke blot
ved at studere de ofﬁcielle Beretninger, men ogsaa gennem
de mange private Meddelelser
direkte fra Vennerne blandt
Kap Farvel Grønlænderne, og
som Aarene gik bedredes Forholdene betydeligt, ja de blev

Christian Poulsen som ældre i Nanortalik

tilsidst saa gode, at han i 1931
fandt Tiden moden til Daad.
Med nogle faa Mænd og en
hurtiggaaende Motorbaad lod
han sig fragte til Julianehaab,
og herfra startedes saa Motorbaadsrejsen op til Angmagssalik og tilbage igen.
Og Forsøget lykkedes.
Hvor man før havde maattet ase sig frem gennem tætpakket Is, gik hans Motorbaad
Dagmar nu glat igennem,
og denne Nyopdagelse kom
selvfølgelig til at virke revolutionerende paa hele den
kommende Forsknings Teknik
og Tempo.
Dette var 6‘ Thule Expedition – Rekognosceringsrejsen,
der lukkede op for Sydøstgrøn-

land.” (Gabel-Jørgensen:
Geografisk Tidsskrift, vol.
37(1), s. 31-42)
Hvis Knud var blevet rystet ved sit første møde med
østgrønlænderne, så er der ikke
meget tilbage af den forskrækkelse i hans beskrivelser af
mødet med ammassalikkerne
på den 4. Thule-ekspedition i
1919 (Knud Rasmussen 1921,
s. 1-63 og 335-359), og den
er helt væk i 1932. Her har
beklemtheden veget pladsen
for en beskrivelse af den menneskelige varme blandt østgrønlænderne. Knud skriver
om østkystens mennesker, at
de var betaget af deres hjemegns skønhed og idyllen på
bopladsen (Knud Rasmussen
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1932). Idyllen oplevede han
selv mange gange. Under et
par dages ophold i fælleshuset
ved bopladsen Patsâjuk blev
gæsterne om aftenen underholdt med trommesange.
Knud skriver i sine noter:
“Der var Trommesange hver
Aften i dette store, varme Hus,
hvor der var baade Komfort
og Humor” (H. Ostermannn
1938, s. 44).
Christian Poulsen var en
af de få mænd, Knud havde
med på den første rekognosceringstur. “Han var ganske
enkelt uundværlig som Guide,
fordi han kendte Kysten som sin
egen Lomme, og saa skulde han
hjælpe med alskens arkæologiske
og folkloristiske Opgaver. Og
endelig er der Arbejdet med
den materielle Kultur og Sydøstgrønlands Folklore, som ikke
kun gælder Fangstforholdene og
den tekniske Kunnen, som er
forbundet med denne Kultur;
men i lige saa høj Grad er et
Studie af den intellektuelle
Kultur, som den kommer til
Udtryk i gamle religiøse Begreber, Legender og Sange. Og
takket være Omstændighederne
har jeg med mig en Mand
– Christian – der ikke alene har
boet her som højt værdsat Jæger
i en Generation, men ogsaa som
en berømt Aandemaner, Sanger
og Historiefortæller.” (Knud
Rasmussen 1932).
Knud Rasmussen oplevede ved ﬂere lejligheder, hvor
populær en trommesanger
og sagnfortæller Christian
Poulsen var. Første gang var
i 1904 på kirkeloftet i Kap

I en stille stund ved huset i Hundested slapper Knud af med hovedet i
skødet på sin datter, Hanne. Bagest i billedet Christian Poulsen. Den
yngre pige er redaktionen ubekendt.

Farvel-distriktet. Om aftenen
fortalte Christian Poulsen
sagn, og da det rygtedes, gik
der ikke mange minutter, før
hele bygden stod forsamlet
udenfor. De blev inviteret ind,
og Knud overværede, hvordan
publikum inspirerede Christian Poulsen til yderlige præstationer (Knud Rasmussen
1906, s. 137). Fortællingen
som en totaloplevelse, som
den fuldstændige præstation,
der bliver til gennem en fælles medvirken af publikum
og fortæller. Sådan foregik
den oprindelige grønlandske
fortælling, og det var, hvad
Knud oplevede på kirkeloftet
i 1904 og ved en af de sidste
sammenkomster i 1931 i
fælleshuset ved Umîvik, ikke
langt fra hvor Christian Poulsen var født. Igen fremhæver
Knud tilskuernes begejstring
for den gamle åndemaners
talent som trommesanger og
fortæller. Faktisk er en hel del

af de sagn, som vi kender fra
litteraturen, oprindeligt blevet
sunget til akkompagnement

af trommen og ledsaget af
gestikuleren og mimisk performance. Således også med
ﬂere af de sagn, som Christian
Poulsen elskede at fremføre,
og hvoraf en del er gengivet
i Knud Rasmussens »Under
Nordenvindens Svøbe«.
6. Thule-ekspedition var
en rekognosceringsfase, der
udmundede i 7. Thule-ekspedition 1932 og 1933, hvor
Christian også deltog. Mellem
ekspeditionsturene i 1932
og 1933 var Christian med
hjemme i Danmark, hvor han
bl.a. boede i Hundested. Det
var her, K.E. Gabel-Jørgensen
som dreng oplevede ham
(Slædesporet Nr. 1. 2004, s.
10-13).

Christian Poulsen, Netta Nielsen (g.m. handelsbestyrer Hans Nielsen)
og Knud Rasmussen til fest hos brygger Jacobsen i 1933. Ekstrabladets
Pressefoto, her gengivet fra tidsskriftet Grønland, 2001, nr. 6.
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Christian Poulsens gravsten på kirkegården i Nanortalik. Foto: Titus
Eugenius, Nanortalik.

Christian Poulsen var en
guldgrube af oplysninger,
som Knud Rasmussen forstod
at drage nytte af. Gennem
ham blev Knud i stand til at
få et detaljeret overblik over
isforholdene langs sydøstkysten og i fjordene samt over
fangstforholdene sommer,
efterår, vinter og forår. På turen op og ned langs kysten gik
Knud Rasmussen og Christian
Poulsen i land sammen så ofte,
det lod sig gøre, og så fortalte
Christian om livet på disse
kanter. For Knud var det de
bedste stunder på ekspeditionen. Herom vidner mange
udsagn fra de folk, som var
med. Kommandørkaptajn
F. C. S. Bangsbøll skriver, at:
“... mellem Knud og Christian var der et saa hjerteligt
Venskabsforhold, at det mindede om “Storebror og Lillebror
af bedste Slags” og Christian
kendte hvert Sted paa Østkysten og kunde fortælle Knud

om Generationers Kamp for at
opretholde Livet der. Med en
Verdensmands Mine og Humor
fortalte han i pudsig Stødtone
med stor Mimik og Gestus om
sit og Forfædrenes Liv i disse
barske Egne.” (F.C.S. Bangsbøll 1943, s. 184,185).
Næstkommanderende
på 7. Thule-ekspedition,
oberstløjtnant C. C. A. Gabel-Jørgensen husker: “Gamle
Christian sætter sin egen Kolorit
paa Tilværelsen for os. Efter saa
mange Aars Forløb er han igen
paa den Kyst, hvor han levede
som Storfanger og Hedning. Nu
er han med som Kendtmand
og levendegør hele Kysten for
Knud ved at fortælle om Livet
der i gamle Tider. Jeg lyttede
saa ofte til de to, men forstod
sjældent et Ord af, hvad de
sagde. Men begge lyste de op
ved disse Beretninger og Knud
Rasmussen havde paa den Rejse
maaske sine lykkeligste Stunder
sammen med ham. Saadan
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levede han da hver Dag ligesom i to Verdener, i Nutidens
med dens store Ekspeditioner
og dens Teknik og i Fortidens
alene sammen med gamle Christian, Sagnene og Minderne”
(C. C. A. Gabel-Jørgensen
1943, s. 279).
Christians betydning for
ekspeditionens resultater giver Knud dette skudsmål:
“I denne kloge og intelligente
Grønlænder fik Ekspeditionen en værdifuld Forøgelse og
navnlig jeg en ypperlig Medarbejder.” (Knud Rasmussen
1983, s. 167)
Christian havde en menneskealders erfaringer at øse
af, og Knud satte disse oplysninger sammen med derboende informanters oplysninger.
På denne måde blev han i
stand til at sammenstykke et
troværdigt billede af fangererhvervets muligheder i området, hvis en tilﬂytning fra
Vestgrønland til Østgrønland
skulle blive nødvendig.
Knud Rasmussen døde inden han ﬁk bearbejdet materialet fra 6. og 7. Thuleekspedition, men en del er
samlet og systematiseret af
H. Ostermann og udgivet i
»Meddelelser om Grønland«,
Bd. 109. Ostermann har gjort
et stort og værdifuldt arbejde,
men af en eller anden grund
sammenblander han Knud
Rasmussens optegnelser fra
4. Thule-ekspedition med
optegnelserne fra 6. og 7.
Thule-ekspedition.
6. og 7. Thule-ekspeditions unikke materiale ligger

stadig på Det Kongelige Bibliotek og venter på den eller de
rette personer til at bearbejde
det, og der er nok til en ph.d.
eller tre (så ved man det!).
Blandt de efterladte noter er
et udkast til en biograﬁ om
Christian Poulsen3), som Knud
altså ikke ﬁk færdig. Det hører
med til historien, at som tak
for deltagelse i ekspeditionen
forærede Knud Christian træ
til et hus. Christian svarede
omgående på Knuds gavetale
ved med sit herlige ﬁrkantede
smil at sige: “Her har jeg sejlet
med dig og faaet i Overmaal
af Mad og store Oplevelser, saa
jeg kan fortælle derom til mine
Dages Ende i en ubrudt Række
af Smil og Latter, og nu giver
du mig tilmed et stort Hus. Jeg
bliver nødt til at ﬁnde mig en
Kone, men det skal være en
ung, velnæret Kone, saa jeg
kan glæde mig ved hende, og
hun kan glæde sig ved Huset
og den næste Mand, naar jeg
er død” (F. C. S. Bangsbøll
1943: 186).

Anvendt litteratur:

Bangsbøll, F.C.S.:
1943: “Med Knud Rasmussen over Hav og Land”.
»Bogen om Knud« skrevet af hans Venner. Westermann.
Gabel- Jørgensen, C. C. A.
1943: “Ekspeditionslederen – Vennen – Mennesket”.
»Bogen om Knud« skrevet af hans Venner. Westermann
Ostermann, H.
1938: “Knud Rasmussen´s Posthumous Notes on the Life and Doings
of the East Greenlanders in Olden Times”.
»Meddelelser om Grønland«, bd. 109. nr. 1.
Rasmussen, Knud:
1906: »Under Nordenvindens Svøbe«.
Gyldendalske Boghandel
1921: »Myter og Sagn fra Grønland« 1. Østgrønlænderne. Gyldendalske Boghandel.
1932: “South East Greenland. The Sixth Thule Expedition, 1931,
from Cape Farewell to Angmagssalik”.
»Geograﬁsk Tidsskrift«, bind 35.
1983: ”Den 6. Thule-ekspedition til Sydøstgrønland”. Indledning
ved Regitze Margrethe Søby.
»Grønland« nr. 6.
»Slædesporet« nr. 1, maj 2004, 1. årg.

3)

Foruden Knud Rasmussens
biograﬁske optegnelser om Christian Poulsen findes der flere
andre. I bogen »Børnene på Næsset - Åndemaneren« gengiver
Ove Bak nogle erindringer om
Christian Poulsen, ligesom W.
Thalbitzer og Maliâraq Vebæk
har indsamlet materiale om
denne spændende person. Den
dag i dag kan man høre mange
skrøner og historier om ham i
Nanortalik-området, hvor han
boede til sin død i 1941, og hvor
han ligger begravet.

Watkins østgrønlandske ekspedition ankommer uventet til Nanortalik
fra Ammassalik i sin lille robåd med påhængsmotor og tager noget af
glansen af Knud Rasmussens 6. Thule-ekspedition. (Fra: Kai Ludvigsen, »Dagbøger ført under mit Ophold som fungerende Distriktslæge i
Sydgrønland 1930-31«).
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Referat af generalforsamling

i Knud Rasmussen Selskabet 28. marts 2009
i medborgerhuset “GUBBEN” i Hundested

Generalforsamlingen blev afviklet efter dagsordenen.
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Flemming Petersen, som blev valgt. Dirigenten
erklærede indvarslingen lovlig og
gav herefter ordet til formanden.
Formandens beretning
Formanden oplæste beretningen
for 2008. Godkendt uden bemærkninger.
Fremlæggelse af revideret
regnskab
På grund af sygdom kunne kassereren ikke være til stede under
generalforsamlingen. Regnskabet blev i stedet gennemgået af
revisoren. Godkendt.
Medlemstallet var ved årsskiftet omkring 330, hvilket er rimelig
stabilt, idet man altid skal regne
med, at nogle falder fra, men til
gengæld kommer der også nye til.
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Bestyrelsens arbejdsplan
Formanden redegjorde for bestyrelsens aktiviteter i den kommende sæson:
• »Slædesporet« vil udkomme
fire gange med minimum 16
sider pr. nummer.
• Afholdelse af Knud Rasmussens fødselsdag den 7. juni.
• Afholdelse af enten et foredrag
eller visning af en gammel grønlandsﬁlm.
Fastsættelse af kontingent for
2010
Som følge af en sund økonomi og
et rimeligt overskud blev kontingentet uændret for 2010, således
at enlige fortsat betaler 150 kroner og par under samme adresse
250 kroner årligt. Vedtaget.
Valg
Jfr. vedtægterne er formanden
og to bestyrelsesmedlemmer på
valg i ulige år.
• Formanden vælges ved direkte valg. Ib Eisenhardt blev
genvalgt.

• Birte Haagen trak sig som
bestyrelsesmedlem og står nu
som suppleant.
• Som nyt bestyrelsesmedlem
blev valgt Lise Stampe Rasmussen
• Som ekstra suppleant genvalgtes Kurt Decker.
• Flemming Petersen genvalgtes
som revisor
• Lars Andersen genvalgtes som
revisorsuppleant.
Eventuelt
Under gennemgangen af de enkelte dagsordenspunkter fremkom
der også forskellige spørgsmål og
synspunkter. Af praktiske grunde
er de samlet under Eventuelt.
Der blev udtrykt stor tilfredshed med den velbesøgte
gudstjeneste i Lynæs Kirke. Man
så gerne, at det blev en årligt tilbagevendende begivenhed, hvad
man dog ikke skal regne med.
Der efterlystes endnu engang artikler og ideer til Slædesporet.

Efter generalforsamlingen causerede Ib Eisenhardt over sine
ophold i Grønland med særlig vægt
på tiden i Ammassalik.
Gamle Karolines hus i Illumiut
1957.
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Grønlandsk gudstjeneste
i Lynæs Kirke
Af Hans Engelund Kristiansen

Søndag den 22. marts 2009
vajede det grønlandske ﬂag
fra Lynæs Kirkes ﬂagstang.
Anledningen var, at Knud
Rasmussen Selskabet for
første gang fik afholdt en
grønlandsk gudstjeneste i
Lynæs Kirke i samarbejde
med Menighedsrådet for
Torup Sogn.
Under forberedelserne
havde vi mødt en enestående
velvilje og hjælp fra Menighedsrådet, præsterne, grønlandsdelen af Lynæs Kirkes
kor og ikke mindst fra pastor
Jens-Kristian Kleist.
Som allerede antydet var
mange mennesker involve-

ret i afviklingen af gudstjenesten, og der skal her (i
tilfældig rækkefølge) lyde
en tak til formanden for
menighedsrådet, Henning
Bolt Jørgensen, som sørgede
for, at vi kunne disponere
over kirken og efterfølgende
kunne samles i Strandgården
til kaffe med brød.
Poul Ringsted dirigerede
grønlandsdelen af Lynæs
kirkekor, som i dagens anledning blev udvidet med
nogle medlemmer fra det
landskendte Aavaat-kor og
fra et grønlandsk sangkor fra
“Ikinngut” i Holbæk. Det var
Poul Ringsteds fortjeneste, at
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der blev truffet aftale med
organist Kevin Edelvang, der
er godt kendt med den grønlandske salmetradition. Det
var også Pouls fortjeneste, at
budskabet om gudstjenesten
kom ud til et stort antal
grønlandske foreninger på
Sjælland.
En varm tak til pastor JensKristian Kleist. Jens-Kristian er
den eneste grønlandske præst
i Danmark. Han er ansat til
at betjene den københavnske
menighed og de grønlandske indsatte i statsfængslet
Herstedvester. Men det er en
kendt sag, at hvis Jens-Kristian
får en opfordring til at forestå

en gudstjeneste rundt om i
landet, er han altid rede til at
tage af sted for at hjælpe. Da
Knud Rasmussen Selskabet
spurgte, om han kunne tænke
sig at forestå en gudstjeneste i
Lynæs Kirke, sagde han uden
tøven ja til at komme her.
Efter gudstjenesten, som
havde samlet hen ved 100
mennesker, gik man til sognegården, hvor der var kaffe
og underholdning.
Først fortalte pastor Karen Schroll Fleischer om den
første Fleischers ankomst til
Grønland i 1728. Det var en
spændende fortælling, som
desværre ikke fik en rigtig
afslutning, da man måtte
afbryde for at komme videre
i programmet.

Det sammensatte kor af medlemmer fra Aavaat og Holbæk-koret. Lynæskoret sidder i baggrunden.

Et af formålene med at
samles til kaffe i Sognegården
var bl.a., at gæsterne kunne
få lejlighed til tale sammen.
Gæsterne var kommet fra
hele Nordsjælland, så der var

mange ting, der lige skulle
genopfriskes.
Til sidst spillede Poul
Ringsted med Marianne Nobel og Gunnar Nobel op til
kalattuut.

Inden samværet på Strandgården sluttede spillede Poul Ringsted med Marianne Nobel på banjo og Grunnar
Nobel på harmonika op til kalattuut, så gæsterne kunne få sig en svingom.
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Dedikationer:

Gerda Tygel
Tilfældets gunst
Af Torben Diklev

Vi havde fået ny medarbejder i firmaet. En dag ved
frokosten faldt snakken på
det nye internetfænomen
Facebook. Helle havde også
meldt sig på. For at øge sine
muligheder for kontakt med
sin mødrene familie havde
hun brugt sin mormors pigenavn på Facebook. Tidligere
havde hun haft mormoderens pigenavn, Tügel, som
mellemnavn.
Helle husker med imitation af både stemme og fagter
min reaktion på navnet. Jeg
kunne jo ikke høre, at hun
udtalte navnet med tysk ”ü”.
For at skabe forståelse for
min voldsomme reaktion på
navnet satte jeg Helle ind i de
oplysninger vi har videregivet
i Slædesporet nr. 2, s. 26.
Helle har i hovedtræk klargjort for sin mødrene families
baggrund. Hendes tipoldeforældre indvandrede fra
Tyskland og arbejdede som
mejeristpar på herregården
Store Rastrup i Nibe. De ﬁk
tre sønner, som voksede op
der. En emigrerede til Amerika. En arbejdede med foderstof i Aalborg. Den tredje
ﬂyttede til København og ﬁk

Dedikationen er skrevet i »Fra Grønland til Stillehavet«:
Frøken Gerda Tygel.
Nil humanorum a me alienum puto *)
Deres hengivne
Knud Rasmusssen.
d. 1.3.1926
*) “Intet menneskeligt skal være mig fremmed”. Citat af den romerske
digter Terents. Ca. 200-159 f.v.t.)

lejlighed i Øster Søgade. Her
boede han sammen med sin
kone og deres ﬁre døtre. Han
døde som den første af brødrene relativt tidligt. Enken og
de ﬁre døtre blev boende i lejligheden. Med tiden ﬂyttede
to af døtrene, men den yngste
og hendes søster Gerda blev
boende i lejligheden i Øster
Søgade sammen med moderen. Kun den ene af søstrene
blev gift og ﬁk nyt efternavn,
men også Gerda ændrede
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efternavn. Som den eneste i
slægten udskiftede hun det
tyske “ü” med dansk “y”.
Gerda Tygel var fundet.
Ved et helt usandsynligt sammentræf var hun blevet trukket ud af glemslen. Jeg tænkte
straks på Murphys Lov, at det
altid er det usandsynlige, der
sker. Måske ikke ligefrem
altid, men det er sandsynligt,
at man altid lægger særligt
mærke til disse helt usandsynlige sammentræf.

Familiesøndag på Amager Landevej 168. 1936. Gerda Tygel står yderst
til højre. Helles mor sidder på skødet. De øvrige personer er ukendte.

Helle havde ofte været
sammen med Gerda Tygel,
som var hendes mormors
kusine. Gerda var en interesseret og livsglad kvinde, som
havde let til smil og latter.
Hun boede som ældre på
plejehjemmet “Lotte”, hvor
hun var meget begejstret for
at være. Der endte hun også
sine dage, da hun fredsommeligt sov ind i sin seng.
Selv om Gerda Tygel nu

Gerda Tygel som ældre.

på så forunderlig vis havde
fået identitet, så stod der
stadig tilbage at få hende sat
i forhold til Knud Rasmussen
og hans bog »Fra Grønland
til Stillehavet«. Helt umiddelbart fornemmer jeg dedikationen Nil humanorum a
me alienum puto, som meget
stærk. Denne dedikation
ville jeg kun ﬁnde på at give
en person, som jeg havde et
dybere personligt forhold til;
en, som jeg måtte have snakket med om betydningsfulde
livsforhold.
Igen gav Helle en afgørende oplysning, som sandsynligvis netop opklarer disse
aspekter. Gerda Tygel arbejdede på Gyldendal, som jo
netop er det forlag, som
udgav »Fra Grønland til Stillehavet«. Da Knud Rasmussen
næppe har givet sin bog med
dedikation til samtlige medarbejdere på Gyldendal, så
virker det nærliggende at antage, at Gerda Tygel har spillet
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en særlig rolle, måske ved
tilretning og renskrivning.
Det er desværre endnu ikke
lykkedes at få oplyst hendes
stilling på forlaget. Hvis formodningen er rigtig, så må
der også have fundet en del
samtaler sted mellem Gerda
og Knud med baggrund i bogens dramatiske skildringer
af eskimolivet.
Det har på trods af min
ringe kundskab til eskimoisk
sprog ikke undgået min opmærksomhed, at ordet “puto”
i den latinske dedikation også
er et almindeligt, eskimoisk
kvindenavn. Dette sammentræf må Knud også have været
opmærksom på.
Vores opdagelsesrejse begyndte med et latinsk citat.
Jeg afslutter med det franske
citat, som pryder den orden,
som er ophængt i et strømpebånd, den fornemme, engelske Hosebåndsorden: ”Honi
soit qui mal y pense”.

Tak til Helle Johansen for oplysningerne, som førte til identiﬁkation af Gerda Tygel. Ligeledes
tak for lån af fotograﬁerne.

Kommende arrangementer
Lørdag, den 24. oktober 2009, kl. 1500
»Hundeslædekørsel i Grønland, langlineﬁskeri på Jakobshavn Isfjord/Kangia,
Diskoøen, Qaanaaq distriktet samt krydsning af indlandsisen«
Foredrag ved Klaus Nordvig Andersen
Sted: Hundested Kino, Strandvejen 47 (der er gode parkeringsforhold)
Gratis adgang for alle
Klaus Nordvig Andersen vil fortælle om hundeslædekørsel i nutidens Grønland. Klaus
boede i Knud Rasmussens fødeby Ilulissat/Jakobshavn i perioden 2004-2007, hvor han
havde eget hundespand.
Foredraget, der er ledsaget af ﬂotte billeder, vil omhandle slædeture, rejser og anekdoter knyttet op til Knud Rasmussens egne slædeture i de samme områder, eksempelvis
langlineﬁskeri fra slæde i Jakobshavn Isfjord, slædetur i Qaanaaq distriktet ud til Neqi,
Diskoøen (Den Danske Litterære Grønlands-ekspedition og Arktisk Station) og ikke
mindst en krydsning af indlandsisen på hundeslæde fra vest til øst (Christianshåb-Isortoq) i 2007.
Klaus er uddannet biolog fra Aarhus Universitet og arbejder i dag med produktudvikling hos rejsebureauet Topas Adventure Travel.
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