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Glædelig Jul og et Godt Nytår
Med dette julenummer af Slædesporet ønsker vi alle vores medlemmer og læsere i 
Grønland, Danmark og verden en glædelig jul. Vi kan se tilbage på et år med mange 
aktiviteter i selskabet og 2011 blev også året, hvor der udkom ikke mindre end 2 
biografier om Knud Rasmussen: Knud Michelsen ”Den Unge Kund Rasmussen” & Niels 
Barfoed ”Manden Bag Helten”. Begge bøger har fået gode anmeldelser og stor medie 
bevågenhed som også har ført til en mere differentieret debat om Knud Rasmussen end 
tidligere. Slædesporets redaktion ønsker begge forfattere til lykke med resultatet og vi er 
både glade og stolte over at have jer som medlemmer i selskabet. Ib Eisenhardt er trådt 
tilbage som næstformand for selskabet, idet Ib må bruge mere tid på sin familie, men 
heldigvis forbliver Ib en ressource person for os og vi kan stadig regne med hans hjælp 
og trække på hans store viden. Som konstitueret næstformand har bestyrelsen udpeget 
Birte Haagen som har sagt ja til udnævnelsen. Birthe Haagen stiller ligeledes op til valget 
som næstformand på kommende bestyrelsesmøde 10 januar. Slædesporet ønsker Birthe 
til lykke med posten som næstformand. Birthe er mangeårig medlem af selskabet og har 
en profesionel baggrund indenfor grønlandsk etnografi som gør hende overordentlig 
værdifuld for selskabet og vi glæder os til det nye samarbejde. Vi har i dette nummer er 
artikel om Knud Rasmussen af Kirsten Thisted som bl.a. ser på, hvordan man i Danmark 
og Grønland forholder sig til Knuds værk. Ellers er temaet King Iskand øen i Berring 
Strædet samt Knuds togt til Tjukotka som afsluttede 5. thule ekspedition. Kilaasi

Forside Ulvemaske, King Island
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Kampen om Knud
- Knud Rasmussen i en selvstyretid

Af Kirsten Thisted

Knud Rasmussens 5. Thule-ekspedition er den 
mest berømte danske polarekspedition. Artiklens 
forfatter forsker i det postkoloniale forhold 
mellem Grønland og Danmark og ser i denne 
artikel på den forskellige tilgang, vi har til 
Rasmussen i de to lande. Hvad fortæller det os 
om de nutidige relationer i rigsfællesskabet?  

Hvor står Knud Rasmussens værk i dag, 
ved starten af det grønlandske selvstyre? I 
Danmark var den engang så populære helt 
næsten glemt – men så genopdages han som 
en af de ’Store danskere’ og får en omtale som 
vist ikke er set siden hans død i 1933. Der 
ligger utvivlsomt en god del ’postkolonial 
melankoli’ bag denne pludselige interesse. 
Med Grønlands gradvise frigørelse mister 
Danmark den del af riget, der engang gjorde 
det stort, ikke kun i geografisk, men også i 
mental henseende. Grønland er den vildmark, 
hvor ynglinge, herunder kronprinser, tager op 
og bliver mænd. Et drømmeland, der trods al 
moderne teknologi, klimaopvarmning og af-
fortryllelse fortsat formår at bevare sin magi 
som isbjørnenes og de (h)vide horisonters 
land. For Danmark var Grønland porten til 

Arktis – og vi mindes alt dette ved at mindes 
Knud Rasmussen, Danmarks polarhelt. 
Set fra det nutidige Grønland er Knud 
Rasmussen imidlertid en grønlandsk helt. 
Rasmussen var født i Grønland. Vist havde 
han mest dansk blod i årerne, men der var 
også et grønlandsk stænk, og frem for alt: 
Rasmussen identificerede sig som grønlandsk, 
eller rettere: som både grønlandsk og dansk. 
Som sådan har han udgjort en oplagt 
identifikationsfigur for grønlænderne, der 
på samme måde identificerer sig i flere 
retninger. Grønlænderne plejer at sige, at når 
de taler om ’vore forfædre’ i flertal, mener de 
stammefrænderne mod vest, men når de taler 
om ’min stamfar’ i ental, er der tale om den 
europæer, sædvanligvis en ung, ugift dansker, 
som kom til Grønland og endte med at slå 
sig ned. Kulturelt dyrker man kontakterne til 
begge sider, og Knud Rasmussen er en central 
person i den sammenhæng.
5. Thule-ekspedition
Meget er skrevet om den 5. Thule-ekspedition 
(1921-24) som et nationalt projekt, set 
fra en dansk synsvinkel. Hensigten var at 
markere Danmarks rolle som polar nation 

Kirsten Thisted er mag.art. i nordisk litteratur, med bifag i eskimologi og ph.d. 
på en afhandling om grønlandsk fortælletradition. Hun er lektor på Afdeling for 
Minoritetsstudier og forsker i minoritets/majoritetsrelationer, postkolonialisme og dansk-
grønlandske relationer. Blandt hendes udgivelser er Således skriver jeg Aron, 1999. Hun 
har skrevet adskillige artikler om Knud Rasmussen, på dansk blandt andet biografien om 
Rasmussen i Dansk Forfatterleksikon (redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af 
Thomas Bredsdorff, Rosinante 2001); ”Over deres egen races lig. Om Knud Rasmussens 
syn på kulturmødet og slægtskabet mellem grønlændere og danskere”, Tidsskriftet 
Antropologi Nr. 50, 2006 s. 131-148, samt kapitlet om Knud Rasmussen i Ole Højriis 
(red.): Grønland – en refleksiv udfordring,Aarhus Universitetsforlag, 2009 s. 239-280.
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og at gøre Nationalmuseet i København til 
et centrum inden for arktisk etnografi. Fra 
starten havde Knud Rasmussen imidlertid 
også en grønlandsk vinkling på projektet. 
Han var nemlig sikker på, at den viden, som 
indsamlingen bibragte, ad åre ville komme 
inuit til nytte, efterhånden som de lagde 
den eskimoiske kultur bag sig og tilegnede 
sig den europæiske. I Vestgrønland var den 
udvikling langt fremskreden, og i de mere 
isolerede egne af Arktis rykkede Vesten ind, 
hurtigere end Rasmussens ekspeditioner 
kunne nå frem. Folk, som praktiserede 
shamanisme den ene dag, var kristne den 
næste. Rasmussen begræd det i sit hjerte, 
mens hans forstand, som var præget af 
tidens evolutionstænkning, sagde ham, 
at dette var vejen frem. Så meget desto 
vigtigere var imidlertid ekspeditionen. Med 
resultaterne af 5. Thule-ekspedition ville 
grønlænderne kunne sætte deres kultur 

ind i en bredere sammenhæng og trække 
de historiske rødder helt tilbage til en fjern 
ur-eskimoisk fortid. Tilsammen ville alt det 
indsamlede stof – levevis og traditioner, 
religiøse forestillinger, sagn og sange, 
genstande og arkæologiske vidnesbyrd – stå 
som et erindringsmonument over inuits 
kultur: ”eet Folk og eet Sprog, men ogsaa 
een Kultur, som til alle Tider vil komme til 
at staa som et Eksempel paa Menneskelig 
Sejghed, Kraft og Skønhed”, som det 
hedder i konklusionen på Fra Grønland til 
Stillehavet. Formuleringen havde adresse til 
danskerne, som skulle forstå og respektere 
værdien i inuits kultur. Men den havde også 
adresse til grønlænderne som en påmindelse 
om den kulturarv, der kunne indgyde 
dem stolthed omkring deres oprindelse og 
forvandle dem fra en ringe og ubetydelig 
koloni til et folk i egen ret. Betydningen af 
5. Thule-ekspedition skyldes ikke mindst 
den succes, hvormed Rasmussen satte disse 
synspunkter på dagsordenen. Ingen anden 
arktisk ekspedition kan måle sig med 5. 
Thule, når det kommer til den indflydelse, 
ekspeditionen har haft på omverdenens 
opfattelse af inuit – samt ikke mindst 
på inuits egen selvforståelse. Med sin 
ekspedition gav Rasmussen kød og blod 
til den videnskabelige tese om eskimoernes 
slægtskab. Fortællingen om Rasmussens 
slæderejse blev bærer af den store fortælling 
om inuits rejse og indbyrdes forbundethed: 
et forestillet fællesskab for alle inuit, der fra 
1970erne har etableret sig som en politisk 

QaavigarsuaqMiteq, Arnarulunnguaq og Knud 
Rasmussen. Fotografi: Lomen Bros., Alaska i 1924. 

Knud Rasmussen (1879-1933) blev født i præsteboligen i Ilulissat i Nordgrønland. Hans 
far var dansk, men grønlandskkyndig langt ud over det sædvanlige. Hans mor var født 
i Grønland, og det samme var hans morfar, som giftede sig grønlandsk. Med den lille 
del grønlandsk blod fulgte således et vidt forgrenet netværk og familiære relationer i det 
grønlandske miljø, som Rasmussen satte stor pris på og bestandig gjorde brug af.    
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magtfaktor og et transnationalt alternativ 
til de koloniale nationalstater. Som her 
formuleret i en tidlig erklæring fra Inuit 
Circumpolar Conference (ICC), etableret i 
1973: 
Vi eskimoer er et internationalt fællesskab 
med fælles sprog og kultur og et fælles land, 
som strækker sig langs den arktiske kyst tværs 
over Sibirien, Alaska og Canada til Grønland. 
Selv om vi ikke har vores egen nationalstat, 
konstituerer vi dog, som et folk, en nation 
Kulturel oversætter
I et og alt var Rasmussens ekspedition 
baseret på den forudsætning, at han kunne 
tale, rejse og agere som inuit. 5. Thule-
ekspedition foregik i to dele: en officiel 
del, som der var søgt penge til, og en mere 
uofficiel. Den første del gik til Canada og 
gennemførtes af et videnskabeligt team, 
suppleret af en række polareskimoer fra 
Thule, som var med som hundekuske, jægere 
og syersker. Anden del, den store slæderejse 
videre gennem Canada og Alaska, var 
Rasmussens eget projekt og gennemførtes 
sammen med to af polareskimoerne, Miteq  
og Arnarulunnguaq. Det fremgår tydeligt, at 
det var den anden del, der for Rasmussen var 
ekspeditionens egentlige mål, og det er som 
beskrevet også den anden del, der er blevet 
den bærende narrativ om ekspeditionen. 
Der er i Danmark tradition for at se Knud 
Rasmussen som en splittet figur, fanget i en 
uforenelig modsætning mellem europæernes 
modernitet og urfolkets oprindelighed. 
Samtidig er det underforstået, at Rasmussen 
naturligvis var europæer, og at rollen som 
eskimo var en form for skuespil. Rasmussens 
position var imidlertid langt mere ambivalent 
end som så, og der kan lige så vel føres belæg 
for, at det i visse situationer, samt ikke 
mindst i selve skriveprocessen, var rollen 
som hvid mand, han tog på sig på skrømt. 

Man skal ikke altid tage Rasmussens ord 
for pålydende, når han i overensstemmelse 
med sin tids koloniale diskurs rubricerer 
eskimoerne som barnlige og naive. Det 
indsamlede materiale modsiger i sig selv en 
sådan påstand, og i mange situationer vendes 
brodden mod læseren, der i sin uvidenhed 
har tilladt sig at stemple mennesker, de intet 
kender til. 
Rasmussen forstod sig selv som en brobygger 
mellem kulturer. Kulturel oversætter er 
måske en endnu bedre betegnelse, fordi 
det indfanger den dynamik og dialog, 
som opstår i processen. Ingen af parterne 
forbliver de samme, når man kommunikerer 
mellem kulturer og sprog, og kulturmødet 
indeholder derfor altid et element både 
af vold og af kreativitet. Volden bliver 
unægtelig ikke mindre udtalt, når mødet 
som på Rasmussens tid foregår i en kolonial 
kontaktzone, hvor mennesker og kulturer i 
forvejen var i en omvæltningsproces. Det som 
er så bemærkelsesværdigt ved Rasmussen, er 
imidlertid den agens og ligeværdighed, han 
tilkender den anden part som forhandler i 
mødet.  
En lok af Rasmussens hår 
Der er en meget omtalt situation, hvor 
Rasmussen opsøger en gruppe netsilikker 
for at indkøbe amuletter til Nationalmuseets 

Rasmussen koloniserede Thuleområdet 
som et privat initiativ og oprettede 
en handelsstation deroppe i 1910. 
Overskuddet var med til at finansiere 
de i alt syv Thule-ekspeditioner, hvoraf 
Rasmussen var med på de seks. Nr. 1 og 
2 gjaldt kortlægningen af det nordligste 
Grønland, Nr. 3 en depotudlægning på 
Ellesmere Island. Nr. 4, 6 og 7 foregik i 
Østgrønland.
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kommende samling af eskimoiske genstande. 
Rasmussen medbringer europæiske varer, 
som netsilikkerne rigtig gerne vil have fat i. 
Alligevel tøver de, og Rasmussen er også klar 
over, at situationen er ’delikat ’, eftersom 
pointen med en amulet jo er, at den skal bæres 
af ejeren, og at dens kraft tiltager, jo længere 
tid man har haft den. Rasmussen vil nødig 
afstedkomme utryghed, ligesom han meget 
nødig bagefter vil kunne tillægges skylden 
for eventuelle ulykker. Først fortæller han 
derfor vidt og bredt om alle sine rejser og 
understreger sin herkomst som hvid mand. 
Som hvid er han nemlig fritaget for de tabu, 
der ellers omgærder amuletterne. Derefter 
tager han en mere privat snak med stedets 
mest respekterede åndemaner, hvorunder 
han trækker på sit indgående kendskab til 
inuits verdensbillede. 

Vil åndemaneren ikke være enig i, at man 
beholder amulettens kraft, hvis amuletten 
tabes? Og er det følgelig ikke rimeligt at 
antage, at man også beholder den, hvis 
amuletten sælges? Med det argument får 
Rasmussen sin handel i hus. Den gamle 
åndemaner er imidlertid mindst lige så 
røget, som Rasmussen er speget. 
Næste morgen, da han skal til og af sted, 
dukker åndemaneren op. De er ikke helt 
færdige endnu! Vil Rasmussen ikke være 
enig i, at et menneskes stærkeste kraft sidder 
i håret? Og har Rasmussen ikke pralet med, 
hvordan han har berejst alle verdens riger og 
lande? En sådan mand må være i besiddelse 
af stor kraft, og det er derfor rimeligt, at han 
efterlader noget som erstatning for, hvad 
han har taget, også i spirituel henseende. 
Systematisk går de frem efter de lister, 

Siden 1950-erne har grønlænderne foretaget adskillige ekspeditioner i Rasmussens fodspor, i den 
hensigt at fastholde forbindelserne og de gamle rejseveje til de øvrige inuit. Her Ono Fleischer, 
Mathias Ingemann og Karo Thomsen på ekspedition til det arktiske Canada i 1998.
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Rasmussen har nedskrevet over sine indkøb, 
og hver eneste af de stærkeste amuletter 
afregnes med en lok af Rasmussens hår. 
I forskningen er denne situation blevet 
taget til indtægt for, at Rasmussen i bund 
og grund rejste som europæer, og at han 
koldt beregnende manipulerede med 
inuit. Misforståelsen beror på, at man 
alene fokuserer på Rasmussen som aktør 
i udvekslingen, fordi man forudsætter 
eskimoens passivitet konfronteret med den 
hvide mands overherredømme. Itqilik, som 
åndemaneren hedder, er imidlertid langt fra 
passiv. Måske forstår han ikke til fulde, hvad 
der er hensigten med denne mærkværdige 
byttehandel, men han forstår, hvad der er 
til gavn for hans boplads. Når Rasmussen 
kan forlade bopladsen ikke som en røver og 
en løgnhals, men som en ven, skyldes det 
således først og fremmest Itqiliks medspil og 

modspil, der skaber en win-win situation for 
begge parter. 
Situationen illustrerer den smidighed og 
forhandlingsevne, der efterlod Rasmussen i 
tryg forvisning om inuits overlevelsesevne, 
modsat samtidens dommedagsprofetier om 
naturfolkenes snarlige undergang. Rasmussen 
mødte mange sådanne mennesker, der som 
han selv formåede at krydse grænser og 
udnytte de muligheder, kulturmødet åbnede, 
og det var disse mennesker, der hjalp hans 
ekspedition igennem. Det var også hos 
disse personer, Rasmussen nød den største 
forståelse og genkendelse: som hvid mand 
og eskimo. 
Forbundne historier
Alle, som har hørt om Knud Rasmussen, 
ved, at han indsamlede inuits fortællinger, 
og at han selv var en fremragende fortæller. 
Det er imidlertid de færreste danskere, der 

Still fraThe Journals of Knud Rasmussen. Isuma Production’s homepage.
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kender bare en eneste af disse historier. Det, 
man fortæller, er altid historien om Knud 
Rasmussen selv. Historien om den hvide 
mand med et stænk af vildskab i blodet, som 
rejste rundt med sin hundeslæde og besøgte 
de sidste ’ægte’ eskimoer bare et øjeblik inden 
det var ’for sent’. På den måde er manden selv 
kommet til at skygge for det stof, han rejste 
for at samle, og mod sin vilje er han blevet 
medvirkende til at fastfryse grønlænderne i 
billedet af deres egen fortid.
På samme måde er billedet af Rasmussen 
selv stivnet. Det er fx stort set præcis den 
samme Knud, der fremstilles i Jørgen Roos’ 
dokumentar Knud fra 1965 og i Lone 
Leegaards portræt af ham i serien om Store 
Danskere fra 2005. 
Sådan er det i hvert fald i Danmark. 
Anderledes ser det ud i Grønland.Hvor man 
i Danmark hænger fast i helten, er man i 
Grønland gået til værkerne. Rasmussen har 
haft afgørende betydning for grønlandsk 
litteratur, både hvad angår temaer og stil. 
Skiftende tider har fokuseret på forskellige 
sider af Rasmussens værk, der ikke mindst 
på grund af sine brudflader og ambivalenser 
fortsat er åbent for fortolkning og kilde til 
inspiration. 5. Thule-ekspedition vedbliver 

at virke som et fikspunkt for inuits følelse 
af samhørighed, og også de øvrige inuit gør 
brug af de indsamlede kilder, som fx det 
canadiske filmselskab IsumaProductions 
med spillefilmene Atanarjuat, The Fast 
Runner(2000) og The Journals of Knud 
Rasmussen (2006), der på et rasmussensk 
grundlag har været med til at genperforme 
og genfortolke ideen om inuits historie og 
identitet.
På samme måde er billedet af Knud Rasmussen 
selv i bevægelse. Uanset hvor eksplicit 
Rasmussen understregede sit grønlandske 

På Rasmussens tid talte man om 
”eskimoer”. Siden har man valgt de 
pågældendes egen betegnelse inuit, 
som er flertalsformen af ordet inuk= 
menneske. Vestgrønlænderne forstår sig 
som inuit, men kalder sig også kalaallit= 
grønlændere. Grønland hedder Kalaallit 
Nunaat på grønlandsk. Folk i Thule 
og Østgrønland forstår sig også som 
inuit, men bruger tillige betegnelserne 
inughuitog iivit om sig selv

Rasmussen var hverken den første eller den sidste til at indsamle myter og sagn fra 
Grønland, men ingen overgår ham i evnen til at få historierne til at leve på skrift. Han 
var selvfølgelig til en vis grad inspireret af danske indsamlere og forfattere, der havde 
eksperimenteret med at inkorporere temaer og stil fra den mundtlige tradition (H.C. 
Andersen, St. St. Blicher, Johs. V. Jensen). Det direkte forlæg var imidlertid Aron fra 
Kangeq (1822-1869), der fra 1858-68 nedskrev og illustrerede et meget stort antal 
fortællinger på grønlandsk. Aron skabte tradition for, hvordan den grønlandske tradition 
skulle omsættes fra mundtlighed til skrift, og han blev forbillede for folk som Jâkuara 
K. Eugenius (1863-1934), Iisaja Martinsen (1846-1925) og Kârale Andreassen (1890-
1934), der alle arbejdede for Knud Rasmussen og var aktivt medskabende på hans værk, 
også i litterær henseende. 
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tilhørsforhold og i sine grønlandske tekster 
inkluderede sig i et grønlandsk ’vi’, var der i 
hans samtid ingen, der var i tvivl om, at han 
var den danske præsts danske søn. Etnicitet 
var dengang et spørgsmål om lovgivning, 
om man stod under dansk eller grønlandsk 
lov, hvilket igen var altafgørende for status, 
magt og rettigheder. Siden blev grænserne 
langt mere flydende, og Rasmussen regnes i 
dag gerne for grønlænder, ligesom han uden 
forbehold inkluderes i den grønlandske 
tradition. 
Historien om Knud Rasmussen spænder 
således meget videre end til den nordiske 
polarforsknings historie og dansk vitalisme. 

Den er også historien om Rasmussens 
forudsætninger i arven fra Aron fra Kangeqog 
alle Rasmussens grønlandske nedskrivere og 
samarbejdspartnere – for slet ikke at tale 
om de fremtrædende grønlændere, hvis 
meninger om forholdet mellem Danmark 
og Grønland i høj grad var med til at forme 
hans oplevelser af det moderne Canada og 
Alaska. Når Rasmussen i så rosende vendinger 
beskriver Alaska, som havde åbnet for inuits 
adgang til uddannelse og integration i den 
moderne verden,er det en direkte kritik af 
den danske isolationspolitik, og det er i høj 
grad en grønlandsk stemme, der taler her. 
Det var det også i det foredrag med titlen 

Knud Rasmussen, Arnarulunnguaq og Miteq I Washington efter 5. Thuleekspedition. Der eksisterer flere 
varianter af disse fotos, men de bruges aldrig som illustration. Formentlig fordi man foretrækker at fastholde 
billedet af Miteq og Arnarulunnguaq som de er fotograferet i pelsene under ekspeditionen: de ”uberørte” 
eskimoer. Foto: Library of Congress
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”Alaskas Nutid og Grønlands Fremtid”, 
Rasmussen ved sin hjemkomst holdt for 
rigsdagsmedlemmerne, og det samme gjaldt i 
sagen mod Norge i Haag, hvor indpakningen 
nok var en dansk nationalfølelse, men samtidig 
forpligtede Danmark på i al fremtid at 
anerkende Grønland som grønlændernes land. 
Nedprioriteringen af den grønlandske vinkel 
i de dominerende Rasmussen-fremstillinger 
vidner om, at den danske fortælling fortsat 
har forrang, og at det altså stadig er så 
som så med flerstemmigheden inden for 
rigsfællesskabet. 
Der er gennem tiderne talt meget om 

Grønlands og Danmarks fælles historie. 
Grønland og Danmark har imidlertid ikke 
nogen fælles historie. Dertil har rammerne sat 
af kolonitiden været alt for ulige. Grønland 
og Danmark har derimod forbundne historier, 
og Knud Rasmussen befinder sig i et krydsfelt 
mellem disse. Derfor er de meget forskellige 
tilgange til ham som nationalt symbol 
interessante,ikke mindst for hvad de kan 
fortælle os om Grønland og Danmark som 
en fortsat kontaktzone, hvis koloniale fortid 
vi ingenlunde er nået til en endelig afklaring 
omkring. 

Om morgnen den 21. oktober opstod der 
brand, over Knuds arbejdsværelse i husets 
nordlige fløj. Ulykken skyldes angiveligt en 
fejl i elinstallationen som netop var blevet 
udskiftet. 
Kort efter brandalarmen havde lydt på 
Hundested brandstation kom yderlig en 
besked på 112 om ild løs i Knud Rasmussens 
Hus. Ilden havde fat i stråtaget og en los 
havde set ildskæret ude fra havet. Derfor 
sendte man ekstra mandskab og køretøjer 
og denne omstændighed gjorde, at man 
relativt hurtigt fik ilden under kontrol. 
Brandmændene begynder slukningsarbejdet 
samtidig med, at de reder genstande ud 
fra Knuds arbejdsværelse. Den effektive 
indsats fra slukningsholdet og det faktum 
at vinden bar væk fra huset minimerede 
skaden, og forhindrede at ilden bredte sig til 
hovedhuset. 
Skal man tro pressen var vurderingen at 
skaderne på museums genstandende er til at 
overskue. Senere er det kommet frem, at f.eks. 
røgskaderne er så omfattende, at man har 
været nødt til at pakke alt ned med henblik på 
konservering. Det er på nuværende tidspunkt 

usikkert hvornår museet genåbner.
Et stort arbejde venter forude, men netop en 
genopstilling af Museets samling åbner for 
muligheden af at føre udstillingen tilbage og 
tættere på det oprindelige interiør.  

Brand i Knud Rasmussens hus
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Henimod slutningen på 5. Thule ekspedition 
samledes ekspeditionsdeltagerne Knud 
Rasmussen, Miteq, Arnarulúnguaq og 
Leo Hansen i Nome, der er beliggende på 
sydsiden af Seward halvøen, Alaska. Leo 
Hansen var rejst alene efter de andre fra Point 
Barrow og da han sent på efteråret kom til 
Nome, fandt han Knud Rasmussen travlt 
optaget med etnografisk arbejde. Knud var 
kommet på et heldigt tidspunkt, hvor inuit 
fra de fjerneste egne rejste til Nome for at 
sætte hinanden stævne og handle med byens 
indbyggere og turisterne. I begge byens 
udkanter var der opstået store teltlejre, hvor 
der bl.a. udspilledes mægtige sangfester 
samt anden festivitas. Hele befolkningen 
fra King Island, ugiuvangmiuta, var rejst 
den lange vej til Nome, og blandt dem 
mødte Knud Rasmussen Arnarsungak, 
som gav ham brikkerne til forståelsen af 
den mystiske og særprægede ulvedans. 
Leo Hansen filmede ulvedansen og Knud 
griflede ned i sine notesbøger, medens han 
lyttede til Arnarsungak´s fortælling. Hvad 
der kom ud af det, kan man læse om i 
”Fra Grønland til Stillehavet” og ”Festens 
Gave”. I den første bog får vi fortællingen 
om budbringerfesten og i den anden samme 
fortælling plus fortællingen om ulvedansen og 
festens gaveb. Knud Rasmussens optegnelser 
er uhyre værdifulde, fordi de er de første 
udførlige skildringer af ulvedansen og 
budbringerfesten. Begge inuit folkegrupper 
i Alaska, de nordlige inupiat og de sydlige 
jupikc, kendte til ulvedansen i forskellige 
varianter. Nogle steder kaldet ørne-ulve 
dansen eller kassetromme dansen. Op 

gennem årene sker der det, at de forskellige 
kristne missioner fik forbudt ulvedansen 
samt andre kultiske fester, til stor skade for 
inuits kulturelle og historiske integritet. Med 
tiden løsnedes missionens stramme greb og 
de forskellige inuit samfund gik i gang med 
at forny de tabte traditioner, og her har Knud 
Rasmussens optegnelser været af enestående 
stor værdi. 
Ulve Dansen
Grundmotiverne i historien om ulvedansen, 
således som Arnarsungak gengav den for 
Knud Rasmussen og som går igen i de fleste 
myter, er følgende: En jæger dræber en vældig 
ørn. Ørnens moder lærer jægeren at synge, 
danse og feste, således at den døde ørns ånd 
kan vende hjem. Jægeren hører ørnemoderens 
hjerteslag. Jægeren skal fremstille en tromme, 
der lyder som ørnemoderens hjerte. Et 
andet motiv kendes kun fra King Island 
og Qawiaraq (området omkring Teller på 
fastlandet lige overfor King Island): Jægeren 
ser i en vision en stejl skrænt fuld af små 
runde huller og store flokke af svaler flyver 
op og ned langs floden. Pludselig smutter 

Således kom fest og krig ifølge med hinanden
Eller historien om ulvedansen på King Island, Alaska, samt om hvordan Knud fik 
historien fortalt, og om hvordan informantens oldebarn tog tråden op 70 år efter 

og skrev en afhandling om emnet.  
Af Claus Oreskov

Ulvedansen  Foto: Leo Hansen
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de alle sammen ind gennem hullerne i 
skrænten, og her skifter de ham og et øjeblik 
efter er det ulvehoveder, der kommer frem 
af hullerne. Det er denne del af ulvedansen, 
som Leo Hansen har foreviget, hvor man 
ser danserne med fjerprydelser på hoved, 
som symboliserer svalernes haler, forsvinde 
ind i nogle huller i kullisserne og komme 
frem maskerede som ulve. Fra King Island, 
og dermed også Arnarsungak’s fortælling, 
kendes endnu et motiv som ikke refereres 
fra andre steder: Under forberedelserne til 
festen kommer jægeren ved et uheld til at 
skyde en af de hellige budbringere (som er 
sendt ud til de andre bopladser for at invitere 
dem til festen). Dermed placeres ulvedansen 
og den dermed forbundne budbringerfest 
som en ambivalent begivenhed. Festen der 
skulle stifte fred mellem forskellige grupper 
skabte krig i stedet. Knud Rasmussen 
skriver: ” Således kom fest og krig ifølge med 

hinanden. Liv og oprømthed gør sindene 
hede; der er aldrig langt fra kåd overgivenhed 
til uoverlagt handling. Men hvem ville nu 
give festens livsglæde i bytte for den utålelige 
ensformighed, der før ørnens gave lagde 
tomhed over livet”?
Mange år efter
Professor og kulturantropolog ved Oregon 
statsuniversitet Deanna Kingston voksede op 
i Oregon, som barn af en King Islander mor. 
Selv taler hun ikke sproget, men siden 1991 
har hun været med i sin onkels dansegruppe. 
Sangene og dansene er for hende en måde at 
udtrykke sin inupiaq identitet på. En dag 
fortalte en veninde hende om en historie fra 
King Island, som Knud Rasmussen gengav 
fra en King Islander, Arnarsungak. Stor var 
hendes forbavselse, for Arnarsungak var 
hendes oldefar. I dag staver man hans navn 
Agnazungaq, men der var ingen tvivl om, 
at det var Knud Rasmussens informant, 
som han mødte i Nome i 1924, og som 
forklarede ulve dansen for ham. For Deanna 
Kingston fik dette en stor betydning, idet 
hun som følge af denne oplevelse skrev 
sin doktordisputats om netop ulvedansen 
og budbringerfesten. Som en del af sin 
forskning interviewede hun en lang række 
slægtninge og ældre folk som kunne huske, 
hvordan livet var på King Island og som 
kendte overleveringerne omkring ulvedansen. 
Ulvedansen var ikke blevet udført i sin 
helhed hos King Island ugiuvangmiut siden 
1930 og derfor genoplivede man dansen 
i 1982 og igen i 1991. På det tidspunkt 
var befolkningen flyttet til Nome. Deanna 
Kingston fandt ud af, at man mente, at en af 
ulvedanserne ville dø, derfor var denne dans 
en alvorlig ting og af samme grund blev den 
ikke opført så ofte. Ulvedanserne fremstillede 
ikke alene visionen i fortællingen, men de er 
ligeledes budbringerne. Forestillingen om at 

Deanna Kingston



173

en af danserne ville dø, var en parallelisering 
og symbolsk genskabelse af drabet på 
budbringeren i myten. Gennem de mere 
end 70 år, der var gået siden Arnarsungak 
mødte Knud Rasmussen, var opfattelsen af 
ulvedansen som årsag til krig og stridigheder 
veget for en modsat overbevisning, nemlig 
at ulvedansen er fredsskabende. For at sikre 
freden og forhindre krig må en af danserne 
dø. Derved fuldbyrdes gensidigheden mellem 
ørne og mennesker. Ørnene omskaber krigen 
til fred for menneskene, men det har en pris 
– en af ulvedanserne må dø.
Knud Rasmussens notesbog
Deanna Kingston mener, at Knud Rasmussen 
har opdelt den samme historie i to dele med 
henblik på publikation. Det gælder altså de 
to fortællinger i ”Festens Gave”: ”En anden 
ørnemyte med flyvende svaler og ulvedans i 
en lerbrink” & ”Det store tuskhandel-stævne” 
(omhandler budbringerfesten). For så vidt, 
at ulvedansen indgår i budbringerfesten, 
lyder Deanna Kingstons tese overbevisende. 
Hun er selvfølgelig interesseret i at se de 

originale felt noter og alt andet, der kan 
kaste lys over hendes forskning. Det var, 
hvad hun fortalte mig, da jeg for ca. 5 
måneder siden kontaktede hende på e-
mail. Knud Rasmussen skrev det meste om 
ulvedansen ned på dansk med enkelte ord på 
originalsproget, men derudover gengiver han 
nogle af sangene på originalsproget, ligesom 
han har tegnet nogle af teater rekvisitterne til 
ulvedansen i sin notesbog. Deanna Kingston 
kendte ikke Leo Hansens film og derfor 
vidste hun ikke, at Knud Rasmussen ikke 
kun havde fået fortalt myten om ulvedansen 
men også set den opført som det kultiske 
drama den er. Deanna Kingston ville meget 
gerne skrive lidt om sin oldefar Arnasungak 
til slædesporet, men det viste sig, at hun er 
alvorlig syg og derfor meget afkræftet både 
på grund af sygdommen og behandlingen. 
En af hendes studerende har lovet at hjælpe 
og måske, måske ikke, får vi den historie. Jeg 
vil selv her i bladet følge op på myten om 
ulvedansen, idet der er meget jeg endnu ikke 
har undersøgt, heriblandt nogle tegninger 

Den kultiske tromme som anvendes i ulvedansen, som efterligner ørnemoderens hjertebanken. Fra Knud 
Rasmusserns notesbog
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King Island hedder Ugiuvak på beboernes eget sprog. Øen er beliggende i Beringstrædet 
vest for Alaska. 
Befolkningen: Aseuluk eller ugiuvangmiut tilhører sproggruppen inupiat.  Ukivok 
var deres vinterbase og fangst af hvalros og sæl den vigtigste subsistens aktivitet.  Om 
sommeren sejlede hele befolkningen i konebåde og kajakker ind til fastlandet tæt på 
nutidens Nome for at fiske og i nyere tid drive tuskhandel. I 1937 var der 190 beboere, 
45 huse, en katolsk kirke og en skole på øen. I begyndelsen af   1960’erne, førte et 
øget socialt og økonomiske pres til, at øens beboere flyttede til Nome. I Nome, har 
ugiuvangmiut fastholdt en klar fælles identitet. Tidligere beboere besøgte King Island i 
forårs-og sommermånederne for at gå på hvalros jagt.
King Islanderne var kendt for deres ejendommelige boplads, hvor husene var fastbundet 
til klippeskråningen på øen.

som findes på Nationalmuseet.
PS: Da jeg sad og læste om jægerens vision 
med svalerne, der fløj ind og ud af hullerne 
i lerskrænten,kom jeg til at tænke på, at det 
syn havde jeg selv set flere gange – nemlig på 
skrænten nedenfor Knud Rasmussens Hus i 
Hundested! 

Noter
a Ungalardlermiut i Knud Rasmussens 

optegnelser
b  ”En anden ørnemyte med flyvende 

svaler og ulvedans i en lerbrink”. Den 
foregående myte ”Hermelin bortføres 
af den unge ørn” handler ligeledes om, 
hvordan festens hellige gave kom til 

menneskene. 
c  Inupiat og jupik anvendes her som 

overordnede sproggrupper som så igen er 
inddelt i en mangfoldighed af dialekter 

Vanter til brug i ulvedansen
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Knud Rasmussen var vendt tilbage fra en 
bjørnejagt i dårligt humør. Mylius og Jørgen 
Brønlund var på rejse nordpå og Harald 
Moltke lå syg og lammet på briksen. I det 
øjeblik Knud mødtes af Harald Moltkes 
strålende smil gik det op for ham, hvorfor han 
hele dagen havde været så irritabel. Det var 
udsigten til en sørgelig jul i den skidne bolig, 
hvori de boede, som havde naget ham. I det 
samme fik Knud en lys ide. Det skulle være 
løgn, han ville arrangere en jul som ingen 
af dem nogensinde ville glemme. Herom 
fortæller Harald Moltke til sin dagbog, den 
25. december 1903 Kap York:
 Så gik den da også den jul, bedre end nogen 
af os havde troet, takket være Knud. For 
nogle dage siden fortalte han, han havde 
haft en drøm, en åbenbaring. Vi skulle 
Juleaften køre hen i en bugt 1 ½ mil herfra. 
Affyre et skud, da ville der ske et under. En 
julestjerne ville dale ned på jorden, et alter for 
minderne, slægt og venner ville rejse sig. Det 
lød jo meget spændende. Juleaften oprandt. 
Vor vært og hans kone gjorde sig rejseklar. 
”Hvor de skulle hen?” ”Han vilde hen og 
sætte en rævesaks.” ”Og tage konen med”? 
”Det lader til det”. De drager afsted. Knud 
og jeg bliver tilbage i hytten. Vi overvældes 
af minder og længsel. Hvordan mon de har 
det derhjemme! Sidste jul hørte vi jo heller 
ikke fra dem. En rædselsfuld frygt griber 
os. Vi ligger tavse uden at turde tale, uden 
at turde tænke. Under sådanne forhold er 
det umuligt at holde jul, selv om de ydre 
omstændigheder er tilstede, og de er tilstede. I 
det mindste blev det en meget ejendommelig 
jul. Ved 2 -tiden kører vi afsted. Himlen er 
noget overskyet og kun få stjerner synlige. Et 
lille stykke fra Umanak sprænges forremmen 

Kunuunguaq´s julefest
ved Erik Winther

i skrueis. Medens vi holder for at denne skade 
kan udbedres, opdager vi månen lige over 
horisonten. ”Så må jeg afsted i overmorgen,” 
siger Knud. Kørslen fortsætter på fortræffelig 
is i stor spænding. Da vi har nået et sted, 
som hedder ”Uli”, springer Knud pludselig 
af slæden og siger: ”Her skal jeg skyde.” Han 
løfter Winchesteren højt i luften. Ild fra 
mundingen. Knald som runger i den store 
højtidelige stilhed. Åndeløs spænding. ”Det 
var for julen i Grønland. Nu et skud for dem 
derhjemme!”
Atter runger et skud gennem stilheden. 
”Julestjernen!” råber Knud. ”Ja sandelig, 
der forude ses en stor stjerne på jorden. Det 
må jo være et bål!” ”Nå tror du nu, jeg er 
en vældig angakok!” ”Nej, nu forstår jeg 
det hele. Aftalt spil!” Latter. Pisken hviner 
gennem luften. Vi suser afsted, og snart når vi 
stjernen, en fakkel båret af Gaba! Lidt derfra 
et prægtigt oplyst snehus, som Knud har fået 
vores værtsfolk til hemmeligt at bygge. Det 
er belyst udvendig fra en anden ”fakkel”, et 
stykke brændende spæk på sneen. Det hele 
er prægtigt, eventyrligt og stemningsfuldt. 
Sandelig overraskelse på overraskelse, rundt 
på isen ligger frossent kød i massevis. Sulte 
kommer vi ikke til i julen. Imerersunguark og 
kone tager sig ud i den flatterende belysning. 
De drager lidt efter hjem, efterladende 
vældige stykker narhvalkød med mattark, 
spæk, lever og niko (Tørret kød). Vores 
julelækkerier! Vi tre bliver tilbage i den 
festligt oplyste snehytte. En spæklampe af 
usædvanlig størrelse, tilhørende Panigpark, 
udsender sammen med en mindre lampe et 
strålende lys, som reflekteres stærkt fra de 
hvide ”marmorvægge”. På briksen alle slags 
skind, der gør det blødt og hyggeligt derinde. 
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Et lille lys tændes for vennerne derhjemme. Å 
sikken en jul vi kunne have holdt her, hvis vi 
havde haft efterretninger hjemmefra. Men på 
grund af at disse manglede, ville humøret og 
stemningen ikke rigtigt komme. Gaba var den 
eneste, som var i snakkehumør. Men for ikke 
at give tankerne frit løb, måtte vi til at tale for 
at aflede disse. Og vi gav os til at fortælle om 
løst og fast, ret ligegyldige minder. Vi kogte 
tynd kaffe, spiste niko, som vi havde fået af 
Panigpark. Frossen hvalroslever og mattark 
var vores øvrige julemad. Jeg gav mig til at 
tegne Knud, Gaba og mig selv, for senere at 
lave et billede deraf. 
Skønheden lyste ud af hver sneblok og revne. 
Stilheden udenfor afbrødes kun nu og da af 
hundene. 
Dagbogsnotatet kan læses i L. Mylius-Eriksen 
og Harald Moltke: ”Grønland”. Gyldendalske 
Boghandel 1906. Ligesom Knud Rasmussen 
selv fortæller om episoden i fortællingen ”En 
Juleaften”, som er trykt i Knud Rasmussen: 

Gaba, Harald Moltke og Knud Rasmussen tegnet juleaften af Harald  Moltke

”I Bjørnejægernes og Åndemanernes Land”. 
Gyldendalske Boghandel 1945. 
Til jul plejede jeg at læse denne fortælling 
for min dreng som godnatlæsning, han faldt 
altid i søvn inden den var færdig fordi det var 
en god historie.

Juullimi ukiortaassamilu pilluarisi
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I 1921, 200-året for Hans Egedes ankomst 
til Grønland, udgik der fra samme land en 
ekspedition, som skulle vise sig at blive den 
længste slæderejse, og hvis forskningsre-
sultater forbløffede en hel verden. Det var 
den 5. Thule-ekspedition, der under ledelse 
af Knud Rasmussen rejste ud for at besøge 
og beskrive samtlige inuitsamfund udenfor 
Grønland.
Tre år efter klatrer Knud Rasmussen op på 
det store fjeld, der danner Sibiriens yderste 
forbjerg mod øst. Rejsen er tilendebragt, bag 
sig har han alle strabadserne og oplevelserne, 
foran sig verdensberømmelsen.
”Det høje fjeld jeg står på, og den rene luft 
der omgiver mig, giver mig overblik, og jeg 
ser vort slædespor i den hvide sne hen over 
randen af jordens kreds, gennem menne-
skenes yderste lande mod nord. Jeg ser de 
tusinde små bopladser, der har givet rejsen 
indhold, og fyldes af en stor glæde: Vi har 
mødt eventyret, der altid venter på den, der 
vil gribe det, og eventyret var alle vores bro-
gede oplevelser blandt verdens mærkeligste 
folk!”.
Besøget hos urfolkene på Tjukotka var ellers 
ikke helt faldet ud som Knud Rasmussen 
havde håbet på. Ideelt havde han håbet på 3 
måneders ophold. Kunne dette ikke lade sig 
gøre, så mindst en måned - men opholdet 
blev kun på et døgns tid! Alligevel nåede han 
at foretage en del betydningsfulde etnografi-
ske optegnelser. 
Lynvisit ved jordens yderste rand
Da 5. Thule-ekspedition rejste fra Grønland, 
var den russiske borgerkrig omtrent lige slut 
og den sovjetiske regering havde endnu ikke 
etableret sig i Sibirien. Ekspeditionen havde 
derfor ingen muligheder haft for at erhverve 

sig visum til Tjukotka, som var det endelige 
mål.
Da de kommer til Kotzebue, hvor der findes 
en trådløs telegraf, telegraferer Knud Ras-
mussen til Moskva og anmoder om visum. 
Efter 3 ugers venten på svar, må han enten 
opgive på grund af den fremskridende års-
tid eller forsøge at komme ind i landet på 
anden vis. Han beslutter sig for det sidste. 
Ekspeditionen sætter over det stormfulde 
Beringstræde i en lille skonnert. De gør 
landgang ved Cape East, Tjukotkas yderste 
punkt  mod øst og bliver modtaget af græn-
sevagten Allayeff. Knud Rasmussen forsøger 
at overtale Alleyeff til at give ekspeditionen 
opholdstilladelse. Set i bakspejlet må man 
nok sige, at de var heldige ikke at blive ar-
resterede. I stedet får de et ultimatum, enten 
forlader de landet øjeblikkelig eller også vil 
de blive sendt til guvernøren i Wahlen som 
fanger. Knud Rasmussen vælger den sidste 
mulighed, fordi det giver ham lidt ekstra tid. 
Guvernøren, som i og for sig er en sympa-
tisk mand, kan heller ikke hjælpe ekspedi-
tionen, når der ingen instrukser foreligger 
fra hans overordnede. Enden på det hele bli-
ver, at Knud Rasmussen får lov at ovenatte 
i guvernørboligen og næste dag forlader Si-
birien. Knud Rasmussen spilder ikke tiden, 
han har 18 timer til sin rådighed, og disse 
benytter han til samtaler med tjuktere. Han 
forstår ikke sproget, men han har en glim-
rende russisk tolk, der taler både tjuktisk og 
engelsk flydende. Han besøger flere tjukti-
ske familier, der bor omkring guvernørboli-
gen i deres karakteristiske skindtelte. Knud 
Rasmussen finder frem til en gammel mand, 
der viser sig at være en fremragende infor-
mant. Det bliver ham, der giver forklaringen 

Alle Vores Brogede Oplevelser 
Af Claus Oreskov  
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på urfolkenes egen forståelse af de kulturelle 
påvirkninger og relationer mellem tjukter og 
inuit.
Eskimoer og tjuktere
Ifølge overleveringen boede der ingen inuit 
ved kysten dengang tjukterne migrerede ind 
i området. Tjukterne forsøgte sig med fangst 
på havpattedyrene, men deres fangstteknik, 
våben og både var utilstrækkelige. Omsi-
der kom de frem til Diomede øen, hvor de 
mødte et fremmed folk, der ligesom dem 
selv levede af havet. De kaldte sig selv for 
juit/Jupik (inuit/eskimoer). I begyndelsen 
var der ofte krig mellem de to folk, men så 
enedes man om at slutte fred og indgå han-
delsalliancer. Inuit begynde at foretage han-
delsrejser til East Cap, og de synes så godt 
om landet, at de slog sig ned der. Tjukterne 
lærte nu alle finesserne ved havpattedyr-
fangst og inuit lærte at bygge boliger ligsom 
tjukterne. ” Således lærte de af hinanden”, 

fortalte den gamle, ” men de beholdt hver 
deres sprog, og kun sjældent giftede de sig 
ind i hinandens familier”. Men alle dage 
bevarede inuit deres overlegenhed på havet. 
Opsummerer man, hvad Knud Rasmussen 
gengiver af den gamle mands beretning, ser 
billedet nogenlunde sådan ud:

Tjukter • Inuit                                                                  
Handelsrelationer - balancerede relationer.
Udveksling af kundskaber - asymmetriske 
relationer i Inuits favør.
Gaveudveksling - balancerede relationer.
Udveksling af kvinder - sjældent eller 
næsten aldrig.
Sprogdominans - relationel jævnbyrdighed.

Hvorvidt inuits dominans som kundskabs 
leverandør var virkelig eller symbolsk, kan 
man desværre ikke læse ud fra de sparsomme 
oplysninger, som Knud Rasmussen kunne nå 

Øverst: Graveret hvalrostand fra Tjukotka hjembragt af Knud Rasmussen (se Slædesporet nr. 14 2007 ”En 
tand til”)
Nederst: Da Sovjetmagten kom til Tjukotka (Graveret hvalrostand, Etnografisk museum St. Petersborg)
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Pelikjen Lykkens Amulet
Både tjukter og inuit på Tjukotka forar-
bejder denne lykkens amulet af hvalros-
tand.
Det fortælles at køber man en Pelikjen får 
man lidt lykke i livet. Får man foræret en 
Pelikjen giver det mere lykke, men mest 
lykke gives det, hvis man stjæler den. 

at indsamle. Tjukterne var ellers kendt som et 
krigerisk folk, der holdt russerne på afstand i 
århundreder. Hvorfor valgte de at indgå en 
fredspagt med inuit? Var det af pragmatiske 
grunde? Var det virkeligt fordi de indså, at 
det bedre kunne betale sig at tage ved lære af 
inuit end at undertvinge dem? Eller fik inuit 
en høj symbolsk status, som modvægt til 
tjuktisk dominans? Spørgsmålene er mange 
og svaret behøver ikke at blæse i vinden. En 
del af de mange spørgsmål vil man kunne få 
besvaret gennem den tilgængelige litteratur 
om stedets historie og etnografi. Herudover 
er der brug for en samlet forskningsindsats, 
der kan genfortælle resultaterne fra hele den 
5. Thule-ekspedition og videreføre, hvad 
Knud Rasmussen påbegyndte. 
Erhverv og isforhold
Knud Rasmussen giver en kort oversigt over 
erhverv og isforholdene. Vejrliget er meget 
stormfuldt, og derfor undrer det ikke Knud, 
at man her finder nogle af de bedste søfarere 
blandt inuit. Kajaken bruges næsten ikke 
til fangst, men derimod umiaken (skindbå-
den). Udover fangst og jagt er folkene ved 
East Cap involveret i handel med inuit på 
Diomiede øerne og Alaska, hvortil de sejler 
med umiak. Ligesom de forstod at udnytte 
handelsmulighederne med de amerikanske 
hvalfangere. Ikke alene handlede de med 
egne produkter så som hvalrostand og hus-
flidsarbejder af forskellig art, men også med 
pelsværk fra andre egne i Sibirien. 
Farvel til det forjættede land
Knud Rasmussen er skuffet men glæder sig 
alligevel over, at han nåede at foretage nogle 
få og spredte optegnelser. Da ekspeditionen 
hejser sejl for at forlade Sibirien, kan Knud 
med kikkert se ind på Nuvoqaq, hvor der 
bor over 400 inuit. Unge mænd og børn 
kommer løbende ud til båden på isflagerne 
og nogle bliver ombord en times tid. For 

Knud er det som om de kommer fra det for-
jættede land, som han aldrig rigtig selv kom 
ind i. Nogle dage senere ankommer ekspe-
ditionen til Nome, her modtager Knud Ras-
mussen et telegram. Det er fra den danske 
ambassade, der kan bekræfte, at de sovjeti-
ske myndigheder har givet opholdstilladelse 
til ekspeditionen. Det gunstige øjeblik var 
forspildt – telegrammet kom for sent til at 
man kunne vove forsøget endnu engang.  
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Fra en helt anden verden

Præsten Ivan Veniaminov kom sammen 
med sin familie som missionær for den 
russiske kirke til Unalaska i 1824. Unalaska 
er beliggende på øen af samme navn i den 
Aleutiske øgruppe ved Alaska. Øgruppen blev 
første gang opdaget i 1741 af Vitus Bering og 
senere koloniseret af russiske handelsmænd. 
Ivan Veniaminov var en dygtig snedker og 
mekaniker og viste det sig en fænomenal 
lingvist og etnograf. Gennem de 10 år han 
boede på den Aleutiske øgruppe, studerede 
han befolkningens sprog, sædvaner, kultur 
og åndelige liv. Ligesom han udarbejdede 
en russisk - aleutisk ordbog. I 1834 kom 
han til Sitka for at missionere blandt 
tlingit indianerne og ligeledes udførte han 
etnografiske og lingvistiske studier. Efter 
hans kones død, blev han indviet som munk 
under navnet Innokenti, og det er som sådan 
han senere blev kendt som helgenen St. 
InnokentiVeniaminov. På engelsk findes:
Ivan Veniaminov: “Notes on the Islands of 
the Unalaska District”. The Limestone Press 
1984.


