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Fra Vores Egen Verden
Arktis er på alles læber i denne tid ikke mindst på grund af de store forventninger 
til mulige olie og gas fund. Det gør det tvingende nødvendig, at de Arktiske lande 
formulerer en holdbar arktisk politik. Rigsfællesskabet har i den forbindelse en høj 
prioritet. Det er her strategien for en dansk arktisk politik skal forgår. Men også på 
mange andre områder mærker man den nye interesse for arktiske anliggender f.eks. 
indenfor kultur og formidling. Her kan og skal Knud Rasmussen Selskabet selvfølgelig 
være med. Louisiana åbner en udstilling 26 september om arktisk ”Drøm, skæbne, 
skønhed, helte” og Knud Rasmussen Selskabet afholder en tema weekend om Arktis 
sammen med Helsingør Bibliotek den 19 & 20 oktober. Så det er bare at holde fast 
på standeren for nu køre den arktiske slæde for fold fart.         Kilaasi

En særlig tak til Rolf Gilberg for i sidste øjeblig at skaffe en artikel af Peter Freuchen Red: Gilberg

Forside: Brødremenihedens segl. 
” Vores lam har segret lad os følge ham”
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Rejsen til Herrnhut
Af Claus Oreskov

Endelig i år lige inden påske fik jeg lejlighed 

til sammen med min kone og nogle venner 

at realisere en gammel drøm. At se og 

opleve Herrnhut, hvorfra missionen til 

Grønland udgik gennem flere hundrede 

år. Byen er beliggende i det sydøstlige 

Sachsen nær Tysklands grænser til Polen og 

Tjekkiet.  Inden jeg skal fortælle om, hvad vi 

oplevede i Herrnhut, vil jeg lige opridse nogle 

historiske fakta omkring brødremenigheden 

og grønlandsmissionen.    

Under grevens hat 

Brødremenigheden har rødder tilbage til den 

før reformatoriske og antikatolske bevægelse 

omkring Jan Hus, som tog sin begyndelse 

i Bøhmen. Den katolske kirkes forfølgelser 

af de forskellige variationer af Jan Hus 

efterfølgere var både grusom og vedvarende. 

Så engang i året 1722 dukkede en gruppe 

religiøse flygtninge op på grev Nicolai Graf 

von Zinzendorfs gods i Sachsen og anmodede 

om asyl. Zinzendorf, der var stærkt religiøs 

og grebet af den protestantiske pietisme, så 

i de bøhmiske flygtninge åndsbeslægtede 

kaldsbrødre og han tilstod dem land på sit 

gods. Her slog de sig ned under ledelse af 

tømreren Christian David. I begyndelsen var 

der kun tale om 11 personer, men allerede fire 

år efter var antallet steget til 300. Samtidig 

med at menigheden voksede og udviklede 

sig fulgte man Zinzendorfs vejledning i 

både praktiske såvel som religiøse spørgsmål. 

De omkring boende begyndte at kalde 

menigheden for ”dem fra Herrenhuetung” 

- dem der boede ved Hutberg under herren 

Zinzendorfs hat (beskyttelse). Bosætterne var 

indforståede med dette navn, men gav det et 

andet indhold: Vi er her under beskyttelse af 

vor herre Jesus Kristus hat.      

De der er nærmest solsiden

I 1733 påbegyndte brødremenigheden 

missionsarbejdet i Grønland under den 

danske kong Christian den 6. velsignelse. 

Blandt de 3 første missionærer var ingen 

mindre end Christian David, som var 

manden der grundlagde modermenigheden 

Herrnhut i Tyskland. Den nye menighed 

fik da også navnet Ny Herrnhut og stedet 

man valgte lå på et smukt dalstrøg mellem 

skibshavnen og den danske koloni i det 

daværende Godthåb (Nuuk). På grønlandsk 

kaldtes stedet iblandt Saqqarliit (De der er 

nærmest solsiden).

  I 1721 havde Hans Egede begyndt en 

missionsvirksomhed i Grønland også med 

kongens velsignelse. Meningen var, at 

de to missioner gensidigt skulle supplere 

hinanden og samarbejde, men forholdene 

udviklede sig hurtigt til både strid og 

konkurrerende missionsvirksomhed. Det var 

brødremenigheden, der trak det længste strå 

og snart oprettede de missionsvirksomheder 
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langs hele kysten og i Sydgrønland. Christian 

David forlod Grønland allerede i 1735 på 

grund af skænderierne med Hans Egede. 

Han kom tilbage i 1746 og ledede opførelsen 

af den nye store missionsbygning ved Ny 

Herrnhut, som stadig findes og kan opleves 

i det nuværende Nuuk. Sommeren 1900 

ophørte brødremenighedens missionsarbejde 

i Grønland. Efter en aftale med Ministeriet 

for kirke og undervisningsvæsenet i Danmark 

skulle de grønlandske medlemmer af 

Herrnhut menighederne anses for fuldgyldige 

medlemmer af den danske folkekirke.   

Arven fra Brødremenighederne

Brødremenigheden har efterladt flere spor i 

Grønland bl.a. mange smukke bygninger. Det 

mest spektakulære er måske den flerstemmige 

korsang.  Musik og salmesang blev vægtet 

i særlig grad i de herrnhutiske menigheder 

og denne tradition har sat dybe spor i det 

grønlandske kulturliv. I de herrnhutiske 

menigheder sang man flerstemmigt og det er 

faktisk herfra, at grønlænderne den dag i dag 

som ingen andet folk har evnen til spontant at 

udbryde i både 3 og 4 flerstemmig sang. 

 Medens der således er mange mindelser om 

brødremenigheden i Grønland kunne det 

være spændende at se på, hvad grønlandsk 

Maleri af Johann Valentin Haidt ”Førstegrøden”. Sara Pussimeq fra Nuuk siddende ved Jesu fødder.
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som fandtes i Herrnhut. 

Stedet – Herrnhut Sachsen.

Fra Danmark til Herrnhut kan man komme 

af mange veje. Man kan tage bilen hele vejen. 

Eller toget til Berlin eller Dresden og leje 

en bil derfra og overlade resten til GPSen. 

Vi kom til Herrnhut fra Dresden i isnende 

kulde og med sne alle vegne. Den koldeste 

forsommer i mands minde forsikrede de 

lokale. Herrnhut er en lille by men netop fordi 

brødremenighedens mission har haft så stor 

global betydning, kommer her mange turister 

og der findes flere pensionater. I sæsonen er 

der guidede ture i byen og omegnen, som er 

rig både på natur og kultur. Byen er i sig selv 

ganske køn, prydet med finurlige borgerhuse 

og herrnhuternes kirke som byens centrum. 

Det var måske ikke den rigtige årstid, men 

så fik vi smagt Bäckerei Pauls påskebrød med 

glasur og masser af rosiner. 

Grønlands minder

På Evange l i sche  Brüder  –  Unita t , 

Brødremenighedens kontorer og mødesale 

samt informations center, kan man få de 

nødvendige kontakter og ekspertbistand. I 

kort afstand derfra ligger arkivet og læsesalen. 

Arkivet strutter nærmest af arkivalier 

vedrørende Grønland og på læsesalen 

ventede der os en fabelagtig oplevelse. 

Endevæggen prydes af et stort maleri af 

Johann Valentin Haidt forestillende Jesus 

omgivet af ”førstegrøden”, nemlig de 26 første 

døbte medlemmer af brødremenigheden. 

Heriblandt 4 grønlændere. Billedet er 

Ny Herrnhut Nuuk Billede af Aron fra Kangeq (1822-1869)
Akamalik døbes. Billedet er en illustration til ”Fortællingen om Akamalik” som findes i Lars Møller 
Lund: Kaladlit Okalluktualliait, Grønlandske Folkesagn 1859, genudgivet 1972. 
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gengivet i Henrik Wilhjems bog om Samuel 

Kleinschmidt, men vi vidste ikke det hang 

her.      

I 1747 kom 5 grønlændere til Herrnhut. 

De var udvalgt som førstegrøden og skulle 

opleve brødremenighedens forhold i 

modermenighederne. Ideen om enkelt 

individer som førsteafgrøden var stærkt 

individualistisk og harmonerede ikke med 

den grønlandske familie og slægts samfølelse. 

Hvordan disse mennesker har oplevet 

adskillelsen fra slægt og venner samt har 

håndteret kulturchokket, får vi aldrig at vide. 

Vi ved imidlertid at 2 af dem døde samme år 

i Herrnhut og de 3 andre vendte tilbage til 

Ny Herrnhut i 1747.   

På Herrens mark

De historiske bygninger i Herrnhut lå i 

ruiner efter krigen i 1945. Kirkegården var 

imidlertid intakt. Her findes 6.200 grave og 

heriblandt 2 grønlandske. 

Kirkegården i Herrnhut blev grundlagt 1730 

og regnes for en af de smukkeste kirkegårde 

i Tyskland. Alle grave er ens (undtagen 

den adelige familie Zinzendorfs) og man 

gravlægges efterfølgende på hinanden og ikke 

i særlige familie grupper. Kvinderne ligger til 

den ene side for midtergangen og mændene 

Miriam på gudsageren ved Simon Arpaliks grav
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til den anden. Kirkegården kaldes ”Der 

Gottesacker” altså Guds ager (eller mark). 

Her er Guds høst samlet. Vi fandt ikke Sara 

Pussimeq og Simon Arpaliks grave, fordi alle 

gravene var dækket af et stort lag sne.   

Völkerkunde museum Herrnhut

Herrnhut har et unikt museum som 

indeholder etnografiske samlinger og 

fortællingen om Herrnhut missionen. Her 

er etnografika fra: Stillehavet, Australien, 

Nicaragua, Øst & Sydafrika, Kalmykken & 

Mongoliet, Vestlige Himalaya, Surinam og 

inuit a (Grønland, Labrador og Alaska). Vi 

var netop kommet for at se inuit samlingen. 

Øjet fanges straks af en grønlands kajak og 

en hundeslæde fra Labrador. Her er mange 

ting og sager som man har set før, men her 

er også unikke etnografika f.eks. en pilespids 

af sten fra Alaska 1927. Forbavsende nok er 

her også nye genstande, hvoriblandt man 

kan se landstingmedlem og borgmester i 

Nanortalik Kristine Raahauges nationaldragt, 

som museet erhvervede i 2005. Min største 

personlige oplevelse blev en dansehandske 

behængt med lomvinæb fra Alaska. Handsken 

Andreas og Miriam i grønlanske samling i Völker-
kunde museum Herrnhut

To kendte melodier fra Brødremenighedens dage, der stadig synges i Grønland.
”Ullaaq nanna nuanneqaaq” (gl. skrivemåde ”uvdlâK mána nuáneKâK”) er forfattet af 
Iver Berthelsen (*cirka 1800 - 1868). Det er den eneste salme, han har forfattet. Hvad 
melodien angår, står den i koralbogen ”Noorliit” (=Brødremenigheden Ny Herrnhut). 
Nr. 83 i den nye salmebog Tussiutit.
Denne salme er den tydeligste eksponent for den helt specielle syngemåde, der kommer 
fra Herrnhutterne. Den følgende er ikke indført af Herrnhutterne, men synges på samme 
måde. Det er selvfølgelig en vigtig detalje, hvis man skal være præcis. 
”Guuuterput” bør nævnes ved hele linjen ”Guuterput qutsinermiu” (gl. stavemåde: 
”gûterput Kutsinermio”). Den er skrevet og komponeret af den kendte grønlænder 
Rasmus Berthelsen (1827 - 1901), året er cirka 1855. Det fortælles af hans familie, at 
han drømte både melodi og tekst. Da han vågnede, skrev han den blot ned. Nr. 112 i 
Tussiutit. 
”Ullaaq manna nuanneqaaq” kan høres på CD: Lumholt-ikkut Grønlandske 
julesalmer ”Juullisiutit” 

af Poul Ringsted
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indgår i den sjældne ulvedans som Knud 

Rasmussen har beskrevet i bogen ”Festens 

Gave” i kapitlet ” En anden ørnemyte med 

flyvende svaler og ulvedans i en lerbrink”b. At 

der fandtes en sådan handske på et museum 

i Europa overraskede os alle.  

Herrnhut et grønlandsk- europæisk 

kulturhistorisk fænomen

Selvom missionen ophørte for mere end 

100 år siden sammenknyttes Grønland 

og Herrnhut af mangfoldige gensidige: 

Historiske, kulturelle, religiøse og personlige 

bånd. I år skal for første gang i nyere tid et 

helt rejsehold af herrnhutter fra Tyskland på 

krydstogt til Grønland og selvfølgelig skal de 

se de mange mindesmærker fra missionens 

tid. 

Bøger til natbordet om brødremenighedens 

virke i Grønland: 

Einar Lund Jensen, Kristine Raahauge og 

Hans Christian Gulløv:

Kul turmøder  ved Kap Far ve l  :  de 

østgrønlandske indvandrere og den tyske 

Brødremission i det 19. århundrede. Museum 

Tusculanum, 2012.

Henrik Wilhjem: Af tilbøjelighed er jeg 

grønlandsk - om Samuel Kleinschmidts liv og 

værk. Det grønlandske selskab 2001.  

Ove Vandel: ”Brødremenigheden i Grønland”. 

Savanne, 1982.

Thorkild og Kathrine Kjærgaard: ” Ny 

Herrnhut i Nuuk 1733-2003”. Atuagkat 

2005. 

Fodnoter

a  En fortegnelse over samtlige 

grønlandske etnografika i samlingen findes 

i:Grønland i Herrnhut (K.Raahauge & 

H.C. Gylløv) i: Einar Lund Jensen, Kristine 

Raahauge og Hans Christian Gulløv: 

Kulturmødet ved Kap Farvel. Museum 

Tusculanums Forlag 2012.

b  Om ulvedansen se også ”Således 

kom fest og krig ifølge med hinanden” 

Slædesporet nr. 30, december 2011. 

Ny Herrnhut Nuuk
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Fra den ene onkel til den anden
Af Erik Winther

Knud Rasmussens onkler Carl & Jens er 

uadskillig fra fortællingen om polarhelten. 

Ligesom begge onkler satte deres præg på 

Nordgrønland. 

Peter Freuchen fortæller om Knud Rasmussens 

to morbrødre Carl Fleischer og Jens Fleischer 

i erindringsværket ”Knud Rasmussen som jeg 

husker ham”: ”Knuds to onkler betød meget 

for ham i hans opvækst. De var berømte 

hundeopdrættere, uovertrufne kuske, de 

var jægere om en hals og skønt de hver især 

bestyrede et udsted og handlede med folk 

bragte de mere vildt til bopladsen end de 

egentlige eskimoer. De to havde en lidenskab 

for at skyde om kap. Altid kom salonbøsserne 

frem og her lærte Knud sine første nederlag, 

for onklerne kunne han ikke stå sig mod. 

Det var ikke nok at skyde Tordenskjold ud 

af tændstikæsken, han skulle rammes lige 

i næsen for at det gjaldt. De ramte med 

salonriflen i fugleflugt. Og onkel Carl kunne 

sædvanligvis ikke lade være med, når der kom 

fremmede at bede dem sætte kridtpiben op 

på et af sømmene i havestakittet. Så satte han 

selv sin egen ved siden af og så splintrede han 

altid gæsternes piber med bøssen. Det var de 

dog aldrig kede af, for han gav dem altid nye 

fra butikken i sin glæde over at have vist sin 

færdighed. 

Den litterære Grønlands ekspedition var 

aldrig blevet gennemført, hvis ikke det var 

for den hjælp som blev ydet af onkel Carl 

og onkel Jens. Faktisk var forløbet et rent 

plyndringstogt. På et tidspunkt opstod der 

problemer med at finde hunde til ”Den 

litterære Danmarks ekspedition” og en vis 

nervøsitet indfinder sig. Bare ikke hos Knud 

Rasmussen for han vidste, at Onkel Carl 

havde opdrættet et spand hunde specielt til 

ham. Og hvilket spand var det ikke? Ti dejlige 

store stærke hunde, godt dresseret og venlige. 

De fleste sorte og hvide. Førerhunden hvid 

med sort hoved. Slæden, seletøjet, alt første 

klasses (senere vidste det sig også at være 

første klasse bjørnehunde). Ekspeditionen 

manglede desperat alle mulige klædninger 

og kamikker og Knud fik hurtigt overtalt 

Onkel Carl til at ekvipere ekspeditionen, 

dvs. Knud og vennerne rejste af sted med 

alle Onkel Carls kamikker og hans bedste 

søndagspels. Den historie morede man sig 

meget over ikke mindst Onkel Carl. På 

denne tur generobrede Knud Rasmussen den 

kulturelle og sociale integritet han mistede, 

da han kom til Danmark. Det kunne ses på 

ham, da han i susende fart kom kørende med 

Onkel Carls hundespand.

 Ekspeditionen fortsatte fra den ene onkel 

til den anden over det berømte overgangsted 

”Majoren” ved Umanakfjorden til den lille 

bygd Ikerasak. Her boede Onkel Jens og 

her blev ekspeditionen endeligt udrustet. 
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Freuchen fortæller, at Onkel Carl var 

velstående og Onkel Jens var fattig men 

gavmildheden var ikke mindre hos den ene 

onkel end hos den anden. Knud Rasmussen 

skriver i ”Grønland Langs Polhavet”, at 

onklerne havde rakt en hjælpende hånd til 

de allerfleste polarekspeditioner, der havde 

været i Grønland.  

 Således fortæller Helge Bangsted, at han 

manglede proviant og hundefoder til en 

ekspedition ind over indlandsisen. I Umanak, 

hvor han lå i vinterkvarter, havde fangsten 

været dårligt. Med hundeslædeposten sendte 

han et brev om hjælp til den nu 80-årige 

Jens Fleischer. Svaret kom hurtigt: ”Kom 

gamle dreng. Her er nok af mad til dig og 

dine hunde og til mig og mine hunde med”. 

Det var også her hos Onkel Jens, at Harald 

Moltke endelig fik den nødvendige omsorg 

der gav ham kræfterne tilbage på vejen hjem 

fra ”Den litterære grønlandsekspedition”, 

hvor han blev alvorligt syg. Hos Onkel 

Jens malede Moltke efter eget udsagn 

sine bedste grønlandsportrætter. Her i 

Grønlands Wiesbaden, som Onkel Jens 

havde døbt Ikerasak, blev Moltke inspireret 

af den gode stemning og gæstfrihed og slap 

alle de kunstneriske kræfter løs. Så snart 

rygtet om en af Knud Rasmussens nye 

planer nåede op til Onkel Carl, begyndte 

han at forberede sin del af ekspeditionen: 

Hunde, hundefoder og seletøj. Engang, 

hvor Knud af forskellige grunde måtte 

lægge vejen udenom Qeqertaq, blev Onkel 

Carl dybt skuffet. De effekter Onkel Carl 

skaffede til diverse ekspeditioner (skindtøj, 

kamikker, proviant ect.) blev altid betalt til 

stedets lave pris. At disse effekter var mange 

gange mere værd forstod en del af de gode 

ekspeditions folk næppe.  

Carl Fleicher blev født i 1846 i Qeqertarsuaq 

(Godhavn), som søn af kolonibestyrer K.G. 

fleischer og Regine Magdalene Paulsen. 

Om hans barndom vides ikke meget men 

allerede som 20-årig dukker han op som 

udstedsbestyrer i den lille bygd Imerissoq 

og senere som udstedsbestyrer i Ilimanaq 

(Claushavn). Under et Danmarks ophold 

i 1870-71 mødte Onkel Carl arkæologen 

Japetus Steenstrup, de to delte en fælles 

interesse - nemlig alt hvad man kunne grave 

frem af jorden af oldsager. Spørgsmålet var, 

hvordan en sådan udgravning skulle foregå. 
Carl Fleicher tegnet af Harald Moltke
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Vi kan formode, at Steenstrup satte den unge 

mand ind i de nyeste metoder herunder 

undersøgelser af køkkenmøddinger. Ligesom 

han udstyrede Carl Fleischer med en mindre 

pengesum til at fremskaffe oldsager fra 

Grønland. Vel hjemme igen tog Onkel Carl 

som det første sammen med nogle venner til 

en lille halvø Qajaa i Ilulissat Isfjord for at 

grave efter oldsager. Resultatet var enestående, 

idet man udgravede og påviste flere kulturlag 

der ikke før var påvist i Grønland. Ligesom 

der blev fundet flere arkæologiske oldsager. 

Prøver af arbejdet samt udførlige beskrivelser 

blev sendt til Nationalmuseet i København. 

Her frekventerede resultatet af Onkel Carls 

anstrengelser en vankundig tilværelse i 

museets mørke kælder indtil man for nylig 

”genopdagede” disse enestående arkæologiske 

vidnesbyrd. Eskimo-arkæologien blev åbnet 

på Knud Rasmussens 5. Thule ekspedition 

til arktisk Canada. Hvor arkæologen Therkel 

Mathiassen fandt belæg for en hidtil ukendt 

eskimoisk kultur epoke – Thule kulturen. Da 

var Onkel Carl død, men yndlings nevøens 

ekspeditions banebrydende gennembrud 

indenfor arktisk arkæologi ville have glædet 

ham ovenud. 

Onkel Carl blev gift i 1872 med Karen 

Johanne Eunike Andersen, som døde 

allerede året efter. Han flakker lidt omkring 

fra sted til sted inden han omsider slår sig 

ned i Qeqertaq med titlen overbetjent og 

udstedsbestyrer. Samtidig gifter han sig 

for anden gang med Augustine Martha 

Carl Flichers gamle bygd Qeqertaq som den fremstår idag
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Larsen. De to fik flere børn som imidlertid 

døde tidligt. Augustines skindbehandling 

var berømt og uovertruffen. Når Knud 

Rasmussen kom på besøg som lille, havde 

hun altid masser af varmt tøj til ham og hans 

søskende samt grønlandske delikatesser som: 

tørrede fisk, tørret kød, lækker rensdyrtunge 

og røget laks. Det fortælles om Onkel Carl, at 

han på sin egen stilfærdige facon kunne være 

bidende ironisk på en særdeles rammende 

måde. Desuden havde han økonomisk 

sands og derigennem opbyggede en lille 

kapital. Han var hjælpsom og gavmild og 

kunne lide at være igangsætteren. Ligesom 

ægteparret Fleischer havde flere plejesønner 

og døtre. Adskillige af disse er kendt gennem 

Grønlands historie f.eks.: Jørgen Brønlund, 

Henrik Olsen, Tobias Gabrielsen. Mellem 

alle de gæstfrie hjem i Grønland var Onkel 

Carl og Augustines hjem på alles læber. 

På grund af beliggenheden kom der ikke 

mange gæster om sommeren, men om 

vinteren kom al slædehundetrafikken forbi 

Qeqertaq . Ofte måtte eventuelle gæster 

blive på stedet i længere tid på grund af 

vejrforholdene og alle blev mødt med samme 

hjertelighed. Når gæsterne var tøet op og 

deres sult og tørst stillet, kunne Onkel Carls 

gamle gigtkrumme fingre aflure violinen 

alle de gamle grønlandske dansemelodier, 

eller han underholdt gæsterne med historier 

og skrøner fra sit uudtømmelige repertoire. 

Hans fortællinger havde anekdotens korte 

form, men han forstod altid at finde og 

skildre en persons centrale karaktertræk. 

Midt i en samtale kunne han pludselig stikke 

pegefingeren i vejret samtidig med at han gav 

et kort fløjt, hvilket betød, at nu kom der en 

ny historie som netop faldt ham ind. Turen 

til Onkel Carl fik for Knud Rasmussen også 

romantiske over og undertoner. Dagmar 

Andreasen, som Knud var godt forelsket i, var 

taget op til Umanak som husbestyrerinde hos 

dr. Bertelsen, Knuds tidligere rejsekammerat 

fra den litterærer ekspedition. Dagmar ville se 

og kende det land, som Knud talte så meget 

om. Knud Rasmussen som befandt sig i Thule 

tog en rask beslutning og krydsede Melville- 

Jens Fleicher og Knud Rasmussen. Onkel Jens så 
sig selv i nevøen Knud
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bugten med hundeslæde sammen med en 

ganske ung mand, Ajako, for at komme ned 

til Dagmar i Umanak. Den unge Knud var 

forelsket og på frier fødder og hvad andet var 

der at gøre end at invitere den skønne med 

på en romantisk slædefart til Onkel Carl. 

Jørgen Fleischer skriver om denne tur: ”det 

var sikkert det største øjeblik for Knud som 

slædekører, da han med Dagmar på slæden 

suste hen over Umanak- fjorden for at besøge 

sin gamle onkel i Ikerasak. Hun beundrede 

hans magt over hundene og hun så alle 

grønlændernes begejstring for ham. Hvad 

en slæderejse med Knud Rasmussen må have 

været for en ung pige er let at forstå”  

Onkel Carls lillebror Jens Fleischer blev født 

i 1847, som tidligere nævnt slog han sig ned 

i Kekerasak som udstedsbestyrer. Her skabte 

han og konen et hjem for deres børn og en 

hvilken som helst fremmed som kom forbi. 

Onkel Jens karakteriseres af dem som har 

kendt ham, som: begavet, vittig, letsindig, 

livsglad, vennesæl og uhyre gæstfri. Han var 

ubestridelig Nordgrønlands bedste slædekusk. 

Han var den mand, der havde indført at salte 

hellefisk i Grønland. Han så sig selv ”genfødt” 

i nevøen Knud Rasmussen. Som ung havde 

han selv været med den engelske vovehals 

og eventyrer Edward Whymper inde på 

indlandsisen. De kom ikke så langt, at det 

gjorde noget for Whymper frøs forfærdeligt. 

Mellem Onkel Jens og Knud Rasmussen 

var der et kammeratskab, som om de havde 

været jævnaldrene. Aldersforskellen samt 

andre uligheder udjævnedes mellem disse 

to gennem en inderlig kærlighed. Knud tog 

altid for sig af, hvad der var Onkel Jenses. Til 

gengæld klarede Knud ofte onklens gæld men 

blev knapt nok takket for det – så selvfølgeligt 

var det. Knud Rasmussen var i sit es, når han 

var på besøg hos Onkel Jens. Så længe Knud 

var i Ikerasak sov man ikke meget og der 

blev festet til langt ud på de små timer med 

trommedans og sang. Når det gjaldt om at 

kunne fortælle en god skrøne, stod Onkel 

Jens ikke tilbage for sin ældre bror. Om sin 

Den litterære ekspedition. Bagerst fra venstre 
Knud rasmussen, Alfred Bertelsen. Forrest fra 
venste Harald Moltke, Ludvig Mylius-Erichsen. 
Uden onkel Jens og onkel Carls støtte til udstyr 
havde denne ekspetion ikke været mulig.
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første erindring kunne han fortælle: ”Det 

første jeg kan huske er, at min far fanger 

en stor netside med unge; det var den 29. 

november 1847 og min mor flænsede sælen. 

Dagen efter blev jeg født men hvad der skete 

videre kan jeg ikke huske”. Som ung kom 

han til Danmark ”for at lære pæne manerer 

og lidt sprog”. Han kom i bødkerlære, men 

som han sagde ”der blev aldrig nogen bødker 

af mig”. Han prøvede forskellige jobs og en 

tid var han nattevagt i Upernavik, hvor han 

skulle passe på varerne der kom med båden 

fra udstederne. Onkel Jens forklarede ”man 

havde dengang danske kivfaker og de plejede 

at redde sig adskillige sække med dun og 

bunker af skind”. Han blev inspektørlakaj i 

Godhavn ”jeg var for resten flittig dengang og 

mine kammerater klagede over mig”. I 1877 

kom han til Ikerasak, hvor han blev livet ud. 

Onkel Jens var ikke kun en usædvanlig dygtig 

hundekusk men også en dygtig kajakroer og 

sælfanger. Året igennem fangede han sæler. 

Fra kajak, fra isen og med garn. Selvfølgelig 

var det nevøen Knud Rasmussen, der skrev 

nekrologen over Onkel Jens, som slutter 

med disse ord: ”Onkel Jens havde en skarp 

tunge; han brød sig aldrig om at svøbe sine 

ord i bomuld og sagde derfor både danskere 

og grønlændere sandheden sådan som 

han syntes, at den skulle siges. Ikke desto 

mindre var han i usædvanlig grad afholdt og 

utallige er de mennesker, der skylder ham 

taknemmelighed for venskab og storslået 

gæstfrihed”. Jørgen Fleischer fortæller, at 

Onkel Jens blev lidt sær på sine gamle dage. 

Han var 83 år da C.C.A. Gabel- Jørgensen 

i 1930 besøgte ham. Obersten fortalte, at 

Knud nu var blandt de fem berømteste mænd 

i Danmark. Dertil svarede Onkel Jens ”sig til 

Knud, at han skal passe på, når han er så højt 

oppe, det er sikrere at køre på tynd is end 

at færdes mellem de store og sig til ham, at 

mine tanker ofte går til ham”. Det var Onkel 

Jenses sidste hilsen til Kunuunnguaq, samme 

år døde han. 

Det hører med til historien, at Onkel Jens 

barnebarn var Jørgen Fleischer, 1924-2012, 

grønlandsk journalist, redaktør, politiker, 

forfatter samt komponist til adskillige sange. 

Heriblandt kan ”Takuat paninnguaq/Min 

lille datter” høres med Rasmus Lyberth på 

CD´en ”Ajorpiang – Det er godt nok”. 

Anvendt litteratur:

Helge Bangsted ”Jagt og Slædefart”

Knud Rasmussen: ”Pens. Assistent Jens 

fleischer”. I Det Grønlandske Selskabs 

Årsskrift 1930-31.

H. Ostermann & M.P. Porsild: ”Underassistent 

Carl Fleischer”. I Det Grønlandske Selskabs 

Årsskrift 1920 – 1921. 

Peter Freuchen: ” Knud Rasmussen som jeg 

husker ham”.

Harald Moltke: ”Livsrejsen”.

Jørgen Fleischer: ”Knud Rasmussens Liv og 

Gerninger”. I Knud Rasmussen. Red: Jørgen 

Fleischer. 
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Knud Rasmussen og bådskaptainen Joe Bernhard
Knud Rasmussen beskriver sidste etape af 5. Thuleekspedition i ”Fra Grønland til Stillehavet”, 
om hvordan han hyrede en lille skonnert ”Teddy Bear”, der førtes af den i arktiske farvande 
kendte og højt ansete kaptajn Joe (Josef ) Bernhard til at transportere ekspeditionen over 
Beringstrædet til East Cape på det yderste af Sibiriens kyst. Her havde Knud et kort møde 
med halvøen Tjukotkas urfolk: inuit (eskimoer) og tjukter (Se Slædesporet Nr. 31 marts 
2012 9.årgang side 195: ”Han tog altid K´avigarssuak og Arnarulunnguaq med”). Al dette er 
velkendt men mindre kendt er det, at Knud Rasmussen tog en interesse i kaptajn Joe Bernhard. 
Til hver en tid var Knud Rasmussen parat til at støtte og opmuntre personer, som han vidste 
besad gode egenskaber eller særlig viden. Således også med omtalte Joe Bernhard. To breve 
et fra Knud Rasmussen til Joe Bernhard samt dennes svar opbevares på University of Alaska 
Fairbanks arkiv. Heraf fremgår det, at Knud Rasmussen direkte opmuntrer Joe Bernhard til 
at nedskrive sine oplevelser blandt inuit og tjukter. Joe Bernhard ser sig imidlertid ikke i stand 
til dette af økonomiske grunde og bogen blev aldrig skrevet. Imidlertid var Joe Bernhard en 
ivrig dagbog skriver (eller førte han slet og ret logbog) og hans omfattende manuskript findes 
i dag på University of Alaska Fairbanks arkiv. Blandt hans mange oplevelser findes også hans 
møde med Knud Rasmussen og rejsen over Beringstrædet gengivet. Imidlertid er det for langt 
til dette Slædespor, men vi gengiver i dansk oversættelse de to omtalte breve:    

Nome, Alaska. Oktober, 1924

Kaptajn Joseph Bernhard,
Kommandør på Teddy Bear

Kære Kaptajn Bernhard:
Ud fra mine diskussioner med dig om videnskabelige emner angående tjukterne på vores 
nylige afsluttede tur til East Cape, Sibirien, på Teddy Bear, slog det mig, at en sådan 
viden, som du har om disse mennesker, ikke må gå tabt for verden. 
Videnskaben kender kun lidt til tjukterne og din omfattende og værdifulde viden om 
dem bør du bearbejde og udgive.
Du ved sikkert, at mange af vores mest værdifulde og interessante bøger om (jordens) 
udforskning stammer fra søfolk, hvalfangere og jægere, der var ivrige observatører 
ligesom du selv, og derfor vil jeg opfordre dig til at begynde med at skrive en bog om 
dine oplevelser. 
Jeg ved, at du har mange indflydelsesrige venner både i USA og Canada, der tænker 
lige som mig om denne sag.
Vil du skrive en sådan bog? Venligst lad mig vide dine planer angående mit forslag.
M ed de bedste ønsker og venlige personlige hilsner

Knud Rasmussen   
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Nome Alaska 6. oktober, 1924

Hr. Knud Rasmussen, Kommandør for den danske ekspedition til Arktisk 
Nordamerika.

Kære Hr. Rasmussen
Angående din ærede skrivelse af 4. oktober. Mit svar på det spørgsmål du stiller med 
hensyn til mine oplevelser med eskimoerne og tjukterne og om jeg overvejer at beskrive 
disse oplevelser. Jeg må sige, at jeg sommetider har tænkt på dette. Det er sandt, at jeg 
har tilbragt meget tid sammen med disse oprindelige folk. Jeg har rejst og samarbejdet 
med dem lige fra King Williams Land til nordkysten af Sibirien. Jeg har studeret deres 
kunst og væremåde så godt som omstændighederne tillod. Ligesom jeg har beflittet mig 
med arkæologisk arbejde på hele den arktiske kyst. 
Jeg har ligeledes nedfældet et stort antal optegnelser om ornitologi fra hele deres (tjukter og 
eksimoer) område og jeg har en stor fotosamling af disse folk i deres lande. Mange af disse 
fotos og genstande kan ses på forskellige museer udover hele landet, f.eks. Victoria Museet 
i Ottawa; Pennsylvania Universitets museum, Museum for Amerikanske Indianere New 
York City; Washington Universitets Museum i Seattle, Smithsonian og flere andre. 
En hel del videnskabsmænd som dig selv: Doktor Anderson, Diamond Jenness, Doktor 
Hall og andre har tit sagt, at det materiale som jeg har indsamlet bør publiceres. Måske 
kan det lade sig gøre, men for at udgive et sådan værk behøver jeg fire til seks måneder 
samt en stenograf og da jeg for tiden ikke har råd til det, er det udelukket bare at tænke 
derpå. Anslår at et sådan arbejde vil koste et sted mellem tusind til tolvhundrede dollars 
for kontorlokale og leveomkostninger samt løn til stenografen. Jeg er bange for at det 
aldrig bliver til noget hvis jeg selv skal finansiere det. Hvis du eller en anden skulle være 
interesseret i mulighederne for et sådan arbejde, vil jeg være glad for at vide det. 
Tak for den interesse du allerede har vist og håb om at vores venskab fortsat vil vokse, 
som i den korte tid vi var sammen.

Med venlig hilsen Joseph Bernard         

Hvalrostand hjembragt af Knud Rasmussen fra Tjukotka
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Om kort tid rejser tilbage til Thule en ung 
Kap York eskimo ved navn Qaviaq, kaldet 
Miteq, som har opholdt sig her i Danmark 
siden december, da han kom her til sammen 
med Knud Rasmussen.
Qaviaq har gjort Nordvest-Passagen [red: 
Femte Thule Ekspedition 1921-1924] med 
slæde og er kommet hjem via Alaska og De 
Forenede Stater og må vel nok betragtes som 
en af de videst berejste eskimoer.
Når han i øjeblikket har noget af aktualite-
tens interesse, ligger det deri, at han er født 
ved Kap Columbia, det sted, hvor Amund-
sen nu må ventes at komme i land. Qaviaq 
har som ung sammen med Peary været på 
rejse ud over Polhavet. Han kender således 
egnene deroppe af selvsyn, og han har på 
mange rejser set isen langt til søs. Da han 
forleden for første gang i sit liv var oppe i en 
flyvemaskine og med den var Sjælland rundt 
og oplevede alt det, et naturmenneske selv-
sagt må føle ved at svæve hen over landene, 
så kom han til mig om aftenen, efter at han 
havde tænkt længe. Han har jo i lang tid væ-
ret lige så interesseret som andre i Amund-
sens plan, og han fortalte mig da, hvad han 
tænkte sig om Amundsens skæbne:
“Jeg har i dag været oppe og flyve. Jeg troede, 
at de danske boede i et vældigt land, og nu 
har jeg set, at Sjælland kun er en lille ø. Jeg 
troede, at København var en uhyre stor by, 
og nu har jeg set, at den kun er en lille sam-
ling huse, og jeg troede også, at det uhyre 
Polhav, som jeg har rejst på, så længe jeg har 
levet, var vældigt, men det kan godt være, at 
en flyvemaskine kunne vise os, at det kun 
er lille.
Men omvendt må det være således, at om 
Amundswen kommer flyvende og så går 

ned, at han så vil opdage, at hjemturen 
er lang, hvor udturen var kort, hvis han 
må spadsere tilbage. Det, der forbavsede 
mig mest, da vi havde fløjet, var dette, 
at de hvide mænds hjerner ikke har for-
stået, at en maskine som denne kun er 
halvt færdig. Jeg har så tit lagt mærke 
til, når alkene flyver op fra vandet, at de 
så må baske med vingerne og løbe med 
fødderne for at få fart på og få luft under 
vingerne; hvis de er på landjorden eller 
på isen kommer de ikke op og må blive, 
hvor de er.
Da vi nu satte os i bevægelse for at fare 
til vejrs, kørte vi et stykke så langt som et 
menneskeråbs hørevidde, og først da vi 
havde fået fart nok på, kunne vi komme 
til vejrs, og så var farten voldsom. Jeg 
mærkede det, fordi jeg drejede hovedet 
til siden, at vinden tog i min næse, så den 
rystede, som om den ville falde af.
Oppe i luften var det dejligt, men vin-
den var kun imod os, for vi fløj hurti-
gere, end vinden kan blæse; og hvordan 
vinden ville have været, hvis vi stod stille, 
ved jeg ikke.
Men nedturen var det mærkeligste. Ma-
skinen kan jo ikke gå ned og sige stop. 
Vi kom ned og løb hen over jorden. Der 
var græs det sted, hvor vi landede, og vi 
havde en sådan fart på, at det rystede 
som med en tom slæde på skrueis.
Og nu tænker jeg på Amundsen. Hvis 
han vil gå ned deroppe på isen, må de 
nok flyve rundt i lang tid for at lede ef-
ter flade strækninger, men med den fart 
de har på, kan man ikke fra oven se alle 
ujævnheder. 
En gang var det sådan, at vi kørte i dår-

En polareskimo om Amundsen
Af Erik Peter Freuchen
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ligt føre ude i polarisen, og da vi gik op 
på en skruevold, så vi en lang strækning, 
hvor isen var flad, og mine rejsekam-
merater råbte, at nu var vi kommet til 
let kørt jævnis. Og vi skyndte os alle 
derhen, men det viste sig så, at det kun 
var et af de steder, hvor skrueisen havde 
ligget i mange år. Ved afsmeltningen 
af sneen om sommeren var der dannet 
vand oven på isen, og dette vand var 
frosset til en jævn isflage, der nu lå oven 
på skrueningerne. Men så var en af disse 
revner opstået, som altid indtræffer, og 
gennem den var vandet løbet bort ned i 
havet og lod den jævne isflade, vi havde 
set, hvile på isklumperne. Den flade var 
ikke tykkere, end at slæden gik igen-
nem, og vi dumpede ned på den gamle, 
ujævne ismark og kunne ikke komme 
frem, knap nok tilbage.
Hvad skal da Amundsen gøre, hvis han 
kommer ned på et sådant sted? For in-
gen kan se fra oven, om isen er sådan, og 
en tung maskine som denne vil jo altid 
knuse isen under sig. Selv om de kom-
mer ned på en jævn isflade, så er der jo 
altid en isknold eller to, det stikker op.  
Er det gråvejr, så der ingen skygger er, 
kan man ikke se dem ovenfra, knap nok 
når man kører på slæde, men vi havde i 
går sådan en fart på med flyvemaskinen, 
at man ikke ville kunne se forhindrin-
gerne og nå at dreje til siden for dem, 
sådan for vi frem, den gang vi landede, 
indtil maskinen stod stille.
Langt bedre ville det være, om flyve-
maskinen, ligesom jeg så forleden dag 
ved havnen, kunne gå ned på en af de 
revner, der danner sig i isen deroppe. 
Og det har de nok gjort, men så kan de 
ikke komme op igen, For disse revner 
er ligesom sår i isdækket, de lukker sig 

op, uden at man ved hvorfor, men i løbet af 
få timer har de enten lukket sig igen, eller 
også er de dækket af nyis. Hvis nu Amund-
sen går ned i en sådan revne, vil det være 
vanskeligt for ham at få flyvemaskinen op 
på den høje isrand ved kanten af vågerne, 
og hvis den bliver liggende, mens han spad-
sere bort for at se i kikkert efter solen, så vil 
enten maskinen blive skruet ned eller den 
vil ligge indefrossent på kort tid. Det er vist 
nok tungt at trække en sådan maskine op 
på nyisen. Måske kunne de bruge nyisen på 
revnerne til atter at få fart på, men den er 
vist for tynd, så længe den er jævn nok.  Før 
den bliver stærk nok til at bære den vægt, 
har den været maset og trykket og kan ikke 
bruges til at køre på med hjul eller ski.
Men hvis de støder på en knold, når de går 
ned, kan de let slå en koldbøtte, og hvis så 
de mænd, der har forstand på at rejse i ark-
tiske egne, brækker benene, hvordan skal 
de andre finde vej? For jeg ved, fra den gang 
Peary var der oppe, at der er lang vej fra 
Kap Columbia og op til Polstedet.
Dem, der var med Peary fortæller, at de var 
kun seksten dages søvn om at komme hjem 
fra Polen til Kap Columbia. Men der må du 
huske, at de havde hunde med, som var de 
bedste iblandt vort folk, og det var dygtige 
folk, som ikke kunne andet end at rejse. 
Og deres snehuse var bygget på udrejsen, 
så de lige kunne flytte ind, og der lå mad 
til dem.
Nu kommer Amundsen. Du siger, at de kun 
har mad til 30 dage, og så at de skal gå. Når 
man går, sveder man meget og deres støvler 
må enten tørres eller ofte fornyes, ellers kan 
de ikke få dem på om morgenen og vil fryse 
i dem. De må derfor have meget tøj med. 
Gående mænd, der skal bane ny vej, bruger 
mere end 30 søvn om den tur, for nu er det 
også sommer der, og sneen er tungere at gå 
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i. Peary kendte den tid, hvor det var bedst, 
men da er det vist for koldt at flyve.
Jeg havde varmt tøj på i går, men min næse 
frøs, for luften deroppe er som en blæst, 
der farer mod een. Men jeg tror, og det 
er det, jeg tænker mest på, at man skulle 
hellere lave en flyvemaskine, der kan stå 
stille i luften, før den sætter sig på isen og 
ligeledes kan stå stille på jorden og så gøre 
et langt spring og hoppe op og så begynde 
deroppe at flyve. De skulle hellere efterlig-
ne de fugle, der flyver bedst, og ikke alkene 
og mallemukkerne, som først skal baske et 
langt stykke og må have farten med nede 
fra jorden, for at de kan flyve.
Det er mange ting, de hvide mænd gør for 
at nå op til Nordpolen, skønt det kun er 
et dårligt sted, hvor der ikke lever noget, 
og jeg har hørt, at der nu skjal rejse mange 
mænd op og ledes efter Amundsen. Mon 
de mænd da nu ikke er blevet klogere, eller 
mon de rejser med den samme slags ma-
skiner. Jeg synes, at den maskine, jeg var 
ude med, var god, når den var i luften, 
men ikke så dygtig til at begynde eller til at 
komme ned igen.”
 
Qaviaq har her udtalt sine synspunkter, 
som grunder sig på hans umiddelbare erfa-
ring og opfattelse. De viser en sund og nøg-
tern mands forståelse af isens vanskelighed. 
Dem kender han jo naturligvis. Hans erfa-
ring i flyvning indskrænker sig dog til een 
flyvetur som passager, og hans viden om 
Amundsens udrustning og planer er ingen, 
derfor er det interessant at høre,  hvad han 
siger fremover. 

Red: I 1925 fløj Amundsen hen over 
Nordpolen, så teksten må Freuchen have 
skrevet det år.

Wikipedia skriver: In 1925, accompanied 
by Lincoln Ellsworth, pilot Hjalmar Rii-
ser-Larsen, and three other team members, 
Amundsen took two Dornier Do J flying 
boats, the N-24 and N-25 to 87 44’ north. 
It was the northernmost latitude reached by 
plane up to that time. The aircraft landed 
a few miles apart without radio contact, 
yet the crews managed to reunite. One of 
the two aricraft, the N-24 was damaged. 
Amundsen and his crew worked for over 
three weeks to clean up an airstrip to take 
off from ice. They shovelled 600 tons of ice 
while consuming only one pound (400 g) 
of daily food rations. In the end, six crew 
members were packed into the N-25. In a 
remarkable feat, Riiser-Larsen took off, and 
they barely became airborne over the crack-
ing ice. They returned triumphant when 
everyone thought they had been lost fore-
ver.

Qaviaq på Danmarksbesøg
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Polar Etnografiens Helte

Robert Petersen (f. Maniitsoq 1928)
Æresdoktor ved Université Laval og 
Ilisimatusarfik Robert Petersen er den første 
grønlænder i en universitets-topstilling nemlig 
som professor ved eskimologi Københavns 
universitet (1975). Han er kendt for flere 
filologiske afhandlinger, især om fonologiske 
og dialektale problemer i det eskimoiske 
sprog. Ligesom han var konsulent for den 
canadiske inuit-sprogkommission. Robert 
Petersens forskning dækker et bredt emne lige 
fra sprog og identitet til kolonihistorien samt 
fangstforhold og bosættelser i to grønlandske 
samfund Upernavik og Ammassalik. Robert 
Petersen er endvidere manden bag grønlands 
universitet Ilisimatusarfik, som han opbyggede 
i årene efter hjemmestyrets oprettelse. Blandt 
mange publikationer skal særligt fremhæves: 
Robert Petersen ”Settlements, kinship and 
hunting grounds in traditional Greenland – A 
comparative study of local experiences from 
Upernavik and Ammassalik” Meddelelser om 
Grønland ”Man & Society” 27, 2003.   


