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Knud Rasmussen Selskabets bestyrelse ønsker 
alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår. 
Det har været et  turbulent år med 
omstrukturering af bestyrelsen og ny 
redaktion på Slædesporet. Meget skulle 
indhentes samtidig med at nye projekter så 
dagens lys. Vi har bl.a. udskiftet en nedslidt 
printer med en ny, som vi lige skal lære at 
kende. 
Med dette dobbeltnummer af Slædesporet 
har vi indhentet de numre, vi var bagud med. 
Desværre indebærer det, at der i år ikke blev 
tid til at udsende det traditionelle julekort til 
medlemmerne. Vi lover,  gøre vores bedste  
for at denne tradition kan blive videreført 
til næste år. 
Selskabet har i det forløbne år stået for to 
store arrangementer. Knud Rasmussens 
fødselsdag der blev fejret i Lynge præstegård 
med stor deltagelse. Gæstetaler var professor 
i antropologi Kirsten Hastrup. Endvidere 
en udstilling på Fyrgården i Hundested i 
anledningen af 100 året for grundlæggelsen af 
Kap York Stationen Thule. Jubilæet er ligeledes 
tema for dette nummer af Slædesporet. Vil 
man supplere læsningen om Thule, kan vi 
anbefale Klaus Petersen: “Handelsstationen i 
Thule” (Tidsskriftet Grønland Nr.6 – 1996). 
Knud Rasmussen: “Nye Mennesker”. Om de 
første og friske indtryk Knud Rasmussen får 
af befolkningen deroppe. Om dagligdagen 
på handelsstationen kan man læse hos Peter 
Freuchen: “Min grønlandske Ungdom” og 
ligeledes i romanen “Ivalu”.   
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I oktober 2009 havde jeg besøg af Knud 
Nielsen, søn af Hans Nielsen, der bestyrede 
Thule-stationen fra 1919 til 1941, og Ane-
marie Bjarnov, datter af den tidligere læge i 
Thule, Julius Bjarnov. Anledningen var, at 
de begge ønskede at markere 100-året for 
oprettelsen af handelsstationen i Thule. 
Jeg var straks med på ideen, og vi oprettede 
en privat komite, som skulle arbejde for 
denne sag. Bl.a. skrev vi til Kuupik Kleist for 
at høre, om der forelå planer fra grønlandsk 
side om en markering. Vi fik aldrig noget 
svar, men forstod ved henvendelse til Stats-
ministeriet, at der ikke forelå sådanne planer 
og derfor heller ikke ville gøre det fra dansk 
side.
Ihukommende det negative udfald af Knud 
Rasmussens henvendelser til ministeriet om 
oprettelse af Stationen besluttede vi som han 
at handle på egen hånd. Komiteen blev ud-

videt med min fætter, Jens Christian Møller, 
der for nylig har skrevet i Slædesporet om 
journalerne i forbindelse med Knud Ras-
mussens sygdom og død, og min kone Jonna 
Poulsen. Senere blev også tidligere kulturre-
daktør Lone Bastholm medlem af komiteen. 
Det var hendes far, læge Ejvind Bastholm, 
der i 1933 var med til at behandle Knud 
Rasmussen, da han dødssyg ankom fra Øst-
grønland til Julianehåb. 
Planen var at tage til Qaanaaq for derfra at 
besøge det gamle Thule på selve dagen, den 
19. august. I den forbindelse tog vi kontakt 
til Borgerrådet på Thulebasen og fik arran-
geret det sådan, at vi kunne bo på basen et 
par dage. Bortset fra Knud Nielsen beslut-
tede alle komiteens medlemmer at deltage 
i rejsen. 
Denne forløb i to faser. Først tog vi til Ilu-
lissat, hvor jeg holdt foredrag om handels-
stationen i præstegården, det nuværende 
museum. Ved samme lejlighed overrakte jeg 
en gave til museet fra min familie: et maleri 
af præstegården, som Harald Moltke lavede i 
1902. Senere kom vi til Qaanaaq og herfra 
med helikopter til Pituffik, i øvrigt sammen 
med den grønlandske indenrigs- og miljø-
minister Anthon Frederiksen. Også her holdt 
jeg foredrag om handelsstationens historie, 
inden vi på selve dagen blev kørt ud til Dun-
das.
Der var allerede en lille flok samlet, re-
præsentanter for forbindelsesofficeren, Air 
Greenland, politiet, men også nogle af de 
grønlandske medarbejdere på basen og An-
thon Frederiksen og hans sekretær. Jeg ind-
ledte markeringen, der blev holdt ved min-
destenen for Knud Rasmussen, med en kort 

Markering af 100-året 
for oprettelsen af handelsstationen i Thule

Af Knud Michelsen

Knud Michelsen, Thule 2010
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tale: “Det er i dag præcis 100 år siden, Knud 
Rasmussen og Peter Freuchen ankom til dette 
sted. Vi er samlet her for at mindes denne 
begivenhed og den betydning, den har haft i 
Danmarks og Grønlands historie. Vi gør det 
ved at oplæse nogle uddrag fra to breve fra 
de to grundlæggere samt et budskab fra den 
franske polarforsker Jean Malaurie.” 
Derefter sagde Jens Chr. Møller kort noget 
om situationen dengang - det var faktisk en 
farlig situation, tæt på havari, skibet havde 
været i inden ankomsten - og læste uddrag 
af et brev fra Knud Rasmussen til hans fami-
lie fra den 29. august 1910, hvor de endnu 
var i fuld gang med husbyggeriet. Dernæst 
læste Lone Bastholm et brev fra Freuchen fra 
19. august 1911, hvor de to kolonisatorer 
endnu forgæves ventede på skib, og ende-
lig læste Jonna Poulsen et budskab, vi havde 
bedt Malaurie om. Budskabet lyder i dansk 
oversættelse som følger:
“Knud Rasmussen, der sammen med Peter 
Freuchen var grundlægger af Thule-statio-
nen, var ikke blot en stor antropolog, men 
også et visionært menneske.
Hundredårsdagen, som vi fejrer, bør minde 
hele Grønland om, at denne unge nations 
identitet og endelige uafhængighed ikke 
blot hviler på den uigendrivelige ret til sit 
eget landområde, men også til sit eget sprog 
og – som Knud Rasmussen mindede om – til 
sin enestående indsigt i den åndelige side af 
naturen. Enhver ung grønlænder burde gen-
optage kendskabet til denne åndelige arv.
Som genbo til den amerikanske base, som 
blev skabt uden befolkningens accept, min-

der Thule i kraft af sin mytiske symbolik 
om, at Nordgrønland står under retfærdig-
hedens og ligevægtens gud, Apollons beskyt-
telse. Ud over for inughuit, jordens nordlig-
ste folkeslag, trænger dette syn sig på for alle 
circumpolare nationer, der står på tærsklen 
til afgørende beslutninger med hensyn til 
deres fremtidige udvikling.
I min egenskab af Unescos ambassadør for 
det arktiske område vil jeg hermed til minde 
om Knud Rasmussen give udtryk for min 
beundring for hans enestående og generøse 
personlighed.”
Der skulle så have været lagt blomster ved 
stenen, men den meget smukke buket tør-
rede blomster havde vi glemt i Qaanaaq, 
og andre var ikke at skaffe! Ved enestående 
hjælp fra Air Greenland lykkedes det imid-
lertid ret hurtigt at skaffe buketten til veje, 
så Ane Bjarnov kunne lægge den ved stenen.  
I mellemtiden var der kaffemik i “sommer-
huset”, hvor der blev serveret grønlandsk 
kage og en kæmpemæssig lagkage med or-
dene: “100 år Dundas Nordsternen Trade 
Station”. 
Fra det øjeblik, vi ankom, og indtil vi vendte 
tilbage til Qaanaaq, tog Borgerrådets og for-
bindelsesofficerens repræsentanter sig af os 
på smukkeste vis, og de har stor andel i, at 
det lykkedes at gennemføre markeringen på 
en både højtidelig og festlig måde.

Anemarie Bjarnov lægger buketten
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Den 19. august 2010 er det 100-året for 
oprettelsen af Kap York StationenThule, 
som reelt sikrede Danmark suveræniteten 
over Nordgrønland, og som kom til at 
danne udgangspunkt og i vidt omfang den 
økonomiske basis for Knud Rasmussens syv 
Thule-ekspeditioner. Hvad var egentlig 
baggrunden for oprettelsen af denne verdens 
nordligste handelsstation?
Den umiddelbare baggrund var Den 
danske litterære Grønlands-Ekspedition, 
der under ledelse af Ludvig Mylius-Erichsen 
fandt sted i årene 1902-04. Ekspeditionen 
genåbnede eskimoernes gamle slædevej 
over Melvillebugten og knyttede gennem 
et ti måneder langt ophold kontakt til 
polareskimoerne i Kap York-distriktet, 
der ellers i århundreder havde levet uden 
berøring med det øvrige Grønland, dvs. det 
koloniserede Grønland, der ikke omfattede 
den nordligste del af Grønland.
Kort efter ekspeditionens hjemkomst i 
1904 henvendte Mylius-Erichsen og Knud 
Rasmussen (KR) sig til det danske inden- og 
udenrigsministerium og foreslog at oprette 
danske kolonier i området, bl.a. for at sikre 
dansk suverænitet over området, men også for 
at betrygge deres nye venner, polareskimoernes 
fremtid. Der var især to problemer: Hvordan 
sikrede man befolkningen mod at blive 
udnyttet af de skotske hvalfangere, som den 
drev tuskhandel med – en sådan udnyttelse 
var der en del skræmmende eksempler på – og 
hvordan sikrede man regelmæssige leverancer 
af de nødvendighedsartikler, polarforskeren 
Robert Edwin Peary siden 1891 havde vænnet 
dem til? Det var jo fint nok, at han havde 
udrustet dem med geværer, men hvad så når 
ammunitionen slap op, og han ikke lige var 

rundt om det nærmeste forbjerg? 
Men, som KR siger i et foredrag, han holdt i 
begyndelsen af 1910, “Staten sagde Nej, den 
kunde ikke, den turde ikke, der var noget, 
som hed Stormagter, og der var Stormagter 
– England og Amerika – som var interesserede 
i disse Folk der oppe, det var nu engang et 
ubesiddet, herreløst Land, og derfor kunde 
Staten ikke uden Fare for Konflikt udstrække 
sine faste Kolonier op til disse Distrikter.”
Efter de resultatløse forhandlinger søgte de to 
initiativtagere kontakt med kirkelige kredse, og 
det lykkedes faktisk at gøre disse interesserede 
i oprettelsen af en missionsstation, der også 
for en tid kunne forsyne polareskimoerne med 
nødvendighedsartikler. Missionsstationen 
Nordstjernen blev anlagt i 1909, altså året før 
Handelsstationen, og det rejser spørgsmålet 
om, hvordan forholdet var mellem de to 
stationer. 
Knud Rasmussen og missionen
Blandt en lang række breve og papirer, jeg 
har liggende fra KRs ungdom, befinder sig 
også et brev fra ham til faderen fra 1894, et 
par måneder før han skal konfirmeres. Han 
er på det tidspunkt alene i Danmark for 
at gå i skole, mens den øvrige familie er i 
Jakobshavn, hvor faderen siden 1873 havde 
været præst. Brevet lyder:
 “Kæreste Fader!
Jeg haaber at jeg naar [jeg] altid gør mig umage 
med mine Ting, at [jeg] med Tiden kan blive 
Studiosus theologiæ; thi min Trang er at prædike 
Guds Ord for Menneskene.
I den Alder hvori jeg nu befinder mig kan jeg 
jo egentlig ikke tage nogen fast Beslutning. 
Mine foreløbige Ønsker ere:Naturligvis først 
og fremmest at komme til Grønland. Det kan 
for resten snart blive tvivlsomt, thi nu skal jo 

Handelsstationen ved verdens ende 
Af Knud Michelsen
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hverandet Menneske derop. Hvis jeg ikke kan 
blive Præst deroppe vil jeg enten til Kina eller 
ogsaa et andet Sted for at være Missionær. Det 
er naturligvis kun mine Planer nu, men man 
kan jo faa andre Planer inden den Tid.
Nu vil jeg lægge Dig, kære Fader, i vor almægtige 
Faders Varetægt og haaber at vi med hans Hjælp 
kan genses friske og karske om 1½ Aar.
Din egen hengivne Søn
Knud ”
Det er klart, at den “Trang”, der her ytrer 
sig, først og fremmest er at glæde faderen, 
men ønsket om at blive missionær er sikkert 
alvorligt nok ment, samtidig med at den unge 
mand er udspekuleret nok til at holde indtil 
flere bagdøre åbne. 
Endnu et brev, denne gang fra moderen, 
hende, fra hvem KR har sine grønlandske 
rødder, er interessant i denne sammenhæng. 
Det stammer fra februar 1900, nogle 
måneder før KR, der bor i Nyhavn, bliver 
student. Familien er da kommet til Danmark 
og faderen ansat som præst i Lynge, nord 

for København. Hun fortæller her: “Fader 
kommer nok til København i næste Uge, han 
har faaet Brev fra Biskop Rørdam at han gerne 
vilde tale med ham om Cap York, han havde 
faaet Brev fra det danske Missionsselskab om 
at faae Cap York besat (…)”
Brevet rummer den overraskende oplysning, at 
der åbenbart allerede i 1890’erne har været tale 
om at få en missionær til Kap York-distriktet, 
overraskende, fordi forhandlingerne herom 
i de kendte kilder er knyttet til Udvalget 
for den grønlandske kirkesag – en gensidig 
dansk-grønlandsk sammenslutning med det 
formål “at opretholde en levende forbindelse 
mellem den danske og den grønlandske 
menighed” – der først blev oprettet i 1906, 
betegnende nok med KRs far som medlem. 
Men der har altså i virkeligheden længe før 
Den litterære ekspedition været planer om en 
missionær i distriktet, planer, som familien 
Rasmussen har været involveret i.
Missionsstationen anlægges som sagt i 1909, 
og følger vi historien om dens etablering til 
ende, er sporene af KR umiskendelige. Det 
er således KR, der i 1909 følger præsterne op 
til Thule og forestår anlæggelsen af stationen. 
De første præster i Thule, grønlænderne 
Gustav Olsen og Sechman Rosbach, begge fra 
Jakobshavn, er begge gode venner af KR, den 
sidste hans legekammerat fra barndomsårene. 
Senere, i 1914, blev Sechman Rosbach afløst af 
endnu en barndomskammerat fra Jakobshavn, 
Enok Kristiansen, hvis kone, Balika, i 15 år 
havde været i huset hos familien Rasmussen, 
en tid også i Danmark. 
Også på det mere grønlandspolitiske plan 
bliver missionsstationen del af KRs samlede 
projekt. I et foredrag på foranledning af 
Udvalget for den grønlandske kirkesag, 
afholdt i Grundtvigs Hus efter etableringen 
af missionsstationen, siger han:  “Nu har de 
danske Grønlændere 200 Aar igennem været 

Frimærke udgivet af Grønlands postvæsen i anled-
ning af jubilæet
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under dansk Paavirkning, de har lært at læse, 
skrive, regne og meget andet, men der er 
endnu aldrig nogensinde blevet betroet dem 
Opgaver, der havde Selvstændighedens Værd 
og Vægt. Det er første Gang i Grønlands 
Historie, at der er blevet budt to Grønlændere 
en Opgave, som virkelig var deres Indsigt og 
Intelligens værd. For man begyndte altid, 
hvad enten der skulde oprettes en Handel 
eller Mission, med at sende Danske ud, 
Danske, der skulde grundlægge, Danske, der 
skulde udføre hele Forarbejdet. Her endelig 
er man begyndt med at sende Grønlændere 
ud.” 
Handelsstation på privat basis 
I vinteren 1909-10 var nordmænd begyndt 
at interessere sig for området, og det 
bliver en gunstig lejlighed for KR – den 
anden oprindelige initiativtager, Mylius-
Erichsen, var i mellemtiden omkommet 
på Danmark-Ekspeditionen i 1907 – til 
i foråret 1910 på ny at tage kontakt med 
Indenrigsministeriet, denne gang med 
forslag om en handelsstation, der samtidig 
kunne hævde den danske suverænitet. 
Det bliver til i alt otte skrivelser fra KR til 
ministeriet samt mundtlige forhandlinger 
med ministeren og hans embedsmænd. Det 
bliver dog hurtigt klart, at staten ikke selv vil 
anlægge en handelsstation, og målet bliver da 
at opnå en sympatierklæring fra staten til en 
station drevet på privat basis. Der udvikler 
sig herefter et langvarigt tovtrækkeri. Staten 
vil ikke komme med denne erklæring, med 
mindre den får oplyst, hvilke pengemænd, 
der står bag stationen, og disse vil ud over 
ingeniør M. Ib Nyboe, den person, der havde 
vist mest interesse for planen, ikke navngive 
sig, før erklæringen foreligger. Pointen er, at 
staten med en sådan tilkendegivelse frygter 
at stå med det administrative og økonomiske 
ansvar, hvis foretagendet kuldsejler. Man vil 

derfor vide, hvem der står bag. Er det solide 
folk eller fusentaster? Forhandlingerne ender 
på den måde igen resultatløst. Dog vil staten 
ikke modsætte sig etableringen af stationen, 
men det bliver for egen regning og risiko.
Et sted har ministeriet haft færten af de 
reelle forhold. Der står nemlig ingen stærke 
pengemænd bag foretagendet, kun en 
entusiastisk ung mand med store planer, KR 
selv, desuden en tidligere medicinstuderende 
med eventyrlyst og visse arktiske erfaringer fra 
deltagelse i Danmark-Ekspeditionen, Peter 
Freuchen, og endelig en iderig og foretagsom 
ingeniør med et mindre kontorhold og 
interesser i en grønlandsk kobbermine, men 
uden indskudskapital af betydning, M. Ib 
Nyboe. 
Redningen kom to steder fra. Ud over det 
aktiv, KR havde i sin far, havde han også et i 
sin kone Dagmar, som han var blevet gift med 
i 1908, og som havde fået en lille formue med 
i ægteskabet. Den lånte hun nu sin mand. 
Dermed var ca. halvdelen af startkapitalen 
hjemme. Resten kom nærmest som sendt 
fra himlen. En dansk forretningsmand ved 
navn Adam Biering, der var bosat i Baku 

Handelstationens hus i Thule.
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i Kaukasus, havde ad omveje hørt om 
foretagendet og tilbød sig som långiver.
På det grundlag dannedes en komite til at 
varetage administrationen af handelsstationen. 
Den bestod af Nyboe, en grosserer Erichsen, 
der repræsenterede Adam Bierings interesser 
samt Christian Rasmussen, KRs far.
Og hvorfor var faderen så med? Hvad 
bestiller en præst i et forretningsmæssigt 
foretagende? Man kan naturligvis sige, at 
han skulle varetage sin søn og svigerdatters 
interesser i Danmark, men det havde han 
næppe den fornødne økonomiske indsigt til 
– Christian Rasmussen var ikke netop typen 
på en Tjæreborgpræst. Svaret må derfor søges 
ad en lille omvej, hvor vi ser på KRs eget 
forhold til den. 
Formålene med stationen
Også her er der nemlig grund til at undre 

sig. Var der én ting, KR netop ikke var, 
så var det handels- eller forretningsmand, 
så hvorfor kæmpede han så hårdt for den 
handelsstation? Jo jo, han ville hjælpe 
polareskimoerne, sikre fortsættelsen af 
forsyninger med de nødvendighedsartikler, 
Peary nu endegyldigt efter sin seneste og 
efter eget udsagn vellykkede nordpolsrejse 
i 1909 ikke mere forsynede dem med. Og 
Missionsstationen kunne ikke på længere 
sigt varetage den opgave. Mission og handel 
var en uheldig sammenblanding. Og jo jo, 
han ville sikre det nordligste Grønland for 
Danmark. Men behøvede han derfor at 
blive handelsmand? Hvorfor ikke overlade 
det til andre?
Det indlysende svar er: fordi handelsstationen 
skulle være hans eksistensgrundlag. Uddannelse 
af betydning havde han ingen af, og skulle 

Knud Rasmussen foran missionsstationen i Thule
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han vie sit liv til Grønland, kunne han ikke 
leve som forfatter eller journalist. Han var nu 
gift, børn var på vej, og for at kunne forsørge 
sin familie måtte han have en fast indtægt. 
Den skulle handelsstationen sikre ham. 
Derfor var det vigtigt at etablere forbindelse 
til forretningsverdenen, og det gjorde han. 
Hans svigerfar var forretningsmand, og 
Nyboe, Biering og grosserer Erichsen var det, 
men selv var han det ikke, og det indebar 
fra begyndelsen en dobbelthed i forhold til 
Stationen, en dobbelthed, der fx kommer til 
udtryk i en af de første skrivelser fra foråret 
1910 til indenrigsminister P. Munch. KR 
skriver her:
“Skal [stammen af polareskimoer] kunne fordøje 
og til Held for sig selv udnytte det nye, maa dens 

rent ydre Skæbne, dvs. den Paavirkning, den 
skal have udefra, ledes efter humane Principper, 
der først og fremmest tager Sigte på de Indfødtes 
vel og ikke udelukkende på en eventuel Handel, 
der jo altid vil have gunstige Udsigter i dette 
jagtrige Omraade. (…) Jeg agter nu hurtigst 
at stille mig i Spidsen for et Selskab, der skal 
anlægge en efter de før antydede Principper ledet 
Handelsstation…”
Unægtelig en lidt mærkelig formulering i en 
skrivelse, der omhandler oprettelsen af en 
handelsstation. Sat lidt på spidsen står der 
faktisk: Jeg vil lede en handelsstation, der 
ikke er en handelsstation. 
Vi får her samtidig svaret på, hvorfor Christian 
Rasmussen er med i komiteen. Det er han, 
fordi han i sin egenskab af præst er garant 

Thule carta marina Olaus Magnus 1539
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for de humane principper. Samtidig med at 
KR bevæger sig ud over familiens rammer, 
bliver han derfor i en vis forstand inden for 
dem. Han kommer ganske vist ikke til “at 
prædike Guds Ord for Menneskene”, snarere 
til at formidle åndemanernes hedenske 
visdom, men der er ingen tvivl om, at 
han ser polareskimoernes omvendelse til 
kristendommen som et led i det nødvendige 
humaniserings- og civilisationsarbejde. Som 
han bliver brobygger mellem kolonimagt 
og selvstændighed og dansk og grønlandsk, 
bliver han det også mellem hedenskab og 
kristendom.
Men der var også et andet ideelt formål 
med Stationen. Først og fremmest skulle 
den nemlig indfri hans egentlige plan, som 
i 1909 var offentliggjort som et særtryk af 
Geografisk Tidsskrift, men vel at mærke 

ikke var blevet nævnt i skrivelserne til 
ministeriet, formentlig fordi karakteren af 
fusentasteri så havde været helt indlysende. 
Nu, da stationen var en realitet, optrådte 
imidlertid ud over det med suveræniteten og 
betryggelsen af polareskimoernes fremtid som 
et nyt officielt formål: “at udruste og danne 
Basis saavel geografisk som økonomisk for 
videnskabelige Ekspeditioner til Forskning af 
Eskimokulturen i og udenfor Grønland, dens 
Oprindelse og Eskimoernes Vandringsveje.”
Nej ,  handel s s ta t ionen var  ikke  en 
handelsstation, i hvert fald ikke i KRs 
optik, men snarere en blanding af human 
velfærdsinstitution og forskningsbase. Det 
kom der så også bataljer ud af i forhold til 
administratoren Nyboe, men de ophørte, da 
det viste sig, at stationen ud over at opfylde 
såvel sine suverænitetsmæssige som humane 

Missionsstationen Nordlyset, idag kendt som Peter Freuchens hus
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og videnskabelige formål, det sidste i et 
omfang, der sikrede KR verdensberømmelse, 
faktisk blev et ret lukrativt foretagende. 
Enden på historien
I 1937, fire år efter KRs død, overtog 
staten handelsstationen og ansvaret for 
området. I forlængelse heraf mistede 
Danmark igen suveræniteten over området, 
nemlig med anlæggelsen af en amerikansk 
militærbase i 1941 og Thulebasen i 1951, og 
polareskimoerne betryggelsen af deres fremtid, 
idet de i 1953 blev tvangsforflyttet nordpå til 
det nuværende Qaanaaq. Sammen med de 

humane principper forsvandt den videnskab, 
der med beboernes medvirken var blevet 
drevet i og fra området, eller indskrænkede 
sig til målinger af radioaktiviteten efter det 
atombevæbnede bombefly, der styrtede ned 
i 1968 – og i dag til registreringer af de 
klimaforandringer, vi har påført kloden.
Det er desværre ikke en anden historie, men 
bagsiden af den samme.

(Artiklen blev oprindelig trykt 15. august, 
2010 i Kristeligt Dagblad)

2011. Generalforsamlingen finder sted d. 
2. april 2011 og afholdes som sædvanligt i 
Gubben,
Nørregade 11B, Hundested, med følgende 
dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.*
5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan.
6. Fastlæggelse af kontingent for 2011.
7. Valg.**
8. Eventuelt.

Jfr.§ 4, stk. 4:

Formand og to bestyrelsesmedlemmer afgår 
på ulige årstal.
På valg er således:

Formand: Ib Eisenhardt (modtager 
genvalg).

Bestyrelsesmedlem: Ib Westergaard 
Andersen (modtager genvalg).
Bestyrelsesmedlem: Lise Stampe Rasmussen 
(modtager genvalg).

Endvidere vælges en revisor og en 
revisorsuppleant for et år ad gangen.

Revisor: Flemming Pedersen (modtager 
genvalg).
Revisorsuppleant: Lars Andersen (modtager 
genvalg).

*Ændring af § 10, stk. 3.

**Konfirmering af bestyrelsens valg af 
Birgitte van Zeijst som kasserer.

PS: Efter generalforsamlingen inviteres 
alle medlemmerne til af deltage i mag. art 
Birgitte Sonne  foredrag på Hundested Kro 
om Nunivak eskimomasker og tegninger 
fra Den 5. Thule- ekspedition. 

Indkaldelse til 
Knud Rasmussen Selskabets 
ordinære generalforsamling 
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Knud Rasmussen og Peter Freuchen har 
mange personbeskrivelser i deres bøger, om 
de mennesker der boede der, hvor Knud 
Rasmussen for nu 100 år siden oprettede Kap 
York Stationen Thule. 
Tilsvarende kender vi en masse ansigter 
deroppe fra gennem Harald Moltkes portrætter 
fra 1903-1904. Beskrivelserne er så levende, 
at man synes, man selv kender personerne: 
Ôdâq, Iggiánguaq, Sigdluk, Sorqaq, Kassaaluk,  
Navarana og de mange andre. Imidlertid er 
der navnlig én, som man aldrig glemmer, og 
det er Arnarulúnnguaq, der deltog i 5. Thule 
ekspedition. 
Den 11. marts 1923 deles ekspeditionen, og 
det er de 3 grønlændere: Knud Rasmussen, 
Qavigârssuarq (Miteq) og Arnarulúnnguaq, 
der fuldender ekspeditionen, og fører 
“Den store Slæderejse” ud i virkeligheden. 
Slædesporets redaktion synes vi i anledningen 
af 100 året for handelsstationens oprettelse 
vil bringe en hyldest til Arnarulúnnguaq med 
dette digt:  

 Digtet :  Arnarulunnguaq/Det l i l le 
kvindemenneske, eller som det hedder på 
grønlandsk: Arnarulunnguaq, er skrevet af 
politikeren og forfatteren Aqqaluk Lynge og 
bringes her i Slædesporet med tilladelse fra 
forfatteren. Digtet indgår i digtsamlingen: 
“Tupigusullutik angalapput/ Til Hæder og 
ære” og er senere genoptrykt i antologien 
”Isuma/ Synspunkt” på Forlaget Atuagkat 
1997. 
I digtet skriver Aqqaluk Lynge at: “Ingen har 
lavet en tavle, en statue eller en bog”. Nu er 
der imidlertid oprettet en komite, som samler 
penge ind til et mindesmærke og en bog om 
Arnarulunnguaq. Kunstneren Aka Høegh har 
indvilliget i at udforme mindesmærket.   
Man kan læse mere om Arnarulunnguaq 
i Mâliâraq Vedbæks bog “Navaranaaq og 
Andre – De grønlandske kvinders historie”, 
Gyldendal 1990. Knud Rasmussen har 
også skrevet en levnedsskildring om denne 
markante personlighed i Tidens Kvinder 
Nr.1, 1925: “Mennesker fødes og Mennesker 
dør”.  

Det lille kvindemenneske og Den store slæderejse
Af Claus Oreskov

Fra venstre Miteq, Arnarulunnguaq, og Knud Ras-
mussen. Sammen gennemførte de tre grønlændere 
en videnskablig ekspedition uden sidestykke Den 
Femte Thuleekspedition

Frimærke forestillende Arnarulunnguaq udgivet 
af Grønlands Post 1996. Grafik Jens Rosing
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Det lille kvindemenneske
Af Aqqaluk Lynge.

Først døde din mand
og siden din bror
og rejsen var end ikke startet endnu.
Alligevel tog de en stor beslutning
der siden blev til den store slæderejse.

Alle strabadser på rejsen
deltog du i,
for en kvinde var en rejse en rejse,
og hvert et arbejde var noget
som skulle fra hånden,
uanset om det var mands eller kvindes.

Efter en hård dagsrejse
skulle der slås lejr.
Du skulle sørge for noget varmt,
at lampen blev tændt,
og maden blev kogt.

Siden satte du dig på briksen
med bøjet ryg over skindet
med skærebrættet og uloen,
et stykke skind,
noget senetråd og en nål.

Arnarulunnguaq!
de mange sting du fik syet
var utallige
som rejsen var lang.

Når du trak senetråden 
op langs kinden
for at glatte den ud,
hvor faldt dit blik så hen,
hvilke tanker strøg dit sind?

Arnarulunnguaq, din store rejse
som blev til den ene mands ære,
for dig var det bare en rejse
en fangsttur
som så mange andre.

Ensom sad du med blikket rettet
mod et liv du til fulde nød.
Med de to mænd i en slæde,
du hjælp med at trække og skubbe
i kulden under sved.
du var med på jagt efter føde,
et liv for at overleve.

Hvilket inderste tanker havde du
i den nådeløse jagt efter ære,
som ikke betød noget for dig.

Kun en rejse i jagtmarker
som ikke bringer ære for dig, 
men en oplevelse blandt frænder

om mennesker som dig selv.

Overalt hvor du har været,
huskes du og Miteq.
Overalt hvor du har været,
Arnarulunnguaq,
huskes dit humør og lyse sind.
Ingen har lavet en tavle,
en statue eller en bog,
men din ånd og din styrke
er overalt som et bånd
for vor folk.
Uden dig var verden kun halv
og rejsen ufuldendt… 
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Den lille coaster, M/S SIGRID S, lå i slutningen 
af juli 1949 ved kajen ud for den mangeetagers 
bygning, hvor restaurant NOMA i dag har til 
huse. Ved rælingen stod en håndfuld unge, 
som skulle til vejr- og radiostationer i det 
vestlige Grønland.
Turen over Atlanten var lettere ubehagelig på 
grund af kraftige dønninger, men efterhånden 
faldt søsygecentrene til ro. Men kun for at 
blive reetableret ved første anløb i Grønland. 
Det var, da jeg passerede en lille bro i Paamiut 
(Frederikshåb). 
I 1949 var det stadig skrælt med kaffe i 
Danmark, men ikke i Grønland. 
Vi kom til Grønnedal, der stadig var en 
amerikansk flådebase, for at bunkre. Fra 

kajpladsen skulle Svoldgaard og jeg op 
til “Jærnhatten” med nogle følsomme 
instrumenter, for at måle magnetismen i 
fjeldet. De fire-fem mand, som var permanent 
deroppe, bød os på kaffe - - og det var kaffe: 
En slevfuld bønner pr. kop. Svoldgaard og jeg 
sov ikke de næste 24 timer. 
Videre  op langs  kys ten.  I  Aas iaa t 
(Egedesminde) traf jeg en god bekendt. Vi 
gik en tur op til radiosondestationen, og 
undervejs opdagede vi, at Peter Freuchen sad 
lidt oven for vejen ved et lille vandløb, og 
vaskede et eller andet. Min ven råbte til ham 
med spørgsmålet om, hvad han havde gang i. 
“Jeg vasker underbukser - jeg har skidt i dem” 
kom det bramfrit fra Peter.

Thule 1949, og lidt til
Af Jørgen Junge Busch.

Fra venstre Qavigarssuaq med medaljen fra sin deltagelse i “Den store slæderejse”, Jørgen J. Busch og Sorqaq, 
fotograferet i buldrende mørke af en amerikansk fotograf juleaften 1951 foran Thules gamle kirke
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Videre til Uummannaq og ind til Upernavik 
som det sidste sted før Thule. I Upernavik 
gjorde den gamle butik, med tykke mure af 
sten, et vist indtryk. Væggenes tykkelse var 
begrundet i, at hollandske skibe en overgang 
skød til måls efter byens huse.  
Melvillebugten var næsten blank som et 
spejl. Fra Knud Rasmussens bøger kendte jeg 
området, og kunne nikke genkendende til 
Kap York, og lidt senere til Wolstenholm Ø, 
Dalrymple Rock, og endelig lå Thulefjeldet 
lige i snuden. 
Skibet kastede anker i god afstand fra stranden 
inde i North Star Bay. Den første motorbåd 
ude ved skibet tog mig med ind til stranden, 
hvor flere af de lokale stod og tog imod. En 
ældre mand iført bjørneskindsbukser og 
kridhvid anorak kom hen til mig og spurgte 
på engelsk: “Is Pitterssuaq on board”. Jeg 
gættede hurtigt at han spurgte efter Peter 
Freuchen, hvorfor jeg svarede på lige så fejlfrit 
engelsk: “No”, hvorpå manden vendte om på 
kamikhælen og traskede ud mod bopladsen 
på den anden side af en lille bakke. Senere 
fandt jeg ud af, at det var legendariske Oodaaq  
fra Pearys ekspedition til Nordpolen, jeg 
havde talt med et kort øjeblik. Det var mit 
første møde af mange med gamle Oodaaq.
I løbet af det korte efterår og den begyndende 
vinter mødte jeg mange lokale fra bopladsen. 
Først Qujaukitsoq og hans kone Sofie samt 
Kavigarssuaq Miteq (Edderfuglen fra Knuds 
5. Thuleekspedition) og hans kone Bibiane. 
På en slædetur sammen med Qujaukitsoq 
byggede vi snehus. I skæret fra en staldlygte 
sad vi og småsnakkede. Qujaukitsoq spurgte 
til min familie. Jeg skulle fortælle, hvad min 
far hed og lavede - og det samme om min 
farfar. Sådan fortsatte Qujaukitsoq med at 
udspørge mig om hele min familie. Noget 
som er helt naturligt for beboerne i Thule 
at kende til og holde rede på, men det var 

en meget uforberedt situation for mig, 
især da jeg skulle omskrive min fars stilling 
som bogholder til grønlandsk, hvilket blev 
til noget med “at skrive små tal ind i store 
bøger”. Qujaukitsoq var tydeligt imponeret. 
Efter i lang tid at have været gæst hos 
Kavigarssuaq oplevede jeg en dag noget 
mærkeligt. Hver gang jeg besøgte Kavigarssuaq 
blev jeg som gæst budt på kød eller brød til 
kaffen som den første, fordi jeg var gæsten. 
Men en dag, da Kalepaluk (Pearys søn) var 
på besøg samtidig med mig, blev Kalepaluk 
budt først af kødet, fordi han var ældre end 
jeg. Derefter blev Kavigarssuaq budt, så kom 
turen til Kavigarssuaqs ældste søn, og inden 
Bibiane skar til sig selv, blev jeg budt af kødet. 
Lidt ejendommeligt, men jeg opfattede det 
som, at jeg ikke længere var en almindelig 
gæst, men “ligesom” hørte til i huset. 
Kavigarssuaq lærte godt fra sig i kunsten 
at overleve i Arktis, om slædekørsel og om 
fangst. På en vanskelig overfart, hvor det gik 
stejlt op og stejlt ned, gav Kavigarssuaq mig 
en amulet bestående af en harefod, sat på 
en ring af senetråd. Den skulle jeg have om 
halsen som beskyttelse mod alle ulykker på 
den vanskelige tur. Efter at nedkørslen var 
forløbet godt, og hverken hunde eller jeg var 
kommet til skade, kom Kavigarssuaq og bad 
om at få amuletten igen, for nu havde den jo 
gjort sin gode gerning for mig. 
I Savigsivik mødte vi Kalepaluk (Pearys søn). 
Han var lige kommet ind til Savissivik efter 
lang tids jagt i Melvillebugten. Det var en 
stolt Kalepaluk, som proklamerede, at nu 
var det igen den gamle storfanger Kalepaluk, 
som kom på besøg. Af en eller anden grund 
led Kalepaluk af tungsind, og opførte sig af 
og til mærkeligt, som om han var kraftigt 
beruset. 
På en slæderejse tilbage til Thule fra Savissivik 
kørte Kavigarssuaq og jeg side om side. 
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På et tidspunkt gav jeg mine hunde mit 
hjemmebryggede fartsignal. Hundene sprang 
fremad, og da jeg passerede Kavigarssuaqs 
hunde, hviskede jeg “aai - aai - aai” til dem 
med det resultat, at de sagtnede farten. Da 
vi skulle holde hvil senere på dagen, var 
Kavigarssuaq stolt over, at han nu havde lært 
mig så meget, at mine hunde kunne køre 
fra hans. 
På samme tur overnattede vi i en tørvehytte. 
Manden i hytten var på en længerevarende 
fangstrejse. Da vi havde sat os på briksen, 
ventende på, at vandet til kaffen kom i kog 
over spæklampen, pegede konen i hytten 
pludselig på mine bjørneskindsbukser, 
og bad mig tage dem af. Jeg må have 
set noget mærkelig ud i ansigtet over, at 

skulle smide bukserne, men Kavigarssuaq 
skraldergrinede, og langsomt gik det op for 
mig, at konen havde set, at en syning i mine 
bjørneskindsbukser var gået op, og nu skulle 
den repareres. 
Sidste gang jeg mødte legendariske Oodaaq  
var i påsken 1951. Hvert år i påsken havde vi i 
Thule en sportsdag med hundeslædevæddeløb, 
fodboldkamp mellem udsendte og lokale 
beboere, og som afslutning havde vi en 
skydekonkurrence med vore langløbede 89’er 
rifler. Målet var altid en tændstikæske, og 
afstanden var 60-70 kamikskridt. En efter en 
faldt skytterne fra og til sidst var kun Oodaaq 
og jeg tilbage - gamle Oodaaq vandt.
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Interessant weekendophold i Hundested Kro 
den 1/4 – 3/4 2011.

Interessant weekendophold i Hundested 
Kro den 1/4 – 3/4 2011.
Knud Rasmussen Selskabet arrangerer kursus 
sammen med Folkeuniversitetet i København. 
Vi håber, at I alle sammen vil støtte dette 
arrangement. Det er en prøveballon, og hvis 
det bliver en succes, kan det danne præcedens 
for lignende kurser i fremtiden. Fordelen ved 
et weekendophold er bl.a. det sociale samvær 
mellem folk, der deler samme interesser, 
ligesom der vil blive mulighed for at snakke 
med underviserne.   

ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI 
– Polarfolkene ved Bering Strædet og 
i Sibirien - deres historie og etnografi 
(emnekursus)

Hold 5010: fredag 18-20, lør-søndag 10.15-
16 (1/4-3/4)

Ved mag. scient. Claus Oreskov, ph. d. BentClaus Oreskov, ph. d. Bent 
Nielsen, Master of Arts Alona Yefimenko
, bibliotekar Peter Jessen, cand. scient. 
ant. Knud Fischer-Møller, dr. phil. Hans 
Christian Gulløv, mag. art. Birgitte Sonne. 
Tilrettelægger: Claus Oreskov

Skæbnen ville, at Knud Rasmussen måtte 
slutte den store slæderejse med kun en dags 
ophold i Sibirien. Hvad ville Knud have 
oplevet, hvis han var rejst videre i tid og rum 
gennem det vældige russiske nord? Kurset ser 
på stedets etnografi, sprog, kulturer, arkæologi 
og der vises etnografiske dokumentarfilm. De 
russiske urfolks grupper bliver præsenteret 
med særlig fokus på tjukter, eskimoer/
inuit og samer, ligesom disse folks historie 
bliver gennemgået - urfolkenes livsvilkår 

i det zaristiske Rusland, Sovjetunionen 
og det post-sovjetiske samfund. Udover 
russiske urfolk vil den nyeste forskning 
vedrørende eskimoerne/jupik på Nunivak-
øen blive medtaget. Knud Rasmussen mødte 
Nunivak-eskimoer, men han kom ikke selv 
til dette for inuitforskningen så spændende 
sted. Imidlertid skaffede Knud Rasmussen 
Nationalmuseet en samling af masker fra 
Nunivak-eskimoerne, som vil blive beskrevet 
på kurset. Knud Rasmussen Selskabet 
arrangerer udstillinger og ekskursion til 
Knud Rasmussens Hus. Kursusafgiften, 
750 kr., indeholder fuld forplejning hele 
weekenden. Ønsker man at leje et enkelt- 
eller dobbeltværelse for to overnatninger på 
Hundested Kro er der en tillægspris på kr. 
1.400 pr. person. Bestilling senest 14 dage 
før kursusstart ved henvendelse og betaling 
til Hundested Kro.

Hundested Kro og konferencecenter, 
Nørregade 10, 3390 Hundested

Begrænset deltagerantal, derfor ingen rabat.
Tilmelding og indbetaling foregår gennem 
Folkeuniversitetet i København. Skriv eller 
ring efter det trykte katalog, der kommer 
mellem jul og nytår. Man kan også få kataloget 
tilsendt ved at sende en e-mail med navn og 
adresse til fukbh@hum.ku.dk, eller man 
kan se programmet på Folkeuniversitetets 
hjemmeside: 

http://www.fukoebenhavn.dk/default.aspx

Folkeuniversitetet i København, Njalsgade 
80, trappe 10, DK-2300 København S. 
Telefon 3532 8710.
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Programmet.
Fredag aften. Antropolog mag. scient. 
Claus Oreskov - Introduktion til kurset og 
præsentation af polarfolkene i Rusland og 
Arktis.
Direktør på Arktisk Institut ph. d. Bent 
Nielsen – Knud Rasmussen på Tjukotka og 
videre. 
Lørdag formiddag: Museumsinspektør, dr. 
phil. Hans Christian Gulløv – Arkæologiske 
udgravninger på Tjukotka. 
Lørdag eftermiddag:.
Seniorforsker mag. art Birgitte Sonne 
– Nunivak eskimomasker og tegninger fra 
Den 5. Thule- ekspedition. 
Direktør på Arktisk Institut Phd. Bent 
Nielsen- Tjukotkas urbefolkninger. 
Lørdag aften: Filmkonsulent cand. scient. 
ant. Knud Fischer- Møller – Etnografiske 
dokumentarfilm fra Sibirien. 
Søndag formiddag: Slavist Peter Jessen – 
Ædle vilde. Fra Bering til Freuchen – danske 
rejsendes syn på russiske urfolk.
Søndag eftermiddag: Master of Arts Alona 

Yefimenko – Kamtjaktas urbefolkninger. 
Alona er selv tjukter/even og opvokset 
på Kamtjatka. Forelæsningen bliver på 
engelsk, men Alona forstå dansk og kan 
udmærket svare på spørgsmål stillede på 
dansk (mulighed for hviske tolkning!) 
Søndag eftermiddag: Antropolog, mag. 
scient. Claus Oreskov – Samerne i Rusland 
– historie og levevilkår. 
Endvidere bliver der vist to korte film af den 
tjuktiske instruktør Philipp Abryntin: “Ivan 
& Ivan” samt “Det er mig, Sergej”  ?
Foreningen for russiske urfolk INFONOR 
bidrager med en del gratis, studierelevant 
læsestof. Desuden vil der blive udstillet 
bøger om de russiske urfolk på skandinavisk, 
engelsk, tysk og russisk, og der vil blive vist 
en lille etnografisk udstilling.  
Knud Rasmussen Selskabets generalforsamling 
falder samtidig med seminaret. Medens 
generalforsamlingen finder sted, vil der være 
pause i seminaret. Efter generalforsamlingen 
kan alle gå over på kroen og deltage i Birgitte 
Sonnes foredrag.
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Efter en moskusoksejagt på 1. Thule-
ekspedition udspillede følgende korte samtale 
sig mellem Knud Rasmussen og Peter Freuchen. 
Den citeres efter Peter Freuchens bog ”Knud 
Rasmussen, som jeg husker ham. a)
“Da vi gik hjem til vort telt, regnede vi ud, 
at i to måneder havde vi ikke nydt andet end 
moskusoksekød, og så sagde Knud: ”Hvis du 
nu kunne vælge og kunne få alt i verden, hvad 
du ønskede dig, hvad ville du så have at spise 
til aften?”
“Ja...det ved jeg ikke, det ved jeg virkelig ikke! 
Det er så svært at sige!”
“Men hvad mener du,” sagde Knud, ”om et 
dejligt stykke kogt moskusoksekød? Kunne du 
tænke dig noget bedre?”
“Næ,” sagde jeg,“i grunden ikke.” For sådan er 
moskusoksekød, og sådan var Knud.
Jeg smagte selv moskusoksekød første gang 

Brikseskind.
Ren og moskus - ren luksus

Af Torben Diklev

i Qaanaaq under et besøg af inuit fra Baffin 
Island. De havde medbragt frossent kød, 
som blev serveret direkte fra klumpen. Det 
var en storslået sanseoplevelse at lægge det 
frosne kød i munden for så gradvis at få den 
særprægede smag tøet ud af kødet og over i 
smagsløgene. Det undrer mig derfor ikke, at 
det Franske Gastronomiske Akademi for få 
år siden udnævnte moskusoksekød til verdens 
bedste kød.
Moskusoksekød har  også  været  på 
menuen hos polarsekimoernes forfædre 
i Nordvestgrønland. Knud Rasmussen 
nævner i sin beskrivelse af Thule Distrikt b) 
arkæologiske fund af moskusokseknogler i 
møddingerne ved Thule-husruinerne i både 
Aunnartoq/Rensselaer Bugt og Inuarfissuaq/
Marchall Bugt i Inglefield Land. Andre har 
omtalt tilsvarende iagttagelser.
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Figur af hvalrostand afleveret til Thule Museum 
af fanger Isak Alataq. Det oprindelige øsken 
på undersiden er gået i stykker og figurens ene 
moskushoved har fået indskåret hak i mulen, som 
viser, at det har fortsat sin funktion som fastbundet 
pryd i en eller anden forbindelse.

Tegning af “vinget nålehus” med vedhæng.  Det er 
min opfattelse, at figuren af de to moskusoksehoveder 
har prydet et traditionelt, Thule-eskimoisk nålehus. 
Der har det sandsynligvis fungeret som holder for 
fingerbøllet af remmesælslæder. Nålene blev rullet 
ind i tyndt sælskind og trukket i sikker opbevaring 
i husets hulrum.

Jeg har se lv på mine rejser  fundet 
moskusoksekranier ved Booth Sund centralt 
i distriktet. I 1999 indleveredes til Thule 
Museum en lille udskæring af hvalrostand. 
Den er ca 3,5 cm lang og forestiller to 

moskusoksehoveder.
Et kranium af en moskusoksekalv blev i 1994 
fundet af en tysk turist ved kanten af iskappen 
på landet over Qaanaaq, Piulip Nunaa. Via 
hotelejer Hans Jensen kom kraniet med 
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Moskusoksehornene blev tidligere brugt til at lave 
kopper/øser af. Det var den store pandebrask, 
som anvendtes. Vi har i Slædesporet nr. 8, s. 119 
gengivet sagnet om de to eskimoer, der rejste verden 
rundt. Knud Rasmussen bruger i denne udgave af 
fortællingen udtrykket drikkehorn om de drikkekar, 
som mændene kun havde hankene tilbage af, da de 
endelig mødtes igen. Der har været tale om kopper 
af den afbildede type. Dette eksemplar har tilhørt 
Peter Freuchen.

oplysninger til museet. Ved et tilfælde var 
der den samme sommer besøg af en dansk 
botaniker i Qaanaaq. Igennem de foregående 
år var der sket en stadig formindskning af 
iskappen. Det betød, at det underliggende 
terræn var blevet blottet i et bredt bælte langs 
iskappens kant. Botanikeren havde været en 
tur oppe ved iskanten og der fundet nogle 
subfossile lichener. Ved sin hjemkomst til 
Danmark havde han fået disse planterester 
dateret ved kulstof 14-metoden. Det kunne 
derved fastslås, at landskabet sidst havde 
været isfrit for ca. 1400 år siden. På det 
tidspunkt var der ingen indbyggere i området, 
men muskusokserne var der altså.
Sommeren 1986 blev der sat moskusokser ud 
på et par lokaliteter i Thule Kommune. Jeg var 
selv på Herbert Ø den dag den amerikanske 
isbryder, NORTH  WIND,  sejlede igennem 
Murchison Sund med de 10 kvier og fire 
ungtyre, som efter landsætning i Rensselaer 
Bugt skulle fremavle en ny bestand i Inglefield 
Land. Det skulle de have 12 år til, og derefter 
skulle optælling så gå forud for afgørelsen om 
begrænset jagt. I 1999 vurderedes bestanden 
til 270 dyr, og der blev ved lodtrækning 
mellem de registrerede fangere, som havde 
indsendt ønske derom, udtrukket 10, som 
hver fik lov at skyde én tyr. Det var første 
gang i langt over 100 år, der var blevet nedlagt 
moskusokser i Nordvestgrønland. Bestandene 
trives godt, og der kan nu tages et antal dyr 
på årlig basis.
I det nutidige samfund har befolkningen ikke 
længere samme behov for moskusokseskindene 
og hornene, som deres forfædre havde for 
blot nogle få gerationer siden. Kødet er 
baggrunden for nutidens jagt og udgør et 
skattet tilskud til kosten, som man gerne 
rejser langt for at skaffe.
I forbindelse med sin “Jagtekspedition”/
“Etnografiske Ekspedition” til Ellesmereland 

i 1907 skriver Knud Rasmussen c), efter at 
jagtselskabet på tre mand har nedlagt tre 
tyre samt en hel flok på 12 med tyre, køer 
og kalve: “En Jæger er ingen Slagter. Men Kød 
måtte vi jo have, og Skind, dejlige, store, varme 
Brikseksind til den lange, kolde Mørketid.” 
Kødet var nødvendigt for overlevelsen af de 
godt 30 hunde og de tre mænd, men det 
var skindene, som var anden hovedårsag 
til nedskydningen af moskusokserne. På 
det tidspunkt var pelsrige skind eneste 
form for sengetøj hos den polareskimoiske 
befolkning.
På færden hjem til Grønland over isen i Kane 
Basin ser Knud Rasmussen klart nordkysten af 
Inglefield Land og kommenterer i forbindelse 
med synet af Aunnartoq/Rensselaer Bugt: 
“Uden høje Fjælde breder Landet sig indover 
mod Indlandsisen, kendt som et af de få Steder, 
hvor Vildrenerne endnu træffes i større Flokke 
paa Grønlands Nordvestkyst.”
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Inuk-tegning fra 5. Thule-ekspedition: Inuk-fortælleren bruger polyperspektiv i sin tegnede beretning. Beskueren 
lader blkket vandre fra sted til sted i tegningen og bliver ubevidst trukket ind i billedets handling. 

Renskind er  bedre  i so le rende  end 
moskusokseskind, men renerne er sky og 
flygter og bliver derfor vanskeligere at jage 
end moskusokserne, som jo blot stiller sig i 
karré og lader sig skyde som slagtekvæg.
Fra sin ekspedition til Nordvestgrønland 
i 1854 d) skriver I. I. Hayes om et besøg i 
et polareskimoisk vinterhus. Han har fat i 
detaljen, og i beskrivelsen af briksen lægger 
han mærke til følgende:“...This elevation...
seved both as bed and seat, being covered with 

dry grass, over which were spread bear and dog-
skins.” (Denne forhøjning...tjente både som seng 
og siddeplads, og var dækket med tørt græs over 
hvilket var udbredt bjørne- og hundeskind.) 
På dette tidspunkt i polareskimoernes 
historie var der, at dømme ud fra denne 
ene beskrivelse, altså hverken ren- eller 
moskusokseskind på briksen. Det passer 
godt med den teknologiske virkelighed, som 
polareskimoerne levede i. De var naturligvis 
opmærksomme på rensdyrene, som forekom 
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Qaaqutsiaq Etah demonstrerer skydestilling med bue 
og pil som teenager i Etah, 1914-17. 

almindeligt overalt i distriktet, på fastlandet 
som på øerne, men de havde ikke våben 
at nedlægge dem med. Det var først med 
indvandringen i midten af 1860’erne af 
Qillarsuaq og hans lille følge fra Baffin 
Island, at bue og pil blev genintroduceret i 
befolkningen, og dermed også muligheden 
for at drive jagt på rensdyr. Polareskimoerne 
kendte godt betegnelserne for bue og pil, men 
deres viden om fremstillingen var glemt. De 
gjorde sig endda den forestilling, at renkød 
var urent at spise. Talrige arkæologiske fund 
fra deres område viser, at bue og pil var 
almindeligt jagtudstyr for deres forfædre. 
I beretningen fra Den danske litterære 
Grønlands-ekspedition, bogen Grønland e),  
finder vi på side 210 denne beskrivelse af 
bue og pil. “Buen var af spaltet sammensurret 
Renshorn sammensat af 3 Dele og overspændt 
med flettet Senetraad af Narhval. Strængene 
var ogsaa af flettet Narhvalssener,... Pilen var 
af Træ med en Jernspids, som man i Reglen 
forarbejdede af et Tøndebaand fra de hvide 
Mænd paa besøgende Skibe.”
“For naar man ikke længe har faaet Renskød, 

Qaaqutsiaq,1989, som 87-årig i Qaanaaq med 
kopi af rentaksbue. Qaaqutsiaq var med på Erik 
Holtveds arkæologiske ekspedition til Inglefield 
Land i 1936-37. På vej med hundeslæde over 
iskappen fra bygden Siorapaluk til Inglefield Land 
opdagede Qaaqutsiaq en hel moskusokse, som var 
indefrosset i isen . Han fortalte ikke Holtved om 
fundet, for, som han fortalte mig, “Han var så 
interesseret i alt muligt, og vi ville sikkert være 
blevet sat til at hugge moskusoksen fri af isen, for at 
den kunne blive undersøgt og bevaret, og det havde 
jeg ikke lyst til.”



112

Taateraq portrætteret af Harald Moltke. Portrættet 
er ikke tidligere offentliggjort. Kunstneren har udført 
talrige studier af portrættet af denne, polareskimoernes 
mundtlige avis, som lammedes og stivnede efter fangst 
af en tupilak.

saa kan man godt blive helt tosset efter det,” 
siger Arnâluk ... Og hendes mand, Taterark, 
fortsætter, “Jeg skød Rensdyr paa samme Maade 
som med en Bøsse. Det vil sige, jeg opsporede 
Dyret og nærmede mig det paa Skudhold 
uden at blive opdaget og sendte det saa en Pil 
i Kroppen. Holdet var det samme som et jævnt 
kort Skudhold. Jeg kunne godt faa mange 
Rensdyr med Bue og Pil.” (Grønland s. 210.)
Der har til stadighed været rensdyr i distriktet, 
men både vejret og jagten har indvirket på 
bestandene, så der har været store udsving 
i antallet. Peter Freuchen beretter i sin 
erindringsbog, Min Grønlandske Ungdom 
f ), i andet kapitel følgende: “En af vore 
største vanskeligheder var straks at skaffe os 

nogle renskind...På den tid var rensdyr blevet 
sjældne og her fik jeg opklaring på deres mystiske 
forsvinden,...For mange år siden havde de 
været meget talrige. Eskimoerne vidste dengang 
ikke, hvordan de skulle dræbe dem, da de ikke 
kendte buer og pile. Men så var det – nemlig 
i året 1864 – at en stamme emigranter kom 
rejsende fra Admiralty Bay i Baffins Land...
Og de bragte våben med til at jage renerne. De 
indvandrede var forbavsede over den rigelige 
jagt, men senere hen blev den “Store Natur” 
misfornøjet og dræbte alle vildrenerne. Der 
kom en usædvanlig varm mildning to vintre i 
træk. Det regnede, som om det var sommer og 
alt tøede. Men regnvandet ramte den kolde jord, 
som ikke havde i sinde at forlade vinteren, så 
længe det endnu var mørkt. Regnen frøs derfor 
straks og dækkede jorden med et tykt lag is for 
resten af året. Vildrenerne kunne ikke stampe 
igennem ned til græsset, og de fleste døde af 
sult. Men den “Store Natur” var ikke tilfreds, 
og derfor gentog den sin vredesakt næste år, og 
denne gang blev kun få rensdyr i live.”
Jagten med bue og pil har ikke kunnet 
true bestandene. Med Robert Edwin Pearys 
ankomst til distriktet i 1891 blev de effektive 
Winchester-rifler introduceret. Eskimoerne 
kaldte denne riffel med 8 skud i magasinet 
for,“den, der kan skynde sig”. Og det 
kunne den sandelig, særlig set i forhold til 
forladergeværerne. Anvendelsen af denne 
nye, avancerede teknologi gjorde et godt 
indhug på rensdyrforekomsterne. Peary 
opslog sit første ekspeditionshovedkvarter 
ved Red Cliffs på den sydlige bred af Mac 
Cormick Fjord og blev hurtigt klar over, 
at der var nogle få rener i alle dalstrøgene i 
fjorden. Inden vinter havde de nedlagt 31 
dyr. Allerede i marts nedlagde de yderligere 
10 dyr. I 1894 byggede han sit hovedkvarter i 
bunden af Bowdoin Fjord og fortsatte derfra 
jagten på rener. Snart var de små bestande i 
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dalstrøgene udryddet, og Peary kunne ikke 
længere så let skaffe sig renkød. I løbet af de to 
ekspeditioner blev der nedlagt 171 rener. Den 
store halvø mellem Inglefield Bugt og Olrik 
Fjord havde stadig en rimelig bestand, men 
arbejdsindsatsen i forhold til udbyttet var for 
stor. Peary intensiverede i stedet fangsten af 
hvalros for at dække behovet for kød på denne 
ekspedition, som varede til 1896.
I bogen Grønland finder vi på side 220 
beretningen om en jagttur til Wolstenholme 
Ø/ Qeqertarsuaq (Storøen) den 23. april 
1903. Ekspeditionens tolk og jæger, Jørgen 
Brønlund, havde været afsted sammen med 
polareskimoen Uvdloriaq. De vendte tilbage 
med en renko og dens kalv som udbytte. 
Den tyr, de også havde set, var undsluppet. 
Uvdloriaq sagde ved hjemkomsten: “Ja, saa er 
der kun ét Rensdyr tilbage på Storøen.”
Uvdloriaq havde lånt Mylius-Erichsens 
Winchester-riffel med otte skud i magasinet. 
Mylius-Erichsen gengiver bemærkningen, 
men der er ikke yderligere reflektioner over 

konsekvensen af, at den enlige han ikke kan 
blive grundlag for en ny bestand. Hverken 
hos inuit eller hos de hvide mennesker var 
der førhen generelt nogen forståelse for eller 
holdning til de alvorlige konsekvenser af den 
uhæmmede bortskydning af vildtbestandene. 
Overvejelser om jagttryk og bestandsbevaring 
opstod både hos inuit og hvide mennesker først 
under indtryk af længere tids uhensigtsmæssig 
anvendelse af ny, højeffektiv teknologi. Men 
den enkelte kunne så alligevel undervejs give 
det en alvorlig tanke, således som Tornge gør 
i sin beretning til Mylius-Erichsen e)s.544. 
“Forrige Aar fik jeg saa mange Rensdyr inde 
i Kangerdlugsuaq, at deres tal løb op mod 
det andet Menneske (op mod det andet 20, 
altsaa i hvert Fald over 30 dyr), men Samik 
og Angmalortoq  fik endnu flere. Det var om 
Efteraaret. Alligevel tror jeg, der bliver færre og 
færre Rensdyr, og det kan godt være, man tilsidst 
skyder dem helt op. Peary har skudt forfærdelig 
mange af dem, og nu da vi har Bøsser, er vi 
blevet farlige Fjender for Rensdyrene. Med 
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Bue og Pil var det vanskeligt at faa mange 
Rensdyr.”
Af frygt for at rensdyrene på halvøen mellem 
Inglefield Bredning og Olrik Fjord skulle 
forsvinde blev der i 1968 udsat 9 rensyr fra 
Itivnera/Kapisillit i Godthåbsfjorden. Disse 
var efterkommere af rensdyr fra Norge, 
dvs. samiske, halvtæmmede, skandinaviske 
vildrener. Dermed foretog man en opblanding 
af den oprindelige arktiske renbestand.
Omkring 1990 havde en lille flok rensdyr 
fra Inglefield Land forceret indlandsis og 
bræer og var ankommet til det frodige 
landskab omkring søerne i bunden af Mac 
Cormic Fjord. De var antagelig gået ned 
ad den gletcher, som Peary havde navngivet 
100 år før, Tugto Glacier, Rensdyrbræen. 
Det var første gang siden Pearys jagtindsats 
i området, at rensdyr igen befandt sig på 

stedet. I Siorapaluk fik man nys om dyrenes 
tilstedeværelse, og da der ikke var vedtægter, 
som begrænsede fangst af rensdyr i det 
område, så skyndte fangere sig at sejle ned til 
stedet og skød dem alle sammen.
I 2001 bemærkede den amerikanske 
polarrejsende, Lonnie Dupre, og hans 
australske ledsager, John Hoelscher, friske 
rensdyrspor på Tugto Gletscher under deres 
nedkørsel ad den ved afslutningen af deres 
slæderejse nord om Grønland fra Constable 
Pynt til Qaanaaq.
I foråret 1911 vendte Knud Rasmussen 
sammen med et par polareskimoiske ledsagere 
hjem til Stationen fra moskusoksejagt på 
Ellesmereland. Disse årligt foretagne jagtture 
viser klart, at man anså dette område som 
traditionel jagtmark. Med oprettelsen af 
Kap York Stationen Thule i 1910 havde 
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Kap York distriktet fået status som privat, 
dansk område. Knud Rasmussen fortsatte de 
traditionelle jagtture, som skaffede dejligt kød 
og herlige brikseskind.
I 1880 havde England overdraget de 
arktiske øer, som altså også omfattede 
Ellsemereland/Ellesmere Island til Canada. 
Dette skulle efterhånden vise sig at indvirke 
på polareskimoernes hævdvundne ret til 
fangst i området. Peter Schledermann g) 
skriver om denne problematik, at en række 
hændelser bragte den canadiske regering 
til handling i forhold til håndhævelsen af 
overretten til det arktiske arkipelag. I første 
omgang tog de Otto Sverdrups arbejde for 
at få den norske regering til at gøre krav 

på de områder, som han havde kortlagt og 
erklæret for norske i forbindelse med med 
Fram-ekspeditionen fra 1898 til 1902, mere 
alvorligt end den norske regering.
En anden væsentlig anstødssten for den 
canadiske regering var den amerikanske 
Crockerland-ekspedition,1913-17, under 
Donald MacMillans ledelse. Den havde 
sin basislejr i ved Etah nordligt i Thule-
distriktet og var meget afhængig af jagten 
på moskusokser i Ellesmereland. Dette 
medførte, at den canadiske regering i 1917 
vedtog en udvidelse af jagtloven, som gjorde 
det ulovligt for andre end de indfødte at 
nedlægge moskusokser, og at jagt kun måtte 
foregå for at forebygge hungersnød.
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Kaptajn Comer afhentede Crockerland-
ekspeditionen i 1917. Han havde stor interesse 
for arkæologi, og sammen med Peter Freuchen, 
som bestyrede Thule-stationen havde han 
foretaget de første udgravninger ved den 
polareskimoiske boplads på Uummannaq-
halvøens nordkyst, den klassiske lokalitet for 
den senere definerede Thule-kultur. Comer 
var hyppig gæst på Thule-stationen, og da 
han i 1920 ved en kongelig kommission 
i Ottawa meddelte, at han havde set 150 
tørrede moskusokseskind på Thule-stationen, 
så fik det den canadiske regering til at reagere. 
Der blev sendt en protest til den danske 
regering, som dog måtte melde tilbage, at det 
ikke sorterede under den, da Knud Rasmussen 
via sin Thule-station var eneste myndighed 
i Nordgrønland. Efter at Knud Rasmussen 
havde modtaget den canadiske regerings 
protest sendte han et langt, velgennemtænkt 
svar. I dette understregede han blandt andet, 
at amerikanske ekspeditioner havde bragt 
den nordvestgrønlandske rensdyrbestand 
på randen af udryddelse, af hvilken grund 
polareskimoerne havde været nødsaget til 
at jage moskusokser i Ellesmereland for at 
kunne skaffe skind og kød. Han afsluttede 
brevet med følgende udtalelse:“Det er 
velkendt, at polareskimoernes område ligger 
under definitionen “ingenmandsland”, og der 
er derfor ikke nogen autoritet i distriktet ud 
over den, jeg udøver i kraft af min Station – en 
autoritet, som jeg hidtil ikke har haft nogen 
vanskelighed med at opretholde, hovedsagelig 
fordi polareskimoerne, når de behandles 
fornuftigt, indtager en meget fornuftig holdning 
over for beslutninger, som Stationen finder 
tilrådelige...I fuld bevidsthed om det arbejde, 
som ligger forude, og det ansvar, jeg påtager 
mig, skal jeg tillade mig at afslutte med at 
fastslå, at jeg med hensyn til at udføre de 
beskyttelsesforanstaltninger, som påpeges i denne 

udtalelse, ikke vil få brug for nogen assistance 
overhovedet fra den canadiske regering.”
Denne udtalelse fik den canadiske regering 
op af stolene. I forhold til de internationale 
bestemmelser for ingenmandsland havde 
Knud Rasmussen fat i den lange ende. 
Uden permanent tilstedeværelse eller årlig 
markering i Ellesmereland var Canada uden 
reel indflydelse på forholdene i området. 
I 1922 oprettede Det canadiske ridende 
Politi (RCMP) stationen, Craig Harbour, 
på sydkysten af Ellesmereland. I den anden 
sæson assisterede de to polareskimoer, 
Panikpa/Panikpak og Klishoo/Qissuk, sammen 
med deres familier på stationen. Efter er 
række forgæves forsøg lykkedes det endelig 
i 1926 at oprette en RCMP-station i 
nabolaget til Thule. Den 9. august blev 

Utuuniarsuaq 1997. Han er fortæller og hovedperson 
i William Longs film, Vision Man, fra samme år.
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stationen i Alexandra Fjord, Bache Halvø-
området indviet. Det er området, hvor 
polareskimoerne til alle tider har haft deres 
jagtmarker, og hvortil Knud Rasmussen fulgtes 
med dem på moskusoksejagt.
Politibetjentene på stationen havde brug for 
stedkendte hjælpere i deres patruljearbejde. 
Det ridende politi red ikke, men var afhængigt 
af dygtige hundeslædekørere. Paradoksalt nok 
blev det så netop polareskimoer, som kom 
til at træde til som “lokale” assistenter for 
de myndigheder, som var ankommet for 
at holde netop polareskimoerne fra at jage 
moskusokserne. De første var Nookapingwa/
Nukapianguaq, Oodee/Oodaaq, og Ahkeeoo/
Arqioq, og siden mange andre. Men ingen 
af dem deltog uden Knud Rasmussens 
vidende og mellemkomst. Der blev indført 
bøde for at nedlægge moskusokser. Gamle 
Utuuniarsuaq Avike har fortalt mig, hvordan 
han lå og sigtede på moskusokserne i lang 
tid uden at skyde, men med hovedet fuldt 
af forestillinger om alt det dejlige, som stod 
lige for sigtekornet. “Men jeg skød ikke nogen, 
for jeg havde ikke penge til at betale med.” 
Han forstod ikke forskellen mellem bøde 
og betaling, men det forekom ham meget 
mærkværdigt, at der var kommet fremmede 
til hans jagtområde, som forlangte betaling, 
for at han kunne skyde sine byttedyr.
Stationen i Alexandra Fjord var bemandet 
indtil 1933. Bygningerne står endnu og 
har siden tjent som basislejr for talrige 
canadiske og internationale, videnskabelige 
projekter. Blandt disse et mangeårigt 
arkæologisk arbejde, som har påvist den 
intime sammenhæng mellem Ellesmereland 
og Nordvestgrønland for befolkningerne 
igennem ca. 4.500 år. Nationalstaternes 
annektereing af polareskimoernes traditionelle 
jagtmarker brød denne årtusindgamle 
sammenhæng.

Mon nogen vil vove pelsen for at bringe 
polareskimoerne deres hævdvundne 
rettigheder tilbage?
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1935
d) I. I. Hayes, 1860: An Arctic Boat 

Journey in the Autumn of 1854. 
Boston.

e) Mylius-Erichsen, L. og Moltke, H. 
1906: Grønland.

f ) Freuchen, Peter,  1963. Min 
Grønlandske Ungdom.

g) Peter Schledermann, The Muskox 
Patrol: High Arctic Sovereignty 
Revisited. Arctic, årg. 56, nr. 1 
(marts 2003) s. 101–109
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Referat af møde i ”Knud Rasmussen Selskabets” bestyrelse, 
søndag d.19.december kl.14.- 17. hos næstformand Claus 

Oreskov, Sankt Anna Gade i Helsingør
Til stede: Ib Eisenhardt (formand), Claus 
Oreskov (næstformand), Kurt Decker, Ib 
Westergaard, Birgitte van Zeijst (kasserer), 
Birte Haagen (suppleant, referent) samt som 
særlig inviteret Torben Diklev.
Fraværende: Lise Stampe (sekretær) samt 
suppleant Knud Michelsen
Birgitte blev budt velkommen og Knud 
Michelsens fravær beklagedes.
Dagsorden:
1. Planerne om oprettelse af Knud Rasmussen 
museum
2. Fordeling af arbejdsopgaver
3. Regnskabet til Alf Trolle Legatet. Arktisk 
Instituts regning til KRS
4. Slædesporet. Artikel om planeten Knud. 
Richard West. Den lille prins?
5. Kontingent, restancer
6. ?
7. Evt.
Ad 1. På generalforsamlingen i sommer 
tilbød Knud Michelsen (KM) at undersøge 
m u l i g h e d e n  f o r  s a m a r b e j d e  m e d 
Industrimuseet Frederiks Værk. Se referat i 
Slædesporet nr. 24, s. 70.
Den 11. oktober  fandt et møde sted hos 
KM hvor museumsinspektør Søren la Cour 
Jensen, Knud van Hauen og Knud Nielsen 
deltog. KM sendte referat af mødet til 
Selskabets bestyrelse. Selskabets formand blev 
senere inviteret til et møde i Frederiksværk, 
men var forhindret. Han tilkendegav i en 
mail, at han meget gerne ville deltage i evt. 
kommende møder. Endvidere kommenterede 
han skriftligt referatet fra mødet hos KM. 
Telefonisk foreslog han KM at denne over 
for museum og kommune, som der nu var 
skabt kontakt til, skulle repræsentere Knud 

Rasmussen-familien og ikke Selskabet, 
idet dette ville give mulighed for at flere 
fra Selskabet kunne blive repræsenteret 
i den arbejdsgruppe, det er foreslået at 
oprette. KM havde foreslået at næstformand 
Claus Oreskov skulle være én af selskabets 
repræsentanter i arbejdsgruppen. Endvidere 
var glaspuster Andrew Brown, der er kendt 
som en lokal ildsjæl og initiativtager, tidligere 
borgmester i Hundested, Hans Swennesen 
og flere foreslået som deltagere. Bestyrelsen 
udtrykte glæde over KMs initiativ samt over, 
at han vil repræsentere familien i det videre 
arbejde med museumsplanerne.
I bestyrelsen var der enighed om at slutte 
op bag etableringen af en arbejdsgruppe 
samt at deltage med repræsentanter for at få 
indflydelse på og sikre, at der arbejdes mod 
det rette mål: et arktisk forskningscenter 
med udstillings- og opbevaringsfaciliteter. 
Dog under forudsætning af at selskabet ikke 
bliver økonomisk impliceret. Til gengæld 
vil selskabet gerne medvirke til at søge 
fondsmidler, hvis noget sådant skulle blive 
aktuelt. Lise Stampe og Claus Oreskov er 
interesseret i at indtræde i arbejdsgruppen. 
Endvidere blev det foreslået, at ”menige” 
medlemmer af selskabet samt lokale beboere 
med interesse for sagen skulle kunne 
deltage. 
I referatet fra KM nævnes “Lemckes Gård” i 
Hundested som et muligt sted at etablere et 
museum. Dette var bestyrelsen énstemmigt 
imod og vil foreslå, at der bliver tale om en 
nybygning. En energirigtig bygning, som vil 
kunne holde driftsudgifterne nede.
Det fremgik af referatet, at planerne øjensynligt 
er langt fremme og at unavngivne fonde 
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skulle have tilkendegivet positiv interesse 
for ideen. BvZ havde i ugens løb hørt en 
radioudsendelse, hvori samme udtalelser var 
blevet fremført.
Bestyrelsen spekulerede på, om der foreligger 
en byrådsbeslutning om at arbejde for et 
sådant museum. Det er understreget i pressen, 
at Halsnæs Kommune er villig til at varetage 
driften af det fremtidige museum. Det 
vedtoges, at formanden skriftligt skal invitere 
museumsinspektør Søren la Cour Jensen til et 
møde, på hvilket han bedes redegøre for såvel 
Industrimuseet Frederiks Værks som Halsnæs 
Kommunes holdninger, ideer og beslutninger. 
Der er offentlighed i forvaltningen, så 
Selskabet vil selv kunne undersøge sagen, 
men der var enighed om i første omgang at 
invitere museumsinspektøren til at redegøre 
for forholdene. 
Ad.2. Der var enighed om, at fordeling af 
arbejdsopgaverne stort set havde fundet 
sted under behandlingen af pkt.1. Det 
præciseredes dog i forbindelse med regnskab 
og kassererfunktionen, at formanden stadig 
står for indmeldelser og diverse salg.
Ad 3. En post på regningen fra AI for 
udstillingen i sommer vakte undren: 3.203,- 
kr. for fotostater (med 50% rabat). Eftersom 
selskabet betaler (regningen er betalt) så må 
disse fotostater jo tilhøre Selskabet, men de 
er gået retur til AI (som ejer rammerne). 
Bestyrelsen enedes om, at de godt må 
opbevares på AI.
Selskabets regning over udgifter er mere 
specificeret og viser de faktiske udgifter. Der 
er møde i Alf Trolles Legat, hvor AIs direktør, 
Bent Nielsen, er sekretær, mandag d. 20. dec. 
2010. Eftersom Selskabets har betalt egne 
udgifter og delvis AIs, må tilbagebetaling ved 
bevilling af legatsmidler ske til Selskabet!
Ad 4. Der redegjordes for kommende 
artikler – bl.a om en planet opkaldt efter 

Knud Rasmussen! Slædesporet har været 
ramt af tekniske vanskeligheder, men de 
skulle gerne klares mellem jul og nytår af 
IT-ekspert, suppleant H.C. Heickendorf. 
Der udsendes i januar to numre: et ekelt og 
et dobbeltnummer.
Det blev nævnt, at der efter ønske fra 
medlemmer, som gerne senere vil binde 
tidsskriftet ind, kan trykkes eksemplarer på 
bedre papir og forberedt til indbinding.
Ad 5. Birgitte har nu fået medlemslisten, og 
fuldmagterne til banken er i orden. Hun vil 
gennemgå listen m.h.p. at få et overblik over 
kontingentrestancer og opfordrede til at næste 
nr. af Slædesporet bringer en opfordring til 
at betale kontingent. Endvidere henstillede 
hun til, at medlemmerne oplyser deres e-mail 
adresser til hende. 
Ad 6. Generalforsamling. Der satses på, at 
den afholdes d. 2.april 2011. Der kommer 
indkaldelse til den i Slædesporet. 
F o r e s l å e d e  v e d t æ g t s æ n d r i n g e r : 
Tidsbegrænsningen for afholdelse af 
generalforsamling skal fjernes – evt. skal 
der stå i første halvår. Endvidere skal det 
indføres at AI skal arve ved en evt. opløsning 
af Knud Rasmussen Selskabet, samt at likvide 
midler skal tilfalde foreningen ”Grønlandske 
Børn”.
Som taler ved generalforsamlingen blev 
t idl igere Sir ius-mand Per Dyrholm 
Lassen foreslået. I.E. vil kontakte ham 
desangående.
Ad 7. Næste bestyrelsesmøde aftaltes afholdt 
søndag d.30.januar, samme tidspunkt og 
samme sted.
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Boganmeldelse:

I sin velresearchede 
bog om Peter Freuchen 
anskueliggør forfatteren 
Kurt L. Frederiksen alle 
sider af den enorme 
personlighed.Samtidig 
vrister han Freuchen ud 
af den verdensberømte 
polarforsker Knud 
Rasmussens skygge. 
Det er en god og især 
vigtig biografi, Kurt L. 
Frederiksen har skrevet, 
fordi Freuchen i dag mest 
af alt står som en myte 
og løgnhals af næsten 
münchhausensk omfang. 
Frederiksen skærer 
gennem myterne og ind 
til (træ)benet af den viltre 
og ukuelige dansker, så 
han fremstår som en stor 
humanist og uomgængelig 
skikkelse i historien om 
danskernes opdagelse af en 
righoldig polarkultur.”  

Berlingske Tidende

Freuchen, den store Peter

Peter Freuchen og hans tredje kone  Dagmar


