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Knud Rasmussens grønlandske
myter og sagn på tjekkisk
Af Zdenek Lycka

Knud Rasmussens grønlandske myter og
sagn på tjekkisk
Min vej til Knud Rasmussen var lang. Som
dreng var jeg mest interesseret i nordamerikanske indianere, formidlet især ved den
tyske forfatter Karl May og filmene om
høvdingen Vinnetou og hans “hvide bror“
Old Shatterhand, der var meget populære
i det daværende Tjekkoslovakiet. Inuitternes verden opdagede jeg nogle år senere. I
mellemtiden var jeg blevet begejstret over
den norske etnolog, forfatter og eventyrer
Thor Heyerdahl, der blev mine teenageårs
altafgørende helt. Jeg læste alle hans bøger,
som udkom i 70erne i Tjekkoslovakiet.
Udover ekspeditonsbøger Kon-Tiki og Ra
kunne jeg også lide bogen om Stillehavets ø
Fatu-Hiva, hvor Heyerdahl tilbragte et helt
år sammen med sin første hustru i en hytte
blandt de indfødte beboere. Bogen begynder med ordene: “Jeg lagde mit ur på en
bred sten og knuste det med en anden...“,
Norden dragede mig mere og mere til sig,
jeg elskede Ingmar Bergmans film, læste
nordiske klassikere og urnordiske sagaer,
og samtidig deltog jeg i danske og svenske sprogkurser. Undertiden stødte jeg på
Grønland. Da den inuitiske teatergruppe
Tuukkaaq (Harpunspids) spillede stykket
Mennesket og masken i 1990 i Prag, skrev
jeg en entusiastisk anmeldelse til det tjekkiske Folkeblad.
Siden har Grønland ikke ladet mig slippe.
Landet charmede mig fra første øjeblik,
jeg havde mødtes med det. Snart efter min
ankomst til Den Tjekkoslovakiske Ambassade i København i 1991 deltog jeg i et

suggestopedikursus fokuseret på det grønlandske sprog. Min første rejse til Grønland
fandt sted i 1995 med en finansiel støtte
fra Greenland Tourism. Min opgave var at
skrive 2-3 artikler til tjekkiske aviser, hvilke
skulle lokke de rige tjekkiske turister til at
besøge landet. Jeg har ikke en anelse om det
lykkedes, men i Kangerlussuaq på hjemrejsen til København, købte jeg et lille udvalg af Knud Rasmussens inuittiske myter
og sagn på dansk. Myternes verden havde
opslugt mig så intensivt, at i Københavns
lufthavn havde jeg næsten glemt at stige ud
af flyvemaskinen. Sammen med min daværende kone Viola havde jeg i løbet af nogle
få dage oversat tre mytologiske fortællinger
til tjekkisk og sendt dem til Det Litterære
Tidsskrift, der havde trykt dem med det
samme. Teksterne var så suggestive, at de
er blevet til den grundlæggende læsning for
de fleste af mine venner og bekendte. Dengang lærte jeg kunstneren Martin Velíšek at
kende. Han syntes at være den bedst anvendelige illustrator og forlaget Argo det mest
relevante forlag for at udgive et udvalg af
de grønlandske myter og sagn på tjekkisk.
Jeg skaffede Knud Rasmussens originale
tekster (seks bøger med næsten to tusind
sider ialt): Myter og Sagn fra Grønland IIII og de post mortem udgivede Inuit fortæller I-III. Jeg læste dem alle sammen og
valgte et acceptabelt antal myter og sagn,
som forlaget Argo var i stand til at udgive
og Martin i stand til at læse færdig. Og så
søgte jeg om en finansiel støtte ved Dansk
Litteraturinformationscenster, og bogen så
dagens lys i 1998. Viola og jeg blev beløn

i 2008-2013 rejste rundt om i hele Rigsfælleskabet, dvs. i Grønland, Danmark og
Færøerne.
Den første fernisering fandt sted i 2008
på kultur- og konferencecentret Katuaq i
Grønlands hovedstad Nuuk som en del af
kulturprojektet Tjekkiske dage i Grønland.
Takket være den store succes udstillingen
fik, blev den også vist i andre grønladske
byer (Narsaq, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat). Maniitsoqs indbyggere
fik desuden mulighed for at stifte personligt bekendtskab med kunstneren Martin
Velíšek i april 2009 og høre et foredrag
om illustrationer og oversættelse af grønlandske myter og sagn til tjekkisk, hvilket
han havde forberedt sammen med mig.
Hele arrangementet foregik i Maniitsoq
Museums regi og med finansiel støtte fra
Grønlands Selvstyre. Publikum viste stor
interesse for de tjekkiske illustrationer og
var også interesseret i oversættelsen af deres
egen nationale litterære arv til så fjernt et
sprog som tjekkisk. Den brede offentlighed
har ved hjælp af Martins illustrationer for
første gang i deres liv hørt om nogle af de
ældgamle sagn og myter. Martins meget
stærke motiver kan forklares af polarinuk
Osarqaqs ord: ”Vore fortællinger er menneskers oplevelser, og det er ikke altid smukke
ting man hører om!”
Efter udstillingens tilbagekomst til Danmark i slutningen af 2009 blev illustrationerne vist på Den Tjekkiske Ambassade i
København, hvor jeg også holdt et par foredrag om myterne. Den 21. juni 2010 blev
udstillingen åbnet i Knud Rasmussens Hus
i Hundested i anledning af Grønlands nationaldag og Thule Stationens 100-års jubilæum.
I 2011-12 blev tegningerne vist i forbindelse med et foredrag på Skive Museum,

Zdenek Lycka med Kund Rasmussens buste i
Kangerlussuaqs Lufthavn

net for oversættelsen ved den prestigefyldte
Josef Jungmann Pris.
Den tjekkiske oversættelse af Grønlandske
myter og sagn mødte stor succes blandt læserne. Efter flere eftertryk udkom den for
anden gang i 2007 og har været meget afholdt i Tjekkiet til i dag. Hendes Majestæt
Dronning Margrethe fik bogen som officiel
gave fra den tjekkiske udenrigsminister
under hans officielle besøg i Danmark i
1999.
At oversætte Knud Rasmussen var den
største fornøjelse for mig. Han var en rigtig fortæller, som identifiserede sig med det
grønlandske naturfolk og den grønlandske arv. Takket være hans kundskab til det
grønlandske sprog og samtidig hans forståelse for vores civiliserede verden, var han en
ideel formidler. Der findes ét interessant
fænomen til ved de grønlandske myter og
sagn på tjekkisk, i sin grund enestående
og næsten utrolig, nemlig at den tjekkiske
oversættelse vendte tilbage til landet, hvor
de oprindelige tekster er blevet til. Jeg forberedte en vandreudstilling med Martin
Velíšeks finurlige, grotesk-erotiske illustrationer i stort format (70 x 100 cm), hvilken


bagefter i de grønlandske huse i København, Odense og Aalborg, og til sidst på
Galloperiet – Stadens Museum for Kunst
på Christiania i København. I løbet af kulturprojektet Tjekkiske Dage i Færøerne i
2012 blev illustrationerne vist i Tórshavn.
Siden oktober 2013 har udstillingen vandret rundt i Tjekkiet med omkring 10 nuværende og kommende installationer.
Nu vil jeg gerne nævne tre andre projekter,
som blev motiveret af den tjekkiske oversættelse af Knud Rasmussens myter og sagn.
Forlaget Argo i Prag publicerede i 2006 et
udvalg af samiske eventyr og sagn med titlen Manden, som købte sig kløe. Det var
Viola og mig igen, der oversatte bogen til
tjekkisk, denne gang fra norsk. Historien
gentog sig: I begyndelsen var der kun nog-

le få fortællinger (i øvrigt genfortalt af en
svensk kvindelige eventyr-fortæller), hvilke
jeg stødte på under mit arbejdsophold i
Sverige i 1998-2002. Jeg skaffede de oprindelige samisk-norske kilder (igen omkring
to tusind sider), valgte de mest relevante
eventyr og sagn og søgte om en finasiel
støtte fra Norla, agenturen for at fremme
norsk litteratur. En ny smuk bog blev til,
denne gang med illustrationer af en anden fremragende tjekkisk kunstner, Luboš
Drtina. En fælles udstilling af tegningerne
til grønlandske og samiske myter, sagn og
eventyr kom til verden og finder sted lige
nu i Prag (http://prague.czechcentres.cz/
en/news/myths-and-legends/).
I 2010 udkom den tjekkiske udgave af Ole
G. Jensens bestseller Glimt af Grønlands

Zdenek Lycka med den tjekkiske oversættelse af Knud Rasmussens myter og sagn på Christiania foto: Hasse
Ferrold


Zdenek Lycka på Knud Rasmussens grav

kultur i min oversættelse. Meningen med
denne bog var at skabe et ”teknisk middel”
til alle læsere, der er interesseret i Knud
Rasmussens myter og sagn, fordi Glimt af
Grønlands kultur giver et udmærket indblik i baggrunden for nutidens kunst- og
kulturliv i Grønland, oven i købet i meget
tilgængelig form. Lanceringen af bogen
blev ”indrammet” af nogle kulturelle aktiviteter på Stadsbiblioteket i Prag under det
officielle besøg af daværende Inatsisartuts
formand, Josef Motzfeldt, i Tjekkiet. Det
var det første grønlandske besøg på så højt
niveau udenfor de nordiske lande. Besøget
blev fulgt med stor politisk bevågenhed.
Der foregik drøftelser mellem den grønlandske delegation og mange højtstående
tjekkiske politikere, der var værter ved tre
officielle frokoster. Josef Motzfeldt holdt et
foredrag på det juridiske fakultet ved Karls
Universitet i Prag med efterfølgende debat
med de tilstedeværende akademikere og
studerende.
Nu oversætter jeg – eller bedre at sige, at

jeg har forsøgt at gøre det i mere end 5 år
– Taama allattunga, Aron til tjekkisk. Jeg
oversætter Kirsten Thisteds danske version
af bogen under navnet Således skriver jeg,
Aron; samlede fortællinger og illustrationer
af Aron fra Kangeq. Samtidigt har jeg prøvet at lære grønlandsk for at få for mulighed
at kigge i originalteksten en gang imellem,
men ifølge eksperterne er det det sværeste
sprog i verden, hvilket jeg godt kan bekræfte. Aron fra Kangeq (1822-1869) var den
grønlandske kunstner, der som den første
beskrev de barske nordiske myter og sagn
fra de Arktiske oprindelige beboeres synsvinkel – både som forfatter og illustrator,
mange år før Knud Rasmussen. Det største
positivum af det kommende udvalg med
navnet Igimarasussuk, som åd sine koner,
er, at Aron autentisk beskriver det grønlandske folks fortælletraditioner – ikke
udefra, men med de oprindelige iagttageres
øjne. Udvalget fra næsten to tusind sider er
færdigt og nu mangler der kun at færdiggøre oversættelsen. Jeg lover at være færdig


med den så snart som muligt, fordi jeg jo
har fået finansiel støtte fra Grønlands Selvstyre.
Man kan godt konstatere, at der er blevet
lavet et stykke arbejde i fremhævelse af de
kulturelle grønlandsk-tjekkiske kontakter.
Men det er forståeligt, fordi jeg går ud fra,
hvad min helt Knud Rasmussen en gang
skrev: ”Den, der raster, ruster!”
”Verden er stor,” siges det i et gammelt
grønlandsk sagn om to mænd, der rejste
hver sin vej for at kunne træffes igen efter
mange år. Den blinde Ambrosius fra Vestgrønland tilføjer: ”Vort land har vide grænser – den er endnu ikke født, som har omrejst den.” Og efter min egen erfaring kan
jeg sige, at Grønland er stort. Det erfarede
jeg under min krydsning af indlandsisen i
foråret 2011. Vores fire-mands dansk-tjekkiske ekspedition på ski tog af sted d. 8.
april 2011 fra den internationale lufthavn
Kangerlussuaq. Efter mere end 30 dage, d.
6. maj 2011, ankom vi til østkysten, hvorfra vi blev hentet af helikopter til byen Tasiilaq. Hele turen var næsten 600 km lang
og den foregik i den koldeste april måned
i Grønlands vejrmålings historie, med -35
graders frost næsten hele tiden. Vi tilbragte
mere end 4 uger i et landskab, som var så
øde, at vi ikke traf noget dyr. De eneste levende væsener rundt omkring var Morten,
Mads og Kasper, mine ekspeditionskolleger.
Vi oplevede en 3-døgns storm piteraq, hvor
man kun kunne ligge i teltet og havde rigeligt tid til at tænke på Knud Rasmussen,
da han med sine ekspeditioner i lignende
situationer måtte vente i iglooer, til vejret
blev bedre. Og hvordan alle fortalte myter
og sagn til hinanden for at lulle sig i søvn.
Under turen over indlandsisen kan man
– ifølge myter og sagn – møde tuniit, legendariske væsener fra indlandet, indland-

skæmperne. På indlandsisens kant lever
eqqillit, halve hunde og halve mennesker,
som er meget grusomme og regnes for
inuitternes værste fjender, fordi de dræber kun for at dræbe. I sprækkerne langs
kysten kan man mødes med innersuit, de
store ild-væsener eller kyst-ånder, der ser
ud som mennesker, men de mangler næser. De hjælper åndemanere og er underlagte Toornaarsuk, hjælpeåndernes chef.
De gamle grønlændere var meget bange
for alle disse væsener, derfor sendte de dem
så langt væk, helt op til indlandsisen, hvor
de aldrig tænkte at træde ind. Efter en måned på indlandsisen kan jeg konstatere, at
vi ikke mødtes med sådanne væsener. Jeg
kan også konstatere, at én af ekspeditionsmedlemmerne fik amputeret den yderste

Martin Velíšeks tegning Puvia, som blev
bortført af to indianerkvinder


Inatsisartuts formand Josef Motzfeldt i 2010 i Prag med den tjekkiske udgave af Glimt af grønlandsk
kultur

del af sin venstre tommelfinger pga. svære
forfrysninger, men at mine tjekkiske fodaftryk blev i Grønland.
I oktober 2013 åbnede jeg et valgfrit semesterkursus De oprindelige befolkninger
af Nordeuropa og Grønland (dvs. kurset
om grønlænderne og samerne) på Karlsuniversitetet i Prag, hvor Knud Rasmussen har
fået en stor omtale, fordi hans første tremåneders „studierejse“ førte jo nemlig til Lapland. Som skrevet i Slædesporet nr. 34 fra
marts 2013: “Da jeg så min slæde forsvinde
i skoven, fik jeg pludselig en underlig fornemmelse af, at jeg med ét blev sat århundreder tilbage i tid og udvikling. Jeg var alene
med lapper (samer) og jeg skulle nu forsøge
at leve deres liv.“ (Knud Rasmussen: Lapland 1907).
Til slut vil jeg gerne prøve at forklare, hvor-

for jeg beskæftiger mig så meget med myter og sagn. Svaret er nemt: Myter og sagn
er den oprindelige uforfalskede litteratur
– og dette interesserer mig mest. Læseren
kommer altid til livets rødder og tilværelsens mening og kan bedre forstå l’origine
du monde. Og så findes der den gamle fortælletradition. Men hvor længe vil den vare
endnu, før tv-, DVD- og computer-eraen
fuldstændigt dækker hele Norden?



Arctic Cuisine
Árran – samisk ildsted.
Miriams ”renskav” som hun har lært det af samerne i Härjedalen, Sverige.
En god klat smør smeltes i en tykbundet gryde eller pande. Heri brunes renskaven
sammen med tynde løgringe (gullök). Ved siden af brunes brune champignon eller hvis
det skal være rigtig godt en god blanding af champignon og kantareller.
Det hele blandes i gryden med renskav. Det krydres med salt og peber og lidt væde
hældes ved evt. vildtfond og lidt fløde. Serveres med kartoffelmos, kan være fra brev
men hjemmelavet er nu bedst og gerne med råsyltede tyttebær.
Renskav er meget tynde skiver skåret af forskellige kødstykker på renen lidt som bresaolo
fra oksekød. Kødet er meget magert. Smager rigtig godt friskt og nyskåret men man
kan også sagtens bruge færdigskåret skarv som købes på frost i ICA i Sverige, også i
Sydsverige. Her kan man også købe gode råsyltede tyttebær og kantareller friske eller
tørrede alt efter sæson.

Det er hyggeligt at tilberede renskav over åben ild, men det kan sagtens lade sig gøre at tilberede hjemme
på komfuret


Oktjabrina Voronova
Samisk digter fra Kolahalvøen
Af Peter Jessen

Forfatterforbund.
Oktjabrina døde den 16. juni 1990 og ligger
begravet på kirkegården i Lujavr/Lovozero.
Hvert år besøges gravstedet af forfattere,
studerende og alle slags folk i øvrigt for at
hylde den første kvindelige samiske digter
Oktjabrina Voronova.
Hun har udgivet en række mindre
digtsamlinger. Hendes første samling hed
”Snežnica” (Murmansk 1986) og var på
russisk – ”oversat fra samisk”. At den
ikke kunne udkomme på samisk skyldes
en mærkværdig krølle på den sovjetiske
sprogpolitik.
Forlagene udgav som hovedregel kun bøger
på de sprog, der havde et officielt skriftsprog

Ponoj

Født den 6. oktober 1934 i den samiske sijt
Calmne-Varre (samisk for Skovens Øjne)
ved elven Ponoj. Hun er af gammel samisk
slægt og har blandt sine forfædre et par
fremtrædende mænd, blandt andre Lujavrpræsten Mikhail Rasputin.
Hendes far, Vladimir Mikhajlovitj, var
renavler og moderen, Klavdija Grigorjevna
husmor. Oktjabrina havde fem søskende.
Hun gik i skole i Lovozero (på samisk Lūjavr)
og kom derefter på Seminariet i Leningrad.
Efter afsluttet uddannelse fik hun ansættelse
som bibliotekar i landsbyen Revda. Her blev
hun boende resten af sit liv og her mødte hun
sin kærlighed, giftede sig og fødte tre børn.
Helt fra barndommen havde samernes sagn
og fortællinger fyldt meget i hendes verden.
Det omsatte hun til poesi.
Hendes digte handler om hendes folk, om
naturen og om kærligheden til fødelandet.
Oktjabrina Voronova var en af initiativtagerne
til Murmansk-festivalen for Slavisk skrift og
kultur i 1986 og foreningen ”Det samiske
ord” i 1989. Hun blev også den første samiske
digter, der opnåede medlemskab af USSRs

Oktjabrina Voronova
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del af dem med støtte fra samiske og andre
organistaioner i Norge og Finland.
Oktjabrina døde som kun 55-årig, men
nåede i 1989, kort inden sin død, at se sine
ord trykt på samisk i bogen Jalla (Livet).
Hendes digte fylder stadig godt i samiske
skolebøger, og i Lovozero har museet en fast
udstilling om hende.
Bøger af Oktjabrina Voronova
Снежница (Snežnica) (1986)
Ялла (Jalla) (1989)
Чахкли (Tjakhli) (1989)
Поле жизни (Livsfeltet) (1995)
Hun har desuden publiceret i en lang
række tidsskrifter og antologier.
Forsiden til bogen Jalla

og som blev brugt i skolen. I et halvt
århundrede havde samisk ikke været i brug
som skrift- og skolesprog.
Problemet med at skabe et fælles skriftsprog
for Kolahalvøens ca. halvandet tusinde samer
bunder i den omstændighed, at samernes
sprog overalt på Nordkalotten er splittet op i
et utal af små dialekter. I 1930erne indførte
sovjetstyret samisk skrift på grundlag af
kildin-dialekten, men det slog ikke an og
blev opgivet igen ved krigens start. I løbet
af 1980erne gik et nyt forsøg i gang. De
samiske sprogfolk brugte igen kildinsk som
grundlag, men tilsatte visse islæt af de to
andre samiske tungemål på Kola. Projektet
havde mange odds mod sig, og som om det
ikke var nok, var det hele ved at kuldsejle
på grund af en heftig og meget personlig
sprogstrid mellem to af projektets stærke
kvinder. I dag undervises der i samisk i skolen
i Lovozero, og siden1980erne er der kommet
omkring 40 bøger på det nye skriftsprog. En

Forside til bogen Tjakhli
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Så lang er denne nat,
dystert er dette mørke.
Mit vindues lys er
som en plet i sneen .

Som natten dog ter sig uroligt!
Bag væggen skriger naboens søn.
En snestorm raser ud og dør hen
Og natten bliver stille ...
Men hvad er der med mig?
Jeg kan ikke sove.
Og den århundredgamle fyr ved
verandaen
vånder sig, men holder ud.
Og polar-birken bøjer sig
Og granen står og knager, grøn.
Hvem banker på døren?
Min nabo? Vinden?
Døren knirker.
Jeg smækker slåen for.
Og læser den udødelige Petöfi
Og finder de kendte ord.

Det er forlængst sengetid,
Ved denne tid burde man sove.
Men komme hen til sengen
kan jeg ikke.
Sønnen er ikke kommet hjem.
Hvor er han, den natteravn?
I mørket kan han møde noget ondt ...
Endeligt ringer det på.
Jeg åbner - min søn!
Han er lykkelig,
skinner som en forårsblomst.

Et forunderligt sagn.
Jeg opdager i nattens døsighed
At kærligheden på ungarsk, samisk Lyder lige nært
Både for dem,
der ikke får deres del af solens lys,
Og for dem, der fik snestormen som
deres lod ...
Hadefuld, ukærlig, forblæst.
Hvor blev du af, kære?

Og mine tårer
besvarer han tillidsfuldt:
- Undskyld! (Og i hans øjne flammer ilden) .
- Er man alene, trækker tiden i langdrag
Den flyver afsted, når man er to ...
Oktjabrina Voronova
(Oversat fra russisk af Peter Jessen)

Kibini bjergene Kola-halvøen
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Hvem tilhører de dristige farver og pensler?
Hvilken kunstner skabte underet?
Som om nogen med en forsigtig rævepote
aede birkens grønne dragt
Hvem lagde purpur på aspen,
og rubinrød silke på rønnen?
Er det mon rimkrystallerne?
Er det blot efteråret?
Eller er den alder nået?
Oktjabrina Voronova
Oversat fra russisk af Peter Jessen

Erasmiana
Grønlands nye kystskib MS/Kununguak, løb af staben fra Frederikshavn værft i
1964. Direktør for Den Kongelige Grønlandske Handel, Hans C. Christiansen udtalte bl.a. ved lejligheden, at han håbede MS/Kununguak på sin færd i Grønland
måtte opleve den samme glæde og forventning blandt befolkningen, hvor skibet
kom frem som overalt mødte den mand skibet er opkald efter. Skibet blev navngivet
af Knud Rasmussens datter Inge Thorborg, der som skibets gudmoder overrakte en
gave til skibet, nemlig tegneren Ernst Hansens originaltegning af Knud Rasmussen.
Tegningen blev ophængt i skibets salon. Den 15. oktober 1991 sejlede MS/Kununguak for sidste gang fra Nuuk, da havde det gode skib tilbagelagt over 500.000
sømil på sine mange rejser langs Grønlands vestkyst.

M/S Kununguak ankommer til Sisimiut 1989 med delegerede fra Alaska og Canada til ICC
konference. Foto Claus Oreskov
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Gud skabte verden , men Ravnen skabte den først
Af Erik Winther

Sednas (Havets moder) første mand ravnen sjæler solen

Knud Rasmussen, men han fortalte også, at
Ravnen fik hjælp af en lille spurv som var til
før Ravnen, og hvor spurven kom fra siger
historien ikke noget om. Imidlertid forstår
man, at tingene ikke altid er, hvad man ved
første øjekast skulle tro. Hos de sibiriske inuit
(jupik) siges det, at det var ravnens kone der
hjalp med at skabe verden.
Måske bunder det hele i Ravnens tvetydige
natur. Den er en skælm den ravn, en rigtig
lurendrejer eller som min gamle ven Alu
sagde engang: ”det er en pissefræk fugl”. I alle
polarfolkenes historier er ravnen noget af en

Ravnen har en symbolsk kapital som myterne
og fortællingerne kan tage af nærmest
ubegrænset. Et par eksempler fra forskellige
steder og tider i inuits righoldige kultur
skulle nok overbevise om dette. Og så har
etnograferne deres helt egen forklaring på,
hvorfor ravnen tiltros store magiske kræfter
og potentialer.
Ravnen skabte havet, jorden, planterne,
menneskene, dyrelivet, himmelen, solen
og månen sådan næsten da. Det fortalte
Apákak fra Noatak floden i Alaska til
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sagn helt, med undtagelse af samerne. Hos
samerne er det kragen, der er lurendrejeren.
Ravnen har umådelige evner og kræfter.

ræk mig hånden og hjælp mig op!
Vandet når mig nu helt til underlivet,
Skynd jer, ræk mig hånden og hjælp mig op!
Nu når vandet mig til mine vinger,
Skynd jer, ræk mig hånden og hjælp mig op!
Nu når vandet mig til mine armhuler,
hører i ikke, jeg er faldet i vandet,
ræk mig hånden og hjælp mig op!
Nu når vandet mig til mine skuldre,
Skynd jer dog og ræk mig hånden!
Nu når vandet mig til halsen,
Hører I ikke, jeg er faldet i vandet,
ræk mig hånden og hjælp mig op!
Nu når vandet mig til kæben,
Skynd jer dog og ræk mig hånden!
Nu når vandet til min mund,
hører I ikke jer er faldet i vandet,
ræk mig hånden og hjælp mig op!
Nu er min mund…………
Den forsøgte på at sige:
Jeg vil savne Qaqê, min kone!
Det var det sidste ravnen sagde, så sank den;
men vildgæssene fløj bort og nåede vel frem
til deres land. Jeg har set Egon Sikivat optræde
med denne sang, som blev levendegjort
gennem mime, kropsvridninger, trommen og
udstødelser af skrig og råb (delvis sang delvis
deklaration). Med trommestikken markerede
han, hvor langt op vandet nåede på ravnen.
Egon Sikivat kom fra Kuummiut på østkysten
men sagnet kendes også fra Nordgrønland.
I den nordgrønlandske version af sagnet går
ravnens krop i opløsning og forvandles til

Med lethed forvandler den sig til menneske
og tilbage igen til en ravn. Den ter sig som
hopi-indianernes hellige klovne, dvs. den kan
få folk til at le for ikke at sige grine himmel
højt. I Grønland har sagn fortællerne gennem
generationer fortalt, sunget og trommet
skrøner om den giftesyge ravn. En ravn tog
engang en vildgås til kone og da tiden kom
for gæssenes efterårs træk fulgte ravnen med,
idet den erklærede, at der var intet en ravn
ikke kunne magte. Gæssene forsøgte forgæves
at advare ravnen, men den ville overhovedet
ikke høre efter. Ravnen og gæssene flyver over
havet og ind i mellem hviler gæssene på havet.
Ravnen aner ikke, hvordan man hviler på
havet og holder sig i luften så længe. Dagene
går og ravnen kan til sidst ikke holde sig på
vingerne længere. Ravnen istemmer en sang
der havde følgende ord:
Jeg er faldet i vandet,
Giv mig hånden og hjælp mig op!
Vandet går mig nu til vristen,
Skynd jer, ræk mig hånden og hjælp mig op!
Hører i ikke, jeg er faldet i vandet,
ræk mig hånden og hjælp mig op!
Nu når vandet mig helt til anklerne,
Hører i ikke, jeg er faldet i vandet,
ræk mig hånden og hjælp mig op!
Vandet når mig nu allerede til lårene,
Hører i ikke, jeg er faldet i vandet,
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slugte en masse spæk, så den kun med besvær
kunne flyve væk. Den kom hjem og landede
nær huset, hvor den kastede al sprækken op.

Egon Sikivat fremfører den giftelystne ravn i
Fælledparken 1.maj

”Havravne” - sorte vingesnegle som måske,
måske ikke kan sættes i forbindelse med
åndemaneri. Sådan er det altid med ravnen,
bedst som man tror historien er slut forsætter
den ud af et nyt og mystisk spor. En anden
ravnehistorie skal lige med. Den blev fortalt
til den russiske etnograf Bogoras af Milu´tarak
fra St. Lawrence øen i 1901.
Ravnen der slugte spæk
”Ravnen boede ved Cer´nak hvor den havde
giftet sig ind blandt rensdyrene. Hans svigerfar
sagde en dag ”det siges, at øboerne har ganske
meget hvalroskød i år. Jeg kunne godt tænke mig
at spise noget”. ”Aha” ravnen fløj bort og kom
omsider til øen. Øboerne havde lige dræbt en
hval. De var derfor ikke interesserede i spækket
fra hvalrosserne men brugte kun skindet. Al
spækket lå tilbage på strandbredden. Ravnen
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Mængden af spæk svarede til 7 slædefulde.
Så vækkede han sin kone og svigerfar. De åd
spækket og sådan levede de længe af spæk.”
Ravnen er både opfindsom og hjælpsom og
igen ser vi, at den har mange skjulte kræfter
og potentialer. I denne historie skaffer
den det eftertragtede spæk til bopladsen.
Imidlertid er det ikke nogen almindelig
boplads men rensdyrenes eller rensdyrmenneskenes boplads. Lur mig om ikke
der er skjult flere trolderier i den historie
end som så. Det er nemlig almindeligt hos
inuit, at man ikke måtte blande landdyr og
havdyr. Medens havdyrfangsten stod på,
måtte man f.eks. hos netselik ikke beskæftige
sig med landdyr (sy, garve skind fra landdyr
eller spise af disse dyr). I denne fortælling
overskrides alle vedtægter og regler, idet
spækket fra havdyrene tages direkte ind til
landdyrenes boplads. Netop ravnen kan
gøre dette, fordi den ikke tilhører nogen af
de kategorier der ikke må sammenblandes.
Ravnen påtager sig rollen som formidleren
mellem modsætningerne og kan derfor
overskride og overvinde modsætningerne
lige meget hvilke.
Skal man tro etnograferne, så kommer
ravnens potentiale og skjulte kræfter fra dens
tvetydighed. Ravnen, som er ådselsæder,

Ravne former af Kenojuak Ashevak, Inuit kunstner

placerer sig mytisk midt mellem liv og død.
Den dræber ikke men spiser dog døde dyr.
Dens føde er ikke tilberedt men heller ikke rå
men rådden. Således kan ravnens føde opfattes
som hverken tilberedt som menneskene gør
det eller rå som dyrenes føde. Ravnen falder
på mange måder ind under den kategori,
som den engelske etnograf Mary Douglas
kalder ”hverken eller/både og”. I sin bog
”Purity and Danger” afdækker hun, hvordan
netop denne tvetydighed i mange kulturer og
religioner tillægges en stor symbolsk kraft. Et
mytisk kraftfelt der gennem fortællingerne
mangedobles og som tillægges symbolske
17

betydninger. Kun gennem ritualer, tabu og
påbud kan denne kraft tæmmes overtrædes
tabuet slippes disse vældige kræfter løs, men
mere om det i næste Slædespor. Lige en ting
til: da de kristne missionærer kom til Barrow
i Nordalaska og belærte folk om, hvordan
Gud skabte verden, var der mange inuit
som ikke troede på denne historie. Presset
af missionærerne svarede nogle igen med
ordene: ”Jamen så siger vi, at Gud skabte
verden men Ravnen skabte den først”.
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Knud Rasmussen (1879 – 1933)
Knud Rasmussen blev født i Grønland ud af
en dansk-grønlandsk familie. Han voksede
op i Ilulissat, hvor faren var præst. Under
opvæksten fik han mange tilknytninger
til kulturen, miljøet, menneskene og den
grønlandske natur, som livet igennem bandt
ham til dette hans fædreland. Han vendte
hjem efter flere år i Danmark sammen
med den ”Litterære Ekspedition” til bl.a.
polareskimoerne. Han opretter i 1910
sammen med Peter Freuchen Kap York
handelsstationen Thule, som senere sikrede
det økonomiske grundlag for de berømte
Thule ekspeditioner. Knud Rasmussen var
selvlært etnograf men langt fra nogen amatør.
Han skrev spændende rejseberetninger og
etnografiske bøger, ligesom han stod bag
filmen Palos Brudefærd om Østkystens
beboere. Hans største litterære indsats
som grønlandsforsker er 3 binds værket
”Myter og Sagn fra Grønland”. Imidlertid
er hans største etnografiske indsats om
de canadiske inuit. Hans videnskabelige
afhandlinger om de canadiske inuit hører til
det ypperste og omfangsrigeste indenfor dette
forskningsområde.

