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Godt	Nytår	til	alle	vores	medlemmer.
Heller	ikke	i	2015	nåede	vi	de	tre	numre	til	tiden,	så	dette	nummer	af	Slædesporet	
er	det	sidste	i	2015.	Imidlertid	er	det	mit	nytårsforsæt,	at	vi	her	i	2016	får	udgivet	
alle	tre	numre	inden	året	slutter.	Mange	kender	historien	om	Uisaakassak,	den	store	
løgner,	gennem	Knud	Rasmussens	historie	i	”Nye	Mennesker”.	I	dette	nummer	af	
Slædesporet	får	vi	uddybet	omstændighederne	ved	drabet	på	Uisaakassak,	i	en	artikel	
af	professor	EM.DR	Robert	Petersen,	”Amandus	Petrussen:	Mordet	på	Den	store	
Løgner”.	I	artiklen	”Handlen	og	polarfolkene	på	Tjukotka”	forsætter	vi	linjen	fra	
sidste	nummer	af	Slædesporet	og	ser	på	hvordan	forholdene	på	Tjukotka	udviklede	
sig	efter	Knud	Rasmussens	ophold	på	halvøen.	Endelig	følger	vi	op	på	den	store	
udstilling	om	Matisse	og	eskimoerne	på	Ordrupgaard	med	en	artikel	om	samme	af	
vores	næstformand	Birte	Haagen.
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Matisse og eskimoerne
Af Birte Haagen

I efteråret 2015 var der en spændende ud-
stilling på Ordrupgaard Kunstmuseum: 
Matisse og eskimoerne. Kunstneren var 
inspireret af  Leo Hansens fotografier fra 
5. Thule ekspedition.

Knud	Rasmussen	endte	i	1924	sin	store	slæ-
derejse	(5.thule	ekspedition)	i	byen	NOME	i	
det	sydlige	Alaska	(på	nordkysten	af	Norton	
Sound).	Tilfældigvis	opholdt	der	sig	også	her	
i	byen	det	år	10	mennesker	fra	øen	Nunivak,	
der	ligger	syd	for	bugten.	Helt	usædvanligt,	
for	almindeligvis	tog	de	ikke	så	langt	væk	for	
at	handle.		Men	sagen	var	den,	at	de	var	ind-
kaldt	som	vidner	i	en	retssag,	hvor	shamanen	
fra	deres	boplads	var	anklaget	for	drab!	
Knud	Rasmussen	kunne	ikke	tale	med	dem.	
Han	havde	ellers	kunnet	klare	sig	med	sit	
vestgrønlandske	sprog	hele	vejen	gennem	
Canada	og	Alaska	over	til	Norton	Sound	
(ved	Yukonfloden).	Men	sproget	i	Sydalaska	
er	YUP´IK,	som	er	noget	forskelligt	fra	den	
INUPIAQ	dialekt	der	bruges	i	Nordalaska.	
Til	alt	held	opholdt	der	sig	i	Nome	en	ung,	
kvik	handelsmand,	Paul	Ivanoff,	der	havde	
russiske	men	også	både	inuit	og	amerikanske	
aner.	Den	unge	Ivanoff	havde	boet	nogle	år	
på	Nunivak-øen	og	bestyret	handelsboden	
dér.	Han	talte	sproget	og	kunne	derfor	tolke	
for	Knud.	Så	det	var	bare	at	gå	i	gang.
De	10	fra	Nunivak	fortalte	beredvilligt	om	
deres	myter	og	praksis	i	henvendelse	til	ån-
derne,	i	hvilken	forbindelse	de	ofte	anvendte	
masker.	Knud	Rasmussen	fik	dem	til	at	tegne	
fangstdyrene,	hvordan	man	fanger	dem	og	
den	årlige	fangstcyklus	samt	selve	ånderne	og	
maskerne,	der	blev	brugt	ved	henvendelse	til	
ånderne.	Men	især	tegningerne	af	de	spekta-
kulære	store	masker	gjorde	Knud	Rasmussen	
ellevild!	Dog	måtte	han	nøjes	med	at	få	teg-
ningerne	af	dem	med	hjem	til	Danmark.	For	
når	maskerne	var	blevet	anvendt	til	den	årlige	

”Budbringerfest	”	–	en	gaveudveksling,	der	
gik	på	skift	mellem	landsbyerne	på	Nunivak	
–	så	blev	de	brændt	og	der	blev	fremstillet	nye	
næste	år.	Grunden	var,	at	maskerne	efter	at	
have	været	brugt	ved	henvendelse	til	ånderne	
besad	kræfter	man	ikke	bare	kunne	slippe	løs!	
Ligesom	vi	kender	det	fra	den	grønlandske	
tupilak:	de	magiske	kræfter	MÅ	ramme	no-
gen,	når	først	de	er	sluppet	løs!
Knud	Rasmussen	aftalte	derfor	med	Poul	
Ivanoff,	at	denne	skulle	få	fremstillet	masker	
på	Nunivakøen	og	sende	dem	til	Natio-
nalmuseet	i	København.	I	1928	ankom	28	
ansigtsmasker	(4	af	dem	små	pandemasker,	
og	nogle	miniaturemasker)	og	tre	dansestave.	
(Indtil	midten	af	1970erne	var	de	udstillet	i	
Etnografisk	Samling).	Men	hverken	Knud	
Rasmussens	eller	Poul	Ivanoffs	kommentarer	
var	kendt	på	Nationalmuseet.
Knud	Rasmussen	døde	jo	desværre	og	alt	for	
ung	nogle	få	år	efter,	så	han	fik	ikke	gjort	sit	
materiale	fra	Alaska	klar	til	publikation.	Knud	
Rasmussens	optegnelser	fra	Alaska	havnede	
i	hans	arkiv	på	Det	Kongelige	Bibliotek	og	
Ivanoffs	kommentarer	til	maskerne	blev	ved	
en	fejltagelse	ikke	sendt	sammen	med	selve	

Kodiak-maske fra Georges Duthuits samling som 
inspirerede Matisse
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maskerne.	De	ankom	et	par	år	senere	og	blev	
arkiveret	på	Etnografisk	Samling,	uden	at	
forbindelsen	til	maskerne	blev	erkendt.	Teg-
ningerne,	som	Knud	Rasmussen	havde	haft	
med	hjem	i	1924	var	dog	på	museet	og	en	dag	
fandt	museumsinspektør	Jørgen	Meldgaard	
konvolutten	med	Ivanoffs	kommentarer	(+	
et	personligt	brev	fra	ham	til	Knud	Rasmus-
sen)	og	indså	straks	forbindelsen.	Han	viste	
materialet	til	religionssociolog	og	eskimolog	
Birgitte	Sonne,	der	var	i	gang	med	en	be-
arbejdning	af	Knud	Rasmussens	efterladte	
notater	og	papirer	fra	Alaska.	
Nu	tog	Birgitte	fat;	fik	adgang	til	Knud	Ras-
mussens	arkiv	på	Det	kongelige	bibliotek,	
parrede	oplysningerne	og	løste	i	løbet	af	et	
kvarter	gåden:	”Det	var	mere	tilfredsstillende	
end	 samtlige	 krimier,	 jeg	 har	 set	 på	TV”	
fortæller	hun.	I	1982	kom	så	hendes	bog:	
”AGAYUT”,	der	på	Nunivak	sprog	betyder	
maske.	Det	blev	det	sidste	og	endelige	bind	i	
serien	og	dermed	blev	der	sat	et	fint	punktum	
i	serien	om	den	5.thule	ekspedition.
Men	hvor	kommer	Matisse	ind	i	billedet?	

Han	havde	jo	aldrig	været	i	hverken	Alaska,	
Canada	eller	Grønland.	Til	gengæld	blev	
han	som	ung	fascineret	af	eksotisk	kunst.	
Det	vidste	hans	svigersøn	George	Duthuit,	
som	sammen	med	surrealistiske	malere	med	
interesse	for	primitiv	kunst,	havde	søgt	til-
flugt	i	New	York	under	2.Verdenskrig.	Med	
i	”klubben”	var	også	den	franske	antropolog	
Claude	Levi-Strauss.
En	kunsthandler	på	Manhatten	forhandlede	
kunst	fra	Arktis	og	for	Duthuit	blev	det	en	
fantasiflugt.	Inuit	som	det	festlige,	frie	folk	i	
modsætning	til	folk	i	storbyen.	Han	skrev	et	
langt	epos	om	det	og	hjemme	i	Frankrig	igen	
efter	krigen,	bad	han	sin	svigerfar	Matisse	
om	at	illustrere	værket.	Matisse	læste	Knud	
Rasmussens	 bestseller	 ”Fra	 Grønland	 til	
Stillehavet/Across	Arctic	America”	og	blev	
meget	begejstret	for	Leo	Hansens	portræt	
fotografier	af	inuit.	Dem	brugte	han	som	ud-
gangspunkt	til	at	fremstille	ansigter/ansigtet	i	
den	reneste	form	–	essensen	af	et	ansigt.
Bogen	 ”Une	 fete	 en	 Cimmérie”	 udkom	 i	
Frankrig	1963,	altså	knapt	ti	år	efter	Matisses	
død,	men	han	arbejdede	videre	med	maske-
motivet	og	essensen	af	et	ansigt	ud	fra	Leo	
Hansens	fotos	af	eskimoer.

Læs	 mere	 i	 Birgitte	 Sonne:	 ”AGAYUT,	
Nunivak	Eskimo	masker	og	tegninger	fra	
Den	5.	Thule	ekspedition	1921-24.		Knud	
Rasmussens	samlinger	fra	Nunivak,	Alaska”.	
Gyldendal	1982.

Maske fra Georges Duthuits samling som 
inspirerede Matisse
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Handlen og polarfolkene på Tjukotka
Af Claus Overskov & Peter Jessen

Om Knud Rasmussens møde med han-
delsmænd på Tjukotka, Sibiriens yderste 
punkt imod øst og om, hvordan det siden 
gik med handlen, efter at det nye Sovjet-
unionen havde etableret sig.

5.	Thule-ekspedition	afsluttes	i	1924,	hvor	
de	 tre	 grønlændere	 Knud	 Rasmussen,	
K´avigarssuak	og	Arnarulunnguaq	bl.a.	an-
kommer	på	et	kort	visit	på	Tjukotka.	Knud	
Rasmussen	 bliver	 frivilligt	 arresteret	 og	
eskorteres	til	guvernøren	i	Uelen.	
Som	omtalt	i	sidste	nummer	af	Slædesporet	
ved	vi	nu	fra	forfatteren	N.	Galkins	dagbog	
fra	hans	ophold	på	Tjukotka	1924-1925,	at	
Knud	Rasmussen	fik	tilbudt	to	tre	dages	
ophold	i	inuit	(jupik)	landsbyen	Naukan/Ne-
vuqaq	men	afslog	dette.	Nu	ved	vi,	at	Knuds	
højeste	ønske	var	at	komme	til	Naukan	og	
det	er	derfor	uforståeligt,	at	han	afslog	dette	
tilbud.	Forklaringen	må	være	en	sproglig	
misforståelse.	Hvem	som	tolkede	pågældende	
meddelelse	for	Knud	Rasmussen	er	 ikke	
til	at	vide	men	hvis	det	var	kamtjadaleren	
Kosygin	(Peter	Cosigan	Knud	Rasmussens	
navn	for	samme),	så	talte	han	efter	sigende	
godt	engelsk.	Knud	Rasmussen	skriver,	at	
han	og	russerne	overhovedet	ikke	kunne	
kommunikere	sammen,	så	hvem	ved	hvad	
som	gik	galt.					
I	mødet	med	en	tjuktisk	handelsmand	un-
dervejs	til	Uelen	disker	Knud	Rasmussen	op	
med	en	skrøne,	han	har	hørt	af	amerikanske	
handelsmænd	i	Alaska.		Myndighederne	på	
Tjukotka	stiller	ifølge	denne	fortælling	fælder	
for	handelsmændene	for	at	kunne	presse	
penge	af	dem.	Historien	har	alle	eventyrets	
karakteristika	 og	 har	 tjent	 det	 formål	 at	
udstille	det	nye	styres	dårskab	men	også	
farlighed.	Eller	måske	var	der	nogen,	der	
med	denne	skrøne	ville	skræmme	eventu-
elle	konkurrerende	handelsmænd	væk	fra	

Tjukotkas	kyster.
En	 russisk	 handelsmand,	 Knud	 møder	 i	
Uelen,	omtales	som:	”en	falleret	handels-
mand	–	et	offer	for	det	nye	monopol”	og	
denne	tanke	går	igen	i	beskrivelsen	af	mødet	
med	en	gruppe	russiske	handelsmænd.	Mo-
nopolet	forbyder	dem	at	handle	og	de	kan	
ikke	komme	væk	fra	halvøen	fortæller	de.	”	
Disse	fallerede	handelsmænd	siger	intet	ondt	
om	sovjet,	og	dog	går	de	en	vinter	i	møde	
uden	te	og	kaffe,	måske	også	uden	tobak,	
men	som	de	siger	næsten	undskyldende,	nok	
af	hvalroskød	og	spæk”.	Knuds	tolk	Pjort	
Kosygin	(Peter	Cossigan	i	K.	Rasmussens	
skrivemåde)	er	ligeledes	handelsmand	og	han	
lader	skinne	igennem,	at	man	går	dystre	tider	
i	møde.	Læseren	sider	tilbage	med	fornem-
melsen	af,	at	en	epoke	er	slut	og	historien	
om	samhandlen	mellem	Alaska	og	Tjukotka	
definitivt	er	forbi.
En	del	spørgsmål	presser	på	f.eks.	om	statsligt	
monopol	på	handlen.	Hvad	ønsker	det	nye	
styre	at	kontrollere?	Dernæst	er	det	vigtigt	at	
få	rede	på	om	handlen	mellem	Rusland	og	
USA	virkelig	blev	indstillet?	Vi	mener	også	
det	er	vigtigt	at	forstå	tjukterne	og	de	sibiriske	
jupiks	kultur,	historie	og	politiske	situation.	I	
det	følgende	vil	vi	kaste	lys	over	disse	emner	
og	dermed	få	uddybet,	hvad	Knud	Rasmus-
sen	ikke	fik	mulighed	for.

Jaranga. Det tjuktiske famielietelt.
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Tjukotkahalvøens Urfolk

Tjukotka	er	beliggende	i	det	yderste	nordøst-
lige	Sibirien	ud	mod	Beringstrædet.	På	den	
modsatte	side	af	Beringstrædet	ligger	Alaska.	
Her	på	disse	kyster	blev	nogle	af	fortidens	
særlige	arktiske	kulturer	til	for	så	at	brede	sig	
østover.	Imidlertid	skal	vi	ikke	så	langt	tilbage	
i	historien	for	at	forstå	folkeslagenes	sam-
mensætning	og	erhvervs	kulturer	på	Knud	
Rasmussens	tid.	
Tjukotka	har	en	kort	polarsommer	og	en	lang	
streng	vinter	og	er	kendt	for	sit	hårde	og	om-
skiftelige	vejr.	Halvøens	befolkning	bestod	
hovedsageligt	af	tjukter	og	jupik	(eskimoer	i	
gammel	litteratur).	En	del	tjuktere	var	bofaste	
på	kysten,	hvor	de	ernærede	sig	af	fiskeri	
samt	fangst	på	havpattedyrene.	Hvalrosser	
var	det	vigtigste	byttedyr	men	også	hvaler	
kunne	man	fange.
De	boede	i	små	fællesskaber	bestående	af	
op	til	en	halv	snes	familietelte	af	hvalros-
hud,	de	såkaldte	jarranga.	Sine	steder	kunne	
en	teltby	komme	op	på	40	telte.	Hvalen	var	

og	efterhånden	som	vinteren	trængte	sig	på	
søgte	de	sydover	til	skovområderne.	Her	
lever	de	vinteren	over	næsten	udelukkende	
af	renkød.	Når	foråret	kommer	migrerer	de	
igen	ud	til	kysterne	og	gennem	handel	med	
de	bofaste	tjukter	fik	de	tran	til	belysning	og	
kød	produkter	fra	havpattedyrene.	Omvendt	
tiltusker	kysttjukterne	sig	renkød	og	skind	
fra	 nomaderne.	 En	 lille	 gruppe	 tjuktere	
forsørgede	sig	som	mellem	handlere	mel-
lem	de	kystboende	og	nomaderne.	Ligesom	
en	anden	begrænset	gruppe	udøvede	begge	
erhverv	både	rendrift	samt	fangst	og	jagt	på	
havpattedyr.
Pelsdyrjagt	var	en	vigtig	indtægtskilde	og	
det	 var	 især	 pelsen	 fra	 polarræven	 som	
borthandledes	til	russiske	og	amerikanske	
handelsmænd,	samt	i	mindre	grad	til	andre	
urfolksgrupper	der	kom	fra	Alaska	for	at	
handle.	Her	ud	over	handlede	man	med:	
tran,	hvalrostænder,	hvalbarder	og	kunst-
håndværk	imod:	tobak,	krudt,	skydevåben,	
te,	sukker,	glasperler,	knive,	gryder	og	andre	
metal	varer.	
Rendrift-tjukterne	arbejdede	sammen	i	løse	
fællesskaber	bestående	af	flere	familier	samt	
dertil	knyttede	ubemidlede,	der	arbejdede	
for	de	besiddende.	Disse	fællesskaber	kunne	
være	stabile	men	lige	så	vel	vekslende.	
Tjukterne	 var	 indtil	 revolutionen	 i	 1917	
skattepligtige	borgere	i	zarens	Rusland,	men	
ikke	meget	mere	end	det.	Her	fandtes	ingen	
skoler,	hospitaler,	læger,	sygeplejersker	eller	
andre	eksperter.	Tjukterne	havde	ord	for	
at	være	stridbare	og	i	deres	myter	og	sagn	
fortælles	om	sporadiske	plyndrings	togter	til	
de	omkring	boende	folk.	Russerne	magtede	
ikke	helt	at	undertrykke	dette	stridbare	folk	
og	derfor	fastsatte	tjukterne	selv	den	skat,	
de	skulle	betale	til	zar-styret.	Russerne	var	
nu	alligevel	snedige.	Det	lykkedes	dem	at	
indføre	høvdinge	(”tojoner”),	noget	tjukterne	
ikke	tidligere	havde	kendt	til.	To	høvdinge	
blev	udpeget	af	tjukterne	selv,	men	de	skulle	
godkendes	af	den	russiske	guvernør.	Disse	
høvdinge	blev	på	tjuktisk	kaldt	Errem	(på	

kysttjukternes	fornemmeste	byttedyr	men	
samtidig	regnede	man	hvalen	for	tjukternes	
stamfader.	
En	 anden	 del	 af	 tjukterne	 ernærede	 sig	
som	ren-nomader	i	det	indre	af	halvøen.	På	
Knud	Rasmussens	tid	fandtes	verdens	stør-
ste	ren-bestand	her	med	omkring	700.000	
dyr.	Ren-nomaderne	migrerede	omkring	på	
tundraen	og	ude	ved	kysterne	om	sommeren	

Nutidig tjuktisk familie med traditionelle skindhuer
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russisk	tojon’er)	og	de	boede	ved	handelsplad-
sen	Pansileika	ved	Kolyma	flodens	munding,	
flere	dagsrejser	fra	det	egentlige	tjuktiske	kær-
neområde.	Høvdingene	blev	de	nødvendige	
mellemmænd	mellem	de	russiske	myndigheder	
og	tjukterne.	Sådan	på	det	nærmeste	var	tjuk-
ter	samfundene	skruede	sammen	og	i	lange	
tider	var	det	funktionelt	og	meningsfuldt	for	
tjukterne	såvel	som	for	den	mægtige	zar,	der	
boede	i	landende	langt	mod	vest.	
Og	dog;	umærkeligt	tog	en	forandring	sted	
som	på	en	højst	dadelværdig	måde	påvirkede	
det	tjuktiske	samfund.	Handlen	var	årsagen	til	
denne	forandring.

Handlen på Tjukotka.

På	den	tid,	hvor	borgekrigen	slutter	omkring	
1923,	 altså	 kort	 inden	 Knud	 Rasmussen	
dukker	op	på	den	tjuktiske	halvø,	beskriver	
forfatteren	Tikhon	 Sjomusjin	 i	 romanen	
”Alitet	går	til	fjelds”	samfundsforholdende	
hos	tjukterne	(iflg.	den	engelske	udgave	af	
bogen	 ”Alitet	 goes	 to	 the	 Hills”).	 Bogen	
er	mere	end	en	roman.	Tillige	rummer	den	
etnografiske	fremstillinger	samt	en	knivskarp	
redegørelse	for	samfundsforholdene.	Tikhon	
Sjomusjin	fortæller	om,	hvordan	bl.a.	ameri-
kanske	handelsmænd	(nogle	hæderlige	men	
mange	uhæderlige)	havde	frit	spil	på	kysten	og	
udnyttede	dette.	Lokalbefolkningen	blev	snydt	
og	udplyndret	gerne	ved	hjælp	af	alkohol,	der	
blev	tjukternes	svøbe.	Lokale	handelshøvdinge	
udnyttede	deres	bopladsfæller,	som	på	grund	
af	spiritus-problemer	stod	i	gæld	til	dem.	De	
blev	fra	tid	til	anden	udlånt	til	amerikanske	
hvalfanger	både,	hvor	de	arbejdede	et	til	to	år	
uden	løn.	Lønnen	tilfaldt	handelshøvdingen,	
som	den	ulykkelige	stod	i	gæld	til.	På	samme	
måde	udlånte	og	bortgav	man	kvinder	til	de	
amerikanske	handelsskibe	og	hvalfangere.	
I	bytte	fik	man	rigeligt	med	spiritus.	Efter	
traditionen	kunne	en	mand	låne	sin	kone	ud	
til	mænd,	der	besøgte	bopladsen.	Eller	man	
kunne	have	en	eller	flere	livslange	konebyt-
nings-partnere.	Systemet	var	sammenfaldende	

med	tjukternes	sociale	orden	for	gensidig-
hed	og	understøttede	denne	orden.	I	den	
nye	situation,	hvor	kvinderne	blev	udlånt	
imod	spiritus	på	må	og	få,	blev	en	gammel	
tradition	kilde	til	samfunds	opløsning	og	
ulykke	for	mange.	Så	langt	ifølge	romanen	
”Alitet	går	til	fjelds”	og	så	skal	vi	se	på	hvad	
andre	har	at	fortælle	om	det	samme!

Hvad man dog hører!

På	Vega-ekspeditionen	1878—80	under-
søgte	Nordenskiöld	tjukternes	samfund	og	
kulturer.	Han	beskriver	også	handlen	med	
brændevin:	”Nogle	af	de	indfødte	påstod	
med	bestemthed,	at	de	ved	Beringstrædet	
kunne	få	kjøbt	brændevin	hele	året	igennem.	
Alle	teltbyens	mænd	og	kvinder,	fik	ved	
denne	lejlighed	en	alvorlig	rus”	(Norden-
skiöld	1881	Bd2:	120).	Tjukterne	handlede	
brændevinen	videre,	således	at	også	indlands	
tjukterne	havde	adgang	til	spiritus.	To	af	
Nordenskiölds	mænd	blev	således	beværtet	

Tikhon Sjomusjin
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med	amerikansk	gin	af	indlands	tjuktere.	
Harald	U.	Sverdrup	fortæller	i	”Tre	aar	I	Isen	
Med	Maud”	om	en	anden	men	ligeså	farlig	
udvikling	som	spiritus	handlen	på	Tjukotka.	
Det	viser	sig	nemlig,	at	den	frugtbare	inter	
etniske	handel	mellem	indlands	og	kyst	
tjukter	var	begyndt	at	gå	over	på	hvide	han-
delsmænds	hænder.	De	hvide	handelsmænd	
opkøber	alt	hvad	tjukterne	har	og	videresæl-
ger	det	i	dyre	domme,	når	situationen	gør,	
at	de	kan	presse	priserne	opad.	Traditionelt	
forærede	tjuktere	som	havde	overskud	af	
tran	dette	til	de	familier	som	intet	havde.	Nu	
opkøbte	de	hvide	handelsmænd	al	den	tran	
som	før	blev	givet	vederlagsfrit	til	trængende.	
Sverdrups	optegnelser	er	fra	1922	og	efter-
hånden	som	vi	kommer	tættere	på	tiden	for	
5.	Thule	ekspedition	bliver	vidnesbyrdene	
flere.	Det	er	især	fra	handelsmændene	selv,	
at	vi	kender	situationen.	Så	hvorfor	 ikke	
præsentere	nogle	af	dem?

En dansker og en svensker

Oluf	Swenson	var	svensk-amerikaner	og	
handelsmand	på	Tjukotka	gennem	det	meste	
af	en	menneskealder.	Han	har	flere	historier	
om	amerikanske	handelsmænd	som	drikker	
tjukter	og	jupik	døddrukne	for	så	derefter	
at	handle	med	dem.	For	det	meste	blev	be-
talingen	for	kostbarhederne	mere	spiritus.	
Swenson	mente	selv,	at	det	var	en	meget	
dårlig	handelsmoral	og	han	fik	det	ry	blandt	
Tjukotkas	urfolk,	at	han	var	ærlig	i	forretnin-
ger.	Et	sted	i	sine	erindringer	beskriver	han	
en	handelsmand	som	udnyttede	urfolkenes	
godtroenhed.	Denne	handelsmand	overtalte	
en	tjukter	til	at	overlade	ham	hele	vinterens	
fangst	af	skind.	Han	forklarede,	at	han	ingen	
penge	havde,	men	så	snart	han	havde	solgt	
skindene	i	Alaska	ville	vende	tilbage	med	
betalingen	–	han	vendte	aldrig	tilbage.	
Danskamerikaneren	Charles	Madsen	var	
ligeledes	gennem	mange	år	handelsmand	
på	Tjukotka.	I	sine	erindringer	beretter	han	
om	handelsmænd	og	hvalfangere	fra	Alaska	

der	i	stor	stil	smugler	spiritus	til	urfolkene	
på	Tjukotka	og	slipper	godt	fra	det.	Engang	
fandt	han	hele	befolkningerne	døddrukne	i	
alle	de	teltbyer	han	besøgte	langs	nordkysten	
af	Tjukotka.	 Charles	 Madsen	 opdagede,	
at	kort	forinden	hans	ophold	havde	den	
amerikanske	handelsmand	og	skipper	Duffy	
O’Connor	besøgt	teltbyerne.	Charles	Madsen	
beskriver	en	anden	handelsmand,	Big	Mike,	
der	skænkede	spiritus	for	tjukterne	for	senere	
at	opkøbe	det	kostbare	pelsværk	for	billig	
sprut.	Nogle	gange	udviklede	det	sig	til	skud	
dueller,	når	det	russiske	politi	ville	arrestere	
sådanne	handelsmænd.	Madsen	beslutter	sig	
for	aldrig	at	handle	med	urfolkene,	hvor	der	
har	været	spiritus	smuglere	på	færde.	Han	
skriver,	at	det	var	nemt	i	kikkerten	at	se	når	
hele	teltbyernes	befolkning	stavrede	omkring	
på	alle	fire,	medens	andre	lå	bevidstløse	af	
druk	i	snedriverne.

Alitet en virkelig person!

I	 forordet	 til	 ”Alitet	 går	 til	 fjelds”	 skriver	
Tikhon	Sjomusjin	at	flere	af	bogens	perso-
ner	er	taget	fra	det	virkelige	liv,	således	også	
Alitet.	 Forfatteren	 N.	 Galkin	 skriver	 i	 sin	
dagbog	at	han	kendte	den	virkelige	Alitet.	
Galkin	ankommer	i		december	1924	med	
hundeslæde	til	Severnyj.	Her	overnatter	han	
hos	en	gammel	mand,	som	lyder	det	dansk-
klingende	navn	Olsen	og	som	var	kommet	
til	Tjukotka	en	snes	år	forinden	for	at	søge	
guld.	I	stedet	havde	han	slået	sig	ned	sammen	
med	tjukterne.	Galkin	nævner	ikke	mere	om	
Olsens	herkomst.	Galkin	fortæller	videre	i	
sin	dagbog	fra	Severnyj:	”Jeg	så	den	berømte	
Alitet,	en	rig	tjukter,	hvis	boplads	var	en	hel	
bygd.	En	massiv	bredskuldret	skikkelse.	På	
den	korte	hals	et	stort	hoved	med	en	frem-
stående	pande.	Et	skarpt	og	klogt	udseende	
og	en	typisk,	skarpt	aftegnet	mund	og	hage	
signalerer	en	stærk	vilje	og	stor	energi.	Sådan	
er	han.	Så	snart	han	er	på	farten,	farer	hans	
slæde,	der	er	trukket	af	udsøgte	Kolyma-
hunde,	afsted	fra	udgangspunktet	til	hans	
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rejses	mål.
Han	har	tjuktiske	agenter,	der	rejser	langs	
kysten	og	handler	for	ham	og	bytter	sig	til	
remmesæl,	renkalve	og	pelsværk.	Selv	tager	
han	ind	i	tundraen	til	renavlerne	og	opkøber	
ræve	og	fint	pelsværk	fra	rener,	opkræver	
gæld	–	hvor	han	i	øvrigt	ikke	viger	tilbage	
for	at	ty	til	vold,	hvis	skyldneren	er	genstridig	
eller	nægter	at	skylde	ham	noget.
Tjukterne	 frygter	ham.	 ”S.”	 (Sjomusjkin?)	
fortalte,	at	Alitet	havde	tre	store	jarang’er	
(=tjuktiske	skindhuse)	og	flere	koner,	der	
tager	imod	ham	som	en	hjemvendende	fyrste,	
når	han	har	været	på	rejse.	
En	gang	i	måneden	køber	Alitet	ind	på	fakto-
riet.	Mens	jeg	var	der,	købte	han	for	50	rubler	
mel,	makaroni,	kaffe,	smør,	mælk	og	andre	
af	bordets	”delikatesser”	heroppe.
Han	fremtræder	i	det	ydre	med	et	listigt	smil,	
der	ikke	passer	til	hans	ansigt,	som	tilsyne-

ladende	er	enigt	med	alt.	Hans	konstante	
nikken	med	hovedet	minder	om	en	japansk	
diplomat.	I	år	døde	en	af	hans	sønner.	En	
af	faktoriets	medarbejdere	foreslog	Alitet,	at	
sønnen	skulle	begraves	efter	europæisk	skik.	
Det	gik	Alitet	ind	på.	De	lavede	en	kiste	og	
gravede	en	grav,	hvorpå	de	satte	et	kors.	På	
korset	sømmede	de	et	stykke	bomuldsklæde	
med	påskriften	”Proletarer	i	alle	lande,	foren	
jer!”(!).
Alitet	er	noget	af	en	type,	næsten	den	eneste	
af	sin	slags,	en	tjuktisk	parasit.	Samtidig	var	
Alitet	den	fremmeste	af	sine	stammefrænder,	
hurtig	til	at	få	forskellige	nye	europæiske	varer	
til	sig.	Han	var	meget	opsat	på,	at	hans	børn	
skulle	lære	at	læse	og	skrive.

Handel, ikke udelukkelse

Amerikanerne	kom	som	handelsmænd	og	

Lev Sverdlin som Alitet i filmem ”Alitet går til fjelds” (1950) instrueret af  Mark Donskoy.
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hvalfangere	til	Tjukotka	med	skib	så	snart	der	
var	isfrit	om	foråret	og	flere	etablerede	faste	
handelsstationer,	så	de	kunne	handle	året	
rundt	med	urfolkene.	I	romanen	om	Alitet	
møder	vi	en	sådan	fastboende	handelsmand,	
Charles	Thompson,	han	er	bogens	hvide	
skurk,	ligesom	Alitet	er	den	indfødte	skurk.	
Udover	disse	handelsmænd	og	firmaer	var	
en	del	amerikanere	beskæftiget	med	ulovlig	
guldudvinding	på	Tjukotka.	Alt	sammen	
noget	det	nye	styre	ønskede	at	gøre	op	med.	
Et	reformprogram	blev	iværksat,	der	blev	
opført	skoler	og	hospitaler	og	oprettet	sov-
jetter	(folkelige	råd),	som	fik	tildelt	fangst	
udstyr,	træbåde	og	bådmotorer.	Politi	udsta-
tioneredes	for	at	befri	landet	for	de	illegale	
amerikanske	handelsmænd.	Handlen	blev	
imidlertid	ikke	stoppet	således	som	Knud	
Rasmussen	frygtede,	den	forsætter	for	fuld	
skrue	bare	under	statens	overvågning.	Både	
Oluf	Swenson	og	Charles	Madsen	indgik	
kontrakter	med	det	nye	Sovjetunionen.	Oluf	
Swenson	indgår	flere	handelsaftaler	med	
de	sovjetiske	myndigheder	gennem	årene	
indtil	han	endelig	afvikler	sit	firma	i	1933.	
Swenson	anvender	ikke	kun	skibe	men	også	
flyvemaskiner	i	handlen,	som	f.eks.	under	en	
redningsaktion	hvor	hans	skonnert	var	frosset	
inde	i	isen	udfor	Tjukotkas	kyst.	

Nye Tider

Tjukotkas	befuldmægtigede	på	Knud	Ras-
mussens	tid	hed	Grigorij	Nikolajevitj	Losev	
(f.	 1892).	 I	 ”Fra	 Grønland	 til	 Stillehavet”	
kalder	Knud	Rasmussen	ham	for	Nikolaus	
Losseff.	Knud	Rasmussen	giver	en	lille	ka-
rakteristik	af	Losev:	”	der	er	iført	en	gammel	
hullet	sweater	og	synes	lige	så	formløs	i	sit	
væsen	som	i	sin	påklædning.	Nikolaus	Losseff	
gør	straks	indtryk	af	at	være	en	godhjertet	og	
velvillig	mand,	og	han	bliver	dybt	fortvivlet	
da	han	hører,	hvad	sagen	drejer	sig	om”.	
Knud	Rasmussen	bliver	indbudt	til	at	spise	
ved	Losevs	bord	og	han	overnatter	i	hans	
hus.	Spisestuen	beskriver	Rasmussen	som	”et	

rum	med	bare	vægge	uden	prydelser,	med	
undtagelse	af	den	ene	væg	som	er	dækket	af	
Sovjet	republikkernes	grundlov”.			
I	den	historiske	roman	”Alitet	går	til	fjelds”	
(Алитет	уходит	в	горы)	af	Tikhon	Sjomus-
jkin	gemmer	den	virkelige	Losev	sig	bag	den	
fiktive	person	Los’	(Elgen).	Tikhon	Sjomus-
jkin,	der	selv	var	udsendt	til	Tjukotka	som	
skolelærer,	har	skrevet	flere	bøger	plus	et	
filmmanuskript	om	sine	oplevelser	blandt	ur-
befolkningen.	Han	har	kendt	Losev	samt	alle	
historierne	om	ham.	Vi	kan	derfor	gå	ud	fra,	
at	det	portræt,	han	tegner	af	Tjukotkas	be-
fuldmægtigede,	er	nok	så	nøjagtigt.	Det	nye	
sociale	reformprogram,	der	blev	iværksat	på	
Tjukotka,	blev	ledet	af	Grigorij	Nikolajevitj	
Losev.	Vi	kan	ærgre	os	over,	at	han	og	Knud	
Rasmussen	ikke	fik	mulighed	for	at	lære	
hinanden	at	kende.	Losev	lignede	på	mange	
måder	Knud	Rasmussen.	Han	lærte	sig	tjuk-

Andrei Abrikosov i rollen som Losev i filmen ”Alitet 
går til fjelds”.
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tisk	som	det	første	da	han	kom	til	halvøen.	
Han	omtales	som	en	habil	hundeslædefører	
af	N.	Galkin	i	bogen	”Midnatssolens	land”	
(russisk)	fra	1929	(side	59).	Ligesom	Knud	
Rasmussen	var	han	fascineret	af	de	arktiske	
urfolks	kulturer	og	ligesom	Knud	ønskede	
han	at	give	tjukterne	og	jupik	mulighed	for	
af	få	del	i	alle	moderne	goder.	Ligesom	Knud	
Rasmussen	mente	Losev,	at	urfolkene	selv	
skulle	være	primus	motor	i	dette	arbejde	og	
derfor	overtalte	Losev	tjuktere	og	jupik	til	
at	tage	højere	uddannelser	i	Moskva	og	St.	
Petersborg.
Moderniseringen	af	tjukter	og	jupik	samfun-
dene	måtte	ikke	forceres	mente	Losev,	og	han	
sparede	ingen	midler	for	at	få	urfolkene	med	
i	så	mange	råd	og	udvalg	som	muligt.	Begyn-
delsen	til	denne	store	opgave	er	beskrevet	i	
”Alitet”.	Ligesom	man	kan	læse	om	denne	
nye	tid	i	den	tjuktiske	forfatter	Jurij	Rytkheus	
bog,	der	på	engelsk	hedder	”The	Chukchi	
bible”.	 ”Alitets”	 forfatter	 Sjomusjkin	 har	
også	skrevet	en	bog	om	sine	oplevelser	som	
skolelærer	blandt	tjukterne,	hvor	han	er	med	
til	at	videreføre	Losevs	reformer.	Bogen	er	
oversat	til	svensk	og	hedder	”Bland	tjuktjer,	
isbjörnar	och	valrossar”.	
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Tjukternes 
stamfader er hvalen

Den	tjuktiske	forfatter	Jurij	Rytkheu	
har	i	flere	af	sine	bøger	fortalt	om	
slægtskabet	mellem	hvalerne	og	
tjukterne	bl.a.	i	bogen	”Når	hvalerne	
forsvinder”	der	kom	på	Samlernes	
Forlag	i	1984.	Titlen	leder	tanken	
hen	på	miljøpolitiske	spørgsmål,	
som	bogen	aldeles	ikke	handler	
om.	På	russisk	hedder	bogen	”Når	
hvalerne	drager	bort”	og	emnet	er	en	
blanding	af	mytisk	stof	og	realistiske	
skildringer	af	livet	på	godt	og	ondt,	
således	som	kysttjukterne	levede.					

Jurij Rytkheu
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Indledning

Uisaakassak	var	en	af	de	inughuit,	der	af	
Peary	 blev	 taget	 med	 til	 New	York	 lige	
omkring	 århundredskiftet	 til	 1900,	 og	
tilbragte	en	vinter	omkring	museumsfolk.	
Kun	to	vendte	tilbage,	Uisaakassak,	samt	
senere	og	for	kortere	tid	Minik.
”Den	store	løgner”,	som	Uisaakassak	jo	blev	
omtalt	lokalt	efter	sin	tilbagekomst	fra	New	
York,	et	øgenavn	han	har	fået,	fordi	den	
gamle	åndemaner	Soqqaq	stemplede	ham	
sådan,	da	han	fortalte	ærligt	til	folk	om	de	
mærkelige	forhold	han	havde	set	og	oplevet	
i	New	York.	Folk	der	totalt	manglede	en	
mulighed	for	at	have	en	forestilling	om	fx	tog,	
telefon	m.m.	Det	kan	nok	forklare	en	del	af	
hans	eftermæle	ikke	bare	som	”løgner”,men	
også	som	et	dårligt	tilpasset	menneske,	altså	
et	menneske	som	man	ikke	kunne	føle	sig	
tryg	ved.	Betegnelsen	som	løgner	kom	han	
vist	aldrig	af	med.	Knud	Rasmussen	havde	
forsøgt	at	forklare,	at	Uisaakassak	havde	set	
meget	mærkelige	ting	i	USA,	men	Knud	
kunne	ikke	ændre	den	almindelige	mening	
(Rasmussen	1945:113).
Til	 gengæld	 troede	 man	 på	 Minik,	 der	
efter	hjemkomsten	i	1909	fortalte	om	sine	
oplevelser,	der	sluttede	med	hans	omtale	af,	at	
hans	far	døde	og	blev	begravet,	men	alligevel	
så	han	senere,	at	hans	skelet	blev	udstillet	på	
et	museum.	Han	blev	så	berørt,	at	det	førte	
ham	ud	i	småkriminalitet,	han	blev	eftersøgt	
af	politiet	og	måtte	flygte	til	nordlige	New	
England	og	videre	til	Canada,	hvorfra	han	
blev	bragt	fra	Newfoundland	til	Thule.
Der	 var	 ligesom	 noget	 forkert	 ved	 den	
historie.	For	det	første	påpegede	Rolf	Gilberg	
i	sin	bog	”Mennesket	Minik”	(1994),	at	nogle	

detaljer	i	denne	beretning	afviger	noget	fra	
andre	samtidige	kilder,	for	det	andet	vendte	
han	senere	tilbage	til	New	York,	så	vidt	vi	kan	
se	uden,	at	han	blev	anklaget	for	noget.
Forklaringen	kan	være,	at	Minik	ligesom	
Uisaakassak	fortalte	om	sine	oplevelser	i	
Amerika.	Han	måtte	erkende,	at	Uisaakassak	
havde	fortalt	sandt,	men	Minik	selv	risikerede	
samme	skæbne,	hvis	han	fortalte	direkte	om	
begivenhederne	og	oplevelserne.	Han	kunne	
fx	ikke	uden	videre	fortælle	om	”de	levende	
billeder”,	men	i	filmens	barndoms	krimier	
kunne	han	fortælle	om	dem	som	sine	egne	
oplevelser.	 Elementer	 om	 forbudstidens	
småkriminalitet,	 en	 mystisk	 dame	 der	
smuglede	ham	skjult	i	en	kiste	og	håndjern,	
det	var	alt	sammen	klassiske	elementer	i	
gangsterfilmene.	Miniks	historie	blev	troet,	
som	Sechmann	Rosbach	skrev	om	i	den	
nordgrønlandske	 avis	 ”Avangnâmioq”	
(1935).	Dette	var	et	sidespring.
Amandus	Petrussen	(1927	–	93)	var	præst	
flere	steder.	Han	var	digter	med	prosa	og	
poesi.	 Han	 skrev	 flere	 bøger	 og	 denne	
historie	har	han	fået	fortalt	af	Inuutersuaq	
Ulloriaq.	Han	har	vel	”Den	store	Løgner”	
fra	Inuutersuaq.
Uisaakassak	var	kendt	i	Grønland	gennem	
Knud	 Rasmussens	 historie	 ”Den	 Store	
Løgner”	 i	 ”Foran	 Dagens	 Øje”	 (1915),	
og	”I	Bjørnejægernes	og	Aandemanernes	
Land”,	 hvorfra	 Ole	 Brandt	 oversatte	 den	
til	grønlandsk	(Rasmussen	1970),	og	dertil	
har	vi	Rosbachs	gengivelse	af	Miniks	egen	
fortælling	i	Avangnâmioq	(1935).
Uisaakassaks	øgenavn	”Den	store	løgner”	
omtales	 i	 to	bøger.	Knud	Rasmussen	og	
Peter	Freuchen	har	hver	især	omtalt	hans	
skæbne	i	deres	bøger.	Moredet	på	”Den	

Amandus Petrussen: Mordet på Den store Løgner
Af professor EM.DR Robert Petersen
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Her er hans historie

Uisaakassak	 havde	 en	 kone,	 men	 da	
Maassannguaq	døde	begyndte	han	at	gøre	
kur	til	Maassannguaq	enke,	Mequ,	formentlig	
for	at	få	hende	som	medhustru.	Uisaakassak	
og	og	hans	kone	havde	ingen	børn.	(Derved	
har	ægteparret	ingen	”alderdomsforsikring”).	
Maassannguaq	døde	omkring	den	tid,	da	
Gustav	Olsen	og	familie	komtil	Thule	(1910).	
På	det	tidspunkt	var	Maassannguaqs	to	yngre	
brødre,	Silluk	og	Qulutana,	ikke	blevet	gift	
endnu,	selv	om	de	havde	alderen	til	det.	
Formentlig	for	at	hjælpe	deres	Svigerinde	og	
deres	små	nevøer	forblev	de	boende	sammen	
med	dem.	De	boede	ved	Tikeraasaq.

I	samme	periode	mistede	Oodaaq	også	sin	
kone.	Han	havde	to	sønner	på	alder	med	
Mequs	sønner.	Man	sagde,	at	Oodaaq	havde	
et	godt	øje	til	Mequ,	da	de	begge	havde	mistet	
deres	ægtefælle	ved	samme	tid.
Ved	samme	tid	om	foråret	var	der	kommet	et	
amerikansk	(canadisk)	skib	til	Natsilivik,	ved	
Narsaq,	på	vej	nordpå	til	canadisk	område.	
Skipperen	 var	 (britisk)	 Kaptajn	 Bartlett,	
der	rejste	nordpå	med	Whitney	og	Rainey.	
Whitney	 havde	 rejst	 nordpå	 og	 kendte	
godt	efterkommerne	af	immigranter	(fra	
Baffin	Island),	og	ville	hyre	bedstemoderen	
Ittussaarsuaq	 og	 hendes	 børn,	 Oodaaq,	
Pualuna	 samt	Torngi	 og	 hendes	 mand	
Qulatannguaq	for	at	tage	dem	med	over	til	
canadisk	område.
Da	skibet	ankom	kom	de	omtalte	ombord	
og	hørte	om	planerne.	Oodaaq	ville	have	
Mequ	med	uden	tvivl	for	at	få	hende	til	kone.	
Mequ	gjorde	sig	kostbar,	nok	af	hensyn	
til	sine	børn,	der	ikke	ville	have	nogen	at	
henvende	sig	til	på	skibet.	Så	måtte	Oodaaq	
vende	alene	tilbage	fra	Tikeraasaq	til	skibet	
for	ikke	at	lade	det	vente.	Kaptajnen	bad	to	
af	besætningen	om,	At	de	skulle	hente	Mequ.	
Da	de	ikke	ville	kørte	kaptajnen	selv	sammen	
med	Inukitsupaluk	efter	hende.	De	valgte	at	
køre	med	de	bedste	hunde.	Da	hun	stadigvæk	
ikke	ville,	tvang	de	hende,	formentlig	for	at	få	
hende	væk	fra	Uisaakassak,	der	vedholdende	
gjorde	kur	til	hende	selv	om	han	var	gift.	De	
samlede	hvad	hun	kunne	tage	med.	Til	sidst	
fik	de	sat	hende	på	slæden	og	tog	afsted	i	fuld	
fart.	De	kørte	hen	over	smeltevandspytter,	
så	vandet	sprøjtede	til	alle	sider.	Uisaakassak	
blev	rasende,	da	de	tog	hende	væk.	Han	
skød	efter	dem,	men	de	var	allerede	på	lang	
afstand.	Både	hvide	og	inughuit	blev	stærkt	
forarget,	for	inughuit	gjorde	ikke	sådant	
noget.
Da	de	kom	til	skibet	med	kvinden,	var	hun	

store	løgner”	har		Peter	Freuchen	beskrevet	
ret	kort	i	sin	bog.	
Amandus	skrev:	”Inuutersuaq	har	i	december	
1978	fortalt	mig	den,	…..”

Uisaakassak var kendt i Grønland gennem Knud 
Rasmussens historie ”Den Store Løgner” i ”Foran 
Dagens Øje” (1915).
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stadigvæk	oprørt.	Oodaaq	kunne	blive	rigtigt	
arrig,	da	hun	fortsat	gjorde	oprør,	bankede	
han	hende	og	opgav	hende,	og	skibet	sejlede	
med	familien.
Bartlett	bragte	familien	nordpå	til	canadisk	
område.	Da	de	nåede	frem	begyndte	de	at	
fange	levende	dyr,	sandsynligvis	til	zoologiske	
haver:	isbjørneunger,	hvalrosunger	og	andre	
arter.
Et	sted	kom	de	ud	for	problemer,	da	de	
traf	 et	 hvalfangerskib.	 Det	 var	 tæt	 på	
ildkamp.	Hvalfangerne	blev	usikre,	da	de	
ikke	havde	radio,	men	hos	hvalfangerne	var	
et	besætningsmedlem	inuk.	Denne	sagde	
til	sine	kammerater,	at	der	måtte	være	inuit	
på	ekspeditionsskibet,	da	det	næppe	kunne	
komme	 dertil	 uden	 at	 der	 er	 inuit	 med.	
Det	sagde	han,	da	de	begyndte	at	klargøre	
ildvåben.	 De	 havde	 jo	 kanoner	 med,	 da	
de	vidste	at	sådant	noget,	burde	de	være	
forberedte	på.	De	fandt,	at	ekspeditionsskibet	
så	mærkeligt	ud.	Derefter	blev	de	nødsaget	
til	at	holde	fred	med	hinanden.
Så	fik	de	dage	med	travlhed.	Midt	i	dette	
kom	der	en	person	med	høj	rang,	som	kom	
om	bord	på	skibet	(hvalfanger?).	Da	den	
fine	mand	ville	bringes	hjem,	sejlede	de	væk.	
Den	fine	mand	var	jo	en	myndig	person.	(jeg	
forstår	ikke	det	sidste	afsnit	her.	Måske	var	
det	ulovlig	hvalfangst	og	inspektion,	måske	
med	coast	guard?	Ekspeditonsskibet	havde	
vel	britisk	flag).	Da	inuit	kom	til	Illuluarsuit,	
spurgte	 de	 straks	 om,	 hvor	 Uisaakassak	
befandt	sig.	Inuit	svarede	dem,	at	Uisaakassak	
havde	bosat	sig	ved	Tikeraasaq,	og	at	Silluk	
og	Qulutana	stadig	væk	boede	sammen	
med	deres	svigerinde	og	deres	nevøer.	De	
holdt	øje	med	Uisaakassak.	Da	de	sejlede	
fra	Qaanaaq	til	Tikeraasaq	spurgte	Pualana	
matroserne:	Hvad	har	I	af	planer?
Matrserne	svarede:	Vi	planlægger	at	dræbe	
Uisaakassak	–	vel	fordi	denne	havde	skudt	

efter	dem.	–”	Hvordan	har	I	tænkt	at	dræbe	
ham?”.	Uden	nogen	blusel	svarede	de,	”ved	
at	skyde	ham	i	hovedet”.	
Pualana	sagde	så	til	dem:”	Det	må	I	ikke	gøre,	
for	hvis	I	skyder	ham	og	sejler	væk,	så	vil	
Uisaakassaks	slægtninge	tro,	at	det	var	os	der	
dræbte	ham.	Det	vil	vi	ikke	gøre	vi	inuit”.	Han	
talte	længe	med	dem	og	matroserne	opgav	
det	og	sejlede	til	Kangerlussuaq,	for	der	ville	
Oodaaqs	familie	komme	i	land.
(Jeg	 kan	 ikke	 regne	 ud	 hvordan	 det	
efterfølgende	hænger	tidsmæssigt	sammen	
med	det	foregående)

Mordet på Uisaakassak

Hele	sommeren	var	Uisaakassak	en	plage	
for	sine	bopladsfæller,	og	var	fortsat	opsat	
på	at	tage	denne	kvinde	til	sin	medhustru.	
Sommetider	opholdt	han	sig	inde	i	teltet,	og	
når	han	kom	ud	afskød	han	nogle	gange	sit	
gevær.	Uisaakassak	var	berygtet	på	den	måde,	
at	han	var	en	plage	for	sine	bopladsfæller.	

Uisaakassak i New York City omkring 1900.
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Det	siges,	at	hans	moder	havde	opdraget	
ham	sådan,	fordi	han	var	givet	navn	efter	en	
Uikaassak,	der	altid	var	kujonagtig.
De	to	brødre,	Uisaakassaks	bopladsfæller,	
havde	begge	deres	kajak	og	når	de	var	ude	i	
kajak	holdt	de	øje	med	alt	omkring	sig,	fyldt	
med	uro.
Nogen	tid	efter	skibets	afgang	roede	de	to	
brødre,	Qulutana	og	hans	bror	ind	i	fjorden.	
Der	var	sæler	nok,	så	lillebroderen,	Qulutana,	
fangede	en	sæl.	Han	bugserede	sin	fangst	
i	land	og	bar	den	op.	Så	begyndte	han	at	
bygge	et	depot.	Da	depotet	var	færdigbygget,	
afskindede	han	sælen.	Medens	han	arbejdede	
med	afskindingen,	begyndte	han	at	spejde	
mod	stranden,	uden	at	ane	nogen	uro.	Han	
vidste	at	hans	storebror	var	roet	længere	ind,	
og	var	sikker	i	nærheden	af	Qaarsorsuaq	inde	
i	fjorden.
Men	dog!	Ud	for	ham	var	der	kommet	en	
kajak,	og	manden	var	bed	at	tage	sit	gevær	
frem.	Da	manden	tog	sigte	lagde	Qulutana	sig	
bag	ved	sit	nybyggede	depot.	Qulutana,	som	
dengang	var	ganske	ung,	ventede	der.	Han	
rystede	over	det	hele,	af	frygt	for,	at	manden	
ville	gå	i	land	for	at	skyde	ham.	Efter	nogen	
tid,	uden	at	der	skete	noget	tog	han	et	hurtigt	
kig.	Der	var	ingen	kajak	at	se.	Han	var	nok	
roet	bagved	en	pynt,	hvorfra	han	kunne	ro	
hjem.	Med	underlige	bevægelser	gik	han	til	
sin	kajak	for	at	flygte	til	sin	bror,	og	efterlod	
bare	sin	fangst.
Han	kom	til	sin	bror,	som	jagede	efter	sæler	
uden	nogen	uro.	Qulutana	skyndte	sig	at	
fortælle	sin	bror	om	sin	oplevelse,	hvilket	
forstærkede	deres	uro.	Uisaakassak	var	jo	deres	
bopladsfælle.	De	var	i	alt	tre	mænd	på	stedet	
med	tre	kvinder,	Aatitaq,	Aleqansinnguaq	og	
Mequ,	og	dertil	Mequs	to	børn.	De	var	som	
sagt	tre	mænd	Uisaakassak,	Silluk	Qulutana.	
De	var	kun	dem,	der	boede	på	stedet	uden	
andre	bopladsfæller.	Der	boede	godt	nok	folk	

i	Kangerlussuaq,	et	stykke	væk	og	mod	vest	
var	Natsilibik	beboet	men	det	var	også	ret	
langt	væk.	Det	er	vanskeligt	at	komme	dertil	
om	sommeren.
Da	lillebroderen	berettede,	blev	storebroderen	
meget	foruroliget	og	besluttede,	at	de	skulle	
ro	hjem.
Da	de	kom	forbi	teltene,	så	de,	at	Uisaasakkas	
var	ude	i	kajak	derude	i	det	spejlblanke	hav.	
Silluk	sagde	til	sin	lillebror:	”lad	være	med	
at	gøre	noget.	Jeg	vil	angribe	ham	alene!”.	
Så	roede	han	ud	mod	Uisaakassak.
Da	han	kom	ud	for	ham	så	han,	at	han	
bugserede	en	sæl.	Da	han	kom	ret	tæt	på	
ham,	bemærkede	han:	”Du	har	nok	fået	
fangst!”.	her	må	man,	når	man	møder	nogen	
ikke	undlade	at	komme	med	en	bemærkning.	
Så	han	måtte	bare	sige	noget	til	ham,	for	
egentlig	at	lade	som	ingenting.
”De,	der	gør	noget	ved	jagt,	får	en	sæl!”.	
Uisaakassak	svarede	ret	hårdt	uden	et	smil.	
Da	Silluk	passerede	Uisaasakkak,	drejede	
han	hovedet	og	så,	at	Uisaakassak	roede	
uden	mistanke.	Så	drejede	han	kajakken	
om.	Kajakkerne	har	her	mod	agterstævnen	
bøjet	kølen	opad,	og	derfor	kunne	de	drejes	
hurtigt.	Hans	gevær	var	let	at	tage	frem,	
og	da	han	havde	vendt	kajakken,	skød	han	
på	ham	og	ramte	ham	midt	på	ryggen.	
Uisaakassak	faldt	lidt	bagud.	I	den	tro,	at	
han	ikke	ramte	ham	ordentligt	skød	Silluk	
på	ham	en	gang	til.	Uisaakassak	var	faldet	
på	sin	fangstblære,	så	han	ikke	kæntrede.	
Det	undrede	Silluk	meget,	at	Uisaakassak	
ikke	kæntrede.
Han	rørte	ham	ikke,	og	roede	ind	mod	land.	
Han	var	glad	for	nu	kunne	de	få	ro.	Nu	fik	
de	fred.
I	flere	dage	var	der	stille	vejr,	og	strømmen	
tog	kajakken	skiftevis	indad	og	udad,	frem	og	
tilbage.	Først	da	det	blev	kraftig	vestenvind	
forsvandt	kajakken	ud	af	syne.
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Notat:	Ord	og	Sætninger	i	parentes	er	mine	
bemærkninger.
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Erasmiana

Knud	Rasmussen	var	meget	
omhyggelig	med	sine	bogudgivelser	
og	han	satte	et	tydeligt	præg	på	
alle	sine	bøger.	Det	gælder	i	særlig	
grad	billedmaterialet	der	nøje	var	
afpasset	tekstindholdet	og	i	mange	
tilfælde	supplerede	det	skrevne.	
Knud	Rasmussen	kunne	også	finde	
på	at	uddybe	et	emne	fra	teksten	i	
en	supplerende	billedtekst.	Første	
udgaver	af	hans	værker	er	derfor	
nummer	et,	hvis	man	virkelig	
ønsker	at	forstå	Knud	Rasmussens	
forfatterskab.	I	denne	sammenhæng	
er	det	på	plads	med	et	par	ord	om	
Knud	Rasmussen	Mindeudgave.	Det	
er	et	godt	sted	at	begynde	læsningen	
af	Knud	men	det	er	og	bliver	en	
antologi.	Antologier	er	ofte	forkortede	
tekst	samlinger	og	således	også	med	
Knud	Rasmussens	Mindeudgave.	
Til	eksempel	er	Fra	Grønland	til	
Stillehavet	forkortet	med	ca.	80	sider	i	
Mindeudgaven.

Arktisk visdom
Ordet	er	menneskets	største	
magt.	Med	ord	kan	man	såre	
eller	glæde	et	menneske	–	for	
livet.
Såres	man	af	et	våben,	og	såret	
læges,	kan	det	stadig	ses,	men	
det	smerter	ikke	længere	som	
det	ord,	der	en	gang	er	udtalt.	
Derfor	er	ordet	menneskets	
største	magt.
Vi	tror	på	Oqautip	Kimia	
”Ordets	magt”.	En	forunderlig	
kraft.	Ordet	er	trolddom.

Asineq (Østgrønland)
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Knud	 Rasmussen	 gengiver	 i	 bogen	 ”Nye	
Mennesker”	en	fortælling,	om	”Manden	som	
borede	sin	kone	i	benene”,	han	fik	fortalt	
i	Thule	af	fangeren	og	historiefortælleren	
Tâterâk.	En	ægteskabelig	fejde	mellem	en	
mand	og	hans	kone	udarter	sig	til	en	voldelig	
konflikt	mellem	mandens	slægt	(menneskene)	
og	konens	slægt	(der	var	de	overnaturlige	
indlandsboerne)	og	en	mystisk	pels	med	
beskyttende	plader	af	hvalrostand	spiller	en	
afgørende	rolle.	Jeg	gengiver	hele	historien:

Manden som borede sin kone i benene

”Der	var	engang	en	mand,	som	hed	Neruvkark,	
og	han	havde	en	kone,	som	hed	Navarana,	og	
hørte	til	i	”tunerk”	–	folket,	indlandsboerne.	

Hun	havde	mange	brødre	og	var	eneste	
søster.	Brødrene	hed:	Takuvfalik,	Takuvfark,	
Mingume,	Mingusark,	Paeme,	Pausange,	
Krulègat,	Maujo,	Kratitunak	og	deres	fader	
Usangana.De	 boede	 ved	 Netsilivik,	 der	
hvor	der	findes	en	stor	sten,	man	lægger	
kød	paa.
Men	Neruvkark	var	slem	til	at	mishandle	
sin	kone,	han	plejede	at	jage	et	bor	ind	i	
skinnebenet	på	hende,	og	når	boret	nåede	
til	benet,	snøftede	hun	af	smerte.	”Rør	mig	
ikke,	jeg	har	mange	brødre,”	sagde	hun	til	
sin	mand.	
”Hent	dem,	lad	dem	myrde	mig.”	svarede	
manden.	Da	han	blev	ved	med	at	mishandle	
hende,	løb	hun	til	sidst	til	sine	brødre,	der	
var	indlandsboere	(Tunerssuit).	De	satte	sig	
nu	alle	i	bevægelse	mod	Netsilivik.	Og	da	de	
kom	frem,	sprang	de	op	på	Neruvkarks	hus	
og	begyndte	at	trampe	løs	på	taget.	En	af	
dem	stak	benene	igennem	og	Neruvkarks	
broder	skar	det	over	ved	ledet.	”Han	skar	
benet	af	mig”,	hørte	de	ham	sige,	og	så	
hoppede	han	rundt	på	et	ben,	til	han	faldt	
om	af	blodtab.	Men	Neruvkark	fik	travlt	
med	at	trække	pels	på;	det	var	en	pels,	han	
havde	haft	som	lille,	og	det	var	stadig	blevet	
øget.	Og	så	var	den	ganske	oversyet	med	
hvalrostand.	Ingen	kunne	dræbe	ham,	når	
han	havde	den	på.	
Han	ville	nu	ud	af	huset	og	gav	en	hund	
sin	netsiderpels	på	og	skubbede	den	ud.	
Mændene	udenfor	troede,	det	var	Neruvkark	
selv,	og	stak	hunden	ihjel.	Selv	kom	han	lige	
bagefter	og	sprang	op	på	den	høje	sten,	som	
bruges	til	at	lægge	kød	på.	En	sådan	kraft	var	
der	i	hans	spring,	at	man	endnu	på	stenen	
ser	mærker	af	hans	fødder.	Så	greb	han	sine	
pile,	der	alle	havde	modhager	af	hvalrostand	

Den magiske pels var måske en virkelig rustning
Af Erik Winther

Tâterâk i Harald Moltkes streg.
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og	gav	sig	til	at	skyde	dem	ned.
Hans	moder	tryllede	ham	kræfter	til.
Snart	var	der	ikke	mange	tilbage	af	hans	
fjender,	og	de	overlevende	flygtede	bort.	
De	løb	sydpå	og	blev	ved	med	at	løbe	og	
hvilede	ikke,	førend	de	var	kommet	sønden	
for	 Kap	York.	 og	 først	 ved	 Navdlortork	
(Kap	Melville)	sov	de,	(i	alt	en	strækning	på	
34	danske	mil).
Men	Navarana,	som	nu	var	blevet	meget	
bange	for	sin	mand,	gravede	sig	ind	under	
briksen	og	gemte	sig	der.	Da	hun	ikke	ville	
ud	igen,	stak	hendes	mand	et	stort	stykke	

hvalhud	ind,	og	hun	smovsede	ordentligt	i	
det.	”Kom	ud,	kom	ud	–	jeg	skal	aldrig	mere	
gøre	dig	noget	ondt,”	sagde	han	til	hende;	
men	hun	var	blevet	så	bange	for	ham,	at	hun	
aldrig	mere	kom	ud	og	så	døde	hun	derinde	
–	den	sladrehank”.
Historien	foregår	ligesom	de	fleste	myter	
og	sagn	hos	inuit	i	et	kendt	og	genkendeligt	
landskab.	Man	kan	sige,	at	historierne	er	
indlejret	i	landskabet,	således	at	man	kan	
”læse”	 dem	 ud	 af	 landskabet.	 Historien	
tager	fat	i	Netsilivik	ved	den	store	sten	man	
lægger	kød	på	og	som	alle	kender,	derefter	
breder	den	sig	ud	og	sydover	til	Navdlortork	
ved	Kap	Melville.	Fortællingens	stridigheder	
udspilles	imellem	forskellige	modpoler:	
Mand	–	kone
Mennesker	–	indlandsboer
Død	–	usårlig
Indenfor	–	udenfor
Besejrede	–	sejrherrerne
Der	 er	 ingenting	 som	 formidler	 eller	
overvinder	modpolerne	og	der	er	derfor	
f.eks.	ingen	mellem	vej	mellem	liv	og	død,	
eller	mennesker	og	indlandsboer.	Ej	heller	
åbnes	der	op	for	en	løsning	på	konfliktens	
kernepunkt	modsætningen	mellem	mand	
og	kone.	Jeg	skal	ikke	kunne	sige,	om	denne	
to-heds	struktur	i	fortællingen	kan	føres	

Tâterâk fik 
en ulykkelig skæbne

Knud	Rasmussen	fortæller	i	bogen	“Foran	Dagens	Øje”,	at	engang	Tâterâk	kom	
hjem	fra	fangst	fik	han	smerter	i	benene	og	kort	efter	indtraf	lammelse.	Gradvis	
sygnede	den	før	så	stærke	mand	hen	og	til	sidst	var	han	kun	en	skygge	af	sig	
selv.	Hans	evner	som	sagn	og	historie	fortæller	kom	ham	til	gode,	idet	han	kunne	
underholde	folk	og	på	den	måde	fik	han	til	dagen	af	vejen.	Aldrig	beklagede	han	sig	
over	sin	tunge	skæbne	og	Knud	Rasmussen	skriver,	at	han	for	det	meste	var	i	godt	
humør.	Knud	nedskrev	mange	af	hans	fortællinger	og	erhvervede	flere	figurer	som	
han	skar	ud	af	hvalros	tand.	Figurerne	var	dels	mennesker	dels	dyr	alle	præget	af	en	
skarp	iagttagelsesevne	og	en	burlesk	realisme.	Disse	figurer	findes	i	dag	på	National	
Museets	etnografiske	samling.						

Rustning fra Beringstrædet af  hvalros-tænder.
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tilbage	til	den	todelte	arbejdsdeling	i	inuit	
samfundet,	men	det	forekommer	mig	muligt.	
En	vigtig	bestanddel	i	historien	er	magien.	
Kun	 den	 ene	 side	 i	 konflikten	 -	 nemlig	
Neruvkark	 og	 dennes	 mor	 -	 råder	 over	
magiens	kræfter.	I	den	aktuelle	kamp	tryller	
moren	Neruvkarks	kræfter	til	og	fra	lille	
har	han	haft	den	magiske	pels	der	voksede	
med	alderen.	Faktisk	er	det	denne	pels	der	
gjorde,	at	jeg	blev	fanget	af	historien.	Den	
var	”ganske	oversyet	med	hvalrostand.	Ingen	
kunne	dræbe	ham,	når	han	havde	den	på”.	
For	mig	at	se	er	det	en	perfekt	beskrivelse	
af	 de	 rustninger	 af	 bl.a.	 sammensyede	
plader	af	forarbejdet	hvalrostand,	som	inuit	
(Jupik)	og	tjukter	ved	Beringstrædet	var	
berømte	for.	Hos	befolkningerne	i	Thule	
og	øst	Canada	kender	man	ikke	den	slags	
rustninger.	Ligheden	kan	være	et	tilfældigt	
udslag	af	fantasi	hos	sagnets	ophavs	mand	
eller	et	fjernt	minde	fra	inuit	kulturenes	
fjerne	hjemsted	ved	Beringstrædet.		

Rustning fra Beringstrædet af  hvalros-tænder.

Ingen	forstod	som	Knud	Rasmussen	at	skabe	
Glæde	og	Fest	omkring	sig,	og	han	glemte	
ingen.	Ligesom	han	i	Grønland	pludselig	
kunde	forsvinde	fra	de	Danskes	festdækkede	
Borde	og	søge	ned	i	de	fattigste	Grønlænder-
Hytter,	saaledes	har	han	ogsaa	herhjemme	
mere	end	een	Gang	midt	i	et	juvelstraalende	
og	ordensbehængt	Selskab	sat	sig	stilfærdigt	
hen	til	en	eller	anden	ensom	forknyt	Tante	
og	underholdt	hende	paa	en	Maade,	der	fik	
Snobberne	til	at	blegne	af	Misundelse	–	hvor	
han	var	til	Stede,	maatte	ingen	føle	sig	overset	
eller	sidesat.
Paa	den	anden	Side	kunde	han	ikke	udstaa	
nogen	 form	 for	 Snobberi.	 Engang	 vilde	
Tilfældet,	 at	 han	 kom	 til	 at	 følges	 over	
Konges	Nytorv	med	en	meget	paagaaende	
Beundrerinde	 af	 det	 højeste	 Bourgeoisi.	
Knud	foreslog,	at	de	skulde	drikke	en	Kop	
Kaffe	sammen,	og	Damen	var	henrykt	–	hun	
saa	allerede	i	Aanden	sig	selv	sidde	ved	den	
berømte	Mands	Side	foran	Angleterre.	Men	
Knud	styrede	uden	at	fortrække	Mine	over	
mod	en	Kaffevogn	og	bestilte	to	Kopper,	som	
de	derefter	nød	i	Selskab	med	Cykelbude	og	
Læredrenge.	Damen	var	kureret!

Kaj Birket-Smith 
om Knud Rasmussen 

Fra ”Knud Rasmussens Saga”

Knud Rasmussen og Kaj Birket-Smith.
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Kilaasi´s Polar Fortællinger
Godfred	 Hansen	 fik	 som	 opgave	 af	 den	
norske	regering	at	udlægge	depoter	ved	Cape	
Columbia,	Canadas	nordligste	punkt	på	Grand	
Land.	 Depoterne	 skulle	 bruges	 af	 Roald	
Amundsen	til	hans	Nordpolsekspedition	som	
imidlertid	aldrig	blev	fuldført.	Ekspeditionen	
til	Cape	Columbia,	den	såkaldte	3.	Thule	
ekspedition,	var	planlagt	af	Knud	Rasmussen	
som	ikke	selv	deltog.	Godfred	Hansen	sejlede	
med	”Dorthea”	til	handelsstationen	i	North	
Star	Bay.	Herfra	gik	det	med	hundeslæder	
nordover	og	ved	Hans	Ø	krydsede	man	over	
til	den	Canadiske	side.	Hvorefter	depoterne	
blev	 lagt	 ud	 forskellige	 steder.	 Knuds	
oprindelige	plan	var,	at	polareskimoerne	
skulle	udlægge	depoterne	men	det	mente	
G.	 Hansen	 var	 for	 risikabelt.	 ”Jeg	 delte	
ikke	Knud	Rasmussens	syn	på	eskimoernes	
kapacitet”	skrev	han	senere	 i	 rapporten.	
Under	ekspeditionen	skiftede	han	mening	
og	roste	sine	inuit	medarbejdere	for	deres	
råstyrke	og	udholdenhed.	Med	den	hvide	
mands	mistænkelighed	undrede	det	ham,	
at	de	ikke	stjal	af	hunde	foderet	som	skulle	
udlægges.					     

Godfred Hansen (1876-1937)


