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Glædelig Jul og Godt Nytår til alle vores medlemmer fra Knud Rasmussen Selskabets
bestyrelse og fra redaktionen. Vi har lavet et dobbelt nummer denne gang for at
indhente den forsinkelse i udgivelsen af Slædesporet, der opstod i begyndelsen
af året. Det er ikke den optimale løsning, men efter nogen overvejelse besluttede
redaktionen, at der ikke var andet at gøre. Nu er arbejdspuklen væk og planlægningen
for udgivelser i 2017 kan begynde. Jeg har flere gange før efterlyst artikler og ideer
til artikler og gør det så igen. En artikel til Slædesporet behøver ikke nødvendigvis
at handle om Knud Rasmussen. Grønlands relaterede historier og alt fra arktisk har
interesse. Eneste krav er, at det er skrevet i Knud Rasmussens ånd dvs. med respekt
for de arktiske befolkninger og deres kulturer. Historie, kultur, skrøner og politik
står øverst på ønskelisten. Politisk kunne der være om de arktiske folks selvstyre
former samt kampen for selvstyre. Naturvidenskabelige artikler tror jeg derimod
ikke skal i vores blad, men henviser til tidsskriftet Grønland. Miljøforholdene i Arktis
er dog en undtagelse forudsat at befolkningernes livsbetingelser og eller kulturer
indbefattes m.a.o. skal det humanistiske islæt være fremherskende. Knud Rasmussen
interesserede sig især for menneskene i Arktis, for deres kulturer, etnografi og levevis.
Det samme gælder for denne redaktør, som med disse ord tror og håber på rigtig
mange artikel forslag i det nye år. Kilaasi

Forside: Jul i Grønland. Børnene vandre fra hus til hus julenat og synger foran hver dør. De bliver inviteret ind og
får julegodter. Det er en gammel tradition, der stadig holdes i hævd de fleste steder. Tegning af Karl Peter Andersen,
venligt udlånt af Fællesforeningen Inuit, ”Kalâtdlit Peqatigîgfîsa Kátuvfiat”. www.inuit-dk.dk
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Juullimi ukiortaassamilu pilluarisi
Til Julefest med Knud Rasmussen

Historien er skrevet af Johannes Balle og
indgår i fortællingen ”Knud – som festens
midtpunkt” trykt i ”Knud Rasmussen”
Redaktør Jørgen Fleischer. Det Grønlandske Forlag 1960.

Til slut en oplevelse min ældste datter Pusse
havde med sin elskede onkel Knud. Pusse var
endnu ikke konfirmeret, da hun og jeg var til
julefest i ”Det Grønlandske Selskab.”
Vi traf Knud derhenne og da han sluttede
sig til os, glædede det os meget, og Pusse
var henrykt. Efter juletræet var der dans, og
da Knud dansede flere danse med Pusse var
hun meget stolt. Da det var meget varmt,
var Knud blevet tørstig og foreslog, at vi
skulle gå ind og få en drink. Vi fik et glas øl
og snakkede om gamle dage, da vi så Pusse
stå i døren ind til balsalen og kikke efter os.
Knud kaldte på hende, og da der ingen stol

var, tog han hende på skødet. Du må da være
meget tørstig, sagde Knud og tog sit glas,
drik det her.
Pusse havde aldrig før drukket øl og tog nølende mod glasset og drak, inden jeg kunne
stoppe hende. Da Knud kunne se på hendes
ansigt, at det var for stærkt for hende, spurgte
han: ”Er det første gang, du drikker øl?” og
da hun svarede ja, lo han, tog glasset og slog
det mod gulvet, så det knustes. En tjener
kom hen og sagde, at det gjorde virkelig ikke
noget, at Knud Rasmussen havde tabt glasset. Knud skoggerlo og sagde: ”Troede de,
at jeg tabte det. Nej, hør her, det var første
gang, at min fætters datter drak øl, og så er
der ingen anden, der må drikke af det glas,
derfor slog jeg det i stykker. ”Der var en lille
pige, der blev meget stolt og henrykt, og hun
fortæller endnu den dag i dag med stolthed
om sin oplevelse med onkel Knud.

Tegning af Kaj Birket-Smith. Splitflaget blev tildelt af kong Christian d. X. (Det Kgl. Bibliotek)
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Introduktion til Knud Rasmussens ”Billeder fra Grønland”
Af Knud Michelsen

I begyndelsen af 1901 var Knud Rasmussen i Stockholm til Nordiska Spelen (en
forløber for de olympiske vinterlege). Han
var kommet derop som korrespondent for
Illustreret Tidende, men allerede efter den
første honorarudbetaling lod han sig fyre
fra bladet med den bekendte salut: AF EN
SÅ FATTIG REDAKTION KAN OG VIL
JEG INTET HONORAR MODTAGE.
Arrogancen skyldtes måske, at han i mellemtiden havde fået gode venner, der tog sig
af ham, bl.a. det svenske ægtepar Valdemar
og Signe Langlet, som jeg stødte på under
mit arbejde med bogen Den unge Knud
Rasmussen (2011).
Valdemar Langlet var redaktør ved Stockholms Dagblad og således et yderst nyttigt
bekendtskab, når der skulle tjenes penge på
artikler eller rejsebreve, og det var de indtægter, Knud satsede på efter afslutningen
af de nordiske vinterlege, hvor han var på
vej til Lapland. Jeg gennemsøgte derfor de
svenske aviser i perioden, og det lykkedes mig
også at finde en artikel af ham i Stockholms
Dagblad. Den hed ”Bilder från Grönland
III”, og avisen oplyser, at teksten er oversat
fra forfatterens manuskript. Titlens romertal
var lidt mystisk, indtil jeg blev klar over, at
teksten handlede om efteråret i Grønland,
altså den tredje årstid. Det kastede mig så ud
i en jagt på nummer I og II, som den samme
eller en anden avis måske havde trykt. Men
ganske forgæves. Det var lidt mærkeligt.
Hvorfor starte med III og ikke med I, hvad
der ville være så meget mere logisk, som
den blev trykt 21. april, altså et godt stykke
ind i foråret. Senere lykkedes det mig heller
ikke at finde nogen ”Billeder fra Grønland”
i danske aviser.

riksværk. Eftersom arkivet kun har ganske
lidt materiale fra Knud Rasmussens unge år,
var det ikke faldet mig ind, at de kunne ligge
der. Men der lå de altså, bortset fra at teksten
”Sommer” manglede. Som nævnt var den
svenske udgave af ”Efterår” trykt på grundlag af forfatterens, altså Knuds manuskript.
Dette kender vi så ikke, for arkivets danske
og mere fuldstændige udgave af ”Billeder
fra Grønland” viste sig at være nedskrevet
af Dagmar, hvilket også forklarer, at den
dukkede op i Frederiksværk. Der er sikkert
tale om et forsøg på at lave en lille bog om
årstiderne i Grønland på et tidspunkt efter
den litterære ekspedition, hvor Dagmar fungerede som en slags sekretær for Knud, eller
efter indgåelsen af ægteskabet i 1908.
Med hensyn til teksternes tilblivelsestidspunkt ved vi, at ”Efterår” ikke kan være
skrevet senere end begyndelsen af 1901.
Den danske udgave svarer ord til andet til
den svenske (se Den unge Knud Rasmussen, s. 266, hvor den svenske udgave er
oversat tilbage til dansk). Vi må gå ud fra, at

Men pludselig var de der og et uventet sted,
nemlig i Knud Rasmussen-arkivet i Frede162

Knud Michelsen i Gamle Thule 2010.

det samme tilblivelsestidspunkt gælder for
”Forår” og den manglende ”Sommer”. Ellers
havde Knud næppe angivet romertallet. Vi
kan i øvrigt vide med sikkerhed, at ”Sommer”
har eksisteret. I Dagmars manuskript er der
et spring fra side 6, hvor ”Forår” slutter til
side 20, hvor ”Efterår” begynder, og teksten
må altså på et tidspunkt være taget ud. Når
man har læst ”Forår”, bliver man også klar
over, hvorfor det ikke var den, der blev trykt.
Den er meget ungdommelig og med sine ret
klodsede personifikationer af naturen litterært set langt ringere end ”Efterår”, hvor de
tilsvarende personifikationer er udført på en
langt mere elegant og interessant måde.
Når det gælder ”Vinter”, kunne en del tyde
på, at den er skrevet efter hjemkomsten fra
den litterære ekspedition. Skildringen af
hundeslædekørsel fylder meget, og Knud kan
næppe have gjort alle de erfaringer, som han
gør rede for, allerede som 12-årig, hvor han
forlod Grønland. De næste mange år var han
i Danmark, hvor han havde andet at tænke
på, indtil han omsider vendte tilbage som
23-årig. Som helhed virker teksten også mere
moden end de to foregående. Vi er langt fra
den stærkt subjektive og drastiske stil, som
præger de to første tekster og tættere på den
mere modne og afklarede stil, Knud anvender
i sine første bøger. Man bemærker desuden, at
der er et afsnit, der stort set er identisk med
et fra bogen Lapland, der udkommer i 1907:
”Den som ikke elsker vinteren…” Det skal
dog samtidig understreges, at det ikke kan
udelukkes, at teksten er af tidligere dato.
Som helhed er teksterne for uensartede og
ujævne til at kunne fungere som en bog,
og det er nok grunden til, at ”Billeder fra
Grønland” blev liggende blandt de aldrig
realiserede projekter. På den anden side er
de heller ikke dårligere, end at de fortjener at
blive kendt af ”Slædesporet”s læsere.

Billeder fra Grønland
Af Knud Rasmussen

Forår
Krig, frost, oprør!
En enestående vinters vilde flugt ind imod
indlandsisens evige sneregioner. En ubændig
storslået naturs opvågnen til nyt liv. Hvinende
snekaskader, truende fosser. Bjergbækkes
brus. Sneskred, som sukkende glider frem
mellem fjeldvæggene for at styrte sig ned i
frådende strømme, så at vandet sprøjter højt
op. En ulig strålende sols sejr over mørket.
Livets sejr over døden. Forår i Grønland!
Akinnaqfjeldet havde længe blånet i utålmodig venten. Det var fjeldenes konge deroppe,
brat, ubestigeligt, himmelstormende. Akinnaq behøvede blot at rive lidt i sit hvide hår
for at en orkan skulle svøbe hele omegnen
ind i hvirvlende sneskyer; sneen rejste sig da
i dansende flokke og jog ned gennem dalene.
Menneskene, som boede nede ved fjordene,
så røgen fra Akinnaq og gemte sig i deres små
jordhuse. De vidste, at det var varsel om stort
uvejr. Og Akinnaq deroppe lod stormen rase
over sig og glædede sig over, at den herskede
som værdig drot blandt sit folk.
Men i den sidste tid havde nu Akinnaq været
ualmindelig urolig, omtrent hvert øjeblik tog
den et tag i sin hvide kam.
Menneskene var ulykkelige. Akinnaq havde
feber. Den ventede fine fremmede, den
ventede solen.
Thi solen i Grønland er ikke som solen hernede. En god del af året lader den de stakkels
fjelde i stikken, og det varer meget længe
før den kommer tilbage. Nu var den ganske
vist kommet til Grønland allerede for længe
siden, men den havde endnu ikke aflagt sit
besøg hos Akinnaq.
Og dette besøg betød noget ganske særligt
– det betød forår! Derfor var den gamle
fjeldkonge utålmodig. Men den var ikke ene
om at vente og længes; også menneskene
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Her er medlem af Knud Rasmussen-selskabet Ole
Gramst-Pedersen på ned af store Akinnaqfjeldet. Man
kan se slædesporet ned på sletten, og i baggrunden kan
man skimte Ilulissat. Hundene har Ole spændt bag slæden
på vej ned af fjeldsiden.

sukkede efter våren.
Der er noget som ikke trives i kulden, noget
som altid længes, længes efter varme og sol;
det er den unge kærlighed. Thi den bærer
selv våren i sig.
Nede, hvor kajakkerne lå på stranden, stod
den unge fanger Dugala og røg på sin korte
pibe. Hans hjerte slog heftigt og uroligt under
sælskindspelsen. Han så for sig i tankerne
et par tindrende øjne og en sort, vejende
hårtop1. Han vidste at også hun længtes;
han vidste, at man blot behøvede at vente
på foråret.
Så endelig en dag kom oprøret. Solen brændte
over Akinnaq, sneen smeltede og sank
gennem jorden, de frosne bække glitrede i
blanke krystaller og stride tårer randt ned
over fjeldet.
Guld lyste over landet, og glødende stråler
omslyngede jorden i hede favntag. Hejsa!
Vinteren skulle tages med storm, Akinnaq
begyndte at ”ryge”.
Sneen sivede ned over fjeldskråningerne.
Laviner kom væltende med regn af sten.
1. De grønlandske kvinders ejendommelige håropsætning
– håret samles oppe på issen i en slags top, som omvunden med
et broget bånd, vejrer og nikker ved enhver bevægelse.

Fossene løstes under buldren og bragen.
Det sukkede og stønnede i den årgamle is.
Nordenvinden forsøgte et sidste fortvivlede livtag, den rasede i forbitrede hvin,
den susede omkring og slog panden mod
fjeldet. – Men ind over land lød stærkere og
vildere kalvisens jublende sang og ekko fløj
fra bjergtop til bjergtop som en sejrsstolt,
munter befriet latter.
Nordenvinden masede frem gennem kløfterne med et træt brøl, det lød som en undertrykt gråd, som en stødvis snøften, da den
flygtede. Og så havde solen sejret!
Mange dage var gået siden da. Naturen havde
udfoldet hele sin nye pragt. Al sneen var
smeltet. Elvene flød uden is, og solen spejlede
sig i blanke søer. Gennem de ophedede enge
strøg ligesom bølger af underlig lokkende
toner, det var knopper som bristede, det var
blomster som fødtes i vårmoderens skød.
Op af klipperevnerne krøb spæde bleggule
pileskud, lyng og dværgbirk grønnedes på
skråningerne, og nede i dalene gassede de
store røde og gule blomster sig i solen. Og
småfuglene var kommet. Spurve og gråirisker
havde stævnemøder bag tuerne, sang om kap,
legede tagfat i luften og skjul i græsset. Det
var et stort jublende kor, og af lutter glæde
glemte de aldeles at bygge rede. Sommerfuglene drak hver andre til i morgenduggen
og prøvede deres vingers styrke imod sommervinden.
Isfjorden ville også være med. Den var mange
mil lang og bred og stopfuld af isfjelde. Den
havde ligget så stille og fromt hele vinteren,
at det formeligt værkede i alle dens gamle
fuger. Den måtte have luft – isfjeldene måtte
til søs.
Foråret skulle have sin velkomst kanonade. Et
lille beskedent isfjeld gled ud af massen; der
blev bedre plads, og nu begyndte de gamle
at skubbe dygtigt til hinanden. Strømmen
hjalp dem og nu brød det løs uden barmhjertighed.
Hvert forår, når fjordene begyndte at ”skyde”
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måtte et af de store isfjelde sætte livet til – det
var fjordenes ofre til våren. Men ingen af dem
vilde ofre sig, og derfor blev der altid en forfærdelig opstandelse, man skyndte sig nervøst
ud mod havet – havet var redningen.
Midt i hele klyngen lå en vældig isskosse
med store mørkegrønne huler, som lignede
portaler, og høje spidse toppe strålende som
minareter – et flydende krystalpalads.
Men sådan nogle store basser er ikke altid lige
kloge; de braser blindt på uden beregning,
bare fordi de vil frem først – og så løb det
på grund.
Et øredøvende brag genlød ind over fjorden
– skossen ”kælvede”. Minareterne knækkede
og faldt klingende i stykker. Isfjeldet begyndte
at vugge frem og tilbage, det gyngede vildere
og vildere, flere og flere toppe brækkede, – til
sidst mistede det ligevægten. Det gik på hovedet i en rygende hvirvlende sky af isstumper,
det slyngede vandet til side i en gurglende
brænding, det brast midt over med et drøn
og rullede rundt til det blot lå som lutter små
kalvisstumper.
Hele det pragtfulde skuespil varede kun et
øjeblik – nogle minutters vildt kaos af væltende, bragende isstykker. Tårnhøje brodsøer
rejste sig og rullede sydende op i mod land;
store isstykker slyngedes op imod klipperne
og dukkede ned som sne.
Mågerne hævede sig i vejret og kredsede skrigende over bopladsen.
Den grønlandske fjord havde bragt foråret sin
gjaldende hyldest.
Langt inde ved bredden af fjorden sad to
mennesker og så på den ”skydende” fjord. Det
var Dugala og hans lille elskede Balika med de
tindrende øjne og den vajende hårtop. Våren
havde forenet dem!
Og nede i byen var der fest og dans. Dansepladsen var en stor flad klippeblok. En violin
sang sin glæde ud over fjeldene. Strengene
fremlokkede små muntre melodier og glade
mennesker dansede i takt dertil.
Aftensolen gled frem over bjerget. Den luede
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i stolte flammer det var, som måtte uvilkårligt alt blive lyst en stund, da solen til sidst
gik ned.
Det var en urkraftig naturs betagende stemning. En forårsnat i Grønland.
Efterår
Ved du hvad rædsel er?
Der boede engang en trold i et bjerg ude
ved havet. Det var en led trold, og så var han
oven i købet forelsket. Den havde engang
set havkongens datter ude på stormbølgerne
under en orkan, og siden den tid havde den
mistet sin sindsligevægt. Hver eneste nat
svømmede han ud til skærene og friede,
men hver gang jagede havkongen ham
ubarmhjertigt på porten og sendte hajer og
hvaler efter ham.
Halvdød kom frieren ved daggry tilbage til
sin trange hule og forbandede både havkongen og prinsessen, men når solen atter gik
ned, så måtte han alligevel ud og våge livet til
ingen nytte. Hans tilbagetog hørtes i mange
miles omkreds og folk, som kom i nærheden, blev vidne til noget rædselsfuldt.
Fra havet hørtes en lyd som af tusinde onde
ånder, over bølgerne gik ildluer, gennem de
rullende dønninger lød undertrykt gråd, og
nattevinden førte klagende skrig ind over
klipperne. Havet skar tænder, rasede i vilde
brændinger, og spyttede og sprøjtede over
hele strandbredden. Frem gennem mørket
for djævlen selv, gnister stod om hans næse
og mund, han bed sig i tungen så at blodet
strømmede ham ud af gabet, han piskede
havet til det sprøjtede rødt frem under
neglene, og fnysende forsvandt han ind i
fjeldet. – Sådan så trolden ud, når han kom
fra sin frierfærd. Mennesker, som så det
kunne aldrig glemme det syn, thi de havde
set selve den levendegjorte rædsel.
Efteråret i Grønland er næsten som en ulykkelig forelsket trolds raseri. Den fører en
rædsel med sig, som får en til at tænke på den

yderste dag. Havet i sydende oprør; skumhvirvler, som når op til skyerne; snestorme,
haglbyger. Orkaner som hvinende farer over
landet ligesom løsslupne helvedes ånder.
Det er en brat og lumsk overrumpling midt i
den lyse, milde sommer, en sammensværgelse
af de utøjlede elementer. Lige som forårets
oprør har løst hele naturen til frihed og sol,
således fryser nu alt i den eneste nat.
Men i selve rædselen er der en højbåren
majestæt – den mægtige tilintetgørelse af
en kort sommers frodige glæde. Og just den
kolde grumhed, en lammende uhygge i den
døende naturs dødsskrig, tvinger os i knæ
for det guddommelige i den utøjlede kraft
og magt.
Jeg havde gerne set en bybeboer fra Europa
opleve og gennemleve en sådan naturs opgør
med sig selv! Jeg tænker der på et menneske,
hvis natur højst kræver en smule sol nu og da
i de trange gader og stræder, hvis liv tilbringes med en uafbrudt hendøsen på kvalme
kafeer, hvis sind kommer i oprør, hvis en
smule teglsten ramler ned på gaden for hans
fødder en dag, når det blæser og regner.- jeg
gad nok have set et sådant vrangbillede af
en mand overvære dette skuespil fuldt af
nervepirrende gysen og knaldeffekt.
Det kan til at begynde med være strålende
solskin, alt kan ligge så stille og leende, så
intet anende tyst. Så pludselig kan en uskyldig,
lille, hvid skyflok, som kun ser lidet ejendommelig ud, skyde frem på den klare himmel.
Efter nogle få minutters forløb begynder
de højeste bjergtoppe at ”ryge”, og man
mærker, at den lille uskyldige sky er vokset
til en vældig skymasse, som går løs med angreb på solen selv. Skyerne danser omkring,
hvirvler sig sammen, solen forsvinder og en
sær, trykkende stemning lægger sig over det
hele. Stormskyer jager over himlen, alt det
blå er borte, luften bølger i et hav af skyer,
hvis bølger slår op, lig flammer og røg fra en
hel verdens brand.
Og så er den her, orkanen oppe fra fjeldene,
hvinende, hylende som en løssluppen dæ-

mon, med haglbyger og snehvirvler i hælene.
Og alt, hvad den finder på sin vej, river den
med sig.
Kajakstellene kastes omkuld, og de dyrebare kajakker splittes i mod klipperne og
isfjeldene.
Stenene regner ned fra fjeldene og tønder og
kasser udfører vilde danse på stabelpladsen.
I fjorde og havne slides fangelinerne itu af
stormen og bølgerne, og store både kastes
som bolde op på land.
Tagene rives af husene og kommer sejlende
gennem luften. Havet fråder, og vildbrølende stormer vældige brændinger op imod
strandklipperne.
Og ve den kajakroer, som er ude i sligt vejr!
Bølgerne er tårnhøje og kæmpestærke, kajak
er lille og strøbelig. Fra land kan man se den
komme og forsvinde, snart rider den på ryggen af en vældig bølge og skydes højt i vejret,
snart glider den ned i et gurglende dyb og forsvinder for tilskueren for siden atter at løftes
i vejret. Er der ingen isstykker, er dette dog
blot en leg for den øvede kajakroer. Kajakken
er lang og smal, let og smidig, og manden
som sidder i den, er ikke bange for den vildeste søgang. Kommer der så et skummende
bølgebjerg, som truer med at rive ham ud af
det lille fartøj, gør han forinden en kraftig
bevægelse, som får kajakken til at kæntre og
lader blot bølgen bruse hen over kajakkens
bund, mens han selv står på hovedet i det
kolde vand. Med en øvet og behændig natur
får han atter båden på ret køl, og hoppende
på bølgeryggen ligesom en søfugl fortsætter
han kækt sin kamp med elementerne.
Intet folk i verden har sømænd, som kan gøre
grønlænderen det efter, og intet andet fartøj
lystrer sin herre som kajakken.
Men er der isstykker i bølgerne, da kan sådant
et enkelt et slå hul på kajakken, og da er den
kække roer havets bytte.
Stormene kan vare ved i flere dage, og i al den
tid kan mændene ikke tage ud på fangst – de
dyrker familielivet og glæder sig ved hyggen
i deres mærkelige små boliger. Man fordriver
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Knud Rasmussens hunde fra 5. Thule-ekspedition. Knud havde et meget personligt forhold til sine hunde, og det
smertede ham, at han måtte efterlade dem i Alaska. I dag er der stadig let genkendelige efterkommere af de samme
hunde, som han havde haft med hele vejen fra Thule. Foto: Leo Hansen.

tiden dels med jagthistorier, dels på mere ”civiliseret” måde, med læsning. Grønlænderne
er mestre i at fortælle, en livlig, drastisk mimik
og en illustrerende gestikuleren giver fremstillingen af deres eventyr og oplevelser et præg
af rørende og fængslende originalitet.
Vil grønlænderen f.eks. vise, hvordan han
lykkelig har tilendebragt kampen med en
klapmydse, så fremstiller hans ene hånd
dyret, medens han viser dramatisk, hvordan
det først dukkede op af havet, hvor ved tommelfingeren forestiller hovedet, siden, når
dødskampen skal fremstilles, kommer alle
fingrene med. -- Den anden hånd forestiller
manden selv hans kast, hans jagt og hans
sejr. Alle bevægelserne er så malende, at selv
den, som ikke forstår sproget, uden synderlig
vanskelighed kan følge fortællingens gang.
Og læsningen senere hen! Måske kan det
undre mange at høre, at grønlænderne efter
omstændighederne læser usædvanlig meget.
Deres smag for læsning har fået praktisk
udtryk i den grønlandske avis! Atuagagdliutit!

som redigeres, udgives, trykkes og illustreres
udelukkende af en grønlænder. Bidragene
til avisen leveres af grønlænderne selv, som
anser det for en meget stor ære at få lov at
være med. Honorar er der naturligvis ikke tale
om, og avisen, som udkommer hver måned,
uddeles gratis til alle større kolonier. Udgifterne herved tages af en fælles kasse, hvortil
alle fangerne betaler en slags skat, større eller
mindre, alt efter deres dygtighed.
Med undtagelse af en del elementære lærebøger findes i al mindelighed ingen andre
bøger end biblen og salmebogen. En del
bøger, som oversættes, så at sige forsøgsvis,
er til trods for oversætterens underlige valg
af emnet bogstavelig talt bleven revne bort,
thi de få eksemplarer, som findes, bliver læst
og studeret, til bogstaverne fiskes ud. De sidder der på deres briks og staver sig igennem
disse mærkværdige runer og fæstner det i
refleksioner og udgydelser af den mest naivt
dybsindige art. Tager så vinden et tag i huset
og slynger sneklumper mod vinduerne eller
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river et stillads omkuld uden for indgangen,
så kan en stakkels eskimo, som netop bryder
sin hjerne med f.eks. en af de Wielandske
Fantasier og pludselig fare sammen og rædselsslagen udstøde ordet; kivitok!
Dette ene lille ord har en voldsom virkning.
I hele huset opstår den vildeste panik, kvinderne skriger, børnene græder, og mændene
styrter ud i stormen og mørket bevæbnede
med, hvad de kan få fat på i skyndingen. Så
går den vilde jagt over bjerg og dal, man synes
at se spøgelset over alt, snart i en snedrive,
så bag om en sten, eller – hvad der er det
allerværste- i sin egen skygge. Mærkværdigt
nok undslipper den stakkels flygtning ganske
sporløst. Og mændene vender med uforrettet
sag tilbage til de skælvende kvinder og de grædende børn. Men hvad er da en ”kivitok”?
Når en grønlænder på en eller anden måde
har gjort sig umulig blandt sine landsmændoftest er det en Xantippe, som har svunget
sit ris over hans arme ryg- så plejer han at
trække sig tilbage fra al forbindelse med
yderverdenen, ”han kivipoker”, dvs. går til
fjelds som eneboer.
Der kæmper han siden en fortvivlet kamp
med tilværelsen, indtil kulde engang før eller
senere stivner hans krop, stilner hans blod og
lægger ham død i en snedrive. Man har dog
eksempler på, at sådanne eneboere har kunnet
frise livet i to eller tre år uden anden føde end
den, de har kunnet skaffe sig ved at jage dyr
med stenkast, uden ordentlige klæder, uden
ild til at varme deres stivfrosne lemmer ved.
Dette er dog en stolthed og et klædebegreb,
der søger sin lige, en frygt for ydmygelsen
ved at vende tilbage, som er enestående, og
en foragt for kulde og nød, som er aldeles
overvældende.
Kivitoken graver sig en dyb hule og bygger om vinteren en mur af is og sne uden
omkring. Her bliver han aldeles vild og
menneskesky og kommer til at se gruopvækkende ud. Han hader almindelige mennesker og løber sin vej, når han ser dem, og
menneskene frygter og jager ham. Under sin
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Knud Rasmussen.

uafladelige omflakken i fjelde og dale får han
en næsten overnaturlig færdighed i at klatre
op og ned ad halsbrækkende skråninger og
springe i vildeste flugt ned gennem aldeles
ufremkommelige fjeldkløfter. Grønlænderne
tror derfor, at han står i pagt med djævelen
selv, som giver ham evnen til at flyde. Det
var derfor naturligvis umuligt at få fat på
ham og få taget livet af ham. Kaster man en
sten efter en kivitok, så ruller stenen tilbage
og straffer en selv; fæster kivitoken blot et
blik på en, så lammes man på stedet og må
dø en ung død uden at kunne så meget som
give et råb fra sig.
Det er netop om efteråret at rædslen for
kivitokerne lever op, få er de som overlever
at have set dem, men man ved, at de findes,
og man tror på deres magt.
Man hører deres vilde sang i stormens tuden,
man hører deres mørke besværgelser gennem
havets brusen, og man tror at skelne dem i
den hvirvlende sne. Ingen ofrer dem en medlidende tanke, man blot frygter og forbander

dem. – De stakler som drog ud for at dø.
Vinter
Slæderejser og ”hundeliv”.
Den, som ikke elsker vinteren, har vist aldrig
oplevet en rigtig vinter. Med vinter mener
jeg ikke en smule sne, der smelter så hurtigt
den kommer, – ikke en tynd isskorpe, som
lægger sig over søerne, så at sige blot for at
politiet kan få lov at slå plakater op om, at
”isen er usikker”, – ikke bundløst snesjap og
trist gråvejr, hvor folk går omkring med kedsommelige ansigter, – ikke en tid, som man
slæber sig igennem i en længsel efter våren,
efter lys og varme.
Nej, vinteren er en tid, hvor man glemmer alle
andre årstider, måske en tid uden megen sol,
men i stedet for med lange lyse nordlysnætter
og dage, hvor mændene drager ud på jagt over
dal og fjeld, på vilde dumdristige slædeture
og kapløb med rener og bjørne – og så en tid
med stemningsfuld julefryd og sprudlende
nytårsglæde.
Sådan er vinteren i Grønland. Det er tiden
for hundekørsel, det er ”visittiden”, når
grønlænderne kører på besøg hos hinanden
i milelange afstande. Hundeslæden er sikkert
på en gang det ejendommeligste og det muntreste befordringsmiddel, som findes, – den
russiske ”Trojka” skulle da være den eneste,
der kunne tage kampen op.
Til et ordentligt hundespand hører 10-12
hunde, som er spændte for slæden, alle med
lige lange liner, og ikke, – som man sommetider ser det aftegnet, – to og to efter hinanden.
Man styrer den uden tømmer, blot ved at
råbe og smække med den lange hundepisk.
”Ejo,ejo” betyder f.eks. til venstre, medens
”ele,ele” betyder til højre.
Skal hundene slå over i galop, har man lært
dem at lystre forskellige lyde, f.eks.:”ho-hoho”, udstødt i hastigt tempo igennem næsen,
nogle korte hastige slag med pisken mod
kamikkerne (de grønlandske sælskindstøvler)
har også samme virkning. En dygtig hunde169

kusk har desuden også altid sine ”ilimatât”,
dvs. et signal, som kun anvendes ved højtidelig lejlighed, når man må frem i den vildeste,
mest vanvittige galop – måske til en fart på
liv og død, hvor det gælder om at nå land, inden en orkan brækker isen op. Eller om man
overfaldes af en snestorm, der svøber alt ind
i sine hvide, hvirvlende skyer og skjuler fjeld
og vej i røg, så læner man sig blot tilbage på
slæden og overlader alt til hundenes instinkt.
De klarer sig sikkert og finder vej, selv hvor
kusken måske giver tabt.
De grønlandske hunde fører et ”velordnet
samfundsliv”, selv om også nu og da de forskellige hundefamilier geråder i forfærdelige
slagsmål, da er det altid den gamle historie
om en af friere forfulgt tæve, som vækker
blodtørsten til live. For øvrigt har de som
alle andre velordnede samfund deres selvvalgte konge og dronning – ”itokutt” hedder
kongen, ”nigiokutt” hans mage. Når disse
ophøjede væsner nærmer sig nogen af de
”almindelige” kaster denne sig straks om på
ryggen, ruller sig underdanigt i sneen, og i
undersåtlig ydmyghed slikker den sin hersker
om munden. Er der slagsmål behøver basen
(således kaldes hundenes konge på dansk)
blot at vise sig, straks skilles slagsbrødrene
skamfulgt ad og skulle basen i overmod bide
en stakkels hund, så at blodet strømmer,
tør synderen dog aldrig kny, men modtager
blot sin straf med den obligate slikning.
Men hvis basen skulle misbruge sin magt,
så kan det hænde, at hele hundespandet en
skønne dag rotter sig sammen og giver ham
en ”omgang”, så at den hvide sne rundt om
farves rød af dens blod. Fra denne dag er
basen det mest foragtede og forfulgte individ
i hele spandet; en anden indtager straks hans
plads, og hundenes ejer gør som regel bedst i
at skyde den afsatte og forhånede storhed.
Et slående eksempel på, hvor organiserede
hundenes liv er, gav en af mine gamle hunde
mig, kaldet Klump. Han gjorde nemlig en
dag den skæbnesvangre opdagelse, at han
var større og stærkere end basen, men han

Starten på 1. Thule-ekspedition. Knud Rasmussen voksede
op med slædehunde, og det blev naturligt for ham at anvende
hundeslæde som transportmiddel på alle ekspeditioner.

vidste samtidig også, hvilken formastelighed
det var af ham at prøve på at tvinge sig op
blandt ”kongerne”. Men så hændte det en
dag, at naturen gik over optugten. Klump lå
og solede sig med et fedt og godt rypeskrog,
da basen nærmede sig. Reglen fordrede nu, at
Klump med tungen ud af halsen og benene
allerunderdanigst spjættende i vejret skulle
byde hans majestæt en lækkerbisken. I stedet
for sprang han op, bed sig fast i basens strube
og kastede ham omkuld i sneen. Fnysende af
raseri vendte denne sig imod synderen, men
han fandt sin overmand. Til alt uheld for den
oprørske Klump var den regerende bas meget
afholdt; mange hunde kom springende for
at stå basen bi, og sikkert ville Klump være
blevet aldeles flået i kampen, om ikke jeg var
kommet ham til hjælp. Men fra den dag var
Klump fredløs.
Vinteren er også besøgenes tid, sagde jeg, thi
når isen lægger sig fast over hav og søer, og
sneen fylder kløfterne og jævner skråningerne, kan der ofte blive en helt ivrig samfærdsel
mellem de forskellige kolonier. Med de grønlandske hunde kan man gøre meget lange
dagsrejser, endog indtil 20 mil om dagen, og
i godt føre har jeg selv engang drevet farten
op til 4 mil i 35 minutter, hvilket efterhånden
forekommer mig næsten fabelagtig. Men da

går det også i susende vild fart, og hundene
må naturligvis være i bedste forfatning. Når
man har kørt et lille stykke og er kommet
udenfor koloniens rækkevidde, så får man
først fart i blodet. Hundene bjæffer så småt,
og med tungen ud af munden sætter de lidt
efter lidt farten op. Et smæld i luften med
pisken sætter hele spandet i galop, og under
en glad knurren giver de nærmeste sidekammerater hinanden et strøg med tungen, så at
der snart er det mest strålende humør over
hele linjen. Sneen piber og knirker under slædens meder. Selernes benringe klaprer muntert mod hinanden, og i rygende vindsnar
fart tager man bakke efter bakke. Hundenes
tætte ånde står som en hed damp over deres
hoveder, og sneen ryger omkring slæden.
Kusken gnider frostpletterne af ansigtet
og slår sig muntert med piskeskaftet over
”kamikkerne”, så at hundene bliver tossede
af iver. I halsbrækkende bugter styrer man
slæden over stejle bakker og rundt omkring
sig hører man den kurrende lyd af opskræmte
ryper, der flyver bort. Hundene strækker ud
i galop, så at bugen næsten rører ved jorden,
og slæden gør så uventede og umotiverede
hop, at en uøvet for længe siden ville være
blevet kastet af.
Når man så siden kommer rundt om det næs,
som skjuler den lille plads, man vil gæste, bevirker ens tilsynekomst en sand opstandelse.
Den første som får øje på det ville forspand,
råber! ”Kimuse” – en slæde – og løber ind for
at meddele familien nyheden. Så lyder råbet
fra hus til hus og når man vel er kommen over
den høje strandkant og ind mellem husene
står allerede hele befolkningen ude i det fri
for at byde den fremmede velkommen; han
bliver modtaget med åbne arme.
Rigtigt i deres es er hundene dog først når de
får lov at komme på bjørnejagt. Bjørnen kan
være vanskelig nok at få skud på, og derfor
tager den kloge grønlænder sine hunde til
hjælp. Så snart et bjørnespor er opdaget,
spænder han en af hundene fra, som så
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straks opsporer bjørnen. Jægeren følger efter
med slæden. Når den fraspændte hund har
indhentet bjørnen, begynder den at bjæffe og
give hals af alle kræfter, og de andre hunde
som straks forstå, hvad der er tale om, sætter
efter i rasende fart, hen over isen. Endnu et
par hunde spændes fra. Forløberne omringer
bjørnen og halser omkring den som rasende,
men passer dog forsigtigt på, at de ikke skal
blive ramt af dens tunge lab. Bamsen må
forarget resignere og sætter sig på bagbenene.
Nu kommer jægerne, og det varer ikke længe
før snemarkernes konge bliver en dødbringende kugles sikre bytte.
Det syntes måske at være så lige til sådan
en bjørnejagt. Men der fordres dog særlige
evner, tålmodighed og uforfærdethed, hvis
man vil opdrætte sine hunde til dygtige
bjørnejægere. Er de vel dresserede, så er de
næsten ivrigere end deres herre, og intet kan
holde dem tilbage. Man har set eksempler
på, at hunde er bleven halvt ihjel revne af en
bjørn, så at de næsten livløse må føres bort,
og når de så siden er kommet sig, har de været
ivrigere og mere uforfærdede til bjørnejagt
end nogen sinde før. – Men hvis derimod en
jæger selv uforvarende kommer til at slå en
hund under jagten, så har han for bestandig
ødelagt den som bjørnehund.
De fleste mennesker hernede gyser måske
ved den blotte tanke om den grænseløst
ensformige tilværelse man fører i Grønland.
Og dog er det et faktum, at alle, som har
levet en del af deres liv der, stadig længes
tilbage igen.
Men der er også noget ubeskriveligt og enestående friskt over livet deroppe. Vinteren
med dens så frygtede lange ”polarnat” medfører jo slædekørslens og jagtens glæder og
poesi, og senere hen slutter ”den mørke tid”
af, – efter en stemningsfuld jul og muntre
nytårsdage – med den store, skønne solfest.
– Men derom en anden gang.

Knud Rasmussen kører om kap med
storfangeren Qunaaq

Historien stammer fra Thomas Frederiksens  
bog ”Grønlandske Dagbogsblade”.
Qunaaq, en berømt storfanger fra Tununngasoq, tidligere landsrådsmedlem og en god
ven af Piitarsuaq (Peter Freuchen), er død.
I sine unge dage var han en enestående
fanger. I Nassuttooq havde han nedlagt
utallige rensdyr. Hvert forår fangede han
mange uuttut (sæl der soler sig på isen ved
et åndehul) med skydesejl. Han havde hunde,
som lignede alle andre slædehunde, men som
var berømte for at være veltrænede og adlyde
hans hemmelige fartsignaler.
Engang fulgtes Kunuunnguaq (Knud Rasmussen) og Qunaaq til Sisimiut. Af og til,
når Qunaaq sakkede for langt bagud, ventede
Kunuunnguaq på ham. På et tidspunkt
vovede han at spørge Quaaq: ”Hvorfor lader
du os hele tiden vente,” og antydede samtidig,
at han var til gene for deres fart.” Jeg har
ikke travlt med noget,” svarede han blot. Da
Kunuunnguaq blev ved med at komme med
spydige bemærkninger, blev han irriteret
og opfordrede ham til kapkørsel. Knud
Rasmussen tog imod Qunaaqs opfordring
og meldte sit fartsignal til isbjørnejagt til sine
hunde. I hans fart kunne Peter Freuchen og
de andre knap følge med. Mens de kørte
på is, kørte Qunaaq på land. Deres mål
var fangsthytten ved enden af den store
sø Nassuttuup Tasersua. Da de endelig fik
hytten i sigte, kunne de tydeligt se, at der kom
røg op af skorstenen. Ved deres ankomst
kom Qunaaq ud af hytten med dampende
kaffe og te og udbrød: ” drik venligst noget
varmt.”
For en gangs skyld var Qunaaq tavs hele
aftenen. Siden har Knud Rasmussen ikke
opfordret Qunaaq til kapkørsel.
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Lidt omkring Kaj Birket-Smith
Af Ole Birket-Smith

To små familie-anekdoter
Ved et middags-selskab blev det antydet af
en af de øvrige gæster, at måske rendte der
nogle små Birket-Smith’er rundt i de arktiske
områder. Kaj Birket-Smiths kone, Minna,
blev efter sigende ildrød i ansigtet og aldeles
stiktosset, og påpegede på det kraftigste og
med iskold stemme, at dén mulighed var
fuldstændigt udelukket! Det har fortabt sig i
fortidens tåger om den episode var før eller
efter, at hendes mand kom hjem fra Paris
med et forklaringsproblem, idet han havde
fået fladlus.

Deltagerene på 5. Thuleekspedition havde
mulighed for at medbringe enkelte personlige
genstande. Kaj Birket-Smith, der få måneder
før afrejsen var blevet far for første gang,
havde dette foto med sig, der fik sin egen
betydning ifølge teksten på bagsiden: ”Minna
Birket-Smith med sin første fødte Erik (født
1921, få måneder før afrejsen). Medbragt
af faderen på 5. Thuleekspedition og vist
frem til amerikanere, der beklagende troede,
at drengen var neger!” (Originalfoto på
Det Kgl. Bibliotek, og er ikke tidligere
offentliggjort.)

Kostumefest på Etnografisk Samling: Afskedsmiddag for Kaj Birket-Smith 20.1.1963. Professor
Erik Holtved, der selv deltog i 6. Thule-ekspedition,
overrækker Birket-Smith en hvalrostand som
ceremonistav, efter at have givet ham grønlandsk
’medalje’ i pap. Damen til venstre er Birket-Smiths
yngste svigerdatter og forfatterens mor. (Original
foto på Det Kgl. Bibliotek.)

Fremtidsudsigter
Kaj Birket-Smith blev i 1917 mag.scient. i geografi med speciale i etnografi. De to tegninger på
næste side er begge dateret 7.12.1910 og er udført af ham i en alder af blot 17 år. Bag på dem står
der henholdsvis ”Mine Fremtidsudsigter I” og ”Mine Fremtidsudsigter II”: Han ville enten ende
sine dage som en lærd, gammel mand eller ende et ganske andet sted. (Originalerne er i familiens
eje, fotokopier på Det Kgl. Bibliotek.)
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Musiketnolog Michael Hauser døde i
april i år

”Same-Ätnam” indflettet flere ægte samiske
jojk (den specielle samiske sangform).
Michael Hauser var medlem af Knud Jeg havde længe spekuleret på, om ikke
Rasmussen Selskabet og vi har gennem Knudåge Riisager på samme måde skulle
årene haft glæde af hans uudtømmelige have brugt grønlandske trommerytmer i
viden om grønlandske tromme sange. musikken til Qarrtsiluni. Jeg vidste, at var
Under flere rejser til Grønland indsamlede der en person der kunne finde ud af dette, så
Michael Hauser trommesange og forskellige måtte det være Michael Hauser. Ingen anden
former for traditionelle grønlandske viser havde så grundig en viden om grønlandsk
og sange. Det blev til flere på hinanden trommesang og samtidig en lige så stor viden
følgende plade udgivelser som kulminerede i om klassisk musik. En dag vi var i Tibirke
udgivelsen af et bokssæt med fem cd’er med besøgte vi kirkegården. Pludselig bemærker
over 200 sange. Michael Hauser udgav flere min kone ”nej se, der vokser skovjordbær på
bøger både på dansk, engelsk og grønlandsk graven – det er vel nok sympatisk”. Jeg ser
om de traditionelle grønlandske sange.   ned og opdager, at det er Knudåge Riisagers
Michal Hauser var bl.a. æresdoktor ved grav. I samme øjeblik besluttede jeg, at nu
skulle det altså undersøges, det der med
Ilisimatusarfik.
Den svenske komponist Wilhelm Peterson- grønlandsk trommerytme. Samme aften
Berger har i sin symfoni Nr. 3 i F-mol ringede jeg til Michael Hauser. Han lovede
straks at undersøge sagen nærmere, hvis jeg
ville sende ham partituret til Qarrtsiluni.
Som sagt så gjort og sådan gik det til, at vi
sammen skrev denne artikel om Qarrtsiluni,
om Knudåge og om ham den anden Knud
som spiller en afgørende rolle i vores artikel.
Senere skændtes vi en del om, hvis navn der
skulle stå forrest. Jeg mente hans navn skulle
stå først og han ville have, at mit navn stod
først. Han fik sin vilje!
Artiklen blev første gang offentliggjort i
Tidsskriftet Grønland, nr. 5, 2005

Se også:
Arnaq Grove og Robert Peary, Hivsu:
Ekspert i trommesange, et portræt af
Michael Hauser. I: Tidsskriftet Grønland, nr. 4, 2005.
Michael Hauser: Omkring fundet af
1906-lydoptagelser fra Vestgrønland.
I: Tidsskriftet Grønland, nr. 8, 1985.

Michael Hauser på sin første Thulerejse i 1962.
174

Qarrtsiluni

- eller historien om en gammel eskimokvinde, der inspirerede en berømt
polarforsker, en komponist, en koreograf og en teatermaler. Og om den
internationale kunstnerbevægelse ”de moderne primitive”, der takket være hin
gamle eskimokvinde, gjorde sin entre på den danske nationale scene!
Af Claus Oreskov og Michael Hauser.

Fra menneskesindets hellige dyb
I året 1924 befandt medlemmerne af 5.
Thule-ekspedition: Knud Rasmussen,
Arnarulunnguaq og Miteq sig midt i en
storm i Beringstrædet. Ekspeditionen var
ved at være til ende. Man manglede kun at
besøge inuit/jupik ved Cape East på den
russiske side af strædet. På grund af det
dårlige vejr søger ekspeditionen midlertidigt
ly under den høje klippeø, Lille Diomedes.
Allerede næste morgen blev vejret bedre og
ekspeditionsdeltagerne kunne fortsætte rejsen.
I Arktis er vejret en joker man må regne med.
En joker, der spinder sin egen skæbnetråd
mellem mennesker og dikterer møder og
stikker en kæp i hjulet for andre møder, således
gik det også her.
Under ekspeditionens korte ophold på
Lille Diomedes havde Knud Rasmussen en
samtale med en gammel kvinde Majuaq, der
i et eneste ord åbnede en erkendelse af: ”den
ydmyge alvor, der skal til, om man virkelig
vil give andre del i noget, som kommer fra
menneskesindets hellige dyb”. Qarrtsiluni
- Knud Rasmussen var så grebet af dette ene
ord, at han satte det som motto både for sit
eget arbejde og for al sand kunst. Hvad Majuaq
fortalte den stormfulde nat i bopladsens gamle
festhus til den fremmede, der ikke kendte
til hastværk, skulle engang blive sat i musik
og fremført i et andet festhus på Kongens
Nytorv i København. Herom handler denne
fortælling, men først skal vi høre, hvad det
var Majuaq berettede, således som Knud
Rasmussen gengiver det i bogen: ”Festens
175

Gave”:
”I gamle dage fejrede vi hvert efterår store
fester for hvalens sjæl, og disse fester skulle
åbnes med nye sange, som mændene satte
sammen. Ånderne skulle påkaldes med
friske ord; slidte sange måtte aldrig benyttes,
når mænd og kvinder dansede og sang for
at hylde det store fangstdyr. Og da havde
vi en skik, at i den tid mændene fandt
deres ord frem til disse hymner, skulle alle
lamper slukkes. Der skulle være mørkt og
stille i festhuset. Intet måtte forstyrre, intet

Knud Rasmussen ombord på skonnerten Teddy Bear,
der sejlede over Beringstrædet

adsprede. I dyb tavshed sad de i mørke og
tænkte, alle mænd, både gamle og unge, ja,
selv de mindste smådrenge, blot de var så
store, at de kunne tale. Denne stilhed var
det vi kaldte qarrtsiluni, der betyder, at man
venter på noget, der skal briste. Thi vores
forfædre havde den tro, at sangene fødes i
denne stilhed, medens alle kun anstrenger sig
for at tænke smukke tanker; da bliver de til i
menneskenes sind og stiger op som bobler fra
havets dyb, bobler, der søger luft for at briste.
Således bliver de hellige sange til.”  

”symfoniske ballet”, hvor man tillemper en
koreografi til allerede foreliggende symfonisk
musik et koncept, som var Riisager inderligt
imod. Han mente, at sporene skræmte og
at den symfoniske ballet kunne arte sig
som ren voldtægt mod musikkens indhold.
Samtidig vidste han, at det kunne realiseres,
hvis han fandt en koreograf, der var lige så
inderlig og kyndig forstående for musikken
som for dansen. En sådan koreograf fandt
han i balletmesteren Harald Lander. Et
intenst samarbejde mellem de to mænd
begyndte. Herom skriver Riisager: ”Til
Symfonisk ballet og en mystisk angakkoq dette musikstykke (Qarrtsiluni) udarbejdede
på Adlon
Harald Lander sin koreografi i samråd med
Oppe i Tibirke havde komponisten Knud mig og i aldeles sammenhæng med stykkets
Åge Riisager læst ”Festens gave”, og det slog indre gang. Dansen følger her, motiv for
ham, at der var en lighed mellem det gamle motiv, motivudviklingen som sådan, ligesom
Majuaq fortalte og så noget han kendte så den instrumentale opbygning er fulgt,
godt, nemlig den musikalske oplevelse. Herfra således som den skrider frem i et bestandigt
og til at skabe en musikalsk komposition over crescendo. Alle grupperne på scenen følger
dette tema var der ikke langt for Riisager. I hver sin ”stemme”, sin gruppe eller sit motiv
1938 skrev han orkesterstykket Qarrtsiluni i orkestret og denne intime sammenhæng er
som et grøn-landsk epos. Riisager havde konsekvent gennemført, også i slutningen,
ikke selv været i Grønland, men i den hvor netop orkestrets motiver går op i en
nærmeste familie var der flere grønlands- bred, klanglig enhed, som på scenen gengives
forbindelser. Komponistens datter Elsebet ved alle gruppernes forening i den jublende
Riisager fortæller af hendes fars søster modtagelse af lysets tilbagekomst”.
Karin Elisabeth Rose var gift med Knud Både Riisager og Lander omtaler Qarrtsiluni
Sharles Rose og at de boede i Umannaq fra konsekvent som et grønlandsk motiv, selvom
1921-1925 hvor han var ansat i grønlands de godt ved, at fortællingen er fra Alaska.
handel. Elsebet Riisager fortæller videre at Egentlig er det underordnet, fordi stykket
familien ofte besøgte hendes mors kusine i realiteten er forrykket til et mytisk sted og
Ellen Schou og dennes mand maleren Sigurd en mytisk tid, et mytisk Grønland om man
Schou i Lyngen ved Hundested. Sigurd Schou vil! Men om ordet eller begrebet Qarrtsiluni
var i Grønland flere gange for at male og faktisk findes på grønlandsk er nu alligevel
var personligt ven med Knud Rasmussen   interessant. Herom siger professor i lingvi. Grønlands påvirkninger var der således stik, Michael Fortescue: ”Jeg går ud fra, at det
mange af i Knudåge Riisagers miljø. Allerede er det samme ord som grønlandsk qaartilluni,
medens han komponerede Qarrtsiluni havde som betyder ’få en bølge (briste) over ens
Riisager ideen om at udvide stykket til hoved’, baseret på qaar- ’briste’ (men der
også at omfatte en ballet. Egentlig var den kan være forveksling med eller påvirkning fra
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stammen qaa- ’dages, blive dag’...)”.
Sprogligt er der altså flere muligheder på
grønlandsk og begge passer på en sær
visionær måde til ideen bag Riisagers ballet. I
gamle Majuaqs beretning er det om efteråret,
man sidder i mørket og venter på, at de nye
sange skal bryde frem, i Riisagers ballet er
handlingen forlagt til foråret.   Scenen ligger
i tusmørke. Nordlysene flammer nu og da
over himmelen og man kan bare skimte
grønlænderne, der sidder og venter i tavshed
på solens tilbagekomst. Trommen lyder og
angakokken begynder at danse. Angakokken
hypnotiserer menneskene, der sidder i
grupper rundt omkring på klipperne: unge
kvinder, gifte kvinder, fangere etc.… De
mange hoveder og skulre begynder at vrikke
(der var 72 personer på scenen) danserne
rejser sig og begynder at svaje til rytmen og
imedens kæmper angakokken imod mørket
og vinterens kræfter. Ekstasen stiger, til
sidst falder han om samtidig med at miraklet
sker - lyset bryder frem sammen med den
tilbagevendende sol. Efter en hæmningsløs
dans af vildskab slutter balletten med
afklaret glæde.
Riisagers oprindelige musik varer 12 minutter
medens balletten vare 17 minutter. Dette
skyldes angakokkens solo, der ikke findes i
den oprindelige version. Knud Rasmussen
døde i 1933, og han var således ikke i live,
da musikken og balletten til Qarrtsiluni blev
til. På forunderlig vis var det alligevel Knud
Rasmussen, der inspirerede Harald Landers
koreografi til angakokkens dans.
Mange år før havde Lander klokken 3 om
morgenen på Adlon set Knud Rasmussen:
” Han dansede meget ivrigt og man kunne
mærke, hvordan rytmen havde et voldsomt
tag i ham, og så pludselig – han slap sin dame,
rev smokingjakken af og begyndte at danse
trommedansen. Jazzmusikken forstummede,

Komponisten Knudaage Riisager introducerede med
balletterne Qarrtsiluni og Månerenen (inspireret af den
samiske sagnverden) den moderne primitive kunstart
indenfor musikken i Danmark.

folk, der før havde snakket og sludret, tav
stille og styrtede ud mod dansegulvet, hvor
de stillede sig i ring og betaget stirrede på
Knud Rasmussen. Ord kan ikke beskrive de
følelser, der fyldte mig. Det var som mistede
jeg i et nu al den lærdom, jeg havde suget til
mig på balletskolen, hos Fokine, hos Tarasoff.
Tilbage var kun den nøgne primitive lyst til at
hengive sig i dansens ekstase, til at få et eller
andet hårdt og tyngende krænget af sin sjæl.”
Videre skriver Lander i sine erindringer: ”
Da jeg havde hørt Qarrtsiluni og motiverne
efterhånden fik sat sig fast i min bevidsthed,
begyndte jeg at se trommedansen for mig
og forsøgte at fange dens mange detaljer,
som jeg dog troede, jeg dengang havde fået
fuldstændig fat i. Men selv om jeg hurtigt blev
klar over, at det mere var hele stemningen over
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Knud Rasmussens dans, jeg den aften havde
hæftet mig ved, var det dog hele tiden billedet
af ham og hans vilde trampen, der svævede
for mit indre øje, da jeg komponerede
angakokkens dans.”.
Harald Lander gennemgik i hundredvis af
billeder fra Grønland og læste stabler af
grønlands bøger. Når det gjaldt dekorationerne
og kostymerne fik man også hjælp fra
Eigil Knuth og andre grønlandsfarere.
Scenografien var en så integreret del af
stykket, at Lander gør opmærksom på, at
teatermaleren, Svend Johansen, måtte siges
at stå på fuldstændig lige fod med komponist
og koreograf. Netop Svend Johansen var
den rette til dette krævende arbejde. Han var
den der overførte modernismens billedsyn
til scenen herhjemme. Han arbejdede med
antiperspektiver, naivistisk linjeføring og
ekspressionistisk farvebehandling.
Qarrtsiluni blev uropført den 21/2 1942
på Det kongelige Teater og blev straks en
umiddelbar succes.
Anmelderne skrev begejstret: ”Ravel i
Thule”,” Bolero på 90 breddegrad”. En
mere nøgtern anmelder ser Qarrtsiluni som
et modstykke til Bolero, i det han påpeger, at
Ravel driver ekstasen frem gennem rytmiske
gentagelser hvorimod Riisager vægter
rytmens variationer. Danmark havde fået
sin første ballet inden for en stilart, som af
nogen kaldes ”de moderne primitive” eller
”neo- primitive”. Inden vi ser på Qarrtsiluni
i lyset af denne tradition skal fænomenet de
moderne primitive kort omtales.
De moderne primitive
Inden for moderniteten figurerede flere
kunstneriske bevægelser, som var inspirerede
af naturfolkenes verden, præhistoriske
kulturer, folklore og bondekulturer. Af enkelte
kunstnere indenfor denne bevægelse skal

nævnes: Gauguin, Picasso, Kirchner, Nolde,
Kandinsky, Chagall, Bela Bartok og Stravinsky
og herhjemme folk som: Richard Mortensen,
Robert Jakobsen, Asger Jorn og Sven Åge
Riisager. Årsagerne til denne interesse skyldes
til dels de nyopståede akademiske discipliner:
folklore og antropologien (etnografien), som
på deres side var børn af nationalismen
og imperialismen. I slutningen af det 19.
århundrede blev det almindeligt at tage
ud på landet eller ud i kolonierne og leve
sammen med bønderne eller de indfødte
for at indsamle data og genstande. I Rusland
var denne bevægelse ligeledes en politisk
bevægelse, idet unge fra storbyerne tog ud
blandt bønderne for at bevidstgøre dem
politisk.
I 1889 foretog den senere verdenskendte
maler Kandinsky etnografiske studier blandt
komierne  i Nordrusland. Under dette ophold

Fra uropførelsen i 1942. Solodanseren Niels Bjørn Larsen
dansede Angakkoqens dans, som angiveligt er inspireret
af Knud Rasmussen.

blev spirerne til de bærende principper i
Kandinskys kunst lagt:
”Her lærte jeg, hvordan man skal forstå
kunst… hvordan man kan komme ind i et
billede og leve i det”. Særligt interesserede
han sig for shamanen (åndemaneren) og
dennes rejse gennem fantasiverdner for at
komme tilbage med ny styrke, nye visioner.
Kandinsky så kunstneren som shamanen, og
ligesom shamanen besad helbredende kræfter,
mente Kandinsky, at kunstværket havde
potentiale for det samme. Kandinskys rejse til
komierne i nordøst Rusland var ikke bare en
videnskabelig søgen, men også en personlig
søgen idet hans slægt kunne føres tilbage til
et af de sibiriske folk. Uanset hvor meget der
var om snakken, så følte han sig i slægt med de
sibiriske folk. En følelse af slægtskab mellem
kunstnerne og fjerne folk var symptomatisk
for ”de moderne primitive”. Uanset om
dette slægtskab var virkeligt eller indbildt.
De moderne primitive var kosmopolitter
– deres menneskeopfattelse byggede på
fællesmenneskelige erfaringer. Derfor var
det f.eks. fuldt ud legitimt for Kandinsky at
se paralleller mellem kunstnerens kamp for at
udvikle nye former og stilarter og shamanens
rejse for at hente kraften fra det ukendte og
bringe den ind i verden. Slægtskabet med de
indfødte var i erfaringen. Efter revolutionen i
1917 opstod en bevægelse blandt de russiske
emigranter i Europa og USA, der gik under
navnet: Eurasionisme. Denne bevægelse tilrak
mange kunstnere ikke mindst ”de moderne
primitive” så som Kandinsky og komponisten
Stravinsky. Skuffet over vestens halvhjertede
indsats imod bolsjevismen tog man afstand
fra alle vestlige påvirkninger, og i stedet for
det gamle Rusland, som var gået under, og
det nye, som man ikke kunne forlige sig
med, opstod tanken om Eurasia. Eurasia var
hverken det kendte Europa eller Asien men

noget midt imellem. Her mente man, at det
sande ståsted for russisk identitet var. I dette
miljø blev ”det primitive” modsætningen til
al det, som man tog afstand fra i europæisk
kunst og kultur. Man kan sige, at en tendens
der var der i forvejen blev forstærket, ”det
primitive” havde nemlig fra begyndelsen
af en mangetydig funktion som modkultur.
Romantismens forhold til det primitive
udtryk, var en sværmerisk længsel efter en
tabt uskyld eller oprindelighed. På overfladen
kunne ”de moderne primitive” synes som
en videreførelse af denne romantiske
længsel. Der er imidlertid mangt og meget,
der skiller de to bevægelser. ”De moderne
primitive” søgte ikke en tilbagevenden til et
tabt paradis, de var fremadstræbende. For
dem stod det primitive for det progressive,
det primitive skulle udstråle energi og
dynamik i moderne kunst i modsætning til
etnografiens evolutionære forestillinger om
det primitive som noget tilbagestående. Den
romantiske længsel var erstattet af en æstetisk
fascination, der kunne føre til både forsøg
på autentiske pasticher og fuldstændig frie
gengivelser. Man var ikke interesseret i at
fremstille det genkendelige. Man siger om
Béla Bartók, at hans folkelige kompositioner
var hans egen musik som indbildt folkemusik.
”De moderne primitive” søgte og fandt en
anden oprindelighed end den romantikkerne
søgte. Det var en oprindelighed og enkelthed
i formen og udtrykket.  Man kan ikke sige, at
vestlige forestillinger eller vrangforestillinger
om primitiv kunst lå til grund for ”de
moderne primitive”, for den kunstneriske
frembringelse transcenderede alle sådanne
spekulationer. Af to grunde: for det første
forsøgte ”de moderne primitive” ikke at
repræsentere den ægte vare. For det andet
drejede det sig ikke om moderne eller primitivt
men om et helt nyt produkt, der eksisterede
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i kraft af sin egen repræsentation. I selve
kunstværket overskred man forestillingerne
om modsætningen mellem: ”primitivt” og
” civiliseret”, en modsætning der var et af
de bærende principper i den romantiske
begrebsverden.
Qarrtsiluni som et genuint udtryk for det
moderne primitive
Vi vil nu underkaste balletten Qarrtsiluni
et nærmere eftersyn i lyset af ovenstående
afsnit, for at se på nogle sammenhænge med
”de moderne primitive”. Ligesom de andre
moderne primitive forsøgte man ikke at skabe
autentisk primitivitet hverken i musikken,
koreografien eller i kostymer og dekorationer.
For de politiske korrekte derimod var
problematikken omkring repræsentation
intimt forbundet med autenticitet. En
korrekthed Sven Johansen tager afstand
fra på teatret, hvilket han på karakteristisk
morsom vis udtrykker i sine erindringer:
”De udvalgte” som foregår i Palæstina skulle
absolut dekoreres af en jødisk kunstner…
Hva´ med ”Quarrtsiluni”?, den må altså
dekoreres af en grønlænder, ”Porgy og
Bess” af en neger og ”En sjæl efter døden”
af et skelet”.   Svend Johansen var stærkt
imod at teateret skulle ligne virkeligheden
og da han skulle opbygge klippelandskabet
til Qarrtsiluni bestræbte han sig på at
fremstille uvirkelige klipper: ”de må for guds
skyld ikke ligne alt for godt”. At budskabet
gik ind kan man se i anmeldelserne, her
hedder det et sted:” Selvom hele scenariet i
pedantisk etnografisk forstand er løgn er det
i en højere forstand sandt”. I et kunstnerisk
greb havde trojkaen: Riisager, Lander og
Johansen overskredet forestillingerne om
modsætningen mellem: ”primitivt” og
”civiliseret”. Dette understreges af Riisager
i Det Kongelige Teaters program:” Balletten

er en allegorisk fantasi over sangenes fødsel,
en primitiv skildring af glæden over lysets
genkomst. Også denne ballet viser på sin
måde at selv efter en lang og trang mørketid
vender den klare sol tilbage”. De sidste
ord hentyder helt utilslørede til Danmarks
besættelse, vi var i 1942.
Qarrtsiluni har mange ligheder med
Stravinskys ballet ”Le Sacre du Printemps”.
Stravinsky var på det tidspunkt, da han skrev
”Le Sacre du Printemps” selv en del af de
moderne primitive, selvom han senere i livet
benægtede, at han nogensinde havde været
påvirket af folklore. Ligesom i Le Sacre du
Printemps udspiller handlingen i Qarrtsiluni
sig som en række på hinanden følgende
rituelle handlinger i modsætning til den
fortællende handling i den klassiske ballet.
I koreografien er der også ligheder. Til Le
Sacre du Printemps havde Nijinsky skabt en
koreografi, der, i modsætning til den klassiske
ballet, skulle give danserne tyngde gennem
indadvendte fødder og albuerne ind til
kroppen. I Qarrtsiluni danser angakokken på
knæene, hvilken bl.a. skulle understrege det
fremmede element, men som sandelig også
giver en tyngde. I det hele taget skabte Lander
et helt nyt koncept for koreografi: ”Det blev
uhyre interessant at udarbejde koreografien
til balletten, fordi jeg her måtte se bort fra
alle den klassiske tekniks principper. Det
var primitiv dans, der måtte knyttes uhyre
intimt til musikken.”   I begge stykker, var
der gjort en del ud af kostymernes og
dekorationernes eksotiske anderledeshed.
I Le Sacre du Printemps forsøgte man sig
med etnografiske efterligninger medens
Harald Lander kun gennemførte dette for
angakokkens vedkommende, bl.a. ved at han
fik spilet kinderne ud med en pind ligesom
man kender det fra Østgrønland i det mimiske
spil uaajeerneq. Flere af danserne havde
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Fra uropførelsen i 1942. Svend Borgbjerg skrev i
Berlingske Tidende: ”Selvom hele scenariet i pedantisk
etnografisk forstand er løgn er det i en højere forstand
sandt.”

grønlandske kamikker på, medens andre
havde fantasi kamikker. På scenen gradbøjer
man ikke det eksotiske ligesom man heller
ikke opstiller kvantitative kriterier for den
etnografiske præstation. Kunstnerne bag:
Le Sacre du Printemps og Qarrtsiluni mente
naturligvis at værket skulle bedømmes ud fra
sig selv som de selvstændige kunstværker de
var. At dette var underforstået fremgår af
Harald Landers refleksioner første gang han
hørte musikken til Qarrtsiluni. Han fascineres
af Knud Åges ”grønlandske rytmer”, men:
” Det vil sige, jeg vidste jo nok, at det ikke
var originale rytmer, men noget der var
udsprunget af en komponists fantasi, sat i
sving af et digt..”
En afgørende lighed mellem Le Sacre
du Printemps og Qarrtsiluni er begge
balletters karakter af kultisk drama. I begge
stykker er handlingen centreret omkring et

overgangsritual: overgangen til foråret, fra
mørke til lys.   Le Sacre du Printemps var
fra begyndelsen tænkt som en genskabelse
af det kultiske drama. Forestillingen skulle
selv udgøre dette ritual og ikke bare fortælle
historien om forårets store offerhandling.
På samme måde fremstår Qarrtsiluni
som et overgangsritual, hvor publikum er
deltagere i et kosmisk drama i kraft af deres
tilstedeværelse.
De moderne primitive anså den fælles menneskelige erfaring som en vigtig forudsætning
for anvendelse og forståelse af interkulturelle
fænomener. Knudåge Riisager fortæller, at
når han færdes alene på ski gennem øde
snemarker i fjeldene: ” kommer der øjeblikke,
hvor stilheden toner og bliver til en ugribelig
virkelighed… Der er i denne tonende stilhed
noget, der ligner den musikalske oplevelse..
Den selvstændige stilhed er en afsluttet
helhed, uden forudgående eller efterfølgende
lyd. Det er det, der er det mærkelige ved den.
Det gribende. Det er dette, grønlænderne
kalder qarrtsiluni.”
To ting til - Qarrtsiluni som modkultur og
trommerne/rytmen/det dynamiske, som
bærende element, er præcis som i Le Sacre du
Printemps. Qarrtsiluni var i den grad et stykke
modkultur, at Harald Lander, lige til tæppet
gik, var godt nervøs for, hvordan stykket
ville blive modtaget. Herom skriver han i sine
erindringer: ”Jeg nærede stor ængstelse for,
hvad publikum ville sige til en sådan form
for dans på den kongelige scene. Jeg var nok
tidligere gået uden for vante rammer, men
aldrig i så vid udstrækning. Den spontane
glæde, hvormed det trods alt forbløffede
publikum reagerede, var imidlertid så stærk,
at alle vi, der i månedsvis havde slidt og slæbt
med dette arbejde, der var os alle så uvant,
taknemmeligt udstødte et lettelsens suk, da
tæppet faldt”.
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Ind i musikken
Qarrtsiluni er et begreb fra Alaska, som
omtalt ovenfor, men Riisagers kompositionen
er bygget på østgrønlandsk traditionel musik
og viser et kultisk forløb, en åndemaning.
Qarrtsiluni er dén danske komposition der
nok kommer nærmest en ”musikmæssig
fortolkning/beskrivelse” af forløbet i en
maning. Det anvendte motivmateriale viser
at det er en østgrønlandsk åndemaning,
der er tale om. Vi kan ikke med fuld vished
sige hvordan en østgrønlandsk åndemaning
lød. Men vi er dog tæt på. Det skyldes to
sæt enestående lydoptagelser fra Kulusuk.
Den første blev gjort i 1956 af Henning
Rovsing Olsen, den anden af hans bror Poul
Rovsing Olsen og Jens Rosing for Dansk
Folkemindesamling i 1961. En gruppe
mennesker fremførte på opfordring en
imitation af et maningsforløb. Det var en
rekonstruktion, men den lå sikkert meget nær
det oprindelige, for meddelernes forældre og
bedsteforældre havde oplevet åndemaning
udført for alvor.
I åndemaningen indgik hvinende lyd, sukken
og stønnen samt manerens, angakokkens,
tale, råb, sang og tromning.
Maningen faldt i intensitetsbølger og det gør
Riisagers komposition også. Efter en kort
indledning med et voldsomt tutti-(og især
bækken)-brag med uddøende ”hvinende”  
dissonansakkord følger fem sammenkædede
dele, der gradvist opbygger en mere og
mere intens stemning. Som bærende
elementer er en ostinat trommerytme
og et gennemgående motiv, der begge er
hentet fra østgrønlandsk traditionel musik.
Trommerytmen sætter ind umiddelbart efter
indledningen og holdes (næsten) gennem
hele værket; i begyndelsen forskudt indenfor
den benyttede 4/4-dels taktart, hvilket giver
en usikker/søgende stemning. Gennem

hele denne første del høres ostinatrytmen
stille i forskellige slagtøjsinstrumenter, især
tom-tom, bækken og pauke. Den ”mystiske”
virkning forstærkes af forskellige typer anslag
på slagtøjinstrumenterne samt triller, kraftigt
vibrato og en art tremolo (flatterzunge)
i trompeter. Som skærende kontrast kontrast med skærende virkning - er der i
træblæserne pludselige korte, kraftige kiler
med ”flagretoner” (brudt arpeggio). Det
mærkes som skrig.
Den anden del indvarsles med præsentation
af kompositionens gennemgående motiv
som er et ægte østgrønlandsk sangmotiv.
Der spilles bold med det lige fra dets første
indtræden: Trumpet, fløjte, horn, fagot; men
kun de første to gange er motivet helt (se
nodeeksemplet nedenfor), så høres kun dets
sidste del. I det følgende overtager trommerytmen igen føringen, men indimellem
kommer korte indslag med en varieret
afspaltning af motiver, hver gang i mol. De
kraftige kiler/skrig fra førstedelen dukker
op igen, vel at mærke uregelmæssigt hvilket
igen fremhæver det usikre/overraskende.
Langsomt øges tempoet (til 96) og med
bredere instrumentation og et opadrettede
skalaløb ledes over til den tredje del.
Den markeres ved en forlænget version
af motivet, forte og i træblæserne. Sidste
molpræsentation var i cis-mol, nu kommer
motivet for fuld hunør i D-dur. Det
kommer sejlende deroppe. Bredt og dejligt.
Kompositionens måske flotteste sted. Det
udvidede og varierede motiv - nu mest
opadrettet - er på vandring fra stemme til
stemme i gennembrudt arbejde, og hele
forløbet er præget af dur. Lige før den fjerde
del intensiveres stemningen, ved en mere
bastant instrumentation, ved en massiv og
fastholdt dissonerende akkord, og ved endnu
et accelerando.
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Den fjerde del indledes - som den tredje - med
en opadgående skala, fulgt af fem akkorder,
som et signal der indvarsler denne mere iltre
del (nu i 112). Den ostinate trommerytme
dominerer klangrummet stadig mere ved
også at blive benyttet af messingblæserne,
og paukesættet spiller nu rytmen med to
forskellige toner. Det østgrønlandske motiv
kommer nu i tætføring (ny indsats i en anden
stemme før motivet er færdigspillet), såvel det
originale motiv som dets opadrettede variant,
og det præsenteres i både mol- som dur og
i vekslende niveauer. En ny og spændstig
version af motivet benyttes som modvægt når
messingblæserne går med på grundrytmen.
Hen mod slutningen - igen en overgangsskala
op - øges styrken og førstedelens træblæser”
skrig” dukker op igen.
I femte del er hele strygergruppen koblet
på den ostinate rytme, der yderlige sættes
i relief af messingblæserne, der nu har
akkordslag, korte og accentuerede og i en
delvis synkoperet rytme. Træblæserne har en
tredje punkteret rytme, der efter en kort stilstand intensiveres ved hurtige mellemtoner.
På dette sted får messingblæserne igen
flatterzunge-tremolo. Det er klart ragnarok,
der nærmer sig og ligheden med Bolero
er oplagt. Det grønlandske ”ur”-motiv er
næsten helt fortrængt; tilbage er kun motivets
centrale kvintinterval. Under et stadigt
accelerando og crescendo går næsten alle
instrumenter over i den originale punkterede
trommerytme, senere blot regelmæssige
hurtige akkordslag - som et maskin-uhyre.
Xylophonen alene laver en ren molskala op
til det forventede totale sammenbrud - men
der sker ikke noget!!! - Ventede man ikke et
udløsende brag?
Efter en åndeløs og elektrisk ladet generalpause føres satsen til ende med genoptagelse

af det østgrønlandske motiv. Det bringes - i
durversionen - i sin fulde længde (som er
kort) i strygerne og med tætføring mellem
to trompeter. Ovenover væver træblæserne et
smukt klangtæppe, og nedenunder markerer
to tom-tom-er den udbyggede grønlandske
trommerytme. Der står udtrykkelig ”molto
cantabile” i partituret. Det er en skærende
kontrast til det forudgående vilde afsnit.
Men en smuk afslutning på en spændende
komposition, jo, jo, det er solopgang.
Et tilbagevendende spørgsmål ved værker
med et etnografisk indhold er hvor ægte
kompositionen er, maleriets, fortællingen,
kompositionen. For en sådan vurdering
benyttedes William Thalbitzer’s og Hjalmar
Thuren’s >Melodies From East Greenland<
udgivet i 1911 (med genudgivelse i 1923)
og indeholdende Thalbitzer’s og Thuren’s
transskriptioner af de 129 sange, som
Thalbitzer indsamlede og lydoptog i 1906
i Ammassalik-området. Her fandtes mange
sange som havde samme udformning
som det anvendte motiv i Qarrtsiluni. Det
gjaldt både motivets mol- og durversion.
Tilmed brugte adskillige sange nøjagtig de
samme toner, som Riisager har benyttet, i
flere tilfælde ”sat sammen” på den samme
måde. Der var ingen tvivl mulig. Riisager må
have kendt disse sange. Han må have hørt
dem. Han kan have været sammen med en
Østgrønlænder, eller hørt sangene på Dansk
Folkemindesamling, hvor lydoptagelserne
var arkiverede. Eller have set sangene i den
samme bog, som jeg henviser til ovenfor. Jeg
tror det sidste. Det er på sin vis ligegyldigt.
Dog er der tale om så stor lighed at Riisager
godt kunne have meddelt sin kilde. Han har
ikke kunnet gætte sig til melodien.
Afslutningsvis vises stryger- og slagtøjs-

183

184

sektionen fra de to sidste sider af partituret.
I tom-tom ses den ostinate trommerytme,
baseret på tre fjerdedele. Lige over den
udfører pauken en hvirvel og lige under
den er lilletrommen, der også har tre
enheder, nu tre ottendedele. Strygerne har
det østgrønlandske motiv, der sammen
med trommerytmen er kompositionens
kernemateriale.
For at lette tilegnelsen har jeg (Michael
Hauser) transponeret motivet til F-dur og
skrevet det ud.
Nedenunder er side 88 fra den omtalte
udgivelse af Thalbitzer og Thuren. Sangen
har nr. 78 i samlingen.
Den eneste forskel mellem Thalbitzer
og Riisager er at Riisager i denne sidste
præsentartion har tone g (h i partituret)
indskudt for den endelige afslutning ned til
tone f (tone a i partituret).
Anvendt litteratur
Figes, Orlando: ”Natasha´s Dance a
Cultural History of Russia”. Allen Lane
an imprint of Penguin Book 2002. ( giver
en god introduktion til den russiske del
af “de moderne primitive” samt en god
litteraturliste. Yderligere kan anbefales: Peg
Weiss:” Kandinsky and Old Russia . The
Artist as Etnographer and Shaman.” New
Haven, 1995).
Johansen, Svend: ”Et af Rafaels Guddommelige Forbilleder”. Munksgaard 1957
Lander, Harald: ”Thi Kendes For Ret”.
Henning Branners Forlag. København
1951.
Rasmussen, Knud: ”Festens Gave”. Gyldendal 1959.
Riisager, Knudåge: Qarrtsiluni – Partitur
Op.36. Wilhelm Hansen Edition Nr. 3374b.
Wilhelm Hansen Musik Forlag København.

Riisager, Knudåge: ”Det usynlige mønster”.
Nyt Nordisk Forlag 1957.
Riisager, Knudåge: ” Symfonien er død
– musikken lever”. Det Kongelige Bibliotek
1977.
Thage, Jacob (Red): ”Svend Johansen 18901970. Gl. Holtegaard, 2002.
Thalbitzer, William og Thuren, Hjalmar: ”
Melodies From East Greenland”, særtryk af
” Meddelelser om Grønland”, København
1911.
Herudover forskellige blad og avisartikler,
samt anmeldelser fra premieren på Qarrtsiluni
som findes på det Kongelige Teaters arkiv og
bibliotek.
Desuden: CD: K Riisager: Etudes - Danish
National Radio Symphony Orchestra;
Gennady Rozhdestvensky. Including: Etudes.
Ballet in one act after music by Carl Czerny;
Quartsiluni Op 36; Erasmus Montanus
Overture Op 1. Label – Chandos. Cat. No.
- CHAN9432.
Senere er udkommet:
Claus Røllum-Larsen: “Knudåge Riisager:
Komponist og skribent” som indgående
gennemgår Qarrtsiluni.

Fra uropførelsen 1942 af Qarrtsiluni på Det Kgl.
Teater
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Arktiske Strejftog
Alaska
Af Robert Quiin

En dag blev den indianske rap kunstner
Samuel Johns stoppet på gaden af en hjemløs
kvinde der tiggede om penge. Hun tilhørte
landets urbefolkning lige som han selv og han
spurgte, hvor hun var fra og kvinden fortalte,
at hun stammede fra Angoon i det sydlige
Alaska. Da Johns spurgte, om hun ønskede
at vende tilbage nikkede hun og hendes øjne
fyldtes med tårer. Johns fortalte hende, at han
ville se, hvad han kunne gøre.
Det var først da han var kommet hjem, at det
gik op for ham, at han ikke engang kendte
kvindens navn. Hvordan kunne han hjælpe
folk som hende når han ingen information
havde om dem, det var noget han tænkte
over. Svaret lå i hans lomme -nemlig i form af
hans smartphone. Med den kunne han til hver
en tid tage et billede af en bestemt person
og lægge det ud på en Facebook gruppe
som han fik sat op. Han kaldte gruppen for
”Forglem mig ej” efter staten Alaskas blomst
Myosotis alpestris og han begyndte at lægge
billeder ud på Facebook af hjemløse urfolk,
som han mødte på gaden i Anchorage. Med
deres tilladelse bekendtgjorde han billeder af
personerne samt navn og byen de kom fra,
han inkluderede også en lille besked om, at
vedkommende meget gerne ville i kontakt

Samuel Johns fra en af hans musik vidioer.

med venner og familie. Inden for nogle dage
var der tusinder medlemmer af Facebook
gruppen og donationer begyndte at strømme
ind. Pengene blev brugt til at sende hjemløse
hjem til deres familier eller venner. Man fandt
også den første kvinde som Samuel Johns
havde mødt og som startede det hele. I dag
er også hun kommet hjem, er blevet afruset
og lever et mådeholdent liv. Gruppen vokser
stadig og det nuværende medlems antal er
23.000 personer. Dette høje medlemstal
siger uden ord noget om problemets omfang.
Styrken i ”Forglem mig ej” bevægelsen skal
findes i det menneskesyn som bærer arbejdet
med de hjemløse. På Facebook siden ses de
som mennesker og ikke som stereotyper på
den fordrukne indianer eller inuit. Avisen
Alaska Dispatch News skrev sidste år bl.a.,
at det mest dybtgående aspekt af ”Forglem
mig ej” bevægelsen er, at den åbner op for
muligheden for at se de hjemløse som individer og mennesker og ikke som anonyme
ansigter på gaden!
Om arbejdet med de hjemløse siger Samuel
Johns: ”Jeg er ikke administrerende direktør
for et selskab, jeg har ingen politisk dagsorden
og jeg er ikke på finansloven og nej jeg er ikke
kvalificeret til at gøre, hvad jeg har gjort.
Hvad jeg gjorde var at tage ordet ’jeg’ ud
af, hvad jeg har gjort. Så ”vi” sætter vore
hjerter sammen, og lavet en uforglemmelig
effekt i Alaska. Jeg kan ikke ændre verden,
men vi kan ...
I maj 2016 fik Samuel Johns en belønning af
FBI for sit sociale engagement. Belønningen
blev overbragt af direktør i FBI, James B.
Comey. Samuel Johns takkede og fortalte så
James B. Comey ” jeg kom her for at bede dig
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om at kigge på den indianske frihedskæmper
Leonard Peltier’s sag. Kan du gøre noget
for at få Leonard Peltier løsladt. James B.
Comey smilede bare og sagde: ”Tak for alt dit
arbejde, jeg vil se hvad jeg kan gøre. Det var
store ord fra en FBI direktør, for netop FBI
har været endog meget stejle hver gang talen
er faldet på Leonard Peltier’s mulige løsladelse
eller benådning. Leonard Peltier betragtes af
mange af Amerikas indianere og inuit som
politisk fange. I 70´erne var han politisk
aktiv i den pan- indianske politiske bevægelse
American Indian Movement (AIM), indtil
han i 1977 blev dømt (uskyldig mener mange)
og fængslet for mordet på to FBI agenter på
Pine Ridge Indian Reservation. En gruppe
FBI folk angreb en hytte, hvor indianere fra
AIM holdt møde og en skudduel, hvor flere
hundrede skud blev affyret, udspillede sig.
Da kampen var overstået var en indianer og
to FBI agenter dræbt.

Myosotis alpestris. Staten Alaskas blomst.

Hvordan man bliver en
åndemaner
Af Claus Oreskov

Åndemaner lærlingens fabelagtige oplevelser
fortælles og genfortælles i det uendelige under
mørketidens selskabelighed og kødgryde
slabberas. ”Tænk jer engang” bemærker
fortælleren ”splitterravende nøgen og ude af
sig selv styrter åndemanerlærlingen hjemad
efter mødet med søens bjørn. Og tænk jer
pludselig ser han til sin forbavselse sine
bukser, anorak og kamikker komme løbende
aldeles af sig selv og ude af skræk som han
selv”. De sidste ord kvæles af en indestængt
latter, og vi må formode, at hele selskabet
på dette sted i beretningen har ligget flade
af begejstring og grin.
Fortællingen udfoldes gennem en usædvanlig
blanding af komik og rædsel der snart
fastholder tilhørerne og snart forløser
dem. De herreløse bukser, anorakken og
kamikkerne snubler, tumler ned af fjeldet
i hæsblæsende fart.Komikken stopper
imidlertid ikke her. Åndemanerlærlingen,
stadig overrumplet og diffus oven på den
overvældende oplevelse, det må have været
at blive ædt til sidste bid af søens bjørn (eller
hund), råber til sine bukser ”hov du der kom
her hen” og uden at sagtne farten iklæder han
sig stykke for stykke alle sine beklædninger.
Han er et nyt menneske, et menneske med
indsigt men han vender tilbage fuldt påklædt
og genkendelig som forinden.
Opfordret eller udvalgt
At blive åndemaner lærling var ikke nogen
let sag, et kompleks af omstændigheder
bestemte om man var egnet til denne
løbebane. Meget tyder på, at forældreløse
og faderløse var forudbestemte åndemaner

187

Knud Rasmussen i Østgrønland sammen med åndemaneren Adarida 1933.

emner. Forstået på den måde, at der var
en udbredt forventning i samfundet om,
at forældreløse var villige til at udholde og
tilegne sig dette vanskelige erhverv.
Georg Qúpersimân er et godt eksempel på
en sådan forældreløs, der opfordres til at
uddanne sig som åndemaner. Qúpersimân
havde yderligere drabet på sin far, der skulle
hævnes og pligten til hævndrab var et andet
stærkt motiv til at blive åndemaner. Nogle
blev åndemanere, fordi deres familie ønskede
dette. Måske frygtede de for, at et barn senere
i livet skulle blive dræbt ved hekseri, så var
det en forsikring imod en sådan skæbne at
blive åndemaner. En dygtig åndemaner har
nemlig helt sikkert de fornødne redskaber til
at imødegå enhver form for snedigt hekseri.
Således med Naaja der blev gjort lysende for
åndeverden allerede ved fødslen, således som
Otto Sandgreen fortæller i sin uforglemme-

lige bog ”Øje for øje og tand for tand”.
En anden åndemaner, Sanimuinak, som
Gustav Holm mødte på sin berømte konebåds ekspedition til Angmagssalik, blev
åndemaneremne i trods. Engang som lille
dreng havde han lavet en slæde og hans mor
brugte opstanderen på slæden til at tugte
ham. Denne episode gjorde, at Sanimuinak
bestemte sig for at blive åndemaner velsagtens
ud fra den betragtning, at han da i fremtiden
ville kunne beskytte sin integritet effektivt.
Ånderne kunne også selv finde på at udvælge
en person og opsøge vedkommende så og
sige uindbudt. Man bør i den sammenhæng
huske på, at ånderne behøver åndemaneren
lige så vel som åndemaneren behøver dem.
Ånderne får varmen fra deres åndemaner og
de hjælper åndemaneren i stort og småt. Der
er tale om en gensidigheds relation som altid
i inuit samfundene.
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Søens bjørn æder åndemaner-emnet med hud og hår. Tegning: Jens Rosing.

Mødet med det fremmede
Selv om man har fået den første kontakt
til det ukendte så venter der forude stadig
meget besvær og meget arbejde. Som noget
af det første må åndemaner emnet gennem
den rituelle død og genopstandelse. Det sker
gennem mødet med søens bjørn eller hund
der fremmanes gennem en ensformig kultisk
handling. Denne episode finder altid sted
uden for samfundets enemærke, derude i den
vilde natur, hvor der gælder andre principper
end de sociale omgangsformer menneske og
menneske imellem. Åndemaner emnet gnider
måske gentagende gange en sten mod klippen
eller kaster sten i en sø.
I nogle tilfælde er der tale om en meget enkel
handling og i andre tilfælde kan det være en
meget ritualiseret handling. Eksempel på det
sidste kan f.eks. være, at stenen åndemaner
emnet gnider med skal have en bestemt
form og farve. Gnidningen foregår med
solen og hætten skal være trukket op over

hovedet med mere. I Nanortalik området
var det almindeligt, at gnidningen foregik
omkring en vandpyt i en fordybning i
klippegrunden. Ellers kunne det være ved
en gammel grav eller måske ved en indsø,
at åndemanerlærlingen sad og gned med
sin magiske sten. Op fra søen, havet eller
vandpytten kommer så med voldsom kraft
søens bjørn, der overmander åndemaner
lærlingen og æder ham.
Det er den rituelle død, der på det sociale
plan indebærer, at åndemaner emnet får en
ny status. Genopstanden fra de døde vågner
han op og er blevet åndemaner lærling. Det er
på det tidspunkt vi møder ham i begyndelsen
af denne fortælling, hvor han løber nøgen og
dirrende af skræk ned af fjeldsiden skarpt
forfulgt af sine beklædnings genstande.
Hvem er søens bjørn?
Søens bjørn beskrives almindeligvis som
et stort og voldsomt uhyre, der larmende
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Åndemaner-emnet gnider med den magiske sten. Tegning: Jens Rosing.

stiger op fra vandet. På den anden side er
det også muligt, at dette vældige uhyre på
en og samme gang var repræsenteret på to
forskellige måder samtidig.
En aften sad jeg sammen med mine venner,
Alu og Dorte fra Nanortalik, og snakkede om
søens bjørn. De gjorde mig så opmærksom på
det lille insekt nanoavaraq, den lille bjørn (eller
nanovaraq) man finder mellem småstenene i
strandkanten. En rødlig fyr på størrelse med
en lille edderkop. Kunne det være søens
bjørn? Måske for i grønlandsk religion findes
der andre eksempler på sådanne tvetydige
fænomener. Mange af de store hjælpeånder
er således også repræsenteret i naturen ved
små dyr og insekter. Den mægtige bjørn og
den lille bjørn kan godt vise sig at være en og
samme fænomen.  Dobbelt betydningen og
det tvetydige er en vigtig medspiller her!
Lokale østgrønlændere fortalte botanikeren
Christian Kruse, at flere småkravl i havet og
søer var farlige for mennesker, fordi de var

tornasuk – altså mægtige hjælpeånder. Især
fremhævede de havbørsteorme, selvom der
også var forskellige meninger om dette. Jens
Rosing omtaler: bien, myggen og vandkalven
men også vingesnegl, gople og skolæst som
hjælpeånder.
Sanimuinak tegnede tornasuk for Gustav
Holm og tegningen ligner en vandkalv.
Stiliserede udskæringer i tand, der forestiller
tornasuk, prydede jagt redskaber og husgeråd.
På Nationalmuseets etnografiske samling kan
man se flere af sådanne udskæringer. Søens
bjørn er imidlertid ikke en hjælpeånd, men
billedet på den ildprøve åndemaner emnet
skal gennemgå for at komme videre i sin
uddannelse til åndemaner.
Læretiden
Under den lange og besværlige læretid
opsøger åndemaner lærlingen hjælpeånderne
ligesom de i nogle tilfælde opsøger ham.
Hjælpeånderne kan være af mange slags

190

som omtalt insekter og dyr men ligeså
gerne væsner, der ikke er kendt hverken i
dyreverden eller blandt mennesker. De har
hver deres virkeområde og åndemaneren må
derfor erhverve sig et anseeligt antal for at
kunne udøve sit erhverv.
Åndemaneren er først og fremmest læge. Han
helbreder sygdomme og mildner sorgen ved
ulykker. Han kan, som den store åndemaner
Maratse, når det kniber, bortmane havisen så
kajak mændene kan tage på fangst. Ligesom
han kan rejse ned til havets moder, hvis denne
holder fangstdyrene tilbage, og få hende til
igen at udsende de livsvigtige fangstdyr. Han
kan også sørge for frugtbarheden, hvis et par
lider af barnløshed. I så tilfælde skal han rejse
op til Månemanden, som han så overtaler til
at kaste et spædbarn ned til de ventende.
Åndemaneren var altså en praktisk hjælper
som alle i lokalsamfundet fra tid til anden
benyttede sig af. Åndemaneren holdt også
øje med om folk fulgte sædvane og skik
ligesom de som regel var gode formidlere
af traditionerne.
Tiden derefter
Når tiden var inde til at træde frem som
åndemaner krævede traditionen, at dette
skete i fuld offentlighed. Den nye åndemaner
indkalder til åndemaningforestilling og
han skal nu vise hvad han formår, dvs.
bopladsfælderne skal møde hans hjælpeånder
som han præsenterer.
Under åndemaningen sidder åndemaneren
bagbundet ved indgangen til fælleshuset.
Foran indgangen er udspændt flere tørre
skind som rasler uhyggeligt når ånderne
kommer svævende gennem husgangen.
Åndemanerens magiske tromme ligger ved
hans fødder. Pludselig ser forsamlingen i
det sparsomme lys fra tarmskindsruden, at
trommen af sig selv svæver gennem luften

medens tromme stikken tamper løs på
trommeringen. Er det en stor åndemaner som
har kraften til at rejse ned til havets moder, så
vil trommen svæve op omkring hans hoved
(Se Slædesporet Nr. 43 August 2016 side 157
”Trommens skjulte kræfter”).
Åndemaneren har også sin helt personlige
historie om, hvordan han erhvervede sine
hjælpeånder samt om sine oplevelser i
åndernes verden. Gradvis løfter han sløret
for disse fortællinger og det er en del af
erhvervet, de skal helst fængsle publikum.
Hvis en åndemaner lærling gennem 10 år
har uddannet sig, uden at træde frem som
åndemaner mister han muligheden for at
blive anerkendt og ånderne forlader ham.
Han bliver degraderet til ilisitok - altså en
heks.
Bøger til Natbordet
Chr. Kruuse: ”Rejser og botaniske undersøgelser i Øst-Grønland mellem 65°30’ og
67°20’ i Aarene 1898 - 1902 samt AngmagsalikEgnens Vegetation. København: Reitzel,
1912.
Georg Qúpersimân: ”Min eskimoiske
fortid – en østgrønlandsk åndemaners
erindringer”. Redigeret af Otto Sandgreen.
Det Grønlandske Forlag 1982.
Gustav Holm: ”Ethnologisk Skizze af
Angmagsalikerne. Meddelser om Grønland
1887.
Jens Rosing: ”Sagn og Saga fra Angmagsalik”.
Rhodos 1984.
Jens Rosing: ”Hvis vi vågner til havblik. En
slægtssaga fra Østgrønland”. Borgen 1993.
Otto Sandgreen: ”Øje for øje og tand for
tand”. Otto Sandgreens Forlag 1987.
William Thalbitzer: ”Östgrönlandske
Hedenske Præster (Angakut) i: Nordisk
tidsskrift för vetenskab, konst och industri
år 1909 vol: Hæfte 2 side 91-100.
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Mit Land
Af Knud Rasmussen
De sige, du er fattigt og nøgent, mit Land,
Og har slet ingen Sol.
Din Jord er kun Klipper og stenklædt din
Strand,
Og Isen fra Pol
Staar paa Vagt om dit snedækte Bryst.
Og Stormenes Hvin er din eneste Musik,
Og slet ingen Blomster du af Foraaret fik.

Hver Morgen og hver Kvæld.
Det er gaver fra Solgudens kongelige Slot.
Og Kærligheden blusser i din friske
Jomfrubarm,
Om også du er favnet af Nordenvindens Arm.
I dybe Dale dufte vel tusind Blomster smaa,
-Jeg har set dem saa tit!
Jeg kender dem ved Navn, du gule og de blaa,
Deres Land er jo mit.
Og i de tavse Nætter straale fjerne Kloders Hær.
Mit
Land, du har din egen, din evigt skønne Vaar,
Og Nordlys om din Isse som Kongekrone staar.

De sige, mit Land, du har intet Moderskød,
Men kun Is er din Favn.
Dit Hjerte er en Sten, og din Søn du stede bød
Kun Trængsel og Savn.
Og glade Fuglesange du aldrig har hørt
Kun Hvalernes Snøften, og i den smalle Vig
Kun Sælhundenes Gjalpen og Maagernes Skrig.

Under Midnatssolens Brand i den lune
Sommernat
Bygger Elskov sit Bo.
Ved Elvens stærke Brus, i det lave Pilekrat

De sige, mit Land, at du har ingen Vaar,
Du er Vinterens Hjem.
Din Nat varer evig, ingen Sommersol staar

Gives Løfter og Tro.
Bag en Trøje af Sælskind slaar ogsaa Hjertet
varmt.
Den grønlandske Kvinde paa den stolte
Klippekyst
Fostrer ogsaa sin Børn af sit eget Moderbryst.

Af dit Gravmørke frem.
Selv Kærligheden flygter fra dit stivnede Bryst.
De sige, mit Land, du er Stifbarn paa Jord,
Forglemt og alene du i Isørken bor.

Paa Havet vokser Modet i Stormens Favnetag,
Det
gør Kinden saa brun!
Dér Drengen bliver Mand under Kalvisens
Brag,

Det er sandt, du er isklædt fra Hoved til Fod,
Mit velsignede Land,
Du har ingen Roser, og Bøgen slaar ej Rod
Ved din skumdækte Strand.
Og vildt bruser Bølgen om dit kongelige Fjeld,
Men dog er din Kraft ikke nøgen og bar,
Og Stene for Brød gav du aldrig til Svar.
Men isklart peger Fjeldet mod Himlens fjerne
Skød.
Og Solstraalers Væld
Spreder Roser paa Klippen i dybe Farvers Glød

Det gør Hytten saa lun!
Mænd har du fostret, du skønne Drømmebrud.
Du ligger ej i Dvale -du er stillet paa Vagt,
Du stolte Valkyrie, mod Jætternes Magt.
Jeg elsker dig, mit Land! Min Barndom du saa,
Og en Dreng var jeg kun,
Da jeg gav dig min Tro, og det Løfte skal staa
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Til mit Livs sidste Stund!
Du er frossen Musik i en tonende Ørk!
Dine Bølger har en Røst, dine Storme en Klang,
Der tolker mig Livets allerfriskeste Sang.
Du grubler, du grubler, du hyller dig ind
I et Tæppe af Sne.
Dit Hjerte kan jeg høre, og Taarer paa din Kind
Gennem det kan jeg se.
Du har sænket din Fortid under Isdækket ned,
Din Fremtid er skjult, men du læse den vil
I Nordlysets gaadefulde Spil.

Lasse & Mathilde
Knud Rasmussen, der var født og opvokset i Ilulissat, blev sendt til Danmark som 12 ½ årig for at gå
i dansk skole. Han savnede familien, Grønland og sit tidligere frie drengeliv med hundeslædekørsel og
skisport. Begge dele lige umuligt i Danmark. Han var bagud i forhold til sine danske kammerater, og
det blev han ved med hele vejen til studentereksamen, som aldeles ikke var vellykket.
Selv efter forældrene var flyttet til Danmark og havde slået sig ned i Lynge, blev han ved med at længes
efter Grønland. Man havde omplantet et barn til et ekstremt forskelligt miljø, og det skabte en længsel
efter barndomslandet Grønland som aldrig forlod ham igen. På et tidspunkt under de sidste år på
gymnasiet skriver han digtet ”Mit Land”, om det Grønland som han savner og som ingen af hans kammerater forstår hvad er.
Første gang jeg læste dette digt syntes jeg det var middelmådigt og det fangede mig ikke rigtigt. Der gik
mange år og en dag hørte jeg selv samme digt sat i musik af   Lasse Helner og fremført af duoen Lasse
og Mathilde. Pludselig åbnede digtet sig op for mig. Lasse Helners intonation og fraseringer fremtryllede digtets inderste mening, og med et forstod jeg dybden og ordenes omfang. Dette digt er andet og
mere end udtryk for længsel efter Grønland. Det handler ligeså meget om, at ingen forstår hvad denne
længsel omfatter.
Det handler om at være blandt fremmede, og det handler om de mange fordomme man som grønlænder mødes med når man kommer til Danmark. I digtet afviser Knud Rasmussen alle disse fordomme
og stereotyper som også møder grønlændere den dag i dag. Han tager kampen op imod uvidenheden
og lægger sig imellem dumheden og fordommene. Han insisterer på at besidde en anden og rigtigere
viden om Grønland og han forbeholder sig ligeværdigheden og respekten for Grønland og den kultur
og historie, der knytter sig til landet.
I dette digt udspiller Knud Rasmussen den kulturelle rolle, der skulle blive hans livet igennem, formidleren af grønlandsk og inuit kulturer til Danmark og til verdens befolkninger. Det slap han ret godt fra!
PS: Sangen Mit Land med Lasse og Mathilde kan man finde på YouTube.
Kilaasi              
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Guvernøren i Murmansk region (omfatter
hele Kola-halvøen) Marina Kovtun har taget
initiativ til oprettelsen af et super arktisk
universitet i byen Murmansk. Universitetet
skal have base på det nuværende humanistiske
universitet i Murmansk. Det formodes,
at det kommende arktiske universitet skal
rumme omkring 600 professorer og lærere.
Antallet af studerende vil blive omkring 12
tusinde. Ruslands minister for uddannelse
og videnskab, Dmitry Livanov, støtter ideen
og det samme gør Vladimir Putin. Et af
de overordnede mål er at sikre, at unge fra
nordområderne kan få ansættelse i arktiske
olie- og gasprojekter.
Generelt er uddannelsesniveauet i Nordrusland ikke særligt højt, så mon ikke man
forestiller sig, at studerende fra andre områder
også vil søge til det nye arktiske universitet.
Rusland er i forvejen godt forsynet med
arktiske universiteter flere steder i Sibirien
samt Polare Instituttet i St. Petersborg, der
udelukkende uddanner unge fra urfolks
grupperne. Man kan ønske, at Danmark, der
kalder sig for en arktisk stormagt, vil lade sig
inspirere af det russiske initiativ.
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