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E
n skindanorak i barnestørrelse 
påsyet 80 amuletter udgør 
juvelen i Etnografisk Samlings 
krone; den er vel nok National-
museets stærkeste etnografiske 
genstand. Går man rundt om 
montren, hvor den er udstillet, 
kan man selv se den menneske-
lige omsorg ved den animistiske 
hensigt nedlagt i amuletterne.

Denne ene genstand fortæller hele historien om 
Netsilingmiut, Netsilik-folket ved den magnetiske nord-
pol i arktisk Canada; om inuitternes umådelige over-
levelsestalent i et ekstremt klima, deres beredskab i 
krisetid, deres jagtsnilde og dragtsnilde – og deres 
animistisk-kosmologiske tænkning bag de mange på-
syede amuletter, som skulle beskytte og overføre gode 
egenskaber til lille Tiirqtaq; den femårige dreng, som 
bar dragten, da Knud Rasmussen kom forbi.

Foran på tværs i hele dragtens bredde sidder en 
ravn, der skulle sikre drengen et godt over-
blik over rensdyrs krydsning af vandløb 
ved jagt, tangstykker skulle gøre ham dyg-
tig og sikker i en kajak, sneuglekløer skul-
le give ham kraftige næver, nødvendige 
ved sælfangst, jærvekraniet på højre skul-
derblad skulle give ham stærke kæber, en 
gammel hundesele skulle give ham gode 
evner ved slagsmål. Og så videre helt op 
til 80: Alle disse glimrende egenskaber fra 
de besjælede dyr og planter havde Netsi-
lingmiut magisk indlånt og påført dren-
gen via amuletter i så stort et omfang, at 
han, som Knud Rasmussen selv noterer, 
må have været fysisk bevægelseshæmmet.

Hvad blev der af den lille dreng, nu hvor 
hans dragt med alle de beskyttende og styrkende amu-
letter endte i København? 

Det anede Nationalmuseet ikke. Indtil Weekend-
avisen tidligere i år modtog et læserbrev, som endte 
med at oprulle Tiirqtaqs skæbne.

AMULETSAMLEREN

I disse år er det 100 år siden, at alle arktiske ekspedi-
tioners moder, 5. Thule-ekspedition, blev afviklet un-
der ledelse af Knud Rasmussen med deltagelse af syv 
Thule-grønlændere og fem danskere i tæt samarbej-
de. På tre et halvt år tilbagelagde de i alt 35.000 kilo-
meter på hundeslæder fra Thule til Beringsstrædet. 
Hos de folk, de lidt tilfældigt og ofte i bogstavelig for-
stand stødte på, når de piskede afsted langs ishavet 
mod vest, lavede årvågne Knud Rasmussen detalje-

rede noter om alt, han så og hørte; han indsamlede 
myter og sagn, slægtskabsdiagrammer, erindringer, 
beretninger fra åndemanere, gamle og unges gøre-
mål og tanker. 

Hans antropologiske snilde, iagttagelsesevne og 
menneskelige empati var eminent. Han indsamlede 
også 20.000 genstande, herunder amuletanorakken, 
som blev pakket og fragtet videre på slæderne. I dag 
udgør de kernen i Nationalmuseets verdensberømte 
samlinger fra Arktis.

Knud Rasmussen var især interesseret i Netsiling-
miuts religion og magiske tænkning udtrykt i amu-
letter, og han fortæller selvom indsamlingen af dem 
ved den magnetiske nordpol. Det var svært at finde 
derhen, for kompasset er ubrugeligt grundet Nord-
polens nærhed, men i selskab med Alorneq, »Fodså-
len« – om hvem Knud med vanlig koncis menneske-
kundskab skriver, at han »lettest karakteriseres ved, 
at hans tandkød altid var tørt af at smile« – finder de 
frem til Netsilingmiut.

Knud ved udmærket, at han må vinde Netsilingmi-
uts tillid, da hans ærinde er delikat: »I videnskabens 
navn skulle jeg forsøge på at afkøbe dem alle disse 
uskyldige små helligdomme, som de bar på sig, og jeg 

skulle gøre det på en sådan måde, at de 
ikke senere, når jeg var forsvundet, skul-
le have anledning til at beskylde mig for 
de ulykker, der måtte hjemsøge boplad-
sen«. Sygdom og misfangst, der styres af 
usynlige onde kræfter, sikrer man sig mod 
med amuletter.

Knud pakker sine fristende, strålende 
synåle, knive, søm og tændstikker ud i sit 
snehus, men ingen bytteinteresserede 
kommer. Så holder han en tale om, at han 
er i kulturoplysningens tjeneste og ikke 
er handelsmand, og at ifølge deres egen 
åndemaner virker amuletterne også, når 
de er blevet væk, for amuletters kraft er 
knyttet til personen, der har båret dem, 

selv ved bortkomst. Det samme må gælde amuletter, 
der er byttet væk mod gode sager. Knud understre-
ger, at han ikke selv vil bruge dem og deres magiske 
kraft; det var »kun genstanden og den historie, der 
knyttede sig til den«, han ville have.

Dagen efter tikker amuletterne så småt ind i hans 
snehus, 80 af dem på Tiirqtaqs anorak, og til sidst i så 
stort tal, at han er bange for, at »sneblokkene skulle 
løftes op af deres leje«. Amuletterne pakkes ned, når 
Knud nøje har nedskrevet deres tilsigtede virkning.

De arktiske forskere på Nationalmuseet, som i an-
ledning af jubilæet fordyber sig i 5. Thules righoldi-
ge materiale, fortæller til Weekendavisen, at de med 
en vis ubekvemhed tit har tænkt på, hvordan det mon 
gik lille Tiirqtaq. 

På de fotos, Knud tog af ham, ser han lidt betuttet 
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ud, og hans krops fravær i hulrummet i den udstille-
de dragt er manende. Hvad skete der med ham?

MØDET MED KUNUTI

På Nationalmuseet anede man det faktisk ikke, før 
en af Weekendavisens vakse læsere, Louis Mackay, 
sendte mig en mail som reaktion på min omtale af 
den uforkortede beretning fra 5. Thule, Fra Grønland 
til Stillehavet (»Ekspeditionen, der aldrig kan over-
gås«, Bøger, 21. december 2020).

»I januar 1973 var jeg i Taloyoak (Spence Bay), et 
udsted på Boothia-halvøen i Canadas centrale Ark-
tis. Der traf jeg en mand, som huskede Rasmussens 
besøg 50 år tidligere, da han selv var lille, og ’Kunu-
ti’ havde løftet ham op og handlet med hans foræl-
dre – en usædvanlig handel, som angik en klædning, 
han havde haft, med en masse magiske ting syet på. 
Jeg forstod med det samme, at manden var ’amulet-
drengen’ Tertaq [Tiirqtaq, red.], hvis foto jeg kendte 
fra Rasmussens Den Store Slæderejse. Tertaq præsen-
terede mig for en ældre nabo, Hadlareena, som var 
17 år gammel da Rasmussen og hans to rejsekamme-
rater dukkede først op i hans horisont. ’Kunuti’ var 
nemlig den første qallunaaq [frem-
med, hvid, red], han nogensinde 
havde truffet,« skriver Mackay i sin 
mail.

Hadlareena og Tiirqtaqs familie 
var Knud Rasmussens bedste Net-
silingmiut-informanter i 1923; de 
rejste med ham i hele området, og 
Hadlareenas mor, Naalungiaq, for-
tæller Knud myten om Havets Mo-
der og mange andre. I 1973 spør-
ger Mackay straks, om han må op-
tage Hadlareenas minder på bånd; 
Hadlareena fortæller løs, og Mack-
ay får transskriberet det hele til en-
gelsk via tolk. Han har siden, før 
båndet gik i opløsning, overført det 
til mp3. 

Mackay slutter sin mail sådan: 
»Mange europæiske eller canadi-
ske rejsende har beskrevet deres 
første møder med Inuit. Mere sjældent hører man om 
sådan et møde fra den anden side.«

Jeg satte Mackay i forbindelse med Nationalmuse-
ets arktiske forskere, som hurtigt meldte tilbage, at 
Mackays viden og materiale »passer fantastisk godt« 
ind i arbejdet med 5. Thules ekspeditionsmateriale, 
ikke mindst angående Tiirqtaq og hans dragt, som 
der nu »kan bindes en fin sløjfe på«. 

En af forskerne, Anne Mette Randrup Jørgensen, 
har i mellemtiden været i de canadiske inuitters selv-
styreområde Nunavut – som er udskilt fra 
det gamle North West Territory og inklude-

rer Netsilingmiuts land ved den magnetiske nordpol 
– for at få et samarbejde med Netsilingmiut i stand 
omkring 5. Thule. Weekendavisen møder Jørgensen 
og hendes kollega Martin Appelt i Prinsens Palæ i et 
rum lige over for et kæmpe maleri af Knud Rasmus-
sen flankeret af to snoede narhvalstænder.

Netsilingmiut er meget imødekommende over for 
Jørgensen. Hun møder Attima, Hadlareenas søn, der 
fortæller, at Tiirqtaq var en meget sød og omsorgs-
fuld onkel for ham, der både lærte ham at gå på jagt 
og den vigtige trommedans. Det er central kulturover-
førsel, som Attima i dag selv bedriver som kulturarvs-
professionel. Attima var meget bevæget ved at se Jør-
gensens medbragte fotos af amuletdragten; han vil 
gerne se den rigtigt og røre ved den en dag, hvilket 
Nationalmuseet er indstillet på skal ske. Netsilingmi-
ut vidste ikke, den stadig fandtes.

DEN DOBBELTE KOLONISERING

Jørgensen afspiller Mackays optagelse af Hadlaree-
na, der synger to sange, fra 1973, og Attima istemmer 
straks; den genetiske lighed i stemmerne er tydelig, 
og Attima får rettet nogle udtalelser af sin afdøde far. 

Det er de sange, Attima selv bru-
ger til trommedans nu. På grund 
af den hårde kolonisering var trom-
medans indtil for nylig så godt som 
væk i Canada; Netsilingmiut var 
det eneste inuitfolk, som kollektivt 
havde bevaret den. De bruger den 
i dag som performativ selvfejring 
og bekræftelse af sammenhold.

Martin Appelt fortæller, at 5. 
Thule-ekspeditionen kommer for-
bi Netsilingmiut på King William 
Island ved Lancaster Sound, net-
op som de i princippet er blevet 
kristne; hvide flag på deres telte 
og snehuse markerer konverterin-
gen. Det forklarer, hvorfor de ån-
demanere, som Knud Rasmussen 
systematisk opsøger, er så generø-
se med at give ham al deres tradi-
tionelle viden om magi og ånder, 

som ellers ville have været tabuiseret, hemmelig vi-
den. At Knud skrev det hele ned, betyder, at det fak-
tisk blev bevaret for eftertiden.

Derfor er Netsilingmiut generelt meget glade for, 
at 5. Thule svingede forbi dem, selvom det samtidig 
er smertefuldt at kigge tilbage på den voldsomme ko-
lonisering – reelt kulturelle folkemord – som siden 
fandt sted; nogle vil helst bare glemme alt og kun kig-
ge fremad. Appelt siger, at det kan være en følelse af 
dobbelt kolonisering, at det er hvide etnografer, som 
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Fotografi af Tiirqtaq i sin 
amuletfrakke i 1923. Foto: Knud 
Rasmussen/Nationalmuseet
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Tiirqtaq trommedanser, 
1973. Foto: Louis Mackay

Fortsat fra side 9

Tiirqtaq 
fotograferet 
med sin kone i 
1973. På brystet 
bærer han 
en fortjenst-
medalje, han 
fik af dronning 
Elizabeth 2., 
da hun var på 
rejse i området 
i 1967.
Foto: Louis 
Mackay 

gennem museerne nu har det meste af den traditio-
nelle viden, som Netsilingmiuts forfædre besad. Der 
er komplekse følelser i spil i denne konstante asym-
metri, så Nationalmuseets forskere udviser stor fin-
følelse og empati for at opnå så ordentlige partner-
skaber med inuitfolk som muligt.

De tætsiddende amuletter på Tiirqtaqs dragt hen-
leder tanken på overbeskyttelse; jeg kaldte selv hans 
forældre for curlingforældre i ovennævnte omtale af 
ekspeditionsberetningen. Appelt har tænkt noget lig-
nende, men siger, at det meget vel kunne være retti-
dig omhu. 1923 var en periode med store omvæltnin-
ger, der var knaphed på føde og fangstdyr, kristen-
dom var nyligt indført, fremtiden var usikker, og også 
i dette område var 60-70 procent af inuitterne døde 
af epidemier tilført af europæere. I hårde tider skru-
er oprindelige folk op for ritualerne, men modernite-
tens fristelser, som Knud byttede sig til amuletterne 
med, pegede jo fremad; disse overvejelser har forår-
saget Netsilingmiuts tøven over for Knud. Jørgensen 
fik at vide, at de ikke bruger amuletter længere, men 
der var samtidig historier om det modsatte. Da Atti-
ma var dreng, fik han tit tæsk i skolen, og hans far ifør-
te ham en uvasket T-shirt fra en gammel mand, som 
var kendt for sin styrke. Magisk tænkning består. 

Interessant ny viden fra rejsen til Nunavut er, at 
Netsilingmiut anser amuletter for at have flygtighed. 
Jørgensen fik at vide, at meningen er, at de skal falde 
af sig selv; de har en vis tid, hvor de giver deres kraft 
til bæreren. Det samme gælder den 100 år gamle ano-
rak, som Nationalmuseet har konserveret efter alle 
kunstens regler. En sådan dragt af rensdyrskind skul-
le Tiirqtaq have haft en ny af hvert eneste år, fordi 
skindet ikke er garvet. Amuletdragten er derfor et ud-
tryk for fastfrosset såkaldt etnografisk nutid, som i 
virkeligheden var et omvæltningsladet øjeblik i en dy-
namisk historie; disse tidsligheder er afgørende aspek-
ter at arbejde med for museerne, siger Appelt. Når op-

rindelige folk taler om deres kultur som uændret sin-
ce times immemorial indtil koloniseringen, overtager 
de sådan set en kolonial figur, hvor de selv skriver 
tidslighed og agens ud af egen kultur.

TIIRQTAQS SKÆBNE

Få år efter 5. Thules ophold hos Netsilingmiut påbe-
gyndte staten Canada sit kulturelle folkemord på sine 
oprindelige indianske og inuitiske folk. Netsilingmi-
ut blev også tvangsplaceret på de skandaløse kost-
skoler i stort antal, og meget af deres kulturelle viden 
og sprog er derfor gået i glemmebogen. Sandheds- og 
forsoningsprocessen igangsat i Trudeaus regerings-
tid, hvor overlevende én for én har rejst sig og givet 
vidnesbyrd om de systematiske overgreb og mishand-
linger, har afsløret, at måske helt op til 30.000 inuiti-

ske og indianske børn døde i skolernes varetægt. Så-
rene er dybe; Nunavut er præget af stor fattigdom, ar-
bejdsløshed, underuddannelse og høj selvmordsrate 
i dag. Trudeaus regering har kompenseret Canadas 
oprindelige folk med 1,9 milliarder canadiske dollar; 
der er i det hele taget sket meget i hans regeringstid.

Hvad kultur- og sprogtabet og angår, er Netsilingmi-
ut-materialet fra 5. Thule meget vigtigt, ikke mindst 
grundet Knuds utrolige omhyggelighed med detaljer 
og sproglige termer. Netsilingmiut påskønner det nye 
samarbejde med Nationalmuseet og adgangen til ma-
terialet, herunder 600 fotos, de ikke anede fandtes. På 
sigt vil Nationalmuseet også dele fotos af genstande-
ne og plotte dem ind på et digitalt kort. Nunavuts selv-
styreregerings Inuit Heritage Trust ønsker desuden at 
få et eget museum i Nunavut, og myndighederne i Ot-
tawa låner dem Netsilingmiut-genstande, som de gen-
lærer at fremstille.

Vi kigger på de fotos af amuletdrengen Tiirqtaq, som 
Mackay tog af ham som voksen i 1973, 50 år efter 5. 
Thule. På det ene udfører han trommedansen. På det 
andet står han med sin kone med en fortjenstmedal-
je, han havde fået af dronning Elizabeth 2. Tiirqtaq blev 
mesteroplært som sygehjælper og var kendt og afholdt 
som en omrejsende sød mand med en lægetaske, der 
hjalp mange. Han var også en dygtig jæger. 

Han døde, da han var omkring 70 år, mens han var 
indlagt på hospitalet i Yellowknife. Der udbrød brand, 
han reddede sig ud, men da han hørte, der var en lille 
dreng derinde, løb han ind for at redde ham og kom 
aldrig ud igen. En anden nevø end Attima bemærker, 
at dette måske ikke var sket, hvis han havde fået lov at 
beholde amuletanorakken i 1923; et synspunkt, han 
dog er relativt alene med.

Appelt siger, at det var øjeblikkelig lindring for de 
arktiske forskeres ubekvemhed ved den lille tomme 
anorak og uvisheden om amuletdrengen Tiirqtaq skæb-
ne at se fotos af ham som voksen, endda dekoreret med 
en orden, og vide, at det var gået ham godt. Det var li-
gefrem en lettelse.

••
Netsilingmiut 
anser amuletter 
for at have 
flygtighed. 
Meningen er, at 
de skal falde af sig 
selv; de har en vis 
tid, hvor de giver 
deres kraft til 
bæreren. 
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