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Introduktion

Det gâr som en rød trâd gennem denne bog, at forfatteren nrer en dyb beundring for
eskimoernes, i dette ti1flde grøn1ndernes, opfindsomhed og snilde. Det var oprindelig en
beundring for kajakken.som fartøj, der fik ham til at opmale og tegne nogle af dem han sá i

Grønland, og hans beundring steg, da han inddrog kajakkens redskaber i sine studier, og
navnligda han begyndte at gã i detaijer med hensyn til deres funktion. For mig er det ganske
forstaeligt, at det er gaet sàdan, for efter mm mening betegner den grønlandske kajak og
4çps_udstyr-højdepunktet fiidviklingen af eskimoernes materielle kultur. Kajakken er i sig
selv en genial opfindelse, en af eskimoernes vigtigste. Det geniale bestar i at overdkke et
oprindeligt âbent fartøj, s det kan anvendes iii fangst i det abne hay, men mens Alaskas og

• Canadas eskimoer stort set er standset pa dette trin, har kajakken i Grønland net noget nr
det fuldkomne med hensyn til form og udstyr. At udviklingen har naet sit hojdepunkt i
Grønland er ikke mrkeligt, for intet sted inden for eskimoomrdet har slfangst fra kajak
spillet en større rolle end netop i Grønland. Selv om kajakken her ogsa bruges iii andet, er
d1et først og fremmest slfangstens uhyre betydning for grønIndernes eksistens, der har
yirket som en udfordrmg til deres opfindsomhed, og som har resulteret i kajakkens elegante
form og ikke mindst dens raffinerede udstyr.

Alt dette har forfatteren ogsa indset og gjort rede for i bogens indledende kapitler, og han
har følt det som sin opgave at bibringe andre den samme beundring for eskimoernes
opfindsomhed ved at demonstrere, hvor sindrige deres opfindelser er. Det er lykkedes ham
sa godt, at man uden at overdrive kan sige, at denne bog indeholder den mest udførlige
beskrivelse af grønlandske kajaktyper, fangstredskaber 0 andet tilbehør, der findes til dato.
Hertil kommer det ikke mmdre vigtige, at den giver den hidtil bedste• forklarmg p
redskabernes funktion. Til støtte for forstaelsen tjener de mange omhyggeligt udførte
tegninger med deres rigdom pa detaljer. Der er ikke tvivl om, at bogen afhj1per en mangel,
og ikke mindst flu da talrige herivendelser til Nationalmuseets Etnografiske Samling

angâende den grenlandske kajak viser, at der sàvel i Danmark som i udlandet er stor
interesse for emnet. V Helge Larsen
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Forfatterens forord

Denne bog er en beretning om den grønlandske kajak og de fangstredskaber, der hører

hertil. Det grundlggende materiale er dels egne iagttagelser og optegnelser i arene 1955 til

1970 og dels oplysninger samlet fra det meget spredte kildemateriale om emnet i tidligere

vrker og afhandlinger.
Der r i gennemgangen givet et historisk tilbageblik over den udvikling, der har ført til

yore dages kajak og det udstyr, der har betydet sa meget for et helt folks eksistensmulighe

der, men som flu nsten er gaet af brug i det nye grønlandske samfund.
Der er tiIstrbt en detaijeret fremstilling af denne begrnsede del af den grønlandske

materielkultur, med den kun nødvendigste omtale af brugsteknik og øvrige kulturelle

indflydelse.
Det er mit hâb, at denne skildring ma bidrage til almen interesse hos den yngre generation

af grønlndere .og at de fastboende danskere, de udsendte hãndvrkere og den tiltagende

tiriststrøm vil fá g1de af dette indblik i den grønlandske kajaktradition 0g. hvad gronIn

derne har formet af hândvrksmssig snilde under disse barske Iivsvi1kr.

/ Det er ligeledes ønskeligt, om bogen ma medvirke til en berigelse af den gronlandske

Ihusflid ved at højne standarden af modeller af kajakker 0 redskaber, sa disse fremstiles i

korrekte propbrtioner og i de oprindelige materialer af drivtr, ben og tand. Tilsvarende

skulle tekst og billeder hj1pe til en bedre forstaelse og en kritisk vurdering af den tilbudte

souvenir.
Som amator-skribent, der har vovet sig md pa dette fagomrade, ønsker forfatteren at

takke overmsjektør ved Nationalmuseet, dr. scient. Helge Larsen for den venlige interesse

og saglige kritik, der har vret ydet forfatteren ved tilblivelsen, og en srIig tak for

introduktionen til denne bog.
Til tegneren 0 forfatteren lens Rosing, der har givet vrdifuId vejiedning, og venligst

Ist korrektur pa de grønlandske betegnelser udtrykkes en hjertelig tak.

P. Scavenius Jensen.
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Indledning

De mange, der efterhanden har berejst Grønland, har vel alle et eller andet førstehàndsind
tryk, der er bevaret i erindringen. For de besogende, der tidligere ankom sejiende med et af

Den kongelige grønlandske Handels skibe, var mødet med den grønlandske kajak et af de
indtryk, der ikke nemt glemmes.

Lige fra de tidligste tider har vel netop mødet med kajakfolket vret indledningen og
porten til det nrmere bekendtskab med landet. Bestningerne p gamle hvalfangere, pa
ekspeditions- og orlogsskibe, der vovede sig md mod denne fjerne kyst, beretter om,
hvordan de ved indsejlingen til de beboede steder blev mødt af en større eller mindre svrm

af mnd i kajakker, der spontant af nysgerrighed, handelsivrige og med imødekommenhed
forsøgte — endda allerede langt fra land — at kontakte disse fremmede i de store skibe.

Nysgerrigheden over for det fremmedartede har vel vret gensidig, og de sma brune
mnd, der tumlede omkrmg i deres kajakker, har for datidens sofolk vret det første glimt
af en ukendt kultur og et lige sà betagende skue, som det der byder sig for den første-gangs
rejsende i dag.

Sa sent som i midten af 1950’erne var det endnu skik ved enkelte af de nordligste byer, at
en kajakmand drog skibet i møde og blev taget op som kendtmand 0 lods, mere for at
opretholde gammel skik end af egentlig nedvendighed. Sproglig forstaelse var sj1dent til
stede, men manden dirigerede med sma handbevgelser skibet til ankerplads, fik en dram
0 lidt penge, 0 ingen mistede anseelse derved.

Selvfølgelig kommer der ikke mere en svrm ud for at møde skibet. Savel antallet af
kajakker som nysgerrigheden er aftagende, og der knytter sig ikke mere nogen handels
mssig fordel ved at praje skibet, der med sit radar og søkort nu selv er i stand til at finde vej
md gennem skrene 111 havnen.

Men kommer man sejlende og nrmer sig landet, mens de snek1dte tinder trder i

baggrunden og flu kuri danner perspektiv for forlandets mere beskedne bøjder, og er man
efterhanden naet sa tt pa kysten, at de grønne farvenuancer Springer frem pa fjeldsider og
dalslugter, kan man dog endnu vre heidig at se sin første kajakmand komme til syne bag en
pynt eller et skr. Han kommer ikke for at se skibet — tvrtimod forstyrrer det kun hans
chancer for at fa fangst. Han padler sindigt og støt afsted— hans overkrop fornemmes at rejSe
sig lige op af vandet med en nsten organisk tilknytning til det flade og delvis usynlige
fartoj, der brer ham oppe. Enevldig er han pa sit felt, ensom fordi han kun har sig selv at
stole pa — sig selv, kajakken 0 fangstredskaberne — med mange generationers ret til at udøve
sit erhverv 0 med en gammel kultur til at styre Sine handlinger. Som modstning til den
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omgivende moderne teknik fornemmer man højt oppe fra skibet hans styrke som reprsen- Historisk oversigt
tant for en livsform, der er ved at forsvinde. Og gamle grenlandsfarere, der har ladet de nye

om at bruge film pa samtlige isskodser, skibet har mødt, ma ved rabet >>kajakmand<< hen iii

r1ingen for igen at mrke det hue genkendelsesgys, der fort11er, at derinde higger landet

med endnu lidt af sin gamle kultur i sig.

Kajakkens historie følger grønlndernes historie, og dens oprindelse og udvikhing folger

menneskets fremtrngen i dette land.
Tvrs over det nordlige Canada skete en befolkningsspredning, der for smà 4.000 àr siden

nrmede sig det nord-grønlandske omrdé. I flere mdvandrmgsfaser spredte disse gamle

eskimoiske stammer sig nord, øst og vest omkring de grønlandske kyster.

Den sãkahdte Sarqaq-kultur dominerede Grønland fra omkring 1400 f.Kr. og har antage

hig.eksisteret imiridre êiid7r. Den har efterladt sig vidnesbyrd i form af fint forarbejdede

redskaber og vâbenspidser af sten 0 enkelte af ben. Udfra disse er det muligt at danne sig et

vagt bihlede af Sarqaq-fohkets levevis og fangst, der m betegnes som indlandsprget med

hovedvgten pa fangst af vihdren, medens der pa de islagte fjorde formentlig har vret

dr7vet ándehulsfangst pa sler. Det har ikke udfra fundene kunnet konstateres, om

Sarqa-folket har haft kajakker eller anden form for bade.
Efterhãnden forsvandt Sarqaq-folkene, samtidigt med at klimaet formodentlig er blevet

køhigere og mere fugtigt. Lngst holdt de stand i det sydlige Gronland, mens en ny

indvandring fandt sted vestfra omkring àr nul. Det var Dorset-folket, der flu befolkede

rønhand og som begunstiget ved en ny forbedring i klimaet efterhànden bredte Sig çver de

‘samme omrâder som forgngerne. Ligesom disse havde ogsâ Dorset-folket en indlands

prget hivsforrn. Fra arkologiske fund kendes denne kulturs hustyper Og fangstredskaber,

og det vides, at disse folk havde slder og harpuner og var dygtige fangere af s1 0 hvalros

fra isen — men kajakker havde de ikke. Sagnene om Dorset-folket, der pa grønlandsk hedder

tunit 08 betyder indlandsfolket, gør udtrykkeligt opmrksom pa, at de ikke kendte til
brugen af kajakker.

Dorset-folket levede i Grønland til omkring âr 1000 e.Kr. og med dem sluttede den

sakaldte pal&o-eskimoiske kultur — (palaios = gammel). Nar man mener at kunne fastslà, at
disse gamle eskimostammer ikke havde kajak, skal hermed forstas, at de ikke havde udvikiet

eller anvendte den havgâende, søsikre og hojt udvildede kajaktype, vi i dag kender i
Grønland. Arsagerne hertil ligger vel i, at deres fangst og hovederhverv blev udøvet p&
landjorden 0 fra den faste is, og at der her var sâ rige muligheder, at de ikke behøvede at
begive sig ud pa det usikre hay. Men nâr man samtidig betnker, at Sarqaq- og Dorset-foh
ket har eksisteret gennem sma 000 r, og i den tid bevget sig over nsten hele det
grønlandske kystomrâde og ti1gngelige indland med vidtstrakte fjordkomplekser, havbug

ter og søomrader, kan det vel ikke udehukkes, at et transportfartøj af simpel tilvirkñing
sporadisk har vret anvendt — men kajak har det ikke vret.
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Det er vrd at bemrke, at Knud Rasmussen netop med transport for øje pa nogle af sine
ekspeditioner medtog flere skind, saledes at han ved at beklde sldeskelettet kunne
omdanne dette iii et nodtørftigt fartoj.

Allerede medens de gamle eskimokulturer bredte sig i Grønland, begyndte der omkring
Bermgstrdet en deling og udspecificering til en nyere kulturform. Denne neo-eskimoiske
kultur var udprget knyttet til kysten og havde fangsten af havets dyr som brende
erhverv.

Den nye kystkultur bredte sig ret hurtigt og naede til Nordgronland omkring det 9.
ârhundrede, og benvnt efter det første arkologiske fundsted kaldes den Thule-kulturen.
Den er skelsttende i grønlndernes forhistorie, og med sin overlegne og fangstsikre
livsform danner den grundlaget for deres blivende bosttelse i Grønland med en højtspeci

aliseret udvikling helt op iii vort arhundrede.
Fra udgravningerne af de store køkkenmoddinger i Thule kendes disse folks kraftige

redskaber af ben og tand, og man har tillige fundet sager fremstillet af hvalbarde. Dette
indicerer, at Thule-folket ogsa har kunnet fange hvaler, hvilket dets forgngere ikke var i
stand til. Til denne hvalfangst blev anvendt konebad — en umiak.

Fra disse udgravninger stammer ogsa de første fund af dele til kajak fremstillet af tr og
ben, og der kan ikke vre tvivl om, at den blandede erhvervsform mellem isfangst og
havjagt har nødvendiggjort brugen af primitive skindbade. Der har saledes formentlig bade
vret tale om kraftige søgaende >>konebàdstyper til hvalfangsten og mindre enkeltmands
fartøjer, der har dannet stamformen for den videre udvikling til kajaktypen.

Inden vi ser pa Thule-kuhurens videre forløb og ekspansion sydpa langs Grønlands
vestkyst, er det nødvendigt at gøre sig Mart, hvilke klimatiske forhold denne strkning
byder pa. Hewed opnas en bedre forstàelse af de fangstmssige forhold, der begrunder
udviklingen af en ren kystkultur, hvor fangst fra kajak i abent vand er den primre
erhvervsmetode. Klimatisk kan Grønlands cirka 2500 km lange vestkyst opdeles i 3 omra
der: det højarktiske, det arktiske og det subarktiske.

Det højarktiske dkker den nordligste del omkrmg Thule-distriktet og kan karakteriseres
ved det langvarige is1g, der giver ringe mulighed for at udøve fangst pa abent vand.
Fangstteknikken indskrnker sig da nsten heft og holdent til land- og isfangst, og det var
naturligt, at de folk, der bosatte sig her, kun havde sma muligheder for at huske og anvende
den viden og arv, de matte have ført med sig fra tidligere tiders bosttelse i mere
begunstigede omràder.

I bugterne udfor Thule er der kun abent vand— og endda kun periodevis— fra slutningen af
juli til slutningen af september. Under disse omstndigheder kan det derfor ikke undre, at
polareskimoerne faldt tilbage pa en mere land- og isprget fangstkultur, saledes som det
ogsá blev konstateret senere i historien, da englnderen John Ross i 1818 genopdagede
Thule-eskimoerne og erfarede, at sommersiden af deres erhverv helt var gaet i glemme.
Kajak og konebâd anvendtes ikke lngere, og kendtes kun hos dem som legendariske ord.

Der skulle en ny pavirkning til for at forøge deres fangstmuligheder, og denne kom først
omkring 1865, da en ny eskimostamme indvandrede fra Pond Inlet tvrs over Smith Sund
med deres kajakker surret oven pa hundeslderne. Fra disse har polareskimoerne i Thu

le-dTtriktet igen lrt, hvordan man bygger en kajak og metoderne til at jage fra kajakken.
Bevger man sig lngere sydpà, hvor vinterens 1ngde og islg aftager, buyer der —

ganske vist uden skarpe overgange— tale omen arktisk kulturnuance, indtil denne igen i den
nsten tempererede sydligere del benvnes subarktisk. Blartdt det karakteristiske ved disse
to fangstkulturer er kajakkens udprgede anvendelse til fangst i àbne vandomràder. Den
rene subarktiske kultur optrder i virkeligheden kun i den mellemste del af Sydgronland, da
landet lngst mod syd er pavirket af polarstrømmen fra Østgrønland, hvorved vinteris 0

storis faktisk binder fjorde, sunde og kyster til langt ud pa forãret.
Den ldste arktiske kuhur fandtes endnu ved kolonisationens begyndelsei 1720’erne,

som spredte rester ved de inderste fjorde i Julianeháb-distriktet.
Bostningen i Sydgronland havde i modstning til den i den nordlige del, en tendens iii

at søge ud pa yderkysterne. Her findes det âbne vand og fangstmulighederne, men for at
udnytte disse forhold matte fangerne ogsa udvikle den største perfektionisme i brugen af
kajak. De dygtigste fangere var da ogsâ at finde pa disse udsatte bopladser, hvor fangsten
matte hentes i et ofte uroligt farvand. Blandt Grønlands dristigste kajakroere regnedes
fangcrne.fra-Kronprinsen Ejlande i mundingen af Diskobugten, fangerne fra Kangeq yderst
i Godthábsfjorden og Kap Dan’erne ved Angmagssalik.

Thule-Omrâdet la sàledes som en kold entre til det øvrige Grønland og bed de nyankomne
neo-eskimoer pa den sidste, svre optagelsespreve. Men ekspansionstrangen var stor
dengang, og Thule-folket overvandt den barske 0 ede Melvillebugt 0 nãede ned til mere
beboelige omrader i det nuvrende Upernavik-distrikt. Pa en hue ø.her er fundet resterne af
deres bebyggelse, og gennem de arkologiske udgravninger kan man følge, hvorledes den
gamle Thule-kultur ndredes og udvikledes, og hvorledes der blev opfundet nye redskabs
typer ii forbedring af fangstmulighederne fra kajak. De mange smdele til kajakker, der er
fundet, vidner om denstedse sterre rolle sedyrfangst i abent vand var kommet til at spille.
Efter den lille 0 har Inugsuk-kulturen faet sit navn.

Denne kultur havde Thule-folkets driftige hivsform sig og besad en tilpasningsevne til de
nye forhold, der gjorde, at den efterhanden spredte sig langs hele Grenlands vestkyst 0
videre syd-om til østkysten. Ved tilbagespredning over Thule-omrâdet nede kulturen nord
om Gronland og ned langs estkysten.

Fra nordboerne, der med Erik den Røde bosatte sig i Sydgrenland i aret 985 og senere
foretbg fangstrejser helt op til Upernavik-distriktet, modtog Inugsuk-folket pvirkninger,
der satte tydelige spor i deres kultur. Inugsuk-folkets fremtrngen sydover faith sammen
med nordboernes udryddelse ca. ar 1350 i Vesterbygden og ca. âr 1400 i Osterbygden.

I det 14. rhundrede ma Inugsuk-kulturen have domineret hele Vestgronland, og med
dens fortsatte udvikling fulgte en stedse storre forbedring af kajakfangst-teknikken og af
redskaberne — bl.a. ved opfindelse af nye typer. Disse folk bar med rette deres grenlandske
navn: Kitârmiut, der betyder havfolket.

Pa estkysten af Groniand bredte Inugsuk-kufturen sigog nàede op til Angmagssalik-di
striktet i slutningen af det 14. arhundrede. Den fortsatte heft op fil det nordostlige Gronland
uden at redskabskulturen ndrede sig vsentligt fra den, der eksisterede p& den sydhige del
af vestkysten.
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Omkring ár 1700 foregik der en ny spredning rundt om Kap Farvel, og med denne synes

redskaberne at vre blevet noget mindre end de tilsvarende vestgrønlandske. Først i 1925

kom den nuvrende kajaktype til Scoresbysund med tilflyttere fra Angmagssalik, der selv

blev grundlagt som by sâ sent som i 1894. Kajakken kaldes i Angmagssalik ogsa sarqin,

hvilket betyder >>vandremiddel<<, og man ma sandelig erkende, at kajakken har vret

grøn1ndernes vandremiddel pa de i tid 0 afstand lange rejser, der har ført dem rundt om

praktisk taget hele Grønland.
Mødet med fremmede søfolk og isr hollandske hvalfangere i begyndelsen af det 17.

arhundrede førte atter redskabskulturen et skridt fremad, og koloniernes oprettelse i det 18.

arhundrede, med indførelse af jernvarer og bøsser, fik vidtrkkende felger for redskaber og

fangstmuligheder.
Det er her pa sin plads at fremhve, at indtil den danske kolonisations begyndelse

stammer vor viden om eskimoernes kultur, og dermed om fangstredskaber og kajakker,

hovedsagelig fra sparsomme arkologiske fund og fra lesrevne beretninger; ferst herefter

er billeder og mere trovrdige skriftlige kilder om tilvrelsen pa Grenland ti1gnge1ige. Et

enkelt glimt kan dog allerede hentes i sagaerne, idet is1nderen Are i slutningen af det 11.

arhundrede beretter om, hvordan Erik den Røde — bade ester 0 vester i Grenland — fandt

brudstykker af bade 0 forarbejdede stensager.
Gren1nderne har saledes formaet stadig at forbedre deres kajakudstyr langt op i det 19.

arhundrede. Arhundredskiftet ma betegnes som udviklingens højdepunkt, hvorefter enten

opfindsomheden er stagneret eller behovet for videre udvikling mttet og overflediggjort.

Kajakkens udvilding

Hvordan har da den grenlandske kajak set ud gennem tiderne? Hvorledes bar kajakkens
form,opbygning 0 brugen af materialer udvikiet sig? Desvrre ved man ikke meget
herom. For den lange tid, der ligger mellemThule-folkets bostning i Nordgrenland 0 ti!
midten af det 18. ârhundrede, hvor de ferste skriftlige kilder dukker op. ma man som sagt ty
til fortolkning af det sparsomme materiale, de arkologiske udgravninger har frembragt.

Dette materiale er blevet udgravet af eskimoernes husruiner 0 kekkenmeddinger, og
som_de_tilfldige-efterlädëñkaber og affald det er, kan det kun give os tilf1dige og
ufu1dstndige oplysninger. En kajak bestãr af organiske materialer, 0 disse bevares kun
darligt. Nàr dertil kommer, at et kajakskelet eller dets dele er spinkle og sàrbare overfor
mekanisk pavirkning, er det forstaeligt, at det man finder under et metertykt kulturlag, som
regel kun findes itubrudt og i ofte ukendelige fragmenter. Kun den omstndighed, at den
bundfrosne jord og det terre grønlandske klima virker konserverende pa organiske materi
aler som try, skind og hvalbarder, kan man takke for, at der alligevel findes enkelte
bevaréde rester, der kan fortlle as lidt om eskimoernes materielkultur.

En vurdering af de fatallige kajakrester fra den ldste periode fundet langs Vestgrenland
og en sammenligning med fund fra det nordlige Canada giver maske en vag forestilhing om
kajakformens udvik!ing, men siger praktisk taget intet om detaljer i udførelsen, som f.eks.
hvorledes skindbetrkket har vret.

Som det tidligere er omtalt, havde Thule-eskimoerne i en periode >glemt<< at anvende
kajàk. De lte det ferst igen efter midten af det 19. àrhundrede, pa hvilket tidspunkt
gronlnderne langs hele Vestgrenland forlngst havde udvikiet kajakken ii! en type, der i
det store og hele var identisk med den form, vi kender i dag. Den kajak, som de isolerede
Thule-folk blev prsenteret for, var af type som den, der blev anvendt af eskimoerne i

Baffinsland. Man kan saledes sige, at der her er tale om en slags gentagelse af historien fra
den tid, da de ferste eskimoer selv indvandrede vestfra, 08 det ma formodes, at denne
temmelig primitive kajakform, der svarede til de ret begrnsede fangstmu.ligheder under
netop sadanne nordlige forhold, ogsa giver et fingerpeg om udseendet af de her anvendte
ldste fartøjsformer.

Om den endnu tidligere oprindelse til disse hejarktiske kajakker er der fremsat flere
formodninger. Der har vret teorier om kulturpavirkning fra indianere eller indlandseski
moer, der fra det indre Canadas skove 0 floder trak ud til kysterne og undervejs efterhan
den ndrede deres birkebark- eller renskind-k1dte kanoer til fartejer betrukne med skind
af sedyr. Videre forestiller man sig, at disse fartejer efterhanden ogsa blev forsynet med lest
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overtrk, s de kunne modsta bølgesprøjt, og endelig at de — som erstatning for overtrkket
—blev udstyret med en fast overbygning i konstruktionssammenhng med den øvrige bad.

Et trk, der peger i samme retning, er endvidere den for en kano typiske enkeltpagaj, der
ved àrhundredskiftet endnu var i brug hos eskimoerne ved Yukon-floden i Alaska og endda
blev anvendt sammen med kajakkens dobbeltare selv pa samme bad. Fra Ipiutaq-kulturen,
der eksisterede i det nordlige Alaska omkring ar 500 e.Kr., er der blandt andet udgravet en
legetøjskajak med halvdk, og dette kan, sammen med de grønlandske sagn, om at man
engang havde dklose kajakker, atter understøtte teorien om overgangsformen mellem den
abne kano og den lukkede kajaktype.

TTh

Fra omkring r 1900 foreligger en tegning med planrids af en kajak fra polar-eskimoerne.
Tegningen (fig. 1.) ma ikke opfattes som en illustration af Thule-folkets oprindelige
kajaktype, men giver dog en vis fornemmelse af en mellemform og en sandsynlig tendens i
udviklingen. Lngden, der er 5,3 m, er lidt kortere, medens bredden pa Ca. 55 cm er noget
større end de almmdelige vestgrønlandske kajakkers mal. Alt i alt et lidt tungere og mere
klodset fartøj, der isr med det abne trekantformede >>cockpit<< ikke var srlig egnet for
søgang, da mand og fartøj endnu ikke var et vandtt hele. Vedrørende den oprindelige type
ma man derfor nok nøjes med at forestille sig et fordums simpelt og cor begyndere i
havfangst nogenlunde stabilt fartøj, hvormed man bade kunne vove sig ud i det abne vand
mellem isskodserne og frdes i stille fjorde.

Af mere konkrete vidnesbyrd er der fra Thule-køkkenmøddingen fundet enkelte kajakde
le — blandt andet fragrnenter af forstavn, lønning, spanter og dk, udført i ben og trw. En
sàledes bevaret dksplanke, der formodes at have siddet lige foran mandehullet, angiver en
kajakbredde pa kun Ca. 40 cm, hvilket er vsent1igt mindre end gennemsnitsbredden for de
nuvrende kajakker i Vestgrønland. Herudover er det ikke muligt, ud fra de fundne
fragmenter, at danne sig et billede af de første kajakformer.

Selv om udgravningerne i Inugsuk har frembragt flere kajakdele end dem i Thule, giver
disse heller ikke nok til at kunne bestemme kajakformen pa dette udviklingstrin. Der er dog
ogsâ her fundet en lille udskring i hvalbarde, der forestiller en kajak i profil (fig. 2.). Man
kunne tnke sig det som et stykke legetøj for børn, og selv om formen ikke behøver at vre
en trovrdig miniature-kopi af de voksnes kajakker, har den umiskendelig kajakfacon. Den
opstâende tap pa midten forestiller enten en stiliseret mand, der sidder i kajakken, eller
maske snarere den skindmuffe (halvpels), der omslutter hullets kant og mandens krop, og
indicerer i sa tilflde en overdkket kajak.
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Fig. 2. Legetøjskajak. Inugsuk. (Mâlestok 1:2)

Efter dette vidnesbyrd om kajakkens tilstedevrelse fra det 11.—12. arhundrede følger et
interval pa adskillige hundrede ãr, hvor man kun indirekte ud fra de fundne kajakredskaber
og fangstvaben kan følge kajakkens udvikling 0 forbedring henimod det sodygtige og
elegante fangstfartøj, man i dag kender. Først omkring âr 1700 foreligger det første
trovrdige billedmateriale og de første beskrivelser af kajakken og dens fangstredskaber.

Pa Søkortarkivet i Kebenhavn findes dog en lile forløber pa et landkort fra 1605, der er
udført af Resen som en kopi af Stephanius’ kort fra 1570. Kortet skal forestille en del af det
sydlige Grønland og østlige Canada (Markland) og pa dette er afbildet to kajakker. Den ene
bres under armen af en grønlnder, medens den anden ses i vandet under fangst med
fuglespyd. Fig. 3 viser Ct udsnitaf dette kort. Om afbildningens almindelige nøjagtighed

----. .-. V

—

Fig. 1. Planrids af kajaktype anvendt af polareskimoerne.

(TDoKl

2

Fig. 3. Udsnit af kort forestillende en del af det sydlige Grønland og østlige Canada udført af Resen
1605 som kopi efter Stephanius’ kort fra 1570. Her reproduceret efter gentegning fra 1886. Original
pa Det kgl. Bibliotek.
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kan dér selvfølgeiig herske megen tvivl, men selve kajakkernes form synes dog nok at
stemme overens med de senere kendte vidnesbyrd om udviklingen. Der fornemmes en
slankhed og lethed i opbygningen, 0 isr ma man lggemrke til stvnens spring og den
lidt ejendommelige opadkrummende agterdel, som ogsa kendes fra senere samt enkelte
endnu i dag eksisterende typer.

Fra James Hall’s rejse i 1612 foreligger den ldste nrmere beskrivelse af den vestgrøn
landske kajak: et fyrretrsskelet overtrukket med en vandtt skindbekldning og af form
som en vvers skytte. Lngden angives til Ca. 6 m og bredden fra 60 til 90 cm.

En bereming af den norskfodte N. C. Geelmuyden, der virkede som overkobmand i

Grønland i midten.af det 18. rhundrede, beskriver tilsvarende den grønlandske kajak som
sammensat af mange og smã stykker tr og overtrukket med 4 slhundeskind. Han angiver
en lngde pa kajakken fra Ca. 4,40 m til 5,65 m og en bredde pa omkring 47cm. Kobmanden
beretter endvidere, at de dygtigste af gronlnderne kunne frdes pa havet i sâ hrdt 0

stormende vejr, at chalupper cg bade ikke kunne klare sig, og selv storre (sejl)skibe matte
dreje bi. Man har saledes her en tilkendegivelse af, i hvor høj grad kajakken flu er blevet
udvikiet til et sogaende fartoj, 0 meden tilsvarende fuldkommenhed i brugsteknikken.

•Vi ma flu springe et lille hundrede ar frem i tiden til lidt for og omkring midten af det 19.
arhundrede, hvorfra der kendes en rkke meget smukt udforte billeder af gronlandske
kunstnere. Det er blandt andre de kendte og vidt reproducerede akvareller af Israil Nicode

a
Hf4b

FH A H

T .

. .k L.

1.. B -4f ‘- AL.

oc5rn(T LLtn9d.e br&te I’lø3de Foi-stanens Ager9ta.vnel1S
n forest

HOLSTE%Ns80 52.1 52. 2t e 54 2.8

5UKXR.TOPPEN . . 2.& lq
:.
.

oom%s . 52.2, 50 : 72. 2.4

FDSH * . 5L 49 Z• ‘9 2.q (Q 2.0

2UL’NE-4 . 5S 51 2.4 18 85 2.2 76 19

øNJ-F.ND 2o 17 i2.5 17 io.

mus Gormansen 0 Aron fra udstedet Kangeq i Godthâbsfjorden. Den forstnvnte viser
kajakker med meget strkt, nsten karikeret opadsvungne ender, medens sidstnvnte
afbilder mere stramme og beherskede former.

Pa skemaet (fig. 4.) er gengivet hovedmalene pa kajakker fra Vestgronland og østgron
land. Tallene bygger pa oplysninger fra 1915—1919, 0 er et gennemsnit af mMene pa 3—5
kajakker fra hvert distrikts hovedby og tilbørende udsteder.

Foranstàende giver en ekstrakt af det lidt sparsomme materiale, der foreligger om
kajakkens form og udseende under dens udvikling op til vor tid. Der er, som man vil Se, ikke
alene tale om en almen, tidsmssig udvikling, men ogsà om etniske forskelle i formgivning

fra Nord- til Sydgronland og fra Vest- til østgrønland.
Det synes som om det tidligere har vret almindeligt at udfre kajakkens for- og isr

agterstavn med strkt opadbojede spidser, 08 at denne tendens har aftaget via en mellem
form, hvor kun agterstavnen har haft den opadrettede spids.
l5en opadbojede agterstavn har tidligere vret mest almindelig

— 08 holdt Sig lngst — i
Nord- 0 Midtgronland, men den har ogsà forekommet pa Østkysten. En akvarel fra 1830

jkolonihavnen- iGodthàbviser endnu kajakker med strkt svungne agterstavne, 0

Gitav Hoim har fra slutningen af det 19. arhundrede en tegning af en kajak fra Angmagssa
lik med samme srprgede agterform, men med nsten lige stvn. Man kan j yore tiders
Gronland nsten lede forgves efter denne form. Kun enkelte tilfldige steder kan man
finde reminiscenser heraf. Fotografiet (fig. 5) er fra Qutdligssat i 1962. Den sorte kajaks
opadbøjede agterende ses til hojre 0 kan sammenlignes med den lyse kajaks mere traditi
onelle form og flade agterstavn, der vender til venstre.
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Fig. 4. Hovedhiàl pa kajakker fra Vest- og Ostgronland.

It

Fig. 5. To kajaktyper, Qutdligssat, 1962.
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Da det er et karakteristisk trek ved grønlndernes materielkultur ikke at fremstille
unyttige eller overfiodige ting, kan man sporge, hvorfor kajakken da har haft denne lidt
aparte agterstavn? En af formodiingerne er, at denne form sandsynligvis har vret praktisk
i ti1flde, hvor fangeren pa vej iii âbent vand til fods skulle bevge sig pa isen og suedes med
forstavnen i handen kunne slbe kajakken efter sig. Den krumme agterstavn vile herved
virke som en bagudvendende kanemede. Det er ligeledes muligt, at den opadbojede agter
stavn kan have haft en styrende virkning pa kajakken i modvind omtrent som en vindfloj,
eller pa anden made have virket stabiliserende under srlige bolgeforhold. Den nu kendte
kol under kajakken blev forst opfundet Ca. 1870.

Bortset fra denne ekstreme kajakform er forskellene mellem kajakkerne i Nord-, Syd- 0
Østgronland umiddelbart svrere at fa oje pa. Det synes dog, som om man tidligere i
Midtgronland har anvendt en lidt hojere kajak med et markant 0 veiproportioneret spring
fra for til agter, iriedens formen i den sydligere del var lavere og med dkket nsten i en ret
linie. Pa Østkysten buyer kajakken orn rnuligt endnu lavere og mere lige i dklinien.

I tvrsnit er det almindeligt set, at de midtgronlandske (hoje) kajakker udfores med et
_jierekantet-profil;m&I de to bundsider stodende til hinanden i en vinkel pa Ca. 160°,

medens de i Syd- og østgronland har en fladere og mere afrundet facon. Endvidere synes
der at vre en tendens til, at selve kajakspidserne (FL og AL pa fig. 4) er ret korte i
Midtgronland, men bliver.betydeligt 1ngere hos sydgronlnderne.

Pa tavie I ses en opmaling fra Kangâmiut, der viser en noget høj kajak med ret korte
spidser En tilsvarende kajaktype kaldes pa gronlandsk irnarsiut, hvilket betyder >>havgaen
de<, idet den over lngere perioder kan anvendes selv i uroligt farvand.

Ser man pa de efterhânden fátallige kajakker pa Gronlands vestkyst idag, vil det nok volde
vanskelighed at erkende nogen helt fast lokalform. Den kraftige udvikiing af samfundet har
ogsâ medfort omflytninger fra by til by, og fra udsted til by, sâledes at der pa et sted kan
forekomme kajakker af mange typer (se fig. 6). Lokale indsiag 0 luner kan gore sig
gldende i kajakkens form, ligesom persönlige krav 0 tendenser kan blive bestemmende.
En god fanger er som regel ogsâ en god kajakroer, og jo bedre, desto smallere og slankere vii
han alt efter ornstndighederne bygge sin kajak, for at den kan blive et hurtigtfartoj. Men
med fahgererhvervets vigende betydning for fiskeriet, bygges kajakken bredeFe og mere
fladbundet, hvilke i ovrigt ogsa er tilfldet, nar fangerne lider af kajaksvimmelhed, en slags
balance-defekt, der kan sammenlignes med den sosyge, som selv professionelle sofolk kan
lide af.

En kajak skal vre >>skrddersyet< til den person, der skal bruge den. Der fandtes ikke
tegninger eller heft faste mM; lngden varierede lidt efter mandens højde, ligesom indven
dig bredde 0 hojde matte rette sig efter, hvor kraftig han var. Nar fangeren sad i kajakken,
skulle de let bojede kn og hans ter stotte mod fartojets tvrribber. Herved skabtes
balance og kontakt mellem mand 0 kajak.

Man vii saledes forst&, at kajakkens hovedform nok var traditionsbestemt, men at mange
tilfIdige faktorer kunne spilie md pa detailudformningen. Tret iii skelettet var màske
vanskeligt at fremskaffe i netop den heft rigtige dimension og lngde, 0 manden, der
byggede den, havde maske ikke den fornodne snilde, omhu 0 talmodighed, og hvad angar
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Fig. 6. Forskellige typer kajakker. Upernavik, 1955.
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den senere tid nppe det praktiske handelag, tidligere generationer var begavet med.
Pa tavie II Og III ses opmaling af kajak fra henholdsvis Egedesminde og Frederikshab.
Det var tidligere anset for hensigtsmssigt, at en fanger skulle have to kajakker — en til

sommerbrug og en til vinterbrug. Den sidstnvnte skulle vre sa let som mulig, da det om
vinteren ofte var nodvendigt at bre kajakken langt pa isen for at komme til abent vand,
eller at kunne løfte den over skrueis. Disse besvrligheder var et sa uundgaeligt led i
vinterfangsten, at en fanger, der brer sin kajak pa hovedet frem til iskanten, har faet sin
srlige betegnelse: maqigtoq.

Foruden de førnvnte, hovedsagelig ydre og synlige formforskelle, findes der andre og
màske nok sa interessante i konstruktionen af selve kajakkens trskelet og dettes skindbe
k1dning.
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TAVLE III

OPMAL.1 NG
AF KAZIAK.
FREDERncSHa Kajakkens opbygning
iqoo.

Lad os se lidt pa, hvordan en kajak er opbygget, og som udgangspunkt hertil anvende tavie
IV (bag i bogen), der er en opmaling af et kajakskelet fra Frederiksdal i Sydgrønland. Det er
en slank og ret flad type med meget lidt spring i enderne.
• Skelettet buyer udført af try, der for at vre velegnet skal vre let, smidigt og sejt, uden
vsent1ige knaster, og af tilpas lngde. I det ellers skovløse Grønland har det a1tidvret

- _ _relativt—1et-arskaffei dEnødvendige tr fra drivtømmer. Dette kommer fra Sibirien,
Nordcanadaog Alaska, hvor det ad de nordudstrømmende floder føres ud i poihavet og
derfra med polarstrømmen ned langs Grønlands østkyst og videre op langs vestkysten. Det
er nàletr, der minder om pitch- eller oregonpine eller det fineste langârede fyrretr, og det
kn forekomme i ret tykke stammer. Sorterne er Larix sp., der er rødlig, og Picea sp., der er
en lettere og lysere trsort. Det ma have vret bade sent og slidsomt med tidligere tiders
vrktøj.at udsave eller flkke disse stammer til brugelige dimensioner, men i al fald tiden
har for grønlnderne ikke spillet nogen vsentIig rolle.
/ I dag bruges udelukkende det importerede fyrre- 0 grantr, der forhandles overalt af

‘Den kongelige grønlandske Handel, og af hensyn til bøjeligheden foretrkkes ret frisk tr.
-

Dette tr anvendes til kelen, de to sidelister og de to r1ingsplankr, der sammen med
spidserne udgør hovedkonstruktionen 0 bestemmer grundformen.

Spanter 0 tvrribber kan selvfølgelig ogsâ udf1kkes af drivtømmer eller kobt tr, men
V isrtid1igere blev der her foretVkket det lokale piletr, eller — hvor det forekom — tr fra

enebrbusken. Polarpilen vokser mange steder i Grønland; i beskyttede dalstrøg kan den
opnâ denfornødne størrelse pa et par meters højde, og med stammer pa 4—5 cmi tykkelse er

V

V det enpassende dimension til, at de kan flkkes i halvdele.
Jakob Danielsen (1888—1938) beretter om, hvordan hans far til spanter brugte trbànd fra

en tønde, 0 hvorledes han ved at bide i dem kunne forme dem, uden at de knkkede.
Det var mndenes arbejde at bygge kajakskelettet og gammel hvdvunden skik, at hver

V fanger skulle forarbejde sin kajak, ligesom han, safremt hans veistand tillod det, satte en re
i ogsa at bygge en kajak til sin søn, nar denne var gammel nok til at bruge den, hvilket
almindeligvis var omkring 12-arsalderen. Det kunne dog ogsâ forekomme, at enkelte
srligt snilde fangere patog sig at bygge kajak for andre, ligesom de lokale kommunerâd
kunne bevilge mindre beløb bl.a. for at fa bygget kajakker til brug for faderløse drenge. En
beretning fra 1874 fortl1er saledes om, hvordan en fremmed fanger blev inviteret til at

overvintre 0 herunder byggede fire kajakker.
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Fig. 7. Konstruktionsdetaljer af kajakforstavne.

Der bruges normah knapt 100 arbejdstimer til at bygge en kajak, og ifølge traditionen
betragtes kajakbygningen som en fest, hvortil der efter skik og brug bydes pa sr1ig 1kker
mad, sledes at ogsà de nødvendige hjlpere blandt bopladsfllerne buyer animeret til at
deltage i arbejdet.

Blandt de mere bemrkelsesvrdige forskelle i konstruktion er udformningen af stvn
og agterende. P fig. 7 er vist tre varianter heraf, og man bør isr lgge mrke til
placeringen af det tvrgiiende brestykke, der sammen med anvendelse af trdyv1er og
surringer laser hele konstruktionen sammen. I den viste stevn fra Sukkertoppen findes
dette brestykke ikke, og kol, stvn 0 rlinger er kun sammenholdt med surringer.
Denne konstruktion er formentlig den simpleste og oprindelige, men den krver samtidig
en meget nøjagtig tilpasning af de enkelte beroringsflader og en meget solid og stram
surring.

P& planen af kajakken fra Frederiksdal, tavie IV (bag i bogen), ses, at for- og agterstavn
ikke er helt ens opbygget, selv om princippet er det samme. Tilsvarende forskelle gør sig
ogsà g1dende for de øvrige viste kajakker.

28

Grønlnderne var mestre i surringsteknik, og den har sâ absolut ikke vret nogen
erstatning for andre samlingsmetoder, f.eks. med søm 0 skruer. Det har simpelt hen vret
nodvendigt at skabe en stram, men alligevel elastisk samling, sâdan som det er anvendt bade
til kajakker, konebade, sIder og fangstredskaber. Man opn&ede herved, at kajakken kunne
give sig en smule under sogangens pâvirkninger, uden at det tynde trskelet brkkede eller
flkkede. Til surringen blev anvendt tynde kobberemme udskâret af egnede s1ers skind 0

i ldre tider ogsa surringer af hvalbarder.
At surre kajakken sammen er utvivlsomt den ldste form, ogdet er endnu den mest

foretrukne made i Nord- 0 Midtgronland. Syd- 0 ostgronlnderne bruger mere at false
tret sammen og srligt foretrkkes at stode spanterne til rlingsplankerne med en
tapforbindelse, der kan kombineres ved lasning med trdyvler. Hvor trdyv1er anvendes
ses ogsâ en yderligere sikring med indbankede smákiler. Anvendelsen af tappe 0 dyvier
skyldes sikkert pavirkning fra kolonitidens tomrerhândvrk.

Pa kajakken er der lige foran mandehullet anbragt et karakteristisk bredt og buet tvr

stykke: masia (se tavle V), derforbinder 0 sammenholder sidestykkerne. Deter svejfet ud

afet-stykkeog skrát udhulet pa undersiden for at lette fangerens ned-klemning i kajakken.
Desuden kan det pa undersiaen have indskâret hãndgreb til bring af kajakken. Dette er et
specielt gronlandsk indslag, der kendes fra et af de forste kulturstader, og som ogsà kan ses
anvendt i Angmagssalik-distriktet. Endvidere findes i konstruktionen ekstra forstrknin

ger af dkkets tvrribber anbragt p langs bade foran 0 bagved mandehullet. De giver

styrke nl bring af kajakstol og redskaber foran ogtil fangne s1er, fugle 0 andet bagpa, 0
endelig i.sjldne tilflde til bring af en ekstra passager, der i sa fald sidder bagpa, ryg mod
ryg med fangeren.

! Til kajakkens dele af tr hører ogsã ringen omkring mandehullet. Den er ikke direkte

fastgjort til tr-skeIettet, men danner en slags afslutning og befste1se for skindbekld

ningen. Det er en ret tynd, cirka 6—7cm bøj karm af try, bojet 0 samlet i cirkelform og med
en rundtgaende vulst forneden til skindtilslutningen.

Pa den overste kants udvendige side og som regel kun pa den bageste cirkeihalydel er

panittet en lignende vulst aftr eller ben. Den ovrige kant kan vre forsynet med en rkke
smuktudformede smà benknapper, sâledes at fangerens he!- eller halvpels kan krnges

omkring denne ring. Det er en vigtig detalje, der er nodvendig, for at kajak og mand kan
modes i en vandtt forbindelse. I 1dre tider kunne denne ringkant vre lavet af tildannet

hvalribben i samme facon 0 udførelse.
Alle kajakkens forskellige trdele har pa gronlandsk ganske bestemte navne, omend

varierende lidt fra Nord- til Sydgronland. Pa tavle V er dissè angivet.
Selv om der ikke fandtes tegninger 0 anvisninger pa bygning af en kajak, har selve

rkkefo1gen i arbejdsgangen vret traditionsbundet i en bestemt teknisk fremgangsmAde. I
forste etape blev rlingsplanker og dkkets tvrtr udfort 0 samlet. I anden etape .

formedes 0 anbragtes spanter og kol1gte till. etapes >>dksprofil<. Demst tildanned og
.fastsurrede man de srlige spidsstykker, der former stvn og agterende. I sidste etape
boredes huller i r1iñgsplankerne for tvrstropper og for surringer til ror og harpunholder..
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TAVLE V

Igennem hele den grønlandske kulturudvikling har brugen af dyreskind til boliger, klder
og fartøjer m.v. spillet en helt afgørende rolle. Naturnødvendigt har derfor ogsá tilbered
ningen heraf udvikiet sig til en fuldkommenhed, der, selv med de simple hj1pemidler, som
har vret til radighed, stir p højde med garveresultater efter moderne metoder.

Til kajakkens betrk anvender gronlnderne skind af sler, og valget mellem de
forekommende arter varierer lidt, afhngigt af steder og fangstmuligheder. Almindeligvis
foretrkkes i Vestgrønland skind fra den voksne Grønlandssl, ogsâ kaldet >>sortside<<,
âtâq, der som fuldvoksen kan blive knap 2 m lang. Denne slart kaldes under sine yngre
stadier ogsâ >‘b1âside<<, indtil den som voksen har faet de to langagtige sorte pletter
(bukserne) pa siderne og et mørkt ansigt. Hannerne af en sr1ig >mørk sortside< udvilder
som fu1dvolsne sammenhngende sorte partier, og deres skind anses for strkere end det
af den almindelige >>sortside<<. Tidligere blev ogsà benyttet det mørke skind af klapmyds 0
undtagelsesvis huden af hvidhvalen hvidfisken).

I.Angmag’ssa1ikdistiiktefiendes isr skind af remmesl, der er s stor, at to skind
heraf sdvanligvis er nok til et kajakbetrk, medens der af GrønIands-slen i reglen mcd
gàr fire skind. I beretningerne om Aron fra Kangeq fortl1es, at han var en lille, spinkel mand,
og at hans kajak tilsvarende var sâ lille, at dens betrk kun bebøvede tre sortsideskind.

Tilberedñingen af skind er kvindernes arbejde, og som garvemidler anvendes simple ting
som1 aske, blod, tran og urin, ligesom der til eventuel farvning ogsâ anvendes afkog af
forskellige planter.
âr skindet er taget af dyret ved hjlp af den kendte grønlandske krumme kvindekniv,

UI?, skal det skrabes rent for fedt. Skrabning og blødgoring af skindet er en vigtig proces,
hvortil ma anvendes en ikke for skarp kniv. At der blandt de tidligere eskimoers stenredska
ber er fundet et ikke ringe antal sma skrabere vidner om skindtilberedningens vigtighed, og
disse sma skraberes velegnethed har afspejlet sig helt op til vor tid, hvor enkelte 1dre koner
endnu foretrkker en skraber, tildannet af en stenfbkke.

Skindene iii kajak kan herefter tilberedes pa to máder: Den forste, hvor den udvendige
hinde bibeholdes, giver et mørkt skind, erisâq, der er meget holdbart, hvorimod den anden,
hvor binden fjernes, giver et lyst, men knapt sà strkt skind, zneq.

De mørke skind tilberedes pa følgende made: Efter afspkning 0 skrabning hen1gges de
i urin, indtil harene lader sig fjerne. Herefter tages skindene op og indgnides med aske og
afhares. I ldre tid anvendtes til denne >>barbering<< en hue benkniv, erisaut. Derefter
skylles 0 tørres de uden at bhive spilet ud. Nâr de skal tages i brug, gennemgàr de en ny
proces med vaskning, gnidning og strkning. Slutteligt lgges de i blød i saltvand i nogle
uger, hvorved de buyer sa elastiske, at de kan spiles ud nsten til det dobbelte omfang; de er
derefter Mar til brug.

De lyse skind anbringes fugtigt i en pose ehler nedgraves, indtil de har naet det første
stadium af forradnelse, hvorved bade har og hinde nemt kan rives af. Den videre behandling
er herefter den samme som for de mørke skind, og higesom disse indgnides de med spk
under brugen.
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Disse to forskelligartede behandlinger bunder ikke i nogen egentlig kulturforskel, men
skyides nok rent praktiske grunde. Før i tiden og isr i de distrikter, hvor fangstudbyttet var
stort, kunne det knibe for kvinderne at overkomme den tidskrvende behandling af merkt
skind, ogi forventning om fortsat overfiod lod man sig nøje med de mindre holdbare, men
hurtigere tilvirkede lyse skind.

Af andre praktiske grunde kan nvnes, at der i det nordlige Vestgrønland og omkring
Angmagssalik har vret anvendt mørkt skind af de fangere, der boede eller frdedes i de
indre fjorde, fordi den mørke farve efter sigende skulle falde bedre sammen med det merke
kystland og herved sløre kajakkens tilstedevrelse. Modsat berettes det, at der i det sydlige
Grønland mest anvendtes lyst skind, hvilket maske kan skyldes hensynet til fangsten
mellem storisen.

At skaffe sig gode skind forudstter en god fanger og ti1strkkeiigt med fangstdyr, og da
en kajak, der bruges meget, skal have nyt betrk nsten hvert âr, ‘ses nødvendigheden af en
fortsat cykius, hvorimod misfangst og skindmangel vii afbryde kontinuiteten i livsopholdel
sen. Jak. Danielsen fortller, at det pa hans tid (ca. 1925) allerede var svrt at skaffe skind,
og at der ikke mere var sá mange skindteite tilbage, fordi skindene først og fremmest skulle
anvendes til kajakbetrk!

Da foreningen Grønlandsk Folkekunst i 1967 lod bygge en kajak i Godthàb til verdensud
stillingen I Montreal, matte man lane skind og sygrejer langvejs fra, og da det var over 20 ãr
siden, der sidst var bygget en kajak i Godthâb, var det kun muligt blandt fâ ldre
grenlandske mnd og kvinder at finde udøvere, der endnu — omend uden øvelse — var i stand
til at mestre denne gamle grøniandske kunst.

Nu til dags er manglen pa skind til kajakker stadig et problem, der ikke buyer mindre af
stigende udhandiingspris og verdensmarkedets efterspørgsei. Og sier kan jo I vor tid ogsá
fanges pa anden made end fra kajak. Onsker en fanger i dag at købe skind til en kajak, ligger
prisen for disse pa smâ 200 kroner (ca. 1965), sã det kan mâske ikke undre, at han griber til
den alternative udvej at anvende sejldug, der i butikken kan købes for cirka det halve. At han
herved profanerer den gamle kajakkultur er vel snarere et konservativt synspunkt fremfor
erkendelsen af en nødvendig tilpasningsevne til nye omstndigheder.

Et skindbetrk er strkere og lettere at reparere end et lrredsbetrk, men det skal
holdes omhyggeligt vedlige med regelmssige spkbehandlinger, der i øvrigt samtidigt
ogsà prparerer og gavner trskelettet. Det forekommer dog ogsâ af og til i nyere tid, at
skindbetrkket i stedet for den omtalte spkbehandling far hvid oliemaling. En maling af
sommene alene for at gøre dem vandttte ses dog hyppigere. Herved fremhves de
uregelmssige og varierende sammensyninger, isr pa kajakkensoverside, iii et karakteri
stisk dekorativt mønster (se tavle II, s. 25).

Lrredsbetrkket skal males, og er ret let at vedligeholde med fortsat maling, men er
derimod mere sârbart og udsat for at f huller og rifter, der kan vre nok sâ vanskelige at
reparere i en snver vending. Sejldugen er nppe heller sâ elastisk og eftergivende for
trskelettets bevgelser, og sammensyningen er vel nok den svageste del, der krver brede
overlapninger langs sommene (fig. 8).

Men tilbage til de tilberedte skind. Kajakskelettet skal flu betrkkes, og de nødvendige

Fig. 8. Kajak med 1rredsbetrk. Godthàb, 1955.

Bemrk den ret brede og flade form samt tvrsnorene med samlestykker af ben og den karakteristi
ske harpunholder (se tavie VI 0 VII, s. 34 og 36).

hjipere er flu stede under fortsttelse af det traditioneile kajakbygnings-ceremoniei. At sy
skindet pa kajakken er ligesom selve skindtiiberedningen kvindernes arbejde. De vaskede og
strakte skind skres i to dele med et skrat snit fra den ene forluffe og til navlen, hvorefter de

sys sammen i forlngeIse af hinanden. Den videre tilskring foregar mest pr. øjemal, og
det eneste, der i reglen gâr iii spilde, er hoved- og luffeskind.

De sammensyede skind spndes nu ud over kajakskelettet, og her ma mnd trde flu, for

det krver krfter at spnde skindene stramt om skelettet. Kvinderne foretager samtidig
en foreløbig snøring og rifling, sa skindet buyer fastholdt omkring skelettet, inden den
egentlige syning begynder. Til denne sammensnoring bruges en srlig strk, flettet
senetrad. Til selve syningen bruges fortrinsvis de kraftige sener fra hals, ryg eller hale af
hvidhval og narhval, der er de lngste, men ogsa sener fra rensdyret finder anvendelse.
Disse sener trvles ud, rulles, snoes og flettes i orskel1ige tykkelser. Isr til kajakskindet
g1der det om at sammenflette sener i lange lngder for at undga knuder pa srligt vigtige
sømme. Fordelen ved anvendelsen af sener ligger i, at disse er vandsugende, sà de udvider
sig lidt og spnder i syhullerne, hvorved man opnar en vandtt søm.

Skindene skal heist sys pa i en fortsat operation, og medens kajakkens forreste del buyer
bekldt fra forstavn til mandehul, buyer den bageste haivdel syet fra mandehul til midte 0

fra agterstavn flu midte. Syningen bag mandehullet krver srlig omhu, for denne del af
kajakken skal som tidligere omtalt, kunne bre fangsten. Derfor buyer dette arbejde,
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TAVLE VI

Ii

I/I

sammen med den sidste syning rundt om og befstelse iii mandehuisringen, heist betroet
en sr1ig dygtig kvinde.

Nar det frdigsyede kajakskind tørrer, skrumper det md 0 strammes derved som et
trommeskind omkring skelettet og far tret til at give sig lidt, men netop dette giver hele

kajakken dens styrke og smidighed. Af samme grund skal kajakken tørre efter brug for at

blive kiar til fly søstning og fangst. En kajak har normait en sadan stivhed, at den i

nedsti1f1de kari bruges som en slags bro, for eksempel ved passage af revner i isen.

Kajakkens aptering.<

Efterhánden som syningen skrider frem, anbringes de uundvrlige kajakremme tvrs over
dkket. Deres antal 0 placering kan variere Iidt, men som vist pa tavie II 0 III (s. 25 0826)

er der et vist standardmønster, svarende til hovedformalet: at holde fangstredskaberne pa
plads. Remmene tjener endvidere til fastgørelse dels af kajakstoien, dels af s1betøjet til
fangsten: Dissé kaJkrnme, tarqat, skal vre strke, og fremstilles af remmes1skind
(det samme som harpuniinen er lavet af) eller af skind fra nyfødte hvalrosunger. Det er atter
mndene, der ma trde til, nâr remmene skal anbringes og surres tii selve skelettet, og de
skal vre sá fast anbragt, at hele kajakken kan løftes i blot en af dem.

Pa remmene er som regel anbragt udskarne kugler eller smã brikker, qôrutit, fremstillet
af ben eller tand. De sidder som perler pa en snor og kan efter behag skubbes frem og tilbage,
sâledesat de kan tjene som sidevrts stette for redskaberne, men deres egentlige formal er
at iøfte tvrremmene lidt fra kajakdkket, sa skind ikke gnider mod skind, 0 sàledes at
vandsprøjt ikke samler sig her, men frit kan borttorre. De aflange kugler eller brikker er
forsynet med gennemgaende huller og glider almindeligvis pa to remme, men enkelte gange
forekommer srIigt lange stykker medtre huller for tre remme. Ved forskydning af
benstykkerne kan man opnà en vis efterstramning af remmene svarede til det øjeblikkelige
behov.

Den enkeite fangers fantasi 0 kunstneriske snilde kommer til udtryk ved fremstillingen
af disse benperler og skydestykker. De er nsten alle smukt behandlet og har en glat nsten
poleret overfiade; enkelte er tillige forsynet med en rillet udsmykning pa yderfiaden. Pa
tavie VI ses forskellige udformninger.

Kaske1ottnderne pa snoren fra Godthab, anbragt som forreste tvrrem, vidner om en
flothed i materialevalget, men udgor ved sin parvise sammenstilling af tnderne med de lige
0 lodrette sider mod hinanden en hensigtsmssig støtteanordning.

Til det meget sindrige snorest fra Sydprøven hører en løs kde, hvis endeperler er
fastgjort til snøreremmen med sma bennagler.

Tidligere har man pa enkelte lokaliteter i Midt- og Sydgrønland givet disse benstykker en
yderligere udformning som stiliserede dyr forestillende bjørn, s1, rype, rv, narhval,
hellefisk o.a. De blev opfattet som amuletter for jagtlykke.

En srIig fin og hensigtsmssig form gives ofte det benstykke, der tjener til holder for
harpunen (tavie VII). Harpunen er under normal roning solidt fastgjort til tvrremme for
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TAVLE VII

HOLDER.E FOR I4ARPUN

I

agssaku.E

M&Lestol< 1:1

og bag, men nâr fangeren nrmer sig sit bytte, skal harpuñen vre kiar til øjeblikkelig

brug, samtidig med at den stadigvk skal hvile pa kajakken. Den Iøsnes da og anbringes med

sin ene ende (bagenden) hvilende i den halvcirkulre fordybning i det srlige benstykke,

der er anbragt lige foran 0 til hojre for mandehullet, (se fig. 8, s. 33). Megen omhu er Iagt i

udformningen heraf, og ofte er den side, der vender til højre ud mod vandet, gjort lidt højere

for yderligere at sikre harpunen mod at falde ud. Undersiden er kurvet, sà den passer mod

dkkets krumning. Era tidligere fund kendes mange variationer i udformningen af harpun

holdere fremstillet af ben, tr og hvalbarde.
Eskimoerne i Thule-omrâdet har tidligere brugt en hue holder anbragt lige loran mande

hullet, hvori kajakâren kunne hvile pa tvrs, nàr den ikke var i brug.

Af og til ses der pa kajakkens for- og agterspids anbragt en hue beskyttelseskugle af ben,

usz2ssaq, der fastholdes med plokke. Det kan ikke ngtes, at disse ende-beskyttere har

praktisk vrdi, men enkelte udformninger heraf — med en hue kughe ud i et med og oven pa

en storre — kan dog synes at tangere detlidt overflødigt pyntelige. Denne sammenstning er

dog formentlig den sidste stiliserede rest af en tidligere, men sjldent forekommende skik:

at idforme_beskyttelssstykkt pa forstavnen som en oprejst sI, der spejder fremover.

Til beskyttelse af kajakkens kol og stvn anvendes en skureliste af ben. Den skal vre

strk, sej 0 formbar, og hertil blev tidligere ribben af pukkelhvalen anset for det bedste

materiale. Listen udskres i tynde strimler pa cirka 1 cm bredde, og da den ikke kan las i hele

kajakkens 1ngde ma den oges 0 samles ved skrasnit med bagudvendende overlapning.

Ofte er det kun stvne 0 runding, der forsynes med skurehiste. Benhisten forsynes med

huller og anbringes uden pa skindet, nar kajakken er frdigsyet, og fastgøres til kø1tret

med smâ benplokke. Skal arbejdet gores srhig omhyggeligt, buyer plokkene sphittet i den

ene ende, og der bankes iii sidst en hue trki1e fast hen.
Hermed er fremstihhingen af den egenthige kajak afsluttet. Den vejer flu cirka 20 kg og er

kiar til at sttes i vandet som fangst-fartej.

Kajakroret — aqi2t

Skydevabnets indforelse i kajakfangsten medforte og nodvendiggjorde imidlertid endnu en

hue forbedring af kajakken — formentlig den sidste — kajakroret.
Kajakroret — ehler kølen — blev forst opfundet i slutningen af det 19. àrhundrede, selv om

hagibosse 0 gevr havde vret kendt og brugt lnge, dog forst og fremmest til landjagt.
Indtil omkring 1870’erne, var det ikke almindeligt at skyde fra selve kajakken. Skulle der
under fangsten skydes, sogte man fast grund pa skr ehler lignende, f.eks. en passende

isskosse.
Det kan ikke undre, at datidens forladere kun darligt hod sig anvende fra den usikre 0

vippende kajak —og det har nppe hehler vret nogen let operation at skulle lade pa ny med
krudt, kugler og ladestok fra den snvre plads i fartojet. En anden og maske vigtigere
begrnsning ved at skyde fra selve kajakken var nodvendigheden af at skyde pa hangs af
denne, saledes at rekylen blev opfanget i 1ngderetningen. Side- ehier skraskud har sikkert
givet bitre erfaringer med kntring som folge.
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Den oprindelige kasteteknik med harpunen bestod netop i en kombination af bàdens fart
direkte mod malet og armens kast. Om denne situation bruges udtrykketpiortoq, der meget
illustrerende er det samme, hvormed man betegner en falk, der styrtdykker efter byttet. Fra
det øjeblik fangeren holder op med at ro, og til harpunen er kastet, ma kajakken løbe, som
den kan, alt efter sø og vind, men nogen storre afvigelse fra hovedretningen kan ikke opsta i

den korte tid, det tager at gribe og kaste en harpun. Men at trkke bøssen frem, sigte og
skyde er en betydeligt langsommere proces, der giver kajakken lngere tid til at ndre kurs.
Det var derfor nodvendigt at linde pa noget, der kunne stabilisere kursen under disse nye
forhold, og losningen blev opfindelsen og udviklingen af et ror.

Pa gronlandsk hedder et kajakror aqi2t eller aqz2tâ — det samme ord, som bruges for roret
pa et skib og antydningsvis rober idegrundlaget. De forste forsog havde da ogsâ form som et
sadant skibsror og var anbragt tilsvarende bag pa kajakken. IEren for denne opfindelse
tilskrives en storfanger, lens Reimer, der blev fodt 1824 ved Jakobshavn. Han forsogte sig
forst med en lang, tynd snor flydende efter kajakken, men da den intet nyttede og hurtig
sank, blev denne ide snart opgivet. I stedet fremstillede han en tynd trplade, Ca. 34cm lang
og ca. 14 cm bred, og bandt den pa under kajakkens agterende som et skibsror, der dels var
over og dels under vandet. Imidlertid var en sàdan losning heller ikke helt tilfredsstillende.
Det viste sig, at denne rorform lavede stoj i vandet, og snorene, det var bundet til kajakken
med, var svre at f til at sidde fast, sà roret slingrede 0 gik los.

Forsogsiveren smittede dog, 0 fangstfller provede at efterligne lens Reimer. Men da
disse ikke var i stand til at lave roret sà fint, placerede de det af undseelighed under kajakken.
Pa denne vis, ved tilf1dige omstndigheder, udvikledes til sidst den bedste losning — den,
der bruges i dag. Undervandsroret er aitsa, sâ vidt vides, opfundet og forst anvendt af
fangeme i bunden af Diskobugten ved udstedet Rodebay nord for Jakobshavn.

Oprmdelig var roret bundet fast med snore, der gik rundt om kajakken, men ogsà pa dette
punkt blev der foretaget eksperimenter. Sâledes forsogte man i Umanak-distriktet at binde
snorene til en tvrstok anbragt oven pa kajakken — en metode, der dog ikke fik lang levetid
eller udbredelse. Af andre forsog kan nvnes, at kajakker fra udstedet Ikerasak syd for

Holsteinsborg blev udformet med en strk fremtrdende køl, bygget md under betrkket
umiddelbart foran agterstavnen omtrent som en halvcirkel-formet udbuling. At kajakker af

denne type ogsa undertiden blev forsynet med et ror af den almindelige slags, anbragt lige
bagved udbulmgen, tyder dog ikke pa, at >buleroret< har virket tilfredsstilende.

Nogen helt endelig eller ensartet form pa roret synes ikke at vre opnaet, hvilket nok
skyldes dets fremkomst pa et sent tidspunkt i kulturudviklingen med mange, mere betydeli
ge pâvirkninger. Nogle steder har roret vret kendt og anvendt, men gik af brug for sa
senere at blive indfort pany. I nogle distrikter brugtes det sj1dent, og i dag kan man pa
samme lokalitet se kajakker bade med og uden ror.

P tegningen fig. 9 ses nederst den hyppigste standardform i en god udforelse. Det har
en lidt bredere anlgsflade til kolen og smaller iii nedad mod den afrundede 0 buede kant.
Roret har ofte pa midten et storre eller mindre rundt hul. Man skulle herved opnà at kunne
dreje kajakken bedre under roning, uden at rorets styreevne i ovrigt formindskedes. De to
udskringer i rorets overkant er i dette tilflde udfyldt med et tilpasset benstykke,
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aqz2serfik, for dels at optage slid og dels som stotte for surringerne. Roret blev som sagt
enten fastbundet med snore omkring kajakken eller ogsa surret gennem smâ udsparinger
mellem trkol og benkantskinne. Det ma ikke sidde strammere, end at det kan give efter,
nar kajakken rammer bunden eller stoder pa is.

Øverst pa fig. 9 er vist en mere raffineret udformning af et kajakror. Det er todelt og
meget omhyggeligt stodt sammen med to laseknaster for at forhmdre langsgàende forskyd
ning, medens det sidevrts kan give efter i samlingen mellem de to stykker.

Foruden rorets stottevirkning ved skydning ma det antages ogsâ at have en almindelig
stabiliserende betydning under pavirkning af sidevind, der normalt virker strkest pa
kajakkens bageste del, isr nar den oppustede fangeb1re indtager sin plads her.

Hermed slutter gennemgangen af selve kajakkens lange udvikling til et elegant og
funktionalistisk fartoj — det perfekte slutresultat af mange generationers erfaring. Kajakken
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blev grundlaget for grøn1ndernes fangst og transport pa abent vand og har i sin udform- Fanostredskaberne
ning ikke undergaet nogen forandring i de sidste 100 ar. Men efter at det ypperste pa dette
omrade er net, aftager flu kajakkens nytte i tnt med den nyc samfundsudviklings ndrede

erhvervsmuligheder. Den eneste >>opfindelse<<, grøn1nderne har kunne tilfore deres fan

ger-erhverv, er motorbaden, der som moderskib med en eller flere kajakker om bord har

udvidet fangerens aktionsradius og mske saledes har afbødet den fortrngen af fangstfel

terne, som urbaniseringen medfører.

Kajakken er et enestâende fartoj i sig selv, men den er ikke blot skabt til at bre en mand.

Den er >>designet<< som fangstfartøj med plads iii alle de fangstvàben og redskaber, som er
udvikiet specielt til brug fra kajak ved fangst af havets dyr.

Kajakfangsten har igennem tiderne vret gron1ndernes nationale specialitet, og de er da

ogsa pa dette felt net videre end nogen anden gruppe af eskimoer. Irnet andet jgerfolk har
frembragt et sa stort udvaig af sindrigt udtnkte redskaber, og ingen har kunnet konstruere
sa fuldendte redskabstyper af et som regel utilstrkke1igt materiale. Den naturlige hand

vrksmssige formsans afspejles, trods det primitive vrktøj der har vret til radighed,

fangerens dygtighed ved udformningen af selv de mindste detaijer.
Tilsyneladende virker disse fangstredskaber ret simple, men ved nrmere studium ma

det erkendes, at netop denne enkle funktionalisme i den ydre formgivning kombineret med

deres mekaniske indretning er højdepunktet af generationers slidsomme erfaring.

Disse redskaber er udvikiet i takt med grønlndernes vandring sydover, og efter samme

kriterier, som gjaldt for selve kajakken, tilpasset til hver ny zone. Redskaberne har màttet

ndres og forbedres utallige gange, nye typer har mattet opfindes for igen at blive tilpasset

nye fangstforhold. De skulle fremstilles i nojagtigt den generelle form, som erfarmgen

havde vist var bedst, men samtidigt afpasses til den enkelte fangers srlige krav og evner

under skyldig hensyntagen iii materialeudbud og materialeegenskaber. Tilsyneladende

ubetydelige og jvnIige forandrmger førte til en rkke i enhver henseende fuldkomne

redskaber. Disse redskaber og selv alle enkeltdele og detaijerne herpa har gamle og forbngst

stadfstede grønlandske navne.
Af ydre pavirkninger har igennem tiderne bade hvalfangere, ekspeditioner 0 de bofaste

kolonister sat bade gode og darlige spor i redskabstilvirkningen.
Redskaberne er normalt ikke omamenteret, og de forskellige ben-beslag herpâ er, hvor

dekorativt de end kan virke i sig selv, i hovedsagen praktiske foranstaitninger. Forst efter
europernes ankomst opstod lysten (eller inspirationen) til at anvende pynt, der var uden
direkte praktisk betydning, men nok som symbolik har gIdet den enkelte fanger som ejer
af et smukt redskab eller vaben. Jakob Danielsen beretter om sin broder Henrik, der var af
asketisk natur, at denne ikke lagde vgt pa at smykke sine redskaber, og at hans kajak var
uden benprydelser.

En udprget kunstnerisk tendens prgede dog den rige udsmykning, som anvendtes i

Angmagssalik-omradet pa Grønlands estkyst. Grønlnderne her udmrkede sig ved en
sr1ig brug af pynt, karakteriseret ved stiliserede sma relief-figurer af ben eller tand
forstillende fangstdyrene og pnittet de enkelte vaben m.v. i et prydeligt menster.
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Den stoithed fangerne i gamie dage følte ved at eje et smukt kajakudstyr synes nu

efterhanden at fortabe sig — fremstillingen er rent handvrksmssigt blevet ringere, og den

svigtende interesse for at handhve de gamie traditioner følger af de selvsamme traditioners

overflødighed under de nye Iivsvilkâr.
Til en fuldt udrustet kajak hørte i tidligere tid omkring en snes forskellige fangstredska

ber, som vii blive nrmere beskrevet i det følgende.

Kajakren — pâtit

Kajakrens rette benvne1se burde i grunden vre dobbeltpagaj eller dobbeltare, hvad ogsa

dens symmetriske form anskueliggør. Betegnelsen er dog ikke dkkende; den form,

arebladet har, minder mest om det areblad, der bruges iii en almindelig robad, medens

brugsteknikken nsten svarer til den made, hvorpa en moderne sportskajak roes med sin

srlige dobbeltpagaj.
Fig. 10 viser standardformen pa den grønlandske kajakare, som den kan ses i dag. Aren

fremstilles af det lette fyrretr fra drivtømmer, der med sin lige arestruktur og uden knaster

er strkt og velegnet, og af ‘and og b ug opnàr en sr1ig overfiade-patina.
I sin — j yore øjne — smukkeste udformning forsynes kanterne af arebladene med

benskinnerog enderne med et kraftigt blad hgeledes af ben. Det hele er afrundetog tilpasset,

sa det sammen med tret danner et samlet hele i strømlinet facon. Benkanterne er

gennemborede og fastgjort med nitter af tr eller ben. De beskytter arens tr mod

opflosning og virker som forstrkning mod smais og lignende. Endebladet er udhulet med
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Fig. 10. Kajakare — pâtit.

et firkantet taphul og slutter tt til den lige afskàrne trende og den her afsluttende
tilsvarende tap. Igennem endeblad og tap lâses med bennitter.

Som beskyttelse mod mekanisk pâvirkning behøver endebladet nppe at have en sà
kraftig form og størrelse, men netop denne ekstra tyngdeplacering giver aren den rette
balance under roningen, hvor enderne vippes hurtigt op og ned i en roterende pendulagtig
skiften, medens fangeren holder med begge hnder om det smalle midterstykke. Det er ikke
kraftige tag i vandet, der normalt er ñødvendigt, men mange og smâ >>afst< fra hver side,
sa kajakken glider i lige kurs; derfôr skal ârebladene ikke vre sr1igt brede. Kajakken er
dog ikke noget hurtiggaende fartøj, og som gennemsnit over 1ngere strkninger ved jvn
roning ligger farten pa cirka 8—10 km i timen.

Kajakârens storrelse og form varierer noget fra sted til sted. Lengden til voksent brug er
nppe mindre end 180 cm og en meget lang are er omkring 216 cm. De fleste Jigger et sted
herimellem. Der er en tendens til, at de slankeste typer findes i den sydlige del af Grønland,
medens de i Midtgronland kan vre noget bredere i àrebladet — og i det hele taget
forekomme lidt klodsede. I Sydgrenland er det smalle handtagsstykke ofte lngere (ca. 60
cm) end det-er nordpà,hvoi ingden i almindelighed kun er ca. 15—25 cm. Nar fangeren
kommer ud for at skulle tage srlig kraftige âretag, ma han, isr nâr hàndtagsstykket er
kort, flytte hndernes greb ud over bladenes rod i en skiftende bevgelse. For at hindre
vandet fra det loftede áreblad i at lobe ned i vanterne, er roden af bladet forsynet med en ring
eller et band af ben eller skind.

Medens det er ret almindeligt, at kajakãren har benendeblade, er der adskillige, hvor
benkanterne kun forekommer pa den yderste halve del af ârebladet eller helt mangler.
Kajakãrer, isr af nyere dato, fremtrder ogsà helt uden benbeskyttelser, dels som folge af
mangel pa benmateriale og dels mãske som en indikation af begrnset brug om vinteren 0

endelig som udtryk for et begyndende kulturelt forfald.
Ogsa kajak&ren har gennemgaet en udvikling, siden eskimoerne trak fra det nordlige

Alaska over til Gronland. Tidligere forskere af eskimoernes historie har forestillet sig, at
kajakaren blev udvikiet fra kanoens enkcltpagaj, svarende til gisningerne om selve kajak
kens ophav i birkebarkskanoen. Hos eskimostammerne nord for Yukon floden. i Alaska
fandtes op til vor tid bade enkeltpagaj, angIt, og dobbeltàre — selv pa samme kajak.

Arkologiske fund fra de ldre kulturer i Gronland — Thule og Inugssuk — tyder pa en
anvendeise af kajakpadler med et tilspidset bladformet areblad, der sikkert har vret brugt
til op i det 18. arhundrede. Senere illustrationer fra 1770 viser areenderne lige afskaret i
lighed med fund fra Midtgronland fradet 18. àrhundrede. Fund af legetøjspadler 0 enkelte
bendele fra senere kulturperioder markerer anvendelsen af mere rundede ender i lighed med
den nuvrende form.

Som eksempel pa en srlig omhyggelig udforelse af kajakaren vises pa tavie VIII (bag i
bogen) en opmaling af en are fra Sukkertoppen. Aren udmrker sig ved meget raffinerede
endebeslag og ved benkanter, der med nsten overdreven omhu er bojet 0 fort helt ned til
det i ovrigt korte handtagsstykke. Snittene viser formens smukke overgange fra de flade
benender til handtagets statisk-korrekte tvrstillede profil.

Aren er selvfølgelig forst og fremmest beregnet til at ro kajakken med, men den anvendes
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tillige som støtteanordning ved md- og udstigning af kajakken, idet den ene ende buyer

stukket md under tvrremmen foran mandehullet, medens den anden ende som en udligger

hviler pa det faste land.
En anden og nok s& vigtigbrug af ren gøres, nar fangeren efter en kntring skal rejse sig

og kajakken op pa ret køl igen. Denne rejsning efter en ufrivillig eller bevidst kntring er en

af kajakronings-teknikkens vigtigste kunster og livsnodvendig i fanger-erhvervet. En tidli

gere missionr i Grønland, David Cranz (1723—77) opregner 10 forskellige mader at rejse

sig pa. Blandt disse er den primre 0 sikreste ved hj1p af àren. Fangeren, der hnger ned i

vandet, bøjer sig enten helt forover langs fordkket eller helt bagover langs bagdkket, og

nár det samlede tyngdepunkt saledes er sa tt overfiaden som muligt, kan fangeren med

padlen pa tvrs af kajakkens lngderetning presse sig i oprejst stilling. Teknikken krver

koldblodighed og lang tids ovelse for at kunne praktiseres, uden at redskaberne kommer i

uorden.
Kajakaren lgger man sjldent fra sig under fangstturen. Ved harpunkastet med højre

hand holdes aren i venstre hand og bruges som en stabiliserende vgtstang i vandet pa

venstre side af kajakken. Det kan forekomme, at den kortvarigt lgges i balance tvrs over

kajakken foran mandehullet; i tidligere tider har man som hvileleje for aren brugt en lille

Er kajakken pa land, stikkes aren som regel md under den bageste strop og ligger pa

agterdkket under fangebiren, eller stikkes blot i kiemme i mandehullet.
Til slut skal nvnes en ejendommelig brug af kajakaren, som Jakob Danielsen har

beskrevet. Mndene, der var ude i kajak, anvendte et jagtsignal til at kalde pa hinanden

med. Det var en form for skrig, som et langtrukkent -e-, der blev udstedt langs med det skrat

nedadvendte areblad, og som efter sigende skulle kunne høres milevidt hen over vandet.

Kajakstolen — asaloq

En markant og faststaende del af kajakudstyret er kajakstolen. Den er anbragt midt pa

kajakken lige foran fangeren og tjener nsten udelukkende til at bre og beskytte den

oprullede harpunline.
Brugen af kajakstolen i dens igennem tiderne forskellige udformninger belyser samtidig

selve kajakfangstens udvikling 0 teknik; betydningen heraf og sammenhngen med de

øvrige fangstredskabers brug og bestemte placering p& kajakken illustreres bedst ved at give

en kort beskrivelse af en typisk fangstsituation.
Gronlndernes hovedbytte var slen, og fangerens egentlige kunst var at komme tt

nok md pa dyret, til at han med harpunen og den under 20 m lange line kunne ramme. En

strk mand kan nppe kaste dette grej lngere end ca. 18 m.
I god tid har fangeren gjort sin harpun kiar og anbragt den til hejre for sig med spidsen

bagud. Nar han er tilstrkkelig nr ved dyret og kajakken har den rigtige retning, som regel

en smule til venstre for malet, tages ken i venstre hand, medens højre griber harpunen, 0

kastet udføres med kastetret, (se tavle XII, fig. a, s. 54). Linen, hvis forreste ende er
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fastgjort til harpunspidsen, og som med sin bageste ende fortstter højre om manden til

fangeblren, trkkes ved kastets kraft op og ud fra sin oprullede placering pa kajakstolen.

Straks efter kastet og med en lynhurtig bevgelse tager fangeren kastetret mellem

tnderne, og sa snart hojre hand er fri, 0 endnu medens harpunen befinder sig i luften p
vej mod malet, frigøres fangeblren, der i en fortsat bevgelse kastes ud pa vandet til højre

for kajakken. En sadan kompliceret operation krver gennemført system og orden i alle

faser. Linen skal kunne rulle sig ud fri af modstand og uden at >>kinke<<. Skulle den gribe fat i

noget 0 blokeres, vii det i bedste fald betyde, at harpunen ikke rammer, og i vrste fald at

baden kntrer. At holde orden pa harpunlinen pa et i forvejen strkt udnyttet dk — der

tilmed ligger lavt i vandet udsat for sprøjt og bolger — har netop fort til kajakstolens

nuvrende udformning.
Under den tidligere omtalte Inugsuk-fases sidste periode naede eskimostammerne ned

langs Gronlands Mestkyst, og det isfri vand forte til hele kajak-teknikkens tilpasning til det

âbne frie hay.
Under de nordligste egnes begrnsede, stille og frie vandomrâder i beskyttede bugter og

.fjorde-er det nemi atforestille sig, at linen formentlig kun har ligget oprullet pa selve

dkket, máske blot holdt nodtorftigt pa plads af passende anbragte benstykker pa kajakkens

tyrremme. Arkologiske fund fra disse frste perioder har da heller ikke indeholdt tegn pa

brugen af en kajakstol.
Den tidligst kendte udformning af kajakstolen kaldes den korsformede i modstning til

den senere og nuvrende, der betegnes den ringformede Pa fig. 11, ses en skitse af en

korsformet linestol, hvor de ret brede korsflader brer linen, og hvor der som kantstotte er

anbragt smâ benstykker i de frie ender. Linen blev herved loftet op over dkket og fri af

bolge-overskylning, men det har i hãrdt vejr vret nodvendigt at holde den nede med en løs

kindstrop, som sâ atter matte losnes inden kastet. Pa Vestkysten har denne grundform

eksisteret op til det 16. ârhundrede og enkelte stedér lidt lngere, medens den pa østkysten

i Angmagssalik-omradet har levet videre langt op i det 19. ârhundrede.
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TAVLE IX

OPMALING AF KSOL

cLscLto3

SUKk RTOPPEt4

Tavie IX viser en opmaling fra 1958 af en ringformet kajakstol fra Sukkertoppen i

Midtgronland. Det er en ret stor og kraftig, men velproportioneret type og svarer til de
evrige kraftige redskaber, som anvendes der i distriktet.

I den sydligere del af Gronland er kajakstolen gennemgaende lavere og mindre end hos
nordgranlnderne, hvor man isr i Umanak-fjorden har givet den en hajde pa 30—35 cm,
for at den samtidig kunne tjene som anlg ved skydning.

Trdelene blev før i tiden lavet af drivtammer, og den kraftige vinkelformede midterstok
ses ofte udfart af et stykke naturformet trw, hvor arerne nsten falger den frdige form.
Den nedadvendte del danner det bageste stattepunkt og har forneden et benstykke med en
halvrund indskring for fastholdelse under en tvrrem. Den flade overside er forstrket
med et panittet benstykke. Dette benstykke har tidligere fristet til enkelte prydelser med
panittede dyrefigurer, som det ellers kun kendes fra Angmagssalik.

Det faste ben, der vender skrat ned til venstre, er ogsa af trw, cirku1rt i tvrsnit, til
spidset opad, ofte med en svagt opadvendende krumning og solidt indboret i midterstokken.

Den ringformede kant er todelt og efter de gamle traditioner udfart af flkkede hval-ben.
Enderne fastholdes til midterstokken med kraftige bentappe med slidsehuller, og benrin

gens overlapninger er indbyrdes sikret med en bensplit. Ringen er ikke altid cirkelformet,
men kan vre oval og har da den lngste udstrkning pa tvrs af kajakken, (se tavie I, s.
22).

Rammebunden kan, som her vist, vre udfart af tynde ben-stnger, og isr tvrribber
ne er meget hensigtsmssigt 0 omhyggeligt udfart med fortykkelse omkring midterhullet
og tilspidsede ender, der er indboret henholdsvis i midterstokken ogi benringen. Midterhul
let fastholder de tynde benstnger parallelt med midterstokken. Antallet af benstnger og
disses anbringelse og udformning varierer noget fra sted til sted, og tidligere har det ogsá
vret almindeligt at lave >>bunden af et fletvrk af skindstrimler. I ringens højre side er
indskudt det tredie bre-ben. Det sidder ret last om ringen, men det er til gengld ved en
bagudvendende lille bentap fastholdt af en tvrrem, sàledes at dette stotteben bade virker

for tryk som for trk. Hele kajakstolen er sâledes normalt kun fastholdt ved dette 0 det
bagudvendende ben og kan kun kntre til hojre — til samme side som linen kastes.

Pa det hajre ben er fastsurret en. smukt tilpasset brekrog til alternativ statte for
.harpunen,nâr denne lgges i beredskab.

Ved fangst i hardt vejr har det vret nadvendigt yderligere at tajre kajakstolen pa
forskellig vis. Pa fig. 12 er vist en meget sindrig udformning, der kun kendes fra Vestgran
land. Den bestâr af to Ca. 10 cm lange sammenhngslede benstykker, hvor takkerne
muliggar varierende tilspndingsgrader mellem tvrremmen og den strop, der er fastgjort
til kajakringens forkant. Mere almindeligt anvendes blot en nedhngende strop midt under
kajakstolen, forsynet•rned en benkrog eller en kort pind til at hgte om en tvrrem.

Det forfaldi redskabstilvirkningen, som allerede tidligere er berart, gar sig ogsA g1dende
i udfare sen af kajakstolen. Ringen ses mange steder udfart af ti1fldigt tr og tandeband.
Sam aflaser brugen af bennagler, 0 bunden udføres med stumper af fiskenet eller en

- nedtorftig trkning af sejlgarn. Nâr harpunfangsten afløses af jagt med skydevâben alene,
.har kajakstolen ingen mening og medtages ofte slet ikke.
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Harpuner

Til kajakkens fangstvaben hører seks hovedtyper, hvoraf fire før i tiden altid hørte til

standardudstyret. Disse fangstvben kan efter deres brug opdeles i to grupper: Den ene

gruppe, der er til at kaste med, er primrt beregnet til at sikre sig byttet og omfatter:

1. Vingeharpun 1 disse har fllesbetegnelsen — saTqutit el. unat
2. Dupharpun J

3. fuglespyd
4. Blrespyd

Den anden gruppe, der i brugsmssig henseende følger efter de ovennvnte, er ii at støde

eller stikke med for at drbe byttet. Til denne gruppe regnes:

5. Den store lanse
6. Den hue lanse
samt forskellige mindre stikredskaber og knive.

Alle disse vàbentyper har hver for sig naet det funktionelt maksimale, men dup- 0

vingeharpunen, som udgør de vigtigste redskaber for kajakfangsten, giver tillige et eksem

pel pa, hvordan den samme funktion kan tilgodeses pa to lige gode mader med divergerende

udformning. Der er stor forskel i disse to harpuntypers udseende og kasteevne, men de er

formentlig lige ideelle, og ingen fanger bruger da heller mere end en slags iii sin fangst.

Deres udbredelse bunder formentlig i de forskellige omráders ydre omstndigheder, mate

rialeadgang og maske vanemssig brug og lokal-tradition. Vingeharpunen skal i tidligere

tider have haft en større udbredelse, medens den i dag er mere sjlden, og isr findes i det

allersydligste Grønland, samt i de srlige fangerdistrikter i Nordgrønland.
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At kaste med harpun fra siddende stilling i en kajak krver lang tids ovelse og trning;

ved siden af at kunne frdes i kajak er harpuneringen den vigtigste forudstning for at sikre

føden og dermed for at opna agtelse blandt sine bopladsfller. Som illustreret p& tavie XII (s.

54) udferes harpuneringen med folgende hovedkomponenter:

harpunen med kastetret,
harpunspidsen med line og fangstblre.

Komponenterne indeholder igen nøje gennemtnkte detaijer, der hver er tilpasset den

fangstteknik, som svarer til de forskellige former for jagtbytte.

VINGEHARPUN — ernangnaq

Til belysning af en harpuns opbygning 0 enkelte bestanddele vlges her vingeharpunen,

der vel nok har den mest raffinerede udformning. Tegningen pa tavie X (bag i bogen) er en

opmàling af en typisk vingeharpun, som har vret i brug i Sydgrenland i vor tid.

jirpunens—hovedbestandde1e kan opdeles i harpunskaftet, forenden, styrefinnerne,

forskelligebeslag 0 tappe, samt selve harpunspidsen, der behandles i et srligt afsnit.

Harpunskaftet
Harpunskaftet er af tr 0 anses for den del, det er vigtigst først at sikre sig. Som materiale

anvendes, ligesom til kajakkens skelet, drivtommer, og den foretrukne slags var i tidligere

tid den rodlige 0 hârde sort (Larix sp.), der pa grønlandsk hedderpingeq. Skaftetslngde er

afpasset efter brugerens styrke og vane. Det afbildede eksemplar har en skaftlngde pa Ca.

145 cm, og ma regnes for relativt kort, medens den almindehigste lngde nppe overstiger

150 cm.
Deter vigtigt at findetilpas retâret og helt knastfrit tr for at kunne forme et strkt skaft.

Det ma vreabso1ut lige, ogden største omhu er lagt i atforme et cirkulrt tvrsnit, der fra

den kraftige forreste ende slanker konkavt mod midten og videre til bagenden, der til sidst er

fladet noget ud for at tilpasse sig vingernes pastning. Den meget kraftige forende viser

slgtskab med østkystens srhigt svre skaftafslutning, medens de i Midt- og Nordgrøn

land anvendte harpunskafter er knapt sâ udprgede i tykkelse-fordelingen.

Karakteristisk for angmagssalikernes harpunskafter er en sàdan ret svr forende, der i

modstning til vestgrønlndernes desuden far et afrundet kvadratisk tvrsnit. Dette

glder isr for den afsluttende benpiade, medens trets facon udjvner overgangen til det

ellers cirkulre skaft.
Harpunskaftets forreste del afsluttes med en kraftig benplade, qâteq, der skah optage

anslagskraften fra ben-forenden og føre den videre til trskaftet, uden at dette flkker.

Derfor en den bedste, men ogsà mest omstndelige, samlingsmade at udhule benpladen til

en slags muffe med en firkantet eller rund hulning og tilpasse trenden hen. Benpiaden skal

udføres af hârdt mat’eriale, og hvor det har kunnet skaffes, er foretrukket den skinnende

hvide kaskelottand. Ellersbruges hvalben ehler renhorn. Benpiaden afsluttes sdvanligvis

med en frernadvendende styretap for den løse benforende (se tavle XI, c).
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Fig. 12. Tøjringsanordning for kajakstol — qarsorsartaq. Qutdligssat, 1962.
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EKSEMPLER PA -PUNLS FORDE.

Forenden — igimaq
Med den >>lese<< forende nrmer vi os det specielle ved den eskimoiske harpuntype, sâdan
som den er tilpasset fangsten af havets pattedyr. At forenden er >>les skal forstàs sàdan, at
den nok er surret ret fast til skaftenden, men ikke mere fast end at surringen kan virke som
et hngse1s1ed, hvorved forenden, af grunde som senere skal beskrives, kan >>knkke over<<
ved skaftafslutningens benpiade.

Det bedste materiale til forendestykket blev tidligere anset for at vre den karakteristisk
snoede narhvaltand. Det var strkt 0 tiltalende hvidt og havde fra naturens hand en
tykkelse, der gay mulighed for at afkorte et passende stykke, som uden srlig tildannelse
havde nesten den endelige form. Til fremstilling af forenden anvendtes i Thule-omrâdet i
nogle tilflde det meget hárde materiale fra hvalrossens penisben. Ogsà hvalrossens store
stødtnder blev anset for velegnet materiale, men krvede megen forarbejdning. Hvor

disse materialer har vret svre at skaffe, srligt i Sydgrønland, anvendtes hvalben.
Endestykkets lngde er pa vestkysten i gennemsnit Ca. 18 cm, medens de pa østkysten

kan vre betydeligt lngere. Formen er cirkulr og slank fra den afrundede spids til den

bredere anlgsende. I princip, udseende 0 virkemàde er der ingen forskel pa endestykker
til vingeharpuner eller til dupharpuner, men selve udformningen af det enkelte forende
stykke kan variere pa mange mâder alt efter den enkelte fangers personlige smag 0 snilde.

Pa tavie XI er vist fire eksempler pa sàdanne forender. Eksemplet a har, ligesom den, der
horertil vingeharpunen fra Frederiksdal (tavle X), den enkleste og mest funktionalistiske
form. Nogen egentlig forstrkning for den svkkelse, som hullerne for surringen udgor

synes ikke pakrvet, da forenden >>knkker< andetsteds; fortykkelsen omkring hullerne pa

b ma derfor opfattes som et ti1f1digt og mâske dekorativt indslag.
En ret almindelig formudsmykning er de to ttsiddende vulster vist pa c, men nogen

praktisk betydning er nppe tilsigtet, og surringshullerne er da ogsâ i dette tilflde anbragt
tiIfldigtog uafhngigt heraf. d viser en harpunforende fra Egedesminde med en udprget
ornamenterng for udsmykningens skyld. De spiraisnoede partier er sikkert pafort som en

efterligning af narhvaltandens naturlige overfiade, for ifolge de gamle forestillinger kunne

fangstdyrene bedst lide at lade sig fange af gode redskaber og ville formentlig ved lidt

stilistisk blndvrk lade sig lokke til at tro, at denne harpunende havde narhvaltandens
uforlignelige egenskaber. I ovrigt er det lidt usdvanligt, at hullerne for surringen her

•sidder forskudt for hinanden.
Som tidligere nvnt afsluttes harpunskaftets endeplade med en bentap, der passer op i en

tilsvarende hulning i forenden. Tappen skal kun centrere forendens placering og vre sa

tilpas kort 0 afrundet, at den blot virker som et lille kug eled, der tillader forenden at

>>knkkes her (tavie XII, c, s. 54). Tidiligere har vret anvendt det omvendte princip, hvor
forenden afsluttedes med en fastsiddende tapende, niulua (dvs. dens fod), ogharpunskaftets
benpiade med et modsvarGnde sporingshul, niulup ma (dvs. fodens sted). Denne metode til
styrmg af en til et skaft tilsurret vabenspids kendes allerede fra de ldste jgerku1turer i

Europa, men det at stte yderligere en løs spids pa den >>lose<< forende er specielt udvikiet

hos de arktiske jgerfo1k.
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Fig. 13. Fastsurring — tasiutai — af forende til harpunskaft vist skematisk.

Forendens afrundede spids er tildannet meget omhyggeligt, saledes at den passer md i

harpunspidsens modsvarende bundhul, hvorved blot stødtrykket fra selve spidsen optages,
mens spnding mod siderne undgas, og dermed risikoen for at sprnge harpunspidsens
hule bagende.

Forendens fastsurring til harpunskaftet foretages med en kraftig skindrem, der føres

gennem forendens to huller og skaftets to eller normalt tre huller i et slags selvlàsende
system, der sikrer en forbavsende fast men elastisk forbindelse, selv om den dog af og til skal

justeres og efterstrammes. Fig. 13 viser et surringsprincip, men der findes mange varianter
0 nuancer, der formentlig alle er lige gode.

Styrefinnerne
Styrefinnerne er det karakteristiske for en vingeharpun. Det grønlandske navn, sulz2ssat,
der betyder fjerlignende, kan maske give en anelse om, hvorfor disse to styrevinger er blevet
anbragt pa en kraftig harpunstok. Som efterligning af pilens fine fjerstyr virker disse
benfinner ret massive og klodsede, og nar man har set, hvorledes de pavirket af vand og sol
kan krumme sig i hver sin retning, kan man godt tvivle pa deres styreevne. Forholdet er nok
ogsa snarere det, at der til et sa forholdsvis kort skaft som vingeharpunens — med benforende
0 harpunspids med line — krves en bagudplaceret modvgt for at skabe balance under

kstet. Samtidig giver disse vinger harpunen en sterre energimasse, og kan de desuden
udfylde en vis styrefunktion, er dette selvfølgelig osa hensigtsmssigt. Ved en ldre
udformning af vingeharpunen har vingerne yderligere tjent det formal at kiemme og styre
om kastetrets tap, idet dettes afstspunkt var direkte pa bagenden af harpunskaftet
mellem vingerne.

Styrefinnerne er tildannet af hvalben, hvoraf isr det hvide kaskelotben har vret
foretrukket, men da materialet var svrt at fa fat i, blev vingerne regnet for en kostbar
anskaffelse, og som erstatning har da ogsa vret anvendt indkøbt bøgetr, selv om det i

vgtmssig henseende nppe har kunnet erstatte benet. Dette forhold har maske indvirket
pa den aftagende brug af vingeharpunen til fordel for dupharpunen.

Vingernes form og anbringelse fremgar bedst ved at betragte detaljerne pa tavie X (bag i
bogen). Af harpunskaftets ikke parallelle anlgsflader for styrefinnerne og den lange
samlebolt igennem de frie ender fremgar det tydeligt, at finnerne er forudsat at skulle sprede
lidt bagud.

Den bageste del af vingerne kan vre simpelt afrundet eller have en lidt fiskehalelignende
udformning eller som pa det afbildede eksemplar blot vre forsynet med svagt markerede
indhak. Som naglerne sidder anbragt modsat og sikret med hver sin split, er der taget
forholdsregler mod at miste et af de dyrebare stykker. Noget sadant kan dog ogsà forhindres
ved en sammenbinding med en strimmel hvalbarde.

Det har vret almindelig brug at provekaste selve harpunskaftet uden pasat spids og line,
inden man naede fangsomradet, for pa den made at se og rette de fejl, der matte vre, og
herunder har en justering af styrefinnerne formentlig ogsa vret foretaget.

Bentappene
Bentappene pa harpunskaftet kan opdeles i tappe for kastetret 0 tappe til at holde
harpunlinen. Pa tavle X nederst ses kastetret placeret med sine to huller lige ud for de to
tilsvarende tappe pa skaftet. Den bageste bentap er den kraftigste, og den der overforer
kastets kraft. Tappen er smal og vender skrât bagud og passer sa tilpas løst i kastetrets
bageste hul, at den nemt slipper ved kastets afslutning. Tappen hedder pa gronlandsk
autdlarIkut, dvs. det hvorved man forer pilen bort fra sig.

Den forreste tap er meget spinklere og er anbragt knapt sã skràt, da den kun skal tjene til at
holde kastetret op til og parallelt med harpunskaftet. Tappene vender underkastet nedad.

Disse to tappe udgor i dag det princip, der anvendes ved brugen af kastetret for alle slags
harpuner; for vingeharpunens vedkommende har der imidlertid tidligere vret brugt en
anden made uden de to tappe: Denne tidligere teknik stammede fa ostkysten 0 bredte Sig til
den sycUige del af vestkysten 0 har vret i brug dér indtil begyndelsen af dette àrhundrede.

Afsttet skete, som tidligere antydet, direkte pa harpunskaftets bageste del, hvor der som
detfremgár af tavle X mellem styrefinnerne er fastgjort en afsluttende benplade. Denne
benpiade havde tidligere en lidt kraftigere form og blev afsluttet bagud med en bred krv
eller skrâflade, og hertil var kastetret tilpasset med en hage for afsttet. (Se ogsâ fig. 15,
side .89). I en anden variation var dette afsluttende benstykke mere kugleformet og med en
grube i enden. Et sàdant endeben blev kaldt qáqugagssâ, der betyder: noget at gnave i, fordi
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kastetrets smalle og mere krogagtige ende greb md i og virkede mod denne hulning (se
tavie XXI, side 76).

Til harpunlinens fastholdelse anvendes ogsâ to bentappe, sàledes som det er vist pa tavie
XII, b. Den forreste er en nsten pullertformet støttetap, der styrer linens første stykke pa
langs af skaftet og aksialforer trkket, samtidigt med at den hindrer harpunspidsen i at dreje
sig fra sin ideelle stilling med bladet vandret i kastestillingen. For at linen derefter blandt
andet kan holdes fri af kastetret, fastholdes den ved hj1p af et ben-øjestykke pa en svagt
bagudpegende hftetap, anbragt sâledes at det vender til venstre i forhold til kasteretnin
gen. Dette ben-øjestykke er af form og størrelse nsten som en smal domino-brik og
forsynet med to, tre eller fire huller. Linen er ført gennem det forreste hul og holdt fast med
en lãsesurring afenetrâd som en fortykkelse pa linen. En anden udformning er vist pa tavle
X, hvor benstykket er pasyet Iiien med en seks-syv sting ligeledes af senetràd. Kanten af
benstykket mod linen er hulet, sà det slutter tt.

Det er vigtigt, at harpunspidsen bliver holdt stramt mod forenden og harpunskaftet under
kastet. Som regel sttes det fastgjorte ben-øjestykke først pa tappen med sit bageste hul,
hv.orefter--linentrkkes gennem harpunspidsen og strammes og fastsyes i en ojeløkke dér.
Skal linen siden strkkes under brugen, kan ojestykket pasttes tappen gennem et af de
foransiddende huller.
Af de foregaende détailbeskrivelser og ved at betragte c, pa tavie XII skulle det nu fremgâ,

hvorledes harpunen frigøres, efter at fangeren har ramt sit bytte. Harpunskaftet har gjort

sin nytte, og ved sin vgt 0 styreevne drevet harpunspidsen frem, mens den slanke og

glatte forende har indført den mere eller mindre dybt og fast i slen; herefter er harpunskaf
tet ikke bare overflødigt, men direkte uensket.

Hvis harpunens dele var stift og fast forbundet i et hele, er det nemt at forestille sig,

hvordan dette udragende trskaft, ved dyrets bevgelser og dykning — i forbindelse med
vandets opdrift pa det ellers selvflydende skaft — netop ville medvirke til igen at vriste

harpunspidsen fri af slens spklag. Desuden ville der opsta risiko for, at dyrets voidsom
me rulninger og øvrige kraft kunne knkke og ødelgge harpunen. Men i stedet begynder
harpunens geniale konstruktion nu at trde i funktion. Det er netop forudset, at dyret
foretager bevgelser 0 frigørelsesmanøvrer, der herved overforer tilstrkkelig kraft til at
hngselsleddet ved surringen mellem forende og harpunskaft giver sig sa meget, at skaftet
>>knkkes<< over. Harpunlinen, der før sad stramt fra spidsen til harpunskaftets hftetap,
bliver herved pludselig slap, og ojestykket falder af tappen. Harpunskaftet med den >>knk
kede<< forende kan glide fri af harpunspidsen og saret, og fangeren kan senere samle det op
fra vandet.

Harpuneringen er afsluttet, 0 slen er ved den lose harpunspids og -line forankret til
den flydende fangeblre (tavle XII, c).

DUPHARPUN - unâq
Dupharpunen er flu den mest udbredte harpuntype i Gronland. Den er tillige enkel og
naturlig i sin udformning med et trskaft, der almindeligvis har en lngde pa godt 2 m 08
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TAVLE XIII
DUPHARPUNER

derved er betydeligt lngere og vgtigere end vingeharpunen. Mãl og form fremgar af

tegningen pa tavie XIII.
Det er en relativt tung og kraftig harpun, som hvdes tidligere at vre favoriseret af isr

de store og strke fangere pa den sydlige del af vestkysten. Skaftets 1ngde 0 svrhed er

dog afpasset efter, hvad den enkelte fanger kan magte at bruge eller anser for passende til sit

formal. Sâledes er harpunskaftet normalt noget svrere i det midtgronlandske omrâde,

hvor der drives hvalrosjagt, for at det ikke skal knkke sã let under dette dyrs voidsomme

modstand.
Afgerende for valget mellem vingeharpun 0 dupharpun har formentlig vret de forskel

lige omrâders muligheder for at skaffe dels godt tr iii et langt harpunskaft, dels ben til

vingeharpunens styrefinner.
Som det fremgâr af tegningen, er dupharpunen i de fleste detaljer opbygget principielt

som vingeharpunen. Den lange og slanke bagende er afsluttet med en rnarkant endedup, der

har givet denne harpuntype sit danske navn. Endeduppen udføres helt af hvidt ben og kan

have lidt forskellige udformninger f.eks. ren kugleform, aflang og med riller, eller som en

benring med indboret slutknop. Benduppen er omhyggeligt tilpasset skaftenden og forsvar

ligt fastgjort med bennagler.
De to beslag for kastetret sidder Iidt bagved harpunens tyngdepunkt og virker som

beskrevet for de tilsvarende tappe pa vingeharpunen — i øvrigt svarer dupharpunen ganske

til denne i savel anvendelse som funktion.

Dupharpunens forende bliver i Holsteinsborg- 0 Sukkertoppen-distriktet ofte udført i to

halvdele pa langs 0 nittet omhyggeligt sammen. Materialet er i sâ tilflde for det meste

hvalben eller rentak.
Hidtil er udeladt en omtale af to hjlpebeslag, som bade kan forekomme pa vingeharpu

nen og pa dupharpunen. Det er to korte skindstropper, indstukket i skaftets venstre side og

dér fastholdt med en benstift. Den frie ende er indboret i en lille rund ben-knop 0

tilsvarende sikret med en benstift.

Disse to stropper er pa begge harpuntyper anbragt nsten ens — den forreste lige bag

forendens surring og den bageste udfor kastetrets placering (se tavle XIII). Stropperne

hedder pa grønlandsk kaligfe, der betyder: dens slbemidler, fordi de om vinteren bruges
til at lade harpunen hnge i ude i vandet langs kajakkens side, for at den ikke skal ise til pa

dkket. Hngestroppernes endeknopper stikkes da md under kajakkens tvrremme, den

ene i forreste kajakrem og den anden i en af de bageste.
En tidligere variantform af dupharpunen var ikke beregnet til kastetr, men var ellers i

størrelse og øvrige udformning som de nuvrende, (se tavle XIII). Omtrent i denne harpuns

tyngdepunkt var der pa skaftet til højre og venstre indsat to bentappe, sá de dannede et slags

tvrgreb. Den til venstre var ret kort og dannede stotte for tommelfingeren, medens den til

højre pa skaftet var lngere, bredere og bagudkrummende, hvorved den gay passende stotte
for pege- og langfinger. Disse tvrtappe blev lavet af hver sin slags ben og indboret og

fastnaglet i harpunskaftet lidt forskudt for hinanden og dannede herved et støttegreb for

fangeren under kastet. Sadanne støttegreb kendes fra arkologiske fund helt tilbage til

Thule-kulturen. Da der irnidlertid herer gode krfter til at kaste harpunen ved hjlp af
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TAVLE XIV

disse støttegreb, gik de af brug og blev erstattet af den nu brugte metode med kastetr og de

hertil hørende to bentappe under skaftet.

HARPUNSPIDSEN — tukaq
Den pa mange mader interessanteste del af harpunen er selve harpunspidsen. Som en slags
pendant til granaters sprnghoved (engeisk: warhead) kan den ogs benevnes harpunho
vedet, thi først nr dette er pasat harpunens forende, er vabnet >>ladt<< og dødbringende.

Harpunspidsen har gennem tiderne vret det element i redskabskulturen, der tydeligst
markerede et nyt udviklingstrin under eskimoernes fremtrngen. Arkologerne har da
ogsà hovedsagelig brugt de fundne harpunspidser som sàkaldte >>ledetyper<< til at tidsbe
stemme kulturtrinene igennem den ldre del af Grønlands historie.

Harpunspidsen er udfort pa den mest hensigtsmssige made og er brugsteknisk udformet
fuldendt i alle detaijer. Den er eksempel pa en funktionalisme med et nsten skulpturelt
prg — hvilket i nogen grad understøttes ved de grønlandske navne pa harpunspidsens
enkeltdele, som karakteriseres ved kropslige betegnelser (Se tavie XIV).

Størrelse
En harpunspids bestar af en krop og et blad, og den totale lngde heraf varierer fra Ca. 6 cm
til Ca. 13 cm, men efter gammel regel skal den kunne skjules i en hand, sa kun bladet rager
lidt frem.

Størrelsen af harpunspidsen er afhngig af fangstobjektet. Til s1 og hvalros er det
tilstrkkeligt med en forholdsvis lille harpunspids, da disse dyr — og navnlig hvalrossen —

har en tyk og sej hud. Hvidhval 0 narhval, der har et svagere skind og almindeligvis udviser
større modstandsstyrke, krver derimod en ret stor harpunspids.

Term inologi
Af tavie XIV fremgr harpunspidsens forskellige betegnelser og den terminologi, der
anvendes iii at karakterisere harpunspidsens udformning. Der er her til eksempel valgt en
type, der har vret almindeligt forekommende i Sukkertoppen.

Et vandret plan pa langs gennem harpunspidsen (et horisontalpian) deler harpunen i ryg
og bugside (forside). Opdelingen refererer iii harpunspidsens stilling pa harpunen i kaste
øjeblikket, hvor rygsiden (oversiden) aitsa vender opad 0 bugsiden (undersiden) nedad.

Ligeledes pa langs, men vinkeiret pa horisontalplanet, vii et vertikalpian dele harpunspid
sen (set bagfra) i en højre 0 venstre side. Dette plan, der gar midt igennem linehullerne,
kaldes ogsa symmetri-plan, fordi harpunspidsen sdvanligvis har en symmetrisk form
herom.

Materialer
Harpunspidsens krop, der oprmdelig blev betegnet tukaq, fremstilles af forskellige materi
aler, der ogsa har forskellige egenskaber. Hvor det kan skaffes, synes der at vre en
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forkrlighed for at anvende narhvaltand, der er fast og hvidt, men samtidigt ogsa meget
slagskørt. Hvalrostand er mere sejt, men kan have harfine revner, der giver anledning til
brud. Dette materiale har ikke alle steder vret nemt at skaffe. Mest almindeligt er brugen
af rensdyrets gevir. Rentakken er sej og ret let bearbejdelig. Men den svampede mary gør
det nødvendigt at anvende sa tykke stykker, at kun en uskadelig del af marven sidder tilbage

pa rygsiden. Skafthul og linehul krver den strke yderside af rentakken.
Netop pa grund af marven og for at fà harpunspidsen sa strk som mulig, udfores den i

nyere tid ofte todelt af ydersiden af 2 stk. rentak deli over harpunspidsens horisontalpian og
samlet med en fem-seks flitter som regel af kobber. Er fangeren ikke i besiddelse af andre
materialer, kan harpunspidsen udføres af hvalben eller andre knogler. Disse materialer:
tand, horn og ben, har fra de ldste tider og op til yore dage vret de kiassiske grundmate
rialer til fremstillingen af harpunspidsens krop.

Màske lidt kuriost, men alligevel en del anvendt i nyere tid, isr i den nordlige del af
Gronland, findes en variant af den hue Thule-harpunspids, hvor kroppen er filet ud af et
stykke messing. En sàdan materialeflothed kan kun forekomme j yore dages overflodsspild,
ogden forogede materialevgt er formentlig arsagen til, at det kun kan finde anvendelse til
denne i forvejen lille type, (tavle XVII, nr. 3, s. 67). Era begyndelsen af dette arhundrede
berettes der om anvendelse af en lignende harpunspidstype heft filet ud af jern.

Form og funktion
Harpunspidsens form har skiftet igennem tiderne, og forskellige former anvendes sidelo
bende i vor tid. Men trods deres forskellige detailudformning er de tilsyneladende lige
anvendelige til hovedformalet — at hfte linen og fangebIren iii byttet. Den ideelle
fste1se forudstter, at harpunspidsen trnger helt md i dyrets spklag bag skindet, og
det er med henblik pa denne placering, at harpunspidsen er udformet, idet linens fastgorelse
igennem linehullerne netop herved virker omtrent i harpunspidsens tyngdepunkt. Trkket
i linen far sàledes harpunspidsen til at glide pa tvrs under hullet i skindet og derved virke
som en ters mod det spndstige skind.

Bagende
Harpunspidsens bagende, pamiâ er derfor ogsa i sine forskellige variatio r udformet

saledes, at den medvirker til, at denne bagudglidende tvrstilling indtages.
Bagenden pa det viste eksempel pa tavle XIV er skrat afskaret, og sammen med det

afrundet trekantede tvrsnit dannes ved rygsiden en skraspore, der ved et lidt bagudven
dende trk far harpunspidsen til at glide pa tvrs.

P tavle XVI ses andre udformninger af harpunspidsens bagende med en to-fliget og mere
>>hale-lignende<< form. Den gronlandske benvnelse refererer maske til en vis lighed med
s1ens to bag-luffer. Pa lidt ldre harpunspidser har det nogle steder vret brugt at gøre
den venstre del af bagenden lidt lngere end den hojre, for sa i et lille hul i denne del at
fastgøre en mindre strop med et oje. Stroppen skulle gore det lettere med fingeren at trkke
harpunspidsen ud af fangstdyret, men fungerede tillige som en yderligere modhage.

Skafthul
Skafthullet er boret op i harpunspidsens bagende nojagtigt midt i lngdeaksen. Hullets

udformning og tilpasning til harpunens forende er tidligere beskrevet (s. 50).

Lineh ul
Linehullerne kan mâske se ud som to huller, men er i de fleste tilflde en mere ehler mindre

krum kanal med to abninger. Abningenepa det viste eksempel (tavie XIV) med det ovale
tvrsnit og en ydre grubefor1nge1se mod harpunspidsens bagende, kan med lidt fantasi

nemt opfattes somto nsebor, jfr. den grønlandske betegnelse. Disse gruber eller render
giver linen et blodere forløb og en mere modstandsfri placering, og hjlper til, at trkket er

mest muligt aksialt, nâr harpunspidsen skal fastholdes pa harpunskaftets forende. I de

tilflde, hvor linekanalen faktisk udgores af to gennemgàende huller, skyldes det som

oftest, at der ikke har vret godstykkelse nok til at danne rygside, eller at marvsiden ved

brug af renhorn har vret for svag. Endelig kan en gennembrydning til bagsiden ogs&

skyldes miridre handvrksrnssig kunnen. Hvor harpunspidsen er udført to-delt, buyer

_udformningenàf liñekanalen naturligt lettere.
Storrelsen af linekanalen eller -hullerne varierer en del og er tildels afhngig af den

anvendte linetykkelse, der igen ma vre afpasset efter fangstdyrenes art. I ovrigt synes der

at vre en tendens til, at de ldre harpunspidsers linehuhier gennemgaende er mindre end

yore dages.

Modhager
Eksemplet (tavle XIV) har to sidestillede 0 lige store modhager. Tidhigere brugtes i nogle
tilflde en og sjldnere tre modhager, men to har altid vret 0 er stadig det almindeligste,
nar harpunspidsen ellers er af den type, der har modhager.

Den karakteristiske stejie indskrmg, amiliut, der danner en meget smal krop lige over
hinehil1erne, forstrker modhagernes virkning sammen med de bagudpegende modhage
spidser. I de tilflde, hvor harpunspidsen ikke nar den fulde 0 ideelle indtrngen, er der
ved hjlp af modhagerne en chance for, at disse alene er tilstrkkelige til at holde imod
under skind t, eller hvis blot en af modhagerne nar igennem, at skindet da ved sin elasticitet
kan klemme sig sammen i og omkring den fornvnte smalle indskring. Forkanten af
modhagerne skraner jvnt frem mod forenden af harpunspidsen og er samtidig gjort lidt
afrunderskarpe, saldes at de hjlper med til at >>skre sig md i slkroppen.

Modhagerne sämler sig i en stromlinet facon med den svagt afrundede forende og den her
udforte slidse for bladet. Bladshidsen er siden det 15. arhundrede altid anbragt, sa bladet
sidder med fladen i horisontaiplanet.

Bladet
Bladet, der pa gronlandsk ogsa benvnes ulunga, dvs. det skarpe, er nutildags altid udfort
af jern og i en afrundet tilspidset facon med skarptfilede kanter. I de ldste tider blev bladet
fremstillet af sten (bl.a. calcedon, der ikke kunne slibes), forskehlige skifer-arter (der altid
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blev tilsiebet), samt af hvalbarde eller srligt hrdt benmateriale, ligeledes tilsiebet i facon.

Fangerne i Thule-distriktet benyttede tidligere ogs harpunbiade af smà-fliser hugget af de

store jernmeteorsten, der fandtes i dette omràde.

Gennem europernes aktivitet i Gronland lrte eskimoerne brugen af jern iii redskaber,

og ldre fund viser med hvilken sparsommelighed man anvendte materialet, og hvorledes

man ved opskrpning havde nedfilet bladet, til det kun lige ragede ud foran harpunspidsens

forende. I dag kan endnu ses harpunbiade, der tydeligt brer prg af at vre tildannet af et

tøndebând eller andet kasseret jernbeslag.
Bladet er tilpasset ret stramt i kroppens suds og er desuden fastholdt med en nagle i et

gennemgende hul. Naglen er almindeligvis af jern, og i nyere tid ses ogsa anvendt kobber.

De ldste blade af sten kunne ikke gennembores og derfor ikke fastholdes med en nagle.

De er formentlig kun blevet kilet fast, ligesom slidsen til disse stenbiade vendte i vertikal

planet. Hewed opnaede man sandsynligvis, at bladet ikke sà let knkkede ved harpunskaf

tets fravridning, og gled det løs inde i sâret, kunne det senere skres fri til genbenyttelse.

Bladene af skifer, ben og hvalbarde kunne gennembores, og naglerne hertil blev udfert af

benmateriale. I flere ti1flde ser man blade med tilfilede modhager enten symmetrisk (som

tavie XVI, nr. 2) eller med ét eller flere >>hak<< i samme side.
For at give et indtryk af oprindelsen ii yore dages harpunspidser, er der pa tavie XV vist

nogle af de ldre typer 0 angivet deres omtrentlige anvendelsesperiode.

Dorset-periodens harpunspidser hører strengt taget ikke med i denne sammenhng, da

Dorset-folket ikke var fangere fra kajak, men de seneste typer viser alligevel lidt af

udviklingen. Deres udformning godtgør, at de kunne have vret brugt som de nuvrende i

et >>Iøs-spids-system<<, idet deer forsynet med skafthul og linehul og nogle med bladslids og

naglehul.
Thule-kulturens klassiske harpunspids-typer er ret store og blandt andet karakteristiske

ved det halvàbne skafthul og de hermed følgende sideslidser (5) eller sidehuller (6 og 7) til

brug for en surring over det halvabne skafthul for støtte, nar harpunspidsen skulle anbrin

ges p harpunskaftets forende.
Thule-typerne aflostes i det 13. arhundrede af Inugsuk-periodens harpunspidser, som

spnder over et varierende mønster, heriblandt stamformer, der stadig kan genkendes i de

flu anvendte harpunspidser.
Harpunspidsens udvikling naede sit endelige højdepunkt samtidig med den gamle fanger

ti1vrelses stagnation og gradvise tilbagegang i forbindelse med dette àrhundredes nyc

jagtvâben og ndrede erhvervsmuligheder. Et klimaks var nàet i hensigtsmssighed 08

fuldkommenhed udfra behov og forekommende materialer, 0 de sidste hundrede r har

kun tilføjet enkelte nyheder, isr lettelser med hensyn til den vrktøjsmssige tildannelse.

Et skarpt afgrnset geografisk anvendelsesomrde for de forskellige typevarianter i savel

tidiigere som senere perioder kan nppe pàvises; et menneskeskabt produkt m ogsâ følge

menneskenes skiftende adfrd og luner. Der kan sledes vre tale om modesvingninger,

sr1ige lokale 0 personlige forkrligheder, materialernes tilgngelighed 0 kvalitet, samt

den enkelte fremstillers handvrksmssige dygtighed 0 omhu.
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TAVLE XVI

De senere tiders voksende omflyttermuligheder bidrager til en blanding af ellers stedtypi

ske standardformer, og de hvdvundne traditioner mister deres kraft.

Pa tavie XVI er vist de mest typiske harpunspidser, saledes som man kan finde dem i

Grønland i dag (1955—1970).
Nr. 1 er en direkte efterkommer af en gammel Inugsuk-type og har praktisk taget samme

facon som nr. 9 pa tavie XV (s. 63). a det afbildede eksemplar har man opskrpet

jernbladet, sâ det kun rkker lidt uden for benkroppen. Denne types udbredelsesomrade er

hovedsagelig Thule-distriktet, men den dukker op pa enkelte bopladser i Upernavik-distrik

tet. Den anvendes fortrinsvis til fangst af sler, men den samme type findes ogsa i en Ca. 11/2

gang sà stor udførelse til hvalrosjagt. En anden type i Thule-distriktet minder om nr. 1 p&

tavle XVII (s. 67). Den har samme storrelse men uden de sma side-modhager, og den

anvendes isr til fangst af hvidhval og narhval.

Nr. 2 og 3 er almindeligt forekommende fra Upernavik ned til og med Egedesminde, men

netop dette tt befolkede omrade midt mellem nord og syd fremviser en rig nuancering af

harpunspidsformer, der fristende kan opfattes som nye typer, men snarere er mellemfor

mer og varianter af en enkelt hovedtype. Nr. 2 viser en afrundet, lidt kantet og trind krop

med fliget bagende. Linehullet er nsten retlinet pa tvrs igennem kroppen. Typen horer

til i den nordlige del af omradet. Pa dette eksemplar har bladet to tilfilede og symmetriske

modhager. Nr. 3 er uladere, linehullet mere krumt, og bagenden ligesom hvlvet sammen

omkring skafthullet. Typen er overordentlig udbredt i hele Diskobugt-omradet.

Nr. 4 er egentlig ikke nogen almindeligt forekommende type men den viser sig sporadisk

og er medtaget dels fordi den tidligere var mere almindelig, og dels fordi den udgor et

formmssigt mellemled mellem de nordlige og sydlige harpunspidser. Den har to symme

trisk anbragte modhager, som er ret korte 0 afstumpede 0 nsten ma opfattes som et

relikt af de sydligere anvendte store modhager. Ligeledes har den stadig antydning af de

indsnvrede hak pa kroppen mellem roden af modhagerne og linehullerne. Disse sidste har

meget lange render, der nsten indgar i og prger kroppens form. Bagfladen er et skrat

afskàret plan, hvor rygsidens màteriale synes at vre trukket ud som et gardin, der former

den todelte og kloftede hale. Mellem Holsteinsborg og Upernavik er harpunspidsens

bagende overvejende udfort i en stiliseret fliget form efter bagkanten pa en hvalhale (nr. 2, 3

084 pa tavie XVI). Denne forkrlighed i formgivningen hnger sammen med, at netop i

dette omrade forekommer de hyppigste trk af hvid- og narhvaler.

Nr. 5 er den karakteristiske hovedform i omrâderne Holsteinsborg, Sukkertoppen og

Godthâb, selv om brugen af kajak og harpun i disse hovedbyer nu praktisk taget er holdt op.

Det afbildede eksemplar er den meget markante udformning fra Kangâmiut nord for

Sukkertoppen. Den kioftede haleudformning anvendes ikke, men bagfladen er ret skrat

afskàret. Kroppens strke, kurvede facon understreges yderligere ved den skarpt indskarne

>>midje<< lige under de brede modhager. Jernbladet er ret stort 0 en bled, afrundet

tulipanfacon. Linehullerne er ttsiddende, smalle, og kurver halvcirkelformet sammen

uden at bryde rygsiden.

Det viste eksemplar, der er af rentak, har tre ekstra kobbernitter igennem kroppen som

sikring mod flkning. Det er i øvrigt ret almindeligt, at netop denne harpunspids-type af
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rentak er udført med for- og rygstykke i to dele og derefter nittet sammen. Aftagende i
tendens sydover er typen knapt sa kurvet, lidt mere langstrakt og med mindre markante

modhager.
Ifolge 1dre oplysninger skulle den tidligere mest almindelige form for harpunspidser i

Godthàb-distriktet kun have vret forsynet med modhage p den ene side.
Nr. 6 viser det sydligste Grønlands almindeligste type, (se ogsâ tavie X, bag i bogen).

Kroppen er fladere og mere kompakt, og modhagerne slutter sig tttere iii kroppen og er

oftest kun markeret ved et tyndt snit, men stadig med den genkendelige indskarne midjefor

sats. Jernbladet er slankere 0 kan vre ret langt og viser denied slgtskabet med den

østgrønlandske type. Bagenden er stejit skrat- til nsten tvrskaret, 08 linehullerne sidder

tt sammen og er ret smâ. Pa det afbildde eksemplar er kroppen udfor skafthullet sprngt

under brug, og der er med omhu indpasset og panittet en lap. Det sker ofte, at harpunspid

sen sprnges eller revner netop omkring skaftehullet, mellem linehullerne eller omkring

bladets nagle, og det er almindeligt at reparere skaden ved at tildanne og nitte et nyt stykke

pa, selv om det ikke altid behøver at vre med samme materiale, som den oprindelige krop

er udført af.

Nr. 8 er den kiassiske Angmagssalik-type, der pa østgrønlandsk hedder savakátak. Den

er slank og afrundet 0 som regeliidt mindre end vestkystens harpunspidser. Bladet er langt

og smalt og kan i flere tiIf1de vre lngere end selve kroppen. Sammenstningen af

denne smalle og lange harpunspids med den tidligere omtalte srligt lange forende til

harpunskaftet, har østgronlnderen formentlig fundet praktisk, fordi den derved kan

trnge lngere md i dyret og saledes drbe hurtigere, samtidig med at den smalle

harpunod frembringer mindre sar 0 derfor mindre blodtab. Egentlig er et sadant langt

jernblad frâds med materiale, 0 den udprgede spidsform er ej heller den mest velegnede

til at punktere slernes seje hud med det fjedrende underlag af spk. Harpunens bagende er

trukket ud i to spidser, der sàledes danner modhager. Dette er en udformning, der tidligere

er forekommet i vestkystens syddistrikt. Harpuntypen forekommer ogsa med lidt afrunae

de og svagt markerede modhager, som vist pa nr. 7.
Den nuvrende typefordeling, som beskrevet foran og skematiseret pa tavie XVI, ma

formodes at vre det sidste stivnede brugsmønster i en lang kulturudvikling.

En helt skarp geografisk opdeling er som sagt ikke tiIfldet, og en glidende tendens binder

mønstrene sammen. Betragtes sàledes typerne fra syd til nord, rejser modhagerne sig mere

og dristigere fra kroppen, for sa pâny nsten at forsvinde ved Diskobugten. Dc ttsiddende

smâ huller sydpa ligesom kravler mere og mere om pa siderne og buyer samtidigt større,
indtil de ved de nordligste typer gar ret igennem pa tvrs. Bagendens nsten vinkeirette

afskring buyer nordefter mere skrat-skaret, til den nord for Holsteinsborg afløses af de

fligede former.
Blandt disse standardformer dukker der sâ adskillige varianter 0 srheder frem; pa tavie

XVII er vist nogle fà af disse. Her ses som nr. 1 0 2 henholdsvis et meget stort og et meget

lile eksmplar af en harpunspids; begge har vret anvendt op til vor tid inden for Uma

nak-fjordens begrnsede omrade. Nr. l’s store og kraftige former er forsynet med en

detaljerigdom, der i brugsteknisk henseende skal udnytte enhver mulighed for at fastholde
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harpunspidsen i byttet, lige fra de dobbelte sidemodhager til de bageste modkroge langs den

4-fligede hale. Selv den tandrkke1ignende forsats lige efter bladet .har en hjlpende

funktion.
Nr. 2’s buttede 0 kegleformede krop ender i en markant sidespore, der skal fungere som

modhage. Mere almindeligt er en forlngelse, der danner en spore symmetrisk pa rygsiden,

og hvor kroppen samtidig er afrundet kvadratisk i tvrsnit. Harpunspidsen nr. 3 er tidligere

omtalt (s. 60); det er vrd at lgge mrke til, at brugen af metal ikke har givet anledning til

i nvnevrdig grad at ndre formen p kroppen fra den oprindelige af ben udførte type (se

tavie XVI, nr. 1). Det er dog metallet, der har tilladt den lange to-fligede bagende.

LINEN — aleq
Som tidligere omtalf (og illustreret pa tavle XII, s. 54) forbinder linen harpunspidsen med

fangeblren.
Linen eller kobberemmen, skal vre strk, smidig og af tilpas tykkelse, 0 det bedste.

materiale hertil har grønlnderne i huden af remmeslen, pa grønlandsk ugssuk. Linen

udskres med et rundtgaende, fortløbende snit i en bredde pa Ca. 0,5 cm og i skindets

tykkelse, og Ingden skal heist vre pa mindst 12—15 m. Harpunlinens samlede lngde

svarer til en normal kastelngde g ma ikke vre kortere, end at der er tid til at frigøre

fangeblren, inden linen er udrullet fra kajakstolen.

Om linens forskellige stykker og disses indbyrdes forbindelser henvises til den skemati

ske afbildning pa tavle XVIII.
Navnet pa det gennemhullede hftestykke af ben, savigfik, der holder linen iii harpun

skaftet, betyder egentlig: det hvorved det skarpe (harpunspidsen) sttes for.

Den lille ters, et tvrstykke af ben, der er stukket igennem lineløkken for at forbinde to

linestykker, hedderpa grenlandsksanerut, hvilket ogsa er betegnelsen for raen pa et sejiskib

— altsa noget der sidder pa tvrs.
Om linens fastgørelse til harpunskaftet henvises til illustrationen pa tavie XII med

tilhørende tekst.
Remmen, kugssuaq, fra blren til det første øje gøres srlig kraftig, og pa det sted, hvor

den âr kajakstolen, tilbindes en tynd, kort rem. Denne skal holde harpunlinen Mar af sider

0 redskaber 0 bindes sa Iøst til stolen, at den frigøres af sig selv ved det mindste trk.

FANGEBL/EREN — avataq

Fangeblren fremstilles af skindet fra en netside- eller b1àsidesl, som krnges helt af,

opbises og tørres. Tidligere foretrak man et lyst udseende, der ses bedre mod søen, men nu

anvendes ligesa tit morke blrer.
Tilberedningen svarer til den for kajakbetrkket beskrevne med henlggelse i urin, indtil

hàr 0 nan’ kan fjernes, hvorefter det vaskes og bleges i luften. Blren hoides smidig 0 tt

ved indgnidning med spk. Der bruges af tthedsgrunde heist skind uden for mange

sàrhuller, men enkelte har tidligere formàet ogsa at forme og sy en blre af almindeligt

afsprttet skind.
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Til erstatning har førhen vret brugt b1rer af s1maver, men de er normalt for tynde og

lidet holdbare.
Den oppustede b1re er knap 1 m lang og med en størstediameter pa Ca. 30 cm, men

størrelsen varierer en del, og almindeligvis er den mindre i Sydgrønland end nordpa. I den

sydlige del af Grønland er det desuden skik at give b1ren en krum facon, formentlig for

dewed at yde større modstand i vandet, medens den større blre i Nordgrønland er af en

mere regeImssig 0 aflang form.
Fangeb1ren anbringes pa kajakken lige bag manden og med bugsiden vendende opad og

halsenden fremad. Den skal fastholdes pa kajakken, sà den ikke falder uforvarende af, men

dog ikke mere kompliceret end at den med et snuptag let kan kstes fri.
En srlig i det sydlige Grønland anvendt fastholdelses-màde bestr i to vinkelformede

stykker af ben eller try, pâgussat, der er fastgjort med korte remme til blren. Stykkerne

kan vre mere eller mindre groft udformet og er beregnet til at stikke md under kajakrem

men bag mandehullet. De pa tavle XVIII afbildede holdere er srlig hensigtsmssigt

udformet 08 af facon nsten som en slank skolst med højt ankelstykke. Desuden er der

over >>vristen<< e•t lille spring, der bestemmer indstikningen under tvrremmen.

Det har dog vret regnet for unødigt omtnde1igt 0 OgSâ farligt at skulle udføre to

greb, nâr b1ren skulle frigeres. Og navnlig i Sukkertoppen- og Holsteinsborg-distriktet

har man anvendt en enklere 0 nok sâ fiks metode bestâende af to benstykker, formet 0

samlet som en passer med svagt krummede O ca. 20 cm lange ben, pâgussat, el. saornit.

Fra hver >>passerspids<< gr en kort rem, der fastsyes i blren med en passende tvrafstand,

0 >>passerens<< topende stikkes bagud md under kajakkens tvrrem. Ho1derenshngsels1ed

tillader en vis udspiling af blren og justering af fastholdelsesgraden.
Tidligere erfaring og omhu fastsatte, at hullet, hvor højre forlalle havde vret, var det

eneste sted, hvor sammensnøringen matte ske udvendig fra, og det var derfor ogsâ den

abning, hvorom skindet blev krnget Alle andre huller blev sãledes i krnget tilstand

surret indvendig fra. Helt den samme disciplin gør sig dog ikke gldende mere, og

forskellige variationer.er nu i brug, som ma anses for lige sà anvendelige.
Hullet pa venstre forlalle var ligeledes efter den gamle skik stedet, hvor blren skulle

pustes op, og her anbragtes et benror med snørenot og hul, der kunne lukkes med en

trprop (tavle XVIII, detaije A.). En kombineret form af pusterør og linens fastgørelse i

halssammensnøringen ses pa detaije B.
S1ens tarmàbning lukkes sdvanligvis med en trprop, hvorom der sammensnøres,

men ogsa pa dette sted kan det forekomme, at man anbringer oppustningsrøret. Til bring

af fangeblren kan der i bagenden vre indsyet en lille strop.

I Angmagssalik-omradethar der tidiligere vret anvendt en dobbeltblre af to selvstn

dige b1rer indbyrdes forbundet med remme.Formàlet hermed har vret en ekstra sikring,

hvis den ene skulle blive ødelagt. Dobbe1tblren er nu gaet ud af brug, fordi enkeltblren er

nemmere at fremstille og desuden tager sig bedre ud pa kajakken. Sregent har ogsâ vret
anbringelse af oppuster-stykkerne lige bag forlallerne, hvor de i Vestgrønland jo var anbragt

pa selve disses plads. Grunden til dette har formentlig vret, at proppen i pusterøret ved

denne placering sidder bedre beskyttet og ikke sa let stødes af mod isen, hvad der jo sikkert
har vret større fare for i øst- end I Vestgrønland.

Blren markerer for fangeren slens vej under vandet, sa han er parat, nàr den dukker op
igen — ligesom den senere forhindrer den døde sl i at gà iii bunds. Der er dog enkelte srligt
dristige fangere, der ikke anvender blre, men binder fangelinen direkte om livet eller til
kajakken. De bruger saledes sig selv og kajakken som flyder og modvgt, men metoden kan
vre farlig, isr nar det drejer sig om større dyr.

Det øjeblik, hvor blren skal frigøres og kastes er i sig selv et af de farligste under
fangsten, 0 drenge, der øver sig i fangererhvervet, starter da ogsâ uden blre og kun med
et kort stykke line bundet til harpunskaftet. Derefter gar de over til en hue let blre 0

efterhanden til den store.
Foruden til fangst gør blren nytte som >>redningsblte<, hvis kajakken ved uheld skulle

blive utt eller vre ved at forlise, idet den sa kan fastgøres til kajakken som en stabiliseren
de ponton, medens fangeren forsøger at entre kajakken bagfra ved at presse kajakenden ned
under vandet.

Efterhanden som den oprindelige fangerteknik forsvinder, og byttet jages med gevr og
eventuelt kun harpun, garange sler tabt, da de i død tilstand kun kan holde sig flydende i
kort tid og vil ga tilbunds uden den opdrift, fangeb1ren jo er beregnet til at yde. Ellers
kunne fangeren ved hj1p af linen hale slen op iii sig.

KASTETRIEET — norssaq
Harpuner kan kastes med handen alene, men de kan ikke kastes sâ langt og s& sikkert som
ved hjlp af et kastetr. Kastetret er ikke nogen eskimoisk opfindelse, men findes under
flere former hos jgerfo1k mange steder pa jorden. Man kan sige, at kastetret >>for1nger
armen, 0 netop den gronlandske fanger, som i sin kajak sidder nsten i niveau med
vandoverfiaden og byttet, har haft srlig brug for at kunne forøge sin kasteevne. Grønln
deren har da ogsa formaet at udforme et i høj grad hensigtsmssigt og smukt kasteredskab.

Kastetret fremstilles af let og strkt drivtr, pingeq, med et ret fladt eller svagt
krummende tvrsnit og pa undersiden med en langsgaende grube tilpasset harpunskaftets
runding.

I udførelsen er der stor variation, afhngigt af lokal-brug og -krav, forsyningen af egnede
benmaterialer, samt den handvrksmssige dygtighed og smag. Den før i tiden mere
almindelig anvendte type pa kastetr, med krogende eller tap er omtalt under vingeharpun
0 fuglespyd. (s. 53 og s. 77).

Almindeligvis er kastetret tilpasset højre hand, men kastetr for venstrehàndede findes
ogsa. a tavie XIX er vist tre forskellige, nutidige udforinninger fra Vestgrønland — alle for
højre hand.

Kastetret fattes om den brede ende, og indskringen pa hver side her er beregnet for
henholdsvis tommel- og pegefinger 0 forskudt for hinanden i overensstemmelse hermed.
Det har i Sydgronland tidligere vret almindeligt med kun den ene indskring for tommel
fingeren, medens man i Ostgrønland har udført tommelfingergrebet som et hul, hvor
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ydersiden lukkes ved, at tret tildannes og føres udenom i en halvcirkelformet udbulning.

Denne form har i ldre tider ogs vret anvendt langs vestkysten og endnu i vor tid ogsâ i

det nordlige Canada. Kastetr med hul for tommelfingeren har dog nppe vret sr1ig

praktisk, isr nr fangeren p grund af kulde anvendte kajakvanten under kastet 0 bagefter

hurtigt skulle frigøre sig for kastetret.
Overførelsen af kastekraften sker fra hullet i kastetrets tynde ende til bentappen pa

harpunskaftet. (se tavie XII, a, s. 54). Af hensyn til denne voidsomme kraftoverforelse har

det vret nødvendigt at forstrke kastetrets tynde ende med et benstykke, der ofte er

sindrigt udtnkt og smukt tilpasset, ligesom det er solidt fastholdt med bennagler. For at

passe til den varierende kastevinkel med harpunskaftet er >>kastehullet< en smule aflangt.

Kastetrets andet hul, der sidder mellem fingergrebene, er alene bestemt iii, i kombina

tion med det bageste hul, at fastholde kastetret til harpunskaftet, nâr det ikke er i brug.

Afstanden mellem hullerne 0 hldningen pa harpunskaftets bentappe bestemmer hvor

fast det kan tilkiemmes. Det id, der opstar pa det forreste hul ved af- og pâstning kan

enten imedgas ved at indbore en skrtsiddende bennagle, som vist pa tavie XIX, B, eller

_cesj1dent en ring; qilec af ben eller narhvaltand (C). At fastholde kastetret til

harpunskaftet ved disse to tappe er en teknik, der ikke kendes uden for Grønland.

Tidligere tiders omhu gay sig udtryk i en yderligere forstrkning af kastetrets kanter og

grebende med smukt formede og pànittede benlister, som vist pa eksemplet C fra Sarqaq,

der er et sardeles elegant og dristigt udformet kastetr. Dets konstruktion viser s1gtskab

med pragtfulde typer fra Angmagssalik. A viser derimod en simp.el udførelse, hvor >kaste

hu1let èr tilvejebragt med en skindstrop.
I østgrønland har det vret almindeligt at udsmykke kastetret med pànittede benfigu

ier i fladrelief, forestillendeforskellige dyr. En lignende, men mere sparsom udsmykning;

har tidligere fundet sted pa enkelte lokaliteter pa vestkysten.
Normalt er kastetret tilpasset alene til den dup- eller vingeharpun, man anvender, men

ofte er det f1les for kasteharpunen og den senere beskre ne store lanse. Der spares blandt

andet herved pa den i forvejen hàrdt udnyttede plads p& kajakken.

I nogle ti1flde kan kastetret i kanten have et hue hul for en kort skindstrop med en

afsluttende benknop, tilsvarende hngesfroppen ved harpuner. Hermed kan kastetret

indstikkes og fastholdes under en af kajakkens tvrremme.
Som tidligere omtalt (s. 44) under kntring er der mange màder for fangeren igen at

komme pa ret køl. En af disse er ved hjlp af kastetret, der i sä fald holdes mod det nederste

af underarmens inderside, 0 idet den rager ud som en forlngelse af armen kan bruges som

are.
Hnder det under fangstturen, at tørsten melder sig, berettes det, hvordan fangeren da

benytter sit kastetr, idet han siddende i sin kajak udfor et ki1dev1d, der strømmer ned

over kystfjeldet, ved hjlp af skaftgruben leder vandet hen til sig, sà han kan drikke deraf.

Det kan nppe undre, at kastetret buyer en personhig 0 kr ting for ejeren, og at dets

uundvrlighed giver det en højere nimbus, som i forening med gammel overtro forlener det
med srlige evner. Saledes fandt en grønInder, fortller man, i resterne af en kajak pa en
hensunken gray, et gammelt kastetr, som han derefter gemte i sin kajak, sa det kunne

følge ham pa fangstturene som amulet for gode kast.
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TAVLE XX

OPMALING F 1UGLESPVD - nugfit
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Fuglespyd — nugfit

Blandt de deciderede kastevaben mangler at omtales de to mindste, nemlig fuglespyd og

blrespyd. Begge typer er stort set gaet af brug i begyndelsen af dette arhundrede, men

fuglepilen var den, der holdt sig lngst af de to. Euglespydet blev ikke alle steder regnet for

hørende med til den egentlige fangerudrustning, men havde dog sin bestemte plads pa

kajakkens fordk yderst til højre, medens blrespydet blev anbragt pa venstre side op imod

kaj akstolen.
Fuglespydet har et Ca. 125 cm langt skaft af det sdvan1ige lette drivtr og har alminde

ligvis blødt kurvede overgange fra de største diametre for, bag og pa midten, hvor sidegre

nene er anbragt, til de tyndere mellempartier.
Pa tavie XX er vist en opmaling af et fuglesyd, der har vret i brug indtil omkring 1950.

Spidsen er her af tyndt rundjern filet spidst og med udmejslede sma modhager. Den er

indboret direkte i skaftet, der har en rundtgàende fals med en surring af strimler fra

hvalbarde. Før i tiden, da jern var en sj1den vare, blev spidsen fremstillet af ben og kunne

vre enten med eller uden modhager. Var man alligevel heldig at erhverve sig en jernspids,

blev denne først indst i et hue forstykke af ben, torrutaq, tilpasset skaft&renden, og fra

dette ben gik en line stramt langs skaftet og surret fast om den tynde del bag sidegrenene.

Spidsen kunne saledes brkke løs, eller skaftet brydes, men linen holdt tingene sammen, sa

de ikke mistedes. Ved kast vendte denne line opad.
Det sregne ved fuglespydet er de midt pa skaftet anhragte fremadvendende benspidser,

hvoraf der sdvan1igvis anvendtes tre, sj1dnere fire. De blev anbragt med lige stor afstand

rundt om skaftet og dannede tilsammen en slags >>lyster<<, hvilket var selve ideen bag dette

vaben. Det var beregnet til fangst af fugle pa vandet, og var man ikke heidig at ramme plet

med spidsen, hvad der kunne vre nok sa vanskeligt, var der store chncer for, at fuglen

blev fanget imellem eller bedøvet af sidegrenene. I det sydlige Grønland 0 pa ostkysten blev

sidegrenene anbragt i en ret spids vinkel med skaftet, medens de nordlige blev udfert med

mere strkt udstaende spidsender. Sidegrenene blev fremstilet af hvalben, rentak 0 af 0

til af knogler fra isbjorn.
Det almindehigste har vret at forsyne disse sidegrene med tçe eller fire modhager,

ligesorn fastholdelsen var med to surringer som vist i detaijen pa tavie XX. En variant med

normalt kun en surring er vist pa tavie XXI. Her er den bageste del af sidegrenen udformet

med en skra flig, der indsat i en tilsvarende not-rule normalt overflødiggør den bageste
surring. Den forreste surring fastholder vinkeistillingen med skaftet og den indbyrdes
placermg af sidegrenene.

Era missionren Otto Fabricius, der virkede i Frederikshab i 1768—1773, bar vi et godt
kendskab til de gamle fangstvaben. Blandt andet fra hans detaljerede oplysninger stammer
de skematiske fremstillinger af fuglespydet og blrespydet pa tavie XXI g XXII med de
gamle grønlandske betegnelser pa detaijerne.

Disse lette spyd kunne kastes noget lngere end de tungere harpuner, 0 ved den ldste
konstruktion, hvor de blev forsynet med en bentap pa bagenden, var kastetret fl1es for de
to slags spyd for igen at spare plads pa kajakken.
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TAVLE XXI
Pi.iCjPSKLT5E AF FUGLESPYD -

Kastetret iii disse spyd var i sin gamle udformning ikke s& ret som det til harpunerne,

men med en krumning, der modsvarede bagendens fortykkelse. Samtidig havde den yderste

del af skaftrenden en tilsvarende udvideise, qaqisaq, for denne fortykkelse. Kastetrets

endeben var krogformet som tidligere beskrevet under vingeharpunen (s. 53). Kastetret

var ikke forsynet med hul, da der ikke p skaftet var nagle hertil. Det kunne sàledes ikke

hftes fast til kastespydene, men blev anbragt løst foran op mod kajakstolen eller indstukket

under en tvrrem.

BLrespyd — agdligaq

Skaftet til birespydet (tavie XXII) blev heist fremstillet af let hvidt drivtr, unar’sivik, og

lngden matte rette sig efter kajakken, idet den skulle na fra kajakstolen til den forreste

tvrrem. Den storste 1ngde var maksimalt omkring 180 cm, men i almindelighed noget

kortere.
Blren, nakerut, el. avataussa , der er typiske for dette vaben, laves fortrmsvis af

blamagens elier skarvens spiseror og i mangel heraf ogsà af svlget Ira sler. Blren gives

en lidt krum facon, ogden lose bagende holdes md til skaftet med en tynd strop af hvalbarde

eller senetrad. Denne krumhed far spydet til at skrue igennem luften, og tjener dewed til

styring og en mere jvn kurs under kastet, der ikke foretages sa hojt i vejret som for

fuglespydets vedkommende. Blrens gronlandske navn betyder da ogs: et middel til at fà

spydder til at ga lige.
Blrens forreste del er forbundet med skaftet ved et hult og krumt benror, der er indboret

og fastnittet til skaftet og stukket md i bIren og fastholdt der med en surring. I roret 1indes

et sidehul lukket med en trprop og beregnet til oppustning af blren. Blrens primre

funktion var, at den i forbindelse med det flydende trskaft holdt fangstdyret oppe 0

udmattede dette.
Skaftets forende kunne vre afsluttet med en fast panittet benpiade — som ved harpuner —

men forsynet med en hulning, hvori blev tilpasset et afrundet og drejeligt kort benstykke

svarende i funktion omtrent til harpunens forende, igimaq. Dette forstykke, torrutaq,

dannede fod for spidsjernet 0 blev forsynet med hul for strkkelinen, som blev fort tilbage

langs skaftet og igennem dette og det krumme benstykke 0 bundet fast. Ved fangst løsnede

forstykket sig og faldt fra skaftet, men linen holdt alle dele sammen, s& de senere kunne

opsamles Ira vandet. Ved fangstdyrets trk i linen vendte harpunskaftet pa tvrs 0 ydede

saledes storst mulig modstand i vandet. Det løse forstykke kunne ogsa vre indsat direkte i

en udhulning i skaftenden, der da blev afsluttet med en kraftig surring af hvalbarde eller

senetrade. Forstykket var drejeligt, for at man ogsâ kunne justere for eventuelle skvheder

og give spydet en ret gang i kastet.
Spidsen blev indboret i forstykket 0 forsynet med en eller to modhager, ligesom ved

fuglespydet. En spids af jern var ikke ahid let at skaffe, srligt for beboere langt fra

handeispladser, og der blev da i stedet anvendt spidser af ben. Disse var dog kortere end

jernspidsen 0 modhagerne noget mindre og tykkere i overensstemmelse med materialets
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TAVLE XXII
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egenskaber. Til geng1d kunne der i benspidsen yderligere indsttes en jern- eller mes

singod. B1respydet blev tidligere anset for et nødvendigt tilbehør til den komplette

fangerudrustning, og det blev isr anvendt til en bestemt slags sIjagt, malerssorneq, en

slags f11esjagt, hvor flere kajakmnd forfulgte de•n samme s1 og ved râb og skrig fik den

til at dykke og udmattes, indtil de kunne stte bIrespydene i den. Enlige fangere brugte

b1respydet til sma, meget sky sler, som man ikke kunne komme nr nok til brug af den

sdvan1ige harpun. Omvendt egnede bIrespydet sig ikke til større dyr, der yule svømme

bort med det, sa det gik tabt, sâfremt sret da ikke var drbende. Nogle steder blev

b1respydet derfor ikke anset for passende til voksne fangere, men kun anvendt af unge

begyndere.

Den store kajdklanse — anguvigaq

• Efter de forud beskrevne deciderede kasteharpuner, skal nu ómtales kajakfangstens stødvâ

ben eller lanser, der sdvan1igvis ogsâ kommer efter asteredskaberne i den brugsmssige

rkkefølge._-— -

Det mest markante af disse stødváben erden store lanse, hvis grønlandske navn forment

hg kommeraf ordet anguvoq, der betyder: den indheñter noget pa vejen. Den er et nyttigt

angrebsvâben over for ikke-dykkende men svømmende dyr som isbjørn og rensdyr — men

almindeligvis anvendes den først ved byttets endehig drab, efter at dette har fáet harpunen i

sigog ikke mere kan flygte. Man 1nser dog ikke dyret mere end højst nødvendigt for ikke at

odelgge skindet.
Lansen brues sâvel direkte til stik som til at kaste med. Før i tiden var den forsynet med

lastegreb af ben udformet til henholdsvis tommel- 0 pegefingerstøtte, sàledes som beskre

yet under dupharpunen ogvist.pà tavie XIII (s. 57), men nu er dçr indsat de sdvan1ige smà

.bentappe for kastetr, der er f1les med harpunens (tavie XXIII).
Der er ëllers ikke megen forskel pa lansens 0 dupharpunens udformning udover foren

dens. Pa lanseskaftets forende (se fig. 14), sidder den sdvan1ige afsluttende benpiade med
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Den hue kajakianse — kapât

tn
0’ U)a

I

(9z
‘I:

-I

I.

U
Lii

Cc)
(3
d

d

-

en hue tap, der passer op i benforstykkets bundhul. ForstyRket svarer ellers ‘dl og er udfort af

samme materialer som harpunens igimaq , men er noget lngere og ikke sa tilspidset. Det er

surret til skaftet og kan >>knkke<< efter samme funktionsprincip som harpunen.

I forenden af benspidsen er indsat og fastnittet et jernblad svarende til det, der sidder i den

lose harpunspids, men det er i reglen lidt Ingere og mere afrundet og buyer ikke forsynet

med modhager.
Lansen anbringes pa kajakken bag pa og i venstre side, sa den ikke er i vejen for

fangebIren, der 10 kastes ud til hojre. Spidsen vender bagud og fastholdes under den

bageste tvrrem, medens bagenden stikkes md under tvrremmen lige bag mandehullet.

Umiddelbart for brug trkkes den frem og placeres pa harpunens sdvanlige plads, eventu

elt medens denne endnu hnger udenbords i sine hngeremme.
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Dette stikvâben er en slank og ret kort lanse med et trskaft pa godt 1 m, hvori der er indsat

en 20—30 cm lang jernspids, enten somen flad kIingi eller fremstillet af rundjern. Dets

gronlandske navn kommer af >>noget at stikke med<< og svarer ül hovedanvendelsen — at give

det fangne dyr dodsstodet,. hvor den store lanse er for uhandelig. Denne stikianse er

beregnet til smã sler, isr netsider og blâsider, medens den store lanse bruges til større

dyr, der ikke kan trkkes hen til kajakken, eller som er for farlige at komme tt pa.

Lansen har ogsa navñet sanarfit, der betyder >>den til at tilpasse det med<<, hvilket

betegner dens sekuñdre anvendelse; den bruges nemlig ogsátil at stikke hul i den døde sl

fra mund ‘dl ojenhule ellef diverse andre steder for fastgorelse af slbe- eller bugserliner.

Den er et srIigt sydgrønlandsk redskab, idet man i Nordgrønland anvender en eller anden

form for lan kniv.
Pa tavie XXIII (s. 80) ses den hue lanse med et elegant tildannet skaft og med et smukt

udformet benstykke i forenden, hvori jernspidsen er indsat. Den samme handvrksmssi

ge dygtighed gar igen i tildannelsen af den viste trskede hertil, kirzalisaq, udfort i ét stykke

og ligeledes.forsyiet med et mundstykke af ben. Skeden er ellers som oftest blot tildannet.f

to stykker sammenbundet eller samnittet trw. Det har vret nodvendigt at beskytte netop

denne srligt skarpe eller spidse lanseod, forst og fremmest for at man ikke i skyndmgen

uforvarende skulle she kajakbetrkket, hvilket ogsà kunne ske, nar den skulle lgges pa

plads.
Lansen kan placeres enten med skeden stukket under den bageste strop og pa højre side, da

den er hue og uden fremstàende tappe, der kan gnere fangeblren, eller foran til venstre,

hvor tidhigere blrespyddet havde sin plads.
Før i tiden blev der i trskaftet indsat et passende benstykke med en skarp jernod.

Blandt stikvabnene, hvor man i dag blot har en almindehigbrødkniv eller hignende, hørte

der tidhigere iii udrustningen mere traditionelt tildanede former med et kort tr- eller

benskaft, hvori var indsat en sylelignende spids eller en jernod. Hàndtagene var forsynet
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med en kort rem, hvormed de indstukket bekvemme steder under kajakkens tvrremme
kunne bindes hertil.

Til stikvabnene kan endelig henføres et srprget redskab, der sa vidt vides kun har

vret anvendt pa den allersydligste del af vestkysten, samt i Angmagssalik. Redskabet
bestàr af en Ca. 73 cm lang lidt affladet, tilspidsende trstok, der er forsynet med en

benspids. I den øverste ende, hvor handen fatter, er indsat gribeknaster af to kindtnder fra
klapsmyds samt en rudeformet indlgning af ben, og enden afsluttes af en tilpasset
hjørnetand fra isbjørn. Det er et ejendommeligt og smukt udformet vaben, der har det
østgrønlandske navn angivilerin, som betyder: noget, hvormed et dyr stikkes og som

derefter bevges op og ned i saret. Det menes fortrinsvis brugt ved narhvalfangst, og til den

endelige aflivning af dyret.

Reservelansen

I sammenhng med den beskrevne brug af harpun og lanse skal til slut omtales den sakaldte
vestgrønlandske reservelanse.

Hvis fangeren ikke ejede eller ikk’ have fet den store lanse med sig, eller hvis han af den
ene eller anden grund sad tilbage med sin harpun uden dennes sdvanlige spids, var han
alligevel i stand til at skabe sig et dødbrmgende vaben ved hj1p af >>reservelansen<<, der i sin
enkeithed bestod af en slags løs harpunspids. Denne har flere grønlandske navne, hvoraf
isr to karakteriserer anvendelsen: sakutaq, der betyder: den ting, der bliver sat pa en
anden ting for at gøre den skarp

—
0 qajaqat: den ting, der ledsager ham i kajakken.

Benkroppen pa denne løse harpunspids er uden modhager og mere buttet 0 cirkulr end
den normale harpunspids 0 er forsynet med to sma huller i muffesiden. Hullerne er
udvidet konisk pa ydersiden af kroppen af hensyn til knuderne pa de to tynde fangeliner, der
gàr herfra og gennem skafthullet, og som kan fastbindes til harpunskaftet.

Gevrposen — pôrtaq

Skydevaben er ikke nogen gronlandsk opfindelse 0 skal derfor ikke detailomtales i denne
bog. Selv om de nu har vret anvendt under fangst fra kajak i godi hundrede ar, er det et
fremmedelement i den eskimoiske materielkultur 0 er i virkeligheden et ufuldkomment
kajakvàben, der i reglen ikke kan bruges uden i forbindelse med harpun og fangeblre.
Anvendelse af riflen medførte, at man pa lngere afstand 0 nemmere kunne nedlgge en
sl, men afstedkom ogsa, at adskillige dyr 8ik tabt, inden man kunne bjrge dem, med eller
uden harpun. For at mindske risikoen for at de døde dyr gik tilbunds, og efterhanden som
frre medførte eller forstod at bruge harpunen anvendte man, isr i den sydlige del af
Grønland, hagibosse, der krvede mindre skudsikkerhed, 0 ikke var ojeblikkeligt drben
de.

Med den aftagende dygtighed i at bruge den gamle harpunteknik blev riffel eller hagibos
se mere uundvrlig, og man lrte sig da ogsa hurtigt at bruge disse med frdighed 0

82

______

KA2Ak

1:20

448 - GEV,ERSTØ-rrE - SE TIVLE

(MIOLttDG 06 OMVENDT AV4BAGT.)

FI.ADT E?STYRCE

a - —
,1. -/

Ski14OSTOP

[

/

4.

4. - -.

1’:.

•j —-

kOG

DEL. A AERSTE ESTh’kCE T%L EV/OS

___

DETAILLE 1:-i

GEVcR.POS - pr{o3

EDERJkS4A. 19.

-

- \.

NORTPLI< 1958.



prcision. Samtidig forstod man at tilpasse en skydeteknik til den øvrige brug af kajakken

som tidligere beskrevet under tilblivelsen af kajakroret (s. 37).
Men ogs andre problemer rejste sig, nar man skulle medtage skydevaben i kajak, 0 det

problemer med nok sa alvorlige følger. Som med alt nyt skulle ogsa bøssen gennem bitre

er inger indga i og tilpasses det samlede kajakudstyr, og megen overflødig plads var der

desuden ikke. Det var vel naturligt, at man i begyndelsen søgte at beskytte sin dyrt

erhvervede bøsse ved at putte den ned foran i selve kajakken, og i overensstemmelse med

kendte hensyn blev det pa venstre side af manden, for stadig at holde højre side fri til

harpunkastet; isa tilflde vendte mundingen fremad. Bøssen kunne dog ogsa ligge mellem

fangerens ben med mundingen mod ham selv, 0 i begyndelsen hvor de gamle bøsser var

med fnghtte, var begge placeringer lige uheldige. Bøssen var i reglen ladt, og kun en tot

blàr sikrede mellem fnghtte 0 hane. Der skulle saledes ikke meget til, at blaret kunne

falde ud, og at hanen kunne spndes lidt, sa skuddet gik af i utide. Resultatet var skud i

benet, hul i kajakkens bund eller vrre: skud i underlivet.

Gik der saledes hul i forenden, og denne blev fyldt med vand, kunne det dog hnde, at

den bageste luftfyldte del af kajakken kunne holde fangeren oppe, til der kom hjlp.

Kntrede manden uforvarende eller med vilje, kunne en bosse anbragt løst i kajakken nemt

glide ud 0 mistes, og i søgang, hvor fangeren sad med sin vandskindpels omkring

mandehullet, kunne han ikke trkke bøssen op fra baden. Der var saledes mange besvr1ig-

heder og farer forbundet med en placering nede i kajakken, og mange fangere mistede

herved livet. Tilsidst blev det derfor, gennem inspektorater og de grønlandske forstander

skaber gjort obligatorisk at placere bøssen ovenpa kajakken i en srlig skindpose.

Men heller ikke gevrposen fik sin endelige form pa en gang. Der gik mange eksperimen

ter forud, foretaget bride af enkeltpersoner 0 af fangere i fllesskab. Skulle bøssen

anbringes ovenpa kajakken, blev det hurtigt indset, at den ogsa skulle beskyttes mod

saltvandet, og det er sandsynligt, at man fik idéen til en sadan pose fra en tilsvarende, hvori

man opbevarede flintebøssen under transport pa hundeslde til renjagt 0 lignende.

Oprindelsen gar formentlig endnu lngere tilbage, idet posens grenlandske navn, pôrtaq,

der betyder: opbevaringspose, tidligere var betegnelsen for den skindpose, hvori buen blev

opbevaret.
Eksperimenterne med en gevrpose skal ligesom for kajakrorets vedkommende vre

pabegyndt i den nordlige del af Disko-bugten og Umanak-fjorden omkring 1870. Men først

ved àrhundredskiftet blev gevrposen sa almindelig, at man kunne konstatere en vsentlig

nedgang i ulykkerne.
I begyndelsen blevgevrposen anbragt fladt foran pa kajakdkket. Men det blev hurtigt

erkendt, at skvulp 0 sprøjt alligevel trngte mdi den, ligesom bøssens fremspringende dele

0 kolben, som ragede ud af posen, forarsagede slitage pa kajakskindet og stødte pa

forkanten af ringen omkring mandehullet.

Dette førte s igen til fremstillingen af en hue trsto1 med to, tre eller fire ben eller blot et

simpelt stykke try, der kunne løfte mundingen af gevrsposen et passende stykke op over

dkket. En sàdan stol blev kaldt asaloraq, der betyder: den lille kajakstol(asaloq), og altsa

har en tilsvarende funktion: — at lefte noget op fra dkket. Pa tavle XXV er vist forskelhige
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former, og nederst den, der med sit tvrstykke pa det ene ben synes mest hensigtsmssig,

idet den kan kiemmes fast under de forreste kajakremme.

I den sydlige del af Grønland skal der tidligere have vret anvendt en lignende 3-benet

stol, anbragt pa kajakken, og som man havde med sig, nar man i storis-omradet yule skyde

fra selve isen 0 ønskede en stotte for riflen.

Gevrposen blev fremstillet enten af afharet slskind, beregnet direkte til dette formal,

eller af hvad der ellers var for handen af gamle skind fra kajakbetrk, konebad eller

fangeblrer. Posen blev smurt med spk og tran for at blive vandtt.

Det blev tidligere brugt at forsyne posens abning med en trring for at holde den udspilet,

men mere almindeligt blev det, at holde den fast med to snore til højre og venstre side,

ligesom det ogsa kunne forekomme, at en tredje snor fra posemundingens overside blev fort

skràt op og bundet til kajakstolen. Fortil holdes posen fast med en — sjldnere med to

stropper til kajakkens forreste tvrrem. I hard so, hvor man alligevel ikke kan anvende

bossen, tages den ud, aflades 0 puttes i kajakken, Og poseabningen lukkes nodtorftigt. Som

srti1f1de har tidligere vret observeret anvendelse af to gevrposer — for henholdsvis

riffel 0 hagibosse.
Pa tavie XXIV er vist en srlig smukt forfrdiget gevrpose med afsluttende stottestyk

ker af ben og med stropper, der ender i praktisk udformede benkroge for fastholdelse i

kajakkens tvrremme. Nederst er vist et eksempel, hvor en fanger som forreste stropholder

har anvendt et fornemt trof — isbjornens hjornetand — maske med nogen symboisk

betydning pa denne fremtrdende plads ved kajakspidsen.

Til brugen af skydevaben horte for i tiden en ladestok, der i reglen blev anbragt bagpa

tilvenstre, og stukket md under tvrremmene dér, medens kugler, krudt, fnghtter og

blàr blev baret i en lille skindpose hngende pa ryggen eller puttet ned i kajakken bag

fangeren.

Skydeseji — tâlutaq
Til nyopfindelserne omkring brugen af skydevaben fra kajak hører endelig et skydeseji —

eller snarere et skjulsejl, der kamouflerer bad og redskaber, og bag hvilket fangeren i skjul

kan gøre sine forberedelser 0 lgge an mod byttet.

Som kajakroret og gevrposen menes ogs skjulsejlet at have sin oprindelse blandt

Disko-bugtens initiativrige fangere i tiden omkrmg og lige efter midten af 1800-tallet. Dets

udbredelse herfra synes at vre foregaet ret langsomt, for da den kendte bogtrykker Lars

Moller fra Godthab i 1883 kom til Nordgronland pa en rejse som tolk, lrte han først dér

tilstedevrelsen af skydeseji, bossepose og kajakror, og han købte i Jakobshavn eksemplarer

heraf, som han tog med sig tilbage og skrev om det folgende àr i gronlandsavisen ‘>Atuagagd

liutit<<. Hans indsats herved 0 ovrige anbefaling medforte, at disse nyskabelser blev kendte

og efterhànden almindeligt brugte.
Det gronlandske navn for skjulsejlet er det samme som for det seji, der anbragt pa en lille

s1de anvendes under jagt med bosse pa isen, og ideen er formentlig overfort herfra og
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tillempet den nye anbringelse pa kajakken. Man har eksperimenteret sig frem til forskellige

konstruktioner og anbringelser, der mere eller mindx’e eksisterer endnu.
Den mest almindelige konstruktion ses pa tavie XXVI, C. Selve sej let er af hvidt bomuld i

forskellige sterrelser, idet højden varierer fra 30 til 45 cm og bredden fra 65 til 85 cm, aitsa

lidt bredere end selve kajakken. Sejiet fastgøres til og holdes udbredt mellem to vandrette

tynde stokke, der igen holdes oppe af en opstander (sjldnere to). Opstanderen anbringes

lidt tilbagehldende i en trklods, hvis underside har en underskaret konisk not, der passer

til kajakspidsens øverste tvrsnit.
Skjulsejlet medbringes som regel sammenfoldet og sttes først pa, nar fangeren nrmer

sig fangstomrâdet. Sa spidder han trklodsen med sin harpun eller lanse og kan derefter fra

sin plads i mandehullet na at stte det frdigmonterede seji md over kajakspidsen og

kiemme det fast dér ved at trkke harpunspidsen til sig igen. Nar sejiet er pa plads, hnger

det ned pa hver side af kajakken, 0 underkanten, der er forsynet med sma blystykker, nar

nsten ned til vandet. Nàr det skal fjernes igen, stødes det af med aren og kan samles op fra

vandet.
Det fortlles, at skjulsejlet først blev lavet, sa det sad helt fast, og at det da kunne hnde,

at fangelinen kom i kiemme omkring det. Senere blev det sa ndret, saledes at det let kunne

falde sammen, hvis noget greb fat i det, og saledes at det som alt det øvrige kajakudstyr var

let at tage af og stte pa.
Et sadant skjulsejl dkker ikke samtidig fangeren helt, og han ma yderligere sørge for at

have et hvidt overtrk pa overkrop og hue eller iføre sig en lys anorak. -

En udformning af skjulsejlet, der bruges i det nordlige Grenland ses pa tavle XXVI, A.

Her anbringes sejlet efter samme princip, men det sidder sa lavt, at det samtidig er

nødvendigt at have et hvidt klde udspndt skrat op langs forsiden af kajakstolen.

Pa tavle XXVI, B er vist en anden form med en anbringelse sa langt tilbage, at fangeren

direkte kan rejse og lgge skjulsejlet. Her holdes sejiet af tolodrette stykker, der erfastgjort

i en lille tvrbjlke stukket under gevrposen, og som samtidig holder denne oppe fra

dkket.
Endelig skal nvnes en konstruktion ito variationer, der har vret anvendt i det sydligste

Grønland 0 endnu kan ses i brug i Julianehab. Den blev anbragt noget tilbage pa fordkket

omkring den midterste del af gevrposen med en fast del fastholdt til tvrremmene og med

en drejelig overdel, der bar selve sejiet (tavie XXVI, D 0 fig. 15) Sejiet kunne saledes

anbrmges, inden man tog pa fangst, 0 blev drejet sà det stod parallelt med bâden. Herved

undgik man, at det ellers udragende sejl fangede isskosser, ligesom det gjorde mindre

vindmodstand. Senere kunne fangeren nemt med sin harpun eller are dreje det pa tvrs

omkring den lodrette akse. Det blev i begyndelsen anbragt helt forude 0 drejet ved hjlp

af to snore, men da det var for kompliceret, blev det flyttet Ingere tilbage.
Nar kajakken er pa land, er det almindeligt at se skjulsejlet anbragt udspilet pa sin plads,

sàledes at det kan torres 0 bleges.

Fig. 15. Skydesejl. Julianehab, 1970.
Bemrk linestolen Og bagenden af en vingeharpun med kastetr afype med hage.

Bugserline-s&t — kalutit

Efter at byttet er drbt, er vanskelighederne ingenlunde forbi, men der forestâr fangeren en

ofte tung og besvr1ig transport fra fangstpladsen 0 hjem til den ventende familie. Turen

kan vre lang, og der ma regnes med ubehagelig so, strom 08 vind. Til at imodegâ disse

vanskeligheder ër udvikiet et sindrigt system af bugserliner, som er noje tilpasset sadanne
forhold.

Er soen rolig, er den enkleste made at transportere slen pa at bakse den op pa agterdk
ket, hvad derdog ikke er lige let for en enlig fanger. Skulle der vre to sler, kan den anden

til nød lempes op pa fordkket, men sâ er der kun meget lidt fribord omkring mandehullet.
Den dode sl skal kunne flyde sa let som muligt. Derfor er noget af det forste, fangeren

skal foretage sig, at lukke sarhuller ogandre àbninger. Hertil bruges forskelligt formede
trplokke, dec enten kan vre bundtet og gemt under blren eller stukket af vejen 1

kajakken. Disse sârpropper — simiaq — eller blodpropper — kissarqutit — kan vre 10—18 cm
lange og enten ovale eller cirkulre i tvrsnit og med en ellers konisk lngdefacon, sà de
kan klemmes fas i harpunsaret. Desuden findes nogle lidt lngere og slanke stokke, kaldet
strubepløkke, til at lukke hullet pa slens hals, efter at den er pustet op.
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TAVLE XXVII
BUGSELiNE -SIEt

Fra Angmagssalik kendes nogle srlig karakteristisk udfrdigede sàr- og strubepløkke
med cirku1rt skarne hak af udseende som spidsen af en gashane. Desuden er der i den tykke

ende af pløkkene udskaret et meget groteskt formet menneskehoved. Oprindelig har der

muligvis bag anvendelsen af sâdanne ansigter vret en slags overtro om, at sàrproppen

kunne tilkalde fangeren, dersom slen skulle drive bort. Sekundrt har sãrpropperne vret

anvendt som amuletter mod sygdomme.
Til yderligere forbedring af slens flydeevne kan der pustes luft i dyret mellem spk og

skind eller i dets tarme, og hertil har vret anvendt pusterør fremstillet af ørnevingeben
ellër en hul tangstilk. Nâr slen sledes var oppustet og diverse huller lukket, var det ikke
strengt nodvendigt ogsà at bruge flydeblre. Det er herefter nødvendigt at tøjre dyret til
kajakken, sâ det kan følge den uden besvr for roningen, og uden at det >>girer<< eller gør for
megen modstand.

Et komplet buserlinest er noget skematisk vist pa tavle XXVII. De primre dele A, B og
C er forbundet med en samleline, der egentlig kun tjener til at holde delene sammen, hvis en
af dem skulle gâ løs. Ti1svarede kan flydeblren (D) kobles pa efter behov.
_Aer--to-ens-stykker hbldt sammen med en lngde line. Dc smalle flade og tilspidsede

stykker, mangivsiutit, er tildannet af rentak, ben eller tr i ca. 15 cm 1ngde, og stikkes md
under skindet henholdsvis ved hage og ved øverste brystben og drej pa tvrs. Til
genudtrkning blev de tidligere ofte forsynet med en kort, tynd strop endende i en
beiknop.

Samlestykkerne, nagtoraq, er Ca. 5 cm lange, buttede lidt krummestykker af rentak eller
af kaskelottand og er vinkelløbende gennemboret, sâ linen kan føres igennem 0 làses fast.

E?isse stykker hftes under kajakkens tvrremme under og foran kajakstolen, (Se tavle
XXVIII, B, s. 92):.

B viser et samlest til at hfte slens forlaller sammen, saledes at de ikke slber Og gør

modstand i vandet. Spidsen, upássiut, er en lancetformet og skarp benspids, medens det
midterste benstykke er mere afrundet og fast anbragt med en nitte. Det viste tvrstykke i

• den anden ende er srligt opfindsomt udformet som to forskydelige stykker med den korte
spidsende fastgjorttil lineenden. Det er ellers oftere blot et aflangt ben- eller trstykke med
linehul i midten. B-sttet kan ogsâ anvendes til bundtning af fisk.

C angiver et navlestykke, hvor det øverste lige try- eller benstykke stikkes md under en
tvrrem lige bag kajakringen. Forbundet hertil sidder det stykke, der er beregnet til at
stikkes under skindet ved dyrets navle. Stykkerne er enten knyttet sammen som vist, eller
blot direkte gennem en slidse i samlelinen som ved B.

Selve navlestykket er af ben eller rentak og ofte kun formet som en lidt krum tvrpind,
der passer til rundingen af slens bug. Det her viste stykke udmrker sig ved at vre udført
med srlig mekanisk snilde som to hngslede stykker, der enten som vist danner T-form
eller kan slas sammen i for1nge1se, hvor det tyndere stropstykke lgges ned i en hulning
p et spidse tvrstykke (se ogsa tavle XXVIII, A).

Bagenden af samlelinen ender ligesom forenden i et oje, hvor yderligere en bugserstrop
kan placeres ved slens bagluffer, ligesom man ogsa her efter behov kan fastgøre en
flydeblre.
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TAVLE XXVIII
DTiLLR AF BUGSERSIT

—
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F1ydebLren fremstilles af urinb1ren fra hvid- og narhval, og er forsynet med en

oppusmingsventil i lighed med fangeblrens, men tyndere og noget lngere, sà der er plads

til hul for en linestrop til sammenbinding med hovedlinen. I blreventilen kan i stedet vre

tilbundet en lidt mindre udgave af den samme mekaniske anordning som ved navlestykket,

kinguldiersiut, saledes at dette kan stikkes direkte i dyret eller i bugserlinens stropper, hvor

det matte findes pakrvet. I den modsatte ende af blren kan vre bundet en tynd line til at

vikie om den sammenrullede blre medens den opbevares i kajakken. Ogsa det øvrige

bugserst opbevares omhyggeligt sammenrullet i kajakken.

Den drbte sI kan sãledes nemt hgtes fast til kajakken 08 OSa nemt hgtes fra igen,

sãfremt fangeren under hjemturen far lejlighed eller lyst til at jage nyt bytte. Den velforsy

nede fanger medbringer da ogsã ekstra bugserline eller dubletter af A-, B- Og C-stykkerne

og er ellers snarrãdig til at SflO og sammenhgte linerne, sâ han om fornødent kan bugsere

indtil fire-fem oppustede sler hngende efter hinanden langs kajakken, eventuelt yderli

gere hjulpet af ekstra flydeblrer medtaget til dette formal.

Bugsertøjet dannede for i tiden desuden en slags màleenhed ved uddeling af fangstparter,

hvor_det-efter—fordelingsfElerne ifolge de gamle traditioner var bestemt, at’or eksempel

lngden af kødgaven svarede til afstanden mellem forreste 0 nederste bugserstykke,

medens bredden kunne bestemmes af fangeren selv alt efter dennes gavmi1dhd 0 dko

nomi.

Fiskeredskaber

Kajakken med dens fangsredskaber er forst og fremmest skabt til jagt p& havets storre

pattedyr, 0 fangsten heraf var da ogsà for gronlnderen det vigtigste til livets ophold 0 det

primreihele hans livsopfattelse — det var en gerning, der var en fri mandvrdig, og som

der skulle en mand til at udøve. Var tiderne sløje, 0 sulten stod for doren, matte man dog ga

pa akkord med stoltheden og forsoge fiskeri fra kajakken. Det kunne vel ogsâ vre sundt

med lidt afveksling i kosten, 0 det vile vre uñaturligt ikke at skaffe fode, nar denne

fandtes. Tidligere blev fiskeri ikke anset vrdigt for en fanger, og kun de unge drenge og

ldre mnd bidrog til hüsholdningen yed fiskeri. Alligevel er der igennem tiderne udviklet

srlige grønlandskeredskaber til fiskeri, 0 selv om de ikke specielt er til brug fra kajak,

fandt de dog anvendelse herfraogblevpâ flere mader og sammen med forskellige hjlpered

skaber tilpasset, sà de bedre kunne anvendes fra kajakken.
- Skal der fiskes fra kajak, buyer denne ikke nodvendigvis ogsâ udstyret med de sdvan1ige

fangstredskaber, men ofte medtages et.blandet st af fiske- og jagtredskaber. Det kunne jo
vre, at der dukkede noget de1t op, og en sâdan chance kunne man ikke lade ga fra sig.

Indtil fornylig brugtes endnu pilkeredskaber, som vist pa tavie XXIX. De blev fremstillet

de lokalt• forekommende materialer og for det meste med kroppen udskãret af fedtsten 0

formet i en spidsoval 0 buttet facon med en flad, lidt krummet bagside (A 08 C). I den øvre

endeer de affladet og forsynet med en lidt skrâ not, hvori er indsat et fladt benstykke, der

¼-
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TAVLE XXIX

cuJi.tcLu±
a. 9.i19.
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fastsurret fortstter bagsidens krumning og med sin vredne position giver pilken en

skrueagtig gang i vandet. I den tynde nedre ende er der ligeledes en anlgsflade, 0 her

sidder fastsurret et slankt afrundet benstykke, kanartaq, (navnet er afledt af den gronland

ske betegnelse for skinneben), hvori er indsat jernkrogene, der oftest er tilfilet af gamle

søm, oqi.mersat: det man tager i munden.
Fedtstenskroppen kan vre forsynet med indsatte perler, smâ stykker bly eller perle

morsknapper, eller den kan gøres bedre fangende ved pabinding af røde tøjstrimler eller af

de røde tejstefødder. Opfindsomhed ogsa pa disse punkter har vret stor. Kroppen kan ogsâ

— som pa B — vre en snkesten af en glimmerholdig stenart, der fra naturens hand har en

passende, kantet facon; denne sammenholdes ved en kunstfrdigt snoet skindstrop med det

krogbevbnede benstykke.
Linerne var i gamle dage sammensat af strimler fra hvalbarde, 0 de kunne vre

• overordentlig lange alt efter hvilke fiskearter, man søgte. Den srligt lange snøre pa 3—400

m, der var nødvendig til fangst af rødfisk, sulugpâgaq, havde sit eget navn — sulugpaugar

siut. Til hellefisk 0 torsk krvedes ikke sa lange liner. Fisketeknisk kendte man ogsä til

ingelse•af-xantikink<cog flydestykker af tr til at holde linen oppe, hvis den skulle glide

ud af hànden.
Tidligere l& snøren oprullet fortrmsvis bag pa kajakken, men senere anbragte man den

omkring en firkantèttrramme, der med en strop blev fastgjort til en tvrrem foran

mandehullet. For at snøren ikke skulle slide pa kajakskindet, anbragte man foran et

hammerformet redskab af tr — eller to trstykker sat sammen i T-facon — med den frie

ende ragende ud til højre for kajakken, medens hovedet eller tvrstykket var i spnd under

tvrremmene. I den udragende ende var en glat hulning, hvorover linen kunne bevges.

Til at drbe den fangne fisk ved slag over nakken medbragtes et 35—40 cm langt tildannet

trstykke — avârtaut.
Fiskene kunne enten hnge bundtet i vandet ved siden af kajakken eller ogsa ligge stablet

op pa bagdkket. For at de ikke skulle glide ud, blev der her anbragt et par firkantede stokke

skubbet hid under tvrremmene. Under remmene foran blev der stukket en kraftig kniv.

Til hajfiskeri brugtes svrere line og kraftigere opviklingsramme, 0 desuden var det

nodvendigt at medbringe et par løse, brdder eller lignende, som blev klemt md under

remmene og— ligesom aren — kunne rage ud pa tvrs af kajakken og hvile pa vandet som

afbalancerende udliggere, fordi den tunge fisk skulle hales op med begge hnder. Til at
hugge i fisken brugtes en svr fangstkrog pa et trskaft — nigsik.

I dag anvendes til fiskeri en kraftig sejlgarnssnøre eller svr nylonline og moderne pirke
med hngekroge.

An t tilbehør

Til kajakkens udrustning af hjlperedskaber hører nogle fà supplerende smating.
Det er om vinteren nødvendigt at medbringe en sakaldt isskraber, sermiaut el. sermêr

siut, saledes at fangeren, sâ langt han nu kan rkke, kan skrabe den is fra kajakskindet 0
eventuelt redskabeme, som bølgeskvulpet har afstedkommet. Redskabet, som har sin plads
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pa kajakken stukket md under tvrremmene foran manden, er Ca. 30—40cm langt 08 formet
som en hue, flad og krum drengesabel. Den fremstilles af flkket renhorn, hvalrostand eller
hvalben og kan i spidsen have et hue indsnit, hvormed den ogsa kan anvendes iii løsning af
knuder. Handtagsenden er hensigtsmssigt udformet med fingergreb 0 endefortykkelse
og kan desuden vre forsynet med en hue skindstrop med en endeknop af ben i lighed med
harpunens hngestrop. Enkelte steder i Diskobugten har denne endeknop vret formet
som en stiliseret dyrefigur, ligesom selve isskraberen herfra kan have indridsede scener fra
hvalrosjagt eller afbildning af konebade. Ellers er isskraberen som de øvrige redskaber
normah ikke ornamenteret. Vedrørende oprmdelse 0 alder kan det nvnes, at isskraberen
ikke er forekommet i fund fra Thule-kulturen, men er kendt fra Inugsuk-perioden og
fremover.

Om vinteren er det ligeledes ofte nødvendigt at medbringe en sakaldt tuk for at kunne
lempe sig vej imellem isen. Redskabet er et ca. 150cm langt trskaft med en mejsellignende
jernspids, og det anbringes bagpa kajakken til venstre stukket md under tvrremmene.
Redskabet hører ikke til den faste kajakudrustning, men har sin normale brug under fangst
fra fast is.

I nyere tid har ogsa kikkerten f&et sin plads blandt kajakudsty ret, og selv om grønlnde
ren i almindelighed anses for at have et skarpt syn og erfaring i at vurdere betydningen af det
sete, ma anvendelsen af en god kikkert alhigevel anses for en nyttig ting. Der er 08 har vret
anvendt bade enkelt- 0 dobbelt-kikkert, men det har sikkert ikke vret de kostbareste
udgaver, der har fundet vej til Grønland, 0 hinser 0 indstilhingsmuhigheder bar nppe
vret i bedste stand. Kikkerten opbevares omhyggeligt i bunden af kajakken indsvøbt i en

stump skind ehler hignende.
Som nysgerrigheden efter at vide hvad skotten har pa under kilten, kunne man spørge

om, hvad fangeren sidder pa i kajakken. Svaret er et hue stykke skind og ahlerheist en stump
skind fra isbjørn, der regnes for det varmeste. Der kan nok vre grund til at sørge for Iidt
varmeisolation netop pa dette sted, hvor fangeren i timevis skal sidde direkte pa trskelettet
kun adskilt fra det kolde vand af skindbekldningen.

Selv om fangerens pakldning higger udenfor nrvrende bogs emne, skal dog blot
nvnes hahvpelsen, der som en muffe af vandtt skind sidder tt om hivet og shutter ned om
kajakringen. Halvpelsen anvendes i roligere vande, medens helpelsen, der med rmer

htte helt omslutter fangeren 0 forbinder ham i et vandtt hele med kajakken, tillader
frden i hoj søgang. Ti! pakldningen hører desuden de srhige kajakvanter med to
sehvstndige tommelfingre pa hver, sàledes at vanten kan bruges enten med oversiden eller
undersiden mod aren.

Normalt medfører fangeren ikke egent!ig føde under kajakfangsten; han har almindehig
vis kun lidt spk foran pa kajakdkket, maske til at tygge hidt pa, men navnhig til at gnide pa
frosne hnder 0 til at reparere rifter i kajakskindet eller til at stoppe i eventueh!e huller
opstaet undervejs.

KAJAKSTATIVET

Nar fangeren vender hjem, og kajakken ikke skal bruges, b!iver den anbragt pa et stativ, der
ofte er lavet af tilf1digt drivtømmer 0 brdder (se fig. 5 s. 21).

Den placeres sa tilpas højt oppe, at hundene ikke kan gnave i skindbetrkket — og frit i

huften, sa den kan tørre og bhive klar igen til fly søstning. Tidhigere har det ogsa vret
anvendt at anbringe kajakken pa en sokkel af opstablede store sten.

Kajakvanterne skal ogsa tørre og er som beskyttelsesmuffer pa praktisk vis trukket ned
over hver sin stativende (fig. 16). Kajakken er her anbragt opret, sà det vih vre nødvendigt
at beskytte mandehullet mod regn med en stump skind ehher lignende, men det er hige sa
almindeligt at lgge kajakken med køhen opad, og da skal det blot sikres, at redskaberne er
stukket forsvarligt pa plads under tvrremmene, sa de ikke kan falde ned.

For at sikre kajakken mod at bhive blst ned, buyer den enten tøj ret til stativet eller der
hnges et par store sten i en strop omkring baden.

-

//
Fig. 16. Kajak pa stativ. Upernavik, 1955.
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Afsluttende bemrkninger

Selv om der i den foregende gennemgang maske er vist en lidt ensidig beundring for den

materielle udrustning 0 hele redskabsteknikken, m dette ikke slore den kendsgerning, at

den grønlandske fanger mestrer det maske farligste og vanskeligste livserhverv, der kan

bydes mennesker.
For grønlnderen har m1et i tilvrelsen da ogsa vret at blive en god fanger, hvilket

betød, at han ogsâ skulle vre en god kajakroer, og mod dette mal strbte man fra den

tidligste barndom. Allerede moderen bidrog førhen til, at den spde søn udførte rituelle

bevgelser med armene, som om han roede i kajak, eller hun lod ham harpunere smâ

kødstykker med et hue spid. Gennem drengearenes tidsfordriv med stenkast opøvedes arm

og øje, og med efterlignende lege eller ved faderens direkte instruktion blev der trnet til

den eftertragtede titel piniartorssuaq, der betyder, en stor slfanger. Drengenes lege

omfattede ogsà kajakroningens kunst og utallige vandpytter har givet stof for fantasien ved

anvendelse af brddestumper 0 emballagekasser som surrogat for are og kajak.

Endnu i dag kan man opleve at se en hue dreng med alvorlig mine padle sig vej over en

kvadratmeterstor pyt — en dreng, der nppe vii opna at skulle til hays i en rigtig kajak
—

og

mange steder i Grønland findes omkring bostederne lavninger med smeltevand eller smà

soer, der endnu brer betegnelsen qajaussarfik — stedet hvor man leger kajakmnd.

Mere bevidste 0 konkrete bestrbelser pa undervisning i fangst fandt sted, da landsrà

dene i Syd- og Nordgrønland i henholdsvis 1922 0 1923 lod udarbejde en bog om

fangstmetoder til oplysning for ungdommen. Her har forskellige erfarne fangere videregi

vet deres viden i en forti1ende form, am alle slags fangstmetoder fra kajak sarnt om andre

jagtformer. De to lrebøger er i 1964 udgivet samlet pa dansk af Den kongelige grenlandske

Handel.
De grønlandske sagnhelte var som regel ogsâ dygtige kajakroere, og som forbihleder hen

bar de ydet en naturlig pvirkning af de unges livsmønster. Egenskaber som hardførhed,

udholdenhed og tàlmodighed var nødvendige for at begive sig ud i kajak og opsoge sherne

ved deres trkruter — en speciel fangstform kaldet qámavik, der hentyder til et sted, hvor

man sidder og lurer pa byttet. Sadanne trkruter 1 ofte sa langt til hays, at ikke alle vovede

sig derud, og sagnene beretter da ogsâ, at man hertil behevede en kajak med en belt anden

konstruktion, som blev kaldt en kujagInalik, og som skulle vre betrukket med ugarvet

skind.
Tilvrelsen for den grønlandske fanger var besvrhig og krvende p& mange macicr.

Skuhle han langt til hays for at finde abent vand, matte han enten bre kajakken pa hovedet,

eller medtage den pa sin hundes1de fastsurret til opstanderne. Han patog sig oftelange og
anstrengende kajakrejser med post, ehler havde sin uundvrhige kajak med sig som lods og
assistance for opdagehsesrejsende og ekspeditioner. Med kajak tilsà han sine fhder rundt
omkring i distriktet. Pa de arlige rensdyrjagter i indlandet fulgte kajakker med konebâdene
for at lette frden ad de mange ogofte store indsøer, og senere kunne de, parvis sammen
bundet, transportere det nedlagte vildt tilbage igen.

Overalt var det nodveñdigt at kunne orientere sig og finde vej ud og hjem, og ikke mindst
nâr man havde vret sâ Iangt til hays, at landet kun sas som mere ehler mindre sammen
hngende konturer af de høje fjelde og det have forland. Flere steder hangs Grønlands
vestkyst kendes bestemte kystafsnit, der med hidt fantasi kan minde om en kajak i sideprofih,
og hvor de enkehte markante punkter af fangerne fik navne svarende til f.eks. kajakstohen,
sehve kajakroeren, fangebhren, stvnen m. v. Sâdanne og hignende kendetegn anvendtes
som sikre pejhemrker.

At kende 0 forstá enhver detaije i natüren var simpehthen nødvendigt i kampen for
eksistensen: vurderingen af fangstdyrenes forskehhige stiihinger i vandet, betydningen af
vindretning-ogtidevanclets gang — alt matte nsten ubevidst opfattes, inden redskaberne
som en nsten instinktiv reaktion kórn i anvendehse. Bhev ahie disse faktorer ikke rigtigt
kombineret, forfejhede fangsten, og smà fejitrin førte desvrre ofte tih livsfarhige situati
oner. Iføhge statistiske ophysninger om dødsarsager for mnd i Vestgrønhand udgjorde
kajakuhykker i perioden 1886—1910 cirka20 00.

I et erhverv med sã mange farer og uberegnehige faktorer ma det synes menneskehigt
naturhigt, at rnan i usikkerheden.sogte hjlp ved troen pa amuletter. Hos Igdlulik-eskimo
erne i Nordcanada brugtes det at hgge skindet af en sneppe md i stvnen pa kajakken for at
gøre den sødygtig og for ikke at kntre. Andre har samme sted anbragt foden af en ishom for
at bhive dygtige kajakroere, 0 tidhigere hargron1nderne anset et skind af en lom ikajakken
som et middel iii at give hurtig og hydlos fart. I sagnene foreskrives det eksempehvis som
forholdsregeh thod darlig fangst at lukke den dárhige huft ud af fangeblren og stte ny prop
.i, ligesom man ogsà kunne skrabe harpuns et med en kniv 0 røge sig sehv i de tndte
spâner. For at kunne harpunere godt brugtes tidligere bhandt fangere i Angmagssalik-di
striktet at tatovere enkelte mindre streger pa arme og handled.

Kajakfangsten var fø.rst og fremmest mandens domne, men der berettes dog om enkelte
tilflde, hvor en bamlos fangerkone ophrt af sin mand, elher en srlig dristig enke som
eneste udvej, har givet sig i kast med fangst fra kajak.

Kajakken har saledes fuhgt grønhnderen hehe 1ive og somme tider ogsa efter døden.
Langt op i det. 19. arhundrede holdt den hedenske skik sig, at give døde deres ejendele eller
fornemste redskaber og somme tider ogsa deres kajak med i gravens stenstning, og hvis
higet bhev kastet i havet, kunne det ske at ogsa kajakken blev sat ud og snket her.

Disse handhinger ma veh ses som en hdrende gestus tih det ukendte efter livet og en
forpligtende erkendehse af, at fangsten pa denne side af dden var uigenkaldeligt slut.

Og her shutter ogsa beretningen om den gronhandske kajak og dens fangstredskaber.
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