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Knud Rasmussen Selskabet viser filmen:
The Journals of Knud Rasmussen, 4. september 2019
Vi serverer kaffe og the. Vin, øl og Vand kan købes. Før og efter filmen socialt
samvær.
Arrangementet er gratis og alle er velkomne.
Filmen introduceres af antropolog og formand for Knud Rasmussen Selskabet Claus
Oreskov.
Instruktører: Zacharias Kunuk og Norman Cohn
Medvirkende: Aua: Pakkak Innukshuk, Apak: Leah Angutimarik, Knud Rasmussen:
Jens Jørn Spottag, Peter Freuchen: Kim Bodnia og Therkel Mathiassen: Jacob
Cedergren.
The Journal of Knud Rasmussen er et af filmhistoriens mesterværker. Vi får et indblik
i det arktiske Canadas naturskønhed. Rollebesætningen er næsten udelukkende
inuit med nogle få danske skuespillere som undtagelser.
På den 5. Thule ekspedition til arktisk Canada i 1921 møder Knud Rasmussen, og
hans ledsagere, shamanen Aua og hans familie. Knud fascineres af Aua og dennes
kone Orulo. De bliver hans hoved informanter på hele turen. Vi ser en berømt scene
fra ”Fra Grønland til Stillehavet”, hvor Aua forklarer og viser Knud Rasmussen
omstændighederne omkring inuits trosforestillinger.
Therkel Mathiassen og Peter Freuchen tager sammen med Auas gruppe til Iglulik. På
vejen oplever de misfangst og hungersnød. Auas smukke datter Apak har skjult en
hemmelighed for gruppen – nemlig at hun har haft en abort. Noget man dengang
skulle meddele samfundet, så de kunne tage de nødvendige magiske forholdsregler.
Apak er selv åndemaner og ved, at hun er skyld i hungersnøden. Hun bekender
under en åndemaning og dermed løses forbandelsen.
Gruppen er nu fremme ved Iglulik og her konfronteres de med den nye religion og
dens profet Umik. Umik forlanger, at de opgiver deres gamle tro og går over til hans

udgave af kristendommen – ellers vanker der ingen mad. Dette er et dramatisk
øjeblik i filmens fortælling og vi ser til sidst Aua tage afsked med sine trofaste hjælpe
ånder.
Filmen omtales i 2 artikler i Slædesporet: Slædesporet nr. 28 maj 2011 –
Qujangnamik af Claus Oreskov. Slædesporet nr. 38 september 2014 – Avas smukke
datter af Claus Oreskov.
Filmen inddrager episoder som er omtalt i:
Fra Grønland til Stillehavet, bind 1, af Knud Rasmussen.
Med Knud Rasmussen blandt Amerikas Eskimoer af Therkel Mathiassen.
Min anden ungdom af Peter Freuchen.
Eskimoer og vilddyr af Helge Bangsted.

Åndemaneren Aua sammen med en af sine hjælpeånder.

