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Ágrip 

 

Ritgerð þessi er í hnotskurn umfjöllun um list og minjagripagerð í Kulusuk þorpi á 

Austur Grænlandi. Ég byggi skrif mín á reynslu sem nær yfir rúman áratug og styðst  

því mikið við etnógrafískar lýsingar og viðtöl sem ég hef tekið við ákveðna 

einstaklinga í Kulusuk. Auk almennar lýsingar á lífi fólks sem selur handverk sitt sem 

minjagripi til ferðamanna er samtvinnuð fræðileg umfjöllun um list og þau hugtök 

sem tengjast því viðfangsefni. Þar leita ég í smiðju mannfræðinga sem fjallað hafa um 

hugtakið list og bendi á ólíkar nálganir þeirra á viðfangsefnið. Ritgerðin var lengi í 

smíðum þar sem umfang hennar er tiltölulega mikið sem meistarverkefni í mannfræði. 

Ekki er um  eina endanlega niðurstöðu í lokin nema að list og minjagripagerð í 

Kulusuk er á hverfandi hveli og fer það saman við byggðaþróun síðustu áratuga í 

Grænlandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

.  

The main theme of this essay is the value of art and souvenir making for the 

indigenous peoples of Kulusuk village--located on the east coast of Greenland--as a 

parallel to the value given by the scholars and collectors of the outside world.  The 

information given is based on more than a decade of experience, living amongst the 

people of Kulusuk, and is therefore deeply founded on ethnography and interviews 

with native individuals.  These writings discuss the peoples' daily lives, selling crafts 

to tourists, as well as theories on art and other concepts relating to the subject.  I refer 

to anthropologists that have debated over the subject and have offered differing 

opinions on how to address the issue of a culture with little to no other options for 

economic sustainability and, ultimately, survival.  The essay is quite extensive and not 

conclusive on the theoretical discussion of art in general, but, rather, underlines the art 

of living for a people without a future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formáli 

 

Þessi ritgerð er metin til 40 eininga og er lokaverkefni í meistaranámi í 

mannfræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var dr. Sveinn Eggertsson lektor við 

Háskóla Íslands. Það á margt fólk þakkir skilið fyrir að þessi skrif urðu um síðir 

að veruleika. Ritgerðin var lengi í smíðum og vil ég þakka leiðbeinanda mínum 

fyrir óbilandi trú og hvatningu á tímum þegar mér fannst vera að fjara undan 

verkefninu. Eiginmaður minn og sonur voru með mér allan tímann í Kulusuk. 

Þeir hafa sýnt mér endalausa þolinmæði og skilning og eiga þeir ótal þakkir 

skilið. Einnig á Sigríður Gunnarsdóttir prófarkalesari hrós skilið fyrir ýtarlegann 

yfirlestur á ritgerðinni.   

 Ég vil þó fyrst og fremst þakka fólkinu í Kulusuk fyrir að taka mér án 

tortryggni og deila með mér hluta af lífi sínu. Það er aldrei sjálfgefið og jafnan 

erfiðasta vandamál mannfræðings á vettvangi. Mín einlæga ósk er að ritgerð 

þessi gefi lesandanum skilning á lífi fólks sem býr yfir menningarlegum 

gersemum og að brot af þeim upplýsingum varðveitist hér í skrifum mínum um 

list og minjagripagerð í Kulusuk á Austur Grænlandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Efnisyfirlit 
 
  

1. Inngangur..................................................................................................................1 

2. Kafli: Kynning..........................................................................................................4 

2.1. Til Kulusuk..............................................................................................................4 

2.2. Gula húsið: Vor 1998 – vor 1999............................................................................6 

2.3. Bláa húsið: Vor 1999 – haust 1999.......................................................................14 

2.4. Brúna húsið: Haust 1999 – vor 2001.....................................................................15 

2.5. Rauða húsið: Vor 2001 – vor 2006.......................................................................16 

2.6. Nýja rauða húsið: Vor 2006 – ?............................................................................21 

2.7. Kulusuk 2011........................................................................................................23

  

3. Kafli:  Félagsleg vandamál....................................................................................24 

3.1. Austurströndin.......................................................................................................24 

3.2. Áfengið..................................................................................................................26 

3.3. Glæpir og ofbeldi..................................................................................................29 

3.4. Kynferðisleg misnotkun á börnum........................................................................32 

35. Sjálfsvíg..................................................................................................................33 

 

4. Kafli: Aðferðafræðin..............................................................................................34 

4.1. Aðferðafræðileg vandamál....................................................................................34 

4.2. Aðferðafræðin og úrlausnir...................................................................................34 

 

5. Kafli: Mannfræði lista...........................................................................................36 

5.1. Sögulegt samhengi................................................................................................36 

5.2. Hvað er list?..........................................................................................................38 

5.3. Hugtakið list..........................................................................................................42 

5.4. Listsmíði inúíta......................................................................................................43 

5.5. Þróunin í Kanada og Alaska..................................................................................44 

5.6. Þróunin á Grænlandi..............................................................................................45 

 

 



 

6. Kafli:Trúarhugmyndir og heimsmynd................................................................46 

6.1. Uppruni og trú.......................................................................................................46 

6.2. Angakok og ilisitsok.............................................................................................47 

6.3. Tupilak..................................................................................................................49 

6.4. Kunak að búa til tupilak........................................................................................50 

6.5. Oktavía og tupilakinn............................................................................................51 

6.6. Amasa og ísbjörninn.............................................................................................53 

6.7. Gömul gröf............................................................................................................54 

 

7. Kafli: Kulusuk í sögulegu samhengi.....................................................................57 

7.1. Uppruni forfeðranna..............................................................................................57 

7.2. Ammassalikhérað..................................................................................................58 

7.3. Kulusukþorp..........................................................................................................58 

7.4. Áhrif alþjóðasamfélagsins.....................................................................................59 

 

8. Kafli: Útskurður í Kulusuk...................................................................................61 

8.1. Útskurðarlist Ammassalikfólksins........................................................................61 

8.2. Uppruni tupilaksmíðarinnar..................................................................................62 

8.3. Form og efnisval breyttist.....................................................................................63 

8.4. Þróun tupilaksmíðar í Kulusuk..............................................................................65 

 

9. Kafli: Tupilaksmíði í Kulusuk..............................................................................67 

9.1. Smiðir....................................................................................................................67 

9.2. Verkfæri................................................................................................................70 

9.3. Aðstaða útskurðarmanna til vinnu.........................................................................72 

9.4. Sölustaðir...............................................................................................................73 

9.5. Mismunandi stíll....................................................................................................74 

9.6. Líta smiðirnir á sig sem listamenn?.......................................................................81 

9.7. Hvort er tupilak list- eða minjagripur?..................................................................81 

 

 

 



 

10. Kafli: Vangaveltur um markaðssetningu menningar.......................................85 

10.1. Þátttaka jaðarhópa í hinu hnattræna hagkerfi......................................................85 

10.2. Hlutverk hins upprunalega í mótun staðalímynda...............................................86 

10.3. Tupilak og sköpun ímyndar.................................................................................88 

10.4. Þrjú atriði Steiners...............................................................................................89 

     10.4.1.Framsetning hlutarins...................................................................................90 

     10.4.2. Lýsing hlutarins...........................................................................................90 

     10.4.3. Umbreyting hlutarins...................................................................................91 

10.5. Ekki viljalaus verkfæri heldur þátttakendur í hinu hnattræna ferli.....................93 

 

11. Lokaorð.................................................................................................................96 

 

Heimildaskrá..............................................................................................................99 

 

 

 



 1 

1. Inngangur 

 

Eftir mörg ár á Grænlandi var erfitt að ákveða hvað færi á blað og hverju yrði að 

sleppa í ritgerð sem þó átti aðeins að fjalla um ákveðinn þátt í menningu lítils hóps á 

austurströnd Grænlands. Þetta fólk býr nánar tiltekið í þorpinu Kulusuk og 

viðfangsefnið er útskurður, minjagripagerð og listsmíði eftir því hvernig á það er litið. 

Aðkoma mín að viðfangsefninu er nokkuð óvenjuleg þar sem ekki var um eiginlega 

vettvangsrannsókn að ræða heldur atvinnutengda búsetu til margra ára. Hluti af vinnu 

minni á Grænlandi var að kaupa og selja minjagripi, sem ég geri enn. Mikið efni hafði 

safnast upp þessi ár og þegar ég reyndi að afmarka það eingöngu við útskurð og sölu 

minjagripa var alltaf eins og það vantaði eitthvað áþreifanlegt í heildarmyndina. Það 

vantaði fólkið og lífið á bak við minjagripina. Ég áttaði mig á því að verkefnið yrði að 

vera að hluta til þjóðfræðilegt og ég að gera grein fyrir mér sem rannsakanda og 

þátttakanda. Fyrsti hluti ritgerðarinnar er því kynning á veru minni í Kulusuk, sem er 

grunnurinn að þeirri þekkingu sem ég hef og er í raun og veru aðferðafræðin þótt 

henni séu gerð frekari skil í þriðja kafla.  

Í samtímanum glímir Kulusuk eins og önnur byggðarlög á Grænlandi við 

djúpstæð félagsleg vandamál sem örar þjóðfélagsbreytingar hafa óumflýjanlega haft í 

för með sér og er minjagripagerðin, eins og flest annað sem fólkið aðhefst, mörkuð af 

þessu. Það er ekki öllum ljóst að félagsleg langtímavandamál verða um síðir að 

mótandi afli fyrir framtíðina. Ég mun því í öðrum kafla takast á við að útskýra frekar 

félagsleg vandamál Kulusukfólksins og af hvaða rótum þau eru sprottin. Þau eru það 

fyrirferðarmikil í samtímanum í Kulusuk og samofin lífi fólks að ég tel 

óhjákvæmilegt að taka á þeirri umræðu.  

 Hugtakið list er vandmeðfarið – hvað er list og hvað er ekki list – þegar 

mannanna verk eru skoðuð. Mannfræðin hefur tekið á þessu vandamáli og ekki síst 

þegar fjallað er um handverk jaðarhópa eins og t.d. inúíta, sem fólkið í Kulusuk 

tilheyrir. Á þeirra móðurmáli er hugtakið list ekki til þó svo að útskurður hafi fylgt 

þeim frá örófi alda og sé enn í dag einkennandi fyrir menningu þeirra. Í fjórða kafla 

verður því leitað til ýmissa kenninga í mannfræði lista sem þótt hafa haft mótandi 

áhrif á fræðin. Einnig verður fjallað um hugmyndir manna um fagurfræði í listum og 

nokkur ólík sjónarhorn sett fram. Reynt verður að fá niðurstöðu um hugtakið list þó 

að slíkt verkefni sé nær óleysanlegt þar sem mannanna verk eru mörg og ólík. Því 
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styðst ég í lok kaflans við umfjöllun Morphys og Perkings (2006) um list og hina 

opnu skilgreiningu þeirra til að binda saman og ljúka þeirri umræðu. 

 Næstu tveir kaflar munu fjalla um trúarhugmyndir, heimsmynd, sögu og áhrif 

alþjóðasamfélagsins á fólkið í Kulusuk. Það er gert til að gefa betri innsýn í þann 

hugarheim sem Kulusukfólkið býr við, menningarlegan grunn þess og trúarhugmyndir 

fyrir kristnitöku því úr þeim farvegi er hugmyndin um „tupilak“ runnin. Tupilak var 

áður heiti yfir anda sem fólkið trúði á en er í dag samheiti yfir tiltölulega litla útskorna 

fígúru sem er allsráðandi í Kulusuk og víða á Grænlandi. Tupilakinn er orðinn hluti af 

menningarlegri ímynd Grænlands þótt upprunalega hafi ekki verið um útskorinn grip 

að ræða heldur viðsjárverða kynjaveru úr trúarlífi Austur-Grænlendinga til forna. 

 Útskurðarlist Ammassalikfólksins verður skoðuð í sögulegu samhengi í 

sjöunda kafla, farið verður nánar í uppruna tupilaksmíðinnar og litið á það hvernig 

form og efnisval hefur breyst með tímanum. Útskurðarmennirnir í Kulusuk tala alla 

jafna ekki um sjálfa sig sem listamenn þótt munirnir endi oft á einkalistasöfnum og 

stærri galleríum sem selja list víða um heim. Þetta er merkilegt innlegg í umræðuna 

um minjagripi og þá hverjir og í hvaða samhengi og/eða umhverfi þeir skilgreinast 

sem list. Í áttunda kafla verður ítarleg lýsing gefin á útskurðinum, aðstöðu 

útskurðarmanna til vinnu, verkfærum þeirra og sölustöðum og mismunandi stílbrögð 

skoðuð. Hér verður jafnframt ígrundað hvort smiðirnir líti á sig sem listamenn og 

hvort tupilak sé list- eða minjagripur.  

 Merkileg þróun hefur átt sér stað í listsköpun jaðarhópa síðustu áratugina sem 

rekja má til samskipta við hinn vestræna menningarheim. Þessi þróun hefur verið 

mjög skýr og áþreifanleg á Austur-Grænlandi, sem fyrst komst í snertingu við 

vestræna menningu fyrir rúmum hundrað árum. Hversdagslegir handgerðir nytjahlutir 

öðluðust menningar- og söfnunarlegt gildi sem upprunalegir hlutir vegna þess að þeir 

voru ekki ætlaðir til sölu eða skipta (Errington, 1998). Með auknum samskiptum 

tveggja ólíkra menningarheima og síðar tilkomu ferðamannaiðnaðarins þróaðist 

minjagripagerð sem byggist á hinu upprunalega en tilgangurinn er að selja. Rökræðan 

um það hvað flokkist sem list meðal jaðarhópa þegar um fjöldaframleiðslu er að ræða 

er jafnan í kastljósinu á þessum vettvangi og verða nokkur dæmi tekin úr eldri 

rannsóknum á list og jaðarhópum. Kenningar Christophers Steiners verða einnig 

ræddar þar sem hugmyndin um „millimanninn“ sem millilið á milli kaupandans 

annars vegar og seljandans hins vegar er kynnt og er dæmi tekið frá 

Fílabeinsströndinni þar sem hann vann rannsókn sína. Þar setur hann fram þrjú atriði 
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sem millimaðurinn þarf að hafa í huga þegar auka á sölumöguleika hlutar og mun ég 

bera það saman við kaup og sölu á list- og minjagripum í Kulusuk. 

Þjóðfræðin er samofin þessum skrifum því ég er ekki að lýsa hlutum sem eiga 

sér sjálfstæða tilvist heldur gripum sem eru óaðskiljanlegur hluti af langri sögu 

fólksins sem bjó þá til. Þeir komu úr umhverfi sem verður að gera skil ef gripirnir eiga 

að hafa einhverja dýpri merkingu fyrir fólki. Útskurðarmennirnir, eða smiðirnir eins 

og ég jafnan kalla þá, og sú menning og það líf sem þeir deila með öðrum í Kulusuk 

gefur þessum gripum þjóðfræðilegt gildi til jafns við fagurfræðilegt gildi þeirra.  

Það sem ég hef reifað hér að ofan er í hnotskurn hvað þessi ritgerð fæst við, 

bæði sem þjóðfræði- og kenningarfræðileg skrif. Kulusuk er hugsanlega á hverfanda 

hveli þar sem framtíðarmöguleikar komandi kynslóða eru ekki í augsýn eins og staðan 

er í dag. Í Kulusuk leynast menningarlegar gersemar, bæði í fólki og hlutum. Það er 

einlægur vilji minn að eitthvað af því varðveitist í þeim skrifum sem á eftir koma. 

 

 
Kulusuk þorp á Austur Grænlandi 
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2. Kafli: Kynning 

 

2.1. Til Kulusuk  

Ég kom fyrst til Kulusuk í febrúar árið 1998. Þar var ég ásamt tuttugu öðrum 

mannfræðinemum á BA-stigi í vettvangsferð sem farin var á vegum mannfræðideildar 

Háskóla Íslands. Dvalið var í viku og fengum við að upplifa lífið í þorpinu og 

grænlenska náttúrufegurð. Sú ferð var mér og öðrum einstök upplifun og lifir enn 

sterkt í minningunni. Lífið hefur þann háttinn á að koma stöðugt á óvart og nokkrum 

mánuðum síðar lá leið mín þangað aftur ásamt Jóhanni Brandssyni, en hann var 

ráðinn til að starfrækja farfuglaheimili í Kulusuk sumarið 1998.  

 Farfuglaheimilið var í eigu hjóna sem ráku lítið flugfélag á Íslandi og höfðu á 

árum áður flogið reglulega til Kulusuk með ferðamenn. Fyrirtækið var ekki lengur 

starfrækt en eftir stóðu nokkrar húseignir í þorpinu. Jóhann komst í kynni við þau 

þegar auglýst var eftir starfskrafti til að sjá um farfuglaheimili í Kulusuk. Það 

samkomulag var báðum aðilum til góðs því þótt launin hafi ekki verið há gat Jóhann 

nýtt sér aðstæður í tengslum við nám sitt. Eftir sumarið 1998 var ákveðið að dvelja 

lengur en upphaflega var áætlað og fengum við góðfúslegt leyfi til að dvelja í húsinu 

vetrarlangt. Með þak yfir höfuðið var ákveðið að hafast þar við og treystum við á að 

námslánin dygðu okkur til framfærslu. Markmiðið var að upplifa lífið í þessu fámenna 

þorpi og jafnframt að sitja við ritgerðasmíði; Jóhann vann að sinni MA-rannsókn og 

ég að minni BA-ritgerð.  

 Í gegnum árin hafði ég heyrt margar fullyrðingar um Grænland og 

Grænlendinga frá fólki sem hafði haft einhver kynni af landi og þjóð. Margir sem sótt 

höfðu landið heim töluðu um kraftmikið fólk og náttúrubörn og var þá oft vísað til 

nálægðar við Grænlandsjökul. Aðrir fjölluðu um nánast yfirnáttúrlegan hæfileika 

þeirra til að lesa landið og færni til veiða. Í þeim hópi var oft að finna fólk sem dáir 

frumbyggjamenningu og voru margir á þeirri skoðun að Vesturlönd hefðu eyðilagt 

menninguna sem var nátengd náttúrunni. Það er vel skiljanlegt að slíkar hugsanir hafi 

lifað meðal margra Vesturlandabúa, einkum þar sem kvikmyndir og skáldskapur 

síðustu ára hafa ýtt undir slíka aðdáun. Síðan var það sá hópur sem hafði nokkuð aðra 

sýn á Grænlendinga og leit gjarnan niður til þeirra. Það voru þeir sem töldu að 

Grænlendingar væru alkóhólistar upp til hópa, vandræðafólk sem danska þjóðin héldi 

uppi. Menning þeirra væri í molum og börnin ráfuðu um göturnar með hor í nös, 
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vannærð með brenndar tennur á meðan fullorðna fólkið drykki frá sér allt vit 

(Thomsen, 1996: 270).  

 Þetta eru, sem betur fer, einungis öfgafull dæmi um ímynd Grænlendinga og 

þegar ég kom fyrst til Kulusuk vissi ég í raun engan veginn hverju ég ætti von á. Það 

sem ég tók fyrst eftir var hvað Kulusukfólkið var brosmilt og börnin forvitin í garð 

ókunnugra. Við fyrstu sýn var þar fólk á ferð sem lifði í mikilli nánd við stórfenglega 

náttúru, fólk sem lét hverjum degi nægja sína þjáningu og glaðleg börn sem léku sér 

úti alla daga. En líkt og í öllum samfélögum manna var lífið í Kulusuk margflókið og 

birtingarmynd mannlífsins bæði jákvæð og neikvæð.  

 Þegar ég horfi til baka undrast ég hversu hratt tíminn leið á Grænlandi. Tíminn 

er svo sannarlega afstæður þegar maður lifir í núinu og er ekki að bíða eftir neinu. 

Þannig var það hjá okkur og í rauninni skipti ekki máli hvaða dagur var eða hvað 

klukkan sló. Þessi ár í Kulusuk bjuggum við alls í fimm húsum og það hefur 

auðveldað huganum að rifja upp hvert tímaskeið fyrir sig. Tímaskeiðin eru því kennd 

við húsin, sem til hagræðingar voru ekki öll eins á litinn.  

 

Veiðimaður að ganga heim með feng sinn fram hjá gula húsinu 
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2.2. Gula húsið: Vor 1998 – vor 1999 

Gula húsið hafði áður hýst gömlu heilsugæsluna og stóð í þorpinu miðju. Það var gult 

á lit líkt og aðrar heilsugæslustöðvar og sjúkrahús á Grænlandi. Við hlið hússins var 

samkomuhúsið, grænt á lit, og hinum megin var appelsínugulur kofi þar sem lítill 

einkarekinn söluturn var starfræktur. Gula húsið hafði verið gert upp að innan sem 

utan og leit út eins og farfuglaheimili með þremur herbergjum sem höfðu að geyma 

kojupláss fyrir átta manns. Ef litið var út um gluggana til suðurs blöstu við 

söluturninn, rafstöðin og aðeins lengra frá barnaskólinn. Ef litið var út um 

norðurgluggana, sem lágu hátt uppi á vegg í þremur herbergjum í húsinu, mátti sjá 

samkomuhúsið og KNI-búðina lengra til hægri. Uppi í hæðunum í austri og vestri 

voru svo íbúðarhúsin, gul, rauð, græn og blá. 

 Mikil upplifun var að sitja við eldhúsgluggann fyrsta sumarið í Kulusuk. 

Mannlífið var heillandi og ólíkt því sem við áttum að venjast. Ekki var óalgengt að sjá 

fólk á öllum aldri í fótbolta á planinu fyrir utan gluggann. Alltaf voru börnin úti í 

einhverjum leikjum og virtist engin aldursskipting eiga sér stað. Þau voru 

uppátækjasöm og við hlógum oft að dirfsku þeirra þegar þau klifruðu upp á allt 

mögulegt. Þau sýndu okkur mikinn áhuga líkt og öðrum ferðamönnum og oft mátti sjá 

litlu andlitin klesst upp að rúðunum. Fyrir mig var þessi upplifun fullkomið ævintýri. 

Aldrei hafði ég komið á jafnframandi stað. Auk þess var það mikið frjálsræði að vera 

ekki fastur í vinnu líkt og maður var vanur á sumrin. Dagarnir fóru í að sigla og skoða 

nýjar og ókunnar slóðir í fallegu en jafnframt hrikalegu landslagi.  

 Sumarið 1998 var því óneitanlega mjög fróðlegt og skemmtilegt. Við 

ferðuðumst mikið um héraðið, skoðuðum önnur þorp og fórum í verslunarleiðangra til 

Tasiilaq. Í ágúst fengum við svo sendan átján feta langan bát frá Íslandi sem Jóhann 

átti. Eftir það þurftum við ekki að treysta á aðra til að sigla með okkur á milli 

byggðarlaga. Fljótlega sá ég að Kulusuk og Tasiilaq voru mun tengdari 

ferðamannaiðnaðinum en hin þorpin, sem voru ekki í alfaraleið. Reglulegar ferðir til 

Tasiilaq voru okkur mikil skemmtun. Þar var hægt að kaupa ýmsan varning sem ekki 

fékkst í Kulusuk. Um átjátán hundruð manns búa í Tasiilaq. Þar er stjórnsýsla 

héraðsins, malbikaðir frostsprungnir vegir og tveir leigubílar svo eitthvað sé nefnt. 

Það var því margt að skoða það sumar og gleyptum við, líkt og aðrir ferðamenn, í 

okkur menningu landsins og náttúrufegurð.  

 Þegar hausta tók hófst mikið rigningaskeið og fyrstu stormarnir skullu á 

þorpinu. Dró verulega úr ferðamannastraumnum til héraðsins. Þorpið tók á sig nýja 
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mynd og mannlífið breytti um takt. Það fór að bera á peningaleysi meðal heimafólks 

og krafan jókst um að fá lánaða peninga hjá okkur. Þegar þarna var komið sögu gerði 

ég mér ekki grein fyrir því sem varð ljóst síðar, að við værum í þeirra augum fulltrúar 

hinna ríku ferðamanna. Það skipti engu máli þó að við hefðum sjálf þurft að herða 

sultarólina á sama tíma. Vegna tengingar okkar við ferðamenn sem komu til Kulusuk 

það sumar átti heimafólkið auðveldara með að staðsetja okkur og tel ég það hafa eytt 

hluta af tortryggninni í okkar garð. Ferðamannaiðnaðinum fylgja hins vegar peningar 

og tengsl við umheiminn sem eru eftirsóknarverðir hlutir í þessu litla einangraða 

þorpi. Óneitanlega gengum við því inn í ákveðið hlutverk, sem í raun átti ekki eftir að 

breytast, og voru okkar fyrstu kynni af einstaklingum í þorpinu nokkuð mótuð af því 

hlutverki.  

 Það háði mér hversu rykfallin skóladanskan mín var og það tók tíma að læra á 

þá „nýlendu“-dönsku sem töluð er í Kulusuk; dönsku sem hljómar öðruvísi en danska 

töluð af Dönum og er jafnframt blönduð tungu heimamanna að mismiklu leyti. Jóhann 

var hins vegar aðeins reyndari og fóru því fyrstu samskipti mín við heimafólkið mikið 

fram í gegnum hann. Langt var í land með grænlenskuna eða öllu heldur þá mállýsku 

sem töluð er á austurströndinni. Fáir vita að það eru talaðar þrjár mállýskur á 

Grænlandi og þónokkur munur á þeim (Nuttall, 1992: 21). Bein samskipti mín við 

heimafólkið þennan fyrsta vetur voru því ekki mikil þar sem skortur á 

tungumálakunnáttu háði mér. 

 Amasa Kuko var einn af þeim fyrstu sem við kynntumst í Kulusuk og hafa þau 

tengsl haldist í gegnum súrt og sætt allar götur síðan. Þá var hann kominn yfir miðjan 

aldur, stundaði enn veiðar og átti bæði bát og hunda. Fyrsta árið í Kulusuk ferðuðumst 

við mikið með Amasa og reyndist hann óendanlegur viskubrunnur um allt sem snerti 

náttúru og veiðar. Í gegnum hann fengum við innsýn í fjölskyldulíf, vandamál, gleði, 

reiði og sorg veiðimanns sem fæddur er og uppalinn í Kulusuk.  

 Líkt og margt eldra fólk í þorpinu hefur Amasa merkilega sögu að segja þar 

sem æviskeiðið spannar tímana tvenna. Amasa fæddist í febrúar árið 1942 á 

suðurhluta eyjunnar. Þar stóðu gamlar veiðibúðir sem bera heitið Kilame. Meðal 

fyrstu minninga Amasa er ferð sem hann fór með móður sinni og öðrum konum í 

hefðbundnum skinnbáti, umiak, frá Kulusuk til þorpsins Kuummiiut. Þar var hann 

einungis barn að aldri á ferðalagi í farartæki sem ekki er notað lengur. Þegar hann var 

ellefu ára fór hann ásamt hópi annarra stráka út fyrir þorpið í þeim tilgangi að skjóta 

rjúpur en mikið rjúpnaár var þann vetur. Það vildi ekki betur til en að þeir gengu beint 
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í flasið á hvítabirni inni á miðri eyjunni. Óhjákvæmilega brá þeim í brún og lýsti 

Amasa því hvernig hann skaut með litlu einhleypunni sinni og hlóð á víxl þar til 

björninn lá í valnum en þorði ekki að hætta að skjóta þar sem augu dýrsins voru alltaf 

opin. Síðan þusti hópurinn niður af fjalli og til þorpsins, Amasa fremstur þar sem 

hann hafði vegið dýrið og var þar að auki elstur í hópnum. Þeir stoppuðu fyrstu 

manneskjuna sem þeir sáu og reyndu í óðagoti að segja frá því sem gerst hafði en 

gamla konan sem þeir töluðu við reiddist svo að hún öskraði á þá og rak í burtu. Vildi 

ekki hafa það að þessir pörupiltar væru að gera grín að sér! Það tók þá víst dágóða 

stund að fá fólkið til að trúa því sem gerst hafði uppi á fjalli. Amasa hlær iðulega 

þegar hann segir þessa sögu en þess má geta að um ævina hefur hann veitt rúmlega 

hundrað dýr og oft komist í hann krappan.  

 Segja má að hann sé holdgervingur Kulusuk því að á sínu æviskeiði hefur 

hann upplifað góða hluti veiðimannasamfélagsins en einnig gengið í gegnum miklar 

sorgir, líkt og þegar einn af sonum hans hengdi sig í stigaganginum heima hjá þeim. 

Amasa á fimm börn með fyrri konu sinni, Thomasine, og tvo syni með Ellu, seinni 

konu sinni. Drengurinn sem fyrirfór sér var á táningsaldri þegar það gerðist og var 

hann eitt af börnum Amasa af fyrra hjónabandi. Annar sonur hans af fyrra hjónabandi 

er í dag öryrki eftir að hann skaut sig í höfuðið eftir mikil átök í þorpinu Tinitiqilla þar 

sem hann bjó. Hafði konan farið frá honum og var hann ósáttur. Greip hann því til 

þess ráðs að mæta vopnaður á pósthúsið þar sem konan vann í þeim tilgangi að ráða 

hana af dögum. Atburðarásin þróaðist út í það að hann vó í staðinn lögreglufulltrúa 

þorpsins og gerði svo misheppnaða sjálfsvígstilraun sem leiddi til þess að hann þarf í 

dag aðhlynningu allan sólarhinginn. Fyrrverandi kona Amasa brann svo inni stuttu 

seinna, hafði sofnað út frá sígrettu og var drukkin þegar það gerðist. Hún hafði misst 

eiginmann sinn niður í gegnum ís nokkrum árum áður og svo dóttur þeirra stuttu 

síðar. Dóttirin hengdi sig eftir misheppnað ástarsamband við franskan kokk sem vann 

á Hótel Kulusuk.  

 Óhætt er að segja að ævi Amasa spanni margar hliðar góðs og ills í þessum 

heimi og er hún nokkuð dæmigerð fyrir flesta sem búa í Kulusuk. Áföllin eru mörg og 

oft á tíðum stutt á milli lífs og dauða. Það sem er þó einkennandi fyrir hann og marga 

aðra sem þar búa er hversu æðrulaus þau eru þegar tekist er á við áföll af þessu tagi. 

Amasa lifir í nútíðinni líkt og margir Kulusukbúar. Hann veltir sér ekki mikið upp úr 

áföllum fortíðarinnar og skipuleggur framtíðina ekki í neinum smáatriðum.  
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 Amasa býr yfir miklu sjálfstrausti og nýtur virðingar í samfélaginu. 

Sjálfsbjargarveiðleitni hans og þekking á staðháttum er rómuð af yngri veiðimönnum. 

Þrátt fyrir vægt heilablóðfall og krabbamein fór Amasa á veiðar af og til sumarið 

2011. Í augum hans vorum við fulltrúar ferðamannaiðnaðarins og honum fylgdu 

peningar. Við vorum ekki fyrstu Vesturlandabúarnir sem Amasa vingaðist við og 

hafði hann langa reynslu af því að nýta sér slíkan kunningsskap. Hann hafði 

takmarkaðan áhuga á þeim útskýringum okkar að tilgangur dvalarinnar væri einungis 

fræðilegs eðlis og við ættum ekkert umfram það sem nauðsynlega dygði okkur til 

framdráttar. Sjálfsagt trúði hann því að við myndum ekki dvelja lengi í Kulusuk og sá 

sér hag í að umgangast okkur.  

 

Amasa Kuko júlí 2011 

 

Eftir mörg ár í Kulusuk skil ég vel afstöðu Amasa til okkar á sínum tíma. Hann hefur 

alltaf þurft að berjast fyrir sínu og hans skyldur voru fyrst og fremst gagnvart 

fjölskyldunni og þeim sem voru tengdir honum, í samræmi við hefðir 

veiðimannasamfélagsins. Við vorum í hans augum framandlegir fulltrúar auðlindar 

sem hann þekkti og vildi nýta. Amasa var ekki sá eini sem við kynntumst á þessum 

tíma, fleiri komu í dyrnar á gula húsinu. 
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Einn rigningardaginn seint í septembermánuði var barið að dyrum. Fyrir utan 

stóð vígalegur maður með riffil um öxl. Brosandi vippaði hann sér inn fyrir dyrnar og 

lokaði áður en við náðum að andmæla. Hann hóf að sýna riffilinn af mikilli kostgæfni 

og sagði okkur að annan eins grip ætti Jóhann ekki eftir að finna og gæti hann fengið 

hann á mjög sanngjörnu verði. Hann var klæddur í gular joggingbuxur sem voru 

gyrtar ofan í stígvélin og vinnujakka sem sennilega hafði komið með einhverri 

fatasendingunni frá Íslandi því bakið var stimplað ÍAV! Á höfðinu tróndi 

appelsínugul húfa. Fötin lyktuðu af fersku selspiki. Enn er þessi minning ljóslifandi í 

huga mér; mér þótti maðurinn óhugnanlegur en jafnframt spaugilegur. Þegar Jóhann 

sýndi engan áhuga var breytt um aðferð. Í aumkunarverðum tón tjáði hann okkur að 

hann ætti mörg börn en enga peninga og þau myndu ekki eiga neitt að borða ef við 

keyptum ekki af honum gripinn. Okkur brá auðvitað að heyra um þær ömurlegu 

aðstæður sem biðu barna hans og var samið um verð og riffillinn keyptur. Bros 

breiddist yfir breitt andlitið og glaður flýtti hann sér út með peningana. Þetta voru mín 

fyrstu kynni af Gideon Kunak. 

 Það var uppi orðrómur um að Gideon hefði verið ofbeldisfullur ungur maður. 

Hann hafði róast með árunum enda orðinn tíu barna faðir. Hann átti með seinni konu 

sinni, Petru Kunak, fimm börn. Fjögur barnanna voru í föðurhúsum en miðstúlkan, 

Halldóra, hafði verið gefin til ættingja við fæðingu. Justine, Mikael, Thomasine og sú 

yngsta, Kamma, áttu hins vegar eftir að koma mikið við sögu í mínu lífi í Kulusuk 

seinna meir, líkt og foreldrarnir Gideon og Petra.  

  Nokkrir Danir voru búsettir í þorpinu og reyndist einn þeirra, Adam Rylander, 

okkur ómetanleg hjálp fyrsta árið í Kulusuk. Hann var um þrítugt þegar við 

kynntumst honum og hafði þá búið í Kulusuk í sex ár og kenndi í barnaskólanum. 

Hann var giftur Oktavíu, konu frá Kulusuk, og bjuggu þau nálægt skólanum í húsi 

sem skólinn útvegaði þeim. Adam gaf okkur mörg góð ráð varðandi lífið í þorpinu en 

sumt af því sem hann sagði þótti mér hljóma nokkuð fordómafullt gagnvart 

heimafólkinu. Adam var á ákveðinn hátt bitur því hann hafði komið til Kulusuk fullur 

eldmóðs og með opinn hug gagnvart aðstæðum sem hann vissi þó nánast ekkert um í 

byrjun. Margt hafði þróast á annan veg en hann hafði óskað en líklega var það hvað 

helst fjölskylda eiginkonu hans sem reyndist honum erfið og náði hann ekki að mynda 

góð tengsl við hana. Reynslan sýndi okkur seinna að Adam hafði margt fram að færa í 

þekkingu sinni á fólki og þegar rómantíkin sem við upplifðum á staðnum tók að dvína 
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og raunveruleikinn í Kulusuk að koma í ljós sá maður að hann var ekki svo ýkja 

fordómafullur, heldur við frekar óraunsæ. 

 Leif Bosold var annar Dani sem við kynntumst á sama tíma. Hann var nokkru 

eldri og bjó í útjaðri þorpsins með Bolettu, grænlenskri konu sinni, og syni hennar. 

Leif þótti ekkert skemmtilegra en að fá sér sígarettu og spjalla en þess á milli var hann 

ávallt upptekinn við vinnu. Hann var flugvirki að mennt og hafði komið til Grænlands 

á sínum tíma til að vinna fyrir bandarísku herstöðvarnar. Tvö ár urðu að tuttugu og 

„þá verður ekki aftur snúið“, svo ég noti hans eigin orð. Einhvern veginn endaði hann 

í Kulusuk þar sem hann starfaði aðallega sem sjálfstæður verktaki fyrir INI
1
. Leif var 

margt til lista lagt og hafði rennandi vatn, vatnssalerni, sturtubað og þvottavél 

heimafyrir en slíkt var hreinn lúxus. Þar fengum við að þvo og fara í sturtu annað 

slagið.  

  Veturinn gekk í garð og rekísinn kom frá norðurpólnum. Innst inni lagði 

firðina og hafísinn þrengdi sér inn sundin. Í frosthörkunum fraus allt saman og þegar 

snjóa tók breyttist landslagið á nokkrum dögum í hvíta kyrra sléttu. Þessu fylgdi 

ótrúleg þögn. Nú tók við einangrunin. Þessi fyrsti vetur var ansi stormasamur og því 

nær sem dró jólum þeim mun harðari urðu stormarnir og styttra á milli þeirra. Jafnvel 

það að fara í búðina gat verið vandamál þó að einungis væri um rúma hundrað metra 

að ræða. Þá varð að klæða sig í gallann og setja tryggilega á sig skíðagleraugun til að 

eiga von á að hafa eitthvert skyggni. Vegna veðursins var stundum ekki hægt að losa 

klósettföturnar en það var á ábyrgð bæjarstarfsmanna. Flestir heimamenn leysa það 

vandamál sjálfir og sturta úr fötunum spölkorn frá heimilum sínum. Við drógum 

okkar fötu á sleða í gegnum skaflana út á öskuhauginn og tæmdum þar. Slík ferð gat 

tekið klukkutíma í landslagi sem helst líktist úfnu hafi. Eftir nokkrar erfiðar ferðir 

fórum við að að hætti heimamanna og fannst ekkert athugavert við það. Fólk aðlagast 

hratt í svona umhverfi. Í skammdeginu hvarf sólin af himninum og þegar stytti upp á 

milli veðra tók við bláleit birtan í hvítu einsleitu landslagi. Þennan vetur var svo 

snjóþungt að þegar gengið var inn í KNI
2
 var það tíu þrep niður ofan af snjófarginu 

framan við dyrnar. Venjulega eru þetta sjö þrep upp! Gula húsið fennti í kaf og léku 

börnin sér að því að ganga upp á þak hjá okkur. Nú voru þau ekki alveg jafn sæt og 

                                                 
1
 Grænlenska húsnæðismálastofnunin. 

2
 KNI stendur fyrir Kalaallit Niurfiat sem þýðir Grænlandsverslunin. Hún er stofnuð upp úr 

KGH (Konunglega Grænlandsverslunin) árið 1992 og er í dag að finna í öllum helstu þorpum 

og bæjum Grænlands. 
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skemmtileg og mér hafði þótt sumarið áður og ég þoldi ekki lengur klesstu andlitin 

upp við rúðurnar í eldhúsi og stofu. Ég negldi upp teppi fyrir gluggana. Eitt skiptið 

þegar við vorum alveg búin að fá nóg af þeim elti Jóhann þau upp á þak og urðu þau 

að stökkva af því hinum megin við þar sem fallið var nokkuð hátt. Daginn eftir birtist 

Anda Kuitse trommudansari og fór að saga snjóinn niður í stóra kubba. Hann sagði 

fátt en smám saman hvarf snjórinn frá húsinu. Við heyrðum síðar að þetta hefði verið 

gert til að vernda börnin. 

 Anda Kuitse og Anna systir hans voru þá og eru enn nokkuð áberandi 

einstaklingar í Kulusuk. Anda er að nálgast sextugt en Anna er um tíu árum eldri, 

orðin sjötug, sem á þessum slóðum þykir nokkuð hár aldur. Þau eru börn Vilhelms og 

Miliku en foreldrarnir voru þekktir trommudansarar. Anna og Anda lærðu hinn 

hefðbundna trommudans líkt og flestöll börn í Kulusuk gerðu á sínum tíma nema þau 

eru ein um það að flytja hann opinberlega, líkt og fyrir ferðamenn og á skipulögðum 

hátíðum þorpsins. Systkinahópur þeirra var stór, fjórtán börn, sem faðir þeirra átti 

með tveimur konum. Anna er þó nokkuð viss um að þau hafi verið mun fleiri þar sem 

karlinn hafi verið ansi kvensamur. Anda á því ekki langt að sækja kvensemina því 

sjálfur er hann ekki við eina fjölina felldur. Hann heldur að hann eigi tíu börn og 

jafnvel eitt í Kanada. Þó að hann fari fljótlega að detta á sextugsaldurinn er hann mjög 

vel á sig kominn líkamlega enda býr hann uppi á einni hæðinni í Kulusuk og þarf að 

bera þangað upp vatn og olíu á hverjum degi. Enginn slóði liggur að húsinu hans. Þar 

býr hann einn því að Enusine, fyrrverandi kona hans, er flutt til Danmerkur með 

börnin sem í dag eru að komast á fullorðinsaldur. Ólíkt systur sinni er Anda ansi 

drykkfelldur og oft á tíðum má sjá strauminn liggja til hans í partí. Ekki spillir fyrir að 

á sumrin fær hann borgaða ríflega upphæð daglega fyrir trommudanssýningar og þá 

birtast ýmsir vinir til að hjálpa honum að drekka peninginn út! Anda er ekki 

eigingjarn á peningana en verður stundum svekktur yfir vinunum sem hverfa þegar 

peningarnir klárast.  

 Á veturna róast hann þó mikið og stundar veiðar líkt og margir aðrir. Hann 

tekur að sér einstaka trommudanssýningar líkt og eitt sinn þegar við vorum með hóp 

af ferðamönnum á okkar vegum í Kulusuk í nokkra daga. Hann hélt sýningu eitt 

kvöldið og var meirihluti áhorfenda ungar stúlkur. Enusine eiginkona hans var ekki 

par ánægð með þá uppákomu. Hún kom sér fyrir aftast í salnum, heldur þung á brún, 

og var ekki árennileg, enda heldur mikil fyrirferðar. Sýningin hjá Anda heppnaðist vel 

og með lokaatriðinu, sem var að venju nokkuð ögrandi og veldur iðulega mikilli 
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kátínu meðal áhorfenda, uppskar hann mikið lófatak. Anda beygði sig myndarlega 

fyrir áhorfendum og ætlaði allt um koll að keyra. Allt í einu þagnaði salurinn. 

Áhorfendurnir frusu í miðju lófataki og hefði heyra mátt saumnál detta. Á gólfinu við 

fætur Anda blasti við efri gómurinn hans, líkt og bannfærður hlutur. Nokkur andartök 

liðu og enginn vissi hvað gera skyldi. Skyndilega var þögnin rofin með hrossahlátri úr 

öftustu röð. Það hafði tekið Enusine nokkur andartök að átta sig á aðstæðum en um 

leið og hún sá hvað gerst hafði gat hún ekki hamið sig. Brátt tók Anda sjálfur undir og 

vörpuðu allir í salnum öndinni léttar. Enusine og Anda hlógu að þessu langt frameftir 

nóttu en þetta er nokkuð dæmigert fyrir húmorinn á staðnum. Ef einhver mistígur sig, 

jafnvel dettur á hausinn, er iðulega einhver áhorfandi tilbúinn að benda á og taka 

bakföll af hlátri. Líkt og þegar Adam Rylander skaut gat á bátinn sinn og Bent 

Abelsen, sem var staddur rétt hjá á öðrum báti, gat ekki rétt honum hjálparhönd þegar 

báturinn fylltist af vatni því hann hló svo mikið. Það fór þó sem betur fer 

blessunarlega á endanum en Adam var lengi að fyrirgefa Bent. 

Vetursetan reyndist okkur lærdómsrík en einnig nokkuð erfið því einangrunin 

var mikil. Þó að samskiptin við heimafólkið væru nokkuð góð var ekki fyrir hendi sá 

félagslegi stuðningur fjölskyldu og vina sem maður hefur í því samfélagi þar sem 

maður hefur alist upp. Auðvitað umgengumst við fólk og var boðið í heimahús, bæði í 

veislur og hversdagsleg heimboð. Það breytti því þó ekki að við vorum ávallt 

aðkomumenn og líkt og Amasa bjóst kannski enginn við að við myndum ílengjast þar. 

Því vorum við framandgerð vegna tengingar okkar við ferðamenn og gengum inn í 

ákveðið hlutverk sem gerði það að verkum að helstu samskiptin við heimafólkið 

einkenndust af hagsmunasamskiptum.  

Í vestrænu samfélagi þykir ekki óeðlilegt að fólk bindist gæludýrum sínum 

sterkum böndum. Oft á tíðum eru dýrin manngerð og þeim eignaðir mannlegir 

eiginleikar og tilfinningar (Ingold, 1994: 6, 70). Fór það svo þann vetur að við 

mynduðum sterk tengsl við sleðahundateymið hans Adams, sem vildi ólmur að við 

notuðum þá til að fara út á ísinn því hann var tímabundinn vegna vinnu og komst 

sjaldnar en hann vildi. Við komum fram við hundana líkt og góða vini sem hver bar 

sitt nafn og hafði sérstakan persónuleika. Það var ólíkt venjum heimafólksins sem 

lagði ekki í vana sinn að nefna hundana sína eða umgangast þá á nokkurn annan hátt 

en sem vinnudýr.  

 Þessir harðgerðu hundar – alltaf úti í keðjunum sínum, sama hvernig viðraði – 

voru ástæða þess að ég fann gleði mína. Sleðaferðirnar út á ísinn voru töfrum líkastar. 
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Það var mikil hamingja að finna frelsið sem þær veittu okkur. Þessa hunda 

eignuðumst við þegar Adam og Oktavía fluttu til Danmerkur sumarið eftir. 

Þennan vetur upplifði ég myrkrið sem grúfði yfir og var það ólíkt íslensku 

borgarskammdegi því að þorpið var illa lýst og lítið hægt að hafast við úti eftir að 

myrkrið skall á. Við höfðum nettengingu yfir símalínuna og fengum fréttir af 

umheiminum. Flogið var til Kulusuk tvisvar í viku frá Reykjavík ef veður leyfði. Það 

var því kærkomið þegar vorið fór að nálgast og með hækkandi sól tók við nýr kafli 

sem ég kalla „bláa húsið“. 

 

 

Kulusuk þorp í vetrabúningi 

 

2.3. Bláa húsið: Vor 1999 – haust 1999 

Seint um vorið reis þorpið úr snjóþunga vetrarins. Margt birtist sem legið hafði falið 

vetrarlangt og ný lykt var í loftinu; einkennileg blanda af rusli, klósettfötum og 

rotnandi selspiki. Nú var tími til kominn að ákveða hvert framhaldið yrði því ekki var 

hægt að búast við því að gula húsið yrði laust miklu lengur.  

Þá bauðst okkur til sölu lítið blátt hús sem stóð nálægt skólanum og var í eigu 

Dana nokkurs sem vann á flugvellinum. Verðið var í raun bara útlagður kostnaður 

vegna þriggja glugga sem hann hafði skipt um árið áður en húsið sjálft var mjög 

gamalt. Það samanstóð af forstofu, kamri, eldhúsi og einu herbergi, um það bil þrjátíu 
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fermetrar í allt. Við vorum hæstánægð með þessi kaup þar sem við áttum í fyrsta sinn 

okkar eigið hús og þurftum ekki lengur að treysta á aðra. En námslánin voru nokkurn 

veginn uppurin og þær aukatekjur sem við öfluðum með ýmsu móti á staðnum dugðu 

ekki til að framfleyta okkur. Því var nokkuð ljóst að ef möguleiki ætti að vera á 

áframhaldandi dvöl yrðum við að finna lausn á peningaleysinu.  

Ferðamennirnir voru komnir aftur. Það var svo einn daginn þegar við 

fylgdumst með hópi ganga niður í þorpið í fylgd leiðsögumanns að hugmyndin að 

minjagripaverslun varð til. Engin slík verslun hafði nokkurn tímann verið í þorpinu en 

útskurður og perlusaumur var gjarnan til sölu á götunni. Með stofnun 

minjagripaverslunar sáum við fram á að hægt væri að nýta enn betur þá auðlind sem 

ferðamenn eru fyrir samfélagið. Við vorum frá því um veturinn með skráð lögheimili 

á Grænlandi og leyfisbréf fyrir verslunarrekstri var auðsótt. Við fengum leigt stórt 

brúnt bjálkahús sem stóð fyrir ofan KNI-búðina. Þar útbjuggum við verslunarrými 

með búðarborði og peningakassa sem var reyndar skókassi. Yfir borðið hengdi ég 

gömlu keðjuna hennar Fí, en tíkin var horfin á vit feðra sinna og þurfti ekki lengur á 

henni að halda. Á keðjuna hengdi ég útskorin hálsmen í leðurreimum. Haft var 

samband við kreditkortaþjónustu og við fengum senda kortavél. Það barst fljótt út að 

við vildum kaupa útskurð og smiðirnir birtust hver af öðrum. Þannig hófust viðskiptin 

við smiðina í Kulusuk. 

Það var undarleg tilfinning að standa þar inni og selja ferðamönnum 

minjagripi. Versluninni var vel tekið meðal ferðamanna og þeirra sem skipulögðu 

ferðir til Kulusuk. Þótt sumt heimafólkið hefði blendnar tilfinningar gagnvart þessu 

framtaki var staðreyndin sú að verslunin margfaldaði söluna frá því sem götusalan 

gerði og það skilaði sér út í samfélagið. Sala minjagripa á götunni hafði tíðkast í 

fjölda ára en handverksfólkið tók ekki allt þátt í henni. Flugvöllurinn til lengri tíma og 

Hótel Kulusuk (byggt 1998) voru einnig kaupendur að handverki svo fæst af því besta 

var í boði á götunni. Þessi hópur útskurðarmanna tók versluninni vel og beindi 

viðskiptum sínum fremur til okkar þar sem bæði hótelið og flugvöllurinn eru í 

nokkurri fjarlægð frá þorpinu.  

 

2.4. Brúna húsið: Haust 1999 – vor 2001 

Eftir sumarið var ákveðið að leigja áfram brúna húsið og gera það að heimili frekar en 

að hafast við í litla bláa húsinu um veturinn. Á sínum tíma hafði brúna húsið þótt 

mikil prýði enda var það byggt úr þykkum bjálkum og stóð á útsýnisstað í hjarta 
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Kulusuk. Í þessu húsi hafði ekki verið búið lengi og það var komið að viðhaldi. 

Fyrrverandi flugfélagið Odin Air hafði keypt það á sínum tíma og útbúið sem aðstöðu 

fyrir ferðamenn. Þar var stór salur og opið eldhús með mörgum borðum og stólum. 

Tvö herbergi voru inn af gangi norðanmegin í húsinu en bæði voru þau hálfnöturleg 

og lyktuðu illa af rakaskemmdum. Við komum okkur fyrir í öðru herberginu. Gott 

aðgengi var að húsinu enda alveg við vegslóðann. Gegnt húsinu var autt svæði þar 

sem við komum hundunum fyrir. Þarna bjuggum við um veturinn, sem var mun 

mildari en árið áður. Við ferðuðumst um nágrennið á hundasleða og reyndum að hafa 

ofan af fyrir okkur í svartasta skammdeginu.  

Um veturinn kom til okkar heimamaður sem hafði áhuga á samstarfi í 

ferðaþjónustu. Hann var nýkominn af „outfitters“
3
-námskeiði á vesturströndinni og 

vildi reyna fyrir sér á þessu sviði. Þar með hófst samstarf okkar við Frede Kilime sem 

átti eftir að reynast okkur til góðs en jafnframt vera erfitt. Með Frede skipulögðum við 

meðal annars hundasleðaferðir, bátsferðir og veiðiferðir fyrir ferðamenn svo nú var 

töluverð uppbygging í gangi utan verslunarinnar. Fleiri atburðir áttu sér líka stað á 

meðan við bjuggum í brúna húsinu því sumarið 2000 fæddist sonur okkar Jóhanns á 

sjúkrahúsinu í Tasiilaq. Hann var skírður Valur. 

 

2.5. Rauða húsið: Vor 2001 – vor 2006 

Nýr tími var að ganga í garð því um vorið 2001 stóð okkur ekki lengur til boða að 

leigja brúna húsið. Þetta voru slæmar fréttir þar sem einungis mánuður var til stefnu 

áður en sumartörnin byrjaði. Þarna urðum við að taka ákvörðun er snerti framtíð 

okkar og barnsins okkar. Ætluðum við að starfa áfram í Kulusuk eða áttum við að 

flytja heim til Íslands? Með drenginn okkar ekki orðinn eins árs var ákveðið að láta 

slag standa og berjast áfram fyrir tilveru okkar á staðnum. Hafist var handa við að 

leita að tvennu nýju húsnæði; öðru fyrir heimili og hinu undir verslun. Vandamálið 

var að þótt mörg hús standi auð svo árum skiptir er ekki þar með sagt að þau séu til 

sölu.
4
 Við urðum að leita að húsi sem væri nógu gamalt, ódýrt og ekki lengur partur af 

húsnæðismálakerfinu.  

                                                 
3
 Greenland Tourism hélt námskeið í þeim tilgangi að fræða og virkja Grænlendinga til að taka meiri 

þátt í uppbyggingu ferðamannaiðnaðar í sinni heimabyggð. Ýmislegt var gert til að hjálpa fólki til að 

koma því af stað líkt og tölvukaup og heimasíðugerð fyrir viðkomandi.  
4
 Húsnæðismálakerfi heimastjórnarinnar, sem kallað er INI, lánar fólki peninga til að byggja húsin sín 

(d. selvbyggehus) og er fólk skuldbundið til að greiða INI í ákveðið langan tíma þar til skuldin er að 

fullu greidd eða fyrnist af sjálfu sér með tímanum. Það er ekki í boði að yfirtaka skuldir og eignast 

þannig hús. 
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 Okkur var á endanum bent á gamalt hús í útjaðri þorpsins. Það var orðið 

litlaust og illa farið eftir margra ára vanhirðu. Dyrnar stóðu opnar og pallurinn sem lá 

að inngangi hússins var við það að hrynja. Inni blasti ekki við fegurri sjón; húsið var 

gjörsamlega óíbúðarhæft. Það var samt ekki um neitt annað að velja og ákváðum við 

að hafa samband við eigandann sem samþykkti strax að selja okkur húsið. Vandinn í 

sambandi við verslunarhúsnæðið leystist einnig á sama tíma. Appelsínugula 

söluturninum hans Sörens hafði verið lokað fyrir ári. Hann hélt hvorki vatni né vindi 

en staðsetningin var fullkomin fyrir rekstur minjagripaverslunar. Kvenfélagið í 

Kulusuk átti helming á móti Sören í þessu húsi en enginn sérstakur vinskapur var þar 

á milli. Frede náði samkomulagi við báða aðila og húsið varð okkar. Mánuður var til 

stefnu og við vorum með tvö ónýt hús sem urðu að komast í lag fyrir sumartörnina.  

 Það var ekkert annað að gera en að bretta upp ermar og hreinsa úr báðum 

húsunum ónýtar plötur, kamínur og milliveggi. Gideon Kunak kom okkur til hjálpar 

og fékk með sér tvo duglega stráka á táningsaldri. Húsið sem við ætluðum að búa í 

var verr farið og varð að skipta út plötum á norðausturgaflinum þar sem gluggar 

höfðu lekið í áraraðir og krossviðarveggirnir voru fúnir. Jóhann fór á stúfana og fann 

nýtt byggingarefni að húsi sem aldrei var reist. Ákveðnum manni hafði að 

kostnaðarlausu verið úthlutað efninu af INI og honum ætlað að byggja það sjálfur, en 

slíkt fyrirkomulag tíðkast víða í Grænlandi þar sem atvinnuleysi er mikið. Þar fengum 

við plötur, stoðir, hurð og nýja glugga fyrir sanngjarnt verð. Verkinu miðaði vel og 

reyndist Gideon það heljarmenni sem sögur fóru af. Við fyrsta tækifæri fluttum við 

inn í húsið án þess að kominn væri stigi upp á aðra hæð, eldhús eða almennilegt 

salerni. 

Sífellt meiri efnivið vantaði þar sem við höfðum ekki verið ein um óbyggða 

húsið. Ekkert var til í KNI og því þurftum við að leita í þorpinu. Nágranni okkar átti 

nokkrar plötur sem hann samþykkti að selja okkur. Þær voru hins vegar grafnar undir 

snjó fyrir framan húsið hans. Heill dagur fór í að finna hvar þær væru og moka þær 

upp úr snjónum. Þegar ég var loksins búin að ná þeim upp fór ég inn til að fá mér 

kaffi og hvíla mig. Í millitíðinni komu Jappille Boasen og konan hans gangandi og 

hófu að stafla plötunum á sleða upp úr djúpri holunni sem ég hafði eytt dágóðum tíma 

í að grafa. Ég spurði hvað í ósköpunum þau væru að gera og sagði þeim að ég ætti 

þessar plötur. Boasen-hjónin störðu á mig og sagði Jappille að þau hefðu keypt þessar 
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plötur af Barslilaj nágranna mínum. Þau væru að vinna fyrir líkkistuklúbbinn
5
 og það 

vantaði plötur til að smíða líkkistu fyrir næstu jarðarför. Boasen-hjónin eru mjög virt í 

samfélaginu og ekki rétta fólkið til að eiga í útistöðum við. Við skildum aldrei hvaða 

misskilningur þetta var en plöturnar tóku þau traustataki og aldrei fékk ég endurgreitt 

frá Barsilaj sem yppti öxlum yfir þessu öllu saman.  

Það þykir ekki góður siður að sýna of mikil svipbrigði eða vera hávær á 

opinberum vettvangi í Kulusuk líkt og ég fékk að reyna þegar orðaskipti urðu á milli 

mín og Boasen-hjónanna. Þau gáfu ekki mikið af sér og voru kurteis í minn garð en ég 

fann þó að þau voru í uppnámi, kannski vegna þess hversu æst ég var orðin yfir 

plötunum sem hafði tekið mig heilan dag að grafa upp. Flestir íbúar Kulusuk eru 

yfirhöfuð brosmildir hver í annars garð en ef einhver illindi eru á milli manna er talið 

áhrifaríkast að snúa við andstæðingnum baki eða þykjast ekki taka eftir honum. Þarna 

er líklega verið að forðast óþarfa átök manna í millum og á þessi siður djúpar rætur í 

menningu fólks sem hefur jafnan búið í fámennu samfélagi þar sem hver fullfrískur 

einstaklingur skiptir miklu máli fyrir afkomu hópsins. Ég frétti það seinna að Boasen-

hjónunum hefði þótt við mig vegna viðbragða minna þegar við þráttuðum um 

plöturnar. Líklega staðfesti ég við þau enn og aftur hve við aðkomumennirnir tölum 

hátt og berum tilfinningar okkar á torg.  

Aðstæður voru ekki ákjósanlegar á þessum tíma en þær löguðust. Sumarið 

2001 var í fyrsta skipti hægt að komast í sturtu og þvo þvott á heimilinu en mesta 

breytingin það sumar var þó sennilega kaupin á Honda-fjórhjóli. Hondan átti eftir að 

spara okkur tíma og orku svo um munaði. Á meðan við hömuðumst við að koma 

húsunum í lag var eins og áhugi heimamanna hefði vaknað á okkur. Án þess að ég 

gerði mér grein fyrir því voru mörg augu sem fylgdust með framkvæmdunum. Ég 

áttaði mig ekki á þessari nýju stöðu okkar í þorpinu fyrr en löngu seinna.  

 Á þessum tíma var ég að leita að barnfóstru og hélt að í þessu fjölmenna 

barnasamfélgi myndi það ekki reynast mikið mál. Annað kom á daginn, barnapíurnar 

komu en þeim fylgdu misalvarleg vandamál og eftir röð slíkra benti Gideon mér á að 

tala við Petru konu sína. Á sínum tíma hefði ég ekki getað séð það fyrir að drengurinn 

ætti eftir að alast upp með Kunak-barnahópnum en það er undarlegt hvernig líf fólks 

fléttast saman. Gideon var einn sá fyrsti sem leit drenginn augum á sjúkrahúsinu í 

Tasiilaq sumarið 2000 því á sama tíma lá Mikael sonur hans þar fótbrotinn í öðru 

                                                 
5
 Félagsskapur innan kirkjunnar í Kulusuk sem sér um að útvega efni og smíða líkkistur fyrir 

jarðarfarir. Við köllum hann iðulega e. coffin club. 
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herbergi, þá sjö ára gamall. Hin breiða ásýnd Gideons var því eitt það fyrsta sem 

mætti barninu mínu í þessum heimi. Ári seinna var svo drengurinn kominn í fóstur til 

Kunak-fjölskyldunnar þar sem hann var umkringdur börnum á aldrinum tveggja til 

ellefu ára. Þau tengsl hafa haldist síðan og veitt honum mikinn stuðning í oft hörðum 

félagsheimi barnanna í Kulusuk.  

 Kunak-fjölskyldan bjó í fimmtíu fermetra timburhúsi, grænu á lit, og var þar 

að finna eitt eldhús, stofu og svefnherbergi. Þegar komið var inn í þröngan ganginn, 

sem ávallt var fullur af fötum og skóm á víð og dreif, var klósettið á hægri hönd, þar 

var ein klósettfata en enginn vaskur þar sem ekkert rennandi vatn var í húsinu. Á 

vinstri hönd var gengið inn í eldhús, þar var gaseldavél, legubekkur og vaskur undir 

glugga með smáborðplássi. Nokkrar hillur voru á veggjunum þar sem leirtauinu var 

komið fyrir. Ekkert eldhúsborð eða stólar voru á staðnum enda börnin vön að veiða 

matinn sem soðinn var í pottunum upp á disk, sitja á gólfinu og borða hann með 

höndunum. Fullorðna fólkið settist inn í stofu, þar sem lítinn sófa og sófaborð var að 

finna. Ein kamína var í stofunni og sá hún um að hita upp húsið en dugði þó skammt í 

verstu veðrunum. Þegar kvöldaði voru dýnur dregnar fram og sváfu börnin öll saman 

hlið við hlið inni í herberginu, Gideon á bekk inni í eldhúsi og Petra í stofusófanum. 

Oft bættust fleiri fjölskyldumeðlimir í hópinn og má nefna börn Gideons af fyrra 

hjónabandi, börn systra hans og stundum systkini Petru frá Scoresbysundi og börn 

þeirra. Staðsetning hússins í þorpinu var góð því að service-húsið
6
 var við hlið þess. 

Það losaði Petru við að bera þungan þvottinn langar leiðir líkt og margar konurnar 

urðu að gera og stutt var í sturtubað. Kamínan var ávallt á fullu og yfirleitt var 

funheitt þar inni enda vildu þau helst hafa það þannig og geta gengið um í 

nærfötunum einum fata.  

 Samskipti okkar við Kunak-fjölskylduna voru mikil. Valur þvældist um með 

börnunum þeirra og dvaldist hjá þeim í litla húsinu. Þau voru okkur ómetanleg aðstoð 

en við greiddum þeim ávallt samviskusamlega umsamda upphæð fyrir vikið. Þau áttu 

þó við stöðugan peningaskort að stríða enda marga munna að metta og tekjurnar litlar. 

Gideon var skráður sem veiðimaður og átti því rétt á bótum en þær dugðu skammt. 

Öllu var eytt jafnóðum í matvörur, gosdrykki, tóbak, kartöfluflögur, sælgæti og bjór. 

Oft var komið til okkar með erindi sem endaði á því að ákveðin upphæð var nefnd, 

                                                 
6
 Service-hús eða þjónustuhús eru í öllum þorpum Grænlands. Þar er rennandi vatn, þorpsbúar 

geta farið í bað gegn vægu gjaldi, þvegið þvott og á efri hæð hússins er kaffistofa þar sem 

allar helstu slúðursögurnar eru sagðar.  



 20 

hvort sem um lán var að ræða eða borgun fyrir vinnu sem átti að eiga sér stað í 

ókominni framtíð. Þetta var stundum erfitt en oftast voru samskiptin góð og eyddu 

eldri börnin talsverðum tíma á okkar heimili og hefur Justina komið nokkrum sinnum 

með okkur til Íslands.  

 Á einhvern undraverðan hátt náðum við að klára verslunina í tæka tíð fyrir 

ferðamannastrauminn. Vandasamt var að kaupa af útskurðarmönnunum eftir 

peningasnauðan vetur, framboð var langt umfram eftirspurn. Reynt var að útskýra að 

takmarkað magn yrði keypt til að byrja með en eftir að viðskiptin færu í gang væri 

svigrúm til að kaupa meira af þeim. En peningaleysið var mikið og pressan sú að við 

útveguðum peninginn strax. Aldrei kom annað til greina en að borga jafnóðum fyrir 

smíðina, þannig hefur það alltaf verið, en aurinn var af skornum skammti og 

skilningur ekki mikill á því ástandi. Einnig þurfti að vanda valið í innkaupunum. 

Sumir eru mun betri smiðir en aðrir en í Kulusuk er erfitt að kaupa af einum og neita 

öðrum. Það er hárfín lína sem þarf að fara eftir í þeim efnum til að ekki komi til 

illinda. Til að komast hjá leiðindum sat ég oft uppi með illa smíðaða hluti sem seldust 

jafnvel illa á kostnaðarverði. Það var ekki auðvelt að hasla sér völl í Kulusuk með 

frjálsu framtaki, hvað þá sem utanaðkomandi manneskja, en með tímanum lærði ég að 

standa fastar á mínu.  

  Þau ár sem við bjuggum í rauða húsinu voru sá tími sem við vorum hvað 

tengdust Kulusuk. Þetta voru góð ár þar sem við áttum orðið fast heimili og höfðum 

örugga vinnu. Þorpsbúar höfðu flestir sætt sig við okkur og almennt fórum við fyrir 

því sem var að gerast í ferðamennsku í þorpinu. Minjagripaverslunin varð að föstum 

punkti og heimafólkið reiknaði með að hún yrði opnuð á vorin og lokað á haustin. Við 

sáum einnig um að þjónusta ferðaskrifstofur sem selja ferðir til Grænlands bæði 

sumar og vetur. Ekkert varir þó að eilífu.  

 Veturinn 2004/2005 fraus ísinn aldrei saman svo hundarnir voru ekkert 

notaðir. Erfið ákvörðun var tekin sumarið 2005 þegar við létum lóga þeim flestum. 

Við höfðum slegið því á frest í langan tíma en umhirða hundanna var orðin okkur 

ofviða. Ákveðnum kafla lauk þegar hundarnir fóru, þeir voru það sem tengdu mig 

hvað sterkast við Kulusuk. Fimm hundum var lógað en tveimur haldið eftir. Óhætt er 

að segja að þeir hafi markað þau ár sem við bjuggum í þorpinu og þegar þorri þeirra 

fór losnaði einnig nokkuð um tilfinningaleg tengsl mín við staðinn.  

 Fram til ársins 2005 hafði mikill tími hjá okkur farið í uppbyggingu á 

ferðamennsku í Kulusuk. Mörg hús höfðu verið tekin í gegn og gerð upp, verslunin óx 
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á milli ára og við lögðum allt okkar í að láta hlutina ganga. Við bjuggum í þorpinu og 

þekkti drengurinn ekkert annað. Hann dvaldi áfram hjá Kunak-fjölskyldunni og féll 

þar inn í barnafjöldann. Valur var að komast á skólaaldur og það var orðin pressa á 

okkur að ákveða framtíðina. En við áttum enn erindi í Kulusuk enda búin að eyða 

mörgum árum í að byggja upp og vildum því ógjarnan yfirgefa staðinn. Við vorum 

engan veginn hætt að fjárfesta í Kulusuk og réðumst í að kaupa nýtt hús, sem við 

köllum nýja rauða húsið, vorið 2006.  

 

2.6. Nýja rauða húsið: Vor 2006 – ? 

Vorið 2006 bauðst okkur til sölu gamalt tvíbýlishús í hjarta þorpsins, á tanga sem snýr 

út að innsiglingunni til Kulusuk. Staðsetningin var góð og hafði það verið tekið í gegn 

nokkrum árum áður og í því var miðstöð, ofnakerfi og vatnstankur. Það var þó komið 

til ára sinna og hékk kerfið allt nokkurn veginn saman á vananum. Við ákváðum að 

taka tilboðinu og fluttum inn um vorið. Gamla heimilinu var breytt í gistingu fyrir 

ferðamenn.  

 Næstu nágrannar okkar voru hjónin Anna Kuitse (Thastum) og Arvid 

Thastum. Anna fæddist árið 1942. Hún hafði sem ung stúlka gifst bandarískum 

hermanni sem vann í radarstöðinni
7
 og flutti með honum til Bandaríkjanna þegar dvöl 

hans lauk í Kulusuk. Þau áttu engin börn en Anna átti son af fyrra sambandi sem flutti 

með þeim út. Anna er ein af fáum eldri Kulusukbúum sem tala ensku og hún er litrík 

persóna. Það var oft gaman að heimsækja hana og hlusta á ævintýranlegar frásagnir af 

æviskeiði hennar. Margt af minni vitneskju er fengið frá Önnu, einkum af 

ættartengslum, sögulegum heimildum um fólk og fjölskyldur í Kulusuk og gamlar 

sagnir geymdar í manna minnum. Kuitse-fjölskyldan hefur lengi haft orð á sér fyrir að 

vera sagnafróð enda var ættfaðirinn, Kuitse, einn af síðustu angakokum
8
 héraðsins og 

talinn góður trommudansari.  

 Haustið 2006 byrjaði Valur í skóla í Kulusuk. Það telst mikill viðburður í 

þorpinu þegar sex ára börn byrja í skóla og má sjá fjölskyldurnar fylgja þeim á fyrsta 

skóladegi í skólann og allir prúðbúnir. Það voru sex börn sem hófu nám í fyrsta bekk, 

fimm stelpur og Valur, sem var síður en svo glaður yfir því að vera eini drengurinn. 

Hann átti samt vini í skólanum, þá Casper, Jakob og Agvo, en þeir voru allir þremur 

                                                 
7
 Radarstöðin í Kulusuk var hluti af DEW-Line-stöðum bandaríska hersins víðsvegar um 

heimskautasvæðin. 
8
 Angakok þýðir töframaður á íslensku. 
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árum eldri. Með börnin hans Gideons og síðan vini Vals á heimilinu var oft líf og fjör 

og ævinlega búið að borða allt úr ísskápnum þegar við komum heim á daginn. Það var 

ánægjulegt að vita að oftast var drengurinn okkar hress og kátur. 

 Þegar við flytjum inn í nýja rauða húsið erum við á sama tíma að minnka veru 

okkar í Kulusuk. Það hafði oft verið umræðuefni á milli okkar að festast ekki á 

staðnum. Auk þess sáum við að nauðsynlegt yrði að fara heim, svo að drengurinn 

fengi að kynnast ættingjum og aðlagast íslensku samfélagi. Veturinn 2006 og 2007 

voru því teknar afdrifaríkar ákvarðanir og settum við stefnuna á Ísland.  

 Eftir áralanga búsetu í Kulusuk var ekki hlaupið að því að samlagast íslensku 

samfélagi aftur, einkum þar sem við störfuðum enn í Kulusuk hluta vetrar og á 

sumrin. Það var einnig erfitt fyrir drenginn að skipta stöðugt um skóla og þegar hann 

byrjaði í öðrum bekk ákváðum við að taka hann úr skólanum í Kulusuk. Í góðri 

samvinnu við Hjallastefnuna fengum við það frjálsræði að taka hann úr skóla hluta 

vetrar og vera með heimakennslu þegar við dvöldum í Kulusuk. Næstu árin fólust því 

í að koma sér fyrir á Íslandi sem og að starfa á 

Grænlandi.

 

Kulusuk sumar 2011, fáir á ferli 
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2.7. Kulusuk 2011  

Það var mikil tilhlökkun þegar ég lenti í Kulusuk vorið 2011 eftir mína fyrstu óslitnu 

vetrarsetu á Íslandi í þrettán ár. Sama hvað hægt er að verða þreyttur á lífinu í þorpinu 

þarf aðeins smáfjarlægð til að finna aftur til saknaðar. Það var gott veður þegar keyrt 

var niður í þorp á fjórhjólinu með allan farangurinn hlaðinn þannig að varla sást fram 

á veg. Enn var mikill snjór og í skarðinu á leið til þorpsins voru nokkurra metra háir 

snjóveggir á hvora hlið. Þorpið blasti kunnuglega við mér eins og ég hefði aldrei 

farið. Ég tók strax eftir því að fámennt var í þorpinu. Hugsanlega var það vegna 

fjarverunnar sem ég tók fyrst raunverulega eftir þeirri þróun sem hafði átt sér stað. 

Þorpið var að minnka, yngra fólkið var að flytjast til Tasiilaq þar sem tækifærin voru 

fleiri og félagslífið frjórra. Engin endurnýjun átti sér stað þegar eldra fólkið féll frá. 

Veiðimannasamfélagið var að hverfa. Þegar ég kom fyrst til Kulusukþorps árið 1998 

bjuggu þar um 350 manns. Arvid Thastum, eiginmaður Önnu og fyrrverandi 

flugvallarstjóri, telur að fyrir rúmum tuttugu árum hafi búið um 420 manns í þorpinu 

(m.h. júní 2011). Í dag eru það einungis 260 manns samkvæmt tölum sem ég fékk á 

skrifstofu sveitarfélagsins.  

 Það var því nokkuð rólegt fyrstu dagana í Kulusuk. Fáir smiðir komu með 

gripi til okkar. Það var áhyggjuefni hvað lítið var til af hreindýrshornum í héraðinu en 

það er aðalefniviðurinn í útskurð. Fyrstu dagarnir fóru í að koma búðinni í stand og 

húsinu, þar sem vatnsdælan hafði sprungið í frosthörkum vetrarins. Síminn var úr 

sambandi og tók tvær vikur að koma honum í lag ásamt netinu. Það var samt gott að 

vera kominn aftur. Smiðunum hafði fækkað frá fyrstu árunum í Kulusuk. Sumir 

smiðanna voru fallnir frá en aðrir fluttir til Tasiilaq eða vesturstrandarinnar. Sumarið 

var gott, stillur og sól næstum hvern dag. Við héldum smiðunum við efnið með því að 

sækja hreindýrshorn til Tasiilaq með Gideoni eða Georg Utuaq. Georg fæddist árið 

1962 og kynntumst við honum seinni árin í Kulusuk. Við höfum átt mjög gott 

samstarf við hann og til að leggja áherslu á hversu áreiðanlegur hann er þá geymir 

hann bankabókina fyrir okkur og sér um að greiða smiðunum þegar við erum ekki á 

staðnum.  

Ferðamenn leggja enn leið sína hingað til Kulusuk en gullaldartíma smíðanna 

fer senn að ljúka. Óljóst er hver framtíðin er fyrir þetta litla þorp á Austur-Grænlandi 

og útskurðarlistina sem þar er upprunin.  
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Farið með Gideoni Kunak til Tasiilaq og hreindýrshorn sótt fyrir smiðina í Kulusuk. 

 

 

3. Kafli: Félagsleg vandamál  

 

3.1. Austurströndin 

Það var ekki ætlun mín í upphafi að taka inn í ritgerðina umræðu um félagsleg 

vandamál í Kulusuk en þau eru einfaldlega of stór hluti af lífinu til að hægt sé að láta 

það ógert. Atburður sem varð sumarið 1998 opnaði augu mín fyrir því að eitthvað 

lægi undir yfirborðinu í þessu rólega og vinalega samfélagi. Fystu helgina í 

ágústmánuði var sex ára stúlka misnotuð og myrt. Atburðurinn hélt samfélaginu í 

heljargreipum næstu vikurnar eða uns málið var leyst. Svona atburðir eiga sér einnig 

stað í öðrum samfélögum en smæð samfélagsinns í Kulusuk getur skapað óbærilega 

nánd og glæpurinn sjálfur hefur ásjónu manns sem allir þekkja. Meðan ég bjó í 

Kulusuk gerðust margir miður góðir atburðir sem tengdust félagslegum vandamálum. 

Hugsanlega má segja að það að „eiga framtíð“ sé forréttindi fólks í samfélagi sem 

býður upp á framtíðarmöguleika og svigrúm til að nýta sér þá. Það á ekki við um 

aðstæður í Kulusuk þar sem atvinnutækifæri eru nánast engin og unga fólkið hefur því 
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ekki skýra framtíðarsýn. Eldra fólkið er sátt við hið hefðbundna líf en unga fólkið 

situr fast milli þess hefðbundna og nýja án þess að geta gert nokkuð í því og hafa 

margir fyllst vonleysi.  

Gagnvart einstaklingi í Kulusuk er veruleiki dagsins í dag það sem skiptir máli 

og hann sér sjálfan sig ekki sem hluta af landlægu vandamáli sem fræðimenn 

kappkosta að greina og koma með svör við. Í sinni einföldustu mynd er rót félagslegra 

vandamála með einum eða öðrum hætti rakin til erfiðleika samfara aðlögun að örum 

þjóðfélagsbreytingum og nýjungum (Robert-Lamblin, 1986: 139).  Vandamálin eru í 

grundvallaratriðum svipuð alls staðar á Grænlandi en vesturströndin hefur haft lengri 

aðlögunartíma að vestrænni menningu auk þess sem atvinnuuppbygging og 

verðmætasköpun er mun meiri á vesturströndinni. Margir Vestur-Gænlendingar telja 

íbúa Austur-Grænlands eftir á í samanburði við þá nútímalegu lifnaðarhætti sem 

tæplega þrjú hundruð ár undir handleiðslu Dana hafa fært þeim (Dorais, 1996: 30).  

 Á meðan vesturströndin nútímavæddist var menntun og upplýsing á Austur-

Grænlandi af skornum skammti. Í lok nýlendutímans árið 1953 varð einnig til ný 

yfirstétt á Grænlandi sem var samansett af Dönum með sérþekkingu á ýmsum sviðum 

og útvöldum Grænlendingum. Nútímavæða átti landið ofan frá og átti uppbygging 

skólakerfisins að vera lykillinn að því að greiða götu nýrra kynslóða inn í framtíðina 

(Robert-Lamblin, 1986: 131). Það átti þó eftir að koma betur í ljós að skólakerfið 

reyndist í sjálfu sér ekki eins gott tæki og ætlað var á sínum tíma og leysti ekki þau 

vandamál sem Ammassalikfólkið stóð frammi fyrir. Lestrarkennslan, sem í upphafi 

fór fram samhliða trúboðinu, var á vesturgrænlensku, hinu opinbera máli landsins, og 

er enn. Strákurinn minn hóf sinn skólaferil sex ára gamall í Kulusuk. Fyrsta hálfa árið 

fór mest í það að kenna börnunum ólíkan hljóm vesturgrænlenskunnar því seinna meir 

yrði það tungumálið sem þau lærðu allt sitt bóklega námsefni á. Það gefur að skilja að 

óratími fer í að kenna þeim það sem jafnaldrar á vesturstöndinni hafa þegar tileinkað 

sér og kemur sannarlega niður á samkeppnishæfni þeirra síðar meir.  

Mikið af þeim upplýsingum sem ég hef fengið er frá dönskum 

hjúkrunarfræðingi sem bjó í Kulusuk á árunum 1999-2008 og einnig nokkrum 

dönskum kennurum sem höfðu einnig bein afskipti af þeim vandamálum sem um 

ræðir. Erfitt er að ræða við heimafólkið sjálft í ljósi þess að vandamálin stóðu því 

einfaldlega of nærri til að sjá orsakatengslin í sama ljósi og aðkomumanneskja.  
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3.2. Áfengið 

Áfengisneysla er eitt stærsta vandamálið í héraðinu í dag og er hún oft orsök eða 

fylgifiskur annarra félagslegra vandamála. Í Kulusuk hefur ofneysla áfengis verið 

vandamál frá því að héraðið opnaðist umheiminum eftir seinni heimsstyrjöldina. Þá 

leið undir lok einokun verndarstefnu dönsku nýlendustjórnarinnar og um miðjan sjötta 

áratuginn má segja að nútímavæðingin hafi hafið innreið sína í héraðið og kúvent 

hefðbundnum lifnaðarháttum íbúanna. Oft er talað um að kynslóðin sem óx úr grasi á 

þeim tíma hafi farið hvað verst út úr því þar sem hún var ofurseld áfengi og 

menningarlegu óöryggi. Hluti af afleiðingum þessa rofs sem varð í menningu 

Ammassalikfólksins olli ákveðnum vanmætti sem enn má greina hjá kynslóðum 

samtímans. 

Anna Kuitse tilheyrir kynslóð sjötta áratugarins en hefur ekki drukkið í 

fimmtíu ár eða allt frá því hún var um tvítugt. Hún sagði mér frá því hvernig faðir 

hennar, Vilhelm Kuitse, greip til sinna ráða til að forða dóttur sinni frá 

áfengisdjöflinum. Hann gaf henni tvo kosti; annars vegar gat hún farið út að skemmta 

sér með öðrum ungmennum í þorpinu en mátti þá ekki drekka áfengi og hins vegar, ef 

hún vildi drekka, þá yrði það að vera heima við í selskap föður síns! Hún hlær enn að 

þessu en útskýrir að þar sem hún var næstyngst af fjórtán systkinum og önnur tveggja 

dætra föður síns hafi hún verið í miklu uppáhaldi (m.h. júní 2011). Hún tók þá 

ákvörðun að drekka ekki og sér ekki eftir því þar sem margir jafnaldrar hennar eru 

fallnir frá vegna drykkju eða illa farnir. Anna er virkur meðlimur í Bláa krossinum (d. 

Blå kors)
9
 og tekur þátt sem stuðningsfulltrúi fyrir fólk sem vill hætta að drekka.  

  Það eru alla jafna um tuttugu einstaklingar sem neyta áfengis daglega í 

Kulusuk og rennur einungis af þeim ef peninga skortir. Nokkrir þeirra veigra sér 

jafnvel ekki við að leggja sér til munns prímusaspritt sem selt er í KNI ef ekkert 

annað er að hafa. Annars er búinn til immiaq, sem er heimatilbúinn drykkur, gerður úr 

rúsínum, sykri og geri. Þessi mjöður er oftast drukkinn ef ekkert annað er í boði og er 

hann hitaður á vægum hita til að virkja hraðar germyndunina sem framkallar áfengið í 

miðinum. Stærri hópur fólks neytir áfengis þegar hann hefur efni á og er það þá oftast 

um mánaðamót þegar félagsbætur og laun eru borguð út. Þá stendur drykkjan að öllu 

jöfnu yfir nótt sem dag og nær fólkið oftast tveimur til þremur dögum í sleitulausri 

drykkju. Í nokkrum fjölskyldum í Kulusuk er lítil eða engin áfengisneysla og halda 

                                                 
9
 Félagsskapur fólks sem neytir ekki áfengis og sér um kirkjuna í Kulusuk. 
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meðlimir þeirra uppi félagsskapnum Bláa krossinum. Innan þessara fjölskyldna eru 

samt sem áður einstaklingar sem drekka tímabundið þess á milli sem þeir sækja 

samkomur hjá Bláa krossinum.  

 Meira er um drykkju á sumrin þegar aukið peningaflæði verður með komu 

ferðamannanna og áfengisvandamál er því miður fylgifiskur útskurðarins, en hann 

verður ávallt að staðgreiða. Það getur verið erfitt að stunda viðskipti við þá 

einstaklinga sem eru sumir dagdrykkjumenn yfir sumarið en nokkrir þeirra virðast þá 

hugsa um lítið annað en næsta bjór. Mánaðamótin júlí/ágúst eru um margt hápunktur 

sumarsins og þá er drykkjan einnig í hámarki. Það er þá sem flestir hörmulegir 

atburðir eiga sér stað; morð, sjálfsvíg, dauðaslys og húsbrunar.  

Áfengisneysla og tupilaksmíði fer oft á tíðum saman og ekki eru allir tilbúnir 

til að skera út tupilaka og selja þá þó svo að þeir hafi lært það í æsku, hugsanlega 

vegna þess að tupilaksalan tengist tíðum neyslu áfengis og öðrum félagslegum 

vandamálum. Ég hef spurt einn af ungu smiðunum, fæddan 1972, af hverju hann 

smíði ekki tupilaka en hann gerir einungis hálsmen og eyrnalokka. Þá svarar hann mér 

því að faðir hans skeri út tupilaka, hann vilji sjálfur ekki feta í fótspor hans, en faðir 

hans drekkur mikið. Ég hef einnig lagt þá spurningu fyrir annan smið sem fæddur er 

árið 1955 af hverju hann skeri bara út ísbirni en ekki tupilaka eins og flestir aðrir. Þá 

svaraði hann mér því að hann vildi það ekki, gerði einungis fígúrur þegar konan hans 

væri í heimsókn í næsta þorpi þar sem fjölskylda hennar byggi og þá færi hann líka á 

fyllerí og fjármagnaði áfengiskaupin með útskurðinum.  

 Einn af þeim sem ég talaði við hafði verið búsettur í Nuuk í mörg ár. Þótt ég 

hafi búið í Kulusuk frá 1998 hafði ég aldrei séð hann fyrr en hann birtist allt í einu í 

þorpinu veturinn 2009. Hann lýsti reynslu sinni í Nuuk þar sem hann hafði búið á 

götunni síðustu árin. Hann skar út tupilaka til að fjármagna áfengis- og hassneyslu, 

fíkniefni sem hefur ekki náð að finna sér rótfestu í Kulusuk
10

, og var orðinn mjög illa 

á sig kominn og ákvað því að snúa aftur til átthaga sinna í Kulusuk. Jafnvel þótt hann 

sé djúpt sokkinn í áfengisneyslu heldur hann því samt fram að hér sé betur fyrir 

honum komið. Hann á fjölskyldu og hefur verið úthlutað húsi. Þorpsbúum stendur þó 

nokkur stuggur af honum því hann er talinn óútreiknanlegur, einkum eftir neyslu á 

spritti, og er á almennu vitorði að þá beri að varast hann.  

                                                 
10

 Fíkniefnaneysla hefur ekki náð að festa rætur í Ammassalikhéraði líkt og gerst hefur á 

vesturströndinni. Takmarkaðar samgöngur og fjárskortur eru líklegasta skýringin.  
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 Nokkrir af smiðunum eru giftir eða í sambúð og er makinn virkur þátttakandi í 

áfengisdrykkjunni. Oft eru það konurnar sem koma með útskurðinn til að ná í pening 

fyrir áfengi og oftar en ekki eru þær jafnvel harðari í sölumennskunni en karlarnir. 

Eitt parið, sem er um fimmtugt og á eina uppkomna dóttur, drekkur mikið. 

Eiginkonan er ákveðin sölukona og vill iðulega fá meira fyrir oft á tíðum illa gerða 

gripina en mögulegt er að borga. Þetta veldur spennu og getur leitt til leiðinda sem 

iðulega eru gleymd næst þegar þarf að fá pening. Eitt skiptið skaut maður hennar úr 

riffli yfir húsið mitt, þá voru þau búin að sitja langtímum saman að drykkju og hafði 

ég neitað þeim um pening. Stutt var í reiðina gagnvart útlendingnum sem sat á 

peningunum og var þá gripið til þess ráðs að skjóta á húsið. Lögreglufulltrúinn kom 

fljótlega ásamt nokkrum vöskum mönnum og fór með hann í litla betrunarklefann til 

að láta hann sofa úr sér. Við stundum enn viðskipti í dag enda annað afar erfitt í 

fámennu og nánu samfélagi Kulusukfólksins.  

Margar leiðir hafa verið reyndar í gegnum tíðina af hálfu yfirvalda til að 

stemma stigu við áfengisvandanum. Á vesturströndinni komust íbúar fyrst í kynni við 

áfengi fyrir tíð dönsku nýlendustjórnarinnar í gegnum evrópska hvalfangara og við 

stofnun nýlendunnar snemma á átjándu öld opnaðist enn frekar fyrir aðgang að áfengi. 

Segja má að strax hafi verið komið upp vandamál því árið 1782 er algjöru 

áfengisbanni komið á (Robert-Lamblin, 1986: 139). Á austurströndinni þróuðust 

hlutirnir hins vegar á svipaðan hátt og í Qaanaaq (Thule) á norðvesturströnd 

Grænlands og Ittoqqortoormiit á norðausturströndinni, en íbúum þessara fámennu og 

einangruðu samfélaga veiðimanna var lengi haldið frá áfengi. Í Ammassalikhéraði var 

áfengi leyft til sölu árið 1956 en áfengisbanni vesturstrandarinnar hafði verið lyft árið 

1953 með afnámi Grænlands sem nýlendu Dana. Áfengisbannið í Ammassalik átti þó 

aðeins við frumbyggjana þar því bæði danskir og vesturgrænlenskir embættismenn, 

sem og aðrir erlendir vinnukraftar og hermenn, höfðu frjálsan aðgang að því (Robert-

Lamblin, 1986: 139).  

 Í fyrstu var íbúum Ammassalik skammtað áfengi þar sem talið var að þeir 

þyrftu tíma til að laga sig að þeim umdeildu nýjungum sem í boði voru. Árið 1963 var 

takmörkunum aflétt og áfengi selt með tilskildum leyfum á ákveðnum stöðum og 

dögum. Bannið hafði í sjálfu sér ekki haft nein gífurleg áhrif á þá íbúa Kulusuk sem 

vildu nálgast áfengi því þeir gerjuðu sitt eigið immiaq ef upp á vantaði en einnig var 

nábýlið við hermennina í radarstöðinni fram til ársins 1989 og flugvöllinn greið leið 

fyrir suma íbúana til að ná sér í áfengi. Oftar en ekki í skiptum fyrir útskurð. 
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Þeir innfæddu sem unnu á flugvellinum gátu orðið sér úti um það frá 

Bandaríkjamönnunum þrátt fyrir strangar reglur af hálfu herstjórnarinnar varðandi 

samskipti við innfædda, en svo virðist sem þessum reglum hafi yfir höfuð verið lítið 

hlýtt. Stúlkurnar í þorpinu sóttust eftir því að heimsækja dátana í radarstöðinni þar 

sem þær voru boðnar velkomnar með áfengi og sígarettum og þær eru margar 

sögurnar af dátunum utan radarstöðvarinnar.   

Áfengisneyslan jókst til muna eftir tilslökunina árið 1953 og fljótlega kom í 

ljós að það stefndi í stórfellt samfélagslegt vandamál. Samkvæmt Grænlandspóstinum 

(Grønlandsposten) 19.3. 1981 kom í ljós að árið 1978 neyttu Grænlendingar 19 lítra af 

hreinum vínanda á hvert mannsbarn en til samanburðar má nefna að Danir neyttu 11,8 

lítra og Íslendingar 4,5 lítra það sama ár. Á þessum tíma voru ýmsar leiðir reyndar til 

að bregðast við vandamálinu eins og að banna sölu áfengis á útborgunardögum launa 

og tryggingabóta en það leiddi aðeins til þess að peningar voru lánaðir með háum 

vöxtum á milli einstaklinga og skildi eftir sig háar skuldir á útborgunardögum 

(Robert-Lamblin, 1986: 139). Fleiri leiðir voru farnar eins og t.d. verðhækkanir og 

aftur var leitast við að takmarka aðganginn en allt kom fyrir ekki; lítið sem ekkert 

gekk að stemma stigu við vandamálinu. Punktakerfi var komið á þar sem hver 

einstaklingur fékk ákveðið marga punkta til umráða hvern mánuð en því var hætt 

þremur árum seinna vegna þess mikla óróa sem það olli í samfélaginu (Robert-

Lamblin, 1986: 139-140).  

 Í Ammassalik er ótakmörkuð sala á bjór og léttvíni í dag. Frá því árið 2008 

hefur öll sala á sterku víni verið bönnuð í héraðinu. Því miður líkt og með fyrri 

tilraunir hefur það ekki leyst áfengisvandann. Robert-Lamblin taldi það mikilvægara 

að eyða fé og tíma í að leita dýpri ástæðna fyrir áfengisvandanum. Flestir þeirra sem 

neyta áfengis gera það án tillits til aðstæðna – með það eitt í huga að ná sem mestum 

áhrifum – og því miður virðist lítil eftirsjá eða iðrun að drykkju lokinni þrátt fyrir að 

hún hafi kostað einhverjar ófarir fyrir viðkomandi (1986: 140). Það sem hún er að 

benda á er að fólk firri sig ábyrgð gjörða sinna hafi það verið undir áhrifum, slík 

afstaða til ábyrgðar sé almenn í samfélaginu og því þurfi að breyta. 

 

3.3. Glæpir og ofbeldi  

Það er beint samband milli aukinnar áfengisneyslu og fjölgunar afbrota í Ammassalik 

líkt og annars staðar á Grænlandi. Fram til 1964 var öll stjórnsýsla í höndum 

nýlendustjórnarinnar og samkvæmt nýlendustjórum á þeim tíma kom sjaldan annað 
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upp á borð hjá þeim en faðernismál og smáþjófnaðir (Robert-Lamblin, 1986: 141). 

Það var nokkuð ljóst að alvarlegri glæpir eins og manndráp voru þá fátíðari. Óvissa 

ríkir um tíðni annarra afbrota eins og heimilisofbeldis, nauðgana og kynferðislegrar 

misnotkunar barna þar sem tryggð og samheldni innan fjölskyldna verður til þess að 

halda yfirvöldum frá slíkum málum. 

 Í Ammassalikhéraði eru engir atvinnuglæpamenn líkt og við þekkjum í stærri 

samfélögum heims. Alvarlegir glæpir tengjast oftast áfengisneyslu og óútkljáðum 

fjölskyldumálum. Þjófnaður þekkist þó, einkum þegar kemur að áfengi eða einhverju 

sem jafnharðan er hægt að breyta í fé. Þeir sem stela reyna lítið til að fela afbrot sín og 

eru nokkrir aðilar í Kulusuk sem af fer slæmt orðspor hvað þetta varðar.  

 Í Kulusuk er að öllu jöfnu einn fulltrúi yfirvaldsins, oftast áreiðanlegur náungi 

sem getur brugðið sér í lögreglujakka þegar eitthvað gerist en er ekki í fullu starfi sem 

slíkur. Hann er kallaður á vettvang og sker úr um hvort atburður sé nógu alvarlegur til 

að kalla út lögregluyfirvaldið í Tasiilaq eða hvort það nægir að láta viðkomandi, ef 

svo ber undir, sofa úr sér í litlum fangaklefa sem stendur í húsi við skólann. Ef um 

alvarlegri hluti er að ræða líkt og nauðganir, morð eða sjálfsvíg kemur lögreglan frá 

Tasiilaq til að rannsaka málið. Þá morgna sem maður sér lögreglujakkanum bregða 

fyrir veit maður að eitthvað slæmt hefur gerst í þorpinu um nóttina. Ef lögreglan frá 

Tasiilaq kemur með þyrlunni sama dag er víst að um mjög alvarlegan glæp er að 

ræða.  

 Það dylst ekki í lýsingum Gustafs Holms, Thalbitzers og Mikkelsens (Holm, 

1911: 68, 72,74,127-129 og 145-147; Mikkelsen 1934: 50-51) hversu harðskeytt líf 

Ammassalikfólksins var fyrr á tímum. Heimilisofbeldi var algengt og sumir 

eiginmenn beittu konur sínar miklu harðræði. Keppinautar gátu háð baráttu sína í 

trommudansi sem gat þó hæglega endað með morði, í kjölfar þess urðu blóðhefndir 

þar sem fyrir manndráp var goldið með manndrápi. Sjálfsvíg voru einnig tíð. Ekki má 

gleyma ótímabærum dauðsföllum vegna galdra þar sem morð er framið úr fjarlægð 

með galdri (Robert-Lamblin, 1986: 144), því hvað svo sem lesandanum kann að þykja 

um galdra geta þeir verið mjög raunverulegir þeim sem við þá búa. Qúpersíman 

(Sandgreen, 2003) rekur jafnframt í æskuminningum sínum nánast ómanneskjulega 

meðferð á honum og móður hans eftir að faðir hans féll frá og þau þurftu að leita á 

náðir fjölskyldu Kilimes. Allt hans líf, fram að kristnitöku, var takmarkið að verða 
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máttugur angakok
11

 með marga hjálparanda og drepa Kilime. Hann treysti sér ekki til 

þess sjálfur en með hjálp hins yfirnáttúrlega ætlaði hann að ganga frá versta 

fjandmanni sínum (Sandgreen, 2003). Það hefur því verið spenna í hinu einangraða og 

fámenna samfélagi Ammassalikfólksins þar sem afkoman var óörugg og erfið. Reynt 

var að stemma stigu við afbrotum með samfélagslegum reglum sem miðuðu að því að 

stjórna þeirri hegðun sem ógnaði jafnvægi hópsins (Robert-Lamblin, 1986: 144).  

 Margt er svipað í dag í samfélagi Ammassalikfólksins og fyrr á tímum. Enn er 

í hávegum höfð kurteisleg framkoma og reynt að sneiða hjá útistöðum. 

Ammassalikfólkinu finnst vestrænir menn háværir og sífellt að rífast. Sjálfir reyna 

þeir frekar að stinga upp á einhverju en að gefa skipanir. Þeir reyna að forðast það að 

vera með nefið ofan í málum náungans enda er sá sem hefur of mikinn áhuga á öðrum 

að öllu jöfnu „snakker“ eða „han snakker for meget“.
12

 Ef upp koma mál sem gætu 

leitt til leiðinda er oft reynt að slá hlutunum upp í grín til að létta andrúmsloftið og 

oftar en ekki hefur það góð áhrif. Margoft hef ég séð Gideon í hlutverki 

sáttasemjarans þar sem hann reynir í gríni að ganga á milli aðila sem eru eitthvað 

ósáttir.  

Heimilisofbeldi er nokkuð algengt og oftast er það á milli hjóna og 

sambúðarfólks (Nilsen, m.h.). Í flestum tilfellum er það karlmaðurinn sem gengur í 

skrokk á konu sinni en einnig þekkist það að konur hafi veist að mönnum sínum, 

jafnvel með skelfilegum afleiðingum. Ofbeldi af þessu tagi er, upp að ákveðnu marki, 

talið eðlilegur hluti af sambúðinni og er áfengi oft áhrifavaldur en þó er það ekki 

algild regla. Ástæðurnar geta verið jafnmargar og tilfellin eru en oftast er þó um dulda 

afbrýðisemi og meint framhjáhald að ræða. Gideon sagði mér frá því hvernig 

fyrrverandi kona hans hefði veist að honum þar sem hann svaf með flökunarhníf og 

stungið hann í handarkrikann. Hann fór úr að ofan til að leggja áherslu á orð sín og sá 

ég þar hvar efri upphandleggsvöðvinn hafði gróið en bar þess augljós merki að vera 

sundurskorinn. Hann er mjög þakklátur fyrir núverandi konu sína sem er alls ekki 

ofbeldisfull jafnvel þótt hún verði afbrýðisöm.  

 Ég varð einnig vitni að því þegar einn af smiðunum hljóp út úr húsi á 

nærbrókunum á eftir sambýliskonu sinni, sem eingöngu var íklædd brjóstahaldara og 

nærbuxum, og lamdi hana. Ég vildi alls ekki blanda mér í heimiliserjurnar en hafði 

                                                 
11

 Grænlenska orðið „angakok“ hefur svipaða merkingu og orðið „shaman“ sem er mun 

útbreiddara og líklegast er besta þýðingin töframaður á íslensku.. 
12

 Danska og þýðir sá sem talar of mikið. 
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samt áhyggjur af barnabarni konunnar sem stóð á pallinum við húsið og horfði á. Mér 

til mikils léttis kom annar nágranni minn gangandi þar að og sagðist hann ætla að fara 

og róa þau. Stuttu seinna sá ég hvar þau gengu öll inn og svo virtist sem nágranna 

mínum hefði tekist að róa parið. Atburðir sem þessir eru það algengir að fólk kippir 

sér ekki mikið upp við þá eða eyðir tíma í að tala um þá, það er þó allt of algengt að 

börn verði vitni að slíkum árekstrum. Fæst þessara tilfella koma fram á lögreglu- eða 

sjúkraskýrslu og þegar áfengi hefur verið haft um hönd sættist fólk yfirleitt þegar 

áhrifin fjara út. Í sumum tilfellum virðist vera samkomulag á milli fólks að 

barsmíðarnar lendi ekki í andliti konunnar (Nilsen, m.h.). 

 

3.4. Kynferðisleg misnotkun á börnum 

Kynferðisleg misnotkun á börnum er mikið vandamál í Ammassalikhéraði líkt og víða 

á Grænlandi. Opinberar tölur staðfesta að kynferðisleg misnotkun barna er fimm 

sinnum tíðari á Grænlandi en í Danmörku (Nilsen, m.h.). Samkvæmt þeim viðtölum 

sem ég hef átt við Mette Nilsen, sem starfaði sem hjúkrunarfræðingur í Kulusuk frá 

1999-2008, hafa komið upp slík tilfelli á hverju ári í þessu fámenna samfélagi og er 

þá einungis verið að vísa í þau tilfelli sem hafa verið gerð opinber. Í þeim tilfellum 

sem hún hefur þurft að glíma við hefur einungis verið um stúlkubörn að ræða og 

samkvæmt því mætti telja að ekki þekktist að drengir væru misnotaðir á sama hátt. 

Kynlíf er mun opnara umræðuefni í Kulusuk en gengur og gerist á Vesturlöndum. 

Mikil nálægð barna og fullorðinna er óhjákvæmileg vegna þröngra húsakynna þar 

sem yfirleitt margir búa og sofa saman í herbergjum. Ótímabærar þunganir stúlkna 

undir tvítugu eru algengar en samkvæmt hjúkrunarfræðingnum segja skráð tilfelli 

fóstureyðinga, sem eru löglegar á Grænlandi, meira en nokkuð annað um þennan 

veruleika en allt að 60% stúlkna gangast undir slíka aðgerð einu sinni eða oftar 

(Nilsen m.h.). Það virðist almennt samþykkt á Austur-Grænlandi að eftir fermingu, 

um fjórtán ára aldur, megi börn byrja að stunda kynlíf. Í þeirri staðreynd liggur sá 

menningarlegi munur sem er á milli barnalaga að danskri fyrirmynd og 

raunveruleikans í Ammassalik. Skráð tilfelli um kynferðislega misnotkun á Grænlandi 

ná yfir stúlkur sem farnar eru að stunda kynlíf fyrir 16 ára aldur og gefa því ekki alveg 

rétta mynd af hlutfallinu.  

 Kynferðisbrot gagnvart drengjum eru falin staðreynd og tók það mig mörg ár 

að uppgötva þann veruleika en það var þegar ungur maður í Kulusuk kom fram og 

sagði frá reynslu sinni. Eftir ítrekaðar sjálfsvígstilraunir, sem áttu sér iðulega stað 
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þegar hann var undir áhrifum áfengis, játaði hann fyrir prestinum í Tasiilaq sumarið 

2010 að hann hefði verið misnotaður sem ungur drengur af náunga sem bjó í tvö ár á 

heimili ömmu hans og afa. Gerandinn hafði greiðan aðgang að honum því hann dvaldi 

mikið á heimili þeirra þar sem móðir drengsins var í námi á vesturströndinni. Umræða 

spratt upp í kjölfar þessa og virðist sem mun algengara sé að drengir séu misnotaðir 

en vitað var. Á svipuðum tíma voru tveir danskir læknar af vesturströndinni staddir í 

Kulusuk. Ég ræddi þetta mál við þá og þeir staðfestu að slík misnotkun væri ekki 

óalgeng, en að um mjög dulinn veruleika væri að ræða. Skömmin sem slíkri 

misnotkun fylgdi væri mikil í þessu samfélagi þar sem karlmennskuímyndin væri 

sterk og rótgróin og það ylli því að verknaðurinn væri oftast vel bundinn í vítahring 

leyndarmálsins.  

  

3.5. Sjálfsvíg 

Af þessari umræðu má skilja að sjálfsvíg séu einnig hluti af félagslegum vandamálum 

og reynist það vera rétt. Tíðni sjálfsvíga á Austur-Grænlandi er með því hæsta sem 

um getur að sögn M. Nilsen (m.h.) (Thomsen, 1996: 273) og má segja að allar 

fjölskyldur í Kulusuk hafi misst einhvern með þeim hætti og eru þar ungir karlmenn í 

helsta áhættuhópnum (Nilsen, m.h.). Líklega er eitt sjálfsvíg á ári í Kulusuk 

samkvæmt minni reynslu. Flest er það fólk sem maður hefur umgengist og þekkt og 

koma sjálfsvígin iðulega líkt og þruma úr heiðskíru lofti. Verst er það þegar unga 

fólkið á í hlut, líkt og sonur Anda Silasen sem hengdi sig heima þegar faðir hans og 

bróðir voru rétt ókomnir heim. Júlía, dóttir Pele Maratse, hengdi sig undir einu af 

húsunum okkar og var það Sakius, sex ára drengur, sem fann hana einn 

sunnudagsmorguninn þegar hann var á leiðinni að veiða í ánni. Einnig má nefna 

dóttur Axels Kuitse, sem hengdi sig við höfnina eftir þrætur við kærasta sinn fyrr um 

nóttina, og son Sorinu og Anders Kuitse, sem hengdi sig í kjallara heimilisins. 

Nokkrir hafa notað skotvopn en algengara er að um hengingu sé að ræða. Þá er ekki 

átt við snöru sem fest er í loft og hangir niður heldur band sem bundið er um hálsinn 

með ákveðnum hnút. Hnúturinn er þannig að ef viðkomandi reynir að leysa hann 

herðist frekar að og því er ómögulegt að hætta við nema skæri eða hnífur séu til 

staðar. Yfirvöld og samfélag standa ráðþrota gagnvart þessum faraldri, líkt og Robert-

Lamblin vildi nefna vandann (1986), sem fléttast inn í sjálfstæðisbaráttu, 

nútímavæðingu og framfaravonir Grænlendinga síðustu fjóra áratugina.  



 34 

 Þessi umræða um þau félagslegu vandamál sem steðja að Kulusukbúum er sett 

fram til að gefa innsýn í þann veruleika sem fólkið býr við. Vegna breyttra 

lifnaðarhátta og nútímavæðingar þarf það að berjast við ótal félagsleg vandamál (Ívar 

Jónsson, 1996: 136), sem vonandi fá farsæla lausn í framtíðinni.  

 

 

4. Kafli: Aðferðafræðin 

 

4.1. Aðferðafræðileg vandamál 

Listsmíði og minjagripasala í Kulusuk er nokkuð sem ég hef haft áhuga á í langan 

tíma og var því ekki erfitt að velja rannsóknarefni er ég ákvað að hefja MA-nám við 

Háskóla Íslands árið 2007. Kostir þess að rannsaka afmarkað viðfangsefni í Kulusuk 

voru augljósir að mínu mati. Ágæt þekking á viðfangsefninu, tengsl við 

útskurðarmenn, búseta til lengri tíma og atvinnutenging við ferðaþjónustu voru meðal 

þeirra atriða. Þó vó hvað þyngst að við Jóhann fórum bæði út sem menntaðir 

mannfræðingar, ég með BA-próf og hann að ljúka við sitt MA-nám. Gallarnir voru 

einnig nokkrir og gerði ég mér grein fyrir því. Langur tími á vettvangi gat leitt til 

erfiðleika í samskiptum, þar sem persónuleg tengsl voru undantekningalítið 

hagsmunatengsl sem mótuðu skoðanir á fólki þegar árekstrar urðu vegna viðskipta. Þá 

má nefna félagslegt óþol af minni hálfu vegna þess vandamáls að hafa ekki 

félagslegan stuðning og vera stöðugt framandgerður. Ég taldi mig hafa vegið og metið 

vel kosti og galla þess að takast á við þetta verkefni áður en ég hóf MA-námið og hélt 

mig ágætlega undir það búna.  

  

4.2. Aðferðafræðin og úrlausnir 

Með aukinni fjarlægð frá Kulusuk var auðveldara að vinna að verkefninu. Rannsóknin 

fór fram yfir langan tíma og veit ég ekki nákvæmlega hvenær ég get staðfest að hún 

hafi byrjað. Þetta var ekki beint það sem mannfræðingar kalla „að vera á vettvangi“ 

og dvelja sem hlutlaus aðili í eitt ár eða tvö ár á stað þar sem einungis er unnið að 

rannsókninni. Mín rannsókn var sannarlega eigindleg (e. qualitative) 

þátttökurannsókn, en ég var hagsmunaaðili og rannsakandi á sama tíma. Ég efast um 

að tvö ár af staðlaðri vettvangskönnun í Kulusuk hefðu gefið mér þá nálægð og það 
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innsæi sem ég byggi á. Aðlögun mín varð yfir langan tíma og greyptist reynslan inn í 

skilningarvitin; ekki einungis það sem ég sá og heyrði heldur einnig bragð, snerting 

og lykt. Kulusuk í mínum huga er skynrænt safn húsa, mannfólks, hunda, báta, 

veiðitóla og sleða. Hver hlutur og árstíð hefur sína sérstöku lykt og áferð. Í 

þjónustuhúsinu ilmaði jarðhæðin af þvotti kvennanna, efri hæðin af kaffi og kjallarinn 

af selspiki, allt svo miklar andstæður en samt fullkomin heild. Þetta er Kulusuk fyrir 

mér.  

 Það var því mikilvægt strax í byrjun að afmarka rannsóknarefnið við 

viðráðanlegar einingar. Eitt helsta vandamál mitt var tíminn sjálfur. Hvernig átti ég að 

hólfa niður reynslu mína eftir svo langa veru á vettvangi? Einnig átti ég erfitt með að 

staðsetja einstaklinga sem ég þekkti vel og hafði samskipti við daglega í ákveðnu 

rannsóknarumhverfi, rannsóknarspurningu og fræðilegri umfjöllun en allt kom þetta 

hægt og sígandi. Ég tók nokkur djúpviðtöl og ótalmörg opin viðtöl við valda 

einstaklinga, skrásetti upplýsingar og tók myndir af viðfangsefnunum. Ég reyndi að 

mynda ákveðna fjarlægð í rannsóknarviðtölum þegar ég skráði upplýsingar þó að það 

hafi ekki alltaf verið mögulegt eða auðvelt. Áhugaverðar upplýsingar komu oft óvænt 

út úr óformlegum samræðum og kringumstæðum. Nokkra lykilheimildamenn er um 

að ræða og nefni ég þá hér í kynningunni og rek hvernig kynni mín af þeim eru 

tilkomin. Einstaklinga sem ég ræddi við upplýsti ég um tilgang rannsóknarinnar. Þó 

að hugmyndir mínar um mannfræðilega rannsókn á listsmíði og minjagripagerð og 

tengslum við túrisma hafi ekki alltaf verið viðmælendum mínum auðskiljanlegar voru 

þeir ávallt þakklátir fyrir að ég ætlaði að skrifa um Kulusuk. 

 Það má nefna að auk þeirra heimildamanna sem ég nefni hér í kynningunni 

stend ég einnig í þakkarskuld við Danina Arvid Thastum og Thorben Dahl, sem hafa 

búið í Kulusuk í áratugi. Á sínum tíma höfðu þeir báðir, hvor á sínu tímaskeiðinu, 

verið í sömu stöðu og ég; að kaupa og selja handgerða hluti af heimafólkinu. Hjá 

Thorben komst ég yfir gamlar ómetanlegar myndir af smiðum að verki með 

handgerðum áhöldum.  

 Vandamál rannsóknar minnar varða fyrst og fremst hlutdrægni mína, ekki 

eingöngu vegna kaupa og sölu á minjagripum heldur einnig vegna þeirrar tímalengdar 

sem rannsóknin spannar (Wolcott, 1999: 44). Stóran hluta þess tíma sem ég bjó í 

Kulusuk stundaði ég ekki vettvangsrannsókn þó svo að margar ómetanlegar 

upplýsingar um viðfangsefnið hafi fengist þá. Vitneskja um margt mannlegt sem 

miður er hefur verið fyrir sjónum mér öll þessi ár. Hvað má tala um og hvað ekki? Ég 
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vona að ég komist vel frá frásögn minni af mannlífinu í Kulusuk svo mikilvægustu 

hlutar rannsóknarinnar fái að njóta sín (Wolcott; 1999: 266).  

 Gögnin byggjast að mestu á eigin vettvangsreynslu þótt einnig sé stuðst við 

ritaðar heimildir af sambærilegum rannsóknum. Allt sem hér er skráð er háð minni 

eigin reynslu og túlkun í gegnum ferli þar sem stundum er erfitt að greina á milli 

rannsóknarvinnu og einkalífs. Á sama tíma er ekki verið að fjalla um staðnað 

samfélag heldur samfélag sem tekur stöðugum breytingum. Þessi ritgerð verður því 

innsýn í ákveðinn veruleika líðandi stundar en ekki endanleg eða algild skýring á lífi 

tiltekins hóps fólks. Ég ætlast ekki til að lesandi taki gagnrýnislaust við því sem hér er 

skrifað en það má þó skerpa á þeim þætti að ég kom að þessu frá upphafi með 

ákveðinn menntunargrunn sem í því ljósi undirstrikar enn fremur sérstöðu 

þekkingarinnar sem sett er á blað. 

 

 

5. Kafli: Mannfræði lista 

 

5.1. Sögulegt samhengi 

Á upphafsárum mannfræðinnar, á tímum þróunarhyggju og heimsveldisstefnu 

Vesturlanda, var lítill áhugi á rannsóknum er sneru að handverki eða listsköpun 

frumbyggja. Mannfræðingar beindu sjónum einkum að smáum samfélögum og helst 

þeim sem talin voru minnst komin í snertingu við umheiminn til að eyðileggja ekki 

ímyndina um hinn óspillta „villimann“ (Morphy og Perkins, 2006: 18). Áherslan 

beindist einkum að efnislegri menningu sem framfærslu samfélaga. Hugmyndir 

tengdar listum voru mótaðar af hugtakanotkun evrópsk-amerískrar menningar 

(Morphy and Perkins, 2006: 1) og þær urðu viðmiðið í skilgreiningum manna á listum 

annarra en vestrænna manna. Því fór það oft svo að listiðkun meðal frumbyggja og 

annarra óvestrænna samfélaga var ekki gefinn gaumur sem slíkri heldur voru 

efnislegir hlutir menningarinnar oftast skoðaðir út frá trú, töfrum, sifjum, kyni, lögum 

og hagfræði (Morphy og Perkins, 2006: 1). Listgripir voru jafnvel flokkaðir með 

öðrum efnislegum hlutum í þróunarfræðileg skemu dregin upp af mannfræðingum á 

borð við Pitt Rivers (1906), Tylor (1871,1878) og Frazer (1925) (Morphy og Perkins, 

2006: 3).  
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 Þróunin sem átti sér stað í Evrópu á 19. öld og hugmyndir manna um framfarir 

(e. progress) gerðu það að verkum að talið var réttlætanlegt af hálfu Vesturlanda að 

telja önnur menningarsamfélög sér óæðri. Í samræmi við það verður á þeim tíma til 

hugtakið „frumstæð list“ (e. primitive art) sem andstæða við hugtakið „hálist“ (e. 

modern European Art) (Errington, 1998). Hugtakið „frumstætt“ (e. primitive) sætti þó 

mikilli gagnrýni nokkurra fræðimanna í byrjun 20. aldar. Franz Boas var þekktur fyrir 

andstöðu sína gegn þróunarhyggjunni og í bók sinni Primitive Art, sem gefin var fyrst 

út árið 1927, færir hann rök fyrir því að listamenn samfélaga sem talin eru frumstæð 

hafi hæfileika og tækni til að skapa fágaðar myndir og nokkuð raunsannar. Hann lagði 

áherslu á form, tækni og fagurfræðilega vídd (Auger, 2005: 20; Morphy og Perkins, 

2006: 36). Boaz var einn af frumkvöðlum mannfræðilegrar umfjöllunar um list sem 

leiddu umræðuna frá þróunarhyggjuhugmyndum 19. aldarinnar.  

 Þrátt fyrir breytingar innan fræðanna var almenn umræða þó enn mjög bundin 

við línulegar hugmyndir manna um þróun frá hinu frumstæða til hins æðra. Það voru 

evrópskir listamenn á borð við Picasso sem vöktu áhuga almennings í byrjun 20. 

aldarinnar á frumbyggjalist. Með prímítivisma að leiðarljósi voru rómantísk viðhorf 

vestrænna listamanna ákveðin staðfesting á listsköpun frumbyggjans. Það var þó ekki 

fyrr en upp úr 1960 að áhugi manna fór að aukast á list í mannfræðilegum skilningi. 

Fram að þeim tíma voru mannfræðingar efins um að hugtakið ætti við þá hluti sem 

gerðir voru í framandi samfélögum. List var almennt, með nokkrum undantekningum, 

talin vestrænt fyrirbæri.  

 Fræðimaðurinn Nelson Graburn telur mikilvægt í rannsóknum á 

frumbyggjalist að gerður sé greinarmunur á hugtakinu „frumstæð list“
13

 (e. primitive 

art), sem á rætur að rekja til nýlendustefnu og þróunarhyggju 19. aldar, og „fjórða 

heims list“ (e. fourth world art). Frumstæð list á við um eldri hugmyndir er dæmdu 

handverk frumstæðra þjóða stöðnuð í tíma og rúmi og voru rannsóknir mótaðar af 

þeim hugmyndum. Aftur á móti verða rannsóknir er beinast að listgerð fjórða 

heimsins í dag að taka til greina mun fleiri þætti tákngervingar og fagurfræðilegra 

kerfa vegna þeirrar staðreyndar að listin er oft framleidd af einum hópi til að 

fullnægja þörfum annars hóps en sjaldan til eigin nota. Þær rannsóknir snúa því að 

breytilegri listsköpun, breytingu og þróun á þjóðernislegri sjálfsmynd og 

verslunarlegum hvötum og þvingunum (Graburn, 2006: 412).  

                                                 
13

 Fjórði heimurinn (e. the Fourth World) er sameiginlegt hugtak yfir frumbyggja sem fólk án eigin 

landsvæðis, í minnihluta og án valda gagnvart ráðandi öflum þjóðríkis (Graburn, 2006: 412). 
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5.2. Hvað er list?  

Til að geta gert mannfræði lista góð skil er mikilvægt að skilgreina hugtakið sjálft; 

list, en um það hafa mannfræðingar ekki orðið á eitt sáttir. Mannfræðingurinn 

Raymond Firth er oftast nefndur sem helsti frumkvöðull mannfræði lista. Þó svo að 

aðrir hafi verið á undan að skoða sérstaklega listir meðal annarra samfélaga en 

vestrænna var það Firth sem kom fyrstur með nokkuð víðtæka skilgreiningu á 

hugtakinu sjálfu og hvernig best mætti túlka það. Hann taldi að list yrði til við 

reglubundna beitingu hæfni (Firth, 1992). Að sópa gólf gat flokkast undir list ef 

reglubundin beiting hæfni var viðhöfð. Reglubundin beiting hæfni, samkvæmt Firth, 

nær yfir ansi marga þætti mannlegra athafna en hann bendir einnig á að list sé að 

finna í náttúrulegum formum og rangt sé að gera greinarmun á fegurð í list og fegurð í 

náttúru, því upplifun fegurðar sé menningarbundin í báðum tilfellum. Hann sýnir fram 

á að samkvæmt okkar vestrænu skilgreiningu eru hugtökin list og fegurð náskyld 

hvort öðru; að fegurð listmunar hafi áhrif til jákvæðrar upplifunar. Hins vegar varð 

fegurð merkingarlaus fyrir marga listamenn vestrænna samfélaga þegar dró nær 

nútímanum, ýmsar stefnur urðu til sem höfnuðu nauðsyn fegurðar í listum og áherslan 

varð á annars konar áhrif skynjunar. Í samræmi við það telur Firth list vera skynjun á 

reglu og tilfinningu fyrir réttmæti reglunnar sem tengist skilningi á þeim gildum sem 

eru samtvinnuð við siðferðislega afstöðu fólks (Firth, 1992).  

 Kenningar mannfræðingsins Alfreds Gells hafa einnig haft mikil áhrif innan 

fræðanna og eru jafnvel hvað áhrifamestar enn þann dag í dag. Gell vildi aðskilja 

hugtökin „list“ og „fagurfræði“. Líkir hann listinni við trúarbrögð vestrænna 

mannfræðinga, því að flestir séu þeir miklir aðdáendur listar og sú aðdáun meini þeim 

að sjá listina í mannfræðilegu ljósi. List sé sem trúarbrögð, fagurfræðin sem guðfræði 

og listamenn sem prestar eða eins og Gell sagði: „… við höfum trúgert listina, listin 

er okkar trú“ (Gell, 1992: 42). Þar af leiðandi verða mannfræðingar, til að geta 

rannsakað list sem slíka, að hafna fagurfræðinni, sem Gell telur nátengda 

siðferðislegum hugmyndum manna. Auk þess spanni fagurfræðin mun víðara svið en 

list gerir. List, samkvæmt skilgreiningu Gells, er tæknilegs eðlis og gerð af mönnum. 

Til að leggja áherslu á kenningu sína tekur hann sem dæmi upplifun sína þegar hann 

fór sem drengur í skoðunarferð um Salsbury-dómkirkjuna ásamt foreldrum sínum. 

Kirkjan sjálf hafði engin áhrif á hann en líkan af kirkjunni, sett saman úr eldspýtum 

og lími, gerði það. Það var undrun og lotning gagnvart tæknilegum þáttum 

kirkjulíkansins, tæknilegum þáttum varðandi gerð þess, og vegna þess að hann vissi 
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að slíkt líkan gæti hann ekki gert sjálfur. Þetta dæmi tekur Gell þegar hann útskýrir 

kenningu sína um „tækni seiðmögnunar, seiðmögnun tækninnar“ (e. technology of 

enchantment, enchantment of technology) (Gell, 1992). Það búa töfrar í þeirri getu að 

setja saman líkan af kirkju úr eldspýtum. Fagurfræði hefur ekkert með þessa töfra að 

gera, heldur er það tæknileg kunnátta listamannsins sem er töfrum líkust. Á meðan 

Firth taldi list og fagurfræði eiga saman taldi Gell mikilvægt að aðskilja fagurfræði og 

list til að hægt væri að rannsaka hana án vestrænnar hlutdrægni. Gell hafnar 

málbundinni merkingu tengdri hlutum og vill beina athyglinni að hlutunum sjálfum 

og handverkinu. Afstaða Gells þótti mjög sérstök á sínum tíma þar sem hann hafnaði 

fagurfræðinni. Fagurfræðin hefur ávallt verið mikilvæg í vestrænni listasögu og því 

má segja að hugmyndir Gells hafi verið mjög róttækar. Þegar Gell setur fram 

kenningu sína tækni seiðmögnunar og seiðmögnun tækninnar verða skil í 

mannfræðilegum rannsóknum á hugtakinu list. Skýringin er sú að töfrarnir búi í þeirri 

tæknilegu getu manna að skapa eitthvað sem nær að heilla. Það eru því tæknilegir 

hæfileikar listamannsins sem heilla fólk en ekki fagurfræðin sem slík.  

 Það eru ekki allir á eitt sáttir um þessa kenningu en samt hefur hún haft 

gríðarleg áhrif á fræðin og opnað nýjar gáttir í umræðu fræðimanna um listsköpun. 

Einkum var það umræðan um fagurfræði/fagurskyn (e. aesthetics) í listum, eða öllu 

heldur höfnun Gells á henni, sem dró menn upp úr þeim farvegi sem þeir voru komnir 

í og fékk þá til að endurhugsa hlutina, hvort sem þeir voru með eða á móti.  

 Fagurskyn/fagurfræði í listum virðist oft mjög ofarlega í umræðunni um listir 

frumbyggja þó svo að mismunandi áhersla sé lögð á hugtakið. Howard Morphy fjallar 

um í grein sinni um Yolngufólkið, „From Dull to Brilliant: The Aesthetics of Spiritual 

Power Among the Yolngu“ (2006), hvernig þessi hópur frumbyggja Ástralíu skynjar í 

gegnum listina afl forvera sinna. Hann nefnir að góður málari þurfi að vera tæknilega 

góður en huglægir þættir skipti ekki máli, til dæmis sköpunargeta málarans, því 

myndirnar séu fyrst og fremst endurgerð mynda forveranna. Hann fjallar um það 

hversu erfitt sé að tala um algilda fagurfræði sem kenningu um fegurð þegar kemur að 

verkum þeirra þar sem Yolngufólkið skynjar og talar um hluti á allt annan hátt en 

Vesturlandabúar (Morphy, 2006). Robert Thomson tekur í svipaðan streng í umfjöllun 

sinni um útskurðarlist Yorubafólksins sem býr við jaðar Saharaeyðurmerkurinnar og 

viðhorf þess til ólíkra þátta útskurðarlistar (2006). Hann telur ákveðna fagurfræðilega 

samstöðu að finna hjá Yoruba og fagurskyn að mati Thomsons er í fyrsta lagi tengt 

þeirri tilfinningalegu afstöðu sem talin er rétt og kemur fram í góðum verkum 
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(Thomson, 2006). Morphy fjallar einnig um það hvernig fagurfræðin skapar jákvæð 

viðbrögð og vellíðan þó svo að fegurð hlutar sé meira sem aukageta og notagildi 

hlutarins mikilvægara. Fegurðin skapi þau áhrif sem draga fólk að hlutum og geri 

þeim þarafleiðandi kleift að uppfylla ákveðið hlutverk. Morphy nefnir einnig að 

tiltekin tjáningarform séu hugsanlega algild í heiminum, líkt og andstæður, gljái og 

fínleiki svo eitthvað sé nefnt (Morphy, 2006). Sömu eiginleika er að finna í grein 

Thompsons en þar eru það fyrst og fremst form hlutarins, glans og fínni atriði sem 

ráða úrslitum um gæði útskurðarins samkvæmt gagnrýnendum Yoruna-fólksins 

(2006). Þessi atriði vinna að því að skapa góða hluti og má taka til athugunar þau 

atriði sem Morphy og Thompson taka fram, að ekki sé ráðlegt að gera ráð fyrir 

algildri fegurðarskynjun því fólk skynjar heiminn á ólíkan hátt og ekki einungis 

sjónrænan eins og hefur verið slagsíða í mannfræðinni. Þessu er Jeremy Coote 

sammála en hann nefnir í grein sinni „Marvels of Everyday Vision: The Anthropology 

of Aesthetics and the Cattle-keeping Nilotes“ (2006) þar sem hann fjallar um Nílarbúa 

Suður-Súdans, hvernig athafnir manna hafa fagurfræðilega hlið. Fagurfræðin sé 

nátengd skynjuninni og hin vestræna áhersla á það sjónræna hafi hamlað því að menn 

könnuðu annars konar skynhætti. Þar kemur hann með aðra áherslu á fagurfræði og 

leggur meiri áherslu á skynjun manna. Hann aðskilur á ákveðinn hátt, líkt og Gell, 

fagurfræði og list og sér fagurfræði sem mun víðtækara fyrirbæri í formi skynjunar. 

 Hér hefur verið fjallað um mikilvægi (eða ekki) þáttar fagurfræði í listum og 

er nokkuð víst að menn eru ekki á eitt sáttir í þeim efnum. Ritstjórar bókarinnar The 

Anthropology of Art, Morphy og Perkins, benda á að sögulega hafi mannfræðin alltaf 

verið smituð af hinum sögulega ráðandi vestrænu hugmyndum og þeirri slagsíðu sem 

það veldur í mannfræðilegum rannsóknum og þar sé skilgreiningin á list engin 

undantekning. Þá slagsíðu verði að taka til greina þegar skilgreiningin á list sé mótuð 

(2006). Morphy og Perkins eru sammála um að mannfræði lista sé ekki einungis 

rannsókn á þeim hlutum sem hafa verið skilgreindir af vestrænni listasögu eða hinum 

alþjóðlega listmunamarkaði sem listmunir. Almennara hugtak yfir list sé því 

viðeigandi til að hægt sé að skilja hlutverk slíkra hluta í félagslífi manna (2006).  

 Morphy og Perkins fjalla í sameiginlegri grein um listgripi sem hluti með 

fagurfræðilega og/eða merkingarlega eiginleika (í flestum tilfellum hvort tveggja), 

sem notaðir eru í sýningar- eða kynningarhlutverki (2006: 12). Hér er sett fram fremur 

opin skilgreining þar sem sjónum er beint að þeim hlutum sem mannfræðingar vísa til 

þegar þeir beina athygli sinni að listmunum.  
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 „Skoðun okkar er sú að mannfræði lista sé ekki einungis fræði sem beinir 

sjónum að rannsóknum á þeim hlutum sem þegar hafa verið skilgreindir sem 

listmunir í gegnum vestræna listasögu eða alþjóðlega listmunamarkaðinn. Né heldur 

teljum við að list sé handahófskennd flokkun á hlutum skilgreindum með sérstakri 

mannfræðikenningu. Listsköpun er sérstök tegund mannlegra athafna sem felur í sér 

bæði sköpunarmátt framleiðandans og hæfileika annarra til að bregðast við og nota 

listmuni eða nota hluti sem list“ (Morphy og Perkins, 2006: 12). 

 

  

 Morphy og Perkins taka á ákveðinn hátt undir með Gell að ákveðna efahyggju 

þurfi að viðhafa þegar greina á fagurfræði þvermenningarlega en vilja þó ekki ganga 

jafnlangt og Gell í að útiloka fagurfræði alveg úr umræðunni um mannfræði lista. Það 

sé mikilvægt að ákveða ekki fyrirfram hvernig ákveðinn hlutur er túlkaður út frá 

okkar eigin fagurfræðilegu skoðunum. Jafnframt benda þeir á að fagurskynleg 

viðbrögð feli í sér líkamleg, tilfinningaleg og/eða hugræn viðbrögð eigindlegra 

eiginleika yfir lögun hlutarins (2006: 14). Það má því segja að ólíkt Gell, sem telur 

nauðsynlegt að hafna fagurfræðinni til að geta skilið list þvermenningarlega, telja þeir 

Morphy og Perkins að mannfræðileg nálgun á list sé að skoða hana út frá aðstæðum 

sérhvers samfélags fyrir sig. List í ákveðnu samfélagi verði að skilja út frá því 

samfélagi þar sem hún er upprunnin og framleidd fremur en út frá því hvernig 

meðlimir annarra samfélaga gætu skilið hana. Því telja þeir að engin ein 

mannfræðikenning eigi við um listir almennt. List sé hugtakaflokkur sem umlyki og 

feli í sér margvíslega hluti sem eru bundnir í samhengi á margvíslegan máta. Í sumum 

tilfellum séu það merkingarfræðileg sjónarmið hlutarins sem eru mikilvægust í því 

hvernig hann virkar. Í öðrum tilfellum geta það verið fagurfræðileg gildi sem eru 

miðdepillinn (2006: 15).    

 Eitt er víst að seint mun verða til fullkomin skýring á því hvað sé list og munu 

lærðir jafnt sem leikir þrátta um hugtakið um ókomna tíð. Hitt er annað mál hvort við 

eigum að horfa á list einungis út frá þröngu sjónarhorni vestrænnar hálistar og þá er 

það sagan og þá listasagan sem er álitin sá grunnur sem gefur heimild til að ákvarða 

um list. Líkt og Susan Vogel ræðir um í grein sinni „Introduction to Art/Artifact: 

African Art in Anthropology Collection“ þar sem hún ræðir meðal annars um að sú 

hvöt að færa afríska list úr sínu sýnilega menningarlega samhengi eigi uppruna sinn í 

þeirri löngun að láta hana líkjast vestrænni list og samræmast þarafleiðandi 

skilgreiningum okkar á því hvað sé list. Afrísk list sé hagnýt, ólíkt þeirri vestrænu, þar 
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sem listin lifi fyrir listina eina og því sé þar ósamræmi í skilgreiningu á afrískri list 

(Vogel, 2006: 212). Það er því mikilvægt að líta á hluti sem listmuni út frá víðara 

samhengi í samræmi við skilgreiningar mannfræðinga og þá um leið (kannski) út frá 

því félagslega samhengi sem þeir eru settir í hverju sinni.  

 

5.3. Hugtakið list 

Hugtakið „list“ er ekki að finna í öllum samfélögum manna og hefur það oft verið 

notað sem gagnrýnispunktur á umfjöllunina í mannfræði lista. Hvernig má rannsaka 

listsköpun í samfélögum sem hafa jafnvel engin orð yfir þá iðju? Mótrökin eru þau að 

mannfræðileg flokkun á list sé greinandi og samræmist ekki endilega afdráttarlaust 

flokkunum annarra samfélaga (Morphy og Perkins, 2006: 13). Í viðleitni til að svara 

þeirri spurningu hvort list í sjálfri sér sé ekki þjóðhverft fyrirbæri bendir E.P. Hatcher 

á: 

 „Ruglingurinn hér er sá að list er ekki fyrirbæri heldur hugtak. Sem hugtak á 

hún sér ekki hlutlægt viðmið og því er ekki hægt að segja hvað hún er eða ekki heldur 

einungis hvað notandinn meinar með hugtakinu“ (Hatcher 1999:8).  

 

 Einnig er hægt að benda á að þrátt fyrir að okkar hugtak, „list“, sé ekki að 

finna í öllum samfélögum, þá eru önnur orð notuð (Vogel, 2006: 217). Í ólíkum 

menningarheimum þróast tungumálið á ólíkan hátt. Á meðal kanadískra inúíta þekkist 

hugtakið list ekki í þeirra tungumáli líkt og meðal margra annarra 

frumbyggjasamfélaga (Leuthold, 1998) heldur nota þeir orðið „sananguatavut“, sem 

listamaðurinn Kenojuak frá Cape Dorset lýsti sem: „frá hinu raunverulega til hins 

óraunverulega“ (Swinton, 1992: 129). Það er samkvæmt Swinton ekki nógu haldbær 

lýsing á orðinu sananguatavut heldur vill hann meina að orðið feli í sér þá hugmynd 

„að hafa tekist vel að búa til eftirlíkingu“. Listaverk er því fremur hlutur sem hefur 

tekist vel að búa til fremur en að hann sé fallegur. Þar skiptir máli hversu vel 

listamanninum tókst að búa til eftirlíkingu (af hinu raunverulega eða hinu 

óraunverulega) og brást við af varfærni og skynsemi þegar hann vann efnið og náði 

fram eftirlíkingunni. Þar sem að í tungumáli inúíta er ekki að finna sambærilegt orð 

og í ensku, þá sé í dag að finna fagurfræðilegar tengingar við orðið „sananguatavut“ 

sem gefa til kynna vel og farsællega gerða hluti (Swinton, 1992: 130).  

 Í Kulusuk á Austur-Grænlandi er að finna í tungumálinu orðið „sannasoq“, 

sem þýðir sá sem sker út, og „sananguaq“, sem þýðir að skera út (Kunak, M.h. 2011). 
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Í dag er oftast notað tökuorð úr dönsku, „kunst
14

“, þegar fjallað er um útskurðinn og 

kemur fyrir að einstaka útskurðarmaður bendi á að hann sé „kunstner“.  

 Því má færa rök fyrir því, líkt og áður kom fram, að listsköpun sé sérstök 

tegund mannlegra athafna sem fela í sér bæði sköpunarmátt framleiðandans og 

hæfileika annarra til að bregðast við og nota listmuni, eða nota hluti sem list (Morphy 

og Perkins, 2006: 12), og því er réttilega hægt að fjalla um listir í samfélögum þó svo 

að hugtakið sjálft sé ekki til í tungumálinu. Þar af leiðandi benda Morphy og Perkins á 

að mannfræði lista eigi rétt á sér sem slík og benda, máli sínu til frekari stuðnings, á 

þríþætta rökrétta ástæðu þess. Í fyrsta lagi sé list orðið að hnattrænu hugtaki, í öðru 

lagi tengist það sköpun og menningarlegri tjáningu sem algildu fyrirbæri og í þriðja 

lagi verði að skoða hugtakið í sögulegu samhengi í samskiptum evrópskra manna og 

annarra menningarhópa (Morphy og Perkins, 2006: 13). 

 

5.4. Listsmíði inúíta 

Menn við sambærilegar aðstæður fámennra veiðimannasamfélaga sem löguðu sig af 

mikilli útsjónarsemi að nyrstu svæðum jarðar hafa þróað með sér sambærilega 

verkmenningu og tungumál. Í listmenningu inúíta má því finna mörg sameiginleg 

einkenni sem tengjast yfir stórt svæði landfræðilega og í tíma (Kaalund, 1983: 31). 

Veiðimenn sem ferðuðust um með fjölskyldur sínar gátu ekki borið með sér stóra 

hluti og því er ekki að undra að þeir listgripir sem hafa fundist frá ákveðnum 

menningarskeiðum eru almennt smáir. Einnig var efniviður verðmætur og nýttur vel 

til smíða á hagnýtum hlutum líkt og veiðarfærum og öðrum nauðsynlegum tólum. 

Umframefni var notað til skreytingar og í gerð verndargripa og skýrir það einnig hina 

almennt smágerðu smíði (Kaalund, 1983: 34).  

 Mikilvægasti áhrifavaldurinn í listrænni samræðu var samt sem áður 

hugtakaheimur inúíta sem greyptur var í goð- og þjóðsögur sem ferðuðust í 

munnlegum frásögnum á milli kynslóða (Kaalund, 1983: 34). Sömu sálnatrúna var að 

finna á öllum inúítaslóðum líkt og hugmyndir um nána tengingu manna og dýra. 

Sameiginlegur vitsmunalegur skilningur var fyrir hendi sem og skyldleiki tungumáls. 

Það er því ekki óeðlilegt að ætla að list þeirra hafi einnig verið skyld og listsmíði 

Grænlendinga sé af sömu rót og annarra inúíta.  

                                                 
14

 Kunst á dönsku þýðir list. Kunstner þýðir listamaður. 
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 Ólíkt vestrænni hefð, sem lítur á það sem eðlilegan hlut að sjá nýja strauma og 

stefnur þróast í listheiminum, sýnir listhefð inúíta sterkar taugar til fortíðarinnar og 

stundum er jafnvel erfitt að greina muninn á smágerðu listaverki samtímans og því 

sem tilheyrir allt öðru og mun eldra verkmenningarskeiði.  

  

5.5. Þróunin í Kanada og Alaska 

Tímarnir breytast og með auknum ferðum vestrænna manna norður á 

heimskautssvæðin komust inúítar, einkum í Kanada og Alaska, í meiri tengsl við 

umheiminn. Vöruskipti áttu sér stað á ýmsum stöðum við landkönnuði, veiðimenn, 

vísindamenn og embættismenn. Á 17. og 18. öldinni áttu margar menningarlegar og 

tæknilegar breytingar sér stað (Auger, 2005: 101). Einkum olli koma fólks á vegum 

stjórnvalda sem settist að í norðri varanlegum breytingum í þeim inúítasamfélögum 

sem um ræðir, eins það að allar samgöngur jukust til og frá heimskautssvæðunum 

(Swinton, 1992: 112). Hagkerfið breyttist úr sjálfsþurftarbúskap yfir í blandað kerfi 

félagslegrar aðstoðar og peningahagkerfis eða með öðrum orðum markaðsbúskapar. Í 

þeim mörgu tilfellum sem fólki mistekst að sjá fyrir sér og sínum grípa stjórnvöld inn 

í með fjárhagslegum stuðningi.  

 Þrátt fyrir síaukinn samgang milli inúíta og vestrænna manna var ekki mikið 

um að verslað væri með listmuni inúíta, þó að tilraunir hafi verið gerðar af hálfu 

Hudson’s Bay Company og The Canadian Handicrafts Guild til að markaðsvæða 

slíka hluti í byrjun 20. aldarinnar. Það var ekki fyrr en stuttu eftir síðari 

heimsstyrjöldina, þegar ungur listamaður að nafni James Houston fór í ferð til 

Injukjuak (Port Harrison), að breyting varð á (Auger, 2005: 101).  

 Í þeirri tímamótaferð safnaði Houston um tuttugu „minjagripum“ frá Inukjuak. 

Útskurðurinn sem hann síðar sýndi forsvarsmönnum Canadian Handicrafts Guild 

vakti mikla aðdáun og gerðar voru ráðstafanir til að hvetja útskurðarmenn til verka 

(Auger, 2005: 101). Handverkið seldist framar öllum vonum og á næstu tveimur 

áratugum voru um fimmtíu prósent fullorðinna í þeim samfélögum sem Houston sótti 

heim orðin viðriðin verslun með listgripi. Gripirnir áttu eftir að breytast og þróast í 

samræmi við óskir hins vestræna markaðar. Útskurðurinn stækkaði og meiri áhersla 

var lögð á gljáann (Auger, 2005: 101).  

 Samkvæmt fræðimanninum Graburn lifðu inúítar enn nokkuð hefðbundnu lífi 

þegar Houston heimsótti þá fyrst (Auger, 2005: 104). Útskurður og minjagripir voru 

ekki mikilvægur hluti af lífi þeirra; helsta listræna tjáningin lá í útsaumi, dansi, söng 
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og sagnahefð. En um fjörutíu árum síðar höfðu samfélögin á heimskautssvæðunum 

breyst gífurlega þar sem listframleiðsla kom í stað veiðimennsku. Listframleiðsla varð 

að sjálfstæðu afli fyrir þróun hagkerfisins þar sem margir einstaklingar fengu tækifæri 

til að komast upp úr fátækt, ná sjálfstæði, lifa af þær umbreytingar sem hið suðræna 

hagkerfi bar með sér og eiga giftusamleg samskipti við utanaðkomandi pólitísk öfl og 

félagslegar umboðsskrifstofur (Auger, 2005: 104). 

 

5.6. Þróunin á Grænlandi 

Á Grænlandi átti sér stað svipuð þróun og í Kanada fyrir seinna stríð. Erlendir 

landkönnuðir, embættismenn, veiðimenn og vísindamenn lögðu í síauknum mæli leið 

sína þangað og áttu ýmis vöruskipti sér stað milli innfæddra og aðkomumanna. 

Tilkoma Evrópumannanna hafði ýmsar breytingar í för með sér, líkt og innreið teikni- 

og málaralistar til landsins sem og innfluttra glerperla sem notaðar voru í vöruskiptum 

við innfædda. Það var ekki fyrr en með seinni heimsstyrjöldinni að landið opnaðist og 

grundvallarbreytingar urðu á samfélagnu þar sem uppbygging iðnaðarsamfélags 

samkvæmt evrópskri hefð átti sér stað (Kaalund, 1983: 36). Ferðamenn streymdu til 

landsins og í auknum mæli hófu innfæddir að selja handverk sitt, muni sem breyttust 

og þróuðust með vonum og væntingum ferðamannsins (Auger, 2005: 140).  

 Róttækustu breytingarnar urðu þó á Austur-Grænlandi, á meðal fólks sem 

hafði í nokkrum skrefum horfið frá hefðbundnu samfélagi steinaldarveiðimanna til 

vestrænna samfélagsáhrifa, breytingar sem samlandar þess höfðu fengið að aðlagast á 

mun lengri tíma. Frá Austur-Grænlandi þróaðist tupilakútskurðurinn. Um algjöra 

nýjung var að ræða þar sem engin merki um tupilakútskurð fyrir sögulegan tíma hafa 

fundist og hann er einungis tilkominn vegna áhuga vestrænna manna. Það leið ekki á 

löngu þar til útskurðurinn breiddist út um allt Grænland og í dag má finna 

tupilakútskurð í öllum helstu ferðamannabæjum landsins. Auk þess sem 

vesturgrænlenskir listamenn hafa byrjað að skera út tupilaka er einnig að finna í stærri 

bæjunum fólk frá Ammassalik sem flust hefur á brott og hefur ofan af fyrir sér með 

útskurði. Á sínum tíma hafði Den kongelige grønlandske handel
15

 áhrif með því að 

kaupa handverk á austurströndinni og selja í verslunum sínum í stærri bæjum landsins 

(Robert-Lamblin, 1986).  

                                                 
15

 KGH (Den kongelie grønlandske handel) var konunglega nýlenduverslunin á Grænlandi.  



 46 

 Með aukinni útbreiðslu og vinsældum varð tupilakútskurðurinn eitt helsta 

einkennið fyrir listsmíði Grænlendinga. Í dag er helsti efniviður tupilaksmíðanna 

hreindýrshorn en algengur misskilningur er að upprunalega smíðin, sú sem er 

beintengd hefðbundnu samfélagi Grænlendinga, hafi verið útskurður í búrhvalstennur, 

en svo er ekki. Tupilakútskurður er ferli, söguleg þróun samskipta ólíkra 

menningarheima, og hafa ber í huga viðkvæmt samspil framleiðanda og neytanda. 

Um það má deila hvort tupilakútskurður á Grænlandi sé of tengdur minjagripagerð og 

-sölu líkt og Swinton bendir á (1992: 15) til að geta flokkast og selst sem listgripur en 

ég mun hér á næstu síðum reyna að hrekja þá staðhæfingu.  

 

  

6. Kafli: Trúarhugmyndir og heimsmynd 

 

6.1. Uppruni og trú 

Í árþúsundir hafa inúítar búið á norðurheimskautssvæðum
16

 jarðar. Þar hafa þeir 

aðlagað sína verkmenningu óblíðri náttúru og hafa fáir menningarhópar undirstrikað 

jafnvel hæfni mannsins til að aðlagast hinum erfiðustu aðstæðum þar sem afkoman 

var nátengd dýrunum (Haraldur, 1994). Það er því ekki furða að helsti áhugi þessara 

veiðiþjóða hafi verið á dýrum og samskiptum manna og dýra líkt og gripir sem hafa 

táknræna merkingu benda til (Kaalund, 1983: 11). Lífsbaráttan var hörð og það var 

mikið lagt upp úr því og álitið lífsspursmál að vera í góðu sambandi við æðri krafta. 

Verndargripir (e. amulet) voru gerðir til að vernda einstaklingana gegn 

yfirnáttúrlegum öflum en óttinn við dauðann var ávallt til staðar.  

 Inúítar höfðu yfirgripsmikla sálnatrú sem náði yfir flestöll fyrirbæri lífsins. 

Öllu var gefin sál; mönnum, dýrum, steinum, lofti, hlátri og svo framvegis. Það var 

ekki nóg því að dýr og menn höfðu ekki einungis eina sál heldur margar. Þetta var 

flókin heimssýn sem varð að lúta ákveðnum reglum og bannhelgi (e. taboo). Líkt og 

shamaninn Aua á Melville-skaganum lýsti fyrir Knud Rasmussen árið 1921: 

 

 „Allir gömlu siðirnir okkar eiga upphaf sitt í lífsreynslu og varða lífsafkomu 

okkar. Við þekkjum engar orsakir, trúum engu, en svör okkar eru fólgin í því sem ég 

hef sýnt þér. Við óttumst. Við óttumst fárviðri jarðar, sem við berjumst við til þess að 

                                                 
16

 Heimskautssvæði eru oftast skilgreind þau svæði jarðar sem eru norðan trjálínunnar. Þau svæði sem 

einkennast af freðmýrum og trjáleysi en ekki skilgreind eftir ákveðnum breiddargráðum (Haraldur, 

1994: 8.) 
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afla fanga á sjó og landi. Við óttumst sult og skort í köldum snjóhreysunum. Við 

óttumst sjúkdóma sem við sjáum daglega herja okkar á meðal. Ekki dauða, ekki 

þjáningar. Við óttumst sálir látinna manna og drepinna dýra. Við óttumst anda lofts 

og jarðar. Þess vegna hafa forfeður okkar brynjað sig þessum gömlu lífsreglum, sem 

grundvallaðar eru á reynslu og speki margra kynslóða. Við vitum ekki hvernig, við 

skiljum ekki hvers vegna en við fylgjum þessum boðorðum til þess að geta lifað 

áhyggjulausu lífi. Svo fátt vitum við, þrátt fyrir alla særingakunnáttuna, að við 

óttumst allt sem við þekkjum ekki. Við óttumst líka það sem við sjáum umhverfis okkur 

og við óttumst það sem við þekkjum úr sögum og sögnum feðra okkar. Þess vegna 

iðkum við siði okkar og þess vegna höldum við öll bönn“ (Rasmussen, 1955:61).  

 

Af máttarvöldunum eða náttúruöflunum voru sagðar sögur sem voru raunverulegar í 

huga fólksins (Haraldur, 1994: 74) og ekki voru gerð ákveðin skil á milli þess 

„náttúrulega“ og „yfirnáttúrlega“ í huga fólks. Veruleikinn var það sem hver og einn 

upplifði fyrir sig líkt og kemur fram í endurminningum Qúpersímans (Sandgreen, 

2003). Trúin á sednu var útbreidd meðal inúíta en hún stjórnaði veiðidýrum hafsins. 

Hún gekk einnig undir fleiri nöfnum og á Austur-Grænlandi var hún kölluð aattuma 

eeva sem þýðir andi sjávarins (Haraldur, 1994: 74). Einnig trúði fólk á algildan mátt 

sem kallaður er sila, sem er hvorki góður né illur. Hann átti við um alheiminn, 

vitsmuni og veður. Hann var í öllum hlutum sem ekki eru persónugerðir en er samt 

sem áður alls staðar. Í Kulusuk er veðrið til að mynda sila á sama tíma og það getur 

þýtt „úti“ samanber orðið silamu; „farðu út“. Sálnatrú inúíta var ekki stofnanavædd 

líkt og t.d. í eingyðistrú íslam, kristni og gyðingdómi, heldur tókst hún á við aðstæður 

hverju sinni. Ef veiði var lítil varð angakok að gera sér ferð til að hitta andana og 

friðþægja fyrir það. Angakokinn var því mikilvægur samfélaginu og margar heimildir 

benda til þess að um útvalinn einstakling hafi verið að ræða hverju sinni  

 

6.2. Angakok og Ilisitsok 

Grænlenska orðið „angakok“ hefur svipaða merkingu og orðið „shaman“ sem er mun 

útbreiddara, en það síðarnefnda er upprunið í Síberíu og kemur frá 

Tungusicþjóðflokknum (Eliade, 1972: 4). Angakut
17

 var að finna í öllum samfélögum 

inúíta. Almennt er talið að angakok hafi verið áhrifamikil persóna í samfélagi inúíta, 

slíkt endurspeglast í þeirri staðalímynd sem má finna í kvikmyndum og skáldsögum. 

Sú staðalímynd er líklega byggð á fræðunum að hluta til, þar sem trúarbrögðum 

frumbyggja hefur verið gert hátt undir höfði.  

                                                 
17

 Fleirtala af angakok. 
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Í frásögn Gustavs Holms má finna góða lýsingu á kynnum hans af angakok og 

skráði hann hvernig slíkur verður til:  

 

 „Allir geta orðið angakut en til þess að verða sérstaklega góður verður að vera 

úrræðagóður og klækjóttur. Lært er af eldri angakut hvað þarf að gera til að verða 

angakut sjálfir. Oft eru það tveir sem læra saman. Það sem þarf að gera fyrst er að 

finna rólegan stað þar sem taka þarf lítinn stein og snúa honum réttsælis ofan á 

stærri steini og eftir þrjá daga birtist andi út úr steinum eða klettaveggjum. 

Nemandinn deyr þá hræðilegum dauðdaga, að hluta til úr hræðslu og að hluta til af 

ofkeyrslu. Seinna um daginn lifnar hann aftur við. Reynslutíminn nær yfir þrjú til 

fjögur ár og á þeim tíma kemst nemandinn í samband við ýmsa anda“ (Holm, 1911: 

88).  

 

Hjálparandarnir eru margir og getur angakok sent þá hvert sem er til að framfylgja 

fyrirmælum sínum, hvort sem um er að ræða að stela sálu manns eða lækna sálu veiks 

manns. Um er að ræða hjálparanda líkt og inersuaks, sem er andi hafsins og getur 

hjálpað til við að ná í veiðidýrin meðfram ströndu, og Timerseks, sem er hægt að 

senda í þjófnað og einnig til að krækja í sálir annarra manna. Flestir angakut hafa þó 

hjálparandann amortortok sem þeirra tarok
18

. Á meðan angakokinn kemur fram 

gegnir hann oft hlutverki véfréttarinnar, flytur fréttir af langri leið og svarar 

spurningum. Hjálparandinn hans, amortortok, er með svartar hendur og hættulegt að 

nálgast hann. Þeir sem koma við hann þegar hann kemur í hús við athafnir verða 

svartir og deyja. Hann gengur um þungum skrefum og kallar hátt „amo“
19

. Til að 

verða góður angakok er nauðsynlegt að eignast marga taroks (hjálparanda). Ef 

náminu lýkur ekki vegna persónulegra ástæðna og þeir vilja ekki kalla sig angakut þá 

nefnast þeir ilisitsut, seiðmenn sem eru bæði óttaðir og hataðir. Tímabil lærdóms 

getur verið allt upp í tíu ár (Holm, 1911: 89).  

 Angakut tala í trúnaði við andaheiminn í nálægð annarra manna og reyna 

almennt að hjálpa frekar en skaða samferðamenn sína en því er öfugt farið með 

Ilisitsut
20

. Samskipti ilisitsut við andaheiminn fara fram í leyni fyrir öðrum mönnum 

og er eini tilgangur þeirra að valda óvinum sínum eða samfélagi skaða. Þegar 

nemandi sem lærir til angakok hefur þjálfað sig í tíu ár og enn ekki kallað sig 

opinberlega angakok á hann einskis annars kost en að kalla sig ilisitsok. Mikilvægasta 

þekking þeirra er að skapa tupilaka sem eiga að drepa það fólk sem þeir eru sendir til.  

                                                 
18

 Taroq þýðir hjálparandi. 
19

 Amo þýðir „undir“eða „niðri“. 
20

 Ilisitsut er fleirtala og þýðir galdramenn, ilisitsok er galdramaður í eintölu.  
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 Það var hægt að vera ilisitsok og angakok á sama tíma. Maður gat verið 

ilisitsok án þess að stunda galdra en ef hann gerði það tók hann þá áhættu að brjálast – 

eða tala í óráði. Í þeim tilfellum er sjúklingurinn lagður á pall, bundinn á höndum og 

fótum og keflaður. Hann fær hvorki vott né þurrt og stundum er þungum steinum 

komið fyrir á brjóstkassa hans. Þannig er skilið við hann þar til hann deyr. Þessi 

athöfn er svo rótgróin í hugsunum innfæddra að þeir jafnvel framkvæma hana án þess 

að angakok sé viðstaddur. Stundum er sjúklingnum hent í hafið til að lina þjáningar 

hans. Ef honum tekst að leysa sig og skríða á land verður hann að viðurkenna alla þær 

misgjörðir, ímyndaðar sem sannar, sem hann hefur valdið fólki og einnig að hann sé 

ilistisok. Ef hann er einnig angakok getur hann hins vegar haldið áfram göldrum 

sínum (Holm, 1911: 102). 

 Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir heimsmynd inúíta til að skilja list 

þeirra. Hún er sprottin upp úr sálnatrú og ótta við bæði náttúruleg sem ónáttúruleg öfl 

sem gætu skaðað menn. Tupilak er án efa algengasta fyrirbærið sem finna má í 

listsmíði Ammassalikfólksins en hann er einnig yfirheiti yfir fleiri útskornar ímyndir 

sem tengjast trúarlífi fólks fyrrum (Kaalund, 1979: 68).  

 

6.3. Tupilak 

Upprunalega var tupilak kynjavera sem hafði það ætlunarverk að ofsækja og deyða 

óvildarmann skapara síns. Hver sem er í samfélaginu gat búið til tupilak, kynni sá 

hinn sami að fara með réttu töfraþuluna og næra hann á þeim krafti sem gerir hann að 

illvígu en jafnframt tvíbentu verkfæri. Tupilakar voru úr mismunandi efniviði sem var 

bundinn saman í u.þ.b. lófastóran haug. Engin sérstök regla virðist hafa verið um það 

hvað var notað hverju sinni. Líkamspartar dýra eins og fótur af hrafni, vængur af 

rjúpu, selshreifar og bjarnarklær gáfu fyrirbærinu eiginleika úr lofti, láði og legi.  

Tupilakinn var gjarnan að hluta til gerður úr einhverju sem tilheyrði fórnarlambinu 

persónulega, t.d. hári eða hluta úr klæðum. Grafir barna voru ekki heilagar þeim sem 

hugðust magna upp tupilak. Teikning eftir Karale Andersen frá 1926 er af tupilak sem 

hinn þekkti angakok Mitsivarnianga skapaði úr líkamsleifum barns og snjótittlings. 

Tupilakinn hefur hvítvoðungshöfuð og búk með litla vængi og fuglsfætur (Geertsen, 

1990: 117). 

Í lýsingu Gustavs Holms af ilisitsoq (sá sem gerir tupilak) kemur fram að 

tupilaknum hafi verið gefið líf með því að þylja yfir honum töfraþulu. Til að hann yxi 

þurfti ilisitsok að láta hann sjúga getnaðarlim sinn og snúa anoraknum öfugt þannig 
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að hettan hyldi andlit hans. Hann sat á hrúgu af steinum nálægt stað þar sem á rann til 

sjávar. Þegar tupilakinn hafði stækkað renndi hann sér út í vatnið og hvarf. (Holm, 

1911: 100.) Það var hlutverk angakoks að verða var við og fanga tupilaka. Þeir voru 

þá annaðhvort étnir af tornarsuk eða ef hann átti sér fálka sem hjálparanda þá gat 

hann náð honum. Þegar fólk heyrir að tupilak sé kominn inn í göng húsa verður það 

frávita af hræðslu því ef hann snertir einhvern er nokkuð víst að sá hinn sami mun 

brátt deyja. Angakokinn stingur tupilakinn venjulega til dauða í göngunum og næsta 

morgun er hægt að greina blóð þar sem hann var stunginn. Angakokinn lætur ekki 

ilisitsok vita af því að hann hafi drepið tupilakinn hans til að koma honum ekki úr 

jafnvægi (Holm, 1911: 101). 

Allir gátu skapað tupilak en því fylgdi algjör launung og mikil áhætta. Ef 

óvinurinn reyndist eiga sterka verndaranda réð tupilakinn ekki við hann og sneri sér 

að sínum eigin skapara, sem þá mætti örlögum sínum. Því var jafnframt trúað að 

tupilakar gætu birst í ólíkum myndum, hvort heldur sem óhugnanlegar verur, dýr eða 

blanda af hvoru tveggja. Oft dulbjó tupilakinn sig til að villa á sér heimildir. Talið var 

að hann hefði dulbúið sig sem eitt hinna villtu dýra er byggja heimskautið. Því var 

það svo, að ef veiðimaður sneri ekki heim af veiðum var talið að hann hefði mætt 

örlögum sínum í formi tupilaks, því tupilakinn bjó yfir þeirri hæfni að birtast í formi 

þess dýrs sem veiðimaðurinn hélt sig vera að veiða og gat því á þann hátt tælt hann 

nógu nálægt sér til að drepa hann.  

 

6.4. Kunak að búa til tupilak 

Langafi Gideons Kunaks kemur fyrir í frásögn Qúpersímans „Endurminningar 

grænlensks galdramanns“ með frekar vafasömum hætti. Qúpersíman varð vitni að því 

sem ungur drengur þegar Kunak var að magna upp tupilak. Hann var á ferð ásamt 

syni Kunaks, Nángajak, þegar þeir heyra ógreinilegt söngl og sjá hvar Kunak situr 

undir háum kletti í fjörunni sem byrgði sýn til sjávar. Hann var klæddur tveimur 

anorökkum og sneri annar öfugt og huldi hettan andlit hans. Tupilakinn sem hann var 

að magna upp lá skorðaður á milli fóta hans. Sonur Kunaks brást reiður við og neyddi 

föður sinn til að segja sér af hverju hann væri að þessu. Þá viðurkenndi Kunak að 

hann veiddi ekki nóg og vildi því skapa kvikindið öðrum til ófarnaðar. Þegar Kunak 

reyndi að lífga tupilakinn með því að losa sæði sitt í höfuð honum færðist líf í 

tupilakinn og hóf hann að draga andann. Nángajak kallaði þá á hjálparanda sinn, 

Ajapertuarnaq, og skipaði einnig föður sínum að yfirgefa staðinn. Kunak gerði sem 
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sonur hans sagði og fór. Sonur hans fékk hjálparandann til að hjálpa sér að eyða 

tupilaknum og var hann tekinn í sundur og grafinn í moldina. Tupilakinn var með 

blöðruselshöfuð, framlappirnar voru hundslappir en afturlappirnar selshreifar. Hann 

var því syndur eins og selur en gat hlaupið eins og hundur á landi (Sandgreen, 2003).  

 

6.5. Oktavía og tupilakinn 

Fólkið í Kulusuk gerir skýran greinarmun á útskornum tupilak og þeim sem einhver 

hefur magnað upp með hefðbundnum aðferðum galdurs. Það ríkir engin leynd yfir 

útskurðinum og í þeirra augum er það ekki raunverulegur tupilak en slíka hræðast þau 

flest enn í dag. Ég vissi ekki að þessi trú væri enn við lýði, jafnsterk og eftirfarandi 

samtímafrásagnir staðfesta. Kvöld eitt er mikill stormur gekk yfir Kulusuk gerðist 

nokkuð undarlegur atburður. Það var eitt af þessum rólegu kvöldum sem best var að 

sitja inni í hlýjunni á meðan óveðrið geisaði úti fyrir. Á þessum tíma bjuggum við í 

brúna húsinu sem var frekar illa einangrað og í norðaustanáttinni skóf stundum snjó 

inn á ganginn. Rétt fyrir svefninn fór ég því fram á gang til að athuga aðstæður og sjá 

hvort þétta skyldi dyrnar með handklæðum og viskustykkjum. Þá heyri ég 

ógreinilegan málróm berast í gegnum dyrnar. Þrátt fyrir lætin í veðrinu þóttist ég 

heyra samtal tveggja einstaklinga á grænlensku og benti málrómurinn til þess að þar 

væru maður og kona á ferð. Skjólveggur er við hurðina og ályktaði ég að þau hefðu 

leitað sér skjóls á meðan hlaupið var á milli húsa í storminum. Því sinnti ég þessu ekki 

meira og fór í háttinn.  

 Morguninn eftir var veðrið gengið niður, sólin komin á loft og þorpið að 

vakna til lífsins. Þá var bankað á dyrnar og fyrir utan stóðu tvær konur, Oktavía og 

Dotti. Þeim virtist mikið niðri fyrir og vildu gjarnan koma inn til að ræða við okkur. 

Það var Dotti sem fór fyrir þeim og útskýrði að hún væri komin til að túlka fyrir 

Oktavíu sem einungis talaði grænlensku. Dotti hóf mál sitt og fljótlega læddist að mér 

illur grunur um að nú væri vandamál í uppsiglingu en nokkuð hafði verið um að fólk 

kvartaði yfir hundunum okkar.  

 Á þessum árum áttum við stórt hundateymi og í teyminu var ung tík sem fékk, 

ólíkt öðrum hundum, að ganga laus þrátt fyrir að vera komin á þann aldur að hún 

hefði átt að vera fest í keðju
21

. Tíkin var hins vegar með eindæmum geðgóð og fór svo 

lítið fyrir henni að ég hafði mig ekki í að festa hana fyrr en verstu vetrarstormarnir 

                                                 
21

 Hundahaldsreglurnar segja að allir hundar, sex mánaða og eldri, eigi að vera festir í keðju. 
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væru gengnir yfir. Þar sem mörgum í Kulusuk, einkum konum, er illa við lausa hunda 

(stundum vegna slæmrar reynslu af þeim sem börn) bjóst ég við að þær væru komnar 

til að kvarta undan tíkinni. Það var þó ekki svo heldur var Oktavía komin til að þakka 

okkur fyrir hana.  

 Frásögnin var á þá leið að óveðurskvöldið hafði Oktavía verið á leiðinni heim 

til sín en skyggni var mjög lítið vegna ofankomu og myrkurs. Einnig reyndist henni 

erfitt að klofa skaflana sem jafnt og þétt hlóðust upp. Húsið hennar stendur í útjaðri 

þorpsins og síðasta spölinn þarf hún að komast yfir hæð sem er illfær í slíku veðri. 

Þegar hún nálgaðist hæðina treysti hún sér ekki lengra og ákvað að hvíla sig við húsið 

okkar, en þar var næsta skjól að finna. Hún settist niður við veika birtu frá útiljósinu 

og með bakið upp að skjólveggnum, í skafl sem hafði myndast fyrir framan útidyrnar 

mínar. Hún var orðin mjög þreytt á að berjast á móti vindinum og klífa djúpa skafla 

og vildi safna kröftum áður en hún legði í að klífa hæðina. Skyndilega færðist yfir 

hana mikil syfja þar sem hún sat samanhnipruð með vindinn öskrandi í kringum sig. 

Hún fann að þar var kominn tupilak sem vildi henni illt og var hún sannfærð um að 

hann ætlaði að drepa hana eða ná henni. Hún mótmælti hástöfum og líklega var það 

mannamálið sem ég heyrði fyrir utan dyrnar. Oktavía var að tala til tupilaksins sem 

svaraði henni til baka og vildi ná henni með því að svæfa hana. Oktavía var þess 

fullviss að ef hún hefði sofnað hefði hún dáið.  

 Skyndilega var bankað á höfuð hennar. Hún rankar við sér en syfjan heltekur 

hana fljótt aftur. Kom þá annað létt högg á höfuðið og svona gekk þetta í nokkurn 

tíma þar til hún náði fullri rænu. Tók hún þá fyrst eftir litlu tíkinni sem sat við hlið 

hennar. Að sögn Oktavíu hafði tíkin barist við tupilakinn sem á endanum varð að láta 

í minni pokann og hypja sig á brott. Oktavía staulaðist á fætur og fann að hún hafði 

fyllst auknum krafti sem myndi duga henni til að komast heim. Hún vildi því þakka 

okkur fyrir tíkina sem bjargaði lífi hennar. Dotti lauk þar með máli sínu, Oktavía 

þakkaði fyrir sig á grænlensku og þær stöllur kvöddu.  

 Að mínu mati er um mjög merkilega frásögn að ræða. Ég heyrði sjálf tvær 

raddir, karls og konu, fyrir utan dyrnar og hafði orð á því þarna um kvöldið. Hver 

hefur sinn háttinn á að túlka atburðinn en mikilvægt er að hlusta á frásögn Oktavíu og 

heyra upplifun hennar og túlkun á atburðinum. Aldrei komst ég þó að því hver það 

hefði átt að vera né hvort Oktavía sjálf hafði einhvern grunaðan um að hafa skapað 

tupilakinn. Hún var þess fullviss að tíkin hefði hrakið á brott tupilak sem einhver 
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hafði sent til að bana henni. Tekið skal fram að Oktavía er mjög hrædd við hunda og 

lausa hunda ýmist forðast hún eða grýtir.  

 

Sleðahundur í Kulusuk 

 

6.6. Amasa og ísbjörninn 

Á meðan við bjuggum í gula húsinu tók ég eitt sinn viðtal við Amasa (m.h. janúar 

1999). Hann var kominn yfir miðjan aldur en var þó ekki hættur veiðum, átti góðan 

bát og hélt enn hunda. Á þessum tíma var hann fastur gestur í kaffi hjá okkur og oft á 

tíðum var tækifærið notað og spurt út í ýmislegt sem sneri að lífinu í þorpinu. Að 

þessu sinni barst talið að hvítabjarnarveiðum og ýmsum reglum sem að þeim lúta. Án 

þess að nokkur áhersla væri lögð á barst í tal sá válegi atburður þegar hvítabjörn réðst 

að konu fyrir utan þorpið nokkuð mörgum árum áður. Hafði ég áður heyrt frásagnir af 

þeim atburði en vildi fá nánari skýringar.  

 Atburðurinn átti sér stað árið 1969, á köldu vetrarkvöldi. Tvö pör voru á leið 

til þorpsins fótgangandi frá flugvellinum. Það var myrkur úti en birtan frá tunglinu sló 

bláleitri slikju yfir hvítt landslagið. Þau gátu því gengið án lýsingar vasaljósa nema sú 

sem gekk aftast í röðinni hafði kveikt á sínu. Þegar þau voru að nálgast þorpið gerðist 

það að hvítabjörn réðst aftan að umræddri konu. Hún brást við af skelfingu og reyndi 

að komast undan með því að berja í björninn með ljósinu og hrópa á samferðafólk sitt. 

Það hljóp til hennar og reyndi að hrekja björninn á brott með hrópum og köllum, án 
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árangurs. Hrópin í fólkinu bárust niður í þorp og ekki leið á löngu þar til vopnaðir 

menn drápu dýrið. Konan særðist illilega í árásinni og lést stuttu síðar af sárum sínum.  

 Þessi frásögn er í hnotskurn lík mörgum öðrum sem ég hef heyrt af sama 

atburði en í þetta skiptið hafði ég áhuga á að heyra hvernig fólkið skipti með sér 

birninum. Reglan er sú að sá sem sér dýrið fyrstur á rétt á skinninu, höfðinu og besta 

hluta kjötsins. Þeir sem tóku þátt í veiðinni fá einnig sinn hlut. Þar sem aðstæður voru 

mjög óvanalegar þetta umrædda kvöld árið 1969 þótti mér því nokkuð fróðlegt að 

heyra hvernig fór með skiptinguna á dýrinu.  

 Amasa, sem var búinn að vera ákaflega skrafhreifinn þennan morgun enda 

prýðilegt vorveður og líkur á góðri veiði, leit skyndilega niður og varð mjög hugsi. 

Hann góndi niður í kaffibollann sinn, hrærði aðeins í kaffinu og sagði svo: „Hann var 

gefinn hundunum“ (d. hundene spiste ham). Þetta var ekki það sem ég bjóst við að 

heyra og var næsta spurning því nokkuð fyrirsjáanleg en ég spurði hvernig stæði á því 

að jafneftirsóknarverðri bráð hefði verið fórnað í hundana. Svarið var einfalt: „Þetta 

var tupilak.“ Því næst þakkaði hann pent fyrir kaffið og var farinn áður en hægt var að 

spyrja út í atburðinn frekar. Næst þegar Amasa kom við sló hann þessu upp í grín og 

vildi ekki ræða það meir. 

  

6.7. Gömul gröf 

Í um eins kílómetra fjarlægð frá Kulusukþorpi, inni á eyjunni nálægt gömlu 

sumarveiðibúðunum í Kilamie, er að finna merkilegan stað. Við fjallsrætur er skarð 

og þvert yfir skarðið má finna leifar af hlöðnum vegg. Sögusagnir herma að á 

Kulusukeyju hafi eitt sinn, fyrir sögulegann tíma, verið hreindýr og er veggurinn eitt 

merki þess að dýrin lifa enn í sagnahefð heimamanna. Hann hafði verið hlaðinn í 

þeim tilgangi að þröngva dýrum í gegnum skarðið og auðvelda fólki veiðarnar. Upp 

við fjallsræturnar, fyrir ofan hreindýravegginn, er að finna gamla gröf sem talin er 

tilheyra ónefndum angakok. Við enda grafarinnar er stór flatur steinn og ef setið er á 

honum þá er til vinstri flötur sem mikið hefur verið núinn af manna völdum með 

lófastórum boltalaga steini sem geymdur er í tilhöggvinni skál við hlið 

núningsflatarins. Frá gröfinni er gott útsýni yfir bæði Kulusukþorp til norðurs, 

Kilamie, gömlu sumarveiðibúðirnar, í vestur og á hægri hönd í austur sést stöðuvatn. 

Um er að ræða fallega staðsetningu í samræmi við val Ammassalikfólksins á stað fyrir 

dys þannig að hinn látni hefði fallegt útsýni yfir landið frá hvíldarstað sínum. Þegar 

setið er á klettinum og steinninn tekinn í vinstri hönd og snúið í hringi á móti sólu á 
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að vera hægt að kalla á drauginn í gröfinni og segir sagan í Kulusuk að ónefndur 

angakok sé grafinn í dysinni við hreindýragirðinguna.  

 Slíkar grafir var að finna á fleiri stöðum um héraðið fyrr á tímum. Qúpersíman 

fjallar um eina slíka gröf í frásögn sinni. Á eyju nálægt dvalarstað Qúpersímans í 

Ikateq var gömul gröf. Þar sem hann var þá ungur maður og á þeim tíma að læra að 

verða fullgildur angakok hafði hann áhuga á að kynna sér staðinn og finna út hvers 

hann væri megnugur. Hann velur sér tíma þegar enginn sér til og leggur leið sína 

þangað á kajak því alla galdra varð að framkvæma á laun. Hann kemst til eyjarinnar í 

kvöldroðanum, veðrið var gott og við kumlið leggst hann á magann og blæs þrisvar 

ofan í það. Síðan sest hann upp og kemur þar auga á svartan stein er svipaði til þeirra 

steina er notaðir eru til særinga. Segir hann að slíkum steinum fylgi mikill máttur og 

þeir séu notaðir kynslóð fram af kynslóð. Síðan tekur hann fram að steininum eigi að 

snúa hring eftir hring ofan á gröf til að vekja upp framliðna og kalla þá sér til 

fulltingis. Einungis beri að nota vinstri höndina, en hana varð að nota í öllum 

samskiptum við anda. Qúpersíman fer eftir kúnstarinnar reglum og tekst að magna 

upp drauginn í gröfinni en biður hann að sýna sig ekki enda voru uppvakningar 

ógurlegir ásýndum (Sandgreen, 2003: 101-103). 

 Á þeim árum sem ég bjó í rauða húsinu varð sá atburður að ungur maður lést 

með sviplegum hætti. Það var svo að einn laugardagsmorguninn í október var fólk á 

ferli þó að nokkuð vindasamt væri úti. Ástæðan var sú sama og alla aðra 

laugardagsmorgna; það varð að ná í búðina fyrir lokun á hádegi. Christopher var 

engin undantekning og var hann þar staddur ásamt Enok vini sínum að kaupa sér bjór 

auk annarra nauðsynja fyrir helgina. Báðir voru þeir afbragðsgóðir tupilaksmiðir og 

tilheyrðu yngri kynslóð smiða þó að þeir væru að nálgast fertugt. Á leiðinni heim úr 

búðinni gerðist furðulegur atburður sem átti eftir að fá fólk til að tala. Út frá 

Appusijaiikjökli, sem er á eyju í 12 kílómetra fjarlægð frá þorpinu, myndast stundum 

litlir hvirfilbyljir við sérstakar aðstæður og þennan morgun gerðist það einmitt að litlir 

hvirfilbyljir þeyttust af jöklinum, yfir sundið og að þorpinu. Vanalega þykja þeir 

ekkert tiltökumál enda ekki það sterkur vindur og hefur fólk ekkert verið að hugsa 

neitt sérstaklega um þá. Það gerðist hins vegar þennan morgun að ein vindhviðan nær 

að lyfta upp viðarplötu sem lá á götunni fyrir framan rafmagnsstöðina (g. nukissiorfiit, 

d. elverk) og þeyta henni hátt í loft upp. Er vindhviðan sleppir svo takinu snýst platan 

niður og lendir á baki Christophers. Innan við klukkustund síðar var hann látinn vegna 
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innvortis blæðinga. Mikil sorg ríkti í fjölskyldu hans og sá er syrgði hann hvað mest 

var litli bróðir hans, Bent.  

 Orðrómur fór af stað í Kulusuk vegna hins furðulega atviks. Það var almennt 

álitið að eitthvað annað og meira hefði verið þar á ferð en ein vindhviða frá 

Appusijaiik. „Fólkið talar“ er oft sagt (d. menneskerne snakker) og er það yfirleitt 

ekki ávísun á neitt gott. Nokkuð er víst að bróðir hans hafi orðið var við þann orðróm 

því að stuttu eftir jarðarförina þegar setið var að drykkju í einu af heimahúsunum 

réðst hann á Anda Silasen og nánast murkaði úr honum lífið. Ástæðan var sú að 

orðrómurinn hafði sagt að Anda, sem einnig var ágætis tupilaksmiður, hefði haft horn 

í síðu Christophers. Hann hefði farið að gröfinni og framkvæmt þar galdur sem varð 

svo valdur að dauða Christophers. Það er ekki vitað hversu alvarlega bæjarbúar tóku 

þessa sögu en staðreyndin er sú að Bent réðst á Anda og stórslasaði hann vegna þessa. 

Atburðurinn er lýsandi dæmi þess hversu hrætt fólk er við launung náungans og 

galdra sem vinna eiga öðrum mein. Tupilakar eiga stóran þátt í þeim ótta því tilgangur 

þeirra er einungis að valda dauða.  

 Óttinn við hungur, vosbúð og dauða var ávallt lifandi og sá ótti birtist á sviði 

galdra, anda og kynjavera. Ótímabær dauðdagi hefur ávallt þótt undarlegur og 

göldrum oft verið kennt um og svo er enn. Slíkur dauðdagi er rakinn til þess að 

einhver í hinu fámenna samfélagi hafi orðið valdur að dauða hins látna með göldrum 

sem framkallaðir voru í mestu launung.  

 

Séð yfir gröf angakoks og fornan hreindýravegg í átt að Kulusuk 
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7. Kafli: Kulusuk í sögulegu samhengi 

 

7.1. Uppruni forfeðranna 

Ammassalikfólkið, sem nefnir sig sjálft „Ammassalimmiiut“
22

, á Austur-Grænlandi er 

afkomendur asískra veiðimanna sem komu yfir Beringsund við lok síðasta 

ísaldarskeiðs, fyrir um átta þúsund árum, og á það sama við um alla aðra inúíta í 

Alaska, Kanada og á Grænlandi. Inuit þýðir einfaldlega „fólkið“ og er samheiti 

frumbyggja sem lifa norðan skógarbeltisins frá Chukhihafi í vestri til Austur-

Grænlands. Sá hópur fólks sem kom upprunalega frá Asíu og var seinna þekktur sem 

inúítar hafði fært sig norður á bóginn og aðlagað lifnaðarhætti sína freðmýrum og 

íshafsströndinni. Segja má að uppruna inúíta sé að finna í uppruna þeirrar menningar 

og tækni sem löguð var að þeim erfiðu náttúrulegu aðstæðum sem fólkið bjó við. 

Talið er að fimm til sex þúsund ár séu frá því fyrstu veiðimennirnir komu yfir 

Smithsund frá Kanada til Grænlands. Ýmislegt bendir til þess að örar 

loftslagsbreytingar hafi ráðið miklu um það að framan af tókst engum þessara hópa að 

festa sig í sessi til langframa (Wenzel, 1991: 26-32). Hafa fornleifarannsóknir sýnt 

fram á að alls sex mismunandi hópar inúíta, sem hver er kenndur við sína 

verkmenningu, hafi náð til Grænlands (Petersen, 1989; Melgard, 1976). 

 Thulefólkið kemur yfir Smithsund um svipað leyti og norrænir menn nema 

land á Suður-Grænlandi um miðja tíundu öld. Það var mun hæfara en fyrri hópar til að 

aðlagast breytilegum aðstæðum og bar með sér nýjungar á borð við kajakinn, 

umiakinn og hundasleðann. Þó að hundar hefðu fylgt manninum lengi hafði 

Thulefólkið lag á að nýta þá enn betur en áður hafði þekkst og gera þá jafnmikilvæga 

í menningu sinni og enn má sjá á austurströnd Grænlands. Thulemenningin er 

upprunnin í Alaska og breiddist út til Kanada á níundu og tíundu öld en náði ekki til 

Austur-Grænlands fyrr en á þeirri fjórtándu (Robert-Lamblin, 1986: 10). Dorsetfólkið 

er forveri Thulemenningarinnar á Grænlandi. Það er ekki vitað hvað varð af því en 

svo virðist sem það hafi horfið með öllu um sjö hundruð árum fyrir tíma 

Thulefólksins nema hugsanlega í Ammassalikhéraði. Ástæðan fyrir því að svo er 

ályktað er vegna margra sérkenna í menningu Ammassalimmiiuta. Einna helst má þar 

telja sérstæða og ríkulega listsmíði sem hugsanlega má skýra út frá samruna þessara 

                                                 
22

 Ammassalimmiiut þýðir í raun „þeir sem eru frá Ammassalik“. -Miiut er í lauslegri 

þýðingu „einhver sem kemur frá ákveðnum stað“: Ammassalik-miiut. Frá staðnum 

Ammassalik.  
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tveggja menningarheima (Melgaard, 1986: 31; Petersen, 1986: 73). Vegna 

landfræðilegrar einangrunar Ammassalikfólksins í nokkur hundruð ár og þeirra 

takmarkaða samgangs við aðra hópa fólks hefur þróast þar önnur mállýska og 

sagnahefð en þekkist annars staðar á Grænlandi (Robert-Lamblin, 1986: 5).  

  

7.2. Ammassalikhérað  

Lengst af var Ammassalikhérað einangrað frá samskiptum við hinn vestræna heim. 

Danir námu hluta Grænlands í vestri á fyrri hluta 17. aldar en stærð landsins var þá 

ekki þekkt og illt aðgengi kom í veg fyrir frekara landnám í bili. Um 160 árum síðar 

er fyrst gerður leiðangur frá Suður-Grænlandi upp með ströndinni austanverðri, fyrir 

honum fór Gustaf Holm höfuðsmaður. Yfirlýstur tilgangur leiðangursins var að finna 

hugsanlega eftirlifendur norrænna manna en á sama tíma var hann framhald á 

landnámi Dana í Grænlandi. Leiðangurinn náði landi við Ammassalikeyju árið 1884 

en honum mættu ekki norrænir menn heldur skinnklæddur hópur fólks á 

steinaldarstigi (Holm, 1911). Tíu árum síðar hófst trúboðið og þróun í átt að fastri 

búsetu í þorpum, fram að þessum tíma hafði fólkið alfarið lifað sem „veiðimenn og 

safnarar“.  

 

7.3. Kulusukþorp 

Kulusukþorp verður til árið 1909 með tilkomu langhúss sem Danir reistu á eyjunni. 

Átti það að þjóna bæði sem kirkja og skóli fyrir innfædda sem og að hýsa 

vesturgrænlenska prestinn Sejer Abelsen. Um var að ræða fyrstu varanlegu byggðina í 

héraðinu á eftir Tasiilaq á Ammassalikeyju. Tilgangurinn var að fá nokkrar 

fjölskyldur til að dvelja þar samfellt í tvo vetur í senn og taka kristna trú (Robert-

Lamblin, 1986: 91). Þorpið sem myndaðist nefndu Danir Cap Dan og upp úr 1930 var 

það fjölmennasti byggðarkjarninn í héraðinu með rúmlega hundrað íbúa (Robert-

Lamblin, 1986: 91). Brátt leiddi fólksfjölgunin til ofsetu á svæðinu og leið ekki sá 

vetur að fólkið upplifði ekki tímabundið hungur (Robert-Lamblin, 1986: 91). Kulusuk 

var því mjög fljótt orðið háð nýlendustjórninni um viðurværi og gat því ekki flokkast 

sem sjálfbær byggð. Þetta vandamál er viðvarandi enn í dag. 

 Nú ber þorpið heitið Kulusuk líkt og eyjan sjálf og Kulusukfjall sem þar 

stendur. Um er að ræða gamalt orð í tungu Austur-Grænlendinga sem þýðir 

„brjóstbein úr fugli“. Líkingin kemur frá Kulusukfjalli sem hefur, ólíkt tindóttum 

fjallgörðum Ammassalikhéraðs, ávalar línur sem líkjast brjóstbeini fugls ef hann er 
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lagður á bakið. Líkt og mörg önnur orð í mállýsku Austur-Grænlendinga þekkir yngra 

fólkið ekki merkingu þess og er það táknrænt fyrir þær breytingar sem orðið hafa á lífi 

þessa fólks á örskömmum tíma. 

 

7.4. Áhrif alþjóðasamfélagsins  

Án efa eru stærstu tímamót á sögulegum tíma Ammassalikfólksins koma Gustavs 

Holms til héraðsins og sú varanlega tenging sem verður við umheiminn. Næst á eftir 

má nefna þann vendipunkt sem verður á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þrátt fyrir 

að einungis nokkrir áratugir væru liðnir frá því að Ammassalimmiiutar voru kynntir 

umheiminum var stjórnmálavafstur Vesturlanda þegar farið að hafa áhrif á þetta 

fámenna og einangraða samfélag. Danir, sem höfðu verið ríkjandi nýlenduherrar, urðu 

að láta af verndar- og einangrunarstefnu sinni gagnvart íbúunum þegar Danmörk var 

hernumin af Þjóðverjum og tóku Bandaríkjamenn við stjórninni sem stóð yfir í fimm 

ár. (Robert-Lamblin, 1986:12). Árið 1941 var bandarísk radar- og veðurstöð sett upp í 

Tasiilaq þar sem fylgst var með öllum hreyfingum á landi og sjó í Norður-

Atlantshafinu og árið 1942 var herstöð byggð í Ikkatteq-firði, sem er óbyggt svæði 

miðsvæðis í héraðinu. Um átta hundruð manns voru staðsettir þar enda um mikilvægt 

hernaðarlegt svæði að ræða á stríðstímum og getur hver sem er ímyndað sér þau 

gífurlegu áhrif sem það hafði á íbúa svæðisins að fá allan þennan fjölda af erlendu 

fólki til héraðsins.  

 Þó svo að Danir hafi endurheimt stjórnina eftir stríð höfðu of miklar 

breytingar orðið þannig að ekki varð aftur snúið til hinnar gömlu verndarstefnu. Því 

má segja að annar vendipunktur hafi átt sér stað í sögu Ammassalimmiiuta. Héraðið 

hafði opnast upp á gátt fyrir umheiminum og kom í auknum mæli danskt vinnuafl til 

héraðsins sem áður hafði einungis hýst nokkra útvalda embættismenn. Árið 1953 

breyttist staða Grænlendinga úr því að vera nýlenduþjóð yfir í að vera innlimaðir í 

Danmörku sem „Norður-Danir“ (Robert-Lamblin, 1986: 12). Það voru einkum árin á 

seinni hluta sjötta áratugar og þeim sjöunda sem stefnubreytingar voru mótaðar. 

Grænlendingar lentu í hraðri þróun iðnvæðingar og þéttbýlisþróunar á þeim tíma. 

Fyrir Ammassalimmiiuta, sem voru nýstignir upp úr forsögulegum tíma, varð þróunin 

mun örari en annars staðar á Grænlandi, sem lýsti sér í félagslegum og sálfræðilegum 

vandamálum þar sem þeir urðu að skilja og aðlagast menningu sem var algjörlega 

frábrugðin þeirra eigin (Robert-Lamblin, 1986: 12).  
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Eftir seinni heimsstyrjöldina þróuðust mál í Kulusuk á aðeins annan veg en 

annars staðar í héraðinu þó svo að allt fólkið í Ammassalik hafi gengið í gegnum 

svipað umrót á lifnaðarháttum. Ein helsta ástæðan var sú að eftir seinni 

heimsstyrjöldina var eyjan valin sem staður fyrir flugvöll sem þjóna skyldi bæði 

hernaðarlegum og borgaralegum tilgangi. Hernaðarlegt mikilvægi hennar kom til 

vegna kalda stríðsins er Bandaríkjamenn reistu þar radarstöð sem hluta af keðju 

(Dew-line) slíkra stöðva á norðurhveli jarðar. Á árunum 1958-1959 var fjölmennt 

danskt og bandarískt vinnuafl flutt til Kulusuk til að vinna að gerð radarstöðvarinnar 

og flugvallarins en því verki lauk árið 1960. Allt fram til ársins 1989 var 15 manna 

bandarískt setulið við radarstöðina í Kulusuk. Flestir eldri íbúar Kulusuk minnast 

bandaríska herliðsins með ánægju. Með tilkomu hersins varð í boði ýmiss konar 

varningur sem áður var þeim óþekktur. Töluverð verslun virðist hafa verið með 

útskurð við hermennina og frekar í formi vöruskipta með áfengi og tóbak en 

peningagreiðslum (Amasa m.h. janúar 1999). 

Árið 1970 hófust reglubundnar áætlunarferðir til Kulusuk með Flugfélagi 

Íslands og árið 1980 fær þorpið rafmagn. Rafmagn framleiddi ekki einungis þægilega 

lýsingu heldur opnaði möguleika fyrir sjónvarp. Það var í fyrsta skipti sem fólkinu 

gafst kostur á að skyggnast inn í annan heim þeirra sem koma utan frá og bera líf 

þeirra saman við sitt eigið líf. Ríkisrekið sjónvarp og útvarp færði fólkið nær þeim 

sem komu frá vesturströndinni þaðan sem landinu var stjórnað og brátt fóru 

hugmyndir að mótast í þá veru að þrátt fyrir langar vegalengdir væru þau hugsanlega 

hluti af stærri heild „Kalaallit Nunaat“, landi manneskjanna; Grænlandi. 
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8. Kafli: Útskurður í Kulusuk 

 

8.1. Útskurðarlist Ammassalikfólksins 

Allt frá fyrstu kynnum hefur Ammassalikfólkið verið rómað fyrir útskurð
23

 sinn 

(Kaalund, 1983: 67). Fjölskyldueiningar voru jafnan dreifðar yfir stórt landsvæði og 

varð hver fjölskylda að framleiða fyrir sínar eigin þarfir. Hver veiðimaður varð að 

smíða sín eigin vopn, verkfæri, árstíðabundin hús og farartæki, búsáhöld, áhöld fyrir 

eiginkonuna, barnaleikföng og grímur og trommur fyrir afþreyingu. Það sem er hins 

vegar áhugavert er að auk hagnýtis þeirra tækja og tóla sem veiðimaður smíðaði var 

mikil vinna lögð í að skreyta af vandfærni hvert áhald með útskurði af ýmsum toga. 

Allt var þetta gert með verkfærum sem gerð voru úr steinum, viði og tönnum og ber 

því vitni að í efnislegri menningu Ammassalikfólksins hafi verið að finna mikla 

aðdáun á fagurskynlegum gildum (Robert-Lamblin, 1986: 115). 

 

Gömul kasttré fyrir skutla,ríkulega skreytt 

 

 

 

                                                 
23

 Hugtakið „list“ var ekki til í hinu hefðbundna veiðimannasamfélagi (Robert-Lamblin, 

1986: 115). 
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8.2. Uppruni tupilaksmíðarinnar 

Þegar listrænir tilburðir við að skreyta tæki og tól hurfu smám saman úr 

verkmenningu Ammassalikfólksins vegna nýrra innfluttra tækja birtist hún á ný í 

handverki til sölu til utanaðkomandi aðila (Robert-Lamblin, 1986: 115).  

 Það handverk sem þeir eru þekktastir fyrir er tupilakútskurðurinn. Hann er í 

raun lýsing á hvernig tupilak lítur út og hefur hver og einn listamaður ákveðið 

frjálsræði í verkum sínum, svo lengi sem hann fer ekki út fyrir ákveðna grunnþætti. 

Listamaðurinn getur með útskurði sínum lýst því hvernig tupilak kemur honum fyrir 

sjónir eða leitað fyrirmynda í goðsögulegum þemum fortíðarinnar.  

 Uppruna tupilaksmíðinnar má sannanlega rekja til Austur-Grænlands. 

Heimildir geta þess að fyrstu útskornu tupilakarnir hafi verið gerðir af 

austurgrænlenska shamaninum Mitsivarniannga fyrir danska þjóðfræðinginn William 

Thalbitzer árið 1905, um ellefu árum eftir stofnun fyrstu nýlenduvöruverlsunar og 

trúboðsstöðvar héraðsins. Mitsivarniannga lýsti með handverki sínu þeim tupilökum 

sem hrellt höfðu fjölskyldu hans. Ein fígúran var í laginu eins og barn, skorin út í 

rekavið með leiðurreim vafða um allan líkamann. Þessi tupilak hefur raunverulegar 

barnstennur í munninum. Önnur, einnig gerð úr tré, var samsetning fugls og 

manneskju og loks ein sem var samsett úr hundi og manni sem vafinn var í skinn með 

tvær flotblöðrur festar við bakið. Allar áttu þær það sameiginlegt að endurspegla 

raunverulegan tupilak sem að hluta til var af líkama látins barns (Kaalund, 1983: 68).  

 Engar heimildir geta þess að tupilak hafi fundist í sinni upprunalegu mynd og 

leiða má að því rök að slíkt verk hafi átt auðvelt með að brotna niður í náttúrunni þar 

sem það var gert úr lífrænu efni. Það var því ekki efnislegt fyrirbæri sem fangaði 

athygli Evrópumanna á fyrstu árum nýlendunnar á Austur-Grænlandi heldur hugrænt; 

Ammassalikfólkið var mjög hrætt við tupilaka. Thalbitzer verður fyrstur til að biðja 

um myndræna lýsingu á fyrirbærinu sem skelfdi svo mjög innfædda og fékk hann 

útskornar fígúrur í hendur sem lýsa áttu tupilökum sem hrjáðu fjölskyldu 

Mitsivarniannga. Brátt fóru fleiri Evrópumenn að sýna útskurðinum áhuga og fyrsta 

skrefið í sölu og þróun tupilakútskurðarins leit dagsins ljós (Auger, 2005: 140). 

 

8.3 Form og efnisval breyttist 

Fyrstu útskornu tupilakarnir voru iðulega hafðir skríðandi og oftast hafði tupilakinn 

mennskt andlit en líkama dýrs. Með tímanum urðu til óteljandi útgáfur af því hvernig 

tupilakar voru samansettir en reglan virtist vera sú að því villtari og furðulegri sem 



 63 

tupilakinn var því meiri áhuga sýndu Evrópumenn smíðinni. Með fjölgun Evrópubúa 

og seinna meir komu bandaríska hersins til svæðisins breyttust hlutföllin. Í stað þess 

að hafa þá skríðandi voru þeir farnir að standa uppréttir, lengdin var sú sama, tíu til 

fimmtán sentimetrar (Robert-Lamblin, 1986: 115), og var þeirri reglu fylgt að hafa þá 

sem ófrýnilegasta, í afkáralegum samsetningum hinna ýmsu líkamsparta manna, dýra 

og ýmiskonar ófénaðar.  

 Fljótlega fóru útskurðarmenn að vinna fígúrurnar í annan efnivið og formið að 

taka meira mið af fagurskynlegum gildum. Tupilakar Mitsivarniannga og annarra 

samtímaheimildamanna voru í byrjun með sterka tilvísun í hinn raunverulega tupilak. 

Auk rekaviðar, sem var uppistaðan í fígúrunum, notuðu þeir leðurreimar og stundum 

bein eða barnatennur með útskurðinum. Það hefur verið nefnt áður að raunverulegur 

tupilak hafi verið keflaður saman og því er áherslan á leðurreimarnar hjá þessum 

fyrstu heimildamönnum tupilaksinns. Allt var þetta í samræmi við fyrri hugmyndir 

um hinn raunverulega tupilak. Í dag er ekki verið að blanda saman ólíkum mjúkum 

rotnandi efnum sem gefa honum yfirnáttúrlegan kraft heldur er valið harðara lífrænt 

efni sem gefur útskurðinum sjálfum meira gildi og varanleika. 

Evrópumennirnir sýndu meiri áhuga á þeim gripum sem voru vel útskornir og 

því hafa utanaðkomandi hugmyndir um fegurð hluta læðst inn í útskurðinn á þessum 

ógnvekjandi kynjaverum (Auger, 2005: 101). Í fyrstu voru flestir tupilakar skornir út í 

nálægan efnivið eins og rekavið, bein og náhvals- og rostungstennur (Robert-

Lamblin, 1986: 115). Síðar hóf KGH innkaup á búrhvalstönnum frá Íslandi, Noregi, 

Japan og Afríku til að þróa handverksiðnaðinn enn frekar. Þær voru seldar eftir vigt til 

útskurðarmannanna sem völdu þær eftir lögun og þykkt (Robert-Lamblin, 1986:116).  

Það hafði áhrif á lögun tupilaksins þegar þeir hófu að skera í búrhvalstennur. Þeir 

urðu flestir að uppréttum fígúrum þar sem tönnin var látin standa upp á endann með 

þyngri hluta rótarinnar niðri en ívið beygðan endann upp á við. Það þurfti hæfni til að 

skera út í tennurnar sem bæði voru harðar og gátu brotnað ef ekki var rétt að farið, 

eins þurfti að finna réttan jafnvægispunkt til að láta þær standa upp á endann. Á þeim 

tíma sem innflutningur hófst á tönnunum var tupilakgerðin í hámarki á sjöunda og 

áttunda áratugnum (Thastum, m.h.). Það er enn svo að almennt virðist tupilak vera 

talinn upprunalegur ef hann er smíðaður í búrhvalstönn. 
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Búrhvalstupilakar í sýningarskáp á safni í Tasiilaq 

 

 Á síðustu tveimur áratugum hafa margar þjóðir lýst andstöðu gegn 

hvalveiðum og nýtingu annarra sjávarspendýra sem hefur haft það í för með sér að 

stór hluti af efniviði til tupilakgerðar er ekki lengur gjaldgengur. Til að mæta þessu 

hóf KGH að flytja inn flóðhesta- og villisvínatennur frá Afríku en heimamenn voru 

ekki hrifnir af þeim efnivið þar sem hann reyndist mjög harður og átti til að klofna 

(Anda Kilime m.h.). Kýrhorn voru einnig flutt inn sem og sandsteinn og viður en 

ekkert af þessu náði að festa sig í sessi á austurströndinni. Það er fyrst með 

innflutningi á hreindýrshornum frá vesturströndinni sem nýr efniviður kemur í stað 

hvaltannanna og er hann nú allsráðandi. 

Líkt og með búrhvalstennurnar er lögun efnisins látin halda sér þegar 

tupilakinn er skorinn út. Enn er eftirsóknarverðara að hafa þá standandi upp á annan 

endann og er það nokkur kúnst að finna jafnvægispunktinn á efninu sem er léttara í 

sér en hvaltönn og hefur mun minna rúmtak miðað við lengd. Hreindýr eru hvergi 

friðuð og fella hornin árlega þótt mest af þeim komi eftir haustslátrun stóru 

hreindýrabúanna. Hornin eru óháð hvers konar útflutnings- eða innflutningsleyfum og 

því vart betra efni að finna fyrir þessa vaxandi markaðsvöru. 
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Efniviður vandlega valinn (hreindýrshorn). 

 

8.4. Þróun tupilaksmíðar í Kulusuk 

Líkt og önnur byggðarlög á Austur-Grænlandi myndaðist Kulusukþorp ekki fyrr en 

eftir komu Evrópumanna til héraðsins. Áður höfðu Ammassalimmiiutar átt sínar 

sumar- og veiðibúðir, þar sem fámennir fjölskylduhópar ferðuðust um eftir árstíma. 

Kulusukþorp var fyrst stofnað með komu trúboðsstöðvar árið 1909 og er því nýorðið 

aldargamalt. Robert-Lamblin (1986: 91) tekur fram að staðsetning þorpsins hafi ekki 

verið valin með tilliti til góðs aðgangs að veiðistöðum heldur sem hentugt bátalægi 

fyrir stærri skip, líkt og í Tasiilaq. Jafnframt bendir hún á að Kulusuk hafi sjaldan 

verið heimsótt af veiðimönnum svæðisins áður fyrr en þar er ég henni ósammála enda 

benda mannvistarleifar á eyjunni til annars sem og frásagnir heimafólksins sjálfs. Auk 

þess er hvergi hentugt skipalægi við Kulusukeyju fyrir stór skip.  

 Þorpið óx jafnt og þétt og árið 1923 hafði fjöldinn aukist um 35% og varð 

Kulusuk eitt fjölmennasta byggðarlag Austur-Grænlands og taldi 108 manns (Robert-

Lamblin, 1986: 91). Eftir smálægð í nokkur ár varð aftur fólksaukning árið 1943 og í 

mörg ár hélt áfram að bætast í íbúafjöldann og árið 1986 voru í Kulusuk um 400 

manns (Robert-Lamblin, 1986: 91). Árið 1951 var fyrsta byggingin að vestrænni 
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fyrirmynd reist í Kulusuk og var það undir verslunina, fjórum árum síðar reis önnur 

bygging í svipaðri mynd, húsnæði fyrir ljósmóðurina. Það var svo ekki fyrr en 

nokkrum árum síðar að Kulusukbúar fengu sín fyrstu heimili að vestrænni fyrirmynd 

(Robert-Lamblin, 1986).  

 Gífurlegar breytingar urðu á lífi íbúanna sem vanir voru fámenni og 

takmörkuðum kynnum af hinum vestræna heimi. Áður óþekktur varningur, eða 

varningur sem hafði verið af skornum skammti, flaut nú inn með komu hersins. Fleiri 

gluggar út í heim opnuðust með tilkomu flugvallarins og var einn þeirra að Flugfélag 

Íslands hóf að selja skipulagðar ferðir á sumrin til Kulusuk og gafst þar ferðamönnum 

kostur á að heimsækja fámennt inúítaþorp í fáeinar klukkustundir. Íbúar Kulusuk voru 

líklega fyrstir manna í Ammassalik til að nýta sér þá möguleika sem útskurðurinn gaf 

þeim til að afla aukatekna en talið er að honum hafi verið komið á í kringum 1935 

(Robert-Lamblin, 1986: 115). Það var þó í hinu nýja umhverfi sem hann fór ört 

vaxandi. Það sem áður hafði gefið þeim örlitla aukainnkomu við veiðarnar varð að 

auknum tekjum við minjagripagerð fyrir erlenda ferðamenn og útlendinga með 

tímabundna búsetu á svæðinu. Robert-Lamblin lýsir í riti sínu hvernig tupilaksmíðin í 

Kulusuk þróaðist: 

  

 „Síðan þá hefur Kulusukfólkið, sem er hæfileikaríkir útskurðarmenn, hafið að 

þróa „minjagripaiðnað“sem byggist á handverki, eingöngu gert í þeim tilgangi að 

selja aðkomumönnum sem dvöldust á eyjunni, farþegum sem voru í millilendingu á 

eyjunni eða til KGH sem keypti hluti til útflutnings“. (1986: 91).  

 

Talið er að blómatímabil tupilaksmíðinnar hafi verið á sjöunda og áttunda áratug 

síðustu aldar (Thastum, M.h. 2011). Smiðum fjölgaði og margar fjölskyldur höfðu 

nokkrar aukatekjur af smíðunum. Kulusuksmiðirnir voru þeir bestu í sinni iðn 

samkvæmt almennu áliti sem náði jafnvel út um allt Grænland (Thastum, m.h. 2011). 

Koma bandaríska hersins var einn helsti áhrifaþáttur þeirrar þróunar og eru 

vísbendingar um að hermenn hafi verið hvattir af yfirboðurum sínum til að versla við 

innfædda (Dahl, m.h. júní 2011). 
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Nuga Utuaq árið 1970 að bora í hvaltönn með hefðbundnum bunnbor. 

 

9. kafli 

Tupilaksmíði í Kulusuk 

 

9.1. Smiðir 

Kulusuk varð fyrsta þorpið til að hagnýta sér útskurðinn sem skiptavöru og er talið að 

það hafi verið um miðjan fjórða áratug síðustu aldar (Robert-Lamblin, 1986: 115).  

Það eru um nítján smiðir í dag í Kulusuk sem gera minjagripi fyrir ferðamenn. Þeim 

hefur farið fækkandi sem má m.a. rekja til fólksfækkunar og sáralítillar endurnýjunar 

á þessum vettvangi. Rúmur helmingur smiðanna er helstu framleiðendur minjagripa 

en hinir níu smíða takmarkað, nokkrir vegna aldurs en aðrir hafa flutt sig um set til 

Tasiilaq en koma öðru hverju yfir til Kulusuk til að selja gripina sína þar. Það eru 

jafnramt nokkrir sem eru alfarið hættir að smíða vegna aldurs þar sem léleg sjón og 

liðagigt eru jafnan ástæðan. Þeir eru ekki taldir með í þessari tölu né þeir sem hafa 
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fallið frá á þeim árum sem ég hef verið í Kulusuk. Hér er eingöngu verið að skoða 

smíði í Kulusuk síðustu ár og þá sem koma þar helst við sögu.  

Í viðtölum sem ég hef tekið við smiðina kemur í ljós að allir hafa þeir lært 

listina af náskyldum ættingjum, oft föður eða frænda. Fyrir nokkrum árum voru 

einföld undirstöðuatriði í tupilaksmíði kennd sem handmennt við skólann í Kulusuk 

og sennilega fleiri skóla í Grænlandi því tupilakar yngri smiða víða að eru mjög 

einsleitir. Eldri smiðum í Kulusuk finnst fátt um þetta framtak og telja það 

nauðsynlegt að hafa fengið leiðsögn frá eldri listamanni og þar með lært réttu 

handtökin. Mathias, sem fæddist árið 1959, lærði tupilaksmíðina af eldri frænda 

sínum sem var á sínum tíma talinn mjög góður smiður. Hann er stoltur af því og 

bendir jafnframt á að hann geri sömu módelin og frændi hans. Faðir Mathiasar var 

einnig talinn listasmiður og er verk eftir hann að finna á ríkissafninu í 

Kaupmannahöfn.  

Ein kona er í þessum hópi og er hún fædd árið 1965. Óalgengt er að konur 

smíði því þær snúa sér flestar að perlusaumi sem einnig er nokkur söluvara. Elisa 

Kuitse (Tagga) er einstæðingur líkt og fleiri smiðir sem halda ekki fjölskyldu en hún á 

þó stálpaða dóttur. Hún hefur flutt sig um set til Tasiilaq en kemur öðru hvoru til 

Kulusuk til að selja útskurð. Í samfélagi Ammassalimmiiuta hefur lengst af verið skýr 

verkaskipting á milli kynjanna. Karlmenn sáu um veiðar og konur um heimilishaldið, 

verkuðu skinn, elduðu og saumuðu klæði á alla fjölskylduna. Þau verkfæri sem notuð 

voru við veiðar eins og veiðihnífar voru einnig notuð til útskurðar og konum var ekki 

ætlað að snerta hluti sem voru ætlaðir til veiða. Tólin sem þær notuðu voru af öðrum 

toga líkt og tsaggai á austurgrænlensku (vgr. Ulu) sem í daglegu máli er réttilega 

nefndur konuhnífur. Hann var góður til að hreinsa skinn vegna hinnar ávölu lögunar 

sinnar en hefði verið ómögulegt útskurðartæki. Því má ætla að verkaskipting kynjanna 

hafi verið skýr hvað viðkemur útskurðarlist í samræmi við hefð.  

 Robert-Lamblin bendir þó á að áður fyrr hafi verið þekkt fyrirbæri að „breyta“ 

kyni barna eftir félagslegum þörfum samfélagsins og talar hún um „félagslegt kyn“ á 

móti „líffræðilegu kyni“. Sú staða gat komið upp þar sem barnadauði var tíðum mikill 

að vöntun var á öðru hvoru kyninnu og því hafi þessi umbreyting tíðkast (Robert-

Lamblin, 1986: 42). Það útskýrir þó ekki beint af hverju Tagga velur sér hefðbundið 

karlastarf þótt það hafi þekkst áður fyrr. Mín skoðun er þessi: Tagga er, að ég best 

veit, samkynhneigð og er margt við hana áberandi karllægt líkt og hárgreiðsla, 

klæðnaður og fas. Hún er, líkt og fleiri smiðir, einfari og þótt hún eigi eina dóttur sá 
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hún ekki um uppeldi hennar. Þar af leiðandi tel ég það hafa átt betur við hennar 

persónu að velja sér hefðbundið karlastarf fremur en útsaum, skinnavinnslu eða annað 

sem telst til hefðbundinna kvennastarfa. 

Af þeim nítján smiðum sem ég taldi upp eru fjórir áberandi betri en hinir. Það 

met ég út frá nokkrum atriðum. Í fyrsta lagi seljast gripirnir þeirra mun hraðar en 

annarra, jafnvel þó að verðið á þeim sé yfirleitt hærra. Í öðru lagi hafa þeir allir 

metnað til að klára verkin sín almennilega, fínpússa smáatriði og gefa gripnum gljáa 

(Morphy, 2006; Thomson 2006). Í þriðja lagi er almennt talað um að þeir séu bestir 

meðal jafningja, einkum einn þeirra sem virðist hafa fengið þann óskráða titil að vera 

besti smiðurinn, og í fjórða lagi er það einnig mitt álit. Aðrir eru misjafnlega færir, 

nokkrir þokkalegir en vantar þann sjarma sem gæða þarf gripina (Gell, 1992). Svo eru 

aðrir sem eru eingöngu að þessu til að eiga fyrir næsta bjór og þeir geta verið mjög 

afkastamiklir.  

 Svo virðist sem Kulusummiiutar velji um að vera veiðimenn eða smiðir því 

það fer sjaldnast saman að vera góður veiðimaður og góður útskurðarmaður. Má þar 

taka inn í tímann sem fer í að stunda hvort tveggja ef vel á að vera. Veiðarnar krefjast 

mikils tíma og yfirlegu þar sem þeir veiðimenn sem stunda þær af alvöru halda bæði 

einu hundateymi og eiga bát svo hægt sé að ferðast um á öllum árstíðum. Flestir eru 

þeir fjölskyldumenn og bera þá ábyrgð að sjá fyrir nægum grænlenskum mat í alla 

stórfjölskylduna. Þeir þurfa að vera tilbúnir í hvert sinn sem veður leyfir og bregðast 

fljótt við þegar fréttist af góðri veiði nær eða fjær byggðarlaginu.  

Útskurðarmennirnir tengjast samfélagi sínu á nokkuð annan hátt en 

veiðimennirnir. Fáir þeirra halda heimili þar sem peningurinn sem fæst fyrir 

útskurðinn nýtist í þágu fjölskyldunnar. Af þeim sem upp eru taldir má nefna þrjá sem 

eru virkir útskurðarmenn og hafa ágætis tekjur af útskurðinum sem fara í að borga 

fyrir fjölskylduna ýmsar nauðsynjar. Öllum þessum mönnum er, eins og öðrum 

körlum í Kulusuk, kennt að veiða enda hafa þeir allir einhvern tíma stundað veiðar og 

fara stundum enn með öðrum veiðimönnum á veiðar. 

Þeir sem eru komnir til ára sinna halda hvorki stórt heimili né eiga ung börn og er 

félagsleg skylda þeirra önnur en þeirra veiðimanna sem eru á besta aldri og þurfa að 

sjá fyrir mörgum. Jafnframt er nokkuð um áfengsisvandamál á meðal smiðanna en um 

það verður rætt í næsta kafla í því félagslega samhengi sem ber að skoða það í.  
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Smiðir Fæðingarár Búseta Annað 

Henning Agtagkat 1934 Kulusuk Léleg sjón 

Anton Utuaq 1937 Kulusuk Hendurnar lélegar 

Søren Phipps 1945 Kulusuk Góður/mikil afköst 

Vittus Ignatiusen 1947 Kulusuk Léleg sjón 

Robin Nuko 1951 Tasiilaq/Kulusuk Mikil afköst 

Anda Kilime 1952 Kulusuk Mikil afköst 

John Utuaq 1953 Kulusuk Takmörkuð afköst 

Gideon Kilime 1955 Kulusuk Takmörkuð afköst 

Anders Abelsen 1955 Kulusuk Mikil afköst 

Ari Nakinge 1955 Kulusuk Takmörkuð afköst 

Nataniel Paulsen 1956 Kulusuk Ágætis afköst 

Mathias Ulriksen 1959 Kulusuk Góður/ágæt afköst 

Nicolai Abelsen 1961 Kulusuk Góður/ágæt afköst 

Axel Kuitse 1963 Kulusuk Einhentur 

Enok Kunak 1965 Fangelsi Ágætis afköst 

Elisa Kuitse 1965 Tasiilaq/Kulusuk Mikil afköst 

Anders Kilime 1967 Tasiilaq/Kulusuk Góður/mikil afköst 

Jonas Poulsen 1969 Kulusuk Mikil afköst 

Agvo Nuko 1971 Tasiilaq/Kulusuk þokkalegur 

 

 

Smiður að störfum  

 

9.2. Verkfæri  

Verkfæri útskurðarmanna voru framan af haganlega handgerð og órafmögnuð enda 

ekki rafmagn í þorpinu fyrr en eftir 1980. Það sem til þurfti var bandsög, munnbor, 

hnífur og þjöl. Utan Kulusuk hafa þessi verkfæri að mestu vikið fyrir rafdrifnum 

útskurðarvélum sem gera vinnuna léttari og afköstin meiri sé því að skipta þegar þörf 
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krefur. Ekki eru allir jafnhrifnir af rafmagnsvæddu tækninni og halda sig alfarið við 

hefðbundin tól (S. Phipps, m.h. júní 2011). Mathias Ulriksen notar bæði gömlu 

áhöldin og útskurðarvélina, þá aðallega til að bora, grófpússa og pólera. Flestir vilja 

ekki sjá af bandsöginni því með henni skera þeir grófar útlínur gripsins sem síðar eru 

pússaðar til. Flestir í Kulusuk nota því bæði ný og hefðbundin verkfæri. En 

útskurðurinn hefur tekið breytingum. Þær breytingar felast í því að æ fleiri 

útskurðarmenn líta á það sem tækifæri að nota eingöngu rafmagnsverkfæri til að 

framleiða meira á styttri tíma. Þeir eru misfærir á því sviði, en þó eru nokkrir sem 

hafa náð góðu valdi á tækninni eins og t.d. Anders Kilime og er útskurður hans á 

meðal þess besta sem gerist í héraðinu.  

Søren Phipps, Henning Agtagkat, John Utuaq, Anton Utuaq og Nataniel 

Paulsen eru allt smiðir sem nota ekki rafmagnsverkfæri við iðju sína. Eiginkona 

Sørens Phipps sagði mér að hann vildi ekki breyta um stíl við sína smíði með því að 

bæta inn rafmagnsverkfærum. En fórnin væri sú að hendur hans væru orðnar 

kræklóttar af gigt (A. Phipps, m.h. ágúst 2011).  

 

 

Tupilak í mótun, verið að fín pússa hann til að ná fram gljáa. 

 



 72 

9.3. Aðstaða útskurðarmanna til vinnu 

Í öllum þorpum Austur-Grænlands er að finna grámáluð þjónustuhús sem má líkja við 

einhvers konar félagsmiðstöð. Þar er rennandi vatn og hægt að fara í sturtu, þvo þvott 

og í kjallaranum er aðstaða til að verka selskinn. Á annarri hæð hússins er lítil 

kaffistofa. Mikill tími fer í að spjalla yfir kaffi og eiga flestir í þorpinu leið þangað 

einhvern tímann yfir daginn. Þjónustuhúsið er sá staður sem vísast er að fá nýjar 

fréttir eða slúður úr bæjarlífinu.  

 Við hlið kaffistofunnar á annarri hæð er annað herbergi sem er útbúið sem 

smíðaherbergi. Það er ekki stórt að flatarmáli en vel útbúið fyrir þá smiði sem vilja 

nýta sér aðstöðuna sem og að fá félagsskap annarra. Þar er eitt stórt smíðaborð sem 

þrír til fjórir smiðir geta unnið við á sama tíma, tveir skápar sem hægt er að læsa og 

geyma í verkfæri, nokkrir stólar sem sóttir eru inn á kaffistofuna eftir þörfum og 

útvarpstæki sem ómar allan daginn með ríkisútvarpi Grænlands á. Tveir gluggar vísa 

út að höfninni og hægt er að fylgjast með mannlífinu sem fer þar fram.  

 Ekki vilja þó allir smiðir nýta sér þessa aðstöðu og kjósa fremur að vera 

heimavið. Mathias Ulriksen er einn af þeim og tjáði hann mér að sér þætti þægilegra 

að vera heima því þá gæti hann einnig valið sinn vinnutíma sjálfur en þjónustuhúsið 

er einungis opið frá níu á morgnana til þrjú á daginn. Mín skoðun er jafnframt sú að 

Mathias hafi ávallt verið fremur einrænn og þoli ekki við í fjölmenni þjónustuhússins.  

 

 

Vinnuaðstaðan í þjónustuhúsinu í Kulusuk 2011. 
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9.4. Sölustaðir 

Á Kulusukeyju eru þrír staðir sem selja handverk heimamanna ásamt fleiri 

minjagripum. Um er að ræða Hótel Kulusuk, sem er í eigu dansks manns að nafni 

Kelly Nikolaisen og sona hans sem jafnframt eiga Hótel Ammassalik, og 

flugvallarsöluturninn sem sömu aðilar reka. Hótelið tekur á móti gripum einkum á 

vorin og snemmsumars en kaupir ekkert inn á veturna meðan ferðamannastraumurinn 

er í lágmarki. Sama má segja um flugvallarsöluturninn en þar er meira um 

fjöldaframleidda innflutta minjagripi en útskorna tupilaka heimamanna. 

Minjagripaverslunin Kulusuk Art & Souvenirs, sem er í þorpinu sjálfu, er einungis 

rekin á sumrin og er ég sjálf eigandi og rekstraraðili hennar. Þar er tekið við útskurði 

frá heimamönnum og leggur verlsunin aðaláherslu á að kynna verk þeirra og selja en 

lítið er um aðra minjagripi nema þá sem framleiddir eru í héraðinu. Gripir eru keyptir 

árið um kring þar sem hluti þeirra fer til Íslands og fæst í verslun okkar þar, Kulusuk 

Art á Laugaveginum. Jafnframt hefur netsala færst í aukana og gert okkur kleift að 

kaupa meira inn síðastliðin ár en ella og þar af leiðandi aukið vetrarframleiðnina í 

Kulusuk hjá nokkrum útvöldum smiðum.  

 

 

Verslunin Kulusuk Art & Souvenirs, sumar 2011 
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9.5 Mismunandi stíll 

Þó svo að tupilaksmíði sé á ákveðinn hátt fastmótuð minjagripagerð er það misjafnt 

hvaða útfærslu smiðirnir nota við að vinna úr efninu sem er nánast eingöngu 

hreindýrshorn. Það er einnig mjög einstaklingsbundið hversu mikið þeir skera í efnið 

og hvernig þeir láta lögun hornsins njóta sín. Segja má að um þrjá grundvallarþætti sé 

að ræða.  

 Í fyrsta lagi má flokka saman þá smiði sem vinna af meiri virðingu fyrir 

hefðinni en aðrir og skera út nokkur mismunandi form. Þessir smiðir leita oft í smiðju 

eldri smiða og gefa gömlum formum nýtt líf. Þar má nefna skríðandi tupilaka sem og 

standandi og fær lögun efniviðarins þá oft að njóta sín en er ekki brotin niður til að 

hægt sé að koma útskurðinum í ákveðið staðlað form. Í öðru lagi eru þeir sem lærðu 

ákveðna staðlaða smíði tupilaka í barnaskóla og breyta yfirleitt ekki út af því formi. 

Þar er efniviðurinn sagaður eftir ákveðinni fyrirmynd sem hentar bæði efninu á 

einfaldan hátt og staðlaðri mynd tupilakformsins. Í þriðja lagi má nefna þá sem skera 

ekki oft út tupilaka heldur nær eingöngu aðrar fígúrur og skart. Hafa þarf í huga að 

smiðirnir hafa allir sína persónulega útfærslu á verkum sínum og er hér því um nokkra 

einföldun að ræða þegar þeim er skipt í þrjá hópa. Það ber því að varast að líta á hana 

sem alhæfingu um verk þeirra heldur meira sem tæki til að aðgreina og einfalda 

lýsingu. Allir kunna þeir þó hið staðlaða form sem kennt var í barnaskóla á árum áður, 

oft má sjá því bregða fyrir hjá þeim sem tilheyra fyrsta hópnum en það er ekki ráðandi 

í verkum þeirra.  

 1. hópur: Henning Agtagkat er elstur af smiðunum og reyndar þegar þetta er 

skrifað elstur allra í Kulusuk þótt hann sé aðeins 77 ára. Hann notar eingöngu einföld 

heimagerð áhöld auk sandpappírs. Henning gerir bæði standandi og skríðandi 

tupilaka. Oftast eru standandi fígúrurnar frekar mannlegar en afskræmdar og án þess 

að vera að hluta til dýrslegar. Skríðandi tupilakarnir eru hins vegar alltaf dýrslegir og 

stöku sinnum einnig að hluta til mannlegir eins og t.d. selsbúkur, afskræmt selshöfuð 

og í stað annars afturhreifa selsins er mannsfótur. Í einfaldleika sínum hafa tupilakar 

Hennings ákveðinn sjarma og upprunaleika sem erfitt er festa hendur á. Því miður er 

sjón Hennings farin að daprast mikið og má vera að hann hafi þegar selt seinasta 

tupilakinn sinn.  

Anton Utuaq er einnig af annarri kynslóð smiða og er mjög svipaður Henning 

í stíl. Hann hefur ekki skilað inn útskurði í nokkurn tíma sem hefur sínar skýringar. Í 

hörkufrostum veturinn 2009 sofnaði Anton á bekk fyrir utan þjónustuhúsið með 
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bjórdós í hendi. Hann fékk væg kalsár á nokkrum fingrum en liðagigtin hefur hrjáð 

hann síðan og hann ekki treyst sér til að skera út.  

Sören Pipps fæddist eftir seinna stríð og er elstur þeirra sem hafa „nýja“ stílinn 

sem einkennist af meiri smáatriðum og fínleika með mikilli áherslu á gljáa. Hans 

aðalsmerki er að láta formið á hreindýrshorninu njóta sín og ég vil fullyrða að fáir 

smiðir á Grænlandi séu jafnokar hans í því. Sumir tupilakar Sörens eru það 

margslungnir að það þarf smátíma til að átta sig á þeim. Það geta verið margar 

samvaxnar kynjaverur í einum og sama útskurði. Stundum er eins og um glímu sé að 

ræða þar sem kynjaverurnar streða hver í sína áttina. Mjög oft má sjá neðri hluta 

tupilaksins sem sjálfstæða einingu sem er á sama tíma það sem ber efri hlutann uppi 

og myndar þannig fullkomna heild. Hjálparandi með trommu birtist stundum sem 

dvergvaxin vera trónandi efst á höfði tupilaksins. Sören segir hann hafa verið sendan 

af angakok til að afvegaleiða tupilakinn svo angakokinn geti drepið hann. Annars er 

erfitt að fá skýr svör frá Sören um túlkun á þessum gripum og oftast hlær hann 

aðspurður. Allt eru þetta þó hugmyndir sem eiga tilvísun í heimsmynd forfeðra hans 

en í bland við sköpunarflæði listamannsins sjálfs. Sören á sennilega ekki mörg ár 

eftirsem smiður og þá verður skarð sem erfitt verður að fylla.  

 

 

Tupilak eftir Sören Phipps 

 

John Utuaq er hægur og vingjarnlegur maður með lítillega bæklaðar hendur. 

Hann er ekki mikill smiður að eigin sögn og verðleggur gripina lægra en flestir hinna. 
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Frá honum koma oft fínir gripir sem minna á útskurð fyrri tíma. John notar eingöngu 

hefðbundin verkfæri og smíðar aðeins til að ná í fé fyrir brýnustu þörfum. 

Vittus Ignatiusen var áður afkastamikill smiður en nú hefur sjónin brugðist 

honum og óvíst með framhaldið. Tupilakar hans eru stílhreinir en mjög einsleitir og 

það er eins og hann hafi fest við ákveðið form. Einkennandi fyrir fígúrur hans er 

aðeins eitt eyra. Önnur kynjavera, qivittoq, er sögð hafa eitt eyra og má vera að Vittus 

sæki hugmyndina þangað. Það er algengt að seinni tíma smiðir blandi saman mörgum 

öndum og vættum í verkum sínum til að ná fram áhrifameiri útskurði. Vittus notar 

gjarnan hornið við rótina og snýr henni upp en þar má stundum finna andlitsristu sem 

Vittus benti mér á að væri af þeim veiðimanni sem tupilakinn hefði verið sendur eftir.  

 

 

Tupilak eftir Vittus Ignatiusen 

 

Robin Nuko er frá Kulusuk en býr nú í Tasiilaq. Hann er flinkur smiður með 

nokkur form sem hann útfærir oftast vel. Algengastir eru standandi tupilakar með 

langa arma sem ná niður á jörð og lófarnir gjarnan selshreifar. Hann gerir einnig 

sitjandi tupilak sem hefur stóran búk og höfuð en hlutfallslega smáar hendur og fætur. 

Minna þessi hlutföll óneitanlega á sitjandi ungbarn enda var oftar en ekki farið í 

barnsgrafir eftir efni í „raunverulega“ tupilaka. 

Anda Kilime er sennilega afkastamesti smiðurinn í Kulusuk og í gegnum árin 

hef ég séð hann, ólíkt flestum hinna, reyna fyrir sér með margar útgáfur af tupilökum. 

Hann notar mikið rafmagnsútskurðartæki en ekki eingöngu því bandsögin er notuð í 
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grunnútlínur. Anda vinnur mikið eftir pöntunum, m.ö.o. framleiðir það sem selst eins 

og t.d. gangandi og standandi hvítabirni auk fjöldans alls af litlum bjarnarhöfðum sem 

eru sívinsæl meðal ferðamanna sem amulet- eða totem-hálsmen. Það fyrsta sem ég 

eignaðist af útskurði í Kulusuk var bjarnarhöfuð úr náhvalstönn eftir Anda. Þótt Anda 

sé sem slíkur miðlungsfær smiður er hann sennilega mest þekktur utan þorpsins þar 

sem hann sendir reglulega gripi til vesturstrandarinnar. Anda er einnig ólíkt öðrum 

smiðum opinn fyrir alls konar smíðaefni eins og t.d. tré, hvalbeinum, 

sauðnautshornum og beinum nautgripa sem falla til eftir máltíðir. Hann neytir sjaldan 

áfengis og er oftast mjög iðinn. Fyrir honum eru smíðarnar hrein vinna og er hann sá 

sem oftast er í þjónustuhúsinu af öllum smiðunum þótt hann smíði einnig heima eftir 

lokun þess. Ég hef á tilfinningunni að Anda sé betri smiður en dæma má af 

útskurðinum en hann er yfirleitt mikið að flýta sér og stundum er gantast með að hann 

sé eini kapítalistinn í þorpinu. 

Anders Abelsen er nokkur ráðgáta þar sem útskurður hans er mjög misjafn að 

gæðum. Hann hefur betri tök á að rista en skera út þegar um hreindýrshorn er að ræða 

en gerir hins vegar fallega og hefðbundna gripi úr tré þegar það er á boðstólum. Á 

tímabili þegar lítið var um hreindýrshorn í KNI skilaði hann mörgum áhugaverðum 

gripum úr gæðaviði sem höfðu beina tilvísun í gömlu andatrúna eins og t.d. hina 

válegu anda amo og ajummaaq. Aðspurður um hinn dökka fallega við sem hann 

notaði komu óljósar útskýringar um gamalt húsgagn sem hann hefði engin not fyrir 

lengur. Hans bestu gripir úr hreindýrshorni eru litlar angakokgrímur sem hálsmen. Þar 

nýtast hæfileikar hans til að rista vel. Anders notar bæði hefðbundin og rafknúin 

útskurðartæki.  

Nathaniel Poulsen gerir venjulega litla einsleita standandi tupilaka sem kosta 

lítið en eru að öðru leyti fínasta smíði. Hann þekkir vel heim forfeðra sinna því stöku 

sinnum koma frá honum gripir sem hafa beina tilvísun í sagnahefðina. Oftast heldur 

hann sig þó við hið staðlaða einfalda form smíðinnar. 

Mathias Ulriksen er ásamt Sören Pipps áhugaverðastur af þeim smiðum sem 

hér eru upp taldir. Hann ræður yfir mörgum formum sem öll hafa mjög skýran 

bakgrunn í veraldarsýn gamla veiðimannasamfélagsinns. Hann lærði af frænda sínum 

og föður, sem báðir voru listasmiðir. Faðir hans á til að mynda útskurð sem 

varðveittur er sem menningargersemar á Ríkissafninu í Kaupmannahöfn. Mathias 

vinnur bæði með hefðbundin verkfæri og rafknúin útskurðartæki en notar mikið 

sandpappír og þjalir til að ná ávölum mjúkum línum sem prýða alla hans gripi. Hann 
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vinnur hægt og leggur mikinn metnað í hvern grip, til að mynda er ekki óalgengt að 

smiðirnir skili inn útskurði daglega yfir sumartímann á sama tíma og Mathias er í 

mesta lagi með tvo gripi á viku. Stíll og form Mathiasar er eins og það besta frá 

árunum 1950 til 1980, sem stundum eru nefnd gullaldarár útskurðarins. Þó svo að 

flestir gripirnir frá þessum árum hafi verið skornir í búrhvalstennur hefur Mathias náð 

að yfirfæra formið á hreindýrshorn enda er hann mjög vandfýsinn í vali á efni af því 

tagi. Ef mögulegt er velur hann aðeins þyngstu og þykkustu hornin. Það er 

nauðsynlegt vegna þess að hann sker mjög djúpt eins og tíðkaðist með marga þá sem 

skáru í tennur með meira rúmtak. 

 

 

Tupilak eftir Mathias Ulriksen 

 

Enok Kunak lærði af föður sínum, Sejer Kunak, sem lengi var skólastjóri í 

Kulusuk. Enok er hæfileikaríkur smiður en óstöðugur vegna persónulegra erfiðleika. 

Ég hafði lengi trú á þessum manni til að taka við af þeim eldri en ætli framtíðin verði 

ekki að skera úr um það. Hann notar hefðbundin jafnt og rafknúin tæki og þekkir vel 

til fortíðarinnar í gegnum föður sinn. 

 Anders Kilime er sér á báti meðal smiðanna þar sem hann notar eingöngu 

rafknúin verkfæri, ekki einu sinni sandpappír til að fínpússa gripina. Hann lærði 

upphaflega af föður sínum Johan Kilime en mest hefur hann þó lært af Gideon Qeqe 

sem býr í Tasiilaq. Qeqe er álitinn einn allra besti núlifandi útskurðarmaður 

Grænlands og hafa gripir eftir hann verið valdir sem gjafir til dönsku 
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konungsfjölskyldunnar. Anders er mjög hæfileikaríkur og hefur náð góðu valdi á 

rafdrifnum útskurði. Í stað mýktar og gljáa er yfirborð gripanna rist hárfínum línum 

eða munstri. Hann ræður yfir mörgum hefðbundnum formum og hikar ekki við að 

bæta við þekkingu sína. Hann er góður í því að skissa á blað það sem hann ætlar að 

smíða og er auk þess merkilega fljótur að skera út og gerir það gjarnan á næturnar ef 

mikið liggur við.  

 2. hópur: Ari Nakinge er skólabókardæmi um þann útskurð sem var kenndur í 

skólanum á sínum tíma og er dæmigerður fyrir það staðlaða form sem einkennir hann. 

Sú kennsla fólst í að kenna börnum einfalt staðlað smíðaform standandi tupilaks og á 

það form lítið skylt við fortíðina sem slíka. Flestir yngri smiðirnir, bæði á austur- og 

vesturströndinni, eru mótaðir af þessu einfalda formi. Það er fljótlegt að búa þá til, 

jafnvel með einföldum smíðatólum, og því henta þeir vel til fjöldaframleiðslu sem 

trúlega var markmið kennslunnar á sínum tíma; að kenna fólki að afla sér tekna.  

Axel Kuitse er eins og Ari Nakinge mótaður af stílnum sem kenndur var í 

skólanum en er hættur að skera út tupilaka þar sem önnur höndin var nýverið fjarlægð 

vegna sjúkdóms. Það er aðdáunarvert að þessi maður stundar enn veiðar og sker út 

bjarnarhöfuð í hálsmen. 

Elisa Kuitse er eini kvensmiðurinn í Kulusuk og, eins og Ari Nakinge, 

aðallega undir áhrifum frá stílnum sem kenndur var um og upp úr 1980. Gripirnir eru 

mjög einsleitir en með ágætis frágang og gljáa. Elisa fjöldaframleiðir sér til framfæris 

og selur bæði í Tasiilaq og Kulusuk. Hún notar bæði hefðbundin og rafknúin verkfæri. 

 Jonas Poulsen er frá Kulusuk en bjó lengi á vesturströndinni og er því eini 

nýliðinn í hópi smiðanna síðustu árin. Stíllinn er einsleitur í anda áttunda áratugarins 

og stundum nánast einungis ristur frekar en sannur útskurður. Jonas notar bæði 

hefðbundin tól og rafmagnsverkfæri og er duglegur smiður. 

 

 

Dæmi um tupilak sem tilheyrir hópi 2. 
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 3. hópur: Gideon Kilime lærði að skera út á unga aldri en hann er veiðimaður 

og notar tímann þegar aðstæður leyfa til veiða. Að vera útskurðarmaður er ákveðinn 

lífsstíll sem fer ekki saman við hið fyrrnefnda af ástæðum sem þegar hafa verið 

reifaðar. Gideon gerir ekki tupilaka heldur nánast eingöngu standandi hvítabirni og 

ber handbragðið nokkur merki þessi að hann sé ekki metnaðarfullur á þessu sviði. 

Nicolai Abelsen sker aðeins út tvær gerðir af fígúrum; veiðimann sem heldur á 

skutli og dregur á eftir sér sel og konu með hárhnút sem heldur á konuhníf og ísfötu. 

Hvort tveggja unnið með hefðbundnum verkfærum. Það er umdeilanlegt hvort þessar 

fígúrur eiga uppruna sinn á Austur-Grænlandi því þær þekkjast vel á vesturströndinni 

og má geta þess að hnífurinn sem konan heldur á er hálfmánalaga ulu með einfaldan 

legg en ekki næstum ferkantaður austurgrænlenskur tsaggai með tvöfaldan legg. 

Þessar fígúrur eru sannarlega ekki tupilakar þótt allir gripir af þessu tagi seljist undir 

þeim formerkjum. Ég ræddi það við Nicolai af hverju hann gerði ekki tupilaka og var 

fátt um svör. Stuttu seinna kom hann með veiðimann en í þetta skiptið hafði hann 

bjarnarhöfuð í stað mannshöfuðs. „Þú vildir tupilak“ sagði Nicolai og síðar varð til 

sagan af veiðimanni sem var drepinn á ísnum af tupilak sem síðar holdgerði sig í 

honum. Þannig verður nýsköpun til í menningararfleifðinni. 

 Agvo Nuko er sonur Robins Nukos en er gjörólíkur smiður og sker helst ekki 

tupilaka. Hann gerir mest hálsmen sem eru frekar hjörtu, nöfn og krossar en eitthvað 

sem mætti heimfæra á fortíðina. Hann selur heimafólkinu töluvert af handverki sínu. 

 

 

Dæmi um smíði sem tilheyrir hópi 3 
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9.6. Líta smiðirnir á sig sem listamenn? 

Það er vert að velta því fyrir sér hvort smiðirnir sjálfir skilgreini sig sem listamenn í 

hefðbundnum skilningi hugtaksins eins og fjallað hefur verið um hér að framan. Þeir 

níu smiðir sem ég talaði við voru allir samþykkir því að þeir væru einhvers konar 

listamenn eða kunstner líkt og þeir segja á dönsku þar sem hugtakið er ekki til í þeirra 

eigin móðurmáli. Það sem kemst næst því er hugtakið sannasoq sem þýðir sá sem 

sker út eða öllu heldur sá sem býr til en það hefur enga tilvísun í verðleika þess sem 

verið er að skera út. Það eru reyndar mörg önnur vestræn hugtök sem okkur eru töm 

sem finnast ekki í tungu Grænlendinga og þeir verða að útskýra í mislöngum 

setningum. Skólinn í Kulusuk fékk nýverið að setja upp plakat í 

minjagripaversluninni sem var auglýsing fyrir sýningu á teikningum og munum sem 

nemendurnir höfðu gert um veturinn. Auglýsingin var ætluð ferðamönnum jafnt og 

heimafólkinu og var á þremur tungumálum, dönsku, grænlensku og ensku. Hugtakið 

„sýning“ á ensku og dönsku, exhibition, tengist m.a. listum en er ekki til í grænlensku. 

Því var löng klausa í grænlenska textanum til að útskýra hugtakið.  

Aðeins einn útskurðarmannanna talar um það frjálslega að hann sé listamaður 

og einnig er hann sá eini sem merkir verkin sín með upphafsstöfum og ártali. Samt 

sem áður er hann ekki einn af þeim sem best gengur að selja og að mínu mati 

framleiðir hann einsleita gripi sem eru síðri en þeirra sem fara hljótt með hæfileika 

sína. Það að merkja sér ekki gripina er venja meðal smiðanna í Kulusuk, ólíkt því sem 

flestir vestrænir listamenn gera, og eru verk þeirra nafnlaus (Price, 2001: 161). Að 

auki njóta þeir ekki þess munaðar að geta unnið eingöngu listarinnar vegna og geta 

því ekki fyllt upp í þá listamannsímynd sem almenn er meðal Vesturlandabúa 

(Chipnik, 2006: 492). Það að vera þekktur úti í hinum stóra heimi er ekki 

metnaðarmál hjá þeim. Innan samfélagsins skiptir það meira máli. Sjálfsmynd 

fólksins í Kulusuk er bundin fjölskyldu og fæðingarstað, aðrir utan þessa ramma eru 

utanaðkomandi og skipta minna máli. Í þessum ramma er hugtakið „list“ ekki til og 

hvers að vegna kalla sig „listamann“ þegar það breytir engu um það hver þú ert?  

 

9.7. Hvort er tupilak list- eða minjagripur? 

Það hefur verið reifað að hugtakið „list“ sé ekki til í grænlensku en það á einnig við 

um mörg önnur samfélög inúíta sem og annarra frumbyggja (Swinton, 1992; Price, 

2001). Listsköpun Ammassalikfólksins fólst ekki í að búa til einstaka verk sem síðan 

hafa verið dáð af almenningi heldur fólst hún í að fegra tól, fatnað, híbýli og líkama, 
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hugsanlega til að veita einstaklingnum vernd í viðsjárverðum heimi. Merking 

útskurðar og skreytingar gat verið fjölþætt. Í bók sinni „The Art of Greenland“ fjallar 

höfundurinn, Bodil Kaalund, almennt um grænlenskan útskurð fyrr á tímum og nú. 

Veltir hún þeirri spurningu fyrir sér hvort ofanrædd atriði gætu flokkast sem list og 

kemst hún að niðurstöðu:  

  

 „Er það list að skreyta klæði þín og tæki? Að skera út smágerðar fígúrur sem 

 verndargripi – er það meðvituð list? Óneitanlega hafa mörkin á milli listar og 

handverks verið fljótandi, alveg eins og þau eru milli einstaka listaverka og 

töframuna sem eru útlitslega fyrirfram ákvarðaðir. Samt sem áður vil ég svara því að, 

já það er list … List er ekki einungis fínirí allsnægtasamfélaga. List er frumkjarni 

tilveru okkar“ (Kaalund, 1983: 11). 

 

 

Kaalund fjallar hér um grænlenskt handverk og er hún þeirrar skoðunar að þau verk 

beri að flokka sem list. Fyrir henni var og er allt handverk list, hvort sem um er að 

ræða litlar útskornar fígúrur, kajakinn eða útsaum í skinn og klæði. Það virðist vera 

nokkuð almennt samþykkt að kalla verklega menningararfleifð Grænlendinga list. Í 

riti sem gefið var út 2004 af grænlenska þjóðminjasafninu og nefnist „Spor“ eða 

„Illernit“ á frummáli er meðal annars fjallað um listgerð og er þar nefnt:  

  

 „Upphaflega var það sem við köllum list í dag skreyting á veiðarfærum og 

öðrum nytjahlutum. Það var skreytingin sem gat glatt eða orðið eigandanum til 

hagsbóta – til dæmis gat hugvitssamlega útskorin fígúra orðið hvatning að betri 

veiðum og trygging fyrir afkomunni. Það voru einnig smágerðar fígúrur og 

hugvitssamlega gerðar grímur með yfirnáttúrlegt hlutverk: sem voru oft aflið sem 

tengdi saman manninn og andana sem réðu náttúrunni … útskurðarmennirnir fundu 

tilefni einkum í grænlenskum goðsögum og eru margar fígúrur sem tilheyra hinum 

svokallaða „tupilak“-stíl algengar; einkum meðal yngri listamanna, stundum í 

samsetningu mismunandi efniviðar“  (Andreasen, 2004: 18). 

 

 

Í báðum tilfellum er fjallað um allt handverk Grænlendinga fyrr á tímum sem og í dag 

sem list. Ekki eru allir á eitt sáttir um þá skilgreiningu, einkum þegar kemur að 

minjagripagerð og stöðluðum formum. Franski þjóðháttafræðingurinn Robert-

Lamblin er vel kunnug Ammassalimmiiut eftir tæpra tveggja áratuga rannsóknarvinnu 

á svæðinu. Hún var ekki ýkja hrifin af Kulusuk og minjagripagerðinni þar og talar um 

að á ferðamannatímanum hafi handgerðir hlutir verið framleiddir í flýti og konur og 

börn farið á götuna til að selja þá gripi ferðamönnum sem komu til að dvelja dagstund 

í þorpinu (Robert-Lamblin, 1986: 115). Ég tel ekkert athugavert við það sem hún 
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fjallar um, það var þannig á þeim tíma að hvers konar handverk var selt á götum úti 

þar sem enginn annar staður var í boði. Hins vegar tel ég hana alhæfa um að hlutir 

hafi verið framleiddir í flýti til þess eins að ná ferðamönnunum sem höfðu ekkert 

annað til að velja úr sem minjagrip til að taka með heim. Þar setur hún alla smiðina 

undir sama hatt og tel ég það ekki góða rannsóknarvinnu. 

Robert-Lamblin tekur einnig fram annað áhugavert er kemur að minjagripagerð á 

Austur-Grænlandi, einkum í Kulusuk:  

  

 „Staðbundin framleiðsla minjagripa hefur aldrei verið víðtæk og mun halda 

áfram að lifa sem aukastarfsgrein. Hún snýst aðallega um að framleiða 

miðlungsgæðaminjagripi fyrir ferðamenn, en gæti með vissu verið betur þróuð og 

skipulögð, miðað við hæfni margra manna og kvenna í að vinna í bein, hvaltennur, 

við eða skinn. Sumir handverksmannanna eru jafnvel sannir listamenn sem eiga skilið 

að vera þekktir út fyrir sín eigin svæði“ (1986: 149). 

 

 

Þarna tel ég hana hins vegar hafa nokkuð til síns máls. Margir af smiðunum í Kulusuk 

eru í dag, líkt og áður, aðeins miðlungs handverksmenn sem vinna sína vinnu 

samviskusamlega til að fá aukatekjur. Stundum eru þeir að flýta sér, einkum þegar 

lokunartími KNI-verslunarinnar er í nánd, og þá er komið með hálfkláraða, illa 

frágengna gripi. En spurningunni hvort þessi minjagripagerð geti flokkast undir 

listform svara ég hiklaust játandi. Mathias Ulriksen hefur lag á að gera úr efniviðnum, 

sama hvort um er að ræða hvaltönn eða hreindýrshorn, töfrandi gripi sem ná að heilla 

fólk. Má heimfæra hér hugmyndir Gells (1992) um seiðmögnun tækninnar þar sem 

handbragðið er slíkt að hægt er að falla í stafi yfir útskurðartækninni. Líkt og jafnan 

eru þarna fleiri smiðir sem bera höfuð og herðar yfir aðra. Sören Pipps hefur einnig 

þetta töfrandi handbragð. Í Kulusuk er það á almennu vitorði hver sé góður smiður. 

Það er yfirleitt ekki talað um lélega smiði þó að heimafólkið kími oft góðlátlega þegar 

ákveðinn aðila ber að garði með verk sín.  

 Það er samt sem áður svo að umgjörðin í kringum þessa listsmíði hefur verið 

heldur bágborin eins og Robert-Lamblin tekur fram og hafa smiðirnir ekki notið 

sannmælis sem listamenn. Í fyrsta lagi hefðu þeir sjálfir engin tök á að koma sér á 

framfæri ef það væri ósk þeirra. Þó svo að ferðamaður kaupi afburðagrip og kunni að 

meta það gerir það lítið fyrir kynningu á listsmíði í Kulusuk. Grænland hefur ekki 

fengið þá kynningu sem var í Kanada á sínum tíma og var það rætt fyrr. Austur-
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Grænland opnaðist fyrst fyrir umheiminum fyrir rétt rúmum hundrað árum og sárafáir 

hafa birt eitthvað til kynningar á listsmíði þar.  

 Það er því aðdáunarvert að jafn ríkuleg list- og minjagripagerð skuli lifa á stað 

þar sem félagslegar aðstæður eru oft á tíðum erfiðar vegna þess menningarlega rofs 

sem fylgt hefur nútímavæðingunni. Mathias býr í afar fábrotnu gömlu húsi og oft á 

tíðum hefur hann ekki rafmagn en notast við kerti til að lýsa upp skammdegið og 

kyndir með olíu. Það er engin munaður í kringum hann en margir af þeim gripum sem 

hann gerir enda sem sýningargripir á heimilum efnafólks eða sýningarsölum í hinum 

vestræna heimi. Því má segja að hlutur frá Mathiasi tengi saman tvo menningarheima 

sem varpar ljósi á hinar mannlegu og félagslegu aðstæður þar sem hluturinn er búinn 

til í fábrotnu samfélagi Kulusukfólksins en endar á heimili efnaðra Vesturlandabúa 

(Appadurai, 1986: 5). 

Breytingar hafa samt sem áður átt sér stað í Kulusuk. Innviðir 

ferðaþjónustunnar hafa vaxið með tilkomu hótels sem opnað var árið 1998, 

minjagripaverslunar og almennrar ferðaþjónustu í þorpinu sjálfu. Unnið hefur verið að 

því að markaðssetja gripina, bæði í minjagripaversluninni í Kulusuk, á Laugavegi í 

Reykjavík og á netinu undir heitinu „Inuit Art“ og þegar hafa ákveðin nöfn náð að 

festa sig í sessi meðal áhugamanna og safnara sem sannarlega kaupa þessa gripi sem 

list. Má þar nefna Mathias Ulriksen, Søren Phipps, Anda Kilime, Ruben Nuko, 

Anders Kilime, Henning Agtaktak og Vittus Ignatiussen svo einhverjir séu nefndir. 

Það er ánægjulegt að vita til þess að í dag koma nöfn þeirra upp eftir leitarstrengjum 

veraldarvefjarins sem grænlenskir listamenn. 

 

10. Kafli: Vangaveltur um markaðssetningu menningar 

 

10.1. Þátttaka jaðarhópa í hinu hnattræna hagkerfi 

Í hnattvæddum heimi samtímans hefur aldrei verið hægara um vik að stunda alþjóðleg 

viðskipti, ferðalög og halda uppi fjarsamböndum með tilkomu aukinnar tækni og 

fjölbreyttra samskiptamöguleika. Afleiðingin er sú að fjöldaframleiðni hefur aukist, 

aukin alþjóðleg ferðamennska og margmenningarsamfélög hafa myndast. Með 

aukinni fjöldaframleiðslu og dreifingu um heim allan verður óhjákvæmilega til meiri 

einsleitni. Hver kannast ekki við að ferðast á framandi slóðir og sjá McDonalds-skiltið 

blasa við á einhverju götuhorninu eða horfa á fræðsluþátt í sjónvarpinu þar sem 
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frumbyggjar í regnskógum Amazon sjást klæðast merkjavörum sem þekkjast um heim 

allan líkt og Nike eða Adidas. Á einhvern hátt tengist sú mynd ekki þeirri staðalímynd 

sem við höfum af ólíkum hópum fólks en staðfestir enn fremur mátt hins hnattræna 

hagkerfis. Við þeirri þróun sem leitar í ákveðna einsleitni hefur myndast andspyrna. 

Hana má meðal annars skoða út frá list- og minjagripum frumbyggjaþjóða og annarra 

jaðarhópa. Sala minjagripa virðist vera í örum vexti og er ein helsta ástæðan sú að 

minjagripir eru þægileg leið fyrir ferðamenn til að tákngera tengingu sína við 

ákveðinn stað og menningu (Auger, 2005: 133; Morphy og Perkins, 2006: 409). 

 Þróunin virðist því vera sú að ásókn í sérstaklega framleidda hluti með 

fastmótuð menningarleg gildi á bak við sig sé vaxandi. Við þeirri þróun bregðast 

ýmsir hópar frumbyggja og hagnýta streymi erlendra ferðamanna og það fjármagn 

sem þeim fylgir og staðfesta á þann hátt þátttöku sína í hinu hagræna hnattræna ferli. 

Sú þróun snertir þó ekki einungis hagræna fleti frumbyggjasamfélaga og annarra 

jaðarhópa heldur er um einn helsta ákvörðunarþátt í sköpun ímyndar slíkra hópa að 

ræða og hafa mannfræðirannsóknir á listgerð minnihlutahópa því verið mikilvægt 

innlegg í umræðuna sem snýr að félagslegum breytingum í hinu hnattræna ferli innan 

fræðanna (Morphy og Perkins, 2006: 18).  

 Í umræðunni um frumbyggja, fjórða heims hópa eða jaðarhópa er fjallað um 

svipaða hópa fólks víða um heim sem eiga það sameiginlegt að vera ekki valdamiklir 

innan eigin þjóðríkis, hafa farið í gegnum svipað sögulegt ferli í kynnum sínum af 

vestrænum þjóðum og tilheyra oft á tíðum jaðarhópum samfélaga. Til að bregðast við 

breytingum í hinum hnattræna heimi hafa margir hópar brugðið á það ráð að 

markaðssetja menningu sína, hvort sem um eigið frumkvæði er að ræða eða vegna 

utanaðkomandi þrýstings. Hér er einkum fjallað um sölu á list- og minjagripum þótt 

fleiri dæmi séu tekin með til að sýna fram á ímynd menningar sem söluvöru. Ekki er 

um einfalt ferli að ræða þegar menning er gerð að söluvöru. Margir ólíkir áhrifaþættir 

geta komið þar saman, utan hópsins sem innan. Það eru einkum þrjú hugtök sem eru 

mikilvæg í markaðssetningu á list- eða minjagripum út frá menningarlegum gildum 

og táknum. Það eru hugtökin: „hið upprunalega“ (e. authenticity), „hið 

einstaklingsbundna“ (e. individuality) og „frumleiki“ (e. originality) (Chibnik, 2006 

:490). Hér verður lögð áhersla á hugtakið „hið upprunalega“ og sýnt fram á mikilvægi 

þess þegar markaðssetja á list- eða minjagripagerð frumbyggja. 
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10.2. Hlutverk hins upprunalega í mótun staðalímynda 

Marga þætti þarf að taka til athugunar þegar selja á vöru. Ekki er nóg að stilla henni 

upp til sölu og telja kaupandanum trú um ágæti hennar heldur er um mun flóknari 

framkvæmd að ræða, það ættum við Vesturlandabúar að þekkja er búum í 

neysluheimi hins frjálsa markaðar. Hins vegar er ágætt að rifja upp sögulegt ferli 

hugmynda til að átta okkur á þeim öflum er ákvarða sölu óvestrænna handgerðra gripa 

frá einum menningarheimi til annars.  

 Í bók sinni: „The Death of Authentic Primitive Art“ fjallar Errington (1998) 

um nokkur hugtök í sögulegu samhengi. Hún greinir frá því hvernig hugtakið 

„upprunalegt“ (e. authentic) fékk merkingu sína sem nátengt þeirri þróun sem varð í 

Evrópu á 19. öld þar sem hugtakið „framfarir“ (e. progress) var í hávegum haft. Á 

þeim tíma myndaðist stór gjá á milli vestrænna samfélaga og frumstæðra þjóða. 

Mannkynið var talið vera að þróast af lægri stigum yfir á æðri stig og voru meintar 

frumstæðar þjóðir neðstar á skalanum en Vesturlandabúar á toppnum. Hinir 

frumstæðu voru taldir eiga eftir að þróast yfir á sama stig og vestrænir menn höfðu 

þegar náð. Á sama tíma fæðist hugmyndin um „frumstæða list“ (e. primitive art) sem 

andsvar við vestrænni nútímalist (e. modern European art) (Errington, 1998). 

Frumstæð list var talin vera form hins upprunalega í listsköpun mannsins líkt og 

frumstæð samfélög áttu að gefa mynd af því hvernig forfeður okkar bjuggu. Sú 

hugmynd varð ríkjandi að því ómengaðri sem hluturinn væri af hinni vestrænu 

menningu því nær væri hann uppruna mannsins og gaf það honum það gildi sem talið 

var eftirsóknarvert.  

 Í byrjun 20. aldarinnar kom fram ný hreyfing meðal vestrænna listamanna sem 

leitaði andagiftar í sköpunargáfu frumbyggja og má segja að tímamót hafi átt sér stað 

þar sem listsköpun frumbyggja var fyrir vikið loks viðurkennd af hinu almenna 

vestræna samfélagi. Áhuginn á hinu upprunalega einkenndi þennan nýfengna áhuga 

manna á frumbyggjalist. Bylting varð einnig í samgöngumálum og jókst til muna að 

vestrænir menn legðu land undir fót og hinn almenni ferðalangur verður til. Æ 

vinsælla var að hafa með sér gripi heim frá minna þróuðum svæðum jarðar og mikið 

lagt upp úr því að gripurinn væri sem upprunalegastur (Errington, 1998) 

 Hið upprunalega (e. the authentic) skýrir Errington svo: „Þessir hlutir eru 

upprunalegir því þeir voru ekki búnir til sem söluvara“ (1998: 115). Þar endurspeglar 

hún í stuttu máli innihald hugtaksins og tengingu við listgripi aðra en vestræna. Það 

einkenndi söfnunaráráttu vestrænna manna að þeir vildu að verkin væru ómenguð af 
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vestræna peningamarkaðnum og seld til kaupandans sem einstakir hlutir. Var 

kaupandi talinn heppinn ef honum tókst að ná í ómengað eintak 

frumbyggjamenningar áður en hún fjaraði út vegna tengsla við hinn vestræna 

hnattvædda heim. Kenningar mannfræðingsins Mary Douglas á sínum tíma eru vel 

þekktar innan fræðanna sem utan og eiga einkum vel við þær hreinleikahugmyndir 

sem hér koma fram. Í verki sínu „Purity and Danger: An analysis of the concepts of 

pollution and taboo“ (1966) fjallar hún um ólíkar skilgreiningar á 

hreinleikahugmyndum manna og hvernig þær tengjast inn í öll lög samfélaga. Þær 

hugmyndir eiga vel við þegar litið er á hugmyndir um upprunaleika hluta og til þess 

að því minna sem þeir eru smitaðir af vestrænum áhrifum því verðmætari eru þeir.  

 Hugmyndir tóku síðar að breytast og var eitt helsta hugtak þróunarhyggjunnar, 

„frumstæður“ (e. primitive), tekið til endurskoðunar á seinni hluta 20. aldar. Sama átti 

við um hugtakið „frumstæð list“ (e. primitive art) og var sett spurningarmerki við 

hvort óhætt væri að ræða um list meðal annarra menningarhópa en vestrænna og hvort 

hugtakið „list“ í sjálfu sér væri ekki þjóðhverft fyrirbæri. Í viðleitni til að svara þeirri 

spuringu bendir E.P. Hatcher á:  

 

„Ruglingurinn er sá að list er ekki fyrirbæri heldur hugtak. Sem hugtak hefur 

það enga hlutlæga tilvísun og því er ekki hægt að segja hvað það er eða er ekki, 

heldur eingjöngu hvað notandinn meinar með því“ (Hatcher 1999: 8).  
 

 

Viðfangsefni fræðanna eru rædd út frá hugtökum og notkun þeirra getur breyst 

með tímanum, líkt og hugtakið „frumstætt“ þykir ekki viðeigandi lengur. Hugtökin 

hverfa þó ekki með öllu, samkvæmt Errington (1998), heldur geta misst merkingu 

sína og endurfæðst með aðra. Það telur Errington að hafi gerst með hugtakið „hið 

upprunalega“. Þó að ára hins upprunalega hafi horfið af hlutnum sjálfum hafi hún 

endurfæðst í persónunni sem skapaði hann. Til nánari útskýringar, þá er upphaflega 

kenningin sú að hlutirnir séu upprunalegir því þeir séu ekki búnir til sem söluvara, þá 

hafi hugtakið „hið upprunalega“ (e. authentic) horfið úr hlutnum sjálfum en breytt um 

merkingu og færst yfir á þá manneskju sem skapaði hann. Niðurstaðan er sú 

samkvæmt þessum hugmyndum að hlutir gerðir af frumbyggjum og öðrum 

jaðarhópum í dag hafi áru hins upprunalega vegna menningar og sögu hópsins sem 

listamaðurinn tilheyrir.  
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10.3. Tupilak og sköpun ímyndar 

Ammassalikfólkið var hæfir útskurðarmenn eins og sjá má á gömlum gripum sem 

hafa varðveist. Ólíkt íbúum vesturstrandarinnar skreyttu þeir hversdags í meira mæli 

áhöld og áttu því auðvelt með að færa þessa kunnáttu seinna meir í sérhæfðan útskurð 

sem vestrænum mönnum þótti eftirsóknarverður. Evrópubúarnir voru einnig fljótir að 

átta sig á útskurðarhæfileikum þeirra.  

Handverk Ammassalikfólksins var upprunalegt samkvæmt eldri skýringu 

hugtaksins og má þar m.a. nefna grímur sem höfðu margvíslegan tilgang í samfélagi 

þeirra enda var strax hafist handa við að safna þeim af leiðangursmönnum Holms á 

árunum 1884-1885. Upprunaleiki grímanna fólst í því að þær voru ekki gerðar sem 

sölu- eða skiptivara heldur var tilgangurinn samfélagslega eðlis þar sem þær þjónuðu 

ákveðnu hlutverki (Errington, 1998: 115). 

Í mörgum menningarsamfélögum má finna grímur og hafa þær verið vinsælar 

meðal safnara víða um heim. Því er nokkuð merkilegt að grímur verða ekki af eitt 

helstu menningarlegu einkennum Ammassalikkfólksins heldur alls óþekktur hlutur, 

tupilak, sem hafði ekki tilheyrt gamla samfélaginu í núverandi mynd og getur því vart 

talist upprunalegur samkvæmt eldri skilgreiningu hugtaksins (Errington, 1998). 

Tupilakútskurður eins og við þekkjum hann í dag var ekki til fyrir komu 

Evrópumanna. Útgangspunkturinn er því sá að til verður nýtt og eftirsóknarvert 

fyrirbæri sem er afurð samskipta tveggja menningarheima sem Ammassalikfólkið 

hefur lært að nýta sér í viðskiptum við aðkomumenn og stimpla sig þar með inn í hið 

hnattræna hagkerfi heimsins (Graburn, 2006: 428). 

 Það eru ekki allir á eitt sáttir um það hvort útskorinn tupilak sé einfaldlega 

venjulegur minjagripur eða listgripur (Robert-Lamblin, 1986; Kaalund, 1983). Það er 

kannski vandfarið með allar skilgreiningar því ekki er um staðnað fyrirbæri að ræða 

heldur stöðuga þróun. Tupilakinn hefur þróast úr einfaldri túlkun á fyrirbæri tengdu 

fortíðartrú yfir í smíði sem hægt er að finna í öllum stærri bæjarfélögum Grænlands. 

Tupilakinn er eitt helsta einkenni minjagripaframleiðslu landsins og er orðinn þekktur 

á alþjóðavettvangi. Tupilak sem útskurður stendur fyrir hið upprunalega (e. authentic) 

þrátt fyrir að hafa ekki tilheyrt hlutum efnislegrar menningar Ammassalikfólksins. 

Hið upprunalega er fengið frá staðnum sem hann er upprunninn og fólkinu en ekki 

hlutnum sjálfum. Það er hið upprunalega í þeim skilningi sem gerir hann að 

eftirsóttum minjagrip þar sem ferðalangurinn tekur með sér heim efnislega menningu 

inúíta (Morhpy og Perkins, 2006: 409).  
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  Grundvöllur farsællar verslunar byggist á því að nægar birgðir séu fyrir hendi 

til að flæði verslunar og fjármagns staðni ekki og er það nokkuð í mótsögn við 

hugmyndina um hið upprunalega þegar sala á gripum á sér stað frá menningarheimum 

frumbyggja til hins vestræna kaupanda (Steiner, 1991: 40). Fjöldaframleiðsla rýrir 

gildi hlutarins og hefur það verið vandamál á sumum stöðum heimsins líkt og meðal 

frumbyggja Norður-Ameríku. Þar hefur söfnun á minja- og listgripum farið fram um 

langt skeið. Um þetta fjallar Phillips í grein sinni „The Collecting and Display of 

Souvenir Arts“ þar sem hann lýsir hvernig safnarar og söfn fyrr á tímum hafi mótað þá 

ímynd að hluturinn yrði að vera upprunalegur og var það, líkt og áður kom fram, hluti 

af þróunarhugmyndum og nýlenduvæðingu. Litið hafi verið framhjá hlutum er 

framleiddir voru úr öðru efni en upprunalegu, líkt og glerperlum framleiddum á 

Vesturlöndum. Telur Phillips að þróunin sé hægt og sígandi að breytast. Í dag séu 

þessir hlutir í mun meira mæli samþykktir inn á söfn sem hlutir með menningarlegt 

gildi, þrátt fyrir hið óhreina vestræna efni sem þeir eru búnir til úr (Phillis, 2006).   

 Útskurðurinn er fyrir erlenda ferðamenn og þarf ávallt að vera til ákveðið 

magn. Í stærri bæjum Grænlands er hann til sölu í ferðamannaverslunum, stillt upp til 

sýnis þar sem ferðalangurinn hefur mikið úrval. Í Kulusuk er ekki langt síðan salan 

færðist af götunni yfir í verslun, bæði í Kulusuk Art & Souvenirs, sem er í þorpinu, og 

á Hótel Kulusuk. Á flugvellinum hafa þó gripir verið til sölu í áraraðir. Verslunin 

opnar nýja möguleika en er á sama tíma tvíeggjuð þegar kemur að ímynd gripsins sem 

upprunalegs. Neikvæða hliðin er sú að nú fer gripurinn í gegnum hendurnar á millilið 

sem getur „mengað“ hlutinn (Douglas, 1966) og tekið af honum hið upprunalega. 

Jákvæða hliðin er sú að með verslun þar sem milliliðurinn leikur sitt hlutverk eru 

möguleikar til að móta hið upprunalega þannig að ferðalangurinn snúi heim ánægður 

með hinn menningarlega grip sem hann fjárfesti í á ferðalagi sínu. Hér verður fjallað 

um þau þrjú atriði sem hálpa til við sölu minjagripa með því að móta hugmyndir um 

hið upprunalega hjá ferðamanninum.  

  

10.4. Þrjú atriði Steiners 

Mannfræðingurinn C.B. Steiner dvaldist á Fílabeinsströndinni í átján mánuði 

samanlagt á árunum 1987-1991 og rannsakaði starfsemi afrískra lismunasala. Hann 
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rekur það hvernig milliliðurinn
24

 (e. the middleman) virkar sem aflið á bak við sölu og 

kaup á afrískum listmunum og minjagripum og hvernig hann tengir saman tvo 

menningarheima sem mætast í því ferli. Í gegnum samskipti sín við vestræna 

kaupendur hafa sölumenn Fílabeinsstrandarinnar að hluta til skilning á þeim heimi 

sem afrískir listmunir seljast til. Reynsla þeirra og þekking gerir þeim kleift að greina 

ákveðinn mælikvarða sem er undirliggjandi í vestrænum hugmyndum um áreiðanleika 

hlutarins, með öðrum orðum að hluturinn sé sem upprunalegastur og ófalsaður. Líkt 

og hann tekur fram: „Afrískir listmunasalar eru í raun meðvitaðir um mikilvægi 

uppgötvunar hvatarinnar í vestrænum smekk“ (Steiner 2006: 457). Vegna þeirrar 

þekkingar á vestrænum smekk hagræða sölumenn hlutunum á þann hátt að þeir mæti 

kröfu hins vestræna markaðar. Steiner setur fram þrjár leiðir sem farnar eru af 

afrískum milliliðum til að mæta þeirri kröfu: framsetningu hlutarins (e. the 

presentation of the object), lýsingu hlutarins (e. the description of an object) og 

umbreytingu hlutarins (e. the alteration of object) (Steiner 2006: 455). Allar þrjár 

aðferðirnar snúast um að sannfæra viðskiptavini um upprunaleika hlutarins og að 

hann sé ómengaður af vestrænni menningu.  

 

10.4.1. Framsetning hlutarins (e. presentation of the object): Góður undirbúningur 

er nauðsynlegur til að gefa listgrip sem sýndur er væntanlegum kaupanda þau gildi og 

upprunaleika sem kaupandinn sækist eftir. Það samhengi og þær kringumstæður sem 

gripurinn „uppgötvast“ í skiptir miklu máli þegar kaupandinn veltir fyrir sér þessum 

atriðum.  

 Kynningin er lykilatriði þegar kemur að hugsanlegri sölu. Ef kaupandinn 

uppgötvar hlutinn á þeim stað sem hann er talinn upprunninn frá er hann talinn 

upprunalegri og því minni líkur á að um falsaðan eða óupprunalegan hlut sé að ræða. 

Hvernig kaupandinn framkvæmir þá gjörð að „uppgötva“ hlutinn ber þess merki 

hversu mikill smekkmaður hann er. Það má segja að löng hefð sé fyrir því í 

ferðaskrifum að ferðamaðurinn lýsi á áhrifamikinn hátt hvernig hann komst yfir 

ósvikinn menningarlegan hlut og því erfiðari sem leitin var að hlutnum því 

ósviknari/upprunalegri varð fundurinn. Það er ekki óþekkt að búin sé til „sjónhverfing 

uppgötvunar“ í samskonar listaviðskiptum og eiga sér stað á Fílabeinsströndinni en 

                                                 
24

 Milliliðir sjá um að tengja tvo heima. Tilvera þeirra byggist á að halda þessum tveimur 

heimum aðskildum og er hlutverkið að sjá til þess að ávallt sé nægt framboð fyrir vestræna 

kaupendur að list- og minjagripum. 
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Steiner bendir á að vegna þeirrar fjarlægðar sem millimennirnir skapa hafi vestrænir 

listaverkakaupendur nær aldrei tækifæri á að komast að hinu raunverulega umhverfi 

sem gripurinn kemur úr.  

 Það má segja að út frá sjónarhorni hins vestræna kaupanda séu hinir afrísku 

milliliðir álitnir birgðasalar hráefnis. Það er hins vegar hæfileiki og góður smekkur 

kaupandans og þekking hans á fagurfræði sem umbreytir umhirðulausum grip sem 

hann uppgötvar af sjálfsdáðum yfir í sannan listgrip. Steiner telur þó að afrískir 

millimenn séu vel að sér um hina svokölluðu uppgötvunarþætti hjá vestrænum 

mönnum og hagi seglum eftir því. Ýmis brögð eru viðhöfð þegar kemur að því að búa 

til sjónhverfingar fyrir kaupandann, eins og áður sagði er það vel þekkt að hlutnum sé 

komið fyrir á ákveðnum stað sem gefur honum meira upprunalegt gildi og þar sem 

kaupandi sjálfur „uppgötvar“ hann. T.d. að hlutum sé komið fyrir á heimili aldraðrar 

konu, inni í dimmu herbergi, svo dæmi séu nefnd. 

 

10.4.2. Lýsing hlutarins (e. Description of Objects): Lýsing á listgrip er einnig 

mikilvæg og hefur hún áhrif á dómgreind okkar þegar kemur að því að dæma um 

upprunaleika hlutarins. Á meðal afrískra listseljenda má greina tvenns konar 

upplýsingar um hlutinn sem þeir selja:  

a) Annars vegar þær sem eru gefnar vestrænum söfnurum og birgðasölum; saga 

hlutarins á listmarkaði; þ.e. hvenær kom hann á markað, hvernig, hvaðan er hann 

o.s.frv.  

b) Hins vegar eru þær upplýsingar sem gefnar eru erlendum ferðamönnum; 

almennar upplýsingar um menningarlega þýðingu hlutarins og hefðbunda 

notkun hans. Báðar aðferðir snúast um að þóknast vestrænum smekk og auka 

því möguleikana á sölu hlutarins. 

 

10.4.3. Umbreyting hlutarins (e. Alteration af Object): Ásamt framsetningu og 

lýsingu hlutarins er í þriðja lagi umbreyting hans mikilvæg til að uppfylla kröfur hins 

vestræna neytanda. Umbreyting getur falið í sér að fjarlægja hluta hans, viðgerðir á 

skemmdum og breytingu á yfirborðsefni og eirgrænu. Einfaldasta breytingin er sú að 

fjarlægja hlutinn af stalli sínum. Gripir eru stundum settir aftur á markað af 

einkasöfnurum og galleríum og þá í hendur afrískra sölumanna. Eigendur gallería sem 

hafa átt í vandræðum með sölu á ákveðnum hlutum geta átt það til að gera upp 

ákveðinn hluta af birgðum sínum og senda til afrísks kaupmanns. Kaupmaðurinn 
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byrjar þá á því að fjarlægja það sem galleríeigandinn kann að hafa bætt á gripinn, svo 

sem stall. Annars væri hætta á að hugsanlegir kaupendur féllu frá kaupum vegna þess 

að gripurinn hefði augljóslega þegar verið „uppgötvaður“ af öðrum vestrænum 

söfnurum og því búið að stofna „hreinleika“ hans í hættu. Með því að fjarlægja 

stallinn væri það staðfest að kaupandinn fengi listgrip úr uppsprettu þorpanna.  

  

Niðurstöðurnar eru þær að afrískur listamarkaður er tengdur inn í langt samhengi 

dreifingar þar sem listsalarnir eða millimennirnir hafa hvorki stjórn á birgjunum né 

eftirspurninni. Þeir geta hvorki birgt sig upp af birgðum nauðsynlegum til að uppfylla 

kröfur markaðarins né geta þeir skapað markað fyrir þá hluti sem þeir eiga á lager. 

Þau öfl sem stjórna markaðnum, framboð og eftirspurn, stjórnast af utanaðkomandi 

áhrifaþáttum. Það besta sem kaupmaður getur gert er að hagræða þeirri skírskotun 

sem hluturinn hefur til þess að mæta því sem hann telur vera smekkur og eftirspurn 

hins vestræna kaupanda. Listin að selja er því í þessu tilfelli falin í því að stýra á 

táknrænan hátt því sem þegar er fyrir hendi frekar en að framleiða vöru. Ímyndirnar 

eru gerðar til þess að uppfylla eftirspurn frekar en skapa hana. 

 Kaupendurnir skilja við Afríku með hluti sem tilheyra menningu sem sýnist 

mjög fjarlæg þeim sjálfum og mun hluturinn síðan samlagast þýðingu og gildum sem 

einungis eru skiljanleg hinu vestræna auga. Seljendurnir hins vegar ganga á brott með 

nýja sýn á smekk og löngun vestrænna manna og hún verður verður hluti af þekkingu 

þeirra á því hvernig ferðamenn og listsafnarar skilja Afríku og list hennar. 

 Mín reynsla af kaupum og sölu á handverki í Kulusuk hefur kennt mér að stór 

hluti af sölu gripa til ferðamanna felst í því að setja þá fram á réttan hátt. Mikilvægt er 

að gripirnir séu flokkaðir eftir smiðum og nafn útskurðarmannanna komi fram ásamt 

mynd af viðkomandi. Þá er strax búið að persónugera verkin. Jafnframt þarf 

umhverfið að vera rétt skipulagt, gamlir hlutir með menningarlegu gildi nýttir sem 

skraut líkt og gamall selskinnskajak, skinnföt og veiðitól. Rétt valin tónlist frá 

upprunalandinu skapar stemningu í samræmi við umhverfið sem kaupin fara fram í. 

Því næst er það hlutverk sölumannsins að sannfæra fólk um menningarlegt 

gildi hlutarins. Þar þarf að vera til ákveðin þekking á sögu tupilaksins, þekking á 

mismunandi handverki smiðanna, smiðunum sjálfum og úr hvaða efni gripurinn er 

gerður. Þetta tvennt á við það sem Steiner fjallar um sem „framsetningu“ og „lýsingu“ 

hlutarins. 
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Steiner fjallar einnig um hvernig milliliðirnir kaupa nýútskorna hluti sem þeir 

svo handfjalla á þann hátt að þeir virðast eldri og tilheyri þannig hinni upprunalegu 

menningu. Það er ekki reynslan í Kulusuk að útskurður sé látinn líta út fyrir að vera 

eldri en hann er og virðist það ekki skipta máli þegar kemur að sölu gripanna. Það er 

samt sem áður sterk tilhneiging margra kaupenda að líta á þá sem líkneski, hvað sem 

öllum útskýringum líður. Þau þrjú atriði sem milliliðurinn getur notað til að auka 

upprunalegt menningargildi hlutarins hafa mikið að segja. Ekki er verið að blekkja 

kaupandann, öllu heldur hjálpa honum að réttlæta kaupin. Ákveðinn upprunaleika 

þarf til að hluturinn sé talinn vera „alvöru“ og geti selst sem slíkur.  

Niðurstaðan er sú að hugmyndin um hið upprunalega er mikilvægt tæki til að 

markaðssetja og selja minja- og listgripi frumbyggja til vestrænna manna. Til að auka 

sölumöguleikana má auka trúverðugleika hins upprunalega með þeim þremur 

aðferðum sem Steiner tekur fyrir (2006); framsetningu, lýsingu og umbreytingu 

hlutarins.  

 

10.5. Ekki viljalaus verkfæri heldur þátttakendur í hinu hnattræna ferli 

Opinber umræða um hinn hnattvædda heim samtímans hefur einkum beinst að auknu 

flæði í formi flóknari samgangna og hnattræns fjármálakerfis en síður tekist á við 

takmarkanir hennar. Takmarkanir eru enn raunveruleiki þrátt fyrir hnattvæðingu og þá 

bjartsýni sem henni fylgir (Nyamnjoh, 2004: 54). Fjöldi fólks verður undir í valdatafli 

hnattvæðingarinnar og á það t.d. við um milljónir manna í Afríku sem eru njörvaðar 

niður vegna fátæktar, valdaleysis og örvæntingar. Nyamnjoh bendir hins vegar á að 

það sé ekki endanleg niðurstaða að viðurkenna tímabundið valdaleysi og 

jaðarvæðingu þar sem ferlið heldur áfram og andstæð öfl berjast á móti þeirri þróun 

(2004: 54).  

 Mikil breyting hefur orðið á félagslegum aðstæðum í samfélagi Sanhópsins í 

Namibíu vegna aukinnar hnattvæðingar. Það er hinn frjálsi markaður, aukinn 

ferðamannaiðnaður og tilkoma frjálsra félagasamtaka sem eiga hlut að máli. Í dag 

taka margir einstaklingar innan Sanhópsins virkan þátt í réttindabaráttu NGO
25

 og eru 

opinberir talsmenn á alþjóðlegum vettvangi. Það var ekki mögulegt meðan Namibía 

var enn undir stjórn Suður-Afríku. Þrátt fyrir þessar breytingar og þátttöku San í 

hinum hnattræna heimi virðist sem orðræðan í fjölmiðlum og meðal óháðra 

                                                 
25

 NGO er skammstöfun fyrir frjáls félagasamtök. 
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félagasamtaka snúist um að viðhalda gamalli ímynd af San sem frumstæðum 

búskmönnum (Sylvain, 2008: 403). Hugmyndin um menningu ákveðins hóps er hér 

notuð sem tæki í baráttu um auðlindir. Hún byggist á eldri hugmyndum um lítinn 

jaðarhóp notaðan sem ímynd út á við og er í raun verkfæri áframhaldandi arðráns 

(Sylvain, 2008: 423). Átt er við að ímynd San sem frumstæðra búskmanna er 

viðhaldið því þeirra er þörf, líkt og í ferðamannaiðnaðinum þar sem menning þeirra er 

gerð að söluvöru. Í því tilfelli er ímynd menningar frekar afleiðing hnattvæðingar en 

sjálfstæð viðbrögð Sanhópsins gegn henni (Sylvain, 2008: 423).  

  Það er þó svo að margir frumbyggjar og aðrir jaðarhópar samfélaga nýta sér 

til framdráttar ferli hnattvæðingar með gerð minjagripa og sölu listgripa til vestrænna 

ferðamanna og safnara. Hlutirnir endurspegla þá ímynd sem Vesturlandabúinn hefur 

af frumbyggjum og undirstrika ákveðna fortíðarþrá. Þetta ferli gefur frumbyggjum 

einnig ákveðna rödd í hinum hnattræna heimi og eru þeir því ekki viljalaus verkfæri 

heldur þátttakendur. Líkt og WoDaaBefólkið, sem er jaðarhópur hirðingja í þjóðríkinu 

Níger. Staða þess síðustu ár hefur verið að veikjast innan þjóðríkisins og lýsir sér í 

aukinni fátækt. (Kristín Loftsdóttir, 2004: 156).  

 Líkt og margar aðrir jaðarhópar hefur WoDaaBefólkið misst aðgang að 

auðlindum. Með aukinni jaðarvæðingu hópsins hefur ímynd hans náð auknum 

vinsældum á Vesturlöndum. Sú ímynd felur meðal annars í sér að WoDaaBefólkið sé 

fyrir utan sögulegan ramma upptekið af frumstæðum athöfnum sem staðsetur það 

innan hnattrænnar ímyndar frumbyggja (Kristín Loftsdóttir, 2004: 158). 

WoDaaBefólkið hefur hins vegar nýtt sér þessa hnattrænu ímynd með því að 

framleiða minjagripi sem auðkenndir eru hópnum og selja þá ferðamönnum (Kristín 

Loftsdóttir, 2004: 158). Þar sem hin hnattræna ímynd frumbyggjans, í þessu tilfelli 

WoDaaBee, dregur að sér áhugasama Vesturlandabúa hefur WoDaaBefólkið lært að 

nýta þá ímynd sér í hag þó svo að það sé ekki ábyrgt fyrir þeim hugmyndum heldur 

séu þær hluti af hinum hnattræna heimi. Það er hægt að líta þannig á að samhliða 

aukinni fátækt gefi handverkið þeim þann möguleika að taka þátt í hnattvæddum 

heimi (Kristín Loftsdóttir, 2004: 158). 

 Tupilaksmíði Ammassalikhópsins verður til vegna samskipta tveggja 

menningarheima á fyrri hluta síðustu aldar. Ákveðin söguleg þróun hefur átt sér stað 

og í dag er tupilaksmíði ein af hnattrænum ímyndum Grænlendinga. Þrátt fyrir að 

Ammassalikfólkið sé oft hluti af þeirri ímynd sem Grænlendingar vilja halda út á við 

hefur það frekar lága stöðu innan síns eigin þjóðríkis. Samt sem áður hefur 
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Ammassalikfólkið, líkt og WoDaaBefólkið, lært að nýta sér þá hnattrænu ímynd með 

því að framleiða minjagripi sem auðkenndir eru þeim og selja ferðamönnum. Sú 

ímynd hefur breiðst út um allt Grænland; í flestum stærri bæjum er að finna 

minjagripaverslanir sem selja tupilaka. Ef ferðalangur heldur af stað til Grænlands og 

vill kynna sér land og þjóð áður en haldið er af stað mun hann mjög oft, hvort heldur 

sem er á veraldarvefnum eða í auglýsingabæklingum, sjá myndir og umfjöllun um 

útskurð Grænlendinga sem og myndir af stórbrotinni villtri náttúru og brosmildu fólki 

ásamt hundum og villtum dýrum. Útskurðurinn hefur hægt og bítandi í gegnum árin 

orðið að einni ímynd Grænlendinga út á við. Hann er upprunninn á austurströnd 

Grænlands, á meðal Ammassalikfólksins, sem hefur hingað til ekki verið talið 

valdamikill hópur innan þjóðríkisins, en útskurðurinn gefur því ákveðna ímynd og 

færi á að vera þátttakendur en ekki viljalaus verkfæri í hinu hnattræna hagkerfi. 

 

 

Mathias Ulriksen myndaður af ferðamanni 
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11. Lokaorð 

 

Í formála BA-ritgerðar minnar „Qimmeq: menn og hundar í þúsund ár“ (1999) lýsi ég 

því hvar ég sit og horfi út um gluggann í gula húsinu, á hundana sem ég þekki alla 

með nafni, samanhnipraða til að halda á sér hita í snjóbyl sem gekk yfir þorpið. Nú er 

vorið 2012 og ég sit og horfi út um gluggann á syngjandi fugla flögra um að leita að 

hreiðurstæðum. Í staðinn fyrir hvítt vetrarlandslag og gnauðandi vind blasir við mér 

grænn gróður og blár himinn. Þegar þessi orð eru rituð er staðsetningin ekki lengur 

þorpið Kulusuk á Austur-Grænlandi heldur Reykjavík, höfuðborg Íslands. Á þeim 

tíma sem liðinn er frá því ég lauk við BA-ritgerð mína er ég reynslunni ríkari þó að 

mér finnist það hafa gerst í gær að ég sat inni í hlýjunni í gula húsinu veturinn 

stormasama í Kulusuk. 

 Tíminn er afstæður hvernig sem á það er litið. Fólkið í Kulusuk hefur ekki 

sömu áhyggjur af tímanum og við sem látum stjórnast af honum, eins og sjóferðin 

langa með Amasa sannaði fyrir mér. Í þeirri ferð gerðist margt og virtist það skipta 

samferðafólk mitt litlu hvort það væri að koma eða fara. Samveran og það að lifa í 

núinu var ofar öðru. Við sátum föst í ís um tíma og Gideon Kilime féll fyrir borð og 

ég hélt að ég myndi örugglega drukkna því Amasa gat sig hvergi hreyft, svo innilega 

hló hann að klaufagangi hans og hrakförum. Gideon tókst að lokum með herkjum að 

skríða upp á næsta ísjaka. Endalausar reykinga- og bjórpásur voru teknar og margar 

sögur sagðar. Það virtist enginn upphafspunktur eða endir vera til í huga Amasa en ég 

beið eftir að komast frá punkti A til B því þannig var þessi ferð í upphafi fyrir mér. Ég 

fékk það sterklega á tilfinninguna að líkt og sjóferð þessi væri lífið fyrir 

Kulusukfólkið ferð án enda og í raun ætti það við um okkur öll nema að í vestrænu 

samfélagi hólfum við lífið niður í viðráðanlegar tímaeiningar.  

 Þegar ég ákvað hvert ritgerðarefni mitt yrði, sem er í hnotskurn umfjöllun um 

list- og minjagripagerð í Kulusuk á Austur-Grænlandi, óraði mig ekki fyrir því hversu 

víða yrði að koma við í umfjölluninni um jafnafmarkað efni.  

 Vera mín á vettvangi nær yfir rúman áratug og án þjóðfræði gæti ég ekki 

fjallað um efnið. Ég styðst því mikið við lýsingar, sem vonandi gefa lesandanum fyllri 

sýn á viðfangsefnið. Í raun og veru má segja að efni þessarar ritgerðar sé tvíþætt en 

jafnframt samtvinnað. Annars vegar er lýsing á lífi fólks sem selur handverk sitt sem 
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minjagripi til ferðamanna og hins vegar fræðileg umfjöllun um list og þau hugtök sem 

tengjast því óræða viðfangsefni.  

 Í Kulusuk fást handverksmennirnir ekki um að skilgreina list eða sjálfa sig út 

frá listsköpun enda er hugtakið ekki til í móðurmáli þeirra. Samt sem áður eru þeir 

útgangspunktur minn í umfjölluninni um list. Er hugsanlega mikilvægara að gæta að 

því hver skilgreinir list hverju sinni fremur en að rýna eingöngu í skilgreininguna 

sjálfa? Umfjöllun um list er vandmeðfarin, einkum þegar kemur að list annarra 

samfélaga en vestrænna. Hvað er list? Hvernig eigum við að skoða hluti frá ólíkum 

samfélögum án þess að detta í gryfju vestrænnar slagsíðu? Raymond Firth segir list 

vera reglubundna beitingu hæfni og bendir jafnframt á að list og fegurð séu af sama 

meiði og finnist einnig í náttúrulegum formum. Alfred Gell vill hins vegar aðskilja list 

og fagurfræði, sem hann telur nátengda siðferðislegum hugmyndum hverju sinni. 

Margir innan fræðanna hafa skoðun á því hvað sé list en það skiptir 

handverksmennina í Kulusuk ekki miklu máli. Í þeirra augum er list spurning um 

lífsviðurværi og því fyrr sem gripurinn selst því betra. Það er merkilegt hvað þessi 

sami gripur getur öðlast annað og meira gildi til lengri tíma á nýjum stað. 

 Listgerð frumbyggja og annarra jaðarhópa hefur í dag þróast mjög út í 

minjagripagerð. Hlutur er gerður til að þóknast smekk kaupandans. Inn á þetta kemur 

fræðimaðurinn Graburn (2006) sem telur mikilvægt að rannsóknir sem beinast að 

listgerð frumbyggja í dag (eða fjórða heimsins eins og hann kýs að nefna þá) eigi að 

taka til greina mun fleiri þætti tákngervingar og fagurfræðilegra kerfa vegna þess að 

listin sé einmitt oftar en ekki framleidd af einum hópi til að fullnægja þörfum annars 

og sjaldan til eigin nota. Þær rannsóknir snúa því að breytilegri listsköpun, breytingu 

og þróun á þjóðfræðilegri sjálfsmynd og verslunarlegum hvötum og þvingunum 

(Graburn, 2006).  

 Kulusuk er lifandi dæmi um þetta sögulega ferli. Ef ég hins vegar svara því 

hvort handverkið í Kulusuk sé list þá er það svo að mínu mati í mörgum tilfellum og 

rökstyð það með kenningu Gells um „tækni seiðmögnunar, seiðmögnun tækninnar“. 

Vel útskorinn tupilak eftir Mathias Ulriksen eða Søren Pipps getur verið dáleiðandi 

því að handbragðið er vel útfært og augljóslega ekki á allra færi að búa til slíkan grip. 

Því er hægt að fjalla um list þó að tupilakinn sé jafnan flokkaður sem minjagripur, 

hluti af menningu Kulusukbúa sem ferðamenn taka með sér heim. Ekki eru öll verk 

handverksmannanna seld beint sem minjagripir því í gegnum árin hef ég haft 

milligöngu fyrir nokkrar listaverkasölur (gallerí) í Kanada og Bandaríkjunum um 
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kaup á þessum gripum. Það eru því fleiri sem hafa sérhæft sig á þessu sviði sem efast 

ekki um gildi þeirra sem listmuna. Eitt er ljóst hvað varðar handverkið í samtíma 

Kulusuk; ef það selst ekki á það sér ekki framtíð óháð því hvernig við skilgreinum 

það. Handverkið er hluti af ofursmáu og viðkvæmu hagkerfi þorpsins og ekki sprottið 

af óháðri sköpunarþörf eða innblæstri. Það hefur verið verkefni mitt undanfarin ár að 

skapa því umgjörð og markað, bæði í Kulusuk og utan þess. Í raun og veru er ég að 

tala um markaðssetningu menningar þar sem ég er „miðjumaðurinn“ samkvæmt 

kenningu Christophers Steiners, sá sem brúar bilið milli tveggja menningarheima.  

 Sá tími sem ég hef átt í Kulusuk er hluti af því sem ég er í dag og sú reynsla er 

mér dýrmæt á svo margan hátt. Persónur eins og Amasa, Gideon, Anna Kuitse og þeir 

smiðir sem ég hef stundað viðskipti við hafa merkilega sögu að segja af lífi í 

samfélagi sem er á hverfanda hveli. Umræðan um list mun lifa um ókomna tíð en 

þorpið Kulusuk er að renna sitt skeið á enda. Trúlega verður list- og minjagripagerð 

stunduð í þorpinu svo lengi sem fólk býr þar en þróunin er sú að Kulusuk, eins og 

mörg önnur smærri byggðarlög á Grænlandi, er að hverfa þar sem 

framtíðarmöguleikar komandi kynslóða eru engir. Fyrir smiðina í Kulusuk er listin að 

lifa af handverki sínu leiðin til að komast af í umhverfi og við aðstæður sem okkur 

flestum finnst óhugsandi. Menningarlegar gersemar er að finna í bæði fólki og 

hlutunum sem það býr til og því vona ég innilega að eitthvað af því varðveitist í 

skrifum mínum um list- og minjagripagerð í Kulusuk á Austur-Grænlandi. 

 

 
Við Gideoni Kunak og Georg Utuaq fyrir utan minjagripaverslunina 

 í enda sumars 2011 
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