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"Det var aldrig sket i 
min tid ", udtaler en for
henvrerende dansk uden
rigsminister i en annonce, 
som ofte bringes i dag
bladene for et rejsesel
skab. der srelger charter
ture til Virgin Islands, de 
ridligere Dansk-Vestindi
ske 0er. Hvad var aldrig 
sket - at Danmark aldrig 
havde besar og kolonise
ret disse fjerntliggende 
caraibiske 0er? Nej, at 
den danske stat aldrig 
havde solgt dem, men 
derimod holde pii dem og 
pä sin sratus som ferie
koloniherre. 

l denne form kan man
n10de den danske koloni
historie i dag i den dan
ske offenrlighed, kogt 
ned til en national-jovial 
sp0g i reklame0jcmed. 
Den alvorligcre historiske 
virkclighcd bag de dan
skc tropebesiddclscr, som 
slaveefterkommerc pa 
0erne kan bcrcrtc orn, 
horer man sja:ldm:rc no
gct til. 

Pa den baggrund er dct 
ikke udcn betydning, ac 
den inrcressc for koloni
ali<;mcns og .1fkolonic;c-



KRITIK 178 

© 2005 by 
Gyldendalske Boghandel, 
Nordisk Forlag A .S., Copenhagen. 
F otografisk, mekanisk eller an den form 
for gengivelse eller mangfoldiggorelse af 
dette tidsskrift eller dele heraf er ikke 
tilladt ifolge ga:ldende dansk lov om 
ophavsret . 

ISBN 87-02-03931-1 
ISSN 0454-5354 
Udgivet med st0tte af Kulturministeriets 
bevilling til almenkulturelle tidsskrifter. 

Forsidebillede: Asta Nielsen i "Das Eskimo
baby" (Walter Schmidthäusler, Tyskland/ 
Danmark, 1916). 

Forlagsredaktion: 
Sune de Souza Schmidt-Madsen 
og Cathrine Kietz 

Sats: Pamperin · Grafisk 
Tryk: Narayana Press 

Copyrighthavere til grafisk materiale, 
som ikke har kunnet spores, 
er velkomne til at henvende sig 
til KRITIKs redaktion. 

Redaktionens adresse: 
Klareboderne 3, 
1001 K0benhavn K 
Tlf. 33 75 56 23 
Fax 33 75 56 57 
E-mail: kritik@gyldendal.dk

Redaktionen patager sig intet ansvar for indsendt materiale. 

WWW.KRITIK.GYLDENDAL.DK 

KRITIK, 38. argang. Abonnement kan tegne s i alle bogl ade r. 
Pri s i abonnement (6 num re) kr. 600,- pr. argang. 
L0ssa lgspris pr. nummer kr. 125,-. 
Kan ogsa k0bes pa www.kritik.gylderndal.dk 



1 Frederik Tygstrup 

Den blä stol 
En litterrer rapport om demens i Amerika 

9 Sßren Schou 

Litteraturhistoriens forvandlinger 
Tiltrredelsesforelresning 

18 Henrik f0rgensen 
See hvor skielver JEsu Lemmer 
Narrative strukturer i Kingos lyrik 

28 Elisabeth Oxfeldt 

Den selvdesrruerende mekanik 
En resrerik-historisk placering af H.C. Andersens "Nartergalen" 

38 Klaus P. Mortensen 

... var man ei en Iismand 
En montage om viljcn til kunsr 

45 Susanne Regener 

Det etnografiske vokska biner 
Konservercde cskimoansigter i de visuelle medier 

54 Hans Hauge 

Vi havde et fort i Afrika 
Forsog mcd en nordisk postkolonialisme 

66 Rf�PLIK 

lngemai tarsen og Kirsten Thisted 
Hvad er sa postkolonialismc? 

70 KRITIK 

80 INDEKS - KRITIK 127-178

ISBN 87•02·03931·1 

. l!IJllJ�lll 



Susanne Regener 

Det etnografiske vokskabinet 
Konserverede eskimoansigter i de visuelle medier 

Skindanorakker, pelsomkraosede ha:tter, frem
mede ansigcer der gnider orese - det finske 
mobiJkommunikacionsselskab Nokia bruger i 
deres reklamekampagne "Nokia Connecting 
PeopJe" en grengs kJicbe om eskimoer: De bre
rer skindr.0j, har skreve 0jne, og i stedet for at 
kysse pä munden gnider de nrese. Flade ansig
ter, harmonisk prresenteret i profil, fremmede, 
fra den evige is, i craditionel päkla:dning -
mobilkommunikarion skaber cn na:rhed, der 
leder tankcrne hcn pä hudkonrakt, og muligger 
social na!rhed henover kulturgra:nser - säledes 
lader reklamens intenderede message sig be
skrive. 

De grnnlrendere som jeg ser pä Christians
havns Torv i K0benhavn, har megec lidt at g0re 
med decte stereotype billede. Hvad jeg ser, er af 
starur smä og nedb0jede mennesker i daosk 
hverdagsc0j (bukser, bluse, vindjakke), med 01-
flaskerne i en plasticpose og en äbnet flaske i 
händen. Ansigterne er m0rke, furede og virker 
gamle. I en alkoholrus mumler de hen for sig, 
er undertiden grove og h0jträbende eller vakler 
henover torvet. Outsidere, som jeg har medli
denhed med. Pä en bemrerkelsesva:rdig mäde 
passer de arbejdsl0se gr0nla:ndere her ind i et 
mediehisrorisk billede: pä Christianshavns torv 
blev der i 1938 placerec et mindesma:rke for 
Gr0nland, Gr0nlandsmonumencer, skabt af 
Svend Rathsack (1885--1941) . Pa en h0j sokkel 
stär en grnnla:nder af meta!, ikla!dt anorak og 
med sin kajak. Til h0jre og venstre er der scener 
af sten, der viser kvinder, i antydet rradirionel 
päkla:dning, ved fiskefangst og rensning af sa:
ler. Runde om mindesma:rket er der ba:nke, 
hvorpa de arbejdsl0se og til rider tiggende gr0n
lrendere sidder. 

Begge billeder - reklamens billede og mit pcr
sonlige indrryk - er ikke kun i Danmark udtryk 
for udbredre klicheer om gr0nlrendere. Pä den 
enc side har man stor rcspekr for et ''oprinde
ligr folk", som kan overlcve i den sk0110c, men 
rä og farligc nacur. Pa den :rndcn s,de bar man 
mcdlidenhcd med derte folk, som gennem Dan
marks indblanding og kolonisering er blevet 

mrerkede af alkoholisme, incesr, kriminaliret og 
vold. 1 Og med hensyn eil udseendet: hvor härd
nakket er ikke den forsimplede forestilling om, 
ac grnnJa:ndere - mrend som kvinder - gar i 
skindbukser og srore anorakker med pelskant 
pä ha:cten? Anorakken (den oprindelige beteg
nelse for den vandcrerte kajakjakke) og der pels
indrammede ansigt vil spille eo hovedrolle i der 
folgende. 

Nok,a-reklamen pra!senterer et idealiseret 
amerikansk-europa!isk perspektiv, der fors0ger 
ar fastholde eskimoerne i deres fremmedhed. Et 
billede synes ac vrere fastfrosset eller mere prre
cist: konserveret. Det ideale fremmedbillede, 
Eskimo, er siden starten af den danske koloni
sering af Gr0nland blever formet og til sradig
bed reproduceret i littera!re som fotografiske og 
filmiske dokumenter. 

Jeg vil gerne forf0lge denne form for caksider
mi i deos historiske udviklingsstadier i doku
mentar- og spillefilm, som, nar alt kommer til 
alt, er meget aktuel i dag mcd der dekorative 
profilbillede i reklamen cller tilsvarende billeder 
i filmene Fr0ken Smillas fomemmelse for sne 
(Bille August, 1997) og Atanarjuat - The Fast 
Ru11ner (Zacharias Kunuk, 2000). 

Taksidermi er der gra:ske udtryk for form
ning af hud og betegner den kunstneriske mäde, 
hvorpa d0de dyrekroppe konserveres. De d0de 
dyr far gennem denne udstopningskunst atter 
pustet et skinliv i sig. De pä denne mäde leven
degjorte dyr var i lang tid genstand for en 
museumsdidakcik baseret pä dioramaer. Pä na
turhistoriskc museer fremstillede man dyreoes 
nacurlige omgivelser med sretsrykker og malede 
baggrunde. Der prreparerede dyr pä museer kan 
scs som eo offerkult i vores kultur: Her bliver 
der pä h0jt symbolsk niveau vist, hvordan man 
kan omgä rab af liv.2 Dioramaet som redukcion 
af liver, dog samtidig med fordring om at ligne, 
blev cfccr Anden Verdenskrig i Europa i et par 
anier ogsä anvendr i ernografiske og folke
historiske museer. Dioramiske enheder med 
menneskelignende dukker skulle illusrrere afri
kanskc stammcr og andre fremmede kulrurcr. I 
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Nokia rcklame 2004 

disse iscenesrettelser efterstrrebtes en detaljerig 
'kultur'.3 Denne udstiUingspraksis har.en forh1-
storie i raritetskabinerter og etnografiske lands
byer, hvilket jeg senere vif komme incl pa. 

Den metaforiske anvendelse af begrebet taks1-
dermi ril medieprocessers befa:stelse_ af k�nkre
te, menneskelige ansigter (i fot?gr�f1ets, �dmens,
museets mediehistorie) byder s1g nl, fordi aU.e
rede de forste ekspeditions- og dokumencarfilm 
om Gr0nland gestalter det setes natur med er 

'Visually 
stunning' 

........ 

ATANARJUAT 
The Fast Run 

� masterpiece' 
bd.w� 

Atanarjuat - The Fast Runner, Canada 2000 
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etnografisk blik og dermed pävirker billeddan
nelsen af der gr0nlandske portrret. Og det sker, 
fordi fiktive gr0nlandsfilm altid er indpasset i 
en dokumentarisk ramme.� 

Min tese er, at den taksidermiske variant af 
det eskimoiske idealansigt med alJe dets konno
tationer (natumrer, fremmed, uciviliseret) i 
Europa i dag til stadighed bliver reproduceret 
for pä den ene side at konservere den suode, 
uskyldige forcstilling om polarrnennesker som 
projektionsflade for det, der er gäet tabc i det 
Modeme, og pä den anden side at holde fore
stillingen om the {urred-stylish eskimo i live 
(isrer i Danmark) for at distancere sig fra den 
gr0nlaodske befolknings sociale og psykosociale 
problemer, som er en folge af den nationale 
kolonipolitik. Bevare distancen kan man äben
bart bedst, hvis man ger objektet til et dr0mme
billede. Mediemressig caksidermi er fors0ger pä 
ac riJsl0re den forcsatte srigmatiseriog af gr00-
lrenderne5 og dermed ogsä deres offerstatus, 
idet man arter og atter blreser liv i den kunstne
riske, ideale gestaltning. Hvad vi fär fremvisr, 
har altid bare vrerer fiktion - "den vilde" er 
kolonisarorernes opfindelse. Den taksidermiske 
modus indeholder en etnografisk musealise
ringside om, at de udd0cnde kulturer skal red
des for evigheden, idet man arkiverer dem. Le
vendegerelsen gennem udstopningen forudsrec
ter, at objektet allerede er d0dt.6 Taksidermien 
fornregter sie "objekts" levende nutid og i over
fort betydning objektets selvsra:ndighed. 

Eskimo / Inuit og de {rarste 
feltarbejder i Grranland 
Kl0ften mellem fremmed- og selviagctagelse 
kunne ikkc vrere st0rre: Eskimo er den oprinde
ligt franske fremmed-betegnelsc (Esquimaux) 
blande amerikanske, canadiske og danske for
skere for de mennesker, der lever pa Arktis, og 
den gär ecymologisk tilbage eil det indianske: 
"de der reder rät k0d''.' Eskimoerne kal<ler sig 
selv inuit: menneskcr. Dermed har vi ro fuld
strendigt forskellige semamikker foran os, som 
samcidig betegner ligesä forskelligc kulrurelle 
optikker. Ordet eskimo er dec forende i de 
taksidermiske former for curopreisk og nord
amerikansk mcdiefrem!ttilling af polarbeboerne, 
mod hvilke nutidcns muitter kremper, bade poli
tisk og gennem kunst, film og musik.8 

Allerede i 1891 sä den norskc polarforsker og 
forfarrer Fridtjof Nansen Grnnland som meget 
srrerkt rruet: 



om jeg end ikke finder alt 
bestaaende saare godt, og 
selv om jeg skulde vise den 
svaghed at fole sorg over et 
synkende folk, som kanske 
ikke staar til ar redde, da 
der allerede er stukket af 
vor civilisations giftige 
braad [ .. . ].� 

Nansens blik er pra:get af 
medlidenhed. Der f.0rer hos 
ham til en beskrivelse af na
turen pra:gec af superlativer 
og til ac sammenknytce 
gr0nla:nderne med naruren. 
Eskimoens sind var er bil
lede pa det hav, som udg.0r 
hans livsgrundlag. 

Med det [havec] veksler 
hans sinn, i stormen alvor, 
i solskin og stille den 
ubundne glede. Han er et 
barn av havet, lettsindig 
glad som den kace b0lge, 
men srundom m0rk som 
det fradende uvrer. Alt 
svinger like hurtig i hans 
barnesinn som b0lgene der 
legger sig när srormen 
scilner over sj0n. 10 

Menscerer med naturna:rhed 
og infantilisering, som frem
mede folk karakceriseres 
med, er meget udbredc i der 
ernologiske blik. 

Ligesom repr:esentarionen af Grienten, handler 
reprresenrarionen af eskimoen om oprindclse - i 
dette cilfrelde samfundecs oprindelse i 'den rene 
primitive': fredelig, lykkelig, barnlig, rede!, uaf
hrengig og fri. 11 

Eskimofilmen Nanook of the North (Robert 
Flahcrty, USA 1922) var en af de f0rste eskimo
film, som - ligesom mange der skulle folge -
inkarncrede den raksidermiske repra:sentations
form. Taksidcrmi opfylder 0nskec om ac repra:
sencere en helhed, og Nanook er denne kinema
cografiske konserverings hovedvrerk: 

Eftersom indfodce folk anroges at vrere allerede 
d0ende, hvis ikke d0de, vendre den ernografiske 
'caksiderm1sr' sig mod der kunstige, pä jagt efter 
er billede der var mere sandfrerdigr i forhold til 
den formodede original .12 

Flahcrcy foretog mcllem 1910-1921 forskcllige 

Grenlandsmonumenrer pä Chrisrianshavns Torv, 
K0benhavn 2005. Foto: Susanne Regener. 

ekspeditioner til der canadiske Arktis og med
bragce pa sin sidsce rejse - som for 0vrigt blev 
sponsoreret af et pelsfirma - sie filmudsryr. Det 
var Flahercys anliggende at vise inuitten, altsa 
angiveligt ikke ar fokusere pä der civiliserende 
blik, men i stedet pä der blik, som inuitterne 
har pä sig selv. Der hindrede ham dog ikke i at 
lade hovedpersoneos t0j designe i USA og i at 
iscencsrerte handlingen. Den samtidige arktiske 
polarforsker Vilhjalm Stefansson kaldre 
Na11ook "et meget um,jagrigt billede af eskimo-
1 ivec. "0 Helt anderledes reagcrede pressen pa 
uropforelsen - filmen blev vurderet som "en 
realistisk skildring af eskimoer, ikke opfundec, 
men fremkaldt af livet". 14 l begge tilfa:ldc fore
giver man ada::kvat at nrerme sig der fremmede. 
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"Eskimoryper" fra Knud Rasmussens Den store sltederejse, K0bcnhavn 1964. 

De tidligste etnografiske, fotografiske og fil
miske udforskninger af Gnmland er forbundet 
med ganske fä navne i sammenhreng med eks
peditioner: eskimologen William Thalbiczer fil
mede som den forste i Grnnland i 1906 og 
1914 kulturantropologen Kaj ßirket-Smith be-' 

k tS skrev omfatcende den grnnlandske ulcur og 
havde i 1920'erne vrerer pä arkrisk ckspedition 
med polarforskeren Knud Rasmussen. Knud 
Rasmussen er den vigrigste person i rraderingen 
af narrative og visuelle mycer om Gr0nland. 
Han voksede op pä Gr0nland som cosprogec og 
kam som rolvärig eil Danmark. Den forste eks
pedition, som den treogryvarige Rasmussen tog 
del i, var den säkaldce Lirterrere Gr0nlands
ekspedition i 1902-04, som drejede sig orn ind
samlingen af traditionelle forcxllinger. Sä fulgte 
mange arktiske ekspeditioner, som ban gennem
forre sammen med grnnlrendere og med gran
landsk rejseteknik: rncd hundeslredcr. Rasmus
sens etnografiske materiale blev et vigrigt 
grundlag for danskernes Gr0nlandsbillede. I 

_
den 

populrere bereming fra Den 5. Thule-eksped1-
non Den store slredere1se fra 1932 udledce han 
i ord og billcdcr eskimoernes kultur og udsc
ende fra den omgivende naturs beskaffenhed. 
Ganske som Fridcjof Nanscn var Rasmussen af 
den menmg direkte at have indfanget "der store 
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oprindelige" i eskimokulturen som eksempel pä 
"menneskelig udholdenhed, kraft og sk0n-
hcd. "16 De portrretter, der illustrerer vrerker, er
ansigter indrammet af skindha:tter. 

Disse afbildninger fremstilles som emografi
ske, videnskabelige klassifikationer, hvilket vif 
sige, ar der hrevdes at vrere en sandhed i bille
der. l en anden fotografisk genre, den idealise
rendc iscenesamelse af etniskc folk som 'redle 
vilde', Iod Rasmussen ogsä sig selv afbilde. Der
med visualiserede ban en nrerhed til undcrs0gel
sesobjekcerne, som efterfolgende gjorde ham 
legendarisk, ligesom den allerede i hans levetid 
indvarslede hans helcestatus.1' Fotografiet af 
den ukendte eskimopige fra der k0benhavnske 
fotoarelier kort efter 1900 anviser rerningen for 
samtidens fotografiske visualisering af fremmed 
sk0nhed: en europa:isk frisurc, er drnmmcnde 
blik, hl0d konrur. '8 Den fremmedc kvinde bliver 
gjorr lig en af vore egne, men ogsä idealisercnde 
erotiseret. Ponrrettet af Rasmussen har et sam
menligneligt udrryk: der traditionelle skindt0j 
antydes blor, ha!tten er trukkec tilbage og frem
bydcr cn ny indramning: forskcren i der kunst
neriske forografis helteposirur som 'noble nati
ve'. Med dissc afbildninger, som man i forogra
fil11sroricn beregner som kunstfocografier, blcv 
det fremmcde konnoreret som eksklusivt, som 



Knud Rasmussen ca. 19!0. 

sk0ne, som auratisk og eksorisk. 
Thalbiczers forste filmopcagelser vender sig 

helr borc fra en sädan idealisering. Filmen bliver 
i de f0rste är af det 20. arhundrede benyttet 
med henblik pä ac afbilde eskimoernes säkaldt 
oprindelige verden. Menneskene bliver for der 
meste filmet i grupper og i bevregelse (der skulle 
ogsä vises, hvad det nye medie formäcde at 
prrestere) - den alleredc fremskredne tilpasning 
til kolonisaeorernes ordnede verden udblren
des. 1q l den taksidermiske ides änd iscenesretter 
den ernografiske dokumentarfilm fra den forste 
rid en srerlig eksotiskhed og fremmedhed hos 
gr0nlrenderne, som filmen foregiver at ville 
redde. Sävel Flahcrey som Thalbitzer rager del i 
en museumside, der g0r menneskcr ril en le
vende udstillingsgenstand, set og dokumenteret 
gennem filmmediet. 

Gr0nlcenderskue: udstilling 
pä film 
l 1916 havde den forste film, der <liskurerede
gr0nlandsk kulrur, premiere. lvigtut (Walter
Schmidehässler, DK 19 J 6) var finansierct af Asta
Niclscn, der ogsä spillcde hovedrollen. J 19 l8
kom filmen, undcr eitlen Das Eskimobaby, eil
Tyskland. Skuespillcrinden, der allerede dengang

Lomen Bros. 1903. 

var bernmt i Skandinavien og Tyskland, for
klredte sig som eskimo (afbildet pä forsiden af 
dette nummer). Filmen handler i korte trrek om 
konfrontationen mellem der civiliserede, borger
lige samfund og et indfodr vresen. Grenlands
forskercn Knud (man bcmrerker navoeslregr
skabet med den beremte polarforsker) bringer 
eskimohuscruen lvigtur, som han bar forelsker 
sig i, med eil Europa. I de nye omgivelser opfo
rer gr0nlamderinden sig, set fra filmens syns
punkt, barnligt, uciviliseret og mrerkvrerdigt. 
Hun leger med rni,dbremsen pa toget, hun spiser 
med fiogrene, hun sover pa gulver, hun smiler 
bare eil fremmede i stedet for at give dem han
dcn, hun kysser ikke sin kreresre, men trykker 
sin nrese mod hans. Stumfilmens mellemtitler 
henviser til de kulturelle (og civilisatoriske) for
skelle, der samtidig var og er de mest anvendte 
stereocypicr om gr0nla:ndere overhovedet.io 

Filmen er en bemrerkelsesvrerdig mediemressig 
rransformation aJ de sakaldre folkeskuer, der var 
populrere i slutningen af der 19. ärhundrede. 
Den hamburgske dyrehandler og senere direktor 
for den zoologiske have i Stellingen nrer Ham
burg, Carl Hagenbeck, havde alleredc i 1878 
udstiller en gruppe grnnlandseskimoer i Berlins 
Zoo.21 Gruppen blev udscillet i et panorama 
over Gr0nland med iglo og kunsrige vandl0b, 
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hvor de opforte kajakkunsrer. Med denne op
sretning gjaldr det om ar prresentere det emogra
fiske trofre live og fremvise de fremmedes vaner 
og adfa:rd, deres udseende og deres traditionelle 
päklredning. De blev arrangeret som tableaux 
vivantes og mod betaling stillet frcm for publi
kum. "Mennesket som levende udsrilliagsgen
stand" fandres allerede ved det 16. ärhundredes 
europreiske hoffer, da de forste opdagelsesrej
sende bragte menneske-byrre med hjem, som 
blev indf0jet i raritetskabinetter og menneske
menagerier. Der 19. ärhundredes verdensudsril
linger byggede pä der tilbageskuende princip 
"for i udstillingen at medtage de koloniseredes 
'primitive' livsformer som en markant og sanse
ligt erkendelig kontrast til der ubegrrensede 
fremskridt. "22 Derved handlede der pä ingen 
mäde kun om en prresenration af fjerne frem
mede; ogsä beboere i h1emlige landskaber, som 
f.eks. de tyske transylvanere, kunne ses i 'deres'
bondehuse allerede pä Verdensudstillingen i
Wien i 1873. 1 der forste europreiske frilands
museum, det af Arthur Hazelius grundlagte
Skansen ved Stockholm, kunne man ved siden af
dukker i narionaldragt ogsä beundre "levende
udstillingsgenstande" .23 

Folkeskuerne forenede den taksidermiske ide 
med museets levendeg0relse - i zoo var der in
gen strukturelle forskelle mellem dyr og menne
ske. En lignende populrer variant af didaktisk 
oplysningsarbejde optrreder pä samme rid pä 
markedet: Man fremviste skikkelser med usred
vanligt ydre, som eksempelvis behärede menne
skcr, som missing links mellem dyr og menne
ske. Miss Pastrana, en kvinde med usredvanligr 
langt skreg og fuldscrendig kropsbehäring, var i 
de sene 1850'ere en sädan succes, at hendes reg
remand og imprcsario Iod hende udstoppe efter 
hendes d0d og fortsar rjente penge pä hende.24 

Udsropningen er eo videreforelse, fra levende til 
levendegjort udstillingsgensrand. Her m0des vi
denskab og popula:rc intcresser aner: l krimi
nalanrropologien laver man d0dsmasker af hcn
rercede forbrydere og forvandler dem ril livag
tige hoveder for at levendegere der onde pä eo 
udscilling pä kriminalmuseet. Inden for det me
dicinsk-patologiskc omrade bliver kropsdele og 
hele kroppe ncdlagt i opwsninger.25 Filo<;offen 
Jeremy Bentham cesramenteredc en statelig sum 
til Universiry College London pä den becingelsc, 
ar han blev udstoppct og udsrillcc der.26 Temaec 
raksidcrmi som eo mäde at holde visuelle ind
rryk cller bcgivenheder i live pä er almt ikke 
kun cn mccafor, men har gennem lang tid vreret 
en del af populrer og videnskabelig praksii.. De 
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forste film om Gr0nland bevreger sig säledes 
mellem folkeskuernes restetik og tanken om ud
sropningen som en redning af noget formodet 
oprindeligr. 

Tilbage ril filmen Das Eskimobaby: Hvad in
spirerede en rysk instrukt0r, eo dansk forfatter 
og en dansk skuespillerinde til, midt under F0r
ste Verdenskrig, at indspille eo folkloristisk hi
storie? Den danske polarforskning srod med sin 
hovedperson Knud Rasmussen ved begyndelsen 
af eo vigrig dokumentarisk mission; kolonien 
Gr0nland var for der gennem ärhundreder 
skrumpede danske kongerige ikke kun en 
prestigefakror, men ogsä af videnskabelig beryd
ning. Srumfilmen rog samtidige samfundsma:s
sige problemer op og gjorde dem eil filmisk f0l
jeron. Knud Rasmussen havdc nogle är for fak
tisk medbragt en gr0nlrender, Osarkrak, til K0-
benhavn, om hvem der verserede tilsvarende 
historier om kultursammensc0d, som dem fil
men Das Eskimobaby fremstiller.27 Men sce
nerne og kostumerne i filmen er komedieagrige: 
der folkloristiske perspektiv havde for lrengst 
indhentet temaer om det fremmede . Asca Niel
sen bliver i filmen forvandlec eil gr0nla:nder
indc, i anrager rraditionel klredcdragt og med 
häret knytter stramt i eo knude oven pil hove
det. Begge dele holder efrer sigende ikke stand i 
forhold ril eo emografisk 'regthcdsprnve'.t� Men 
det kom der äbenbart heller ikke an pä: lronien 
lä i, at der samridige publikum skulle se igen
oem konstruktionen og genkende Asta som 
fremmed gr0nla:nderinde. Der var en selvpro
movering, som dog ikke lykkedes i Tyskland -
filmen var et finansielt flop. 

1 Das Eskimobaby bliver forholdet ril det 
fremmede, som videnskabcn bestemte det, 
tematiseret: forskeren Knud bringer vresenet ind 
i sin kultur - han udsriller det, idet Ivigrut mä 
fremfore 'kunstsrykker'. Sä bliver hun anrro
pometrisk opmält, sä at sige arkiverer, for i nre
sre skridr at blive domesriceret. Den menneske
lige 1.00 i dens egeoskab af oplysningsmedium 
og undcrholdnmg har klare forbindelscr ril vi
denskaben og hentcr sin legirimitct derfra. Der 
temariseres i Das Eskimobaby og funderes ogsä 
gennem den mangfoldige mcdvirken af emolo
ger i dokumenrar- og spillefilrn.19 

Pelsmode - det eksotiske tegn

lvigrur har genncm helc filmen sir m0rke här 
bundet i eo h0jtsiddende knude. Sammen mcd 
dragten og en kohbtreg, for al g0rc 01enparticr 
smallcre, er denne hilrops:Etning 'cskimorekvi-



Ray Mala/ Lotus Long i: Eskimo, USA 1934. 

sirren'. En skindanorak med pelshrette var urea
lisrisk i filmen, temperaturen raget i betragc
ning; desuden var denne rekvisit endnu ikke 
indfort som varemrerke. Skindhamer bliver pri
mrert anvendr, när det drejer sig om at &em
scille eo rydelig idealiseret fremmedhed, mens 
andre former for ansigts- og kropsreprresenta
tioner skaJ vestligg0re eUer fordanske der frem
mede ydre. 

Som eksempel kan man tage Den store Gnm
landsfilm30 fra 1922, der er en hyldest ril polar
forskeren Knud Rasmussen og handler om den
nes 5. Thule-ekspedirion. Rasmussen var selv 
med i planlregningen af filmen, som rerer ham 
som helc for indforelsen af dansk kulrur og 
danske arbejds- og produkcionsteknikker i 
Grnnland. Porcrretterne, der vises med undertit
len "Greenland ßeauties", fremviser sporene 
efter denne fordanskning i frisure og paklred
ning . Gr0nlrenderne og grnnlrenderinderne ar
bejder nu med maskiner og moderne dansk cek
nik, dvs. de skal ikkc lrengcre adskille sig v.-e
sentligt fra danskerne hverken i opforsel eller 
fy�iognomi. 

Er ander eksempel er filmen Pa/os lm,de
fi:erd31, hvor Knud Rasmussen fremsnlles som 
en 'civilisanons-helt', der ankommer mcd for
spand midr i er masseoprog, imens underlig
gendc srrygcre spiller royalc, danske fescmelo-
d ier. Gr0nlrendernc er altsa allerede omvcndt 
genncm mission - nu kan man hcngive sig eil 
deres skikkc: filmen rekonstrucrer som re-e11act
ment oscgrnnlandske livsformer, som skucspil
lerne kender fra barndommen, men som for 

lrengst er udryddec gennern danske byggemeto
der eller dansk inspirerede kulturteknikker.32 

Med rekonstruktionen i Polos brude(atrd giver 
moderlandet grnnlrenderne et blik pä tiden, fer 
danskerne greb incl - en iscenesrettelse, der ta
ger sig ud som symbolsk aflad. Den tidlige 
eskimofilm visce et storc frilandsmuseum, der 
blev levendegjort gennem skuespillerne. Den 
idealiserede pelsmode optrreder ikke her. Dog er 
der en beklredningsgenstand, der pä en vis 
mäde leder frem eil pelshretteme: den rypiske 
anorak af slidstrerkt bomuldsstof. 

Dette overu�j bliver i filmen Qivitok - Fjeld
gamgeren33 fra 1956 lanceret som et symbol for 
den blide koloni.sering, for forstäelsesprocesser
ne hos 'udviklingshjrelperne' i Grnnland. En sä
dan er lederen af koloniposcen Jens Lau ritzen 
(spillet af Poul Reichardt), der sretter anorakken 
i scene som en stereotype. Grnnland er dansk -
filmen kan under denne prremis lire hjemstavns
genren af: gr0nlrendernes levevis fremstilles som 
simpel og tradicionel. Den bliver eil forbiUede, 
og natureo eil udgangspunkt, for en lutring af 
den overskruede og psykologisk blokerede 
storbypige Eva. 1 begyndelsen er hun klredc i 
kjole, jakke og h0jhrelede sko, men gennem en 
katarsis forvandler ogsä päklredningen sig til 
klassisk dansk fritidsr0j rned bukser og en sror, 
srrikket pullover. Anorakken er den danske 
chefs imderstatement: han giver ganske vist an
visninger til den nye, danske arbejdsmäde, men 
vil dog samtidigt ogsä anerkendes af det tradi
tionelle frellesskab som en emolog pä feltar
bejde. Da ogsä denne film blev indspillet om 
sommeren, gav man ogsä her a&ald pä pels
kanterne pä hretten. Den taksidermiske overle
vering af pelsomflorede eskimoansigcer bar sin 

Richard Burron/ Carolyn Jones i: lce Palace, USA 
1960. 
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grundlreggelse i den nordamerikanske spille
filmstradition over Alaska-eskimoer. Helt prrecis 
begynder the (ur-style i 1932 med den f0rste 
Alaska-eskimo-filmstjerne Ray Mala ("Clark 
Gable of Alaska"34) og filmen Igloo.35 Der fol
ger yderligere film med Mala, hvor eskimoerne 
igen og igen, helt ind i 1950'erne, bliver frem
stillct som 'rene primitive', som uskyldige og 
narurna::re va::sener i vidunderlige skindkostu
mer med en fastgjort hrene af langhäret pels. 

1 Hollywood-filmene fra 50'erne smykker 
hvide hovedpersoner sig ogsä med denne arkti
ske rekvisit.36 Man kan tale om misbrug af den 
eskimoiske kulrurverden i denne periode: eski
moer er endnu kun statister og etnografisk bag
grundskulisse - pä en vis mäde en slags zoolo
gisk situation, foran hvilken der udspiller sig et 
plot med 'civiliserede' personer. 

Dokumemariske og populrere eskimofilms 
mediehistorie, set som caksidermisk motiverec 
repra::sentation af det fremmede, bliver ogsä de
fineret gennem andre medier säsom ekspedi
tionsberetninger., videnskabelige fotografier, mu
seale udstillinger af eskimoer. Havde man ved 
hver mediefremstilling af eskimotemaet i der 
mindste stillet krav om en, om end stereotyp, 
emologisk redelighed, sä forsvinder derimod 
enhver interessc for den indfodte kultur med 
den arktiske kulisse i den senere Hollywood
film. Nu bliver ha::tten med pelskant til 
signifikation af noger generelt eksotisk . 

1 filmen Savage lmzocents37 spiller Amhony 
Quinn den primitive Inuk, og sclvom instrukt0-
ren Nicholas Ray havde lavet en grundig re
search, viser filmen fra 1960 inuitterne som 
simple, barnligt anlagre, sorgl0se mennesker. Er 
internarionalr cast (uden inuithovedpersoner) 
"rog pels, snebrillcr og mukluk-st0vler pä for ac 
portramerc de mesc grengse srercorype forestillin
ger om eskimoer: [ ... J at kvinden er manden un
derdanig, at en af deres yndlingsrerter er rät srel
k0d [ ... ] og ar der er udtryk fur h0flighcd, hvis 
en esk1mo rilbyder sin kone til en ven. "38 Selvom 
fokus pä levemädcn er et andct, er lighedernc 
med Das Eskimobaby ikke til at ovcrse: adfrerd, 
skikke, gebrerder karakteriserc� som uciviliserede 
og samtidigt som redle udrryk for en oprindelig
hed, der er gäer tabt for civilisarionen. 

Resumcrer man den fotografiskc og filmiske 
reprresenratton af der fremmedc, eskimoiske an
sigr, kan der blandt alle forskclle og variationer 
1 den visuelle pra::parcring fasrsläs er domine
rende fa::llcsrrrek: man fors0ger ikke at udforske 
esk1mc,erncs fremmedhed, 1 stedet dreier der s1g 
frcm for alt om ar lok:iliserc de fremmede i 
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kontrastskemaet PRIMITIV versus CMUSE
RET/MODERNE. Dene manikreiske tiltag fone 
til en overfordanskning og - pa paradoksal vis 
- sarntidig eil en forredling af inuitten. Medie
mressig taksidermi viser sig säledes at vrere en
strategi, der inkorporerer der fremmede i sig og
derved g0r der harrnl0st - hvad der bliver ril
bage er en underhoJdningseffekt. Denne strategi
savner enhver respekt for der fremmede ansigt,
dvs. respekten for forskel/en eil den Anden.39 

Nokia-reklamen sigrer med de pelsbesatte 
hretter, der suggererer nrerhed til det fremrnede, 
pä en genkendelseseffekt. Bille Augusts filmati
sering af Frt1Jken Smillas fornemmelse for sne er 
et nyere eksempel pä, hvorledes der med den 
pelsbesatce hretre signaleres er tilh0rsforhold eil 
en national hisrorie og eil 'frilandsmuseec Grnn
land'. 1 den canadiske film Atanarjuat - The 
Fast Runner fungerer den pelsbesatte hrette som 
indramning for der restetiske indtryk af den 
redle vilde, snebrillen undersrreger det abstrakte 
eskimoansigr. Atanar;uat er den forste spille
film, som er blever skrcvec og spillet af inuit
ter.◄0 Denne omstrendighed bibringer dog ikke 
den mediemressige ornplantning nogen ny eller 
kritisk reprresentation af det fremmede ansigt 
eller nogen ny konfrontation med dct fremmede 
overhovedet. Figuren Atanarjuac fremrrreder 
som en genopt.0et Nanook: en konserverer 
eskimo, et srivner billede, en myte i Roland 
Barthes' forstand. Denne opf0relse er ikke mere 
end slet og ret genopforelse. 
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