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"Det er Skik på Østkysten, at man skal beholde en Forbinding paa i fem Døgn; men inden Uase endnu havde
faaet sin Helpels af, fik han Underretning om, at hans tre Fjender var flygtede Syd over til et Handelssted paa
Vestkysten. Saaret i Underlivet var længe om at blive lægt. Maven bulnede ud, underløben af Materie, stram
og udspilet som et Trommeskind! Uase kom til at se besynderlig ud; det var, som om Maven og det øvrige
Legeme ikke hørte sammen; thi samtidig med at Underlivet bulnede ud og blev uformeligt, skrumpede
Manden ind og blev til Skind og Ben.
Naar han førtes uden for sit Telt, maatte han blive siddende stille og ubevægelig; ikke engang Armene kunde
han røre. Han lignede en stor Sten, og Fuglene kom og satte sig paa hans Hoved og lyskede ham. Han var ikke
i Stand til at hæve Armene for at faa dem skræmt bort. Det varede længe, men til sidst kom han fuldstændig.
De mænd, som havde forsøgt at myrde ham, skulde imidlertid selv faa et kortere Liv; man siger at Uase
manede Undergang over dem med Tryllesang." "Under nordenvindes svøbe" er 11 dramatiske fortællinger fra
Grønland, som polarforsker Knud Rasmussen indsamlede under "Den danske literære Grønlandsekspedition"
1902-04. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Knud Rasmussen (1878-1933) var en
dansk-grønlandsk polarforsker.
Han blev født i Illulissat, der tidligere blev kaldt Jacobshavn og boede i Grønland de første 12 år af sit liv,
inden han blev sendt på kostskole i Danmark. Som voksen tog han tilbage til Grønland og gennemførte syv
ekspeditioner. Knud Rasmussen var flittig til at dokumentere sine oplevelser, føre dagbog og indsamle

materiale og skrive bøger, når han var i Danmark. På grund af sin opvækst kendte Knud Rasmussen en del til
grønlandsk sang- og fortælletradition og fortsatte sin interesse for denne del af kulturen som voksen ved at
indsamle myter og sagn rundt omkring i bygderne. Knud Rasmussen blev slået til ridder af Dannebrog og
modtog desuden Dannebrogordenens Hæderstegn.
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