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Ella-B _ i 0slglifinland 
nedlmgges som Station 

i Aar. ·~ 

Der er ingen Proviant deroppe. -Man forssger at 
hente de, der overvintrede sidste Aar. ·,, Godthaab '' 

sidder fast i /sen. 

G Rl')NLANDS STYRELSE har 1 Dag 
til Formiddag !aaet Telegram fra 

Kaptajn Rosftldt paa ,.Ousta.v Holm", a t 
Skibetl lgger fast i Isen udfor Bcoresby
sund. Det er klart Vejr, men der er ingen 
Fremgang at pjne forelpbtg, 

Vi bad i Formlddags den konstltueren
de Dlrektf)r !or Orpnland! Styrelse, Kon
torchef Oldend<Jw om at forklare, bvad 
det betyder. 

- Det betyder, udtaler Kontorchefen, 
at Sltua.tionen nu er vrerre med Hensyn 
tU Besejllng, end den har vreret 1 mange 
Aar. 

Paa de to Lauge Koch-stationer, Eskl
monres og Ella 0, er Forholdet for l')je
bllkket fplgende: Magister Th, Sprensen 
fra Esklmonres blev i Oaar pr. Flyvema
skine bragt om Bord 1 ,.Oodthaab", Han 
var Politlmester med Telegraflst Espen
sen som Medhjrelper, E:spensen er nu 
blevet Polltimester paa Statlonen. 

Paa Ella 0 sldder Ib Poulsen som Poll
timester med Allan Lind som Medhjrelper. 
Aile fire skulde de hJem t Aar, men jeg 
forstaar Sltuatlonen nu saaledes, at 

Forsyningerne paa Ella-0 er lm!dlertid 
saa smaa, at man fra ,.OoC\thaab" vU for
~e at hente Poulsen og Lind. pr. Flyve
ma.skine og ikke landsrette de to andre, 
saaiedes at Ella-9J tkke bltver bcsat I 
Aar. 

Noget Nord for ,.Godthaa.b" ll_,<>ger to 
norske Sklbe, der skulde hente Fangst· 
mamdene paa de nordllge norske F'ang.>t· 
stationer og srette andre 1 Land. Men de 
kan naturllgwls heller lkke komme lnd, 
og de er meget mere Uheldl.gt stlllet end 
vi, idet de jo lkke bar nogen Flyvema· 
skine. Dlsse Sklbe vii derfor forspge at 
gaa endnu nordllgere for a.t komme ind, 
men det er meget tvivlsomt, om det lyk
kes for dem. 

,.Gertrud Rask" var 11~ paa Nippet til 
at sejle fra Angmagsallk til Score3byl;und, 
men bar faaat Ordre tu at blive der fore
IPblg, da. vt lkke vU rtslkere at fa& to 
Sklbe 1 Klemme i Isen. ,.Gertrud Rask" 
og ,,Qodthaa.b" er l stadlg Kontaltt med 
hinanden, og kun, hvts ,.Gertrud Rask'' 
efter Konference med .,Oodthaab" sk~n
ner, a t deii har nc~en som heist Chanc8 
for at naa ind til Scoresbysund, vii den 
liejle nordpaa. 

Espensen bllver deroppe paa Esklmon~e:~ - Hvor lamge kan Sk!bene vent!!, fftr· 
og Evald R.tumussen er b~ derlnd fra end de ma.a &ejle tU Danrnark? 
Oodtharub; alltsu. maa der vrere Provl- _ D~t maa sica tnden Udgangen af 
ant nok til de to 1 et Aar. denne Maaned, for saa begynder Natte· Om Bard t ,.Oodthaab• befincier slg 
de Lamas, der skulde oa:fl~ Ib Poulsen trosten &t srette Ind. saa lsfia.geme fry· 
som Polltlmester, og Har!Ur Jensen, d!r ser sammen, og saa kan de jo hverlren 
skulde vrere Medhjrelper. komme !rem eller tllbage, 
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Dr. Lasge Koehs Tre 
Aars Ekspedition 

er endelig afsluttet 
Gen~ynsglade i Trangraven, da Lauge Koch og hans 

1 Mamd i Gaar hom tilbage 

Historiens stprste arktiske Ekspeditionsplan afsluttet 
med betydelige videnskabelige Resultater 

Btatsministcr Btaunin!}, Lauge Kocl~ O!J Dirckter Daugaard-Jcnscu vecl An
komsten • Gaar. 

Paa en vldunderllg sensommerdagl Klokken blev hcnimod 14, indcn .,Gu
vendte Lauge Kocl~ og hans Mamd stav Holm" gled ind i det smalle Leje 

i Gaar hjem. Vi er vant til disse Gron- i Trangtaven. Paa Kajen stod Hundre
landshjemkomster, men Vanen har ikke der af Mcnneskcr, hojt oppe paa de 
slovet den Folelse, dcr rorer sig 1 vore hvlde Tran.fade sprang et Par unge 
Hjerter, naar de gammeldags Trema- Gronlrendere omkring, som de plejer, 
stcro med dcres hvide Topstamger kom- naar Bopladsen faar Besog. 
mer til Syno ude i Havnelobet. Koner, De, der kom, og de, der 

tog imod 
Krercster og Smaaborn venter med 
Taarcr i Ojenkrogen, og med Blomster, 
der skal slgo lldt af det, som Ord ikke Ialt har der vreret 335 Mand l Arbej .. 

do paa Treaarsekspeditlonen., me.n det kan udtrykke. Men ogsaa for den, der var selvfolgellg ikke denne Hrer, der 
ikke tager imOd en elsket og savnet vcndte hjem paa cen Gang. Den nu for
Ven, or det bevregcde 0jeblikke. Det lobne Sommer har Dr. Koch haft 89 
cr jo Danmark, der tager mod en Hil· Hjrelpere, men nogle af dem er 
en fra det store, hvide Land, som vi allcrede kommet hjem. Blandt dem, 

der kom i Gaar, var Kaptajnlojtaa forunderUg Maade folcr er vort. nant Johan.sen, Solojtnant Overbey, 

~ 
~STERGADE 

34 . 133. Di•. 

Lyse} festlige Gulve! 
D E T letter Dem Arbejdet hver eneste Dag, 
hvis De lakerer med Sadolin & Holmblads 
4-Timers Gulvlak. Den giver en Fladc saa 
blank og ha:trd som Spejlglas, ligc til at terre 
over med en Klud. Intet Snavs bider sig fast 
paa et "4-Timers" Gulvspejl. Husk 4-Timers 
Gulvlak er kun regte, naar der staar Sadolin & 
Holmblad paa den originate Emballagc. -
Navnet cr Deres Garanti! 

SADOIIN&HOI.~BLAD% 
N O RDENS ST0 RSTE O G ~L D STE FA RVE- OG L A KFADR IK 

OVER t oo AARS ERFARING 
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Svenskeme AnreU, Wiinysjo, og Jo- man over Indlandslseo, som endnu ikke ep 
ha11se11 og flere Gronlrenderc, der lmg- trods alt ,Rend" cr nogen videre pas-
ger Vejen over Kobenhavn fra 0st- sabel Frerdselsaarc. De modtagendes 
gr0nland til Vestgronland. Ellers skal Skare talte adskilllge Bundrede. Allt ,.... , 

.... , 



Bladet: 

D..~e~ Nyh~de.1.' 

skriver den 
1 OKT. 19J4 

S~ORV JERKET I 05~. 
SLUTTET'-

Dr. wqe Kocla i Fl~ Ill INiflrnultiu. 

NAAR LAUGE KOCH-Eiupe
ditionen i Da• ..... i Land 

fra ,Guatav Holm", der veater 
til Gr,6nlandake Haaclela Pladr 
hen paa Eftennidda•en, er det 

at-rate, danake ~daebpe 
dition, Treaanelupeditionen, of 
ficielt afaluttet, o• Hiatorien 
meat omfattende Arl.ejde iDden 

lor arktiak F oraknin• forel-bi: 
endL For danak ~aadafonk 
nin•, for den internationale Ud 
!foralmin• af Arktia, for Viden 
.UJ.en overhovedet er Da•en · 
Da• en v~i• Be.Weahed. 

I fin So .... Ol" tre Viatn har Dr. 

Laqo Koch 01" laaaa - .. • Moclhj•l· 

...... Yllnt be•mftia-et med oa IJ'Ito• 

lll&tbk .. .W.O. u • ....,... .... af de. 

ceatralo Del af --~ ••11-1 
Se-a.,. s-ct ... .,........... ..... Et 

Omraaclo paa 300 Gaap 700 Kilo· 

m.ter - altaaa Mt7..Up et_.... eacl 

Daamarlr - Ol" et Laa4 .... Ylclea· 

akabel'-t or et af tie iatereuaamte 

paaiCWea.._.i ..... TW._..t 

flere H•Dclncle Vl .... lra'be11Nn141• 

Ar ... jd•marlr. 

Deo ioteroatiooale Videaskab 
iateresseret 

Danak Videnakab eller af Danmark 

eratettet Videnakab bar hermed 

jort en Indaata, der Verden over er 

levet fulgt med overordentug Inter

eue, og hvis Resultater imedeses 1 

ialle Kulturlande med den literate Spen· 

ding. Det indsamlede llateriale er &ter

re end nogen tidllgere dansk Ekspedi· 

tloruL 

Treaarsekspeditionen bar mere end 

nogen anden danak Ekspedttion bragt 

hele den modeme Telmtk 1 Anvendelae. 

Flyvemaakiner og Radioatationer, 

elektrtske Ka1IJUieC11lnpapparater, Ek

kolodapparater, automatlake Luftfoto

grafiapparater og en Raekke andre belt 

nye komplicerede, vtdenakabelige In· 

strumenter bar foreget Ekapedltlonena 

Effektivltet paa atgerende Maade. 

Takket vaere de store teknlske Hjael· 

pemldler oplever man ogsaa det ene

staaende, at det veldlge Arbejde, hvori 

saa mange 'Menneaker bar deltaget, er 

gf'nnemfert uden Tab af Menneskeliv. 

Resultater 
Treaarsekspeditlonena Resultater kan 

endnu 1angtfra overaea. og mange Aar 

vU gaa med at bearbejde det store 

Stof. 

Ken allerede I Dag kaD det aiges 

at hew Centralest[PWtlllaftd er blet1et 

kortlagt poo modertle Via og at nye 

store Landomraader er blevet opda

get. 

at der er blevet akabt et fuldatendigt 

geologiak OverbUk over Omraadet. 

Dette OverbUk er blevet udfert efter 

den meat modeme Geologia Ketoder 

og bar fert tu OpkJartDgen at vtgtige 

Problemer, der kun kunne leaes 

dette geologtak 11et yderat mangfol

dtge Landomraade, hvor de fonkel· 

ligate Perioder at .Jordena ~rie 

er repraenterede. 

at d6 FKftd a/ Faraftmitlg6f' a/ Pad· 

der og Owrga"f/11/M'fll,tJf' mellem 

Padder og Flak, ~ /it'benede 

l"iak" betegtter tkt t1fgt\gate Btdra9 

til Bekrmttelae a/ UdvUcliragateorien. 

der er fremkommd, aicfet& deAne Teo. 

ri bkv frtnnllat. 

at de blologtake Forho!d tndeQ!('• 

aeae Landoi.lraade takket vere tal· 

rlge Speelal18ters Arbejde er blevet 

klarlagt og derved IDdpar 1 en ater. 

re biologlsk Sammenhii!Dg. 

al d6 Wleu1cabel&ge Urad6'1'aegela6f' 

har medferl G/f/~ atii1Te Klar

hed over MI&UgMdenae for en eko

nomfalc Utlttyttelae "'' LGttdet og en 
event"J KoJont.!ation. 

Hjemkomst i Daa 
11, Storm og Taage bar 1 denne 

er fondnket Ekspedltionen, saa

ledes at man 1 Aar fer.st I Oktober kan 

yde Fol'llkeme velkommen. 

De er da ogsaa veotet med Laengael, 

og da _Janske saerUg de )(aend, der bar 

vaeret Treaarsek8peditionena fast.e Folk 

I IZJstgrenland og 1 alle de tre Aar bar 

opholdt aig deroppe. 

Der er KaptajJUjtD&Dt Johat~~~et~ fra 

Geodettak Inatitut, aom bar Iedet det 

~,.om:m,e KortllegniDparbejde, der 

er de to Telegraflater paa Esldmonaes 

og Ellae, AzeJ Nfelaen og Aage De Le

~. der Vinter og Sommer bar holdt 

Forbindelaen med Omverdenen vedllge, 

og endelig de tre trofaate GrenJaendere 

./ergen, Johan og BmaJamin, der bar 

vaeret uundvaerlige ved Vtnterena lange 

Slll!derejaer. Men d.i.ae se1ul er kun et 

Wle Antal af ,Gustav Holm"s 43 Pas· 

aagerer, der igen kun er en enkelt Som. 

men Deltagere 1 den omtattende Eks

peditioo. 
Der bllver utvtvl.aomt ator TilBtrem

ning tu GriMilandaJre Handela Plads

3 .naar Hlatoriena .tente Grent•ndseks 

pedltion 1 Eftermlddag afaluttee. Stm 

og Kodvlnd tol'8111Jcede I .Affea "Gusta'tl 

Holm" 1 Kattegat, og Sldbet vU f•rst 

vere 1 Kebenhavn Kl. 18. 

0 

Treaarsekspeditionen endt 
og den arktiske F orsk· 
nings stBrste A.rbejde 

er gennemfert 

LAUGE KOCH 
HJEM I DAG 



Bladet: 
Berllngske Tidende Allen . 

. 1 OKT 1\!3<+ 

LAUGE KOtH-EKSPEDITIONENS HJEMKOMST I DAG 
~ Aars-Planen~ storstilede 

Forskningsore_rk i (l)st.r 
Gr~nland afsluttet. 

Men det grelder ikke Striden 
om Nanok-F-olkene. 

~ URT og trist har Forholdene fo r
..._, met slg 1 denne Bommer for 
Lauge Koch-EJupedttlonen.s Arbejde i 

Qbtgr;nland. Hele Ttden bar der ne
ret Hemninger fra Vejret.s Side. 
storme, der bar pakket l&en og .spaer
ret og spRrret - men det vaerste var 
dog Taagen, der Maaned efter Maa
nM bar lammet Foretagsombe-den og 

besvaerllggJort den saa betydnlngs
fulde 1ndbyrde-s Kont.akt mellem de 
mange forskellige Forskningsforhold. 

Ogsa.a paa lin Hjemrejse nu bar 
l:ltllpedttloruakibet .,Gustav Holm" 
haft Taage at slaas med. Det bar 
gtvet alvorllg Forsln.kelse, og bele 
Natten ma.atte Bldbet klg:tve sl.g V~j 

gennem en Mur ar Taage over Kat
tegat. 

!'Jirst da ,,Gu.st;a.v Holm" ved Halvotte
Tiden .tod BWldet Ind. be«Yndtfo det. eu 

Politlmand 
ttauptn1adns 

Medskyldige? 
Beviseme mod Hauptmann 
tilslra!kkelire til at brinre 

ham i Galren? 
Frcr rnr K.,,.,..,.mrJrnt. 

LONDON, MANDAG 

D !:'I' amerlkanske Politi er 1 0Je
bl1kket pa.a Jagt efter t'n tJ.dl1· 

gere Kollega, der menes at voore im
pllceret 1 Llndbtrgh-Tra.gedlen. 

Den Paagseldende, en t.l.dUgere Po
llttorticer, er blevet angivet af en Ven-
1nde, som paa.staar, at Polltlmanden 
er en Ven a! den arresterede Richard 
Hauptmann. 

De retsllge Forhr;:lr over Hauptmann 
og de andre ArresWrede begynder ! 
Mldt.en at Maaneden. St.adsadvoka
turet slger, at dl'r er tllstrsekkellg~ 

smaa.tu at klere op. En6Du paa det T1d.!-
punkt kid fra Kronbwp bert~mte B t.• H• r- r ~~~~ -'c.:llte Fi .k,.luJd, / NI 
st!ooer Sireonena UhYifel• Tuden til Ad• .. ,..,,., •• ~·"~'"" Arnell, Wii•••Jii 
varsel for de s.ra~. men anart; ~- 0 1 1~. lhn!frer tie tl• n•k,. fhol, 

~· Niel- ... 1 .. ,. ... ,.. nede Slottfte Jk~tnne Unier 111 tyddc~ 

Off rent. mod den tommer:lyae Oktobet-· I denne Omgang Ueller Eksptdltiooen 
banmd, oe .. Gustav Holm", c1er a etGp ae 14anc1, derl.blandt de Kedlemmer, der 
rundede KroDborc-Pyuteo. ~ h urtl(t bar deltaaet 1 aile tre Aar lgennem. IJret 
ud at Ta-qem tlamme Pavntac. Bll Sol er Jtapt&JW.jtnant Jolunuen., Oeodaet~ll: 
saa gyldeo or .UU.IeDdO!, eom nr dr! Inatttut, der fra l!:KimCIIUIU har Iedet 
mldt I Jull, bfJJd frem. 0« .-m Due fra llkt vanskel!fe ltorUtegnlnpl.r~Jde, or 
en Rude .va.odt 1 eet Nu Dllea mer hula: to Alsbtent.er Azd Nielsen og Aap 
Sundet, •• det blev blantl. ICIID et BpO!Jl de Lemon, aamt de fire Ve.stc"rtmlaeodere 
Der vv Pest over Bl.lledet. da ,.O WJCC-1" Benjamin, Johan og de to Jflr(/0!71.'er, bvis 
Holm" stod lnd 1 SUndel - 01 der VU' Opgave bar vaeret paa de respell:tlve Sta
Qg3aa en egen festUs: Btemlial om Bani, tlooer at puse og pleje Bundene oc 
hvor Vi, etter Ira P'aercebt.adftl M nere Uall" Vlldt og BRier tll Mm som P'od.er. 
tlat.ret <lP ad Lejderea, bavnede PU De var ane fire med hjem, Man Hal 
Dlekt:et midt mellem DOlle unre Vlden· sc:m bet.endt over B:Mnhavn for a.t 
.ska.bsnuleod. der 1!~ tyt:U, .!ltribed" kom.me rra ~st- til Vettgrttnla.nd. Det 
SWfltera Ill forskelll(e lidt blecede KW.- er den naerme.s:.e. Vej. Opaa paa de tal
rer st.Qd ved Ltmn!naen hensuntoe t Be· rtre Bhederejser ba.r Olltnlaeoderne 
tr&tr~ at 8 trandvejakyst.en, dtr lkll:' veeret uanctvaerllge. 
1 Meah! 11400. en Oktober-Morren bar Ptlr.ete &mmer vu der n Polk 1 Ar· 
rtrket 11M ICIIIlmerHc 10111 1 Dac. Man beJde, 0...,. BomlDN" 86, 1 PJor 10 01 
ll:.unde !deefrem fornemme Blomlttrdut'ten nu 1 Sommer ea. Der var pea et n.t 
fn~. VUlabaveme - or at det ittt Yar 'I'Idlpunkt ott. larlllelllp Nat.loaer nt• 

IndbildllJ:nc, N- .... flmhnr er .... mer 1 ~- J JIIUpecHdoolu. I P)R nt
I>Mim&S, lftr der IJDUte Bmaer fot 1 m!Qerede det med \o Plyvemalklatr to 
PonD. at Bl<:mll.erbubtt.er, fr15tplukbt I ' 
et1 BtlU:Idftjs~ve nu til Morpn - 01 der 
vu baade Kaprifolier, Roaer 01 deJMae 
Spinea-Greoe 1 fuldt P1or, 

I samme "jebUII::, Dr. Lauee B:oeh bl.vde 
faaet. Nys em, at dec- n.r koalmet FreiD.· 
mede om Bord, bed han &Lne Gaeat.er Vel
kom!Jlell - oa: han var med det aamm.e 
miot IDde I Beretntnc om ll.t nu fuld.byr
dede store l"onknnnr.svaerll::. 

Et st11rre Omraade 
end Danmark. 

I fire Somre og t.re V!ntre hu Dr. 
La.ust Koch og bana m.ana:e MedhJMI.pere 
vamt. beoskeeftlget med. MJ &Jitem41t1all: 0( 

alsldlg UnderHSeiee af den centrale Del 
af ~stgnmland mellem ScorellbysUDd oe 
Danmarll:shavn, et Omrude pu 300 Ot.n
ge 800 Kllometer, hvlllr:et vU al&:e et Area! 
adslr:.iU;!gt stAtrre end Danmarll:, Her bar 
1 de forllfbne Aa.r, som. det.te cUmreadJ Direktfr Jennow, 
organiserede ~nlngsvetrlr: bar vlftt 
delt.sget Hundreder at Ponkere, me.t at Sktl)t og BH.sten M:otorbaade. Det er den 

Beviser tU at brlnge Hauptmnnn 
Galgen. 

1 danst NatiooaUtet, men UUige ha.r ED· 
peditloneo talt adslr:JWre Sve.neken or& 

--------------~> Pol.ll: ll ron.ielUC'e r.ndre Nat.tooauuter. 

Srnule 8t.sti.st!lr:, jeg har paa rede Haaod. 
s!rer Dr. Koch, og saa f~Jjer ban lldt 
Opl.ys~r til om, bvo;rlede.s Vejrforhol
dene bar vaeret de fo;r.\ll:.elllge Aar. Det 
sld&te Aar var ubettnget det vaer~ I aaa 
He~. og her var det sserllg pit 
med Taagen. Den skyldi.O!a u,ledvanl!g 
v.srme 8~r I Havet mellem Is
land ot OtJ~nland . Alt dette tll Trocb 
var det lykkedes saa nocenlunde at faa 
ArbeJdaprogrammet rennemtert, Kun 
forh!.nd rede I.sforholdene ~!t!ODM 1 
at kom.me saa httJt op mod Nord, som 
man havde haabtt - -

£k3pedWOM11.1 Sklb .,Gustav Holm", cfo: dd dod Sundtt lxd tUUjg I Jlorges. 
' 

Flyvemaskineme bar 
neret til uvurderlig Nytte. 

- Naar det I det hele taget er lyll::lr:e

des at faa saa mtget udrettet or at faa 
alle Holdene med b,Jem, f•r Isen S))a!r· 

!"edt' Tilbas:etoget, skylde., det ferst og 

f~mrne~~t Plyvemasll:lneme tllt'r rettere 
Flyvemask!Mn, for I Sommer har vi kun 
haft een Masll:ine t11 vor R&adlahed. 

Hvad .BIJleJtnant 011trbye og hana to 
Flyvemell:anlkere her ht.r udrettct er lm

pcmerende, I alt er der I Sommer fleje 
50 T!Dlt'r Oi <let til Trod~ for de haab 

lttat Vejrrorhold. Det er vel noll: en Prae

st-tlon. Ill:ke blot bar dO!t vaeret os til 

Nytte, at dflr er foretagd Rell:ogno~rln· 

ger over h og Terraen overalt, bvor v1 

u kommet frem - - men saerltg nu til· 

sld~t har Fly verne gjort Undervaerker. 

Havde \'I ill:ll:e haft dem; maatk Dere af 

blandt aDdet Profeuor Backmanru Hold, 

oc· ecdvldere Vk.Wnskab!lmaeod, del" saer-

111 ·bar ctvet slf af ~ Under.5Hebeme 
~renlk de flrbtMde F~sk.:. 

Fisken bar faaet Ben 
at gaa paa. 

t~trulre ua .,.,. BCIC.t. 

mann, s-. a/ Pl'o/. 

-~""'-har delt.Glltt I B~· -sl.ge noget rtgttg formaturt om, fllfr 
de P:ttver, ·vi b&.r ~ed-tijem. be~ om 
Bord, og aom alt 1 alt u paa adsk..li
llgl' Tons, er blevet prtvet og sf.uderet 
paa Laboratortet. Jet: tan godt sl.ge 
saa meget, at der 1 0star•nland er 
Me\altorekomster, og at aaa at slge 

, 

tJverst Dr. Lo:uge Koc.ls Pflot, S•lfJt .. 
n«nt Overby, og herover K o:ptatnl•jt
nant Johansen, der har t>reret tra 
A11r pall Stattonen ved E1kimonres. - Er der notet Nyt om de ~ eller Metaller er reprseSf'nteret 1 d.e 

Bjerge - men de' be'Jder lntet som::-- --------==- =1 
- Ja, I 8omlllf'r har vi gjort talrige 

heist, !l!lr vt ved, om Forekom8t.erne 
me~t ,.tydnlng~fulde Nyfund. F!ske-
holdet h~mbrln~r saalede.s store sam- er saa store, at det VII tunne betale 
Uncer ar Skn hUJit't ud at Kllppeme sJ.g at 1vrerksrette en ayatematisk M1-
med Afleinlnger a.f denne Fl.sk. Der er 
orsaa denne Gang lundet he!e Lemmer 
at Pisll:en, de ~n. man hldt!! lr:un bar 
hart 1 de fO&Sile Aftryk, men aldrtg fOr 
!n natura. Det er et vaeldlgt Fremsk.ridt 
or a! aHersterste Inte~!l.."'! for Videnska

neindustrt 1 de utJ\grnaellge Egne, 
hvor Beko.stningerne ved saada.nne 
Anheg ranste naturllgt er meget. 
s4trre end andre Steder pa.a Klodell 
Der skal gan.ske S!Prllg rlge Forekom· 

btn. Der fort"staar nu aa~Jang.e Labora- ster til, tor at det. kan give antageligT 
torle~Under~Jser under LedeL"e af den Udbytte - og der ll:an tun blive Tal~ 
beremte Professor St<m~O I Stockholm. om at Siette nog'!t st~rre 1 Beene, hv!s 
""1 ta~A vil likkert give .sensat!onellt> Re- der ar de allerkostbareste Metalle~ 
su ,...r. 1 

Men bvordan med 
Metalfundene? 

Ved dette Sp0rgsmaal anlreggec 
Dr. Koch en h0jdiplomat1sk Maske. 
der godt kan deek:ke over K~mpa-· 
Sensattoner. Men det gj:lr den dog vtst 
nseppe 1 dette Tllfeelde. 

- Dlsse Unders0gelser kan jeg lkke 
1 

' 

skulde vsere rige Lejer. HPr bllver 
altsa.a tun Tale om Quid, Plat1n og 
andre lrd.le Metaller - men bvorvtd~ 
der nu virkellg atulde 'lrre funde~ 

Guld 1 saa stor Kvantltet, at det er 
vserd at nne slg for, det v~ Jea intet 
om. Det vii Unders"gel.serne paa La
boratorlet vi.se, Jeg ved det V"lrkeli~ 
ikte, forslkrer Hr. Koch - or er aelv 
meget. Apa>ndt paa Udd'aldet at de 
lore:Jta.aende La))o.ra.torte-Btudte-r. I 

at de tkke eta1 twme ll:lare o vervintrin· 
cen. De~ aynes Jer. er det vigti&:ste. 

Kaplain V erlliiJJY vilde ikke 
pnGIGIIt lig Ill rtile videre op. 

- Det er forkert, hvad Hr. J ennov 
siger , udtalte KaptaJn Vestmo:r, Jeg 
maa dog vel not bedre vlde, hvordan 
l sforholdene var. Det er mig, der bar 
Ansvaret for Bkibd og for de mange 
Mennester, der var Gill Bord - og 
Jeg turde 1tb seJle vtdere ~Wild Nord. 
set '1!1de have vseret uforsvarllgt. At 
nogle MotorbUde bar tunne-t tlare 
stg tpnnem, laegger Jeg tngen Vsegt 
paa. De kan luate lana:s Kysten -
men det tunde ,.Gustav Holm .. tkte 

gflre! -k. 

Ankomsten 
til 

Kfithenhavn. 
10. blO!V henad 2, fttr ,Gustav Holm" 

naaede w Kebenhavn. Paa Orttn.iands 
H&Ddela Plad5 bavde der !orinden aa.m
let 111 l1lMII'! Kenneeker for at modtage 

de Bjlmveodende. Der var bl. a. stats
mtnilter Stcuuatng. som tnfle!"kellg noll: kom 
med PoUue.torte. - - og videre Ontn
land.storakniD&f"I"IS Nestor:, Kommand.or 

Ouflo:v Holm. Vtc.eadm!nU Am4ruP, Kom

mandlH" Godfrtd. Harum, ~neralll:onsul 

Btarnt Ntt'lstn, Qeneralaudit.ft Pitrscht'l, 

or. pbU. Ntt'IJ Ntt'bea og mange andre. 



......... _ 
de Navne, der hm-cr til ved en Gron· 

lan~modtagelse, var der, mcd Godfrcd 

Hanson, Niela Nielsen, Gu.stav Holm og 

Pi<rschel I Spldsen, og til deres Krcds 

var fojet Slmgt og Venner og tilfmldige 

Fubllkummer, der vilde se .,Gronlmn

dcrne" vende bjem. Selvfelgellg savne

des Gronlands Minister 1kke 1 Kredsen. 

Statsminiater Btaunlng gik om Bord 

straks efter, at Landgangen var lagt, 

og havde en Samtale med Laugc Koc1r. 

Man havde nok ventet, at der skulde 

holdes Tale, men Laugc Koch er ingen 

Ven af offentllg Hyldest. Hvad dcr skc

tc 1 Retning af Modtagelse, var der!or 

at prlvat Karakter. Men derfor ikke 

mindre festlig. Det var en Hjerternes 

Gensynsfest, mens .,Soinniersolen" var

medc, som den ikke bar varmet Koch

Folkene een eneste Gang 1 den lange, 

sure Vinter-Sommer, de 1 Aar bar op

lcvet paa 0stgronland. 

De nye Fund 
Ekspeditionemes videnskabe. 

lige Resultater 
Vi gjorde 1 Gaar udferligt Rede for 

Ekspeditionens Forlob 1 de tre Aar og 

for de forclebige Resultater. Det maa 

derfor vmre n9k at gengivc lldt af det, 

Lauge Koch selv I Gaar t rak op som sit 

sldste Indtryk af Ekspedltionerncs lan

ge Arbejd:;dage. 
- Der er 1 Sommerens Lob gjort 

mange nyc Opdagclser og mange nyc 

Fund, 110m sammen med tldllgere Aars 

Resultater vii blive Arbejdssto! til 

mange Mennesker endnu i en Aarrml(

ke. 
Fra den store, frle Arbejdsmark vii 

Tingene nu spredcs 1 danske og sven

ske Laboratorler, og det ventes, at de 

''il bllve frugtbrlngcnde paa utallig~ 

Omraader. A! Laboratorlearbejdct af

hmnger dct bl. a., hvilkcn Betydning 

man kan tiUmgge Metalfundcnc. Der 

gives nll!stcn ikke et Metal 1 Verden, 

som lkke er reprmsenterct l 0stgron· 

lands Bjergc. Men Forekomsten er 

sclvfolgelig vldt forske111g 1 Mmngde 

og I Tmthed. Om det kan betale slg 

at lvmrksmtte Bjcrgvll!rksdrlft cfter 

dlsse Metaller, afhmnger a! et Utal af 

OmstamdJghedcr. A.nlll!ggene vU blivc 

formldabelt dyrc og Arbejdsforholdene 

tUS\·arende vanskelige. For Ekspedl· 

tionena Medlemmer llgger alt dette 

endnu I det uvlsse. Det bllvcr apam· 

dcnde Ma.aneder , mens Laboratorlear· 

bejdet staar paa! Men dctte cr kun en 

cnkelt Side, som ganske vist I Aar bar 

trll!ngt slg smrllgt pas. ford! det, dcr 

stod tllbage, netop Vll!scntllgst var den 

gcologtske Behandling af det 800X300 

1\m store Omraade. 

Fisken, der kunde gaa 

Minclst llgc saa spll!ndendc cr dct 

Arbejde, der forestaar med den f!rbc· 

ncde Fisk. Der er i Aar lkke blot som 

tidligcre fundet Aftryk af Fisken og 

savet Kllppestykk~r ud, hvor man hnr 

de bcdst tmnkel!ge Aftryk af det mmr

l·.elige Fortidsdyr. Der cr i Sommer 

fundet velbevarcde Stumpcr af Flsken 

ug det oven i Kobet de vlgtigst mulige 

Stumper, nemllg Gaa-Gmnger- Benene, 

som, da de f0rste Gang omtaltes, var 

en international videnskabellg Sensa· 

tion. BehandJingen af denne fossilc 

Flsk og dens Placering 1 Udvikllngs

lreren beror under Professor Stensjo I 

Stockholm, som venter slg uhyrc me· 

Calumet Buford blev 
Amager-Travels 

Sensation 
Stort Bes;g og velbesatte L;b 

I straalcnde Vejr begyndte 1. Etter· 

aars-Meeting paa Amager Travbane i 

Gaar KJ. 14. Paa Programmet fandtes 

syv velbesatte Lob. 
Man oplevede en Rll!kke udmll!rkede 

Oplobskampe, og I mange af Lobene 

faldt Afgorclsen forst de sldste P ar 

Meter Ioden Maalet. 

Uanset, at Travet begyndte forholds

\-ls tidligt, var der modt en stor Tilsku· 

erskare, der forogedes betydellgt cfter· 

haanden. , 

Trmner 1/olger F l.schmann, der t 

Gaar holdt 25 Aara J ubUmum som 

sch·stmndlg Trmner, var Genstand for 

mcgen Hyldest, saavel fra Travselska· 

bets som Publikums Side. 

I sjette Lob sprang en mindre Tota· 

llsa.torbombe, ldet Passepartout, der 

bar spoget lll!nge, blev Andcnhest og 

gav 47 Kr. for hver vovet Tokrone. 

Paa Plads gav den 98 Kr. for 10. Ellers 

var Odds omkrlng M!ddel.lwst. Sldste 

Lobs Vlnder, Calumet BUford, gav dog 

51 Kr. for to. Andenhesten, Bandit, 

bclonnede sine TUhll!ngere mcd Odds: 

16,59. Calumet Buford var Dagens Sen

sation. Etter en uheldJg Perlode er den 

gllmrende Traver atter kommet 1 Form. 

1, Leb, 2000 Meter. 25 Anmeldelser. 1S 
Hcste etartedc. 

JUgl Axwur thy, Hans Hansen, 3,08,2 -

1,U,l. Rylen, Am. Jensen, 3,08,3 - 1,37,L 

Alta. Elwyn, A. Lcth·Oisen, 3,10,11 - 1,37,2. 

Mortimer. 0. Stampe, 3,12,3 - 1,34,3. Ro

bert tho G:eat, s. Sorensen, 3,12,5 - 1,33,f. 
Rylen g1lt 1 Spldsen straks efter Starten 

og beholdt denne Stilling til StaldteJTamet., 
h\'or den sprang og fa.ldt tUbage, h\'Jiket 

Silvia. med den J;endto svenske Trumer 

Gi!te Nilsson 1 Sulkyen drog Forde! nt, 
Sll\•la. torte en Omgang, men I Oplobs· 

evlnget glk R!gt Axworlhy og Rylen !orbl 

hole Feltet. Den forstnll!vnte va.ndt kne· 
bent for Rylen og Alta Elwyn. Staldfi· 

dusen Silvia. blev lkke placeret. 
Odds 7,80. 2. Vlnder: 3,70. Pladael'tle: 

18- 16- 22. 
Event. Odd•: Rylen 44, Orion 081, Chll· 

ton jr 324, Alta Elwyn 179, Walther 764, 

Olaf 1157, Rlgt Axworthy 78 (1), RJgt1g 
298, Silvia 11H. Rollo «6, Queen A.xwortby 

1282, Reflex 2! (4), Prlmula. 52 (2), Pa
sang Lampo 716, Mortimer 132, Per Gynt 

1157; Wmthy Hall 480, Pommery 1671 og -----
Robert the Great 90. 

2, Loh. 2100 Meter. (Amatorlob). 8 

Anmeldeleer 6 Hellte st.a.rtede. 
Paul Worthy, Hr. C. J. Ryle, !1,11.6 -

1,31,2. Proserplna, Hr. W . Philipps, 3,13,2 

- 1,32 9. Ophelia. Hr. Ch. Nielsen, 3,13,8 

- 1,29,7 TIUUlh!iuser, Hr. Emil Ha.nsen, 

3,16,2 - 1,33,4. Guy Brool>o, Hr. v . Vil
lumsen, 3.20,5 - 1.36,4. 

Paul Worthy (Hr. C :J. Rylel forte tra 

Start til Maal og vandt let for Proserplna 
og Ophelia. der krempede om Pladacrno 

fro. Oplobssvlng<~t til Maalsnoren, og nm· 
sten lob pa.a. aa.mmo Llnle 

San Walker jun., dcr en Overgang la.a. 
pa.a. Tredlcpladsen, sprang \'ed Sta.ldene 

og blcv ll>ke placeret. Ogsa.a Proserplna. 
fejlede, men Hr. \V. Philipp flk den hur
tigt ned lgen. Dot kneb med a t faa Pro
serplna gOdt fra Start: va.r den stra.ks 

kommet I Gang havde den alkkert vundet. 
Odds; 2,64. 2. Vlndcr: 2.80. Pladserne: 

10 og 10. 
}; \·ent. Odds: Proeerpina 16 (3). Guy 

Brooke 269. San Walker jun. 60. Tann
h!Ouaet· 64 (1). Paul \Vorthy 26 (2). og 
Ophclla. 98. 

3. L oh, 2100 Meter. 12 Anmeldelser. 9 
Heste etartede. 

l'rlmo, N. J. K oster, 3.06,1 - 1.28,6. 

Nora. Scott. W . W!irn, 3,06,2- 1,28,7. M:lk
kel Muk, 0. llfAnsson, 3 08,8 -1.29,9. Fra

lick, Hans Hansen, 3,09,5 - 1,31.1. Nor· 
manner. Wm. :Jensen, 3.09,6 - 1,30,3. 

Storfavortten Primo (N. ;J K oster). der 

startede fra 2100 Meter. kom meget hur
tlgt foran Fralick, der var ene om at I 
starte scratc-h. Primo \ 'a.tldt knebent 
efter en voldsom Oplobska.mp med Nera 

Scott. Pa.a. Pladserne kom Nera. Scolt og rl 
Mikkcl Muk. ' 

Odds: 2,3:l. 2. Vlnder. 4,55. Pladserne: Str'"I'"'t 

1A - 17 - 1A A~t h 
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stod tUbage, net~p ~res,entugst v~r den 
geologisko Behandllng a f det 800 X 300 
km store Omraade. 

Fiaken, der kunde gaa 
:Mindst l!gc saa sprendendo er det 

Arbejde, der forestaar med den flrbc
nede Fisk. Der er l Aar lkke blot som 
tidligere fundet A.ttryk af Flsken og 
sa\·ct Kllppeatykker ud, hvor man hnr 
de bedst trenkelige Aftryk af clet mrer
kclige Fortidsdyr, Der er i Sommer 
fundet velbevnrede Stumper nf Fiskeu 
og det oven l Kobct de vlgtigst mullge 
Stumper, nemllg Gaa-Gamger- Benene, 
som, da de forste Gang omtaltes, var 
en International vldenskabellg Sensa
tion. Bchandlingen af denne fossile 
F:sk og dens Placering l Udvikllngs
lrercn bcror under Professor Stensjo i 
Stockholm, som venter slg u!Jyre me
get af sit Arbcjde. 

Det var Flyveme, der 
reddede Situationen 

Det daarllge Vcjr, den trette Taage 
og stadlg 0stcnvind med Isskrunlnger, 
Isvandringer og mcgen Sogang voldte 
Eltspeditlonen mere Besvrer end nogen 
Sinde. Selv om Flyvningen l Aar ud
fortes af en enkelt Maskine, ma.a det 
dog slges, a t det til en vis Grad var 
dcn3 Skyld, at det overhovcdet blev 
mullgt at gennemfore de udarbejdcde 
Planer og faa. aile Ekspeditlonena Folk 
med hjem l g od Behold. To Gange var 
man virkellg atillet ovel'for den Mullg
hed at skulle overvintre. Kun ford! det 
ved Flyvemaskine - Rckognoscerlng 
lykkedes at f lnde en Vej, slap .,Gustav 
Holm .. f rl. D en ene Gang var 1 Kong 
Oscars Fjorden, hvorfra det lykkedes 
at sllppe a d en .,Bagdor" , et Sund, 
som a ltid har vreret anset som usejl
bart. Ved Opbrudet fra Arbejdsfelter
ne var Maskinen llgeledcs til u•;mrder
llg Nytte. Stllojtnant Overby og hans 
to :Mekanlkere bar udfort ct bcun
drlngsvll!rdigt Arbejde. 

Striden med Nanok 
Om Strldcn med Direktor Jemwu og 

Nanok havde Lauge Koch lkke mange 
Ord a t slge. Han erklmrede, at han 
selvfolgelig noje havde overvejet en
hver Mullgbed, men a.t han var blevet 
enlg m ed .,Gustav Holm"s Forcr, Kap· 
tajn Vc.stmar om, at det vllde vere 
uforsvarllgt at ga.a. saa la.ngt Nord pu, 
som n odvendfgt var, for a.t hcnte Fol
kene paa H vall'osodden. Dr, Koch er
klmrede, a t han aelvfolgellg staar til 
Ansvar f or denne Beslutnlng. Han 
vllde ikke, f or a.t ,.bj~erge" de fire Na.
nokjmgere, som forovrlgt fkke var l no
gen egentllg Fare, lade aile ,.Gustav 
Holm"a ombordvrercndc og h ele Ekspe
dltlonens P ersonel lobe en alvurlig Rl· 
siko. 

Direktor J ennov beevder paa sin 
Side, a t han vU k rreve Erstatning for 
det Tab, Nanok bar lldt. Staten havde 
givet ham Tilsagn om B esejling a.f 
Hvalrosodden, og det havcle vmret mu
llgt. Mcningcme er bittert dclt mellcm 
de to P a rter, et Ulle Skaar 1 Hyggen 
ombord. 

Men intet Skaar 1 Gensynsglmden, 
da .,Gustav Holm" kom hjem! Tre 
Aars Arbejdc er til Ende, ti Aars Stu
dler venter. Danmarks Gcrning 1 Gron
land er naaet ct la.ngt Skridt frem. Ven 
og Fjende man erkcnde, at Lauge Koch 
har staact for dette Arbejde som en 
Man d. 

Shumrock. 

........ u ... u, u,w,u - J.,i)O,'l. Paul Worthy (Hr. C. J. Ryle) forte fra Start til Maa1 og vandt let for Proserplna. og Ophelia, der ltmmpede om Pladscrno fra. Oplobssvlnget til Ma.alsnoren, og nm· aten lab pa.a aamme Llnle. San \Ya.lku jun., der en Overgang la.a pa.a Tredlepladscn, sprang \'ed Stn.ldeno og blcv ikke placereL Ogsaa. Proserplna. fejlede. men Hr. \V. Philipp flk den hurtlgt ned igen. Dot kncb med at faa Proscrpina. godt fra Start, var den strak11 kommet I Gang havde den slkkert vundet. Odds; 2 ,64. 2. Vlnder. 2,80. Pladserne: 10 og 10. 
E vent. Odds: Proterplna. 16 {3) Guy Brooke 269. San Walker jun. 60. Tann· hli.t•eet• M {1). Paul ·worthy 26 (2l, og Ophelia. 98. 
3. Lob. 2100 Meter. 12 Anmeldelser. 0 Heste startede. 
P rimo, N. J. l{oster. 3,06,1 - 1,28.6. Nera. Scott, W Wlim, 3,06,2 - 1,28,7. Mlk· kel Muk, 0. Milnsson, 3.08,8 -1,29,9. Fra· lick, Hans Hansen, 3,09,5 - 1,31,1. Normanner. 'Vm . .Jensen, 3.09,6 - 1,30,3. Stor!o.vorlten Primo <N J. J{oster), der sta.rtede fra. 2100 Meter. kom meget hurtlgt foran Fralick, der var ene om at I atarte scratch. Primo , ·andt lmebent cfter en voldsom Oplobskamp mod Nera. Scott. Paa. Pladserne kom Nera Scott og r. Mlkkel Muk 
Odd11: 2,35. 2. Vlnder: 4,55. Pladseme: 16- 17 - 16. 
Fralick 100, Nollie R. 147, Newton 217, Mlkkel Muk 47 (2), Omkap 29 (4.), Nern Scott 68 (1), Normanner H7, Primo 23 (9) og Marks 1752. 
t. Lob. 1600 Meter. (Sprlntcrlob). 11 Anmeldelser. 8 Heste atartede. Star Me. Elwyn, Peter Andersen, 2,12,2 - 1.23,7 Calumet Darlus, s. Sorensl!n, 2,14,3 - 1,23,9. Hoping, Wm. Jensen, 2,14,6 - 1,23,1. Laurltz, Aa, Christoffersen, 2,15 - 1,23.3. Lew Jennings, 0. M.1nsson, 2,17,1 - 1,2!,6. 
Fra. Start til 1tfa.al forte Star Me. El· wyn, der blev glimrende kort af Peter Andersen. Sta.r'en vandt overlegent og hostede meget Bifald fra Publikum. Peter Andersen vandt henncd sin 10. Sejr I Da.nmn.rk med sin 4-aarlge Hingst, der forbedrede sin Rekord tor Flreaarlnger !ra. 1:24,0 til 1,23,7. 
Paa Pladsemi! kom Calumet Darius og Hoping, Begge sprang I Starten, men kom hurtlltl I Trav !gen. Signal Hale (Hans Hansen), der var Nr. 2 gennem Ma.alet, dlskva.llflceredes for urent Trav 
Polly Hanover (N. J . Koster) sprang I Starten og kom flere Hundrede Meter efter Feltet. Den opgav 
Odds: 3,48. 2. Vlnder: 4,30. Pladserne: 16- 14- 2:1. 
Event. Odds: Star Me Elwyn 34 (4), Calumet Darius 38 (1), Calumet Director 27 (5), Signal Hale 65, Lew .Jennings 72 (1). La.urltz 328, Polly Hanover 64 (2) og Hoping 214., 
11. L ob. 2000 Meter. (Handlcap-Sa.lgs· lob). 21 Anme!delser. 13 Heate startede. ChapUn jun., Sophus Serensen, 3,00,9 -1,32,0. Yvette, W. \VIl.m, 3,06, 1,33,1. Monark, A. Anthonsen, 3,06,2 - 1,32,2. Manhattan. Kat Hansen, 3,07,0 - 1,31,7. Ivan "'orthy, M. Rabcnhorst, 3,07,8 -1,30,3. 
Yvette forte fra Stal'ten tll 3 Meter for Maalet, ltvor S. Sorensen med Chaplin jun. kom strygende forb! fra Andenpiadsen, og vandt meget knebent for Yvette. Nordbo, der under storste Dolen at Lobel laa som en fin Nr. 2, fa.ldt tllba.ge I Oplobssvlnget og blev lkke placeret. Odds: 2,87 2. Vlnder: 10,31. Pladseme: 15- 31- 17. 

ser 1 mmne--rommeo 
dret, bvad denne stoa 
skUlde i K0benhavn. 

Svaret blev givet 
Manager, Hr. Rudol/1 
at man havde taget 
ner med, for at Blal 
gennem de sidste Dag 
benhavn kunde komm 
Og Svmrvmgtcren var 
HeitiZ La::ck, som er • 
Letsvmrvmgt og Svre1 
h\-iS Rekordllste fin• 
Bpakoto og Svcnskere 
B<m, de tldligerc EuroJ 

Et paent 1 
Hele Bokseselskabet 

til Hotel .,Ha.fnla", hv 
llgbed til at se lldt ns 
.:rteme. Bla.ho er en m 
lende og temperaments 
paa 23 Aa.r. Han er a 
relse som Aggerbolm 
saa kra.ftlgt bygget. 
brerer han Spor af sit 
vmrk, og han ha.r endn 
k er fra sin nyllgt overs 
Mellemvmgteren Neubau 
og llgner paa en Prlk d 
lemdlstanceleber Boltz 
Gange bar stnrtet 1 Ko' 
tredle 0striger, - Ba 
Geo A lbert - er 19 A a r, 
mest ud som en Konflrm 

I Stedct for den fran E \·ent. Odds: Yvette 149 , Nordbo 117, bokser Nfcolas kom ban Chaplin jun. 28 (3). John Bacon 297, Monark 4.9, .Just Worthy 165, Nany 112, Pardon 63 (1), Manhattan 11!11, Mildred ~ (3), Liberty Bond 183, Lindholm 795 og Ivan Worthy 660. 
6. Lah. 1900 Meter. 16 Anmeldelscr. 12 Hesto startede. 
lUorulng Star , N J. Koster, 2,110,8 -1,29,9. Passepartout, Knud Hansen, 2,52,7 - 1,29,9. Ryan, \ Vm. Jensen, 2,53,0 -1,31,1. Rhona, M. Rabenhorst, 2,53,2 -1,31,2. Oberst A:tworthy, w. Warn, 2,4,3 - 1.33.7. 
Oberst A:tworthy laa l Spldsen et kort Stykke, hvorefter den faldt Ulbage. Morning Star forte Resten at Lobel og vandt slkkert for Passepartout og Ryan. Roar Bingen sprang og opgav e!ter to Omganges Forlob. 
Odds; 2,37. 2. Vlnder 23,57. Pladserne: 16-98-17. 
E \·ent. Odds: Oberst Axworthy 213, Ossa. 256, Qulclt Adur 160, Rendemasken 720, Rhena 336, Robert the Great 76 (1), Ryan 56 (2), Ra.trl 115 (1), Morning Star 23 (12), Pm:la. Florian 1407, Roar Bingen 33 (2) og Passepartout 5:;2. 

Rour, og saavel han 1 
var prene, unge Mennesk 
taget er det et ualmlndel 
Boksere, vi denne Gang 1: 
til. 

Vi er underret 
Vi beder Manager Ru<L 

ovrlgt var med Noach f 1{, 
7 Aar alden, om nogle Op 
sporger forst: .,Kender Dl 
noget til Agger holm 1" 

- Ingcn af os h a.r set , 
har lmst Referater af hi 
og kender hans Rekordlis\ 
v~d. han slaar haardt. Jeg 
saa et Par franske Manage 
haft Boksere i K0benhavn I Et udmaerket Handicap Aggerholm, saa "i vM, h\'l 

7. Lab. 2000 Meter. (Handicap). 18 ind til. Anmeldelser. 16 Heste startede. ikk Calumet B uford , Hans Hansen, 2,57.• - Er De saa e nervi - 1,23,7, Bandit, M. Rabenhorst, 2,57,8 faldet af Fredagens Kamp, - 1,25,5. Loreley, Gerh. Petersen, 2,58,1 _ J eg regner absolut me - 1,:ro.1. Burgoyne. Arne Pedersen, 2.58.2 - 1.29.1. Mr. Brooke, S. Snrensen, 2,59,0 - 1,28,6. 
Dagens sldste Lob bod pao. en meget hn.ard Ka.mp faa Meter for Maalet, hvor fire Resto n111sten samtldlg kom over Stregen. Handlcapet \'O.r udmrerl<et udskrevet. Cfjumet Buford gjorde et Fremstod 2-3 Mett r for Ma.a.lsnoren og ,·andt knebent. Hld4lgo, der kortes af Koster, spro.ng og blev lkke placeret. 
Ojld11; 2:1,73. 2. Vindcr: 16,59. Plad-

semo: 59 - 56- 63. Loreley 295, Burgoyne 229, wall 4.37, Nlersperle 156 (6), Nt dalgo 26 (13), Schna.dahUpfl Arnold 75 (1), Mr. Broo'ko 1 112 (1), Guy Bates 45 (4), B 129 (1), Hanover Dlllon 295, Anno. P . 664 og Calumet Bufol - Nreste Lebedag pa.a Am~ da.g den 4.. Oktober Kl. 14. 
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ST. RE6NE6ADE 2. KBBEHHAVN K. 
TELF. C£11TRAL 11 ,185 

skriver den 1 L1 19JL 

' 

·tauge Koch 
atter mod Nord 
Sommerens Koch-Ekspedi-
tio~ bliver en international 

Udllugt 

Lauge Koch.s EkspediUon tu Nord· 
ostgronland denne Sommer eyDes at 
skulle anta.ge Karaktcrcn at Kongrcs! 
Under hele Arbejdet paa 0stgronland 
har Dr. Klloh vlst en uclstra.kt Gmshfri· 
bed mod Vldemkabsmmnd fra andrei 
Lande, som anskede at vrere med 1 det 
danske Arbejde. I Aar fortsrettes den· 
ne Linie i en sa.ada.n Grad, at Udlmn· 
dingene er ved at bllve de mange -
heldigvls er det dog Sveruskere de fleste 
af dem og altsaa ikke rigtige UdJam· 
dinge, 

Fra. Sverige folger otto Mand La.uge 
Koch. Den forncmste a! dem er Kochs 
Medarbejder gennem flerc Aar, Pro
fessor Helge Backlrmd, der ledsages a! 
Sin Son. 

De ovrige svenskc Vldenska.bsmamd 
er Dadd Malmqul.st, JOIIG.'J Gra11stri:im, 
G. Soderberg, Sten Anreli, Erik Jo
han.sson og Gtt&tav Wiill!J8ji:i. 

Efterhaa.nden har en vrescnUig Del 
c.f Interesscn for det vldenskabcligc 
Arbejde i 0stgronland sam1et slg om 
Bjergene, og der vii l Aar bllve fore
t~t et nyt, srerdeles sagkyndlgt From
stod mod 0stgronland..s Alper, ldet dcr 
fra Schweiz kommcr en Professpr, Dr. 
Wegmann, en anden, Dr. We11k og to 
unge Geologer,Gau.s.ser og Ma.soll, 

Paa T orsdag starter Eks
peditionen 

Naar ,Gustav Holm", h\'ls Indret
ning til Eksped!tionen nu cr n~cn til· 
cndebragt, paa Torsdag staar ud paa 
Togtet, er h\'Cr Krog at Sk:bet opta.gct 
Foruden de alleredc nre\•nte Udlrendln
ge rejser Finncn, Magister Kurt Lupan
cler med. Herhjemme tra tagcr Laugc 
Koch en halv Sncs M:mu med, og Na
noks Dircktor, Hr. Jcmrot·, der bar faa
et tilstaaet fri Transport for Pcrsoncr 
og Gods til Nanoks Stationer, modcr 
se!v Tolvtc om Bord. 

Shamrock. 
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GL. M0NT 4 K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

E ks t rahladA t 
- - ----- - - - - -

skriver den 25 SEP.lgj~ ..,. 

tAtJGE K0G~Hs 
VEil.KO MSrT! 

Efter en fire Maaneders Gron

landsk Ekspedition er Dr. Lauge Kocl• 
idag l'endt tilbage. Den Vclkomst, 

ban modtager ved sin Tilbage,·enden, 
et· pneget af stor Sympati, nf Respel..-t 

for Arbejdet og dets Resultater, saa. 

viut Yi forstaar dew. 
H \'Or store Opdagelscr Ln.uge Koch 

baa· gjort i den allernordligste Del a f 

O"tgronlaml, h\·or Ekspeditionen bar 

drcret sine Studier, knn \'i seldolge· 

lag i~ke tale om, fordi yj ikke n!d 

noget derom. Han bar opdaget en 0 
ude t Atlanten. Han har fundet Guld 

og andre mere eller mindre redle Me

t aller. Han skal navnlig ha,·e gjort 

mcget I.Jetydningsfulde urkroologiske 

l~und: Forsteniuger af Fisk fra Old

t idcn, bl. a. de meget interessante fir-

bcuede Ftsk! De \iden~kabelige Cn- ~il for'tsat at \'rere 1 Spidsen deroppe, 

dersogelser og Fund srges at ,-rere og ,-or Glrede o\·er, at en saadan Eks

llll.'get omfattende: der hjerui.Jringes et pedition som den Lauge Koch'ske \en

belt lille .Museum fra Gronlaml, nok der hjem med rigt L'dbytte, er isret· 

a t sludere i lange Tider. stor, fordi den understreger o,·erfor 

Dog, det er ikke disse 'ring, der os selv og helc Verden, at ,.j ikke lreg 

k.ln intercssere os mest. Det er den, ger os til Ho og Som paa de Lanbrer, 

o t. vi tor aige saadan: den politiske ,.j ,-andt i Haag, men t\·ret·timod agter 

Side af disse Em ncr, dcr interesserer rat m:rc om muligt mere ,·aagne, end ,.i 

os strerkest. Ved den politiske Side nogensinde for \'ar. 

t amker ,j paa Danmarks Fot·pligtelse Det ,-ar en god Skrebnens Forelse, 

td at drage de rette Konsehenser af der i den kl'ltiske Ttd for ,-ore Gran

den Dom i Haag, )1\'0l'\'Cd d fik den lands-Interesser gav os Mrend som 

intemationale Anerkendelse af ,-or Kmtcl Raamu~ltm, Lauge Koch og flere 

llnjhedsret o•er hele Gronland. Naar andre til at godtgore ,·or indre Ret til 

Lange Koch-Ekspeditionen nu ,·onder 

tillntge rued glimrendc \"idenskai.Jelige 

llcsultater af sine .Forskniuger, er det 

tillige af en srerlig og rent national 

1 nteresse, sow et Vidncsbyrd om, at 

, i forstaar og nl efterkomme ,-or For

pltgtelse til at gaa foran i eth\·ert 

'triPnskabeligt Arbejde imlenfor det 
arkti~kc Omraade. Med Rotten til 

C..ronland bar 'i tilhge faact l'ligten 

Gronland, som er et nod,·endigt Sup

plement til d£_~uridiske Ret, d er- \ AI> 1 
hven-ede i Ilaaa; Og det er ud fra ~~ 
Folelser af dcnnc Kategori, at ,.j 

idag med sredig Glrede og Stolthed 
hyder Dr. Lauge Koch Velkommen 

hjeru fra den forstc store Gronlands.

1 

Ekspedition efter Haag-Dommen. , . el· 

kommenl 

-----·. y 



CL. l4llliT 4. KlilBENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11.995 

llladet: 

Ekstrabladct 
---·--~·--

-- den 17 AUG. \\j,),) 
• 

el -- --------- -· ---· 
Illdltlnthisen strmltker 8it ilie ltelt op til NordostranJingen - Jer « ,_,;,e golJe Lllnilslrtl?ltninger ;.ellmr! 

BT 0RICE MELLEM fJSTGR0NLAND 
OG SPITZBERGEN 

IJr. Koch udlaler sig til.,,Ekstrabladet'~ 
S. S. Gustav Holm, i Dag. 
~ for Elutrai.Ia<lel. ~ Pllamlil* or Ill 1111• G ....... IIIIIIIYI{, fl --Dr. LIUP K- E....,.._ vii- h)lnl 

... A-, - IIIJII( --, IMd -·---· 
... ................... --~·-·-IIIIi I •a -··& F .. IR,ll a ... , • ...... l ... l&lllllliWitlllnf ... _ .. .... 

Den AviJe Plet 

JIIIID:~S- ............. If 
C f-:::::::;;::;~ .. ;::·ftw.~ I II 1---Dr. KHII bl. a. HI Eklo lpllll_,_ Dr. K ... ll 

Et Interview lf'ed 
Dr. Lflugw KfH!Ih 
.._ .. K---1• - Vl.flnla a11o 11'11, ~ a1 ~-···~ -- 1(-yn Ul ilal ......- UeJIItl lndlrP II"" L- ... IW N ... ahsuilf4&1i; II& liP, al vi ham-., 0 ...... ,- .,_. IIMI latt•N ha- vi T-, .. -Ill=~ kin Dalllftal'b. ell• Alabamllllilllllllltenerne na• Olltl£1111... Vi IGIIM&IIr .... , at tllr edt, lllel- Eliapod- 11111111118 HI KJS~orno. lllar __ IW~ ........ - far s...-.. .. VI har -.al•ot, ot Indian- lk... har 
Farltlndllll 111111 Nenlostraudlnpn, dlr 11111111 --aulp, phla Landllrakn'- hnol .... 
0- PliO a....- Omraedl har VI mort pia Fllllllkrldl. VI fultllo Bjlr..._, - vi unllltrs .... I 1127, Ul Dllllllarbhnlt. Det viler 

,.a,aldtn-111 Na~.-

GRfl)NLA.ND 

- lla- 111m-B TIKi- - A• ... -... ,,a- H ..... par I Allen .,._.. Ul DIIJo .... -.....· 
L ............... M' tuiJ 1 nJta ,.,.., F• ....... -~ .. - ................. . .... 

:Vi bringer her en Kort•kitse, der atlllluellllfll' ..... , ..... uu,. koiM ....... _t._.. OIIH .... I ... . 

•• , • ...., Man "" ~mpn. Hlkrl.._ ltwllllet1 Laup IC..tl ... r ._..._. Tfl1bil...,..._ af en"-'"' .... til llklllfte ... . 
I f'-ttflt ..... ._ ..._.......- "ft+wWM W ... --- ...... tl lillt' .......... - ... 11M'..,... ....... - W. 
......._ .. _., ..,... 'fiHII ... abene ••n~~tlnpr. 

Kgch & Co. var 9Y2 e i Luften 
En Beretning til Gr11nlands Styrelse 

iorten 
~au. else 

--~----

e ved Nordapid-I 
RriJI har Grtnlandl StyreiN mldtapt t.aJIIIIdl ....,. ....... a. a1 Dji1D.punlld01 '9idfte til lki der ve.r bllli Telearam, dw Onedq Allen .- aflendt Ira ,.GUlla¥ Hehlt': ,.a a.f l(onb~Ju,. - Efter 3 Dagea Taage ud for Lambertland indtrd i Gaar Opklarin .. I Din EnM•ffd&P tit lldll .......... qaiiMI tit Antlrltlc-

Jio,.,. •la""d" no•d om Lambeniand. og .; modto Land •eet "'"''· ........ I&-dl-til*-" PliO ,_,.and 18 D 
J'ulgte derefter Sydkanten heraf til Zigzagdalena Begyndelae og f1t1j ber· tw .,,... .. 1'11111111 ....., .. ....,.. tit lhmdln 
fra tvan over Danmarkafjord til Bunden a.f lnJolfaljord, herfra til Bun· ., lnplflfjft .. ••• til I aft • ...._ FIJ"'lld pu ~,.._ 

lliltlteiMu Kort ~matle, men -
. Ej••• .llikk'"-

Damnorbobpeclltiouoa K>oii<OD- ar -... -~on owr inbe ._._.,bfjottl ., foilrltfhliaL lla. i l'ot.t.linpn af r-dosi•or,...,.....-.~. · De geGINfilh OS poiorbb ltelata.t.er et lenst OV8t Forventning. Der _. L.adftD.d IMp 1lele K,..,._, _.Len Ryder &ia: ao km ud fra Niog· lad ... • ldj tv,,..... 9•• j.,._ liau ,.Guata• Holm", men Ski-1M kan dog pa uden om os aejlil i ~ Va'Dtl til Hord"f1111kundinpn. SlriloG,.... au Qdolle< for u ~... .UO.Ojd.. lf'l- AI• "' 

Prof. Martin V-ehl: 

Lauge Koch$ Opdagelse 
ar ea 8adrift . 

Noget guake nyt --- Derimod lyd81' dat u.atetil for. ba..-de, u ~ ill:te 1kulde 
uallllladtillf~ .... at der dulda ... store, aoJ.de Landp..-·ap1' imeDe~n. Deh er for m.ia ec for We a. .tdealbbeliae Fonll:aiq: - aopt pub ayt, Man har ahi• meat, rJ; t..n.ll~ eendte en 
Tuqe a.nad, "' at. lhr arerito'l'-ecW itke Ml' ...... ead Ia. A.t. L&atle )[oU IIU 
"'-" rerideret "" Opfkttel118 paa dette Puakt, er ameatelill en BedriR - eel• 

.... lftU. ((ll'bok:JI; lie alnntende, lmlW1 ... i..U.- a.nnere Bfterre'mio.... 
Man maa tMd a.a klJent.nt.e Inter... itudeM den fullillrtll&lldip Beretain& fra de!me J:UpNai011, de1' .,-a• at bave ............... 'I'WdifaW. Rlltlba.-

ter ••• 

1 Cr;ral1111J. ,eolori•lte 
Uiiom•i., 

Om da reolotiM• RMu.lt&Mr adt.ler 
Mtueftllli ............. , Dr. pbil. K_..• Col
lint~, der Ur ..-.rtig.t li1 iadgaaende ..a Qnalauds o.okci: 

- &.up KOih liar a1t1U •• tulst ... 8Jer&'k1Nt1 eotn han Jandt fl .. .. .. ..... ....... ....... ltiMitr. Oli .............................. lht., .. _ ........... ~ ...... ata• wtd Portii:Yd......., I IOrdekor· ,.. 01 11101..,.11 Htltlttnde meJet 
lnte• n••· "M at Hlp lltnne .............. ~ 11 Nercloeb1lftdln· ,_. bar Lau11 KOih .._ KoftUIIUI· 
tetln unllem HOI'd· 01 ... Q...mand 1 &eoiOBhk Fordand - en Kontinul· tet, eouw Yl ld4til liar ..... et. 

Deter Ill MUepall-poiolllkt Udfe........, der her er IIMIII, 
.. ftr • aranll tllld IIIIM den ll'led Gllllh. 1'lftlap staar nu •• man1e ..................... ,, ........... 01· 
-Will .......................... ~ .. , ·- -

' ' 



GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet : 

skriver den 
- 5 AUG. 1933 

~I N D I R G H 0 G llll G E K 0 C fl 
FlYIER SAIIEIIOD lORI 
Lindbergh og Frue naaede i Aftes Kl. 22 

0stgr0nland og har i Nat boet ombord paa 

Ekspeditionsskibet " 
Godthaab" 

Flyveturen over lndlandsisen tog 7 Timer 

og det ber0mte, flyvende JEgtepar erklrerer, 

at Turen var det pragt fuldesle de har opleyet 

Lindbergh-itdtaler. sig til ,Ekstrabladet"' 
• Lindbergh var ikke mere trmt, 

h D L V h j 'l • f • Afil end at han efter a t han hjertellgt Ll.nd'le11'al og ans r. auge .nOC r,g1 sen z es var bte-ve, budt velkommen - om· 0 I 0 n Frue fiSJ J gaaende begyndte at drofte Planer· 
i Gaar over lndlandsisen fra Oln tz•l den ber·n~rnte Gcest ou sam- ne for Vldereflyvnlng, ligesom ha n Vestgrsnland til ~stgrsnland, :J:' JU 0 lndsamlede Oplysn1nger om de Ste· 
og i Aft es landede han glat ved arbe ider nu me am or at kunde tmnkes egnede eom Landings. d h fi 

der lange Sstgronlands kyst en , der 

Ella ~. hvor den ene af 'J pladser for enten La nd· eller Vand· 
EKSTRABLADET' S S stgrsn- -t• d Dl L d • l d maskiner, lands-Radiostationer oprettedes J zn e en .f.l I yve- an Zllgsp a s #######.,_ 

i Forfjor. 
Vor Privat-Korrespondent i 

~stgrsnland sendte os i Nattens 
Lsb flere Teleg rammer. Det 
forste - et lltelegram - an
kom t i l Ksbenhavn Kl. 3,37 og 

Baa 6nart Forbindelsen var etableret, I 
gav Dr. Koch Lindbergh dct Rand at 
gan. lrengero mod Nord end til Scoresby
sund, da der 1 0 jebhkket. er l"anskclige 
Landingsforbold bernedo paa Grund af 

gav den fsrste Meddelelse om, lsskruningcr. 
at Lindbergh og F rue lykkeligt Lindbergh mndredo derfor K ura og 
va r naaet over: gik til Ella 0 , hl"or bcggo Dr. Kocbs Eks-

Lindbergh 
naaede ~stgrpnland 
Kl. 22 i Aftes 

L INDBERGH LANDEDE VED 
ELLA 0 KL. 22,05 GMT. 

Scucro fnlgto en Rrekko Detaljer: 
Straks cftcr at Lindbergh i Gaar Efter-

pcditionsskJbc, ,Gustav Holm" og ,Godt
ha:tb" , netop ba'l'"de sat hinanden Stnwne 
- som bebndet. 1 EKSTRABLADE'l'S 'fe-
1( s;ram i Toradag:s. 

Dr. Lauge Koch flyver 
op til sin berpmte Gmst 

L.andiugcn skete Kl. 22,00 G~lT, e/tet 
midda,~:s 'l'"ar stnrtct fra Cbr1stlanshaab 7 Tinters FlJJl:llln!l , 01: fra ,G ustav 
1 \'eslgronland mcd Scorcsbrsund som Dolm" kom der straks en Motorbaad til 
"laal, sogtt> hnns [i'rue, der virker som Stede, som tog Lindberghs l\lasku10 pna 
:\lnskiucus HadJOtclcgrafist, at smlte sig Slmb og slrebto den i Sol og stille \'cjr 
1 Forbindelse med Dr. Koehl for&kellige hen til ,Godthaab", hvorefter Flyvema
Radloat.r.\io!lfi!• ak~!! f~ra~kreds i den lille Naturhavn. 

Dr. Koch opholdt slg paa sin Sta· 
tion Eskimonres, men kort efter at 
Lindbergh var landet, hertes ny FJy. 
vemotors ummen, og Kl. 22,45 lande
de Dr. Koch I en af Luttmarinens 

Ht inkei·Fiyvebaade. 

LINDBERGH
INTERVIEW 

(Se Side 5). 

Beamtnlngen paa Ella S , hvor Lind bergh l Aftes land~de after at have pu
eeret lndlandslsen. 

1 
] 

I 

So 

n 

D 

el 

h: 

JO 
ll E 



I 
'D 
imer 

crer, 

leyet 

·e trcet, 
lertellgt 
- om· 
Planer· 

1m han 
de Ste· 

Lindberg begejstret 
over Indlandsisen 
En Samtale i Nat med del flyvende 

/Egtepar 
EKSTRABLADETS Prirnt-Korrr- paa , Jelling" et Telegram herom, o SJ>Imtlt'nt /lk i l'iut, 11tdtr~ Ltn11l1troh Dam har derfor t roet, at det vat oo Jt'rue gtk til Kej., om 1Jord paa Scoresbysund, Llndbergs havde naaet ,U·o(llhaub", et lr1tenieto metl den be- da han lkke havde Kendskab t il det1 'Pmtc:ste af alle brremte Flyrerc, mndrede Rut e. Lindbergh fortnlte 

Horn. - Vor 7 'l'imers Fly\•ning fra \est-
til 0 stgrenland er det pragtfuldeste, l"i 
har opleJ"et. Gronland l'Br skont, da \'i 
l'i kom fly'fende til det, men Indlnnds-
isen gi,·er ferst det rigtigo Indt11·k nl. 
dette l'reldige, sl~rslanede Land, og 0st-
gronland er igen saa forskclltg fra tl•e 
Dele af Vestgronland, vi erterhnnndcn 
kender belt godt . . • Turen gik i oHigt en, der 

tndlnga. godt. i\fa11kinen arbejdede upaaklageligt, 
• Vand· og jeg hal'de ingen Vanskeligheder, der 

fl
w 

te pUo 

cr nl!rd a t nte'fne, 

Koch flyver med L ind
bergh nordpa.a. 

- Og h\·or gaar Turon nu hen~ 
- Det afhrenger af de Beuziufor~~·-

ninger, der karo stilles til min Raadighed, 
og dette Sporgsmaal skal forst klares i 
Morgen. Forelebig har jeg aftalt med 
Dr. Lange K och, at han vtl flyve moo 
mig i Morgen tidlig nordpaa til Clenring-
0en. ~laaske ledsages vi af en dansk 
Marineflyvebnad • , • t:'ndernjs uuder
soger vi en Landingsplads for J,andmaski
ner, som Dr. K och mener a t have fundet 
i Da.11nhd-Dnlen, og siden t'ilde jeg ger
ne undersiJge Forholdene her ostpaa, lige
som jeg a llerede bar gjort i Vestgronllutd. 

- Fl,Y'fer De tilbage til V'estgronland 
eller til Isbnd? 

- Det afhamger af Benzinen. Jeg 
bar megen Lyst til personlig at under
sege F orholdene paa Island ogsaa, nu da 
jeg er i N a bolaget, men jeg .,iJ ogRaa. ger
ne o'l'er Indlandstsen en Gang til a.d en 
anden Rute , • , 

,JeiHng" sendt til 
JulianBhaab 

• • • Til Lindberghs Oplysninger 
overfor vor Korrespondent kan fejes, 
a.t den danske Damper ,Jelling" n.f
gik fra. Holst~nsborg i Gaa.r K l. 15, 
straks efter Lindbergh3 Sta.rt. Dam
peren ha.r Ordre til forelebig a t gaa 
syd paa. til Julianeha.ab, og eft~r de 
grenlandske Skibskyndiges Ra.ad vil 
det ant&gelig bJi,·e opgi,·et a.t sende 
Skibet til 0stgrenland, h,·or I sforhol
dene er for fa.rlige for et Skib, der 
ikke er srerlig bygget hertil. 

I Formiddaga udsend1e Qrenlands 
Styrelae en officiel Meddelelae om, at 
Lindbergh var kommet til Scoresby
sund, Det beror imldlertld paa en Mla.l 
forstaaelae. Lindbergh aendte, da han 
var naa~t overJ Kaptaj nlejtnant Dam 
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GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

: 1 ~ s t r a b 1 a d e t 

skriver den 
2 AUG. \S3j 

r, Dansk Flyvning op · under~orilpo 

Fra Danmarkshavn ved Lamberts Land 
til Pearylantf ved Nordpolen 

Den lmngste og interessanteste 
Flyvning over Grpnland I L~jtnant Victor Petersen 

skal f~re Maskinen 

F it I Ostgronlclllll foreligger der i Da[J et Primttclcomm til EKS1'Jlj. 
11L!JJE1' om w ator Flynzi110 tzl Gronlauds Nordlpicls, &om Dr. 

Luuye li och i 0 jeulzl.:ket er vecJ at fa rberede. 

I Vlnte r havde Flyverlojtnant Victor Petersen Planer om at flyve rundt 
om Gron land , h vls der til Sommer en s Ekspedition kunde skaffes en tre· 
motor et Flyve· 
baad, og der for· 
tes en Rmkke 
Forhandllnge r -
bl. a . med ttalien
sk e Krese, der 
var villlge ti l at 
stills en saadan 

Fly vebaad t il 
Raadlghed, 

Fra dansk SI
de ansaa man 
det im ldlertid for 
natu rllgst at ven 
te m ed en Rund-

flyvntng over 
Gronland I Kort
lmgningsojemed , 
indtil vi selv faar 
en Mask ine, der 
egner sig hertil 

lJen dansl:• fl elnl:el-6 1!/t:ebaad, der el:al til Gr.nlandJ Nord
epida. I J'~rcrazdet til nnatre: F/!Jt:ctl•itnant Y i c to r P e t 
r r 1 en - til l111jrc: i'l!l~emel:anil;cr K ra mm o a. 

- men Dr. L.auge Koch foreslog saa I Stedet en Flyvnlng til Cronlands 
Nordsplds, h vor ved m an vilde k omme til at overtlyve udst r akte Egne, der 
tidliger e k un - at Or, Ko1:h sel v - er befaret m ed Hundeslmde og paa Sk i, 

Plancrne til Cl~ Flyz·ni110 nord om G'ronlanct blev gnmdt[Jt oennellt· 
arbejdrt, alleredc i mlm Eksprditionet~ drou af Sled, ou 'l'clfyrammet i l T\ 

synllgt, at der vii blive gjort vlgtige 
Obser vat loner m ed H ensyn t il Ka· 
r akter en af hele det nmsten ukendte 
L and nordpaa. 

H idtil cr der forctagct 3 storrc Fo-
• 

tografenngsfly;ninger. Allo 22 Hold ar. 

bejder fotdclt O\"cr Str;:c~ningcu fra. 

Scoresby Sund til llorh~tedter Forland. 

en Distanco i LufthnJO paa 600 km. 

En Undsmtnings-Maskine 
holdef! parat 

Samtid·g mcd, at .,Gustav Holm''l 

gaar nordpaa, gaar ,Godthaah'' ti l 

::icorcsby Sund-Distriklct. for at forctage 

omfattende zoologisko Arbejder, men 

den andcn FIFcbaad holdes klar, hds 

Ii'lyvcekspcditioncn til Grenlands Nord· 

~pidst skulde behove llj;:clp. 

Pr. Fly\"cmaskine har -. i ira. Scoresby 

Sund fa act. EKSTll.\ nr, \ DET ligo op til 

8. Juli. Vi siger Tak, 011: mclder alt. vel 



1
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lndtll vi selv faar IJc n dansl:e 11 elnl:ei-FI!Ivebaad, dtr Jl:al til Groltlanch Norcl · 

I 
en Masklne, der apids. I j•Drcrsmclet til t:erutre: FlyceriDjtnant Y i c t or P Cl t 
egner sig hertil ~ r • c n - til ltojrc· fi!Jvemel:anil:er K r a mme t. 

- men Dr. Lauge Koch foreslog saa I Stedet en Flyvning til Cronlands 
Notdsplds, hvorved man vlld e komme til at overflyve udstrakte Egne, der 
tidligere kun - af Dr. Koch aelv - er befaret med Hundeslcede og paa Ski. 

Planune tzl ell Flynziti!J nord orn Gronland blev grundzyt gwnem
arbejdct, allcrule imlm Ehpeditionm drog af Sled, oy 'l'eltgrammet i 
Day t'l·ur, at de n" 1iaar foran dues Reali&aiioll: 

Til Lamberts 
Land og 

Peary/and 
SJS r.u.1lav Ilolm, i Dag. 

I'"'"'' / t>r Hllttr<l l•lntlet. 

DE t.o F.k spe<l1lto"n s~kibo ,Go<lthaab" 
og ,Gu~tav llolm" modes i )for

gPo, dl' n 3. A1·gnst, I"Cu Franz .ro~ephs 

Lanu. Derc£tcr gaur ,Gustnv H olm" 

nordpaa til Danmarksh:wn, ln' urfrn den 

planlagtc .;;;tor£1~·1 11111g t1l Nordgronland 

skat f10de Steel. 

Flyverlojtnant Victor P etersen og 
Kramme skal forst fly ve til Lam· 
berts Land , hvor der udlcegges et 
ret stort Depot. De maa antagellg 
flyve et Par Gange for at faa alt 
bragt hertil. 

Dereftcr starter Flyvebaaden paa 
den lange Tur til Pcaryland og 
efter en Landing heroppe, gaar den 
til Lamberts Land for at faa Ben· 
zin nok til Tilbageflyvningen til 

11Gustav Holm". Det bllver dan 
lrengate 01 mflt lntereaeanta danake 

Kort over Gronland m ed Lauge Kochs 
planlagte Flyvnlng indtegnct. 

Flyvning, der nogen Sindo cr fo rc
taget paa Cronland, og dct or sand· 

den anden F ly-rebaad holdes klar, hds 

.Fly1·cckspeditionen til Grenlands Nord· 

~p1dst skuldo beho>o Hjrelp. 

P r . .FiyTemnskine hnr • i fra. Scoresby 

<;nnd fanct EKSTR \ BLA DET hge op til 

8. Juh. \1 siger Tnk, og melder alt oel 

og sender Hllscncr. 

0/a. 

Et andet T£>legram opi~·~er, ab 

Lindbrrgh bar sagt Tak til de 1200 

Liter Benzin, som Dr. Koch Yil sblle 

til Rnndighed i Scoresby Sund, og ha.r 

lo,·ct Erstatning med det farste Sk1b, 

dcr nanr frcm. 

Lnidlc.ctid- lla.r-.K.ooh o.l~---~ 

rigcligc Forsyninger, at den store 

Fl,p•ning til K ordgranland kan gen

ncmiarcs, sclv om Lindbergh faar en 

llnand~r:ckning. 

Horn. 



GL. M0NT 4 K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

skrivcr den ) 

2 9 1UU 1933 

Dr .lauge ·Koch skat 
bia~rge Docent loel 

Dr:-HDel er med sit Skib ,Pol'arbjorn" 
gl!-(te& paa ·Grund ved Scoresby Sund 

GR0NLANDS Styrelse udsendte 
i Aftes en Meddelelse, der vil 

vrekke megen Opmrerksomhed. Dct 
oplystes, at Docent HoeZ med sit 
Fart.ej Polarbj0m er gaaet paa 
Grund ved Scoresby Sund og vii 
sege Hjrelp. 

Grundsti'Jdningen bar fundet Steel 
ved den saakaldte Gullygletcher Udt 
Nord for Scoresby Sund, og Po1ar
bjorn er strandet ved Hojvande, 
saaledes at det tidligst kan tages af 
ved nreste Hejvande. Skibet er tret, 
og der syncs ikke at vrere Fare for 
Besretning eller for Polarbjorn. 
Hocl har tilkaldt det andet norske 
Fangstskib Veslekari, og det anta
ges, at han nu vil tilkalde Gustav 
Holm. 

Lange Koch vii hjrelpe 

Docent H oel. 

GtL8tav Holm og Veslekari vii kunne 
trrekke det af Grunden, selv om det 

Gtt.stav Holm befinder sig meget kan forudses, at det bliver et tem
nrer ved Polarbjorns St:randingssted. melig dn~jt Arbejde - ingen af dis
Et Telegram til Styrelsen meddeler, se Skibe har nogen srerlig kraftig 
at .der er otte Timer mellem Skibe- Maskinc. 
ne. Da Gustav Holm ik.ke bevreger 
sig med nogen overdreven Hast, kan 

1 man deraf slutte, at .Afstanden maa 
vmre garu;ke kort. Lauge Koch, der 
cr om Bord i Gtt.stav Holm, er parat 

18 Mand landsat i 
Mackenziebugten 

til at yde ai trenkelig Assistance. Oslo, Fredag. R. B. 
Polarbjorn afgik til Grsnland om- Norsk Telegrambyraa bar fra Do-

trent samtidig ·med, ·at vor egen vi- cent Boel modtaget tele~sk Med
denskabelige Tre-Aars Ekspedition delelse om, at ,Polarbjern" er an

seJlede herfra, og naaede Grsnland kommet til Kap Herschell den 18. 
samtidlg med at Gustav Holm og Juli. Der er blevet landsat ialt 18 
Godthaab ko~ frem. Det er et min- Mand og Varer til den meteorologi
dre Fartej, og man regner med, at ske Station i Mackenziebugten. 
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GL. M0Yr 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet : 

Berlingske Tldenda 

skriver den 

•fO ctb,.._ 

Telegram fra Lauge Koch. Bjcergninren bliver 
antagelig besvcerlig~ 

G RPNLANDS STYRELSE udsendte 1 

A!tes fp!gende Meddelelse: 

,PolarbJilrn" med Docent Hoel om BOr 

er strandet ved Gully-Gletcher, lldt Nord 

for Scoresbysund og har tllka.ldt ,Vesle

karl". VU antagel!g tullge tllkalde ,Gustav 

Holm", der llgger 8 Timers Sejlads fra 

Strandlngsstedet. Skibet er gaaet paa ved 

H~jvande. Det er tret, og der er ingen 

Fare, men Bjrergnlng vU antagellg vrere 

besvrerllg. Er !dar til at yde al trenkellg 

Assistance. 

Dlrektl)r Daugaard-Jensen oplyser, at 

Telegrammet, som Styrelsen offentllggjjr, 

er afsendt !ra Lauge K och, som bef!nder 

slg l de samme Egne som det norske EkS

pedltlons-Sklb, der har Ishavsraadeb 

kendte aktlvlst~ Fonnand om Bord. 

VI ved kun. hvad der staar l den ud

sendte Meddelelse, slger Dlrektl)ren, og vi 

kender tkke engang noget nrermere om, l 

hvUke Lokallteter, Sklbet -er strandet. Det 

Docem Hoel. 

,Polarbjpm11 ved Kap 
Herschell den 18. Jali. 

OSLO, FREDAG. RB. 

maa dog bestemmes som vrerende 1 Franz Norsk Telegrabyraa har fra Docent 

Jo.seph P'jord-Gebetet. Hoel modtaget telegratislt Meddelelse om. 

I~Jvrlgt indlf)b senere paa Aftenen f~- at ,,Polarbjpm" er ankommet tU K ap 

gende Telegram f ra Oslo, der vlser, at 

,,Polarbjprn" lnden Btrandlngen har VII!• 

ret ved Kap Berschell og der landsat 18 

Henchell den 18. J ull. 

Der er blevet landsat talt 18 Mand og 

Mand og varer t1l den norske meteorolo- Varer tU den meteorologlske Statton t 

glsk.e Statton 1 Myggebugten. Myggebugten. 



---
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Lauge Kocfi.s 

Ekspedition i 
Scoresbysund. 

Flgverl9jtnant Vicror Peleraen 

fl9j i GtUlr Ira Island til 

Oatgr9nland. 

IPIZILGE Meddelelse tu Gr~nlanda st,._ 

relae er Dr. ,Lauge Koch'a to Ekspedi• 

tJotU.Sldbe ,Outav Holm" og ,.Oodthaab~ 

ankonunet W &:oresbysund Bsfndag Mor• 

I gen eftez: en Rekordrcjae paa. kun tre 

J)s)gn fra Isl&nd. 

Vldere !oreUggcr der fra Marinem!nl• 

st~rtet Meddelelae om, at den ene a.! Elui· 

pedltJonens Helnkel·Plyvebude. den, del' 

· !~)res a! FlyveriS!Jtnant Victor Peteraen, 1 

Gaar Eftermlddags Kl. 116 l&land5k 'nd 

etter MeUemlandlng 1 ls&fjord !or at lnd• 

tage Benzin atartede tJl Scoresbyaund. 

hvorfra der var meldt gwuttae LandinP• 

forbold med klart og stule Vejr. 

'10 Kilometer Nord for S tfSjmnats pa.a 

Island5 Nordvestlcyst mlfdte Plyvebaaden 

Drlv!J, og den f11fJ derefter 1 Taage over 

Danmark66trll!det. Kl. 15" ll!landl!k Tid 

passeredea Kap Dalton paa GrS~nlanda 

0stkyst ca. 60 ~mil Sydvest for &:ores• 

bysund, og Kl. 16~: lukkede Luftfa~Jd 

for RadlostatJonen for at l&nde ved :sf' 

Bestenunelsessted Kap Hope ved Scores• 

bysund. Der meldtes alt vel, as; den far• 

llge og vanskellge Flyvnlng maa naledes 

formodu a t \'tere gennem!S)rt uden mlnd· 

ste Uheld. 



' GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet~- • ·t ,.. ,., b 1 3. d e t .... 

skriver den 26 JUN: 1933 

LAUGE KOCR 
' 

S/ETTJ!JR 

FIN REKORD 
Begge Ekspeditionens Skihe ankommet til 

Scoreshysund elter kun 3 Ddgns Rejse Ira Island 
og med kun 12 Timer i /sen 

Den f-rste Grsnlands-Fiyvemaskine i ~uften i Gaar, 
f-rt af Ssl-.~nant Dverbye -

I Dag flyver Victor Petersen 
fra Island til Grsnland 

Lauge Koch ind over I sen 
iDag i Flyvemaskine 

I FOLGE et Privattelfgram til EKS
'l'RABLADEl' er Dr. Lauge Kochs 

t o Ek•peditionsskibe .,Godthaab''.J og 
, Gustav Holm!' ankommet til fJst
gnmland Sondag Jl orgen, - efler en 
~t·entyrllg hurtig Rekordfart gennem 
lsba:ltet. 

baad, der blev tilbage ved Is· 
land, starter M andag Morgen 
hertra t il Grenland, fort at 
Flyverlejtnant V i c t o r P e
t e r s e n og med Flyvemeka
niker K r a m m om Bord. Den 
ventes t il Scoresbysund Man
dag Middag. 

I .Scr cesL) ~und ble• der c:tor. Gl::cde 
o\·er \'or u ,·entrt tid I igr. .t\ ukomst. 
0 rnnla:ndernc fu lr:;tc fra. K.) .,tPn vor 
Sejlads det sidste Stykke ind og nn
kede os brgrjstret ,·elkommrn. Alt, 
ln·ad dcr kundc kr) be og gaa.. - dcr
imellt•m et \'ir\'ar nf goende llundo -
rnodtog os inde \'eel Lanc.lingspladsen. 

Blandt Ekspedifionn!B Mrdlemmer 
&taar 11 umoret lwJt. Rfkord~e,ladun 
rnd gnwem lse11 bef!Jc/cr, at 11i faar 
ca. 3 l'!}er lnn!}eu at arlJfjde i paa@rt
grondlund, og drt 1•il ulz'fuladig for
poe det t•id41ulml•I'1Ln' llA .. ... l.lnl 

Kgl. Bel-nningsmedalje 
E Y c1/ Jlwlllhusch vell}en.te Fun/. tiu

na:rer, llaadlmsbef]tllt Peter Duls
lioi cr blcvc1~ dcf;orrrct mr.d elm l;onae
liyc Bclunnin!fsmcclaljc mcd Krone i Spl~·. 

T'rd Konar.ns t!l·d,nu i Daa mudte 
elm dcl:orercdc l luudi11Ubcfjent /o r at 
tal.l-e. 



Aarets fsrste Grenlandsllyver, Slllj tnant 
Erik Overbye, der allerede i Gaar var paa 
Vingerne Ira Scoresbysund, 01 i Da1 flY· 

ver Dr. Lauge Koch nordpaa, 

Vor Privat-E orrespondtmt trlegrafe 
r cr via Lyngby Radio.: 

l Scoresbysund. 
Lauge Koch nordpaa i 
Flyvemaskine i Dag. 

8tS .,Grufav Holm.", Sondag. 
Prirat ,or E/atra!Jladet. 

~~~~~~~ Begge Ekspe= dit io11ens Skibe 
FV::~iiiif~~~ ankom i Morges 

til Scoresby-
sund. Turen 
gennem lsen 
tog kun 12 Ti
mer, hvad der 
er Rekord for 
lssejlads. Hver
ken danske eller 
andre Ekspedi

;!!~;;;;:~~~~ tioner er nogen 
S inde saa tid lig Flyverlejtnant Victor 

Petersen, der i Dag 
flyver Ira Is land til 

IJstc renland. 

naaet ind t il 
S stgrsnlands 

Kyst. 

Dl'n ene Ill':nkei-FI.) ,·r;ha:uJ ble> 
slraks sat 1 Vandet og foretog sin 
forstc Fly,·ctm·, fart a f Mannefly\·er, 
SoloJtnant J::nk Ot•erb1je, og i Mor
grn, ~landag, er det Planrn, at den 
g~ar nordpaa. rued Dr. /Jauge Koch, 
drr fra. Luftrn \'il danno srg et Skon 
orcr Isforholdcnc op laugs KJsten. 

Victor Petersen 
starter. 

Den a nden Heinkel-Fiyve-

iJ{}e dt!t t•u/em~·aiJclt!JC [(csu/laf. 

Gio. 

Enestaaende he~digt. 
I ishavskyndige Krcse er man fuld

kommcn forblofict o•er Lange Koch
Ekspeditioncns Hrld. Yan ha\'de 
fryglct, at Isforholdcoe i Aar skuldo 
nero ret ah·orligr, saa n,t der ma.attc 
rrgncs med en lrrngere og ikke ufarlig 
Pt:'rjode i Iscn, og i Stcdet cr dct, der 
for bar tagct Cgcr, klaret paa 12 Ti
mer. 

De to Skibo forlod Akurcyri pan Is
land 1 Torsdags, san at Turon Is
land- Gronland ikko ha.r tagct mere 
end smaa 3 Dog11. IIort~. 
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Bladet: 
I • I 

t r .., '-. I 2 rJ e t 

skriver den 1g Je':i 933 

Oft LAUGE KOCHS 
EKSPEDIIION 

Aile Ekspeditionsdelta
gere samlet i Akureiri. 

Fra Akureyri, Island, telegrnfcrer er1 
Pri'l"atkorrespondcnt i Dag til EKSTRA
BLADET, at aile Deltagcre i Dr. Lau.ue 
Kochs store 0stgronlandsekspedition nu 
er samlede i AkureJTi. 

De to Eksped1tionsskibe ,Godthanb" 
og "Gustav Hohn" ankorn til AkurQyri 
Lerdag Eftermiddag med nit '·el om 
Bord, selr om der under den strcrke Snm
menhobning bar neret ubebngclig So~~·ge. 

Dr. Koch og hans Ledsagcro, Seiden

faden. og FIJTerlojtnant r1ctor l'tttrun 

kom allerede i Onsdags K l. 19 til Rey

kjavik, hvor Dr. Koch har holdt Foro

drag om e stgrenlnnd. 

De sidste svenske Deltngero med Pro

fessor Bac/:lund, Upsala, i Spidsen cr nn

kommet pr. Damper fra Bergen, og nile 

er nu klar til St;~rt. Den ene nf Fly,·e

baadene fly'l"eS direkte fra Island til est

gronland af Victor P etersen, san snnrt 

der er gunstig Lejlighed med Ilensyn til 
Vejr og Ia. 



) 
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Dr. Lauge l(och og hans 
Flyvere rejst til Island i Dag. 

En Fiskeridelegation til 
Frer;erne og Frimurerc paa 

Inspektion. 

r;kulde et stort 51mb frcmad med Kort

Jregnlngen !gen. Lldt efter Mldt..en af 

September vent.er jeg at tunne \'rere 

hjemme 1 Kpbenhavn !gen. 

I 
GEN en Gr!lnlandsafrejse •••• og denne 

Oang var Skueplatisen Islandsplads, 

og Sklbet var Det Forencdes Rutedampcr 

,,Island", der gaar til Reykjavik. Dr. 

Lauge Koch, hvls to Ekspedltlonsskibe 

for et Par Dage slden forlod Kpbenhavn 

for at gaa via Akureyrl tU SZ>stgronland, 

havde toretrukket at rejse over Reykja

vik med .,Island" de Par Dage senere. 

Ran skal nok komme fprst derop alllge

vel, thl de gamle hredervmrdlge Poiar

skibe .,Gustav Holm" og .,Godthaab" cr 

nu aile deres store Fortrln utort.alt lkke 

Hurtlglpbere. 
Dr. Lauge Koch fulgtes tll Sklhet af 

sin Moder og a! sln Broder. 
- Jeg er glad ved, sagde han, at 

komme ud 1 det store Arbejde. som denne 

Eksped1t1on uvregerllgt vU krreve. Jcg 

fpler netop nu en 1>aa srerllg i!:tlerk Trang 

til at faa det hele herhJemme Udt paa 

Atstand og tU at faa noget rlgtlgt at tage 

fat 1, noget, der kan tage mine Tanker 

helt og holdent. En saa ator Ekspetlitlon. 

som denne, vii I den Retnlng nreppe lade 

noget tllbage at onske. Alene den orga

ntsatorlske Side af Sagen vii !lllve et 

\"reldlgt Slid. der nok skal bolde sin 

Mllnd I Aande. 
- Rver mange rejser I Dag af Deres 

Folk? 
- Ialt er vi fern Mand, der skal af 

Sted med ,,Island". nemllg forudPn mig 

Mllglster Seidentaden, Marlneflyver 

Lfjjtnant Victor Petersen, Flyvemekanl

ker Kramme og Motormand Poulsen. 

Han har vmret syg, og der har vmrct no

gen T\'lvl om, hvorvldt han naar at 

komme med nu. Plyvemasltinen har vi 

Jo med her om Bord. De kan se den 

der agter ude. Den tager vi nu op tU 

Isatjord, hvorfra saa Victor Petersen 1 

F!llge med Kramme senere vii flyve den 

over til Scoresbysund. 
- Og hvad er Deres egne Planer? 

- Pra Reykjavik er det mln Plan 

For1nden A!rejaen havde Dr. Lauge 

Koch en lrengerc Konfercnce nede paa 

Kajen med Dr. Knud Rasmussen, der 

var kommet for at slge ham FarYel. Dr. 

Knud Rasmussen !ortalte os, at hans 

egen Eksped1t1on tU Sydpstgrl)nland af

sejler herfra om Bard paa ,,Nordstjer

nen" den 20. cis., men allereue en Ugcs· 

tid forlnden vU nans store Flskekutter 

,,Kiwloq" afgaa. herfra. med en halv 

Snes Mand af hans Ekspeditlon. 

Med ,,Island" rcjste foruden de gr!ln· 

Jandske Ekspcdltlonsfolk Folketlngs

mand. Dlrektllr Halfdan Hendriksen, 

Piskeridlrektpr .Mortenlen og Grosserer 

P. LJikkeberg, der paa det danske Fiske· 

rtraads Vegne skal til Thorshavn 

for at deltage 1 det f rerl)ske Flskerlraads 

forestaaende mcget vlgtige Mpde til 

Dr!lftelse a! de frerl)ske Eksportforhold, 

sll!rllg l Relation tU Overenskomsten 

med England. hvorved Indfprslen af 

Fisk baade tra Danmark og fra Frerller

ne er blevet strerkt lndskrrenket. Blandt 

andet \' 11 man ved denne Konfercnce 

overveje et Forslag om at tv::erks::ettc en 

frerl)sk Storproduktion af Saltsild. 

Endellg var der med Sklbet en Frlmu

rer-Delegatlon bestaaende nf General· 

Irege Bornemann, Kommandor Kirer og 

Byretsdommer Efde, der skulde til Is

land for at lnsplc~re den derv:vrcnde 

Frlmurerloge. Dommer Elde sagde gan

ske v!.st, .at Formaalet med Rejsen var at 

unders~e. hvorvldt Vandct fra rte \'ar· 

me Kilder er anv~ndellgt til Toddy, -

men fra anden Side flk vi Rejsens vlrkc· 

l!ge Formaal at vide. 

sammen med Seldenfaden at rejse til 

Akureyri, hvor hele Ekspedltlonen skal 

samles, f!lr vi gaY vl!fere tU de ost

gr!lnlandske Farvande. Vi venter gode 

Isforhold 1 Aar deroppe og et stort vl

denskabellgt Udb~'tte, ltgesom vi gerne 
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------

lkriver den 9 JlJtq19J3 
/ tJJ 
{Den storve Grenlands-

Ekspedition d.rog af Sted 
i Gaar. 

EkspediUonssldbeae •Godthaabc (til venatre) og •Gustav Holme, der 1 Gear afaejlede W Grenland. - .En llengde Mennesker n r madt frem paa Gnnlandsk Plada for at tage Afsked med de Grealandafareude. 
D,r. L&uge IKOObs si<iste og s temte fandt sig bl. a. Dr. Lauoe Koch selv :peditlon til 0stgmnland indenfor og hans Nmstlrommanderonde, Bota· Tre..Aarsplanen afs~ede i Gaar Ef. nikeren Setdenfaden, der d~g lbegg~ teDitlidilags tKl. 2 m Gnmlands H11n- staar a.r l 1He1slng>gr, :for senere at dell!! Blads. I det sksnne Solskin, det tagil til Jl'lland, b\'or Eksped.itiontm aldeles .i.ldre hragte Tankerne hen paa samles. Grlmlanu og Is!Jeldene derow>e, s am· A.frejsen_::fODDJ~ sLg ! Aar ganske lede en meget etor Ma:mgde Menne· enkelt, uden TaJ.er elle~ anden &J· sker slg .paa Grlmlands Handels ma· tklellgfued. Klooktken 2 el~ebte en SlrBbe· leriske Plads. I det 11l]t) llawteb8fi6ln, baad •Gustav Ho;bnc bagllens ud ~ laa de to Ekspeditlml\'!Sk.ibe •Godt- Havnel8bet og tl 'M.inutter senere gled liaarbc og •Gusta"V Holme, Side om •Godtihaabe af Sted. Enkelte epredtJ Side, med deres !heje &igning ragen· Hurraraa.b, ~DWgen Vinken an~ Loon· de op over .de store P ak!huse, Qg med meto~klmder og et Par vemooige Taa· UdltigelJIJnden, der er karakterlstlsk rer hos de Hustruer og Kmrestel', for alle GmDlandssk.ibe, I M.11Bten. I hv.ls Mmnd eller !F-orlo>ede skal over-Ombord paa •Gustav Holme, del' vlntre derappe - og saa \"ar de to agtert~ ha\-de Ela@ediUonens FlY· , stolte 5kuder pu Vej ud aJ iHa.vnen >.:em~.ine stille~ qp paa tD~et1 be· ~ 



GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: }? 

skriver den 
(' 

{/ 

J 

l"' l ~ 

Lauge loch-S~ibene 
gik i Gaar til Gr•nland 
Den storste Ekspedition, der nogen Sinde er gaaet nordpaa. 

~ ~-~---

Fm. den &fo1·c Gronlmuls-.4./.lrjlino i G<Jnr: Dct ntc a/ Lnu.gc Korh-l':kspcdi· tronCIU Skrbc ,Godthaab" laggcr ud Ira Eajcn. Til t:cnJtre: Professor "Sarlund og D~. Latt11t Korh. 
:\fed rede Flag hPjst pan Ji'orloppene I atge eli nmntert. F arrel ttl Kamerat~r aom Tegn pRa, Rt man fnrte brAnrlfarlip; og K rere11ter. Last, lu de tn p;r~tnlnndake \eteran- • • • Skibe ,Gu~tnr Holm" op; ,Godthaab" Lauge Koch reJaer aelv t Morgen i Gnnr l"ed 14-TidPn kfar til Afsejlinp; med ,laland". fra Gnmlandske Handels Plads med Togtet i Aar er ~om tidligere fortalt Dr. Lange Eocha store O&tp;rnnlands- den ateN!te Ekspedition, der nogen Stn· F,k~pedtlron om Bord og Marine-Loft.- rll' er •11ndt til Gr9nland - den t..!ller farlnJer hrengt op Ol"er HR'kkene. Solen i alt l!Y.J Dt>lla~tPrl', h\·nraf Vulen•kabsakinnede paa dPt l"indslrlle \and, 'fJ:cr~> mrendene urlgllr i2 ..\lnnd - de fleste og 'J'ran duftedc Ol!; pnakaldto Lll'ng$cl nnge Folk mPd Mod pna Bedniter OJt nfter a t komme ud og 60Jio hos de ca. Friln£tsln·. Jlr;rr is 1\J. 14 Jtled ,Gusl:l\' 'J'usrnd Afskedtagendc, der l"ar modt op. Holm·, der fen''l af h nptnJn Weal mar, :\[j llt>m do 'filslNlencrendo \·ar saa godt ml fra K ajrn. Om T!ord l"nr Dr. Laugt ~CJ'Il alto Oronlnncls lnll'rP~~r rnrs Yppcr· Aoch mt•d 111 n 'lekrrtoor aunmtr ,qrulrnrl.c m!'d seh·c h omman lnr (,"u tnv Holm f<~~lrn, 1111'11 de ful)!le kun mod Ski bet f'og Adnural d mrlrtlfl i C::pi1l~en Desudcn til Hel~mgnr - cle ri'J·Or fnrst 1 Morsaas Drrrktnr ]Jauaaarcl-Jrrrun, Prn- 1!"11 med ,.Island". tiiiJJ!:e lllt>d Mnrinefps~orerne Sllriund, ,Ld, S Jrnun, fl rrren ,\1atcrinlrnesler T'ufor l'etcrstll. Ilerlm og Tlw1b!l · cr, Oherstlojlnant Fna :\lrnutt>r l'ftl'r gled .,Gndthaah" ud F'. 0. JIIT!I ~/Urn, rlr.n fnn)!ercndo ('lwf r ,,(,ustav Hnlm"s Koh·and, fort Af I fo r Fly\ Cl"<r•rtet, Orlog~kaplaJn S hrzl1rl haplaJn llo.•jrldt . .Skrht>no folges saaog OenPral nsprktnren fn r Fl.nclrop· ll'dc, ad trl AknreJr, ln·ortrl 1lo rente~ 

1 
perne, Ober~tloJln:wt For•lrt•. Forsalll· at anlwmme Sankt Hans Aften 0;::: sAn I ngen prOO:!Pd~ i ouigt stfl'rJ.. t af St II· Mette>, 1~ urRen mod fhlgranla ndskystl'n 1 dentcr, 11111!«' F I,YTl're 11;:1; ungo P ll'Pr i - nGmta\· Holm" lrongst mod l\ord. prikkcde l\joler, nile kommet. for nt 

-cy l 



OL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

skriver den 

Koch til fJstgr0nland 
I E/tenniddag KZ. 1.6 startede /ra Gronlandske Ilandels Plad.s den hidtil storste 1Jidenska'he1iae Ekspecliticm til f!Jst

oronland, n~mlio Dr. Lauoe Koehl store Ekspedition mecl Skibene .,Godth•tab" og ,Gustav Holm". Den omjatter 

i alt 109 Personer, deraf alene 7:! Vicle1ukubsma:nd, som skal 'l:idert/ore , Treaarsplanen" s Arbcjde, der 'l:tnfie.s a/slut
tct til na:.ste Aar. 1' m- Fotooraj too t Formiddaos disse Billeder, som ,;iser l• orbercdcl.,cme til ilfganoen. 0-.;er.st til 

vcnstre ses Zoologcn Dr. Spdrcl;, der tlou ikke sclv skal med, men cr ho11tmet paa Dcsoo om Borel paa ,Godthaab". 
Ped hans Side staar Ebpcdittonen., ,Alt11iuhommtd" Magister Seidtn/adt:n. Til Tu~jre bebragter Sturmand Jorgensen 

med bel:ymret Mine den overfyldtc La&t i , Gustav Ilolfll", og endelia har man nedent til 11en1tre to a/ EkspeditioneM 

udenland~kc Deltagere, lk achweizi.ske lljergbe&tigere Dr. Dii.tlcr og Dr. lJiirgi, 



GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet : 
~, k s t r a b t a d e t 

Dr. Lauge ~oc11S 
Hjrelpere 

tre f0rste udenlandske 
ankom 1 Dag 

De skal arbejde oppe i de 11stgr11nlandske 

Bierge, 2000 Meter til Vejrs 

De tre BJergbest lgere, 

PA.A 'J'or&dag gaar Dr. lAu()t Koehl t o Aile t ro t •ctrmudingo bl'rnmmN 1 heje 

E kspedittonsskibe nnrdpan, og i Tonl'r, do godc Arbl'jdsforhulrl Da nmark 

Dag a nkom F ort roppen nf de mange, bydl'r rlem. De faar Jt ,·er I'll )l utor baad 

udenland~kn Specta!ister , dc•r i Aar knyt.. sttllot ttl Disposition meet en Pllcr £lt>rl' 

t es til den 120 ~faud sta?rko Ji:kspeclition . R jmlpc•re, eftt'rsom Arbt'jdi'L krlt'\·er, og i 
F or troppen bestod Bf Srhwetzerne, nile Jl l'tningcr bar de fnnt't den•s Onsker 

Dr. Bet! a•, Schauffbau~en , J) r. B utler, om tdrnstning etc. opfylrlt. 

Bern, og 'l'rskeren, Dr . . lldwoer. - \"1 ~: lreder os til .\ rhl'jdet - fast-

Sdtwci:tor ne ska t arb<>jdo I H ojden. slaar nr. Burgi til c:;Iut- og haa ber. at 

Do mndto med fuldt .\!pend~ I~ r : I.re- baa do Dan ma rk og den m l l'rnnttonalc Y i

der bukser, Hakker, P igsko, HrJser eh, densknb sknl faa Glrede a f dct. 

ind~yet i l.lt'dcr o. s. v. , og 6rerl ig den flon~ 
unge, lange Dr . BUtler fra Rt>r n skaT 
nt>re en ron Gemse i ll)l'r~f'J:IH~ . Ra n 
har a rb<>jclct rued gcologi~kc 1· ndenngel-

ser oppe i A perne i !I ere Aar, 



~er oppo 1 Alperne 1 rtnrn Anr. 

Underapgelaer i 2000 Metera 
Hpj de. 

Dr Riir~i opl,per, nt hnn skal nf
ln•o 1111 Landsmand, Dr. ll'rvmann, der 
har m·ernntre& 2 Aar 1 Ostgrenland. 

- Jeg skal blil'o i (}stgrnnland til 
Hoslcn 193:1., mens min HJR>Iper, BUt
ler, l'cndcr hjern ofler Sornrnercns Ar· 
heJdc. Min Vinterstation blil'er pan 
Ella 0, efter at l'i i Sommerens Leb 
bar undersegt en lamgcro Strrekning. 
Yor Opf(ni'O blil'er nt gnn til \ejrs og 
cnbcjde i ctl. 2000 Mctera Jf11jde, hl'or 
vi undcrsAger Bjergenes l' rofiler og ser, 
hmrlcdes do kaledonisko Folder Jigger . 
De er flcro i\fillioner Anr gnmle, og Af· 
tryk nf Je,·endo \resner er derfor meget 
sjroldne, men det kan tlenkes, a.t l'i fin
der noget. Ho1·edsagcn er dog den rent 
geologisko Undersegelse, for at se, hl'or
ledes ~'olderue i Gronland Sl'arer til Fol
demo i Kannda og Norge. 

- Herer De til dem, der holder paa. 
Dr. Wt>geners Teori om, at Grenlands 
Indre er rn dyb, hul Skal f!ldt med Is? 

- Dct er sikkert r1gttgt. Det er en 
Belgednl mellem de heJere Folder, der 
udger do to Kyster. 

Glaede over Arbejdet. 
Den ty~ke Dr. Aldmgon skal lede ef

tcr Forsteniuger. Han Pr meget interes· 
•l'rPt i de beremte forst(>nede Ftsk og 
~l'rPt i de beromto ftrebcnede Fisk og 
hnabcr 5eh· at fiude andro SJR>Idenheder. 
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Bladet: 

skriver den , "'\\ \~)3 

- ~- ~\JI' 

Paa ovenstaaende Billede har vi Inc 

: Et hejmod 
il foran Hovedl 

Paa Torsdag startler den 

hidtil sfDrste Ekspedition 

til Bst-Gr•nland 
Dr. Laage Koch lortalln om T reaarsplanen1 F uldenJelst og 

om F orarbejdem~ til Sommerens store Ekspedition. 

Der deltager 109 Mand,'lom fordeles i 22 hbejds

hold paa det mcegtige Kystomraade 

P AA TORSDAG af~aar ,Gu~
a.v 

Holm" og ,Godthaab" herfra. 

mPd den tredje og nll!!ltsidste Ekspe

dition, ~om under Dr. Lattge Kor·h• 

Ledel!le skal ,-iderf'fore Treaa.rspl~ 

nens ,·idenl!kahPiige Undersogl.'he i 

Ostgronland. Ebperlitionen bliver 

rlcn storsle, som nogen Smde er ud

sendt til Gr0nland. Den omfatter 

i a.lt 109 Personer, nt'mlig 'i2 nden

oppe: til den kommrnle Vinter er 

det Hensigten kun a.t efterlade 12 

~bnd. De vii rimf'Jigvis blive pftA!r

lnrlt ,·ed Radiostationeme pu Ella.

Oen og El'kimontes, medens dl'n nord

ligste Station paa Hockstetter For

land dPnne Gang kun tenkes benyt

let til Efteraars- og Forarbejder, • 

Rejsen gaar ovn Akureyri. 

skabelige Drltagero rned Assistenter Til FuJdforelse af Treaara,planl'n, der 

og 37 M&nd d de to Skibes Beatet- 1 V1rkehj0tbedt>n kommer til a t stra-kke 

ning. 1 Sommeren 1931 talte Ekspe- sig over fire Somre, bnr CarJqber$rfondet 

ditionen 62 Df'ltagere og i FJor 95. aom hekenrlt ati.llet 300,000 Kr. til Dis-

posillon, medins Stat.-n brert Aar har 

Det fnrste Aar Ot'rrdnl rede 16 :Man d. ot"erlndt Eksped1tionerne de t{) nmrnre 

og i Ojebhkht _e_r_d_"_r-19_;\_f_&n_d_d_e_r_-.;.,-Is-h_at"_aa_k_lhe og tomkell ~ andet )laterl.'!l.· l 

lfaaske o~aa fordi man samtid1g kan 

opnaa andre Fordelo hos Statsbanerne. 

Hotellets Bygherre blin~r et Aktic~el-

!kab, der under Forhan.dl•ngcrne har Tro--

/ 

'l:l't·. rPprrescnt-l'rct nf Boiencret\S:lgforcr 

• • • U,."lfl~
~ 

Arkitckt; Hr. 01 og •det er ,~catcrports 

di 
e Fa ktntorp d 

u ort T<'gnin . • cr har 

gcrne tll Hotell t 

Sc/rfo/gclig b!" 
e · 

•rer dct ikk 

nlrnindeligt li 
e nogct belt 

n~, man Iran . 'k 

ct Hotel dh k JO 1 ke bare 

' .. r un har 6 M 

Dll'n d<:nne Van,.j,. 1
. J, etcr:s D,ybde, 

-- - ----e.·=-ea &r.r 



l
l\iallsko ogsaa. torlll un•u w"•-- ~ 

d 
Fordele bos Statsbanerne. 

opnaa an re . 1 
Botcllets Bygbeno b\i'l'cr et AktJese -

skab, der under Forbandhngcrne bagfr '1'19-

tn-~ •f Hoieatcrcts.sa orcr 
..rt rPprre•en ~' "" ., ·~. • . u'IUQrnng og d ct t'r \'csterports 
Arkitckt Hr. Ole Falhentorp, der bar 
udfort Tcgningerno til Botellet. 

Seh·folgelig blil'cr del; ikkc noget belt 
almindeligt Hns, man kan jo ikke bne 

ct Hotel, der l.:un bar 6 A!cten Dybde, 
_ m('n drone V ansJ.cliahed k la -n· ·=d • " 

paa, at 0stgronlandsusalrommen, aom vi 
jo 1 tkl vi skal mede og i~onnom, ogsa.a. i 
Aar vil nero af en saad:m Bcskafl'enhed, 
at den ikke sinkfr oa alt. for meget. Vi 
tor, aom jt'g allerooe bar aa~t, ikke regne 
med, at Ioen 10de i F .ordcne brrder op 
san hd. gt, som det nr Td~lrlet i Fjor, 
mt'n n hnaber paa1 om n skal ha;e U()o 

gen \'entctid, saa at bido os fast i Mun
dmgcn af Scoresby Sund og herfra. ud
fnro en Del Arbejde og saa. i ovrigt haahe 
pan, at Heldet ;il folgo oa hgesom i Fjor. 
~fere end andre Steder grelder det i P ()o 

larlandcne, at den ftne•te Or~Rnisation, 
den f nefto Cdrustn.ng kr:n>er en Del 
Held for at gi•e et ~odt Rc~u!tat. Dot 
or ct stnrt Ans>ar, man paatnger sig ved 
at start<l Pn saa stnr Ek•ped1tion, men 
m('{} de Mrend, der ledsa~cr mig i Aa.r • 
o~ hmraf de flesto har en saa. rig Erfa.
nnl!, dt'ler jeg gcrne dette Ans.ar. -

- \"enter De aL tr:vlfe Nordtna!nd 
deroppe? 1perger >i, 

- D.-r cr et Par oa tn-e Xordm:nnd i 
deltc Omraade, sl"arcr Dr. Koch. Og je~: 
~aar nd fra, at jpg nl mnde dem alle • 
. Jeg nl ria $8ltle dem ind i, h;orled~ Si· 
tuationen hgger, men J!'g Yent~r mge!l 
\·anakeligbeder med dem. Det er g~ 
nemiaaende fhnke Folk allesnromen . 

fultnJ. 



-

GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
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Bladet: 

' '~ iaht~nto 

skriver den , 
DJR sterste Gren
landsekspeditian 

afsejler paa Tarsdag 
Kulminationen af Lange Kochs Treaarsp)an til ftgt
gr~nlands Udforskning. - Op at tale med Nord

mamdene! 

kr, a't 1\i ~terer 1t. Eks. iK~ 
Qg IKiulB ~a~ at man
tie OmB!IIDndi{:lhEider. For Esiklimoer
D'eS V edkmmnenklo '1""..:.1 e.t IR.esu! tat 
iUlrst ltremllkloomne 1\~ Smtllll~· 
l:m' ~ tlero lllon:n.~ Vutien· 
o:lka!b:mra>.OOs iUIIJdersegelser. 

- :Er ldar IDUllllgo !Kit!l 1 BsJgmm<md? 
- iDer er II. llmutt ~FlaM saa mmge, at ~:let 'Vii ~ tl!l trm- en ebo.r .l'Blcl
~lngs ltikale FoDOOrug. 

- !llTor stor cr de1me Eks;peijition? 

E'Jkapedinonen omfatter 
22 H-old. iPaa 'ftm;dag IFo~ iiDl ilD ~r-~ - Hensigten moo trort tA!rlbelido Ell\ - J'a:t ~>il der, naar ~nen ~ don stmate Ela:u>dtlon, der ~g'de D.r . . IIUldb, en tredb\jbeit Der kklmmer d ~. rrnu-e 22 HQ)l i hhldtll ar send~ til Gmntantl, det er aka:l d'ore·tag-cs en tK'OrtfR.i'n:ing rur [Jan. bel)d~ do ll<eete d'arsynei med Motnrli~Uge an at de sterste ~1- dot rned Jju;f!l~erinog, lbt\"1.1\et :llO· b~. Hcle Stnil-"lm blirer l).(la 100 Honor, dm- mgcmsinr.·le th:t'l' 1\'IIDret W. rol.atz'es ar Gead..etiSk Inst.1~11ts FO:k. 1I3!1d, d~ ~er Ski!JSbcs;etningereendt. Hermoo naasl\iWmmat.ionen ar Saa s:kal de-t lllllidet'Segee, i lllror ~ no S7 Manu. Vi gaar ~aa lOOd den Sliore ~ til Ud!msk- Gratl der findes n-rordjftu}:Jo iRaasbotr-tr. S'~e tGmstav H'O!lunc og .Ooottaimlg a1t Bsbgr.onlanJd. Til OIESOO Am- Ettrle!ig smt ~>i ba>e Redo !l)aa. llJro1'. haab•. De er becrne In~ saa :¥l .. n b~ aendt en m1nd:ro atB:tu.ttenld~ ~ der 1ca1n lm-e iEskdairoer i ~ FG· koo lba~re en Fll)"remmsJ;;Jne aml.Joam Ekapedid..ion. ne Qg hronmange. taa tlean. tDr. Lauoe Koch, lder h'31' IDoreeta:ret - tHlroroaar Iran oo.r '\C'tl.tl!B IPl'akti- - De Ska!l seliv laie AJ.ibeiidm, men Udrustnimgcn ar EkEu>en:Moo~m ~ Ske •Uesu~·tater atf dla;;e Um:l~- bror IMil\W saa Deres ~1.1ter? ska1 Jede dennes .Al.lbeOje qro>o i <let SCI'? - I den mrcte Tt'l '\'00 Eakli~~Uoo:ta!S. l'jer.no Nol1d i Sonlllner, lfromsatte i - lk'br~~n:ingen "·Jl ao saaklan set ~ onlbotrl paa •G us".av Hnlm•. Gaar en .Del itmtal\'llser 4iil Soclal-Dc- 1"lltre ~ med Tre<lars;p!!anens .AJt- · - - ...._ 1 ~.Fotb!nldaro mo_kratcn. 1\)rtning, ~ meget ~ det lllaJ de !a3 l:CO)d? - -..., - .. -~ ,.,. ...,_, 



En Sammenkomat med 
Nordmaendene. 

- IK311 der rrenbes dori tateressante 
.'O.:ntidltDI.Il1d, eoon dett slrete t IF'.toT?. 

- Vl ".LJ rutsm~te ~1 med eet 
1\'1 k.a~r -den 4Jbenelie Fislc, 1- Fjror 
lf&oot "i en Eitlkes~ :t'ra Orer· 

.cr:r~rrlooen an~em J G11d-<O:C,Lid og 
•'MickJeJ~Wlder. Del & den S~Mt keiVJ• 
'te Fisbsami.ili'J ira denne Perlude. VJ 
lhar d~en diundet flare p racUu.l'de 
'Fit11rerom~. 

- FG!ger De sciv med Sk~ene !Paa 
Torsdag? 

- !\'enter" IDe [)i\~ngenser? 
- .Nej jeg ger l'lcke. Thn er gennem· 

gaaenr.lc clgbig fti111ke .F<C1lk. Men •Jbr. 
resten blinn• '\-.lsbm:ik kltm et anlnd:re 
Antaic!~. 

- IHh'IOO'llcrar trett.ler ~tU1t'iloooo 
hjem? 

- iAa'rlag~ 1 SEuitember Maane<d. 
Der ltlfmr ~ 112 :\f<mfd de~ eom 
fikat orem:in.tre. 

- Ja saa er der .to bJo~ lbil.fbltte at 
&milre [)em ~e paa IRE6een. Dr. 
~mooh! 

- a'«kl kg baa'beT, ~l rrok 61c.al 
g.1a. IDe1 er ~ eL ef.oM tAmi;;lvar -
611Jbt>er .D.r. KJodh - aned en eaa 0011" 
!a~ IEk!lpeWtlon. .Der er grjQN ot 
lllt!\1~ o.ni!att"Mde !Fomlf>et.)de. Men 
ee6v de1 l>edsre Fara-tibe.t:le er ik!te t.ld· 
stl'cakllro'.rlgt, dllvols &r i'k.lkc ttiiHJtgc er 
H".ekl me:i iDe m~ dyg~ Medar· 
~ soon tle1~er. g iwer d~ Fm'· 
'll'IS~ mil ot t::mL Fonlab. ·Vd er a!;!.c 
'beejrol:elde alf V.i:l)en dfi'l m gsre dct 
llietme 001' at oaa deL bodsL muliige 
Resuo:tat. Flint. 



ate slg at arbejde med mlndro end 
seks Procent. En Btlgntng t P risen el
Jer en forbedret Arbejdsmetode kunde 

- - --------------dog gore Fundene v~erdltulde tor os. 
Der kan godt mode os Tlng af stor 

praktisk Betydnlng deroppe endnu. 

OL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: '>J ""l' 1 ~ ~ ,. r" ""(!\n et. , .' 

I Botanik arbejder mln Sek:retll!r og 
Chefen for Ekspedltlonens Udrustning, 
Hr. Gu1mar Beldenfaden. Han har 
lEren at, at vi kommer saa tlot at 
Sted, og han vU torts~ette Studlet at 
Havets Plantevmkst sammen med 
ThoM:ald Beren.ten og Geltlng. 

Ark1e0logerne Glob og Bchtcarclc 
overvlntrede. I Aar \il det arkl!lolo
glske Arbejde bllve afsluttet 1 Samar
bejde med de zoologtske. Vi vil drive 
hydrografisk-zoologiske Unders0gelser 
I Fjordene, na.vnlig I Scoresby Sund. 
Magister Tlw rse" Ieder dette Arbejde 

Politiinapektion hoa aile 
Nor.dmeend 

- VU De opsege Nordmamdenes 
Fangsttelter? 

- Det bllver mln PUgt at tale med 
dem aile I Aar. Jeg er selvfolgellg ud
styret med Polltlmyndighed og .skal 
O\'erbrlnge hver cnkelt Fangststed 
Meddelelse om, hvordan Forholdene 
bllver for dem. Der .sldder 1 0jeblik
ket Nordm~end paa seks-syv for.,kel
Uge Steder. Deres Antal bUYer .slk
kert betydeligt reduceret. 

Heldet er de.t allervigtigate 
- Nu mangler De altsaa lntet? 
- At udsende en Eksped.IUon gtver 

et meget start Ansvar. Man kan til· 
rettelregge nok aa.a. godt, det er dog sta
dlg mullgt, at noget gtlppcr. En ene-
ste Tlng er aJUd nodvend!g: Heldet. 
VI bar hldtil haft det med oa. Men en 
meget stor Del at Heldet bestaar d ·i jo netop I Forberedelser og Omtanke! skriver en~ , ., JUNl, ~·. ~ .;) Jeg stoler nu paa, at de mange, for-

~----~-~ trreffellge Mrend, som bar baaret Ar-Lauge Kocll er bejdet for, ogsaa I Aar vll tore det 
lgcnnem til lykkellge Re.sultater. 

- Hvorna.a.r er Lastningen f~erdlg? 
- Den sluttede belt t Dag. I Mor-e fre die g gen lukker vt Lugerne. Saa bolder vf r.-eJ se r Plnse, og Toradag Fonniddag Kl. 11 1 sejler begge Sklbe. Vi e r nok bjemm I 

Alle Forbered elser til Arbejdet paa 0stgr0nland 
er· a fsluttet, Torsdag Forntiddag gaar· , Gusta v 

Holm" og ,Godthaab" m od N01·d 

Ekspeditionen treller 109 Mand 

lgen i Slutningcn at September. 
Vidf. 



Lauge Kocl1 er 
rejsefrerdig : 

AUe F01·beredelser til Arbejdet paa 0stgrenlandl'• 
er afsluttet, Torsdag Forn1iddag gaar ,Gu.stav 

Holm" og ,Godthaab" mod Nm·d 

b 

Ekspeditionen treller 109 Mand 

PAA Torsdag Formlddag gaar Lauge 
Kocha Sltibe tll 0stgt'1lnland. Han 

bar to, Guatav Holn~ og Godtlulab, som 
begge er aUllet til Ra.adfgbed af Sta
ten. Og bele Programmet or Cmrolgt 
fndtll de mlndate Detalller. 

V1 hf~te 1 Gaar paa Lauge Koclr, 
netop som alt var bra.gt l Orden. 

- Det bar vmret mit Maal, 11agde 
han, at knytte de bcdst egnede og mest 
errarne Medarbejdere til min Eupedl
tlon. Fortrlnsvls cr det Folk, 11om tld
llgere bar veret med I Arbejdet. Ud
rustnlngen, baade med Sklbe, Motor
baade, Flyvemuklner og vldenskabe
llge Instrumentcr, cr den bedste, f'Om 
kan tfndes. 

Et Dusln i!landske He.ste skat Jette 
os Transporterne 1 Land. 

Paa Forhaand bar alle de ma.ng"! 
Meda.rbejdere gjort et overmaade dyg
tJgt Arbejde l Tllrettelegningen at 
Ekspedltlonen. Det er nedvendtgt. VI 
blev skaanct for Uheld l Fjor, og det 
skyldtes netop de mantre sa.marbejden
de udm8!rkede Kraefter. 

- Hvor mange Medlemmer t8!1ler 
gkspedlUonen? 

- Ialt 109 Mand. Det ators te An
tal, &om endnu er aendt tll Gronland. 
I forste Aar at mf1 Treaaraplan, 1931, 
var Antallet 62, I Fjor Sommer 95 
Mand. Forste Vlnter overvlntrede 16 
Mand, l den t orlobne Vlnter 19, men 
i den k ommende V.lnter nojes vi med 
tolv. Der er Gronlaendere med Hunde
sl~eder tll Hjmlp pa.a Vfnterstatlonerne. 
Alt er ga.aet godt ogsa.a l den torlobne 
Vlnter. 

Arbejdafeltet og Flyve
maakinerne 

Jeg bcnyttcr ogsaa l Aar Flyvema
skfner. 

Begge Sldbene er lndrettet ttl &t 
kunne t.a.ge dem ombord, G11.stav Holm 
tager selv sin FIY"'emasklne med op, 
den anden transporter~ til Island og 
tlyves af L0jtnant Petersen fra Iaa
tjord til Scoresby Sund. 

Flyverne vtl rekogno.scere for os, 
fer vt gaar mod Nord. Det aer ud til 
at I.smamgden ved Ky.sten i Aar er lldt 
mfndre, end vi regnede med. 

- Hvor Jigger Arbejdsfeltet i Aar? 
- V~esentllg samme Sted &om 1 

Fjor, fra Scoresby Sund op til Dan
marks Havn, men s~erllgt den nordlig-' 
ste og den sydligs te Del at Kystllnlen. 
GWJtav Holm skal v~ere Moderskil> 1 
Nord, CMdthaab 1 Syd. At de 109 Mand 
i Ekspeditfonen er 37 Sklbsfolk, me
dem Videnskabsmamdene og deres As
slstenter tleiJer 72 Mand. Og at dem 
bar de ~2 tldligere veret med paa 0st
kysten, kun SO Mand er nyc. 

Da hele Styrken tleiJer sa.a mange 
crtarne Mend, kan jeg tlllade at dele 
dem 1 et atort Antal Hold, &om arbej
der selvstendtgt. Naar alt er sat 1 
Gang, vU der vaere 22 arbejdende Hold, 
og de tleste af dem er toraynet med 
egne Fartejer. Vi raader i Aar over 
temten Motorbaade. 

I Lufttotograterlngen deltager elleve 
Mand. Lejtnant Victor Pet~W&«'n og 
Radtotelegrafi!t Krll?n.me, som i Fjor 
tloj med mig, er selvfolgellg med lg~n. 

En<1vldere Lejtnanternc Overbye og 
Thorkfl Petersen, aom l Fjor deltog i 
Knud Rumuaaena Elupeditton, Lutt- • 

fotograferne Tordal og N . H. Niel.!en., 
begge fra i Fjor. 

Oberstlejtnant B ruhn fra Geoda:Usk 
Inatitut Ieder atter l Aar Kortlregnfnga
arbejdet pa.a Land. Hans Personate 
treller fjorten Mand1 hvoraf do seks 
overvlntrer og fortsretter Arbejdet. 

Geologern~ deles I ayv Hold, Pro
fessor Backlmut, Dr. Malmqui8t og 
Dr. Lave Soderberg er jo velkendt fra 
mine tldllgere Ekspeditloner. 

Den firbenede fisk og de 
vcerdifulde Metaller 
VII De tortsrette Eftersognlngen 

af Flsken, som g1k pa.a Land og blev 
Pattedyr7 

- Ogsaa dct \'ll vi gore! Den flr
benede F isk bar store Tillokkelaer tor 
Alverdens Videnskabsm&nd. Vi vii 
fomge vore Samllnger med alt, hvad 
der kan findes at V~erol, mens P rofes
sor Stensjo fortsmtter s it mtnuUose 
anatomiske Arbejde 1 Forateningerne i 
stockholm. Indsamllngen ledes at 
stud. mag. E . Niel8en, som bar over· 
vfntret. Den Fiskesamllng, vl fandt i 
Fjor deroppe fra Overgangen mellem 
Jordens Oldtld og Mlddelalder, er 
den st0rnte, der kendcs tra dette Tlds
rum. Men vi bar ogsaa ustedvanllge 
Fund fra Slutnlngen af Jordens Oldtld. 
Forsteninger af Fisk paa over to Me
terti L!engde, drekket af Ematllesk~el. 
Flere af dem er rene Pragtst.ykkcr for 
Museer. 

Tre Bjerggeologer fra Schwelz skal 
arbejde under Dr. Wegmanns Ledelse. 

Vi tandt jo 1 Fjor v~erdltulde Me-



' taller paa Gnmla.nd. Enc!nu er v1 lkke 
belt klar over Lejeme.s Ud5traeknlng 
eller Vmrdl. Vi fandt fire Procent Kob
ber, men det kan f 12ljebllkket ikke be
tale slg at arbejde med mindre end 
seks Procent. En Stlgning l P rfsen el
ler en forbedret Arbejdsmetode kunde 
dog gere Fundene vmrdlfulde for os. 

Der kan godt mode os Ting af star 
praktfsk Betydning deroppe endnu. 

I Bot&nik arbejder min Sekretmr og 
Chefen for Ekspeditlonens Udrustning, 
Hr. Gunnar 8ei4enjaden. Han bar 
ll!lren at, at vi kom.mcr saa tlot at 
Sted, og han vii fortsmtte Studtet at 
Havcts Plantevmkst sammen med 
'l'hon:ald BsreMen og Cklting. 

Arkmologeme Glob og Bchtcarck 
overvintrede. I .Aa.r vll det arkatolo
gtske Arbejde bllve atsluttet l Samar
bejde med de zoolog1ske. Vl vll drive 
hydrogratlsk·zoolog1ske Undere0gelser 
I Fjordene, navnllg t Scoresby SUnd. 
Magister Thorsen Ieder dette Arbejde. 

Politiinapektion hoa aile 
Nor.dmamd 

- Vll De opsege Nordmmndenes 
Fangstfelter ? 

- Det b1iver min Pllgt at tale med 
dcm aile l Aar. Jeg er selvfolgeUg ud
styret med Politimyndlghed og skat 
O\'erbriDge hver cnkclt Fangststed 
Meddelelse om. bvordan Forholdene 
bllver for dem. Der sldder l 0jebllk
ket Nordmamd paa sek~ syv forskel
llge Steder. Deres Antal bllver slk
kert betydeltgt reduceret. 

Heldet er det allervigtigate 
- Nu mangler De alt.',aa lntet? 
-At udsende en EkspediUon giver 

et ml'get stort Allsvar. Man kan til· 
ret telmgge nok saa godt, t.let er dog sta
dig mullgt, at noget gllppilr. En cne· 
ate Tlng er altld nodvendlg: Heldet. 
Vi bar hldtll haft det med oa. Men en 
megct stor Del at Heldet bestaar 
jo netop f Forberedelser og Omt&nke! 
Jeg staler nu paa, at de mange, for
t rmffeUge Mmnd, 90m bar baaret Ar
bejdet for, ogua t Aar vll fore det 
tgennem til lykkcllge Resultater. 

- Hvornaar er Lastningen fmrdlg? 
- Den sluttede belt l Da.g. I Mor· 

gen lukker Yl Lugeme. Sl\& holder vf 
Plnse, og Torsdag Formlddag Kl. 11 
!ejler begge Skibe. VI er nok hjemm l 

.ligen l Slutnlngen at September. 

~d,i Vidi. 
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I Paa Vingerne over /sen 

]RE ~~NSKE FLWEmMD[ 
SKAL Jlt OSJ-GR.ONUND 

luftmarinen stiller 3 Heinkel-Flyoebaade, 
5 Marinellyoere og 6 Flyoemekanikere 
til Disposition 

Navnene paa den lille Flyvergruppe, 

der om en Maaned drager Nordpaa 
Dr. Koch laar Jesuden alene i Norddst
GranlanJ en Flotille paa 14 Motorbaade 
til Raadighed 

-
DElt bar i dis~o Dage neret fiJI I c1 l) .If otorbaade i 03tgr~tn1and - deri-

Rmkko Forbundlingcr mellem ~[uri· blanut do 4 Motorbaaue, som EKS'FH.A

nens Flyl"e\a!SCD, Geodretisk Institut og BLADET's 0stgranlandsfond i •Fjor 

\"Ore Gronlandsforskere for nt faa Born· skrenkede til ;\rbcjdet. 

morons Grenlandsflyvningor fnstlagt. 
Listcl} over den vidonskabolige Ekspo- · 

dit10ns Deltagero cr ikko eudnu belt fror· 

dig, og den forclrogges forst om nogle 

Dago 1·cd et Eflermiddngsmede for Pres

sen. 

Sao. ridt nucs skat Nordmrendene i 

Anr O\"erho\"edet ikke have Flyvere til 

Ostgonlnnd, bl"or det jo ogsaa er unod· 

\"ODdigt, at to Nationer paa en Ga.ng 

kortlrogger snnuno Distriktcr. Horn. 



merens Grenlandsflyvninger tastlagt. 

Den offlclelle Meddelelse om Re· 
sultatet af disse Forhandlinger kan 
terst ventes om et Pa r Dage, men i 
Flyvekrese vides det allerede, at 
der om en Maanedstfd skal sendes 
3 Keinckei-Fiyvebaade, 5 Marlnefly. 
ve're og 6 Flyvemekanikere .til Gnm· 
land, 

Flyverne: 
· De 5 l\Jarinefly>ere bli>er Fly;erlejt

nant Victo r Petersen - der i Fjor forte 
Dr . Lau.ue Kochs Maskine under de store 
Indlandsisflyvninger - Selejtnant Erik 
Rasmussen fra Stationen i Ringsted -
der i Fjor flej ,den flyr ende Familia" 
H u.tchimon til t'ndsrotning - Selejtnan
terne Bramsen og Overby samt K •arter
mester Thorkild Petersen, der i 0jeblik
ket ligger pan. Fisker iinspektion under 
Island med ,Hvidbjern". 

Af de 5 F lyvere er det i 0jeblikket gi
,·et, at Fly,·erlejtnant Victor Petersen og 
Selejtnant Overbye skal med Dr. Kochs 
Ekspedition. Det samme ventes at blire 
Tilfmldet med Kvartermester Tborkiki 
Petersen, mens Selejtnanterne Rasmus
sen og Bramsen skal med Dr. Knud Ras
mussen. 

Marinens Flyverchef 
oplyser 

.Marinens Fly,·erchef, Kommanderkap
tajn <handjean, oplyser videre, at de 4 
Fly•emekanikere, der skal med Dr. 
Koch, er udpegede. Det bliver K 'l"a17UT 

og Frode Hamen, der beggo var med i 
F jor paa 0stgrenland, samt Hatti'fi,(J og 

Bande-Hansen. 
Naar Marineflyverne Harms og Miit~

ter i Aar udgaar, skent de i Fjor var 
med nordpaa, or det, fordi de skal ud at 
sejle med et af Marinens Skibe, idet man 
inden for Marineu gennemferer den dob
bclte Uddannelsesmaade, a.tFlyverne skif
tes til at gere Tjeneste ved Skibene og 
ved Luftfarti!jerne. 

Aile 3 Heinckei-Flyvebaade faar i sror
Iig Grad K ortla:gningsopuaver, men Dr. 
Koch dl desuden Iigesom i F jor foretage 
noglo politimmssige Inspektionsflyvnin
ger. 

Til Dr . Kochs Ekspedition er reser\·e
ret de sanune to Gronlandsskibe som i 
Fjor , ,Godthaab" og , Gustav Holm", 
mens Dr . Rasmussen antagelig scjler op 
med et af do normalc Skibo til Vestgren
land og dereftcr arbejder med i\1otorbaad 
langs Kysten. 

14 MotorbaaJe alene 
i lfstgrdnlanJ 

Det bh,·er dct belc tage en ,-rotdig 

.\fotorbaadsflotille, der skal i ArbeJdo 

tangs Groulandskysten til Sommer. Dr. 

ltQCh kommer !llen~ t il at disP.On~r§ ove!' 

Li 

ditio1 

dig, 

Dage 

sen. 

S: 
Aar 

0stg( 

vendi 

kortl. 
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SCIIWEIZISKE 
' BJERGFb RSKERE TIL 

OST-GRONLAND 
De Jlstgrdnlandske BjergktEder skal hestiges 
og udlorskes al tre schweisiske Geologer 

Dr. Lauge Koch hjemme fra en Ekspresluftrejse 
til Tyskland og Schweiz 

Den nye Alpeekspres, der 1/yver Ira Zurich 
til Miinchen - 330 km - paa 1 Time 

DR. Lauoe K orh ,·cndte i Dag bjem lidt ujrern med ~1askinens smaa. HjuJ, og fra. sin Ekspresfl~l·ereJ~O tll T~sk- san snar t. man or oppe i Luften, t rookkes land og Scbweiz £or at modo til A l"dien ~ Hjul og rnderstel op i lfaskinen, sa a. at bos Kongcn og takko tor sm Dekoration den hyder den mindst muligo Luftmodfra Hnng-~agen stnnd, og derefler gaar det altsaa los med Flyvemmssig set ha r Dr. Kochs 330 km.s Fart • . . 'fure u langs Alperne Rejse vmret in teressant , ford! Dok· l"ar dog meget smuk. 
tor en fra Zu rich ti l MUnch en fik Le)· - H1·ad "ar Dercs .£rinde i Schweiz? 
ligl~d til a t pro ve den nye Lutt· - Det sku lde egentllg ikke vmr et ekspres langs Alpem e, der fl yver I r1bet endnu, miln Sagen er I evrlgt m ed en Hastlghed a t 330 km I T l· den , a t jeg t il Sommer ska l have men - eller det dobbelte at, hvad · 

1 Dr. Koch er vant til paa sine Flyve· 
rejser i IJstgrenland, og h vad de da n· 
ake Rutefokkere ger pr , T ime. 

l>et nye Hastigheds
Vidunder . 

- Det. "nr ikko nogeu helt 1~rl: rrm 
Tur - fort:rlh•r J)o:.loren - for Eks
pressen er en lillcbitto :.\laskine, hm r 4 
r assagerer siddcr ta-t; sammen, og den 
har knn en b'lyl"er . Start og Lauding er 



Dr. Lauge Koch, 

nogle schwelzlske Videnskabsmrend 
mild ti l SstgrJ~nland . , , I Vlnter har 
jeg haft den schweizlske Dr. W ege· 
mann overvintrende deroppe, og nu I 
Zurich traf j eg Aftale med Schwei
zerne Dr . . Buttler og Dr. Kwrt Burgi 
om, at de tager med mldt i .Juni, alt· 
saa om en Maanedstid, 

Schweizernes 0 pgave 
, i 0stgrenJand. 

- Faar Schweizerne en ~rerlig Op
ga>e? 

- Ja , de skal studere 13stgrenlands 
Rjcrgkreder. De Ire Srlw·ei::ere sT..nl 

jfurctagc en RreHe El..s]>editionrr OJJ i 
IHojdenu, bl. a. ,;ed Glct&cheme og gore 
geolooiske luottuyrlser. De er i nde i det. 
to Arbcjde fra Bjcrglaudet. Sdmeiz. 

- H1·nr 1·ar De ellers? 
- 1 Stuttgart, .1Iiinchen og Berlin. 

De to ferste Steder forhandlede jeg rued 
t,...ske Videnskabsmrenrl, mens jeg i Berlin 
deltog i et hejtideligt :Mede i ,Gesell
schaft fiir Erdcskunde" , for at modtage 
Diplornet som .tEresmedlem. Selskabets 
Guldmedalje ha 1·de J<' g tidligere faaet. 
Ho1·edtaleren >ar den gamle, t~ske For
sker lJriiyu/.~!.i, der for mange Aar siden 
1·ar i ,. estgnmlaml, ng .\htdet fnrmede sig 
som en ..\lindefest paa 100-.-\arsdagen for 
den herem to t~·sko Geolog Ri ch.thojcns 
Fod~el , , • 

Bagefter onskede man, at jeg i ,.Deut-

sche Rundfunk" skulde have holdt et Ua

dioforedrag om fJstgranland, men det 

maatte opgi,·es af praktiske Grunde . .. 

1\u faar jeg susentle tra\'lt med Ekspedi

tions-Forberedelserqe - der er jo kun 

en Maaued til, ri skal af Sted nordpaa. 

Horn. 
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Bo/JbeltJrama i Dstgrgn/anJ 

,Ekstrabladet"s Radiotelegrafist paa Verdens 
nordligste Station forulykket 

Sygeplejerske Frk. Karen Roos 
dliuknet 

Telegralisten lorulykkeJe under Transport af. 

BjnrneskinJ, Frk. Roos omkom paa Skitar 

EKITRAILADET'• Radiostatlon paa Hvalrosodden. Den omkomnt Radioteltgralls t Gunnar 

Andersen sea aom Nr. 3 fra nnst re I en tya lstanllsk Treje lis e foran DJ ren Ill den 

lillt ltallonshytte. Dt andre fra venstrtt Henry Nielsen, Cftr. .Jensen OB Pout Poulsen. 

F RA EKSTRABLADETs Radio-, J"7 D 

station ved Hvalrosodden,hv~r ftaren .l.·l!OOS' 



F RA EKSTRABLADETs Radio
station ved Hvalrosodden, hvor 

Fangslkompagniet .,Nanok" har sin 
nordligsle Overvintringsstation, ind
llJb der i Formidda.gs denne tnste 
Meddelelse: 

Karen Roos 

(f)mllommet i 
en Snestorm 

H valro&odden, 9. April. 

Under ForsBg paa Hjembrin

gelse af nogle Bj~Jmeskind fra 

Stormnaes blev vi o-ver'l"askede at 

en voldaom Snestorm. 

Radiotelegrafist Gunnar An· 

deraen omkom under Forssg paa 

at naa Hvalrosodden. 
Dtden indtraf ved 11-Tiden d. i 

a. April, ca. 7 km fra Stationen. 

Vi gjorde all, hvad der stod 

1 vor Magt for at redde Ander· 

1en. 

I nstruktioner udbedes. 

Nielsen. densen. Poulsen. 

Den Omkomne 
Den omkomne R adiotelegrafirt nr 

ca. 25 Aar gl. og Sen af Glannl!l.ter tln
dtrun, Pilealle 4, Holte. Tian blev scndl 
op til Ostgronland med ,Nanok"s cget 
EksperlittonS$kib rlen 28. Juli 1932, ofter 
a t han pan ,Dansk Radio" s Fnbrik t·ar 
blevet. Mt ind i Betjeningen nf dot. ret 
store Radioanlreg, EKSTRADLADE'l's 
0 stgrenlandsfond ba>de bedlget. 

ogsaa 
foruly~ket 

Den unge Sygeplejerske 
omkommet ved 
Angmagsalik. 

Druknet under 

en Skitur 

FRA Angmagsafik har Oren
lands Styrelse modtaget 

Meddelelse om, at Sygeplejerske 
Frk. Roos er forulykket. Frk. 
Roos er alene og uden at nogen 
har bemll!r'ket-det Fredag Aften 
Kl. ca. 23 gaaet ud paa en 
Spaseretur ovi!r den Jsfagte 
Fjord. Paa Tilbagevejen er hun 
kommet for langt ud mod Fjor
dens Munding, hvor lean er _ 
usikker , og her har mao L&r· 
dag Formlddag, da Etters&B· 
nlngen var anstlllet, fundet 
hendes Sklstav under saadan
ne Omstll!ndlgheder, at der lkke 
kan Vll!r'e Tvl vl om, at hun er 
omkommet ved at falde igen
nem lsen. 

F rk. Roos har for nogle Aar 
slden vll!ret 2 Aar I Vestgren· 
land i davmrende Provst Knud 
Balles Hjem, og hun havde der 
faaet en l evende Interesse for 
Arbejdet i Cronland. Denne In· 
teresse forte hende, efter at hun 
var blevet Sygeplejerske, lgen 
til CNJnland, Hun blev ansat I 
Angmasalik sldste Sommer og 
havde ved udholdende Arbejde 
og ved sit lyse Sind allerede 
vundet baade de Danskea og 
Qrenlmndernes Venskab. RB. l 

~ 

Nanr Radiostationen allige\"cl kan bc
tiene.s, skyldcs det, at man for aUc T.l· 
freldcs Shld sendte to R adiotelcgrnfutcr 
af Sted. Foruden den omkomne Gunnar 
.Andersen Radiotelegrafist Chr. J tnsrn. 
og desuden cr de to .fregere H~nru :'l"•d
sen og Poul Poulsen stationerede for Y n 
t~ren pan Hl"alrosodrlen, der er den nord
ligste dnnske Bebyggelse. m·er 100 km 1 

Luftlini• nord for Resselfior<len~ ""'tint\~ 
li,"'Or",N anolt" har Jll!gerne Erold Bas-

muuen. og Ohr. Thilbtrl, '"'--------------~ 

,Nanok"s Direktsr om 
Ulykken 

,Nanok"l D'irektBr, Jennov, ud· 
taler 1 Anledning af Ulykken eln 
h)ertellge Medfoletse med Forlllldre
ne og tJifpjer: 

- Ul~·kkcr af deune Art kan. ske, og 

dot har ,·ist. aig, at de lige ;e) kan ra.

me Vtdcnskabsmamd, Fan~t•tfolk og 

Gronlll!ndere, )tl"ad enten de er af den 

cne eller den anden Na.tionalitet. 

I F jor omkom i 0 stgrenland Eoglam

dt'ren trall.ins og en norsk Fang,tmand, 

op; Kordmreudeue har i de stdst.e Aar 

haft et Par sandanne Dodsfald. 

Dodsfaldet er doblx>lt. sorgeligt., fordi 

de~ bar ramt. en ung, rnsk og dygtig 

~1nnrl der gik til sit .Arlx>jde med Liv 
I 

oJt Lr~t og ud fra en ngtig Folcl"' af, 

at han ogsaa inden for &it lille Ft>lt vl\r 

med til at sikre 0stgronland for Dan

mark. V1 Til ll!re Gunnar Andersena 

l finde. 

Andersen begraves i 
en Stenvarde paa 

Hvalrosodden 
Rtraks efter at Tclcgrammct Ya.r 

incllobet, t<>g DireHor Jenno\v til Hol

te for at underrette Forreldrenc. 

Gunnar Andersen Yil bli\'C bcgra.

,·et i en St-endysse i N rerheden a.£ Sta.

tioncn pa~ H ,·alrosodden, hYor Ka. · 
meralerne dl rejse en stor Slcll\·arde 

o\er ham. 
llnrn. 
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Ekstrablade t 

skriver den 3 0 JAN. 1933 

TI s;vENSKERE TIL 

0STGR0NLAND 
Dr. Lauge Kochs Sta

tioner som fremtidige 

Politistationer. 

Under Dr. Lalt(Je K ochs Beseg i 

Stockholm, bt"orfra Doktoren l"endte 

hjem Lerdag liorgen, er dcr ifl. de sven

sko Blndo sluttet Aftalo om en mcget 

om{atteude Sl"ensk Deltagclso 1 den kom

mcude 0stgreulnuds-Ekspedition. 

Do tre \ideuskabsm:eud, Professor 

Backlund, Dr. JlalrnquiJl og Dr. Siider

berg skal ht"er ledo et Bold af yngre 

dansko og Sl"ensko \.idenskabsm:eud mcd 

s:rrugo geologisko Opgat"cr. 

Dr. Kochs 3 Aars Plan ril blil"e nd

strakt til 3', Aar, idct dcr til mrste .lar 

sendcs en uy Ekspcdition op - bl. a. 

for at bento do sidsto Ot"errintrcnde, 

men ogsaa for at arbl'jde i bele Sommcr

perioden. 
Til ,St"enska Dagbladct" udtaler Dr. 

Koch, at han ertcr en dansk Sejr i Haag 

t"entcr, at bans \·idenskabehgo Stationer 

l"il bht"o bet"arct rom /aJte Pol1hpostcr, 

lige.som der kan l"entcs en storre Esknno

ind,·andring t1l helo D1striktet. 



Lauge Koch 
forbereder 

allerede en ny 
ekspedisjon til 
0st-Grenland 
Han kan ikke vente til 
dommen faller i Haag. 

Fra Kj0benhavn meldes: 
Lauge Koc-h bar uttalt til Extra· 

bladet at han allerede nu er igang 
med forarbeiderne til en ny stor 
0st-Gr0niandsekspedisjon. Omfan· 
get av denne ekspedisjon avhenger 
selvf0lgelig av Haag-caken uttaler 
dr. Koch, men treArsplanen vii i 
aile til;felle bli gjennemfert. J eg 
kan ikke vente med forberedelsene 
til dommen er fait, ntlr den even· 
tuelt forst kan ventes i mal og 
vi skal nordpa midt i juni. J eg 
har derfor begynt a forberede eks· 
pedisjonen og jeg haper at vl fAr 
muligheter til A yde en betydelig 
innsats ved 0st-Gr0nlands kartleg
ning og vldenskapelige utforsk
ning. 



I 

GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

E.kS~b\ ~d~t 

skrivei3Jl DEC. 1932 
I 

KOCm VIL 
IGFN 

Mmm NmRn 
Ny Ekspedition til 

0~tgr0nland 
Lauge Koch starter 
miJt i Juni MaaneJ 

Ira K11benlraon 

Samtale med vor stare 
Forsker 

'Han er aJierede be
gyndt at Imgge ait til 
R ette til den forestaa
ende Ekspedition. 

S.HfTIDIG med, nt man i Udenrigs
ministeriet er tra'l'lt O}>taget af For

ber~clserno til Haag-Sagen' Genoptag~e 
den 16. Januar, cr Dr. Lauoe Koch alle
;rede i. Gang mod sine Forarbejder til en 
fly, ~tor fJ&tonmland&-Ek&pedition, 

- Ekspeditfonena Omfang afhaan· 
ger selvfelgelig af Haag·Sagens Ud· 
fald - eiger Dr. Koch - men Tre· 
aarsplanen vii I aile Tilfaa1de bllve 
fert igennem, _og jeg kan IJ<I(e vente 
med ForiR,w;..r.:, til Dommen er 
faldet, naar den eventueft f•rat kan 
ventea til Maj, og vi allerede e1cal 
nordpaa mldt I .Junl. 
Jcg cr derfor bcgyndt at lregge til 

Rettc, og jrg haaber, nt vi igen i Aar 
T J! faa. :liuligbedcr for at yde en bet.y'
dcnde Indsats ,.ed 0 stgronlaods Kortla!g· 
n mg og 'l'ldenskabehge Udforskning. 

- Er der truffet nogle Bcstemmelser 
om Eksp{l<htionsdeltageme?. 

- Der cr mange, som gerne vii med, 
men Udndgclsen sker i ferst.e Rlllkke ud 
fra videnskabclige Hensyn. Hom. 



GL. M0NT 4. lWBENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Ekstrablad et 

~ 1~\·etic. 1 Q32 . 
N y 0stgrenlands- 1 

Div~rgens . 
1\/[Jt~E~[ t o af <le 5toto n r ,.l!!:Crlet 
l f¥t drr b f11>laa~t. en Orl~ton lands
Di,·ct;l<!rts, dc r kan Hero ahorllg nok, 
Eeh· o1n de n it.l.c li:;cfrcm fnrcr tlJ en 
uy Haa~·::'~ R lo(. 

1 Jet we a/ llruaacnr rue lw.r iyw
ncm SlltC .~fflli(1e l<'umh • munue ,t ur 
ytrrt 1:aldtgc LJrlrtb til (,•,-,,dumh· 
fo r·~knwutn 1 bl. u. 300 ooo T\r-1..&1..7~ 

I cwrM: /;.~pcolittnnnl l1 ~lt]rrmlllltd, U!J 
tfr't tolt t sta •lrrTur w Url sl stclt orrr, 
(It rfd nnde' 1Jryuuni i diuc [/aye 
o//ct,Hiuytlr ct Url;/urn cbillcclt, h rur 
TIIIJ IIo 3(T ct u/ ndfljl UCIUIII cl.n>erli-1 
hon& l: rolcoillbonle, llCOr Hruauen tv r. 
2'11 Ol illlllrtacr cr• do11uncrrndc l'lad,, 
O'J ht:urttl 1'cbtw !id~rliacre (I'Jer, (lt 
lvr har "''~" ct tlyt Dcrl3 p tu 0 /ltls 
atorc Eloldbarltccl under alia l'orhnld, 
i de arl. t sl:c Eanc1 Kulrfc 11om 1 Tro
pcrucs I armel. 

[Jet cr 10 ikkc unnturlil]f, nt d1 I 
cnc IJ ruaaera er nuudre ttl/reds tn,d 
at 6C sinB Pcnac n ntcudt W Kob crJ 
dct andth PrOduktcr, rncn Cl~ ti ndtr
slfacl3c u/ oa!JCt~ lrnr doa btYJrJt en hO· 
!JCt / rcdcliocrll 1ndMtUrlla1 c/ tc r ut 
dtt har t:ist si!J1 ut (/cr t il Ek •prdilw-
11CI~ t·ar Tcol1t tlojuutiat ltan mcuct af 
bcaao 111'1/!JriCricm r! l 1rodu U et·. 

Ucr cr blot rlcn l<'or$hr.l, a t dtt 
llryaarri, ,/rr ltrll' u1rct l 'ruarut, ihl;t 
/ro1· !lf'll!/flrt f,tj{iflltrtl' n L1l ut dao 
l'('J:! li~;l. lumcir.v!li.ill£11<.. 'If 

' 
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GL. Me NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11 995 - ' 

Bladet: 

,_ ' ·,... f 
. r :" [ -, f d 

- ----· - a _Q t 

sktiver den n 4 NC'/, 93l 

~€;r0n ~dstlyverne • 
Avdiens 

• Dag I 1 

FR.! Kongen1 '.tft•dicn& paa Cllristiarubot·g i Dag bringer n· disse Billeder: 1 .1! idten sea de syv Gronlandsflyz•trf, 101n dekorerede& med S olv

mrdaljtn. Fra t"r111tre: Solojtnanterne II. Harms og E. Oz·erbye, FlyrcrloJfnant V. PetcrsCII, Flyz·emekaniX·anc Kramme, Frorle Hansen, 

H. J. J cnsert og Frede Ejrcr, Til t•etulre for Flyz·crne "' dm clanske Gesandt i Xairo, .lfinister Arntlrdt, 09 den trnuke landshordw9 Ekman, til 

hiiJre Sil/lamtmand .Ye umann 09 HrtbrrtrHJUf}lens l·9l . .'Ercspnsdnder, Grouerer Aasberg-Pctt:rte/1. 



GL. Me NT 4. K0BENHA VN K. 

TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

£ J, r> t 
, r ~ ' ' _ ____ .. : ~ f1L 

sktiver den 

'..J NOV 1Q~ 

AJ!/Jf~NS 
GrtJnlandsflyverne 

hos Kongen i Dag 

,\tter i Dag bold~ Kongcn olfentli;; 

Ardieru paa Cbr1stmnsborg. Det vnr en 

af de mmdre ,\rdienser Lille, men hn. 

Den forste, der fik Foretrmdo, var 

den svenske Hmister Er:erli:/, som prm

sentcrede Dirigeut~n for det svcnske 

Sangselskab D. B. og Selskabets Sohst. 

Dert•fter modto den danske Gosandt t 

iEgypt~n N. P. Arndedt og en IStatelig 

Srcnsker, Landsbovdult; Ekma1l fra 

llarstrnnd. 
Stiftamtmand 1\'eumann fra Odense 

takkede for Kongens Besog Eidste Som· 

mer. 
Orerrctsugforer Oltstn, der er For• 

mand for Sportsridekuhben, modte sam

men med Vinderen af Kongeru LErcs

pr::emie ved Uubertusjagten, Grosscrer 

Ja,bcro·l'ettrsen. 

Haandv~Erkerforenin
gen indvier 

Foreningslokaleme i Moltkes 

Palae. 

Hnaudr::erkerforcn·usl1n Formaud, 

lngcuior K . V. Koch medte tammen med 

llfurermester Laur. OAr Rwmu.uen for 

at indbyde Kougen til fndviclsen nf 

Haaudr::erkcrforcmngens n,;e pnegtigc 

Lokaler i Det lloltkesko Pal:c. Indricl· 

sen er nu fastsat til Frcdng den 10. T>e

cember, og Kon:;cn lo>cdc at komme til 

Stede. 
O•crlrege Thorbjern l!ol1;~ fra ~[id

delfart Sindssygcnnstalt var i Afskeds

ardiens, og det aamme •ar flcre Stat~

banecmbedsm:end, bl. a. St:stionsfor•tan· 

derne P. B. Schrodtr og C. Gottlc""o. 

1 
Traftkinspektor OkkelJ, Aarhus, tak-

kede for sin Forfrcmmelso, Driftsbesty-

1 rer Kuhlmann, Htllerud, for Ridderkor

set, Direktor l rerten, Statsanstalten, for 

Solrkorset. For Udnre•nelsc takkcde 

Pro•st. rraan(r, Taas*'rup, o; den nye 

- •• ·- -~,. A malum bon;:, Ark I· 

.. 



I 
rer A UA<IIt.all-n, n wernu, wr n•uut:t~>v•·

sct, Direktar l veraen , Statsanstalten, for 
Seh·liorset. For Udnrevnelse takkede· 
Pront H'a1mer, Taastrup, o~; den nye 
Palreforva-Jter paa Amalienborg, Arki· 

Haandvmrkerforeningens Formand, tngenier 
K. V. Koch (til venstre) og Bestyretsesmed· 
medtem, Murerm. Laur. Chr. Rasmussen. 

t~kt Paludan. Hovedkasserer i :.Uagistra
ten, Chr. Lynybye, takkede for Uidder
korset. 

Den afdede ~Iarineingenier Erdmanns 
Enko takkede for Kongens Krans ved 
hendes l\1ands Begra>clso. 

Endelig modte Lauge Kochs og K nud 
asmussens 7 Gronlandsflyvere, der cr 
evet dekoreret med F ortjenstmedaljen 

t Selv med srerlig I nskription. 
Dagens Vagtkommandor ..-at· P remier· 

lojtnant Gyth. 
George. 



GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Dagens Nyhoue1 

skriver denz 4 OKT. 1932 

'Lange Kochs firhenede 
Fisk vrekker Opsigt. 

Den inlere&sante Unders-gelse begynder nu 
i Stockholm . 

Der cr nu gaaet fem Uger, s ldcn Leu- - Hvordan dlssckcrcr man en Sten? 

oe Koch. vendte bjem med sin Ekspedl- - Tmnk Dem, at vi tager Hovedet 

Uon og gav os den overra.skende Beret- !if det forstenede Dyr og sliber nejag

nlng om Fundet af elms firbmlede Fb'k, tlg en Millimeter af Stenen og fqtogra

Dyrct tra Jordens Oldtid, som danDer ferer det afslebne Sted paa en fotogra

Ovcrgangen mellem Fisk og Pat tedyr, fisk Plade nejagtlg een Millimeter tyk. 

ct at de manglende Led I Udforsknin· Derefter sliber man endnu en Millitne

gen at Livets Oprtndelse. Slden bar ter, fotografercr paa ny, og t.ort.smtter 

man lntet bert til det mmrkeligc Fund. saaledes Iige til bele Stenen cr slebet 

Vi spurgte I Gaar Lauge Koch., hvad lgennem. Vi kan da ved at lmgge Pia· 

dcr er sket. derne sammen i den rlgtlge Orden re-

- Jcg har, svarede han, modtaget 
talrige Henvendelser rundt om fra Ver

den. Fundet har vakt Opmmrksombed. 

J cg har ogsaa faaet Tilbud fra Bu

reauer om Kob af Publlkationsretten, 
men det lnteresserer mJg nu lkke saa 

meget. Den vldenskabellge Underse
gelae cr det vigtigste. 

konstruere bele Dyrets Hjerne, ja, nm

sten bele dets Anatoml med aile Ner

vekanaler synllgc. VI kan ovcrfere 

Hjernens forskelllge Dele 1 Voles og 

samJe dem lgen og vtrkellg afs lore 

Dyrets Funktioner gennem Stenen. Vi 

bruger ogsaa at nedsmnke selve For

stenlngen i lysbrydende Olle. Derved 

_ Hvordan gaar det da med den? trmder en Mmngde Detailler frem og 
Iader sig fotografere. Men aile dlsse 

- Alle Forstenlngerne er overleveret 
Undersegelser er meget fint Arbejde 

til Profe~~Sor Btet~ 1 Stockholm. Han 
og krmver baade Tid og Taalmodlgbed, 

udterer Arbejdet sammen med sine Ele· 
ver. Han raader over meget fine Me

todcr, bvorved man faktisk kan fore

tage en fuldstmndlg anatom.lsk Dlasek· 

tlon at Dyrene, skont det taktlsk kun 

er en Sten, vi bolder i Haanden. 

ofte varer det bele Aar at naa et Re-

sultat. 

Saa •ialden er denne Fisk. 
- De mener at have tilstrmkkellgt 

Sto! til Undersegeben? 

- Der er slkkert rigellgt. I de Lag, 

bvor vi fandt den !lrbenede Fisk, fin· 

des ogsaa Pan.serflsk. De mlnder noget 

om Bummer.. Der er ogsaa Obrysop

terygier., et meget pri.mitlvt Dyr, der 

Ugner Pansertisken, og endelig er der 

Lungefisk og Padder a! en meget lavt

staaende Art, som jeg bar kaldt den 

firbenede Jl'b'k. Men af dem er der kun 

1-2 pCt. 1 Fundene, at Lungefisk kun 

1 pCt. Cbrysopterygier kun p pet. Be

le Resten er Pansertisk. Man skal alt

saa op paa rrumge Tuslnde Panserfisk, 

fer man !aar fat paa det egentlige! 

' - Har Pansertlsken ingen Vmrdi? 

- Videnskabsmmnd og Museer rundt 

om 1 Verden betaler gerne 100-200 

}Ulmer for en velbevaret Panserfisk. 
De bar absolut Vmrdl! 

- Kommer Afhandllngen om den fir. 
benede Fisk i Aar? 

· - Min A!bandllng er nmsten fmrdlg 

f
og vii udkomme om ganske kort Tid. 

Deretter paabegyndes Undersegelsen at 
Hjernen og Nervesystemets Bygnlng. 

Men dette bllver jo kun en Del at 
Ekspeditionens Resultater. Det ka.rto

grafiske Arbejde paa Grundlag af Luft
totografering og geodmtisk Opmaa!fng 

er sat i Vmrk a! Geodmtlsk Instttut. 



CL. l4llliT 4. KlilBENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11.995 

llladet: 

Ekstrabladct 
---·--~·--

-- den 17 AUG. \\j,),) 
• 

el -- --------- -· ---· 
Illdltlnthisen strmltker 8it ilie ltelt op til NordostranJingen - Jer « ,_,;,e golJe Lllnilslrtl?ltninger ;.ellmr! 

BT 0RICE MELLEM fJSTGR0NLAND 
OG SPITZBERGEN 

IJr. Koch udlaler sig til.,,Ekstrabladet'~ 
S. S. Gustav Holm, i Dag. 
~ for Elutrai.Ia<lel. ~ Pllamlil* or Ill 1111• G ....... IIIIIIIYI{, fl --Dr. LIUP K- E....,.._ vii- h)lnl 

... A-, - IIIJII( --, IMd -·---· 
... ................... --~·-·-IIIIi I •a -··& F .. IR,ll a ... , • ...... l ... l&lllllliWitlllnf ... _ .. .... 

Den AviJe Plet 

JIIIID:~S- ............. If 
C f-:::::::;;::;~ .. ;::·ftw.~ I II 1---Dr. KHII bl. a. HI Eklo lpllll_,_ Dr. K ... ll 

Et Interview lf'ed 
Dr. Lflugw KfH!Ih 
.._ .. K---1• - Vl.flnla a11o 11'11, ~ a1 ~-···~ -- 1(-yn Ul ilal ......- UeJIItl lndlrP II"" L- ... IW N ... ahsuilf4&1i; II& liP, al vi ham-., 0 ...... ,- .,_. IIMI latt•N ha- vi T-, .. -Ill=~ kin Dalllftal'b. ell• Alabamllllilllllllltenerne na• Olltl£1111... Vi IGIIM&IIr .... , at tllr edt, lllel- Eliapod- 11111111118 HI KJS~orno. lllar __ IW~ ........ - far s...-.. .. VI har -.al•ot, ot Indian- lk... har 
Farltlndllll 111111 Nenlostraudlnpn, dlr 11111111 --aulp, phla Landllrakn'- hnol .... 
0- PliO a....- Omraedl har VI mort pia Fllllllkrldl. VI fultllo Bjlr..._, - vi unllltrs .... I 1127, Ul Dllllllarbhnlt. Det viler 

,.a,aldtn-111 Na~.-

GRfl)NLA.ND 

- lla- 111m-B TIKi- - A• ... -... ,,a- H ..... par I Allen .,._.. Ul DIIJo .... -.....· 
L ............... M' tuiJ 1 nJta ,.,.., F• ....... -~ .. - ................. . .... 

:Vi bringer her en Kort•kitse, der atlllluellllfll' ..... , ..... uu,. koiM ....... _t._.. OIIH .... I ... . 

•• , • ...., Man "" ~mpn. Hlkrl.._ ltwllllet1 Laup IC..tl ... r ._..._. Tfl1bil...,..._ af en"-'"' .... til llklllfte ... . 
I f'-ttflt ..... ._ ..._.......- "ft+wWM W ... --- ...... tl lillt' .......... - ... 11M'..,... ....... - W. 
......._ .. _., ..,... 'fiHII ... abene ••n~~tlnpr. 

Kgch & Co. var 9Y2 e i Luften 
En Beretning til Gr11nlands Styrelse 

iorten 
~au. else 

--~----

e ved Nordapid-I 
RriJI har Grtnlandl StyreiN mldtapt t.aJIIIIdl ....,. ....... a. a1 Dji1D.punlld01 '9idfte til lki der ve.r bllli Telearam, dw Onedq Allen .- aflendt Ira ,.GUlla¥ Hehlt': ,.a a.f l(onb~Ju,. - Efter 3 Dagea Taage ud for Lambertland indtrd i Gaar Opklarin .. I Din EnM•ffd&P tit lldll .......... qaiiMI tit Antlrltlc-

Jio,.,. •la""d" no•d om Lambeniand. og .; modto Land •eet "'"''· ........ I&-dl-til*-" PliO ,_,.and 18 D 
J'ulgte derefter Sydkanten heraf til Zigzagdalena Begyndelae og f1t1j ber· tw .,,... .. 1'11111111 ....., .. ....,.. tit lhmdln 
fra tvan over Danmarkafjord til Bunden a.f lnJolfaljord, herfra til Bun· ., lnplflfjft .. ••• til I aft • ...._ FIJ"'lld pu ~,.._ 

lliltlteiMu Kort ~matle, men -
. Ej••• .llikk'"-

Damnorbobpeclltiouoa K>oii<OD- ar -... -~on owr inbe ._._.,bfjottl ., foilrltfhliaL lla. i l'ot.t.linpn af r-dosi•or,...,.....-.~. · De geGINfilh OS poiorbb ltelata.t.er et lenst OV8t Forventning. Der _. L.adftD.d IMp 1lele K,..,._, _.Len Ryder &ia: ao km ud fra Niog· lad ... • ldj tv,,..... 9•• j.,._ liau ,.Guata• Holm", men Ski-1M kan dog pa uden om os aejlil i ~ Va'Dtl til Hord"f1111kundinpn. SlriloG,.... au Qdolle< for u ~... .UO.Ojd.. lf'l- AI• "' 

Prof. Martin V-ehl: 

Lauge Koch$ Opdagelse 
ar ea 8adrift . 

Noget guake nyt --- Derimod lyd81' dat u.atetil for. ba..-de, u ~ ill:te 1kulde 
uallllladtillf~ .... at der dulda ... store, aoJ.de Landp..-·ap1' imeDe~n. Deh er for m.ia ec for We a. .tdealbbeliae Fonll:aiq: - aopt pub ayt, Man har ahi• meat, rJ; t..n.ll~ eendte en 
Tuqe a.nad, "' at. lhr arerito'l'-ecW itke Ml' ...... ead Ia. A.t. L&atle )[oU IIU 
"'-" rerideret "" Opfkttel118 paa dette Puakt, er ameatelill en BedriR - eel• 

.... lftU. ((ll'bok:JI; lie alnntende, lmlW1 ... i..U.- a.nnere Bfterre'mio.... 
Man maa tMd a.a klJent.nt.e Inter... itudeM den fullillrtll&lldip Beretain& fra de!me J:UpNai011, de1' .,-a• at bave ............... 'I'WdifaW. Rlltlba.-

ter ••• 

1 Cr;ral1111J. ,eolori•lte 
Uiiom•i., 

Om da reolotiM• RMu.lt&Mr adt.ler 
Mtueftllli ............. , Dr. pbil. K_..• Col
lint~, der Ur ..-.rtig.t li1 iadgaaende ..a Qnalauds o.okci: 

- &.up KOih liar a1t1U •• tulst ... 8Jer&'k1Nt1 eotn han Jandt fl .. .. .. ..... ....... ....... ltiMitr. Oli .............................. lht., .. _ ........... ~ ...... ata• wtd Portii:Yd......., I IOrdekor· ,.. 01 11101..,.11 Htltlttnde meJet 
lnte• n••· "M at Hlp lltnne .............. ~ 11 Nercloeb1lftdln· ,_. bar Lau11 KOih .._ KoftUIIUI· 
tetln unllem HOI'd· 01 ... Q...mand 1 &eoiOBhk Fordand - en Kontinul· tet, eouw Yl ld4til liar ..... et. 

Deter Ill MUepall-poiolllkt Udfe........, der her er IIMIII, 
.. ftr • aranll tllld IIIIM den ll'led Gllllh. 1'lftlap staar nu •• man1e ..................... ,, ........... 01· 
-Will .......................... ~ .. , ·- -

' ' 
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skriver den 2 3 SEP. 1932 

Billeder fra Lauge Kochs 
Ekspedition 

Kap&aJa Benlla4 er s.mtae~~~e~ter 
Pe&enea Iader lie n I OIIIIUDibaacl 

.. UIB~ 

Lulp Keeb, lo&epaferet under Rvll. Ved sidea af: et Kllld 
Bnlpe - ftl'dmcle SlzdebUDde, 

Der bold• Bril I EaldmOIUI'S, In 'ftnstre: Seidenfaden, Gel
tblr, H. Laneu, en G ... nllrnder or Laure Koch. 



-

I 

?:uge Kochs ekspedisjon hje~me lglen. 

Spnd4g korn Lauge Koch-ek$pedl!jonen til ~. Vi bringer ooenjor et bfllede av et au ek$pedl$fons-skfbene, da det lf'P inn ved Grr1nlandlk6 Handel! ~laal. bor en tusentallig mennukeskare hyllet Grl1nlands-Jarerne. ·I hjprne scs Lauge Koch og stat!minl!ter 8tau1lfng, 10111. nettop utbringer et letle / or den r'St· urt1nlandlke ekspedisjon. 
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Bladet: 

Politikt..~J • ---

skriver de~/ 

- SEP.t.Q7~ 

Uauge Kochs Fund 
vrekker: storr Opsigt 

, Verden oven 
Den stsrste videnskabelige Be

tydning i Udarbejdelsen af 
Hvirveldyrenes Stamtra. 

London, Tindag 
POUTIKE:V f'RlV.tT 

I vjdenskabelige Kre~ bar Lnuoe Koch , 

Fund paa den sidste Grenlnnd~ek•pe. 

dition vn kt d<'n sterste Opmmrksomhed; 

ikko mindst }'orstenin~tcrne nf de firbene

de Fisk, eom blev fundet i Franz Jo•ephs 

Fjordcn. 
Forsteningerne mcncs at t'mre 300 

i\Jillioner Aar gamle. Om de {irbcnedo 

Fisk, der kunde !made gaa og S"l"emme, 

udtnler Dr. lVillram Grtgnry frn Tht 

:lmtrica.n Muuum of Satronal Ilutary, 

at Lange Koch., Fund vii vmre ot af de 

betydning,fuldcste, h\·i~ det vi~c>r sig, a t 

Forstcningerne stammer fra Dcmn Pe

rioden. Rent ddc>nskabeligt vii Fnndet 

da kommll til at rnngcrc mc>d Fundet af 

Krybdyrfuglen A pteft'x og Fundct af 

Abemcnnesket paa .Java. ~lange For 

stenioger er blevct fnnrlet af Stcgocepha

lia, siger den amerikansko Yiden•kabs

mand, men in~ten fra Deron Per1odE'n. 

Do firbcnede F1sks nll'rme~te nulevendr 

Sla>gtning er Lungefisken, der bar baado 

Lunger og Ga>ller. Fundet er af den 

atente vJdeuskabt>hge Detydmng i Ud

arbejdclsen af H nr"l"eldyrenes Stamtrm. 
Eue. 
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Herli! .. ;:!· ke 'l'iden<h· 
---

skriver den 2 Q S EP. 1932 
'4 -

DE MlE.Rl(ELlGE FOSSlLlE-

FUND l (?JSTGR(?JNLAND 

Mellemformer mellem Fisk og Padder fra Jorden~ Oldtid. 

Vi bringer her to Afbildninger af de interessante Fund, Dr. La.tge Kochs Ekspedttion har bragt med hjem jra 

Ostgrl'nlancl. Det er K raniedele a.f Dyr, der er en lt!ellemtfng mellem Ftsk og Padder - Ftsk, der paa et r:tst 

Tidspunkt af deres Udvikling har over-vejet at ,gaa i Land". fi)verst ses et Stykke at et Krante Ira Siden (be-

mccrk ~jenhulenJ og nederst et Kccbeparti. 

B LANDT de mest sensatlonelle vi

denskabelige Re.sultater, Dr. 

Lauge Kochs Eksped:tioner til 0st

grsinland bar givet, er - rom omt:llt 

1 vorl Intervlew med Dr. Koch 1 Sf'n

dags - Fundet a! Fosslller a! hldtil 



B LANDT de mest sensationelle vi-< 

denskal:>el.tge ResultB~ter, Dr. 

Lauge Kochs Ekspeditioner til 0st

grsmland bar ~vet, er - som omtalt 

1 vorl Interview med Dr. Koch 1 .SSSn

dags - Fundet a! Fossiller a.t hldtll 

ukendte Dyreformer, Overgangsformer. 

mellem Fisk og Parlder. Uerede 1 

Fjor !andt Ekspeditionen t1 a.! dlsse 

Fossiller, 1 Aar er der !undet mange 

flere. 

Fundene er Afiejrlnger fra Mldten 

a.f Jordens Oldtld, fra Devon-Perle

den. Dr. Lauge Koch forklarer der~ 

Fremkomst saaled~: En st.or Havbugt, 

der bar vreret under Udt~rring, er 

blevet dcl.vi3t fyldt med kobberholdtge 

Salte, som bar be'virket en Masse-DsXI 

af alle Dyr, der sa.a er sunket ned og 

gennem Aa.rtn1slnder bevaret 1 Lag 

under Havbunden. hvor!ra de nu er 

blevet fremdr~t 1 forstenet Til

stand. 

Det drejer stg om Panserfulk og 

Lunge!isk - som m.evnt Mellemfor

mer mellem Fl.sk og Padder, og disse 

Fosill.ier betegn~ af Videnskaben som 

en af de lnteressanteste Opdagelser 1 

vor~d. 

Vl bringer her Genglvelser af Dele 

af to Kran1er, som er os overladt a.t 

Dr. Koch. De skrlver slg fra Fund 1 

Fjor, rom h1dtll bar vreret hemmellg

holdte, men som nu om kart Tid vll 

bllve be.sk.re!wle 1 .,Meddelelser om 

Grf!nl::md", Publlkatloner a.t hflJ vl

denskabellg Standard. Det nederste 

BUlede vl.ser den ene Krebe a.t et a.f 

dlsse Dyr med Tandrrekken: det an

det en Side a.f Kran1et med· 0 jenhule. 

Det videnskabellgt srerllgt lnteTeSSan

te er, at Fossillerne v1ser de forskelltge 

Ben 1 Kranierne og deres Udvikli:lg, 

saaledes at man ka.n f~lge Omd!ln

nelsen. 

.....-
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H¥oliledes man fandt Ruinerrne a1i 
Ostgrenlan~s storste Eskimo-By 

< --+-

Det var Tilfceldet, der spillede mig dette Fund 
i Hrende, siger Arkceologen Helge Larsen 

.................................... ... ................ ........ ... ....................... ........ ........................................... ........ .......... 1 

Der er Begcjstring og Vurme over vore hjemvendte Grenland:s
forskeres Beretning om deres videnskabelige lndsat& i vore nord
lige 0demctrker. Det er med Stolthed de fortceller om de straa· 
lende geodretiske og arkreolof!iske Resultater, der tilsammen giver 
l'idenskaben et mregtigt Arhcjdsmateriale. 

For at kaste et Streiflys tnd over en enkelt Gren af det viden
skabelige Arbejde i 0stgrenland. har vi bedt Arkceologen, cand. 
mag. Helge La n If en, fortcrlle om Udgravningen a/ den store Bo-

L .... ~.~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~:::.~.~: .. ,,,, ,,,,,,,,, ,,,, , ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,, ,,, ,,,J ·1 cg korn op til Eskimonres sidste tionalmuseet. Hvis jcg ikke kom: 
Sommer - fortreller Helge Lar - mer mcd til nreste Aar, skyldes del 

seh - og efter at vi bavde faaet imidlcrtid ikke Mangel paa Lyst, 
Stationen bygget, begyndtc Udgrav- for bar man een Gang vreret i 
ningen af en mindre Boplads paa Gnmland lamges man tilbage. Na
Hochstetter Forland, Arbejdet gik turen drager. Den bjcrgtager a ile, 
programmressigt, og vi fik mange I der faar LejHgbed til at }eye i uen. 
interessante Tins frem af Ruin-
bobene. Saa en Das i September 
ved den Tid, da den grenlandske 
Viuter sretter ind, spillede Tilfreldet 
os et vrerdifuldt Fund i Hrende. Jeg 
,·ar ude paa en Sejltur i en a f F jor-
dene og opdagede, at der et Sted 
iude paa Land var en ~rerlig frodig 
Plantevlekst. Ved mermere Under-
sogclse viste der sig at vrere Ruiner 
uf en Eslcimoby med ik:ke mindre 
end 43 Huse. I Sandbed et bcrligt 
Fund. Desvrerre kunde vi ferst tage 
fat paa Udgra,·ningerne i Sommer. 

- Hvad kan man slutte sig til af 
Deres Udgravninger? 

- At Eskimoerne i sin Tid er 
kommen dertil baude fra Nord og 
Syd. llidtil bar dcr vreret Strid 
blandt de Lmrde om dette Spergs
maal. Hvor Esk,imoerne siden cr 
bleven af, kan jeg ikke afgere, men 
et cr i bvert Fald sikkert, Byen er 
ikke bleven affolket ved Epidcmi 
eller anden Katastrofc. Man ved og
saa, at Stedet var befolket, da 
Grenlandsforskeren C 1 a v e r i n g 
i 1823 var deroppe. Da den nreste 
Eksped{tion - den anden tyske 
Polarekspedition - i 1870 var 
ved Claveringseen fandtes ingen 
Eskimoer . Muligvis bar daarlige 
Jagtforhold i Mellemtiden tvunget ' 
dem bort til andre ,Grresgange". 

Hvad bar De med hjem fra Bo
pladsen? 



~~ut'""'~ .. vu - ucu anoen tysKe 
Polarekspedition - i 1870 var 
ved Claveringseen fandtes ingen 
Eskimoer. Muligvis bar daarlige 
Jagtforhold i Mcllemtiden tvunget 
dem bort til andre ,Grresgange". 

Hvad bar De med hjem fra Bo
pladsen? 

- Nogle Skeletter til Professor 
F. C. C. Hansen og Dyreknogler til 
Zoologerne. 

Hvorlcdes tilbragte De Vintcren 
paa Eskimonres-Stationen? 

Vi havde en herlig Vinter der-, 
oppe med Ture i den maleriske 
grenlandske Natur. Hvor er disse 
milevide snedrekte Landskaber vid
underlige l Kun de, der bar vc:eret 
deroppe, kan danne sig nogen Fore
stilling om grenlandsk Natursken
hed. Det er ganske betegnende, at 
en verdensberejst fransk Marqui, 
som kom til 0stgrenland 1 sm 
Yacht, betegnede Landet som Ver· 
dens smukkeste. 

Naar Kulden blev for mergaaen
de og Sneslormene rasede, hyggede 
v.i os in de i Huset med en 15-20 
Graders Varme. Del var ievrigt 
sjreldent Kulden generede os, for 
som negel er Vejret stille. 

- Skal De med til Afslutningen 
paa den grenlandske Treaarsplan? 

- Jeg ved del ikke endnu; der 
er forskellige Momenter, som spit-~ 
lcr ind, bl. a. mit Arbejde vcd Na-
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,E K SJRA B~AD Elu S 
YARDE 

I OSTGRHNLAND 
En Tak for de 4 Motorbaade, Jer i Sommer 
lrar lettet Videnskabsmll!ndenes Arbejde. 

De 4 Baade har arbejdet upaaklageligt i 
Storm, ~ og Is. 

Van:te ulld~tr Opfgrelse i lhtsnmland. Grullll laa• t $8$ til venstro i Billl!det, mens Ekspedi· 

tlonadelta&eme er ude for at tamle Sten til den videro Opbyaning. Ude I Fjon:ten skim· 

IH et lille lt bjers. 

EKSTRABLADET.II RedaktJon Fik i Dr. \\ cgman o\en:iutrcr selv paa 

Dag Beseg af en nf de Hjen11 oudte Oronland, men hans og Ass1stenl; Poul

fra Dr. Lauge Koch3 Ekspedition, A E. sens Borelning lll os Jyder saaledes· 

Poul~tn, der bar a rbejdet !10m Ass•sleut. ,)fellem 72. og 73. Gr. nordlig Bred-
de, 26 Gr. vestlig Ltengde !tar Dr. Wcg-

under Sommerens geolog1ske Undcrsogel- 1 man, Geo og, og A. E. Poulsen, ,\s5i-

~~er i 0stgrenland, og som nJt kom for :tt stent, den 10. 8 1932 i D1cksonfjorden 

brmge en Tak ttl EKSTR:l BL.t DET's r('Jst en iEres·Vardo for E KSTRABI,.\ 

Osfgronlan<U/oud for den gode HJtelp, DE'l'. 

man bar haft. 1 de 4 :\lot.orbaade ,Lue", 

, Kanm", ,.Hom" og ,Gerda , 110m 

rore L~e&ere har sendt derop. 

.Til &i:re for dat..danska 
Arbejde. 

Assistent Poulsen opl.)·ser, at d11 -1 

Baado 1laf' t:artt brugt ua/brudt - ' 
Storm, i $lCETk sfl og !3. De har holdt 

tJl alk Strobad.,tr, og Mot.orerno bar 

fungeret. upaaklngeligt hele Trdeu, saa 

Grenlandske Handels Skrbsb~·ggcro bar 

&re af deres Arbe)de. 

Under et af de storo goologiskc Tog

ter mellom 72 og 73 Or. nordlig Dreddc, 

26 Or. vesUig La:mgde bar et nf Bnade

lagene, Iedet af den schwcizisko Oeolog 

Dr. W egman, gi~et Udtryk for deres 

Tnknemmellgbed ved paa en Hnh·o 1 

Dicksonfjorden a t rejse EKS'rRA BLA

DET en Varde1 aamtidig med at do bar 

at~et Stedet EKSTRABLADET's Na;n. 

, Ekstrabladet"s Varde. 
Vardon cr mand~hoj, og mden ; den 

hggcr en l!eddclelso pan Dan~k og 

IFransk om, at denuo Vn.rde tllhoror 
E1rSTtt~ BL.Um 1 SPlfti 1 ttr'"f'l)r - ,~1!' 

og de gedo ReJser. vi har halt med den. 

Dosuden Jigger dcr ct Numer af EK b
THABLA DET. 

O>en paa Yardcu bar ri plantct. nogle 

lmndredanrigo Takkcr frn do nu uddede 

Rensdyr, saa at Vnrdeu bCS langt bort. 

Efter at >i &eJiede til Elh 0 , skulde 

\" interboldet. ud paa. ReJSO med , L1se" , 

iodtil Jscn bmder IFjordene, men til nre

sto Aar akal den igen paa. Togt, og n 

har allercdo haft mcget Udbytte af do 4 

Baade, der forte os hurtigt. og sikkert 

omkring i det skenne 

lettede •ort ArbeJdC." 
Ostgrouland Jog 

Horn. 

--~~----------~------------
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€Ystgr0nlands
Ekspeditioneas. 

Hjemkomst 
-- : :- 0 

Dr. Lauge Koch og hans F reller fik en 
festlig Modtagelse. 

StatsmlDutar Staunlng, Dr. Lauga Koch og Kontorcbef Oldendow paa 
aGustav Holm«. 

Det er ty'de!lg-t at mml1ke, at der »Det har varet let at staa 
tillmgges den store 0stgronlandseks- i Spidsen lor denne Ekspedi· 
pe<lltlon, soon nu under Dr. Laugc tion«. 
Koohs Ledelse har gennrun1m sin 

Da de .rtmgende Hurraraab \<ll' do· 
~~~~n ~rn:~~~~;,~-~e~- ~:~-~ et hen, traadte Dr. Lauge Koch frem 

ledning til at hilse de 20 Ekspedi
twnsdeltagere, der skal oYen:ntrc 
paa Grtmland og som nu sad poaa de 
tre Stationer del'(J}}pe og kundtl htJ· 
re hans Ord. 

- Jeg kan forsikre, till'ojede han 
direkte hemen<lt til dem, at det Hur
raraab, der i Mo~ lHd for Dem, 
Yar ,-elment. 

I Llghoo med, hvad han udtalte t11 
m.r Medarbejder ude i Sundet Lsr· 
dag Mten, fremhre>ede Lauge Koch 
Flyrningeu sam Sommerens storste 
Rcsulta:. 

De interessante lorstenede 
Overgangslormer mellem 

Padder og Fisk. 
I s!:n Bes\·arelse af Sparg3maalet 

om Ekspeditioll{lns ddenskabellge 
Udb;rtte, nremtll Lauge Koch noglo 
interessante .F'<Jrsteninger, der cr 
flmdeL deroppe af en aldrig tidligero 
kendt o,·ergangsfo.rm mellem Padder 
og Fisk, Eksempiarer, eom AITerdens 

1
1.Iuseer \'ilOO kaJ)pes om a1 faa, h\...:S 

. \j tilde af med dem. 
Derefter kom han ind paa Forhol

tlet til de norske Fangere, der soon 
l Gaar omtalt ikke bar gi,·et Anled· 
ning til po.lit.im!Bl:JSig lndskrlden. 

- Vore Folk er i!n'rlgt loonunet 
godt uu af det med dem, forta!te 

1
1 
han. En af St.a.Uonerne d&roppe har 
meget hypplgt haft Bes~Jg af Nord· 

l mmnd Yed Hn.}tider og paa 8£Jn.dage. 
Kampen fur Tilvmrelsen del'OPP6 er 
saa haaro, at man nok ekal komme 
ud af det metl Wnanden. 

lkke et Land lor hvide 
Mamd. 

- Tror De, det 'il >mre mut:.gt 
at faa Fred og Ro om Sureram!t.ets· 
SP!Jl'gsmaal~t, naar Domstolen i Haag 
ha.r truffet sin Afg~Jrelse? spurgte 
Inte.rneweren.. 

- Ja, det tror jeg, lflld Sraret. J~ 
har sagt det fmo og skal g6l'lle genta. 
ge, at 0stgrgnlantl ik:ke er et Lalld 
Io.r hYitle Mamd. Njlllr Haag:_Kendtlll
sen er faldet - 6fter min Fbr.men.ing 
til Gunst lOi det dans'ke- StanttpunkL 
- '':il der m~--'komme nogTe Aar 
rued Jnltc.rnoo, men saa Yil ~ igen 
k:um:me en Tld, h \'or Nordmrenu611e 
og JYan9kerne "il k:unne- JIUJdes og 
:fxn'6nes ,l.Lasuinrgen af mem ~ 
Qpg>l!\"&. 

I Slutnihgen at lntll11VIIewet sloll
drede Dr. Lauga Kooh OOt ln.tlbrytk, 

:\Ieddcl~Jsen om Watkins DOO hanle 
gjort paa ham. 

- Det 'ar mig en rueget stor per
son Jig Sorr H:m rar J:.:nglands s tore 
Haab indenfor Polarforskrtingen bg 
\-.J blire mnskelig at erstatte. 
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k Det er tydeUgt at mrel1ke, at der »Det har vc:2ret let at staa 
0 

tillmgges den store 0stgranlandseks· i Spidsen lor Jenne Ekspedi- :fl 
pedltion, sam nu under Dr. Laugc tion«. C 
K oohs Ledelse bar gennem1Hrl sin 

Da de .rungenoo Hurraraab \"81" de· d 
anden Sommerplan, IOOgen Betsd· c t ben, t.madt~ Dr. Lauge Kooh frem 
ning, Da Ek.speditiQnens to Skibe, for at basvare Hilsenernil IX: gjTe et 
•Gustav Holme og •Godthaabc, i Gaar lille Resume QVer Re.sultaterne af 
Follllll<kiags lidt fgr IG. 10 duk:kede Som:merens Arbejde. Han udtalw 
flagsmyklrot !rent af den tmtte Taagc, bl. a.: 

• • • , 1 - J.eg ta'kke.r !or Velkomsten og 
hawle dcr samlet stg adsloillige TU· l'Ottru· sle.lll.i:g min Taik lbtl Statemlni· 
slnde 1\Iennesker paa Grenlan<ls Han· ster Stauning :fu.r den store Interesse, 
dels Plads far at give Ekspeditions· ban altid bar 'list Arbejdet paa Gren· 
deltage.rne en festlig Velkomst, og ktnd. Men iav.rigt '".ll jeg ge.rne be· 
det kan uden Overdrivelse siges, a~ nytt~ denne Lejlighed til at takke 

:Jlle De!tagerne, baade dem, der er 
den gamle Harneplads ikke tidligere omborrl og dem, der er fOI'bliH'"et paa 
bar \'mret Vidne til en saa stor Mod· Gronland. Jeg vender min Tak ikke 
tage!se. For at faa god Udsj.gtsplads aleno til de Ledende, bivis Name 
'ar Folk k.robet op paa Kasser, Ton- kommcr frem, men ogsaa til aile dem, 
der og B.rmddestabler, mens andre som for !erste Gang bar vmret med 

og ,·aretaget de mere beskedne 
trmngtes i li>Mal'lig Nmrhed af Bol· Hvcrv. Det har VIBI'et saa let at staa 
Ymrket, og saa snart man flk 0je 1 Spidsen for denne Ek.spe<h'i.ion, og 
paa Ekspoditii>nslederen, Dr. Lange det Sky:ldm- jeg mine Bjmlperc. , 
Koob, dcr stod sammi)n med sin Frue Etter k'ol't a t have d1•1Blot ved det 
\·ed •Gustav Holmes Rrellng, lBd Hur- sl.<lre K'mttlmgningsarbejde, de.r er 

~ ira Ltd'ten, og nmvnt de f!IV· 
raraabene ham i MOOe ud m·er Tran· dge aJ!el'ede kendte Resultate.r at oot 
graven. 

Statsminister Staunings Vel
komsttale Ira Broen. 

Den ferstil, der gik om Bord fot· 
at bydo Ek.spedifunens Deltage.re 
Velkommen, var Statsmlniste.r Stau· 
nino. Han trykkede dem aUa l Haan· 
den og gik derefter op til Kaptajn 
Vestmar paa Broen, hvorfra han med 
sin fuJdtonende Rest holdt en lille 
Vclkornsttale: 

- Vi har nu lgen YQro t.o Gren· 
landsskibo hjemme med en stor Del 
af den danske 0stgronlands-Ekspe· 
tlliion ombord. Vi hilser dem Velkom· 
men efter godt udliJrt Arbejde. Den· 
ne Ekspedition bar nu i to Aa.r gen. 
nemf.ert ot betydeligt Arbejde og skal 
,·iderefere det endnu et Aar. Oppe 
paa Gronland befinder sig endnu en 
Snes Mand, der skal arbeide Vinte
ren igennem. Vore bedste 0nsker tel· 
ger dem l denne Stnnd. 0stgrroilands
Ekspeditlonen level 

\'iden.skabellge Arbejde, slulit.ede han 
Iff med et LeTe for, at man maatte 
mooe 00 tilbagebJevne Ekspedlti.ons· 
medlemmer i god Bcllold tiU nreste 
Sommer. 

Dermed v<ll' den officiello Dei at 
M.odta-ge}sen til Ende, og de ma.ngt: 
hjemTendte Deltagere 1 Som.merelcs· 
peditionen flk nu Anledning til at 
hilse pna deres Familia og Venner, 
som udgjorde en anselig Del a:f For· 
samlingen paa Land. • 

Lauge Koch 
i Radioavisen. 

En Hilsen til de 20, 'iler skal 
overvintre paa Grpnland. 
I Forbindelse med Hadloa\·isen i 

Aftes Fl. 7 tlildenkasfedes Dr. La~ 
K.oob et lille lnterdew, l h\•.i.lke.t han 
indledede moo at udtaJe sln Glmde 
over, at han herig.ennem havde An. 



( 

GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet : 

skriver den 19 S£P.19J2, 
.....-----;~· 

TusinJer ~~ K~Jbenlzavnere bfJd GrfJnlanJsskibene Yelkommen 

Statsminister Stauning taler fra ,Gustav Holm"s Kommandobro, 
• 

r;auge Koch Ekspeditionens to Skibe fik i Ga.ar en a.ldeles enestaaende Modtagelse, atorre end nogen tidligcre Hjcmkomst fra Gronland. Vore Billedor giver et Iillo etlsnit af de 
Menneskema.aaer, der flokkedes om Bard og paa. Kajerne, man .forataar det haa.blose i at nmvne Enkcltna.vne. blandt de mange i Mmngdcn. Billcdet er taget i dot Ojebhk, dn. Stats
ministeren fra. Oheiskibet udta.ler de mere officielle Velkomstord. Paa. Broen acs fra. venstrc Kontorchef Olderzdow, Ha.ndelschef Lyngbmk, Depa.rtemcntschef Graae, Dr Lartue Koch 
og Hr. Stauning. 



Dr. Lange Koch 
mener det er plass til 

2000 gr~nlendere 
i Eirik Raudes Land 
og omr.adene nord 

for det. 
lngen bruk for den danske 
politimyndighet i sommer. 

Mineralfunn tall i besiddelse 
for den danske stat. 

Taler og hurrarop ved hjem
komsten. 

Kj~benhavn, 18. september. 

Gr~nlandssklbet cGustaf Holm~ og 
cGodthAb• kom tll Kj~benhavn 1 !or
mlddag og blev mottatt av en stor 
menneskemengde. 

Statsminister S t au n 1 n g glkk om
bord pi!. cGustaf Holm• og holdt her 
en velkomsttale tll de hjcmvendtc. 
Statsmlnlstcren bragte dem en takk for 
godt utf!1rt arbelde 1 Danmarks inter
esse. I de forlppne to il.r hadde de ut
tprt det arbelde som var fast.satt for 
!1. t il. det hele arbetde uttprt pA. de fast
sat te tre Ar. Han bragte alle delta/ere' 
og sklbenes besetning en vannt takk og 
sluttet med II. utbringe et !eve for de 
20 mann som skal overvlntre deroppe 
og et !eve for 0st-Gi)jnlandsekspedl
sjonen. • Derefter tok dr. Lauge Koch ordet __ 
og takket stat.sministeren for hans 
store interesse for ekspedlsjonen. f!an 
sluttet med !1. sende en tanke til de 20 ' .Ia!A a.tal1at 
menn som overvtntret. I '1saA apuata.tp 

~sa.t So otso 
Fortsatt side 3, spalte 5. 'Jal!hqaus 

I IJ<JW Z!Uttmt '1S3APJOU U3l!JOWl' ' Ul!a.t' 

!angst, met 
bestanden. 
Ar, h\r llt t 
ventet et gc 
dr . Koch a 
forutsetnln~ 

Iemen. 
Av nord: 

talt med 
K r o g h, og 
get A lrere 
neske. 



Or, 
Lauge Koch. 

Forts. fra 1. side. 
Under opholdet pi\ Grpnland bar man drevet kartlegnlngsarbelder, hvor- · ved 80 procent av det omrAde som om!attu a.v 3-Arsplanen var butt fotografert. Endellg var det bUtt foretatt et par !lyvnlnger nv pollttmesslge hensyn, dels en underspkelse av hvor dlrekWr Jennows skib befant slg, dels underspkelse av hvorledes de danske og norske !angstselskaper hadde plasert slg. Resultatet av denne polltlmuslge underspkelse var sendt hjem til departementet l code-telegrammer og vilde bll ytterllgere supplert, hvorfor dr. Koch lkke pnsket A uttale slg nrermere herom, men dct badde fra hans side lkke vrerct anledning til polltlmesslge inngrep. Det vllde fl!rst ved fangstsesongen til hostcn vlse slg hvilke metoder de norske fangstmenn vllde a.nvcnde, Fl!rst da. kunde man fA et overbUkk over hvad nordmennene vilde. 

Det hadde ved flyvnlngen vlst slg at det \·ar betydellg mere land mellem havet og innlandslsen enn antatt, men hele den vestllge side av !jellene var ode, og det var store lsbreer sA det mr lkke betingelscr for llv, og det var langt terre mo$kusokser enn man hadde ventct. 
Dererter omtalte dr. Koch de geoJogtske funn som var gjort. Man hadde ill.r med moderne apparater - en komblnasjon av ekkolodd og tadlo - konstatert tllstedevrerelsen av bly og sink, og det kan vrere at det ved analyse vii vise slg ogsA A vrere solv. Dlsse mlneralfunn var tatt I beslddelse for den danske satt uansett utfallet av saken I Haag. Fra Hochstedter Forland hadde man femtl tonn kull med hjem. 

~ 
Hvad ekslstensmullghetene anglkk 

r det distrikter p!\ 11Stkysten som var merket skikket for kolonlsasjon. Det 
r antagellg boplass for ca. 2000 ukimoer i Elrlk Raudes Land og dlstrlk

tene nord for det. Den hvlte mann kunde l lengden lkke klare slg deroppe. Hans eksl.stensmullgbet var bare reve-

!angst, men det var store svlngninger I bestanden. U jor var det et dArllg rcveAr, IAr lltt bedre. NAr nordmenncne ventet et godt reveAr til nreste Ar mente dr. Koch a t det berodde pA fellaktlge\ forutsetninger da. det H\r var sA fA Iemen. 
Av nordmenn hadde dr. Koch bare talt med kommandlirkaptein von K r o g h, og det hadde gledet ham meget A here ham A kjenne som men

nuke. 



... 

Lauge Kochs Grsnlands· 
ekspedisjon. 

Han har og-sa foretatt politimessi!;re fiyv
ning-er, men ikk e funnet noen anledning
ti I a g-ripe inn. 

Han hevder det er boplass for ea. 2000 
eskimoer i os;r nord for Eirik Raudes land. 

KJ~benhavn: Litt over klok- badde man ca. 10(}0 rester av sil
ken 19 igaraftes passerte Or~n- ke dyr med hjem og i Ar badde 
land&klbet cOustav Holm:. Hel- man med ca. 3000 rester. Fun
&ng~r. Det blev mottatt av re- nene er sA. epokegj~rende at pro
present anter fra Kj~benhavns fessor Stensj~ i Stockholm mener 
presse, som var gAtt ut i motpr- at hvis man lfjor hadde solgt 
bAt. funnene til Amerika, vilde det 

Dr. Lauge Koch gav 1 s-in ka- ha lnnbragt tllstrekkellg ttl A 
hytt en beretning om ekspedi- betale hele ekspedlsjonen . 
sjonen, som han skildret som Hvad ekS>Lstensmullghetene an
belt lgjennem velly·kket. Han sa gAr er det dlstrlkter pA ~stkysten 
bl. a. at det var bUtt foretatt et som er utmerket sklkket for ko
par flyvninger av politimesslge lonlsasjon. Det er antagellg bo
grunner , sl\ledes en unders~kelse pla.ss for ca. 2000 esklmoer 1 Ei
av hvor d1rekt~r J annows skib rlk Raudes land og distriktene 
befant sig, og en unders¢kelse av nord for det. Den hvlte mann 
hvorledes de danske og utenland- kan i lengden ikke klare sig der
ske fangtselskaper badde plasert oppe. Hans ekslstensmuligheter er 
slg. Resultatet av denne poUt!.- bare revefangst, men det er sto
messlge unders¢kelse var sendt re svingnlnger i bestanden. Ifjor 
bjem ttl departementet i kodete- var det et dl\rllg revel\r, t' Ar litt 
legrammer og v1l bll ytterligere bedre. Nordmennene ventel' et 
supplert, hvorfor dr. Koch ikke godt revel\r til neste Ar, men dr. 
~nsket A uttale sig m~l'mere her- Koch mente det berodde p!l. fell
om. Men det badde fra bans side aktlge for utsetnlnger, da det 1 Ar 
lkke vrert noen anledning til po- er sA fA Iemen. Av nordmenn had-
11t1ets lnngripen. Det vii det de dr. Koch bare talt med kom
f~rst kunne bli nAr det ved mand~rkapte1n von Krogh og dct 
fangstsesongen til h fi!Sten vlser hadde gledet ham meget A lrere 
sig hvilke metoder de norske ham A kjenne som menneske. 
fangstmenn anvender. Dr. Lauge Kochs ekspedlsjon 

Dr. Koch omtalte ogsA de blev 1 Kj~benhavn mottatt a.v 
funn av hvtrveldyr, som blev store menneskemengder. 
gjort 1 noen avleiringer. Ifjor 



GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Berlingske Tidendr 
_.::.::o..:...-"-'-· .~. - -

skriver den J SEP.193Z 

2W ......,..,_ Slac•n•h•llt•r ~ .Arin .. r - Nd Dr. ,_ .. Koe"' SW. - ec L- for d.n hJ-f~NlH Blwpedkion. N-'-for: n... ...,. Slr•re ~~,._ 
Ja .... ., ... Nr .;la /relli¥/or .C .,. Y.......,..__ Til ~}re: "C... Bolm .. J.aer al. 

En hjertelig 
Velkomst til 
Lange Koch. 

T r<211gt~l piUI 
Gr...,_,ke Handel. Pladt. 

I Gaar Fomdddagrs tu fMtaiK ~ 
Kl. 10, fol't4t~ Dr. Lauge Koehl 

J!la!lped.ltionasldbe .,Gustav HDl.m." og 
,.Ooctt.Daab", Ted de hjemllge Bolv~ei"
kler. l!¥t4r ep. rollS Na&; til Anker'& 1 

dot - .. lloiDd - .. "" ...... 
1nd. med brogoet Flagpynt over alle 
Tappe a:lbl. en kra.ftig, farve.stmk To
ne 1 den aagt.modlge graa Septem.ber
dag. 

Den Ulle ~ blev hllst med 
Vlnken rra Langelinle og Kv!e8t.hu.s
broen, medens den st.od op gennem 
Havnen, og paa 0ntnland3lce Han
deJa Plads var der Tnengsel. Tran
l;ftndernes Stabler var saa teet befol
kede aom FuglelJe14e, og Velkomstena 
1'1ik1e Roser og Lcunmet:.JfrklEeders Vlf
ten slog de Hjemvendende 1 M~ 

Den modtagende Skare. 
I cle1l modtagende Sltare 8&88 bl. a. den 

funlerencle Din*bllr for GN!lla.Dda sty
rellle, Kontorebef Oldendow, Etandellehef 

LfDiba*, G$la.ndlfonlll;eme, Viceadml· 
raJ Amdrup og Kommandllr Godlred 

HILiliJell, General&lld:l* Pflmchel, Profes

sor Knud Berlin. Ob&fen tor Geoda!t18k 
II:I!Utute lloPOgr'Bflske A!dding, Obei'IJt 
Jtii'Seneen. Obefen for Luftmarlnen. or
klpllaptajn Grandjeall, Obefen for PlJ
vebaadMt&tlonen, OrlOpta.ptajn Bchelbel, 
Dr. phil. Bpi,rck, en at de bidl1aere l:tjem

komne Deltagere I Dr. 1.&ule KDCbe BU
ped.IU.on, Dr. pbiL A. Vedel-'lbA.Dlnl 

Chef ror ,.Dana'"·l!ltlpedttloo.e w ~a

landeke or SNDlBDi:lske Pal"Yande 1 Som
mer, Seeetreren for Det kgl. danete geo

~ Se.I!Jkab, Dl'. phil Nlela Nlel&eo, 

Dlrekter Jennow, ,.Nanot .. , NaviptiOM· 

Mwlebeat~r F'Under. Direk~et 'Ible!M -
OS IJl:8118e andre med TUknytn.lDs tJl 

G~Dd. Marlnen or P'l~11teaenet. 

Skibene kommer. 
Lldt rer KI. 10 tom statam.J.n.lster 

Bta.unlng, netop I!JOm ,.Gustav Holm" a bre

de .Po~jan.lng· kom tU Syne, kiet Sk!bet 
drejede Ind. mod 'l'ran&'raven. Paa P'Dr

kant at 8td.beta OverbJgnlng atod Dagen& 

Helt, La!Jie Koch, barboftdet, vejriJnmet. 

og to&: mod Veltioi:Detene ft1rSe Bne. 
OVer ~et bredte Flyvetlaad Nr. 

87 8lne Vlnpr, der t 8ommerene Leb bar 
ba~ IA.use Koch og baa.s MedariJeJ
dere, FlY)'erWJtnant Peteruen 08 Mebnl
ker Kramme, over Ind.land:slsene Vldder 

01 QrJnlabdsba.veiB ha.arde Kyster. or aaa 

dullltede l1lle ,.Oodthaat• Item tenllNn 
Dmen. flepmykke\ 10111 .tn store Bro

Iler 01 med et Par Plfv'ebaads-Pontoner 
latlfP!I Dekket. Og de. opa,a dette Bldb 
ha."Me aa.t &llii ~~ 1 Land. or de 
HJenwendte ba.vde Oftrstl&aet den foto
gratl*,e Hnlltilild, ~ted Btallmlnlltereo 

OIJ PM ,OUstllr Bob"e Bnldlelr: med. 

La.ugle Koah ved 8ln Bide og blitd. Gr•n
Iandlllfarerne v.elmlmvm. hjem. 

Statsminilter Staunings 
Velkomstord. 

- VI har nu i:g!:n vore to G~nland&
Sk.ibe hjem:ne med en sta-r Del 81! Delta

gerne 1 clen ~l&Dd9ke Ek:spedltlon, 
s..se Hr. St.a.uning, Vl ,.,tw!Ur Dr. L&use 
Koeh or bane MedaMejd.ere or Beeeet
n1neerne PM Sltlbea:!.e 'Nlkomme:n hjem 
Mter \"eludtflrt AIW~ I D&nmarka In
tort.e. I Aar er 1.tter ud!orat.et et .tort 

Clmrucle at 0s~nland, 08' Al'be~et 
deroppe .!lbl fbrtelettee enclnu et Aar, VI 
!leDder de bedsb& Ta.nW Oliii!Ml& t1:l dem, 
der ble'i' deroppe, 01 ,__ clem ·en lyk.
kel11 vmter, or 1.t Iii !11M tomme hJem 
I 804 Bellok! ad Aafto. ~-Eb
pedltlonen lelnl 1 

,GUB(;ay Holm" alcru.lde jo a.t med Dam· 

pen 1 al.ne Kedler, ttren stat&mlnl.stert'l'l6 

Velltomat.ord b.!trtas over hele Plad.sen, 01 

MJerJtden aluttede air til hans fZinsker 
med: et runaende H:urr&. Og aaa t.a..tkede 
Dr. Koch: 

Lauge Koch takker. 
Jes ViJde Berne al8a Tak for dette 

Velbv!:lmen 01 .sa!rllg tatke Sl;abmfnl.s~e
ren tor den sto11e Int.ereraee tor 0sfcr!m· 
l-an.'&;-EUpeditforwme, liiDDI. ban Olf38.1. I 
Dag har giv.et Udt!yt. !or, Og jeg vllde 

ogsaa aeme rette en Ta.t ti.I alle mine 

Medarbejdere, ttl dem, cler oo er kom
met h.Jem, og ttl dem, der blev deroppe, 
En Tail: tla dem alJese'Mien, opaa w dem, 
b\-ll! Name :lkte bar veret fremme, tll 
Motortnllill1dene, liiDDI. altkl. BjM'gede fur, at 

alt var I den bcdste Orden, tll Skibenes 

Besa!tntne'er.... Dem alle VU jeg takke 
for denne .&mmer, der for tmr v11 Vlll!re 

UforBiemmellr. ArbeJdet bar "t1eE"et !laa 
let, for41. alle aaa ~vUDrt Ydede deres 

Bedste, !Can vi lkke nu sam.les 1 at min 
des de tyve, sorn blev oppe 1 S111J~nd 
for l.t tor.tBittte Artle)det Of ~ clelll 

rt::,' ·w ..... - .... -itlrw. rer. eve &a dei"OPPe Jeiii· 
Bluttede Va-ne lee kni1tuat, Oir llU V\\1' &fa'_ lfn B!I.Q 

deJse &t den 'l1de.n lnde tu Udto!
B~ zne.t'e P!"tve.te Oei»Jtt:!igJette 

baaede 1',. til d . 
beste.cnt tor, OS'~ H em. de Yar 
ltr.rester ~- ' ~. s.tre OS' . ........u.perecfe de 
V'etldte, veJrbtdte H_knn. 

Bd. 

Heinkel Hydropl 
anet t•r e St 

l-Jtnant Victor Pet n art Ira Esktmonct!8 I 
ersen staaende Paa de • Forii'"Untlen .,1 M n en p ' 1/Ver-a..ktne D · e onton og ~ .. n r. Lauge Koch, ' Q·--ende t 
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1 lag-ens N yheder 

skrh·er den _ .)t:.P. 1932 

Lange Koch og hans 
Mrend fik en smu.k og 

h jrertelig V elkomst. 
Mange Tusinde Men.nesker hyldede Eks· 

peditionen, som kom hjem ira l?Jstgronland. 

, Husk de tyve Mrend i Vinter ens Mork e" ! 

FOLK klatrede op paa Trante!Jderne, 
som laa :Jtablet op 1 store Pyra

mlder. De vilde se Sklbene, mens de 
endnu sejlede lnd gennem Havnen, de 
vllde vinke til Lauge Koch og hans 
!.!rend, raabe til dem, svlnge med Lom
meterklmder og Ratte og vise, at her 
stod ct lille Udsntt at Kobenhavn for 
at bydc velkommen bjem. 

Men der var mange, mange flere, 
end der kunde vrere paa Trantondeme. 
TUslnder samledes paa Gronlandske 
Handels Plads, mange med Favnen 
fuld at Blomster, ford! de havde en 
Ven eller Slregtnlng om Bord. Strand
gada myldrede at Fodgrengere og Cyk
Uster , og l Porten tll Vrerftet korte 
Bilerne fast l ulesellge Knuder. 

Vldste Folk lkke, hvor farllge Tran
ttmderne er ? 

Hvls disse Bjerge begyndte at skri· 
de, og de nederste Tonder rullede ud, 
vlldc hele den vreldlge Pyramlde Tonde 
for Tonde rulle ud over Plad:sen, bver 
med en Vmgt at to Hundrede Kilo, 
splllte Menneskemrengdon, knuse Bc
nene paa nogle at dem, vrelte andre 
ud over Bolvrerket l den sorte Ka-
nal . • .. 

Angst og ivrlg lob Handelscbef Lyng
bmk rundt for at faa F olk ned. Han 
t'lk Stotte at de to Betjente, som skul
de holde Orden, men hvad kunde det 
nytte! Ksbenhavnernes Humor, naar de 
staar paa Toppen at Dagens flneste 
Mullghed, gor dem aldeles utllnrerme
llge baade for Politi og for Chefer i 
en kon&cllg Institution. Undertlden og· 
saa for Fornuttsgrunde. 

Navne Ira den store S kare, 
som bpd velkommen. 

Lykkellgvls holdt Pyramlderne sam
men. Men en anden Gang b0r der nok 
srettes vrebnet Vagt omkrlng dem. 

Omkrlng deres brede Basis sogte vi 
noglo Anslgter. Det Iykkedes vlrkelig 
at tlnde enkelte i denne kompakte, tu
slndtalllge Masse. 

Selvtolgelfg var den konstituerede T"\.1_, .. __ v-•---'--• "'_,_ .. ..,_._ .._., ~ 

og Born og at dem, der officlelt skul
de bydo velkommen. 

Lauge Koch gik op paa Broen over 
GWJta.v Holma tjrerede Skrog sammen 
med Statsmlnlster Btaunfng og enkelte 
andre. I jrevne Ord bod Statsmlniste· 
ren den store Ekspedltions Mrend vel· 
kommen tilbage og sagde dem Tak for 
hvad de havde udrettcL 

- Den storste Del at det Arbejde 
som skulde udferes I Danmarks Inter· 
esse paa 0stgrooland, er nu fuldfort 
sagde Statsmlnisteren. Endnu bar vl e1 
Aars Undersogelse tUbage l den Plan 
som bliver fulgt, endnu staar tyvE 
Mrend tUbage paa 0stgrenland i Vlnte· 
rens Kulde. Vi sender dem vore bed· 
ste Tanker. Vi haaber paa Held fot 
dem og gode Kaar! VI onsker, at Eks
pedltlonen nreste Aar kan tuldfore, 
hvad den saa lilllukt har paabegyndt. 

Leve dlsse Mrend! 
Leve 0stgronlands-Ekspeditlonen1 
Hurraraabene svarede, taktfast og 

o;olldL 

Lad os tamke paa dem! 
Lauge Koch svarede paa Velkomsten 

med djrerv og kraftlg RosL 
- Jeg vll takke for al denne Hyl· 

dest, sagde han, og jeg vU takke 
Statsmlnlsteren for den Interesse, han 
ogsaa I Dag som sredvanllg vlser denne 
Ekspedlt lon. Jeg vll takke hver enkelt 
I Ekspedltlonen, som otrede slg for dens 
Resultater, lkke blot Videnskabsmren· 
dene, men navnUg Flyverne og dere! 
Mekanlkere, hvls Prreclslon og Omhu 
skabte det store Resultat. Jeg vil tak· 
ke Skibenes Forere og Mandskab, fordl 
de gjorde det let for os at udfore vort 
Arbejde. 

Men naar jeg nu staar her ved At· 
slutnlngen for i Aar, kan jeg ikke und· 
gaa at t.renke paa dem, som endl\u lig· 
gcr paa vore Stationer deroppe. 

Kunde vi ikke samlc os l 0nsket fm 
dem, l Haabet om Held og Fremgang! 

De tyve Mand paa 0stgronland, de 
!eve! 

Atter klang Hurraraabene, og saa 
var J.!odtagelsen forb!. Pyramiderne 
tomtes for deres farllge Byrde, Han
delscbet Lyngbrek aandede lettere, ha
stlgt !or~vandt de Hjemvendte med 
Fredre og Medre, med Hustruer og Kre
r~d l den taagevaade By. 
- ~ Vidi. 



saa for Fornuft.sgrunde. 

Navne fra den afore Skare, 
aom bpd velkommen. le 

Lykkeligvis holdt Pyramiderne sam- VI 
men. Men en anden Gang be r der nok to 
sa!ttes vrebnet Vagt omkring dem. dE 

Omkrlng deres brede Basis sogte vt st 
noglo Ansigter. Det lykkedes vlrkelig F: 
at finde enkelte 1 tlennc kompakte, tu- r.,; 
slndt.aUige Masse. 

Selvtolgellg var den konsUtueredo 
Dlrektor, Kontorchef Oldett.doto til 81 
de paa Grontands Styrelses Vegne. 1 
saa ogsaa Kommandor God/Ted H -
sen, Nanoks utrrettellge Formand, £ 
Direktor J . G. Jennow, Nanoks llge · 
utrrettellge Leder. VI fangede et Gli t 
at Professor Kmt.d Bcrlin8 smukke Fip, 
hilstc paa Geografen, Dr. Nwl11 Nielsen, 
Chefen for Oeodmtisk Instituts topo
grafiske Afdellng, Oberst F . 0. Jorgen
sen, Ocneralaudltor Pilrachel, Ekspedi
tlonens Oceanograf, Dr. Bpiirck, som 
vendte hjem for t1 Dage siden, Male
ren Johamte:J Glob, Skrreddermester 
Rud. Jo1tatl.!ett, som i Praksis bar vist 
Gronlandssagen sin Forstaaelse, Inge
nior Cai CaspcrsEm med Fru Karen og 
Frnken Grethe, Luftmarlnens Chef, Or
logskaptajn Grandjean, Chefen for 
Luftmarinestb.tlonen Orlogskapt. Bche£
bfSl, Dlrekt0r Tltielst, Dep:utementschcf 
Gracu1, Viceadmlral Amdrup, Marlne
lngenlor Eskildsett, Navlgationsskolens 
Direktor, Kaptajn Ftmder. 

Der var sikkert mange flere kendte 
Navne og fremtrredende Mamd I Ar
bejdet for Gronland. Men hvordan skul
de man finde dem her, hvor det kun 
\·ar mullgt at bevmge sig Fod for Fod? 

Helt heldigt var Vejrct ikke. Havnen 
iaa 1 en tmt Dis fra Morgenstunden, 
og henlmod ti dryppede det Udt hist 
og her fra de alt for lave og fugtige 
Skyer. Men man k unde dog se tvmrs 
o\'er Havnen til Nyhavn. Derovre stod 
ct Par Tuslull" ~llmlel sammen paa 
begge Hjorner for at hllse Oronlands
farernc, et graat og halvt udvlsket 
Billede at Byens Glmde over at faa dem I 
alle hjem igen. 

S kibene kom precis. 
Gttstav H olm gled langsomt ud at 

Taagcn, smykkt't fra Top til Agter, fre. 
Mastetop til Mastetop, med aile Soens 
brogede Signalflag. Graa var de aile, 
baade de rode, de gule og blaa . • . ja, 
men de kom under de Vilkaar, Festen 
altld moder I flt 01and, baaret af Van
denes mUde Dis, under en Sol, som nok 
kan roles, men sjreldcnt SOli. 

StiUe, nmstcn aldcles lydlost, svin
gede det smukke Sejiskib lnd I Havne
basslndt med aile Sejl beslaaet og Ma
skinen paa laveste OmdrcjningstaL 

Der var en, som raabte Hurra. Der 
var nogle, der svingede med Blomster
ne ude fra Bolvmrkets Kant. Hurra
raabet blev grcbet, kastedes tnd over 
Mmngden, sprcdtes, apllttedes, samle
des at Klyngerne og jublede I Kaska
der som Lyden af F ontrener, spillede 
paa Toppen at Tranpyramiderne, gyn
gede i Takt med aile Blomsterkostene, 
Lommeterklrederne og Hattene, som 
va jede over de Tuslnder af Hoveder. 

Slndlgt, roligt. gled Grutav H olm t il 
Bolverket. 

Godth<u:tb fulgte efter og blev for
tojet paa den modsatte Side. De to 
Sklbe laa som i en levende Grav at 
Blomster og glade Mennesker. 

Stataministerens Velkomst til 
Mandene Ira f)atgrpnland. 
Hurtfgt enlredes Skfbene af Hustruer 
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L:auge Kochs Ankomst til KBbenh'avn 
En tusindtallig Menneskemrengde med Stat ~~ 

ministeren i Spidsen var m~dt op paa Grvn
landske Handels Plads og gav de hjemvendende 

en festlig Modtagelse. 

Opsigtsvcekkende Fund til Belysniog a 
F ortidens Dyreliv. 

Gemmer 0stgronlands Bjerg~ 
vrerdifulde Solv;miner? 

Den tusindlnllige Skare udbrycler i L eueraab !dr uore iljemueudte Grpul audsforsf.:ere. I f/jpmel til uenstre 

scs Slatsmiuisler Th. Slaurziug, Dr. Lauge Koch og den fuugerende Direklpr i Grpnlands Slyrelse, Koulorchef 

Oldendou. 

Opsigtvrekkende Fund af Hvir· 
veldyr, som vil vmre l Stand 

ttl at betale hale Ekspedl· 
tionen. 

havde Zoologerno og Botanikerno udfp1 

et stort og dygtigt Arbejde. .Arkreol 

gerne ha.vde fundet Fajanceskaar, so 

i sin Tid enten maatte vrere bragt 

EN TtET TAAGEDIS - :\!age til 

den, der paa dcnne Aarstid 

indhyllcr de maleriske Lundskahcr i 

Sydgrpnland - bang ud o\·cr Sun

del, da Polarskibene :.Lustav Hulme: 

os :,Lodlbaabc: i Gaat· Formiddags 

med aile Signalflagene til Tops og 

Splitflaget i Agtcrstavncn glcd ind 

genncm Havncn med Lauge 1\ochs 

bjemvcndendc Ostgrpnlartds-Ekspe· 

dition om B01·d. Artencn i Fot·vcjcn 

ha,·dc de ankret op ude J)aa Rcden 

og blev der Nallen o\·ez· for npje 1,11 

overholde Tidspunktcl fot· Ankom· 

sten. sam fprSt ,·az· faslsat til Spndag 

Formiddag 1\lokken lll': 

En lusindtallis Skare \ ar mptll or 
\·ed Modtagelsctr oa flldte 1\ajen til 

Tra:ngscl ude \ed den gamle Lrpn

landsplads for Fnden af Strandgade • . 

Folk km~l~de op paa Tl)ndeslable'r 

os Kasser for bedre at hUnne sc, me

dens fon-entningsfuldc og gensyns

glade Paarorende trrengte sig frem i 

de forre~le Rrel>ker med Favnen fuld 

af Blom~ler, som de hjemYcndende 

skulde O\'erl)ses med. Kart sagt, del 

var den st~rstc Grpnlandsmodtagel· 

se, der nogensinde bar fundet Sted. 

Midt i den allen·rersle 'frrengsel be· J 

mrerkedc man Slatsministcr Slauzzirzg 

i sliv Hat og Diplomatfrakke samt 

den fungerendc Direklpr i Grl)nlands 

Styrelse, Konlorchcf Oldetzdou, end

videre Admiral Amdrup, Chefen for 

Marinens Flyvevresen, Kommandpr

kaptajn G-rarzdjean, Folketingsmand 

Piirschel, og en talrig Reprresenla-

£ult.lt mor1lercL og ragcde dt·rfor ct godt 

st:·kke udcnfor okibssidcrnc. Dct cr 

nemlig 1 t.lette LuftfartJJj, Luuge Koch 

mctl Helpjlnant. Petersen og R~diotelc

grafist Kramme hur foretaget sin dri
.. t,ge l"l~·,·nmg fra Pstgrpnland til .ltt>y

k);tvik. Masltincn hur ncrct paa Vingcr

no i mere end 100 'l'inlPr under Kortltcg

n;ngsarbcjdct i Pstgrpnland 
Efterhuantlpn, sum :~>Gu~t:t,· Holme 

mermedo srg Kajen, saas flere kendtc 

Ansigter ,·cd Rrelingen, dcriblandt den 

u~·gtigll Flyver, l:l~!mmemcsler Victor Pc

~cr:;cn, scm under sit G rdnlunt.lsophold 

t r ble,·cn udtt:evnt til ~'Jyverlpjtnant. 

Umkring ham flokkcdes en Kretls af 

unge Muincflyvere, som ligclcdes har 

u sistcret vcd Korlkcgningen. 

S ta tsminlsteren 
og Laaga Kocll t aler. 

f:itat miuiiter o tau n in g og Kon

ton·hef 0 I d en d o v ,·ar de fpn;te, der 

gik om Bord, eftcr at Lamlgangen var 

sat. Nogen officicl Modtagelsesbpjtide

ljgbed skulde der som bekendt. ikke vrere 

Tale om, da Ekspeditionen jo endnu ikke 

er endelig afsluttct, men kun danncr 

dct. andet Led i den treaarige lJdforsk

ning, som ska.l foretages i ~stgrsinland 

under Dr. Lauge Kochs Ledelse. Stats

mmistcren benytt.ede imidlertid Lejlig

heden til overfor Lauge Koch at byde 

Ekspeditionen velkommen hjem. Han 

lykpnskede Dr. Koch til de smukko Re

sultater og sluttede med at udbringe et. . 

kraftigt besvaret. Love for den danake 

Pstgrpnlands--Ekspedition. 
Da. Hurraraabene atter ,·ar dpet hen 

o,·er Pladsen, traadte Lauge Koch frem 

og takkede for den bjertelige Velkomst 

og Statsministeren for bans srerlige In

teresse for Grpnland. En srerlig Tak 

rcttede Doktoren til sine Freller og min

dedes i denne Forbindelse de 20 Mrend, 

anm blev anne i 0sl.ars!n!and for at fort.-

){ortlregnlnscn, hvon·cd 80 pCt. af Lao

del, der omfattedcs af 3 .\ars-Pianen, 

var blc\·ct fotosrafcrct. Lndelig var 

dcr foretagcl ct Par Flyvniogcr af po

litimressigc Hensyn, dcls en Codcrso

gelse af, hvor Direl>lor J cnnows Skib 

hcfandt sis, dels en Undcrsogclsc af, 

lworlcdes de danskc og fremmcdc 
Pangstsclskabcr hn,·de placcrcl sig. 

Del skal nu vise slg, hvad 
Nordmrendene vU. 

Dcrnrest omtalte Dr. Koch de gjorte 

Fund af Hvirveldyr i nogle 0 rkenaflej

ringer fra. Devonperioden (Midten af 

J ordens Oldtid). En star Havbugt var 

ved Udtprring blevet. opfyldt af Kobber· 

salle, og en Mmngde Dyr i Bugten 

pludseligt d!Kle, vresentligt Panserfisk 

og Lungefisk. I Fjor havde man c&. 

1000 Rester af disse med hjem, og i 
Aar havde man ca. 3000 Rester med. 

Genncm aartusindlange Perioder var der 

sket en Omformning af disso Fisk, saa 

der opstod en Mellemform af Fisk og 

Padder. I Fjor havdo man ikke omt.alt. 

Fundene, men efter do nye store Fund 

i Aar ·burde disse opsigtvrekkende 

Fund bringes til Offentlighedens K und

skab. 
Fundet. var aaa. cpokegs!rende, at Pro

fessor Stensjci i Stockholm mente, at 
hvis man havde solgt Tund~ne l Fjor tn 
Amerika, vilde det ba.ve indbragt til

stnekkeligt til at betale hele Ekspedi

tionen. 

lngen &ksistensmuUgheder 
for den hvide Mand l 

Ostgrsnland. 
Hvad det. daglige Arbejde angik, &aa 

Lauge Koch i Radioen. 

fra. med Konebaad ellcr hidrpre fra fo 

liste Hvalfangere. 

Det. var konstateret, at Moskusokse 

ne fprat. er indvandredo i en sen Ti1 

for kun henved 100 Aar tilbage. llv 

Eksistensmulighederne angik, var d 

Egne paa. 0stkysten, hvor der var u 

mrerkede Betingelser for Kolonisatio 

Der var antagclig Boplads for ca . 2 

Eskimoer i Erik den Rs1C}es Lam:l og B 
nen Nord derfor. Den hvide l'lland 

ikke i Lrengden klare sig deroppe h 
Eksistcnsmulighcd var alene RIE 

fangst. Men der var store Svingning 

Bestanden. I Fjor var det et. daarlj 

Rreveaar, i Aar lidt. bedre; naar :\01 

mrendene ventcde et godt. Rreveaar 

nresto Aar, mente Dr. Koch, at det 

roede paa forkerte Forudsretniogcr, 

d6r i Aar nr aaa. faa Lemminger. 

.A.f Nordn·a.md bavde Dr. E:och 
talt med Kom!lland~rkaptajn von K 

som det havdo glredet Doktorcn me1 

at lrere at kende som Menneske. 

Alt. i alt havde Ekspeditionen om 

tet. 100 Mand, 2 Skibo, 12 :\Iotorba1 

og 2 Flyvemaskiner. D~r var naact 

tydningsfulde Resultater oe: ikke s 

et eneste Uheld. 

Re:;ultatet af denne politim~Essige Un

dcrs¢gelse var sendt hjem til Ministc

riet. i Kodetelegrammer og ,·iJdo bliv~ 

yderligere supplerct, hvorfor Dr. Koch 

ikke pnskcdo at udtalo sig n~Ermere her

om, men der bavde ikke fra hans Side 

vmret. Anlednmg til politinnessig Ind
griben. Det vilde fllln~ •ed Faagabu Jo 

nen til Efteraaret \'ise sig, hvilke Meto

der, de nor!ikc Fangstmrend vilde anven

de. Fprst da kunde man faa. et Over

blik 0\·er, b\·ad Nordmrendene vii. Hvad 

Haag~Sagen angik, kunde Dr. Koch ik

ke udtale sig, da. Radioen ha;de vmret. 

saa strerkt. bcslaglagt af Flyvningen, at 

ban ikke npje havde kunnet fplge den. 

Det. havde ved Fly\•ningen viat. sig, at 

der var betydeligt mere Land mellom 

Havet og Indlandsiscn end antaget, men 

hele den vcstlige Bide af Bjergene var 

s1de, og der var store Gletchere, saa. der 

ikke var Betingelser for Liv, og der var 

fangt frerre Moskusokser end 'l'cntet. 
Sidste Vinter bavde der arbejdet to 

Geodrethold deroppe, i Sommer fire Hold, 

og der overvintrcr tre Hold (Hoch

stedter Forland, Eskimonres og Ellap) 

I Bommer var dcr opfprt en ny Station 

paa Hochstedler Forland. 

Interessante Ndtalelser om 
Gronlands-Sporgsmaalet. 

Enunu sammo Aften, som Bjemkom· 

sten fandt. Sted, havde &diolytterne I 
Lejlighed til at h¢re Lauge Koch ved 

Mikrofonen, hvor han i Aftes blev inter• 

Flyvningen tll Island var en viewet. af Radioavisens Redaktpr, 8 v. 

N d dl h d 
Cars t. e n s o n. 

s ven g e • 
. . Med srerlig Interesse vii man have 

Om sin Flyvnmg fra GTJ1n)and til Is- J 
- • . • . lyttet. til Forskerens politis.ke Udta.lel· 

a.ldrig, naar det bliver npdvendigt 

r.ekke hinanden en hjrelpende Haand 

Intcrvieweren: Tror De, det. er r 

ligt at skabe Fred og Ro i 0stgrpnl 

naar den endelige Kcndelse i Haag 

fa.ldet P 

Lauge Koch ~ J a, det tror jeg! , 

bar eagt det. fpr og vii gerne gcnta 



Den tusindlullige Skare udbrycler i L eueraab (or uore hjemuenclle Grpnl andsforskere. I /Jjprncl til uenslre 

ses Statsminislcr 7'h. Slauning, Dr. Lauge Koch O!J den (ungercnde Dire kl!lr i Grpnlands Styrelse, Konlorchc( 

Olderzclou. 

EN T.£T TAAL.EDIS - ;\lagc til 

den, der paa dcnne Aarstid 

indhyller de maleriske Lnndskui.Jcr i 

Sydgrpnland - hang ud O\'el' Sun

del, da Polarskibene >Gustav Hulme 

og , Godthaube i Gaar Fot·middugs 

med aile SignaJrlagcne til Tops og 

Splitflagct i Aglersta \'11cn gled ind 

gennem Hanten rued Lauge Kochs 

b jemYendendc Ostgrpnlattds-Ekspe

dition om Bot·d. Aftcncn i Fot\·ejen 

bavde de ankret op ude 1iaa Rcden 

og blev der Natten O\'er fot· IJS)je qt 

O\'crholde Tidspunktet for Ankom

slen, som fprSt ,·ar fustsat til Spndag 

Formiddas !\Iokken ll"': 

En lusindtallig Skare \'Ur mpllt op 

\·ed Modtagelsen og fyldlc 1\ajcn til 

Tr~ngsel udc ved den gamic Ltrpn

landsplads for Endcn af Strandgade. 

Folk kr:n J~dc op pua Tpndestabler 

og Kasscr for bedrc at kunne sc, me

dens fot' \'cntningsfulde og gensyns

glade Paar(")rende tr:.cngte sig frem i 

de forresle Rreltker med Favnen fuld 

af Blomsler, som de bjemvcndende 

skulde o\·erpses mcd. Kort sagt, det 

nr den stprste Grpnlandsmodtagel

se, der nogensinde ha·r fundet Sted. 

~lidt i den allcrnerste Trrengsel be· ., 

mrerkedc man Statsminister Stauning 

i stiv Hat og Diplomatrrakke samt 

den fungerendc Direktpr i Gr~nlands 

Styrelse, Kontorchef 0/dendou, end

videre Admiral Amdrup, Chefcn for 

1\larinens Flyve\'resen, Kommandpr

kaptajn Graudjemz, Folketingsmond 

Piirschcl, og en talrig Reprresenta

tion fra Marinens Flyverkorps, der 

vnr ude for at tage imod deres Kam

m erater . 

~Gustav 1/olme lregger til ued Grpn

landske Handels Plads. 

Da »Gustav Holme lagde Ul. 

Lung blev Vcnt~tiden ikke. >Gustav 

Holme viste sig snart sam det fprsle af 

Bkspeditionsfartpjcrne ud for Hande!ens 

Plads og drejede med en kart :UnnpHe 

S!rovnen ind mod Trangraven. Det skab

te Rpre i den sl()re Mrengde, og niles 

Pine Yar i sprendt Fon-entning rettet 

mod Skibet, hvor man vidste, Dr 

Laugc Koch befandt sig om Bord. 

Hans kendte Skikkelse kom til Sync 

oppo paa Komn1andobroen, og man saa 

bam med genkendende Smil vinke til de 

mange Venner og Bekendte, der ha.vde 

tagct. Opstilling inde paa. linjen, 

Stprst Opsigt Yakto imidlertid den 

Fly\·emaskine, sam stod faslgjort. benne 

pea Skibeh Alrterdrek. Maskinen var 

fultlt monteret og ragcde dt>rfor et godt 

Hlykke mJcnfor Skibssiderno. Dct er 

nemlig i detto Luftfartpj, J.uugo Koch 

111ed b~lpjtnant. Petersen og Radiotcle

gralist Knnnmo har foretagot sin dri· 

.. ti~o FJ~·vmng fm SJstgrpnland til lley

k!avik. Ma!.kincn bar ncrct pua Vinger

ne 1 mere end 100 Timl'r under KorUreg

ning:;arbcjdct i P~tgrpnlaml. 

Efterbuanden, som Gu,!:l\' Holme 

nrermedo :ng KPJt'll, t-aas nero kendtc 

Ansigter ved Rrelingen, deriblandt den 

liygt1ge Flyver, bpmincmester Victor Pe

tersen, som under sit Grdn)andsophold 

t:r ble\·en udnremt til Fly\·erlpjtnant. 

Omkring ham flokkcdcs en Kreds af 

unge :liarinefiJTere, sam ligelcdes bar 

a~si~tcret \·ed Kortlreg111Dgen. 

Statsminlsteren 
og Lauge Koch taler. 

btat-muuster Staun1ng og Kon

torc·hef 0 I den do v \'ar de fprste, der 

gik om Bard, efter at Lantlgangen Ya.r 

sat. Nogen offic1el l\Jodtagelsesbpjtide

ljghcd skulde der som bckendt ikko \'tere 

Tale om, da Ekspeditionen jo endnu ikke 

er endelig a.fsluttct, men kun danner 

det andet Led i den treaarige l:Jdforsk

ning, som skal foretages i Pstgrslnland 

under Dr. Lauge Koclu Ledelse. Stats

ministeron benyltede nnidlertid Lejlig

heden til overfor Lauge Koch at hyde 

Ekspeditionen velkommen bjem. Han 

lykpnskede Dr. Koch til de smukko Re

fSUitater og sluttcde med at udbringe et 

kraftigt beavaret Love for den danske 

Pstgrpnlands-Ekspedition. 

Da Hurraraabene attcr var ds$11t hen 

oTer Pladsen, traadte Lauge Koch [rem 

og takkede for den bjertelige Velkomst 

og Statsministeren for hans srerlige In

teresse f~r Gr9nland. En smrlig Tak 

rettede Doktoren til sine Fmller og min

dedes i denne Forbindclse de 20 Mrend, 

som blev oppe i PstgrSlnland for at fort-

6altte det videnskabelige Arbejde i den 

lange Vinter. Lad os baabe, de maa. 

vende bjem med mange smukke Resul

tater nmste Aar, slutt.de Lauge KoCh, 

idet han opfordrede til at raabe et Leve 

for de oven-intrende. 
1 Mellemtiden havde <let andet. af 

Ekspeditionens Skibe, >Godthaa-be, la-gt 

til ovre ved den modsatte Kaj, hvor en 

nresten lige saa talrig Skare modtog de 

bjemvendende Forskere. Blandt de om

bordvrerende her var Geodreterne aamt 

en Del af de unge Zoologer og Geologer. 

Gensynsglreden var naturligvis star alle 

Yegne, og der gik et Par Timer, f~r de 

sidste havde forladt P ladeen, bvor i Dag 

UdJosningen begynder af det omfat.ten

de videnskabelige 1\Iateriale, som Ekspe

ditione~ fprer med sig bjem. 

Lauge Kochs Beretning 
Midt i a! Ankomstr~ret nr der ikke 

Lejlighed til at veksle ret mange Ord 

med Lauge Koch, men den k~benharn

ske P resse havde allerede Lsirdag Aften, 

da >Gustav Holme passerede Helsingpr, 

Lejlighed til at nnderkaste bam et In

ten-lew. 
Dr. Lauge Koch gav 1 Kahytten en 

Bcretning om Forlebel af Ekspcditio· 

neo, sam han karaktcriscrede som belt 

igcnnem vellykket. Dct, der havde vre

ret nyl for denne Ekspedition, var 

Flymingerne. Del udmrerkede Mate

riel og del dygtlge 1\landskab havde 

fuldtud bcst'.l.aet sin Prove. Der var 

flojel ialt 106 'Timer I Gronlund, de 

faldt i 3 Afdelinger, nemlig Oricn

terlngsflyvningcrne, h1•orvcd all Land 

mellem Scoresbysuod og Danmarks

havn !orelobigt var kortlagt, dernzst 

1\ortlregninscn, h1·or,·cd 80 pCt. af Lan

dct, der ornfaUcdcs af 3 Aars-Planen, 

var blcl-"et fotograferct. Endclig var 

der foretagct et Par Flyminger af po

litlmressigc Hensyn, dcls en Undcrse

gclse af, hvor Direkter Jennows Skib 

bcfandt slg, dels en t:ndersegelsc ar, 

JworlC'tles de danskc og fremmede 

r angstselskabcr havdc placcrct sig. 

Det skal nu vise sig, hvad 
Nordmamdeue vii. 

Re;oultatet af denne politimressigo Un

derspgelse var sendt bjcm til lliniate

riet 1 Kodctelegrammer og vilde bliv~ 

yderligere supplerct, bvorfor Dr. Koch 

ikke ~nskede at udtale aig nzrmere her

om, men der havde ikke fra hans Side 

-rreret Anlcdning til politinuessig Ind

griben Dot vildo fprst •ed Fang•bweo

nen til Efteraarct \'ise sig, bvilke lleto

der, de norake Fangstmrend vilde anven~ 

de. .l!,prst da kunde man faa. et Over

blik o1·er, h1·ad Nordmtendene vil. Hvad 

Haag·Sagen angik, kunde Dr. Koch ik

ke udtale sig, da Radioen ba.vde vreret 

sa& strerkt beslaglagt af Flyvningen, at 

ban ikke npje havde kunnet fplge den. 

Det h:n·de ved Fly\·ningen vist sig, at 

der va.r betydeligt mere Land mellem 

Ha>et og IndJandstsen end antaget, men 

hele den vcstligo Side af Bjergene var 

pde, og der var store Glctchere, saa der 

ikke -rar Behngelser for Liv, og der var 

langt fzrre 1\Ioskusokser end ventet. 

, Sidste Vinter havde der arbejdet to 

Geodrethold deroppe, i Sommer fire Hold, 

og der overvintrer tre Hold (Hoch

stedler Forland, Eskimon::es og EliaS'). 

I Bommer \'ar der opfprt en ny Station 

paa Hochstedler Forland. 

Flyvningen tU Island var en 
Nedvendlghed. 

Om sin Flyvning fra Grpn)and til Is

land udtalte Dr. Koch, at den eneate 

Maade, hvorpaa man kunde bringe Fly

vemaskinerne bjem, var ved at flyve den 

ene til Island, d& der ikke •ar Plads 

paa Skibene til dem begge. 

Y ed Starten fra Gr~nland \'ar V ejret 

godt, men der var en Storm i Anmarch 

Syd fra. Man lpb Risikoen, og det gik 

godt Ved Landingen ved Akranres var 

Benzinen nresten opbrugt. .Antennen 

ha-rarerede, og man kunde derfor 1kke 

sende Melding om Landingen. Naar 

man beller ikke havde sendt Starlmel

ding, skyldtcs det, at der var 1\Iulighed 

for, at man mantle Vt>llde om. Dagen 

efter var man i Reykja.vik. Stormen, 

som imidlertid var brudt Ips, rasedo 

med voldsom Styrke Nord paa. over 

Grpnland, bl. a.. i Scoresbysund i otte 

Dage, og havde en ,~indstyrke af 33 

Sekundmeter. 

Fund af Bly, Zlnk og Selv. 

Aile Flyvningerne i Grpnland bar, 

bortset fra. Lpnninger og Slitage, kun 

kostet den til de 30,000 km forbruglc 

Benzin, der repr:esenterer en l;dgift af 

smaa 10,000 K r. Dernrest omtalte Dr. 

Lauge Koch de gjorte geologiske F und. 

. l\fan havde i Aar under Professor Bak-

lunds Ledelse med moderne .Apparater, 

en K ombination a f Ekkolod og Radio, 

konstat~ret Tilstede,·rerclsen af Bly og 

Zink, og dot nr Dr. Kochs Tro, at 

der \'ed Analyse vilde \'iae sig ogsaa. at 

vrere Spiv. 
Disse Mineralfund var taget i Besid

delse for den danske Stat, uanset Ud

faldet af Sagen i Haag. F ra Hochsted

ler Forland havde man 50 Tons Kul 

med hiem. 

en 

~psigtsv.ekkende Fund til Belysning af 

For.tidens Dy~eliv. 

Gemmer 0stgronlands Bjerge 
vrerdifulde Solvminer? 

Opsigtvmk.kende Fund af Bvlr· 
veldyr, som vii vmre l Stand 

t11 at betale hele Ekspedl· 
· tlonen. 
Dernrest omtalte Dr. Koch de gjorte 

Fund af HvirYeldyr i nogle Prkenaflej

ringer fra Devonperioden (Midten af 

Jordcns Oldtid). En stor Havbugt va.r 

ved Udtprring blevct opfyldt af Kobber

sallc, og en Mrengde Dyr i Bugten 

pludseligt dpde, vrescntli¢. Panserfisk 

og Lungefisk. I Fjor havde man ca. 

1000 Rester af disse med hjem, og i 

Aar ha.vde man ca. 3000 Rester n1ed. 

Gennem aartusindlange Pcrioder var der 

sket en Omformning af disse Fisk, saa. 

der opstod en MeUemform af Fisk og 

Padder. I Fjor bnvde man ikke omtalt 

Fundene, men efter de nye store Fund 

i Aar burde disse opsigtvmkkende 

Fund bringes til Offentligbedens K und

skab. 
Fundet var saa cpo!leislrende1 a t Pro

fessor Stenajo i Stockholm mente, at 

hv1s man havde solgt"'Fundeoe i Ffor tn 
Amerika, vilde dot have indbragt til

stnekkeligt til at betale hele Ek.spedi

tionen. 

lngen Eksistensmullgheder 
for den hvide Mand i 

Ostgronland. 
Hvad det daglige Arbejde angik, saa. 

Lauge Koch i Radioen. 

havde Zoologerno og Botanikerno udfprt 

ct start og dygtigt Arbejde. Ark:eolo

gerne ha.vde fundet Fajanceskaar, 

i sin Tid cnten maatte v:rre bragt 

fra med Konebaad ellcr hidrjlre fra for

lisle Hvalfangere. 

Det var konstatcrct, at :Moskllsokscr

ne fprst er indvandrede i en sen 'rid, 

for kun benved 100 Aar tiJbage. Hvad 

Eksistensmulighederne angik, var der 

Egne paa Pstkysten, hvor dcr var ud

m::erkede Bctingelser for Kolonisation. 

Der var antagelig Boplads for ca. 2000 

Eskimoer i Erik den Rpdes Land og Eg· 

nen Nord derfor. Den hvide Mand kan 

ikke i Lrengden klare sig deroppe, ban 

Eksistcnsmulighed var alene Roove 

fangst. Men der var store B>ingnin::;er i 

Bestanden. I Fjor var det ot daar!ig 

R~veaar, i Aar lidt bedre; naar :'\ord 

mzndene vcntede ot godt Rre1·eaar h 

nreste Aar, mente Dr. Koch, at det b 

roede paa. forkcrte Forudsretninger, d 

der i Aar var saa faa Lemminger. 

.Af Nordr·..:nd han:!& Dr. Koch kw 

talt med Kommandprkaptajn von Kro 

sam dot ha.vde ghedet Doktorcn meg 

at Irere at kende aom l\Ienncske. 

Alt i alt havde Ekspeditioncn omfa 

tet 100 Mand, 2 Skibo, 12 Motorbaad 

og 2 Flyvemaskiner. D~r var naaet b 

tydningsfulde Resultater oe ikke kc 

et eneate Uheld. 

Interessante Udtalelser om 
Gronlands-Sporgsmaalet. 

Endnu summe Aften, sam Hjemkom- ~ 

sten fandt Sted, havde Rndiolytterne 

Lejligbed til at bpre Lauge Koch ved 

Mikrofonen, bvor han i Aftes blev inter· 

viewet af Radioavisens Redaktpr, 8 v. 

C a rat e n sen. 

aldrig, na-ar det bliver n¢dvendigt 

nekko hinanden en hjrelpende Haand 

Intervieweren: 'l'ror De, dot er 111 

Iigt at skabe Fred og Ro 1 S?}stgrpnlau 

naar den endelige Kendelse i Haag 

faldetP 

Lauge Koch: Ja, det tror jeg! J 

bar sagt dot fdr og vii gerne gentag 

at Si)stgrpnland ikke er et Land for hvi 

Mennesker. Og naar Bwrgsmaalet i P 

grpnlands-8agen er lpst, vii de Fang 

interesser, som nu er blzst saadan 

falde bort af sig selv. Dersom Afgpr 

sen i Haag falder nd til Danmarks F 

del - hvad jeg tror den gpr - , er d 

ruuligt, der vii rejse sig nogen Bitterh 

i nogle Aar. Men det vii blive gle 

eaa. at Danskere og Nordm~nd 

kan Eamles om stprre Opgaver 

:Med sa!rlig Interesse vil man have 

lrttet til Forskerens politiske Udtalel

ser om S?}stgrpnlands-Swrgsmanlet. Her

em udtalte han blandt andet: Vi staar 

nu foran den endelige Afg¢relse i Haag; 

og lad mig derfor sige, at den norske 

Kampagne for Erhvervelsen af Landom

raadcr i ~stgrpnland ikke belt maa un

den·urderes. Ml'n Nord m rend en e 

h a r b e g a a e t t o D u m b e d e r. Den 

fprste bestaar i den umiddelbart fpr 

Domsafsigelsen i Haag foretagne Okku

pation. Baade Tidspunktet og Okkupa.

tionens Omfang var ubeldig. Den anden 

Dumbed skyldes Gjiirrad-Ekspeditionens 

uldoge Fremgangsmaade. D e t 4 a r 

sv::ekket det n orake Stand

p u nk t m e get - u an set, b v or 

d a n d e t g a a r i H a a g d e n ne 

Ga n g. 

• a.rktiske Forsknings Tjeneste. 

:.Uan fik at vide, &t 29 Danskere og 

26 Nordmrend overvintrl!l' i ~stgrpnland 

i Aar. Paa Interviewerens Swrgsmanl, 

om Nordmrend og Danskere kan undgaa 

at mpde hinanden deroppe, s.-arede 

Lauge Koch: - De norske Fangere er 

1 Grunden ninke Mennesker at omgaa.s. 

De £pger ofte ned til vore mere kom

Cortable Stahoner, is:rr paa Hpjtidsdage 

og om Ssfndagene. Deter ikke hos dem, 

det ligger. ll o n de handIer eft e r 

0 r d r e h j e m m e fr a ! Kampen for 

Tilvrerelsen i Pstgrpbland er i!Jvrigt me

get haard, og det vilde v:ere dct bedste, 

om man kunde levc i Fred og li~orstaael-~ 
se med hinanden deropl)C, for man ved 

Mlndeord om Watkins. 

I Slutningen af IntervieiVet fremsat 

Dr. Koch noglc Mindeord om den fre 

ragende, unge engelske Forsker Wt 

kins, der for nylig ~mkom ved en 

, jakulykke i ~stgrjlnhnd. 

- Jeg modtog Meddelelsen om ha 

Dpd, da jeg sad i min lliskine og Ii 

skulde starte paa en sqirro Flyvning. 

saadant Bud,kab gpr altid et dybt I 

tryk pa& en anden Ekspeditiona li 

Iemmer. Jeg maatte tren.ke paa, da 

for nogle Aar siden fprste Gang mp 

\Vatkins i London sam den unge, u 

farne Forskcr - og saa da han k1 

hjem i Fjor efter den straalende g 

ncmfprte Ekspedition. For mig Pr ha 

Dpd en star Sorg. Han var :En,;la 

Haab paa Polarfor~kniogcns Omra:u 

og jog tror, at ingcn 

atatte h am. 



GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
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Bladet: 

A f ten b l adet 

skriver den I 9 SEP. J9~'- j 

· ~, 1elkommen hiem. 
-o-

:StormeRtle Hyldest, da Ekspeilitionsskibene lagde til i Trangrtiven. 

Til venstre: Den fiagsmykkede , Gustav Holm" glider lnd til Xafen, hilst Velkommen af en taslndtalUg Kenneskeskare, der til B andelschef Lyng
bceks store Fortvivlelse anbragte sig ovenpaa de opstablede ~0-pundige TranlaJ1_der. Fortvivle .. var ~ 1!_88 mellel 8J Heu.sm til Tenderne, som 
af Bensyn til Jfenneskematqden. Til hefre et Billede af , Gustav Holm."s Xomm8ndobro. Fra venstre ses Kontorchef Oldendow, B andelschef Lyng-

hatk; Dr. Lange Koch og SJatsmtnlster -staJUllng, 

En Menneskeskare, der talte Tu- vi derfra hall faaet stillet til Raa· Fav0r, er jeg af den Opfattelse, at efter min Opfattelse store Dumb~ 
sinder, var m0dt i Gaar Formiddags digheq_. Vi bar oveFf10jet alt Land der i L0bet af et Par Aar, naar Sin- der. Den .e.JM! et. Qltkupationent . o 
ved Gr0nlandske Handels Plads for 'mellem Scoresbysund' og Danmarks- dene er faldet til Ro, vil blive Stil- den anden er Gjmver-~ 
at hyde Lauge Koch-Ekspeditionen havn fra Kystlinien belt ind til Ihd· bed om Grl1lnlandsspl1lrgsmaalet. nens Optrreden. 
velkommen hjem. Og da Skibene lands_isen., og de Geodrethold, der nu Norge bar i denne Sag begaaet to S tiNt. 
ved 10-Tiden i Morgendisen gled ind arbejder videre deroppe, vil irunne 
i 'Xrangraven, begyndte Hurraraa-. fuldf0re Detailkort over hele Om
ben~ at larme. F0rst spredt, men raadet, saaledes at denne Strrek-
derefter som en sand· B0lge, der ning til Sommer vil vrere fuldt kart-
slog op om Mrendene ombord paa lagt. 
,Gustav Holm" og ,Godthaab", og De Recognosceringsflyvninger, vi 
gav dem Fomemmelsen af, at vi bar foretaget, bar vist os, at der 
her hjemme forstod at vurdere den er mere Land tangs Kysten paa dis
Ihdsats, de bar gjort. se Omraader, end man hidtil bar 

N reppe laa Ski bene ved Kajen, f0r troet, men at det er ineget fattigt 
en sand Folkevandring af Slregt- uden Muligheder for Mennesker el
ninge begyndte, aile med Blomster ler Dyr. 
i Favnen. Men som en af de f0rste - Der er fastslaaet Tilstedevre
stod Statsminister Stauning paa ielsen af Bly og Zink, og der findes 
,Gustav Holm"s Drek Side om Side sandsynligvis ogsaa S0lv. Men de 
med Dr. Lauge Koch og i djrerve, hjembragte Pr0ver skal nu f0rst 
ukunstlede Ord holdt Statsministe- nrermere unders0ges. De forskellige 

' ren sin Velkomsttale. Lejer ligger udmmrket for en even-
. Han mindede om, at Treaarspla- tuel Udnyttelse. 
,.;en nu kun nianglede et'Led for at 
vrere fuldf0rt. Lad os, sagde lian, De sensationelle F ossilie-



Til venstre: Den flagsmykkede .,Gustav Holm" gUder ind til K.ajen, hllat Velkommen af en tasindtalllg Jlenneskeskare. dar tU Handelschef Lyng. 
bmka store Fortvivlelae anbragte slg ovenpaa de opstablede 100-pundlge Trantender. Fortvlvle.._.. var iklul saa me11.et af Heun til Tenden1e, som 
af Hensyn til Jlenneskemmqden, TU hejre et Blllede af , Gustav Holm"s Kommaudobro. Fra venatre ses Kontorchef Oldendow, Handelschef Lyng-

En Yenneskeskare, der talte Tu
sinder, var modt i Gaar Formiddags 
ved Grenlandske Handels Plads for 
at hyde Lange Koch-Ekspeditionen 
velkommen hjem. Og da Skibene 
ved 10-Tiden i Morgendisen gled ind 
i Trangraven, begyndte Hurraraa
bene at larme. Forst spredt, men 
derefter som en sand Beige, der 
slog op om Mrendene ombord paa 
,Gustav Holm" og ,Godthaab", og 
gav dem Fomemmelsen af, at vi 
her hjemme forstod at vurdere den 
Indsats, de bar gjort. 

N reppe laa Ski bene ved Kajen, fllr 
en sand Folkevandring af Slregt
ninge begyndte, alle med Blomster 
i Favnen. Men som en af de forste 
stod Stataminister Stauning paa 
,.Gustav Holm"s Drek Side om Side 
med Dr. Lauge Koch og i djrerve, 
ukunstlede Ord holdt Statsministe-

1 ren sin Velkomsttale. 
Han mindede om, at Treaarspla

/o nen nu kun manglede et Led for at 
vrere fuldfort. Lad os, sagde han, 
trenke paa de 20 Mand, der er 'hie
vet tilbage paa 0stgronland i Vin
terens KUlde for at fortsrette det 
videnskabelige Arbejde. Vi haaber 
paa Held og Lykke for dem, og sen
der dem vore bedste Tanker. 

Leve disse Mrend! Leve 0stgron
landsekspeditiont>n! Og paany tord
nede Hurraraabene fra de Tusinder 
af Munde. 

Lauge Koch besvarede Statsmini
sterens Tale. Takkede ham for den 
Interesse, han altid bar vlst Gron
landsforskningent og takkede hver 
enkelt af Ekspeditionens Medlem
mer, Skibenes Forere og Mandskab, 
hvis forenede Krrefter, Prreclsion og 
Omhu skabte det store Resultat. 
Ogsaa han sluttede med et Leve for 
de 20 Mrend, der skal overvintre 
deroppe, og endnu en Gang lod Hur
rsraabene. 

Lauge Koch om Ekspeditio
nens Resultater. 

Om Ekspeditionet13 videnskabelige 
Resultater udtalte Lauge Koch se
nere: 

- De absolut vigtigste Resulta
ter i denne Sommer maa vi 11 boj 
Grad takke Luftmarinen for, og 
jeg maa have Lov til at fremhreve 
det brillante Personel og Materiel, 

bmk, Dr. Lauge Koch og Stataminlater StaUDIDg, 

vi derfra bar faaet stillet til Raa- Fav0r, er jeg af den Opfattelse, at 
digbed. Vi bar overf10jet alt Land der i Lobet af et Par Aar, naar SiD
mellem Scoresbysund' og Danmarks- dene er faldet til Ro, vii blive Stil
havn fra Kystlinien belt ind til Ind- bed om Gronlandssporg~maalet. 
landslsen, og de Geodrethold, der nu Norge bar i denne Sa~ begaaet to 
arbejder videre deroppe, vil kunne 
fuldfore Detailkort over hele Om-
raade~ saaledes at denne Strrek-
ning til Sommer vil vrere fuldt kort-
lagt. 

De Recognosceringsflyvninger, vi 
bar foretage~ bar vist os, at der 
er mere Land langs Kysten paa dls
se Omraader, end man hidtil bar 
troet, men at det er meget fattigt 
uden Muligheder for Mennesker el
ler Dyr. 

- Der er fastslaaet Tilstedevre
relsen af Bly og Zink, og der findes 
sandsynligvis ogsaa Solv. Men de 
bjembragte Prover skal nu forst 
nrermere undersoges. De forskellige 
Lejer ligger udmrerket for en even
tuel Udnyttelse. 

De sensationelle F ossilie
Fund. 

En videnskabelig Sensation er de 
Fund, vi bar gjort af hidtil ukend
te Dyreformer, Overgangsformer 
mellem Fisk og Padder. Der er fun
det omkring Tuslnde af denne Art 
Fossilier. De er af saa stor musre
umsmressig Vmrdl, at de, hvls de 
f . Eks. blev solgt til Amerika, kun
de indbringe saa store Summer, at 
de rigeligt kqnde dmkke Omkostnin· 
geme ved de to foretagne Ekspedi
tioner. 

Med Hensyn til Koloniseringsmu
Ugbedeme i 0stgr0nland fastslaar 
Lauge Koch, at det er et Land for 
Eskimoer, ikke ct Land for bvide 
Mrend. 

Norges to Dumheder. 
Med Nordmrendene i 0stgronland 

kom den danske Ekspedition udmrer
ket ud af det. De udretter deres Ar
bejde efter h0jere Ordre, og det er 
nodvendigt. at der ingen Bitterhed 
er mellem Folk, der skal leve under 
saa primitive Forhold, som det er 
Tilfreldet der. Nordmrendene aflag
de ofte de danske Stationer Besog, 
saaledes paa alle de store Hojtider, 
som de fejrede sammen. 

- Uanset Resultatet i Haag, slut
tede Lauge Koch, som jeg lovrigt 
absolut mener yil gt!J', i Danmarks 

efter min Opfattelse store Dumb~ 
der. De!!,_!qe er. Oltku..J2.atio~~ ~ 
den anden er Gjrever-EkspecUY._ 
nens Optrreden. 

stnk.~ 



I 

GL. M0NT 4. K0BENHA ~ K. 
TELF. CENTRAL 11,99o 

skriver den 1B (1. ~p , 
~E Jg 1. 

Hjem fra Grsnland. 
Dr. Lauge Kor}l. er en populmr 

!lt[a;d r i Danmark. Han er i Besid ... 
(lelse af de personlige Egenskaber, 
aom fremmer Populariteten, og saa 
ha.r han desudcn den Lykkc at sta.a. 
i forate Rrokke i et Arbcjde, som ikke I 
mindst for 0jcblikket Jigger Natio
n en strerkt paa Sinde. 

Naar han nu i Dag vender hjem 
l:ned Gmtav Holm og Godthaab cfter 
&t have tilendcbragt den anden Eta.pc 
i den store Trea.a.rspla.n, vii ban blive 
modt med Ta.k for vel udfort V rerk. 
Dot stiller sine smrligo Kro.v at ar
l>ejde paa Gronland. Skal man naa 
(let, m&n bar forcsa.t sig, maa Tin
gene vmre vel forberedt, de rigtigo 
IMamd maa smttes til at udfore dem, 
ijen rette Ma.nd maa have Ledelsen. 
Det ser ud til, a.t disse Forudsretnin
ger bar vreret opfyldt ved La.uge 
Kochs Ekspedition. De store og \'an
~kelige Flyvninger over Fjeld og Is 
!llr gennemfort uden Uheld, og Ohefen 
ha.vde endda Raad til den lille O>er
r askelse til Slut, som satte os aile 
berhjemme i sa& stor Sprending ved 
ain Pludselighed, Flyvningen til Is
land. Et uhyre Omr&&de er kortlagt 
fra Luften, de ga.mle Kort rettet, nye 
Kyst- og Landlinjer fojet ind, vort 
[Kendska.b til Gronla.nds Geogra.fi fort 
endnu et Skridt frema.d. Geologer b&r 
.undersogt Klipperne fo r a.t fastsla.a. 

, tl'ilstedevmrelsen af Metaller, Zoologer 
og Bota.nikere bar gjort Fund, som 
lyser belt tilbage til J ordens Middel
.a.Ider. Ma.n bar a.rbejdet deroppe med 
ba.a.de Nutid, Fortid og Frcmtid for 
0je. Man ha.r undersogt, hvorfor Eski
~oerne forlod 0stkysten: Rensdyrene 

1 :fors>&ndt. Men Moskusokserne kom, 
og Ekspeditionen bar vejet og provet 
Betingelserne for en ny Kolonisering 
jl.f Kyaterne med Gnmlrendere. , 

Det er et godt Stykke Arbejdc, dcr : 
~r gjort.· Ikke i sin Kar111kter noget I 
nyt Arbejde, men en Fortsrettelse a£ I 
~en Udforskninll A.f (iJ .. tcn·,.,.,la,.:l "-""-



.LJ61> er 61> guu11 OIIJ~tl ArUtlJUtl, Utll" , 

~r gjort.· Ikke i sin Karakter noget I 
nyt Arbejde, men en Fortslettelse af 
~en UdforSkning a.f 0stgr~<Jnla.nd, som 
Danskerne begyndte paa. i en Tid, 
aa. ingen andre ha.vde Interesse for 
~ette 0de Land eller dr~<Jmte om at gene 
nogen Inds~tts. En Fortsrettelse, der 
blot er saa. meget mere virkningsfuld 
,som den ha.r ta.get den moderne Tek
~ik i sin Tjeneste: FlyvemMkinen, 
Jlom g~<Jr Kortlregningen til noget belt 
.,ndet og noget langt mere n~<Jjagtigt 

~d de tidligere Tiders mejsommelige 
jMaa.linger, og Ra.dioen, der g~<Jr Af
, tanden saa. ringe og knytter Begi
~en~ederne paa. Granland saa. nrer til 
oa, fordi vi Dag for Dag, Time for 
ri'ime ka.n f~<Jlge, hva.d der foregaar. 

Der sk&l lyde et Velkommen hjem 
lil de Mrend, som i Dag til Morgen 
~tiger i Land paa. Gr~<Jnlandsk Plads 
- og en Hilsen til dem, der overvin
trer deroppe for at fortsrette Arbejdet 
og lregge det til rette for Tre&&rs
p lanens tredje Aa.r, som begynder, 
naa.r !sen lange Gnmlands 0stkyst 
bryder op .. 

'------~ a ' '------



Lauge Kochs Ekspedition 
vendt hiem i Aftes. 
Epokegorende fossile Fund af hidtil ukendte 

Dyr~-Former. 

Fra Evamonm1, laror Eklpl'tlitionen havtle 1in nordli;re llo redba1il. I Forgrund en 1kimtea lluaet, hvor S tationen1 Ue· 

amtnlng lmede. 

L AUGE KOCH-ETASPEDITIO::-n:NS drede Mand I Arbejde deroppe, bar let tU EkspediUonens Raadighed. Begge 

to Skibe vrndte 1 Gaar tilbage ha-tt to Sk1be, tolv Motorbaade og to de Hydroplaner, \i fik med, er vi saa 

~ t ra ~and. Flyvemask.lner - og vi bar lkke halt Iykkellg at kunne hjembrlnge I !uldstren-

Fprst !rom ,,Godthaab", der allerede et eneste Uheld. Kan man egentlig dig uska.dt Stand - og det sksmt der 

ved Halvfem-Tiden 1 Gaar Eftermid- pnske det bedre, naar saa hertll kom- rlgt!gnok ikke er sparet paa dem. Her 

dags pa.sserede Helslngpr for Ind- mer, at v1 har opnaaet straalende paa Drekket af ,.Gustav Holm" hnr 71 

gaaende, og k.napt tre Timer senerc Resultater og ha.r gennem.fprt vort den ene- a.f Masklnerne, den, hvormed jeg 

tulgte ,.Gustav Holm", hvor Ekspedl- ,Arbejdsprogram til Punkt og Prlkke. sammen med SsSI~:S.Jtnant Petersen og 

El Hold af de un~e riden1kal11mmml, tf~r !tar de ltaget i Ek#peditio nen, fo to

graferet i A/tel, 

t ionens Leder, Dr. Lauge K och, be

tandt slg om Bord. 
Det er Flyvemaskinerne, 
der har gjort Udslaget. 

Mprket var lmidlertdd falldet paa, 
De vigtigste Rcsultater i denne Sam· 

og paa Sver.skekysten funklede Ly-
mer maa vl tak.ke LUftmarlnen for, og 

Radlotelegra!isten Kramme gjorde TU

ren !ra 0stgr~:Snland tU Reykjavik. Denne 

Masldne har iait fi~:Sjet oppe 1 G:l'!lland 

1 106 Timer, uden a t der en eneste Gang 

har vreret saa meget .som Gnist af 

Van&keligh~er mE'rl den. J a, Jeg forsik

rer, at den v1rkede for mig saa t!Uorla

dellg, a t jeg selv under Flyvnlngen lnd 

over "Indl.andsl.sen !~:Slte mig lige saa tryg 

som naar jeg sidder 1 en Bil paa Kl'ben

havns Gader. lEren herfor tllkommer 

naturllgvls 1 fl)rste Rrekke &1J~:Sjtnant 

Victor Perersen, som er S~l'theden og 

Dygtlgheden selv, en herlig Arbejds!relle 

var han. 

I Wbet a.f denne lrorte sommerperlode 

har vi naaet a t overtlyve alt Land me!· 

lem Scoresbysund og Danma rkshavn, lkke 

alene selve Kystllnlen, men all det Ter

rren, dcr findes helt lnd tll Indlands~en. 

H ele Q)stgrpnland hortlagt 
til Sommer. 

Vi har l.klre blot overfl~:Sjet det, men har 



L 
A'UGE KOCH-EKSPEDITIONENS drede Mand i Arbejde deroppe, nar IC~ ~ll .l!.oll.'>l·"'uu .. um:aL'> • ._. ... !!>"'-'"'• ~-.. -

to Sklbe vcndte 1 Gaar tilbage haift to Skibe, tolv Motorbaade og to de Hydroplaner, vi f!k med, er v1 saa 
1ra S?)s~and. Flyvemaskiner - og vi har ikke halt Jykkellg at kunne hjembringe 1 fuldstam

Fprst lrom ,,Godthaab", der allerede et eneste Uhdd. Kan man ege-ntllg dig uskadt Stand - og det sksmt der 

ved Halvfem-Tlden 1 Gaar Eftermid- pnske det bedre, naar saa hertll kom- r1gt4gnok 1kke er sparet paa dem. Her 

da.gs pa.sserede Helslngs»' for Ind- mer, at vi bar opnaaet straalende pan Da!kket a! ,Gustav Ho!m" har '11 

gaaende, og knapt tre Timer senerc Resultater og ha.r gennem!Qrt vort den ene" a! Masldnerne, t!en, hVormed jeg 

tulgte ,.Gustav Holm", hvot Ekspedl- AJ'bejdsprogram til Punkt og Prikke. sammen med ~l!)Jtnant Petersen os 
RadlotA!legraflsten Kramme gjorde TU-

ren !ra pstg~nland tU Reykjavik. Denne 

Masldne bar lalt fi!)jet oppe 1 Grpnland 

1 100 Timer, udell at der en eneste Gang 

bar \'reret saa meget som Gnlst af 

Vnnskellgheder med den. Ja, jeg forsik

rer, a.t den vlrkede for mig saa tilforla-
• 

deliS, at Jeg selv under Flyvningen lnd 

aver "lndlandslsen !S)lte mig }lge sa a tryg 

som naar jeg s!dder 1 en Bil paa Kpben

havns Oader. lEren herfor tilkommer 

naturllgv!.s 1 fprste Rrekke SPJ~jtnant 

Victor Petersen, som er Stpllieden og 

Dygtlgheden selv, en herllg Arbejdsfrelle 

var han. 
I LObet a.! denne kOrtA! sommerperlode 

har \1 naaet at averflyve alt Land mel

lcm Scoresbysund og Danmarkshavn, ikke 

El Hold a/ de un«e J'iden•kal,mmnd, df'r har delwget i Ek• peditionen, foto· alene selve Kystlinien, men al~ det Ter-
graferet i A/ tu. rren, der flndes belt ind til Indlandsi.sen. 

tionens Leder, Dr. Lauge Koch, be-

1and.t slg om Bord. 
Mprket var imidlC'l"bid fa~det paa, 

og paa SvenskekYsten tunklede Ly-

sene i Helsingborg, da vi 1 en Motor

Det er Flyvemaskinerne, 
der har gjart Udslaget. 

De ,;gtagste Resultater l denne Sam· 

H ele fi)stgr6nland kortlagt 
til Sommer. 

mer maa \i takke Luftmarlnen for, og Vl mr l.lclre blot overtlpjet det, men bar 

jeg vll geme have Lav at frembreve, sl- !ra 4000 Meters H.!Jjde gennemfotografe-

ger Dr. Koch, at det baade har vreret ret det, Fotografler, der skal tjene sam 

et ganske fortrreffellgt Materiel og l!t Basis for Opmaal!ngen l Terrrenet, som 

baad lagde ud tra Havnekajen 1 H{!l

singpr for at sejle ,Gustav Holm" i 

MsXJe. glimrende Personel, Luftmarinen har stll
,Gustav H011m"s hvlde Toplanteme 

Fort.rmllu Side 9. 

kom snart tu Syne 1 Taagen ba.g 

Kronborg-Pynten, og kort j)fter saa 

vi Sklbet staa llge ned imod os med 

S kum for Bougen. Farten sa.gtnede 

og en Lejder blev flret ned ti1 Motor

ba.aden. Idet Sldbet nu belt stoppede 

op, klatrcde vi om Bord, hilst ttled 
glade Hilsener fra alle de mange 

mprke Skikkelser oppe ved den hpje 

I.pnulng. 
Dr. Lange Koch hilste forst hjerte

llgt paa sln Frue, der med os va.r ta

get ud til Sklbct, og nede 1 Salonen 

stillede han slg derfter til Raadighed 

for de mange Prcssereprre..~ntanter, 

oom var kommet for at hpre ham 

fortrelle om Ekspedltlonens Forlob. 

- Jeg maa slge, at jeg er lykkelig 

over, saa godt som det hele er forlo

bet. Vi har dog vreret henved hun-

------------~~~~~nm~~n~ 
og om det l det hele t1 
P.ller Vldensltabsmren{! 

Fra Dr. Laul(e Knch• Oplw ld i Scnrea11y1uml , Til r en1tre: Lauge KMh aammf'n mf'd .Uc/;an ik er Kramme ( i Midten) og Spm.inemester Pewraen klar til 

fra Scoreabyaund paa en Flyvning orer lndlanda·l•en, Til hpjre : Kocha Fly~:ema1kine atarter, Billederne er taget a/ Teli!&rafbu tyrer Kaldaltl , Score•~ 



Lauge Koeh vendte 
ljem i Gaa r . 

• ,Gustav Holm" i Isen. 

Fortsat fra Forstden, 
!aklisk ogsaa er tilendebragt I de 80 Pro
cent af de paagreldende Landstrrekn!n
ger. Hele V!nteren har to Geodrethold 
vreret i uafbrudt Aktivitet, et Arbejde, 
der nu i Sommer cr blevet vlderefl)rt af I fiTe Geodrethold. Saavidt cr vi paa den 
Maade naaet med det k:lrtograflske Ar
bejde, at de tre Gcodrethold, der skal 
ov~\·intre dcroppe, nu vU kunne ~df~re 
DctaUkort over hcle Omraadet, snaledes 
at Landet !ra Scoresbysund til Dan
ma.rkshavn til nreste s~mmer vil vrere 
fuldt kortlagt. 

Saa er der endellg de Par Flyvninger 
at p:>lltimress!g Natur, jeg har forebget. 
De er vreGent]jg sket i Norddtstriktet, eels 
til Undersobf!lse a.f, h\-'Orledes det gl.k .,Na
nok" s Sta.b, scm ikke >ar udstyret med 
Radio, og doouden skulde jeg danne mig 
et Indtryk af, hvorledes de forskelag<:! 
Fangstselska.ber havde placeret s!g. 

Da vi her forsoger at faa nrermere Op
lysnlng om Dr. Kochs Bedl)mmelse a1 
Nordmrendcnes Aktlv!tet i de Egne, f:lar 
vi blot den Oplysning, at der lk.ke for Dr. 
Koch ha.r vreret nogen Anledn!ng til 
polltim~eS~SI.g IndiT!ben over!or Nord.mren
dene. 

- Pl)rst W Efteraaret, naar Pangst...re
sonen begynder, s!ger han, vii det vise 
slg, hvilke VlrkemJd.ler Nordmrentlene vii 
anvende. Sa-a fcrst er det muligt at dan
ne sig et Indtryk a.f, hvad de Polk vii 
deroppe, h\'Or og hvordan de vii fange, 
og om det i det hele taget er Pangstmrend 

1 'lller Vldenskabsmrend, Norge sender der_
op - men skal vi ikke hcllere lade heie 
det Sp;>rgsmaal Ugge. Jeg v11 nP<Ug have 
Pollt!sklltet fremme nu og vil heist kun 
udtale mig som den vldenskabelige Eirs
ped.ltionsleder og om mine Resultater. 

Der er meget Land, men det er 
fattigere, end man troede. 

Gennem den Lu!trekognoscerlng, vi 1 
SOmmer bar foretaget, har vi forma.aet 
at danne oo et Hclhedsbillede af Landets 
Natur paa de Kanter af GrS:Snland. Det 
har vtst s!g, at der er betydellg s~rre 
Landomra4lder la.ngt Kysten, end man 

med Held, og ,.1 har her om Bord 50 
Tons, som skal anvende:s paa Pabrikkcn 
paa Gronlandskc Handets Plads. Det paa
greldende Omraade, hvor Metalfundene er 
gjort, er af en UdstrmknJng paa adskiUlge 
Kvadrat.k.llometre og vi har trutfet ~a
danne Foransta~tninger med Hcnsyn til 
Besiddelsen aJ dJsse Felter, at de ikk~ .vil 
kunne gaa ud a.! den danskc Stats EJe, 
h\'ilket Udiald Sagen I Haag end moune 
faa. 

Uvurderlige F ossilier af ukendte 
Dyreformer. 

Vort mest sensatlonclle vl.denskabellge 
Resultat, fonklarer Dr. Koch vldere, er 
dog de opsigtvrekkende Fund. vi har gJort 
af hidtll ukendte Oyre!ormer, OvergalJ.lS
former mellem F1lsk og Padder. Allerede 
I Pjor fandt vi talrlge saadanne Fossil'er 
men Vi h:lr holdt det strengt hemmeilgt, 
da ellers andre Videnskab5ma:md let vllde 
kunne komme oo 1 Pork.Qbet. H\'is Ame
rikanerne f. Eks. havde vidst, at vi var 
paa Sporet af saadanne zoolog!.ske Sen
sationer, \'ilde de sikkcrt have bekostet 
store geologiske Ekspedltloner for at ud
nyt.te vor Opda.gelse. Pundene er Prkcn
a!lejringer fra M:dten af Jordens O.!d.Ud, 
!ra Devon-Perloden. En star Havbugt, 
der har vreret under Ud~rring, er blevet 
dels\is fyldt med kobberholdige Salte, sam 
har haft en Masseudd~ til Fl)!ge a! 
alie Dyr, der san er sunket ned og opbe
\'aret gennem Aartusinder I Lag under 
Havbunden, hvor vi nu ha.r fundet dcm 
I fomtenet Tllstand. 

Det drejer slg om Panserflsk og Lunge
fisk, mrerkelige Overgangsformcr mellem 
Fisk og Padder. I Aar har \'i fundet over 
Tusinde saadanne Fosslller, derlblandt en 
Snes Kra.nier af d!sse mrerk.ellge Ptske
padder, der museumsmresslgt set er at saa 
star Vrerdl, at dn hvls de solgtes til Ame
rlka f. Eks., vllde kunne betale alt. hvad 
dlsse t<> Somres EksPedltioner har kostet 
og mere til. Den berj)O]te Professor Sten
sjo i Stockholm har betcgnet dlsse Fund 
som en aJ de lnteressantcste zoologiske 
Op::lagelscr i vor Tid. 

Et Land lor Eskimoer. 
Hvorledes stU!er det slg med Hen

syn til Kolonlserlngsmullghederne i Psttidllgere havde troet, og at Brremmen fpr 
Indlandsisen begynder er langt bredere grl)nland? 
end man f~r har vidst, men til Clf'JlSZIPltl 1 Kooh. 

sPS)rger vi tllsldst Dr. Lauge 



at aanne os et rtemeas01ueae ai Loanaets 
Natur paa de Kanter a.f Q}1jnlan·d. Det 
har vist slg, at der er betydellg stPrre 
Landornraader langt Kysten, end man 
tidllgere havde troet, og at Brremmen fl)r 
Indlandsisen begynder er langt bredere 
end man f(lr har vidst, men til Qengreld 
,·Iser det sig, at den Hypotese fkke hol
der Stik, at der er et betyd.eligt fs/rft Om
raade med frodig Vegetatton og rigt 
Dyreliv . .net er tvrertimod konstateret, at 
den vestllge Side a.f Rand-Bjergkreden er 
pde og uden nogen Muligheder for hver-

Et Land for Es-kimoer. 
Hvorledes stiller det sig med Hen

syn til Kolonlser!ngsmullghederne i 0st
grl)nland? spjjrger vi tiisldst Dr. Lauge 
Koch. 

- Jeg vU antage, at der 1 det af 
Norclmamdene okkuperede Omraade, hvor 
der I sin Tid, hvad Bopla{}s-Fundene ty
dellgt \"lser, har levet ca. 2000 Eskimoer, 
ogsaa den Dag i Dag Vilde vrere gode 
L!vsvilkaar far en ligesaa stor Eskimo-

ken Plante- eller Dyrellv, og medens man Koloni som den Gang, ja, endda for flere 
tidligere havde den Opfattelse, at der var til, og 1 det hele taget kan der nok fin
et start Opland for Moskusokser, har det des a{}skillige Egne, som vllde have gode 
nu vtst slg, at det er et meget begrrenset Betingelser for en saaoon Koletrlsation. 
Terrren, hvor disse Dyr kan eksistere, Hvlde Mrend vil dertmod ikke i Lamgden 
Det er kun Oaser 1 en 0rken. kunne klare sig 1 0stgronland. Der er 

- Er der iklke fundet Metaller af Be- egentlig kun Rrevene at falde tUbage 
tydn!ng? paa, men Rrevebestanden er der store 

. - Jo, det er et af vore bety{!el!gste Re- Svingninger !, saa det vii altid bHve en 
sultater, at det er lyk:kedes at fasts!aa ust.kker Pkonomtsk Basis. Nu var det 1 
Tllstedavrereisen af baa<ie Bly-, Zink- og Fjor et godt R.reve-Aar - og jeg ved 
sandsynligvis ogsaa af Solv!ejer. Hvor godt, at man spaar, at nreste Aar ogsaa 
store Lejerne er, og hvad de l Ovrigt in- vii bltve rigt paa Rreve. Jeg tvtvler dog 
deholder af Metaller, krrever en mermere om det, og slutter det af, at Lemmlngerne 
Under.s(lgeise af hjembragte Prover, men optrreder I saa ringe Tal i Aar. Det er 
saa meget er vist, at Le,ieme Jigger me- Lemmlngeme, der trrekker Rrevene til -
get bekvemt for Udnyttelse. og udebliver de, tror jeg ikke paa, at der 

Ogsaa Kulbrydningen har vi fortsat kommer Rreve. 



I 

OL. M0N'l' 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

sktiver den 1 8 SEP. 1932 

Lauge Koch 

D er skal ikke tales Politik i Dag. 
iMen all\gpvel ser det danske 

Folk Dr • .x.Jtl'ge Kochs Hjemkomst 
paa en stor politisk Baggrund. AI· 
IUgevel kommcr denne Ekspeditions 
Chef hjem fra et Land, som ct Aars 
Begivenheder bar gjort tit oansk 
Udenrlgspolitiks og til dansk Na· 
tionalfolelses storste Sag. Helc den-
ne Stemning vil foles i det Velkom- .,.,.-. 
men, hvormed Lauge Koch i Dag 
modtages. 

Den Ekspedition, Dr. Koch bar 
ledet, er et Led i den lange og smuk· 
ke Rrekke af kulturelle og viden
skabeligc Bedrifter, hvormed Dan· 
mark bar bmvdet sin Ret til Gron· 
land. Man bar talt om det engelske 
V£•:densriges store Konl:t:istadour 
- de Mamd, der rundt om paa Jord· 
kloden ogede og befrestede Imperiet:s 
Magt. Vi skat Iangt tilbage i Dan· 
marks Historic for at finde Kon
kvistadoren. Vore Vilkaar bar i Aar· 
hundreder vmret andre, men i den 
fredelige Erobrlng, i Erobringen af 
Groolands Hemmeligheder, de etno
grafiske og de naturvidenskabelige, 
bar vort Land, belt fra den konge· 
lige danske Missionsprmst Hans 
Egedes Dage, ydet Indsatser, som er 
de storste Fordrlnger vmrdige, og 
som - vi taler i Dag ikke om Stats· 
politik og om Folkeret - har givet 
os en moralsk Basis paa Gronland, 
der g0r os trygge overfor F remti· 

den. 
Lauge Kochs Navn indgaar med 

lEre i den Rrekke af danske Forske
re, der har knyttet deres Navne ti~ 

Gr0nland. 
' Velkommen h jem! 
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GL. MBNT 4. KIJBENHA VN K. 

TELF. CENTRAL 11,995 

Blade!: 

llerlingllk.ll Tideade 

elttiver ur B SEP.l932 
--~----------T---------~, 

Kochs Ek.ditisn 
vendt }tjem i AFtes. 
Epokeprencle fouile Fund af bidalake'llte 

Dyre-Fonner. 

DUI' Jel IIM4t 1 

Dlldft, ..... 

~--....... 

_.,. .. ,..... 
........ bd;Jb418~,,pn 

- -· Dr. ~ ...... ,.. ""'., n,..aAiw•-. 
.-....... -· ·u, ""fiorf u~ ,. ,.,_.., tfiiltrt 
..... var 1mJdlertld. faktet paa, Dll ~ V.IMiter 1 deame .._. til .so-r: 

.. paa St~ fonNerJe 14· iMr maa vt tatte LaftllarfneD IGr, ac vtiliM-·-~·-menUr 

•I BeJIIDa'borg, da 'Vi 1 eal)lotor· .tel" 'ril pme ba'N Im M fl ,. ••· ,..,.,...,. ....._lltJde iWi _,.,.,... 

~ llcdre ad tra Havneb,Jen 1 )(el- Dr. KDc!h. at *" ._.. !lu' .,.... de&, ~. 1llr *' t,Jme ..., 

~ tvr M •Jie: ,.ou.tav Bolin .. 1. !' IUIIke b&neltenrt ll&tciel 01 ,_.. ~ 1 "Rill......, IDIIl 

~ aDDvertde Pen1cGe1, lAllftmartDa1 tiir '• s L n at w.a. t . 

.parT JHm•.a lnMe ~ 
~ 

8Dut ta 8)one 1 Taagen bag 

IQmobori-PYnber11. og toJ:t efter aaa 

'tl 8ldbet .lltaa lise ned 1mod' 01 med ...._tor_...__ 
.. .., LoJ<W blev !lret DOd t.li -

,,~. ~.aNt DU ~ ..... -. 

o_p, tlatirede Y1 om Bord, b.illl; IDf!d. 

- - "" alle .,. ...... 
..._ Bk$1dreleer QIJPe vec1 dea. hlje 

l4bml,.,. 
Dr . ._- ............ _. 

* pu. III!D Fnae, del' med 01 va.r t .... 

... ud til stlbeti, 08' nede 1 BalolMD 

l!'llede han ""' der1\er 111 Raacllobed 

ftr de Jll&DI8 Pr i'4JI8lacntaUCer, 

aNn var kommet fq~r at hfk'te hUl 

fOtll.ielle om EUpedi.t1onena Fo~ 

- .Jet maa .slge, at jeg er lytkelfl 

_., aaa Bodt aom del; bde er f•¥

bll&. V'l bar dec veret henvai hUll· 

,,. Dr. 
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Nr. 25o Kebenhavn - Sendag cler 

La~ge Koch hjemfsrer en videnskabelig 
fJpdagelse af Verdensbetydning. 

Fisken, cler gik-Lland ~ blev 
et PaHedyr. 

Interview med Forskeren fer 
Hjemkomsten. 

I K.attego.t, da Lauge Koclr.& to Skibe i Go.ar styrede mod Kebenhavn, tilver&3trs ,Gu&tav Holm.", til hejre ~,Godtha411". I Jlidten lftltrst Ktspto.jn Vestmar, tlerefter U'HJS K-oclt., Jle~ .KrmtuKe og Lejtunt Petf!'JP'
aen, aom. udg,arde IMpektaou'lt.oldet. Ttl VfMStre en Gruppe Medarbejders: MagiiJter Helge Larllft, cand. phil. Kam.fll6n, Jlagiater Gsltit~g, coftd. plt.U. Joharta&On, Magi8trene Th. 8er6Mel& og Best, Dr. Malm.qtti8t, CtJnd. 
phil. Luftdgreet~ og Beda'berg. Til he]'re en Gruppe Flyvere: 8elejtnaftt Ha""-3, Jleka.ftikerne B. I. Jensen, Kram?ne og Kjrer, Selejtn~.~nterne lt'

1
. ter, P6teraen og Overbye, JlekM&iker HtJUeft. 1 flpg til Formidd.tJg KL 

10 m.odtagea begge Skibe m.ed fuld Boftner i TrangraveK. 

Lauge Koch fortaeller ,Dagens Nyheder" 
om Ekspeditionens Resultater. 

,Den firbenede Fisk" vilde 
Udgifter til 

vaare i Stand til at betale aile 
Treaarsplanen! 

H V AD var Ma den store Begi
venhed paa Deres Ekspedition? 

Vi sad hos Lauge Koch i ,.Gustav 
Holm"s Kahyt. Vi medte ham langt 
oppe i Kattegat i Gaar Eftermid
dags, og nu gled Skibet langsomt 
mod Helsinger, mod 0resund. 

- Den store Begivenhed, sagde 
La.uge Koch, og en lille Antydning 
af et Smil gled over hans haarde Fe
reranaigt: - Naar De sperger, saa 
er der sket en stor Begivenhed. Ik
ke med Nordmamdene, ikke under 
Kortlaegningen eller Flyvnfngen, som 
Marineru~ Flyvere fuldferte over lnd
landsisen 1 30 Graders Kulde og i 
4-MOO Meters Hejde, med samme 
Pnecision, som om det var 0resunds 

Kyst, de skulde kortl~gge paa en den, treciie Krybdyrene, fjerde Fug- - De er vis paa, at Flsken paa fire 
smuk Sommerdag. lene og endelig femte Udviklingstrin Ben er at !!!lor Verdi? 

Nej, min Ekspeditions store Begi· er Pattedyrene. - Den svenske 'ProfellliOr Bteen.~jd 
venhed blev en geologiek Opdagelse, Men Overgangsformen fra det ved RipmW~eet i Stockholm behandier 
et Fund) som 'Vil 6pergea hele Jorden ene Trln til det andet mangler. denne Del at Ekspeditionens Arbejde. 
over blandt aUe, aom beakreftigP-r sig Nu fandt vi i Fjor omkrlng Mun- Han regner den firbenede Fisk for lige 
med L t:eta Tilblit:el3e og Ud'Vikling dingen af Franz Josephs Fjord en saa ,.lgtlg 110m Tandfuglen I Bayem, der 
fra Fi.!ken i Vandet til MenneiJket udterret Havbugt fra Devontiden, dannede Blndeleddet mellem Fugl og 
den oplyate By. Jordklodens Oldtid. Her er for Hun- Pattedyr. 

F • dreder af Millioner Aar siden sket! Maaske er det vanskellgt for Ikke-l 
uk~n, aom lilt lire Ben og ! en Kataslrofe, Bugten fyldtes pluf!. Fagmend at forsta.a saadan en Ting. l 

grk op paa Land, er nu selig med Kobbersalt, og Dyrene Men lad mig tu Belysnlng at Verdien 
fanJet. her dr~btes i Tusindvis. Det var slge Dem, Ill Jn;i.! jeg ,;ilde amlge Jtogle 

- Hvad var det da, 0, fandt? naermest Panserfisk og Lungefisk, at tore ll'orateniJtger til Mu&eer ruJtdt 
- Overgangsformen mellem Fisk hvoraf vi hjemferte et Tusind For- om paa JO'rden, kunde jeg too. dem be-

og Padde. De ved, Videnskaben ind- stenlnger. talt med lltUJ ator Sum, lit den omtrent 
deler Livets Udvikling P4P Jorden i d~kkede UclgitterM til Tre~UJ,.spl4Jten 
en Raekke Hovedl(rupper, ·a,m begyn- Ilea hlaadt dem opdr - .. de paa 0atgr.nla.nd. 
der med Fisken. Nzste Trin er Pad· vi aocle Bester af Padder, Men I dette Arbejde har et andet 

~---~-~~-·-------------------~ de aldste, •er overhoYedet er Hold Geologer indsamlet Fisk fra Jor-
lr.eadt. Eller rettere •act, det dens llofiddelalder. De er meget yngre; 
.... r ea O....rgaqsform mel- vi medferer omtrent 700Q Forstenlnger 
lem l"'•lr. og Padde. at meget primitive Fisk fra denne Pe-

riode. Jeg vidate godt,. at nu havde vi _,..,...._ 
• fundet et af de ivrigst ~ De har ogsaa tundet vfgtige lle-
1 Mellemled: Fi8ken, &Om. fik fire Ben taller? 

og gik po.a Land. :Men jeg skjulte - Noget, ja! I viae Stneknlnger 
mit Fund, jeg haabede i Aar at finde fandt vl Bly og Zink; jeg mener opaa 
endnu mere, saa hele dette videnska- bestemt, vi har fundet Selv. Hvor me
belige Arbejde blev fuldfert af en get, det er verd, kan dog forst atgores, 
dansk Ekspedition. naar vore Prever at ErfJien bliver UD· 

Fiaken paa lire Ben kan 
naaten betale laele 

Treaaraplanen/ 

dersegt berhjemme. 
- H,•or f&Ddt De Metalleme! 

- Lad os ikke tale om det! 
- Mener De tor at undgaa en ny 

.,Okkupatlon"? 
- Rcsultatet blev godt? - Aldelea ikke. Det kunde ikke 
- Ja. Det blev godt. Vi kommer nytte nogen Magt at foraege at Wegne 

bjem med et ubyre stort Materiale. Vi sig dla8e StneJmiDger; de er uttder alle 
har over tre Tusind Foi'BtenlDger fra Omatmndigheder ~Ice, tUrtor er der 
diaee Lag. MID Afhandltng om Fundet NTgef i 'l'fde! Etter it&t8N14tioMle JUg. 
var vfdt fremskredet, fer jeg rejste. ler tilkrer, aom man t"f~cl, alt£d de tutuJ.. 
Nu er den fuldfert og vU blive otfent- ,.. VGJrcU.w i J~.Ji~, tJM.tremt 
ligjort i Lebet at g&Dake kort Tid. .._ ____ .s/KL .. ~~:=-:--t=- ·· ~ • - · 



den da. 
Hr. Christiansen 

bar med sine administrative Evner og 
store Arbejd4kra!t faaet en Rsekke a! 
TWldsbverv, er blandf andet Formand 
for Vestjydsk Eksportforening og i De 
aa.mvirkende danske Andels-Kreatur
Eksportforeninger og bar alden 1916 
slddet i RiDgkebing Amtsraad og I 
Belltyrelsen for RiDgkebing Spareku
ae, aa.mt er Luldvseaenakommi88fer. 
Ret selvfelgellg heter han til Venstre
partiets Stetter derovre og er Formand 
for Ringkebingkredsena Venstrefor
ening. 

Lange Koch hjemme. 
(Forts&t fra Side 1). 

Stedet ikke er i Bam4erne PM en t:fr

keUg Bruger. MBn mtUJ dog tBge ~or

dBn i Buiddel&e P44 beMrig M44de, og 

paa lange Strsekninger, stod kun brune 

Pletter i det hvlcle: Nunatakker, IQip

petoppe, der ragede op som Koralrev 1 
det her 1:i gjort. Om nogen anden nu den kllometerheje Iskappe. 

vllde /fnde vort Fund, nytter det ham j - Dette er blot et Orienterlnpkort. 

lkke. Derfor er jo ogsaa vor Kulmlne I Ken 80 Pl'OCeJlt dera! er luttfotograte
paa Hochstetter Forlaz~d urerlig for alle ret og kan udteres 1 Detallkort, naar 

andre, som kunde have Lyst W at ud· vl bar festnet KaalepUDkterne nede 
nytte den. Vi har nu oprettet en HD- paa Jorden. 1l'lre Hold Geodater ubej-

nen og moJ aile Me • 
arbejtlere. 

- Det har veeret en stor Ekapedi
tlon. 

Vl naermede os Sreaund, Lyaene rra 
H!Usingborg og Fyret fra Kronberg 
akinnede lDd ad Koejerne. 

- Det bar veret en lykkellg Eka

pedition. svarecte Laue• Koc\, og jeg 
selv er kun eD enkelt Faktor 1 hele det 

betydDingafulde Arbejde, 10m er udfert. 
Hvad vi her bar talt om, er kuit apred

te Trsek. Jeg skulde nsevne alt og alle, 
lkke blot Geologer og Geograter, men 

opaa Zoologer, Botanlkere, Skibenea 

Danek Varme-Kompagnl (Vald. Jensen) 
mod fbv. Mejeriejer R. Thegersen (Allth. 
Alldersen, Lyngby). 

'· Atdellnc: Kl. 8%: Cementateber S. 
L. Nlelnn, Heisinger <Park) mod Inge
nler, cand. polyt. A. Thorning Clu1sten
en CRenated). KI. 10l)i : A.utomobllfor. 
handler Harald A.nderfen (Erlchaen> mod 
Vognmand Reinhold Christiansen (Aksel 
E. Larsen>. 

5. AfdeUD&': 10. 10: Grouerer A.. Gud
mundsen (l!2v. Hansen) mod Groe~erer 
A.. Hoktt Ccand. Jur. P. Engelsen). 

•· Afdellnc: kl. 9%: Groe~erer s. A.. 
A.xholm {Heisted) mod A./S Danek Sa.v
vark ot Drlttelst&vfabrlk {lCnge!atoft). 
Kl. 12%: Gaardejer Jens Peder Nielsen, 
l!llger•ted CHoicer Jen~en. Rln&'ated) mod 
A.Jide~eJertet .PIIevang" vtia Forman
den: K•lfw Vllh. Hansen, JCna'lerup {K. 
SvendRD, lUngsted). 

EndY!dere atholdu der Navulngetlng 
t den bbenbavnske N~evnlngekreds i Sa· 
gen: 

Kl. 8: Anklagemyndlgheden {Stataadvo
katen tor Kbbvn.) mod Tlltalte Jenny Pe
trea Laraen, f. Jenaen (F. Dragsted). 

vedstatio!hee\ rs·r - ~en. 
~~~~~t'II!~~"-!~~~~~~~H!f overvlntrer I Aar nte ll&ncl. ll!vn 1ceto nspektar ved Kon-

Officerer J.l'lvveme l'oto-'el'lle Ke-
c!e4e mCfi d•ppe Opgave 1 Soi:nDIM', o"- ' " • ' •·-· ' f~~~~~~~:!:!!!Jh!!~r~er!:• 
aa fortal 2' tz Otatrer • !iundrede lhmd, Bide 

trollen med Ttll•patgltt paa Spiritus m. 
.,.,. oc Toldto"alter I Nykebing SJ. :J. F. 
A.. :Jen1en er udp~evnt til Toldto"alter I 
Kalundborg, begge fra 1. Oktober. 

Flytter Gr~nlarul.q iJIJN ••• 
er Wegener• Teori ~? 

-A bvla Vilje otf uf.tNdDe B'uawr akabte """'er. 
- Der var m!Ddre Land, end De Reaultatet. 

VI lltaar I stor Geld Ul Luttmarblen. ventede! 
Overaasistent, • Toldkontroler at 2. Gr. 

Ted ;l'oldregnskabsfererkontoret I Nakskov 
w. K. W. Jeplen er ud-vnt ttl Toldfor
Talter I Kertemlnde fra 1. Oktober, Over
u~~tstent ved Toldk&uererkontoret I .Aal
'borg E. Ttlcbsen tU Overaulstent I .Aal
borg fra den 1. Novbr., og Overaaslatent 

- Har Geologerne eUer Geodaeterne 

ikke beskaettiget slg med Sperpmaa

let om Grenlands Se.jlads mod Amerl
ka! 

- Etter miD Teori 1 1927 akulde ED aterre Pneclaion. en amukkere Dl
aclpUn fiDdea lkke I nopt l.l'lyverkorpa. 

Inspektoratet tor Tobaksbeskatningen 
!1. P. E. Schmidt Ul Overassistent I Hor-

fra 1. Oktober. 
- Told- og Forbrugadepartementet: 
Kontorcheferne I Departementet for 

p.'old· og Fo. rbrugsafgltters Revislonsafde-
11ng H. D. C. C. Eggert og F. E. Floor 
er etter .Ansagnlng paa Grund at .Alder 
afskedigede med Pension, begge fra Ud· 
r:angen at Oktober, og Ekspedltlonsaekre
tler J. F. V. Starek og Bogbolder .A. C. 
!rark er udntevnte til Kontorcbefer I De
partementets Revislonsafdellng fra 1. No
vember: 

- En at vore Geodseter tog en Maa· 
ling paa samme Plet, hvor den tyake 

Positionsbestemmel.ae foreglk 1 '1870. 
Resultatet kender w lkke, fer Be~
nlngen bliver udfert herhjemme. lfiltld
delbart efter kom en Nordmand og fo

retog den samme Maallng. Nordmsen

dene hsevder absolut, at hele Grenland 
flyder mod Vest. 

- Hvad mener De'! 

der vtere Land, Javor man ventede Ia, 

og det bar v1st slg at vsere rigtlgt. Ken 

Javor man ventede store, lsfrle Land· 

atrelminger, viste Laudet Big at vsere 

deekket at Is og amaa, lokale Glet-

ICbere. 

net er • serplig Kendapmblr. 
Jec havde set meret optimlsttsk 

paa Moskusoksens Fremttd i Tillie! tU 

de formodede store Landstnekltlllger. 

Nu ved vi, at Moskusoksens Reservater 

er meget smaa. Hvls lkke der burtlgt 

Vl lltaar I lip aaa ator Geld W Ha
rena l'lyvere og l'otograter, vi bar •••• 

Sklbet ~e pludaeUg abl Fart, bur

tip TriD l8b over Dakket. Et Sjebllk 

~r :tuted.e eo J~Duk Kvbade 81&' I 
Lilflp Kocha 1'i&w 01' siC!&' Anileae om 
Ilana Hall. Det var dl!lr UDJ'8 11\"Qe, 
som lkke kunde vente. 

Hjemkomaten begyndte. I DW" a!· 
sluttea den med :Modtagelae i Trallgra-
ven !0. 10. Vfdt 

( 

- At den tyske Maaling l 1870 vat 
!or mangelfuld. Vi kan ikke regne 

med den og dertor endnu intet koDsta
tere. Men jeg tror lkke paa, at Gnm
land sejler. 

gribes ind, er det sjseldne Dyr snart I 
1 fuldstsendigt udryddet paa Grenland. Dagens Yejvi&ere 

·----------~--~ 

- Heller lkke paa Wegeners Teori 

om, at Grenland og de andre Vestlande 

en Gang har vseret fsestet til Europa 
og Afrika og er sejlet bort '! 

Delvu Fredning al Mo•lm• 
oluen. 

-. Hvorledes kan Moskusoksen end-

nu reddes! 

- Ved Scoresby Sund er disse Dyr 

jo allerede fuldstsendigt fredet. For Re-

- Det er en udmserket A.rbejc!ahy- sten a! 0stgrenland tsenker jeg mig en 
potese, men jeg tvivler alvorligt! Dog, delvis F.redning omtrent som i Canada 

der er fortraeffelige Geologer 1 min I Det skulde vsere. et Llceu-Syate~. 
Ekspedition, som tror paa Wegener. Hver Sommer-Ekspedition maa kun 

Hvorfor skulde vel jeg vaere den klOA'E!· skyde et bestemt Antal, og hver Mand, 

ste? Under visse Omstsendigheder kao som overvtntrer, ligeledes et ttlsvarende 

vel ogsaa nok KoJiltinenterne flytte slg AntaL Det mtUJtte kun t'mre Tyre, aom 
paa Jordkloden. Mdlmggea. Kt16r og Ktlke llkGZ fre-

Lad os forelebig lkke stille for store dea totalt luile Aaret. 
Forventninger til Vserdien a! de Fund, 

vi bar gjort l Bjergene. Men de mo

derne Metoder, Professor Backlund og 

hans Medarbejdere anvendte, har vlst 

sig overmaade traefsikre. Vi fandt Me

tallerne netop d~r. hvor de blev udrer
net. 

Denne Foranstaltnlng maa heist 
indferes straks. Den norske hensyns

lese Nedskydnlng af de vsergelese Dyr 

bar allerede gjort et feleligt Indhug. 

Norge. Giltudle~~gning 
adrydder Vildtet. 

- KaD Giftudlsegnlng tlllades! 

- Aldeles lkke! Desvaerre spores 

Forty.,.,_. 
Det kg I. Teater: Gamle &cene Kl. 111: 

.,Nonnebarnet• og .. Strauss 1 Parts•; Kl. 
30: .,Faust•; Ny Scene Kl. :10,15: .,Vogel· 
feder". - A.pollo-Teatret Kl. 30,111: .,.Apol
lo-Revyen•. - A116-Teatret Nr. 13, Kl. 
20,30: Forestilllng. - Betty Nansen-Tea
tret Kl. :10: ,.I Begyndellen var Ordet•. 
- Casino Kl. 18 og Kl. .20.15: .,Bag de 
rede Porte". - l>ta&"Marteatret Kl. 18: 
..xa..t..•; Kl. 20: .,Frell:en". - Det ny 
Teater Kl. 20,Ui: ,.Soldat Sebweljk". -
Jo'enixteatret Kl. 20,111: .. Det evlgt kvln
delige", - Nerrebros Teater Kl. 20,15: 
.. De to Slips". - Nationtl-Scala: Dana og 
ArtlatpJ'!)gram Eftermtdaag og A.ften. -
Riddersalen Kl. 20,30: ,P. H.-Revyen•. -
Rlgoliteatret Kl. 20,15: ,.Sommer 1 Dan
mark•. - Rede Kro Teater Kl. 20: ,.CI
garetplgen•. - .st. Thomas", Frb. .AI16 
28, Kl. 10-2: Kunatner-Kabaret. - Hol
landerbyen, Senderbros Teater Kl. 16: 
Katln6, Kl. 20,Ui .. Seksturen"; Kl. 22,111-2 
Nat nyt A.rtlat-Propam med frl Entri. 
- Valencia Kl. 18: Gratis Kaun•; Kl. 21 : 
A.rtl1tnumre. - Clrkus Schumann Kl. 16 
og Kl. 20: Forestllling. - Ciro: Dans 
Kl. 20-2. 

Endvldere: .. Den gamle Havefest• 1 det 
kgl. Haveaelskabs Have, Frb. Runddel. 
fra Kl. ;u - I Frtlandfmueeet. Park 
ved Lyngby, der er aaben fra Kl. 10, 
finder Kl. 16 Demonstration af gl. dan
eke Folkedanse Sted. Kortlregningens 

Resultat: allerede Felgeme at Norges Gittjagt 

paa 0stgrenland, fortssettes den, udder 

VUdtet paa faa Aar. RuMt omkrtng 

1 Kastrup Lafthavn: Rundtlyvnlnger 
fra Kl. 13. 

M o•lm•ok•erne maa hurtig•t 
muligt lrede•! 

levrtgt benvtnr vt til J'orlyste~. 
noncerne. 

M;der Of Genertll/orttunlinger - De fuldferte Kortlsegningen a! 
de 240,000 Kvadratkilometer, som var 
planlagt? 

at•der mt~n ata4tg p44 Aad.Yleme 4/ tor

giftede RaJ'I;e, aom ikke er fufldet. Att· 

dre Dyr mder G/ Aad&lerne og ur. DB 

Gt!t1-irkningen holder aig i ABrevu, vU 
ciMu qecielle norske JBgtmetode kun

tl6 3porea Ja.ngt ifld i Fremtf4Uft, Hlt' 

om GiftugJcegning nu blev forbudt. 
Ravnen, som geme fortarer Aadsler, 

Kl. 20: K. F. U. K.1 Centraltorenlng. 
Foredr&&' med Lysbilleder at GYDJnaaie-._ __ ,.. .. ~ -

I Lauge Koch lagde et haandtegnet 

lr.andkort freitl paa Kahytsbordet. Der 

stod 0stgrenland a!tegnet fra 70. til 
77. Breddegrad, fra Scoresby SUI!d op 

til Danmarkshavn. Men dea hvide er ved at blive et sjseldent Dyr. I Vin· • 
Flade, som plejer at strsekke slg nee- ter bar der saa at sige lkke veret Bjer- ' 

sten ud til Kysten paa Grenlandskorte- ne 1 hele Dlatrlktet. Det kGtl t'll17'6 et 
ne, var lndskaaret med dybe, brune TUfm'ldtl. Men BGmmenh.oltU tMd IJndre 

Bugter: nyt Land. Hlst og her, otte TitJg fiiCICI t-i /tJBtala.G, Bt det skyldea 

Gift en. 
:Joachim Wedeli-Wedelllborg, Sveudborg, Hvordan det saa end gaar 1 Haag, 
72. Amtsraadsmedlem, Gaaniejer Alldreaa 1om Nordmsendene bllver paa Grenland 
Christiansen, Holmsland, 70. Kredal~ege 
G. Schad, VIborg, 67. P01tmeater J. Jen- eller ej, mener jeg, at Glttudlsegning 
sen. Vordlngborg, 66. Postmester A. H. 
Petersen, Stubbekeblng, 64. Proprletll!r K. 
Worm, Lllle Birkholm, 62. Poatmester H. 
A. Lammers, Fakse, 62. Postmeater A.. 

maa forbydes. Jeg kan her henvise til, 

at Norge bar forbudt Gl!t paa Spits- h 

IK. 0stergaard, Randers, 61. Kontreadml- bergen. Ken Forbudet respekteres ik· 
al Axel Topsee-Jensen «10. Lege w. Oil· ke, fordi Norge foraemmer sin Tilsyns

varlus 59. Kontorchef Vllhelm Nielsen :18. 
Kebmand, Strandlngskommis~~~er 0. Gil· pUgt paa Stedet. 
strup, Rlngkeblng, D8. Ingenter J. H. - Naar Norge driver Giftudleeg
Chrlstensen 55. Generalkonaul, General- .,1.,.._ 88& he.,..,..slest, kan det da VIle• 
major P. Warming M. Tegneren, Fortat- .._..... -.T-
teren Robert Storm Petersen 110. Byreta-1 re rigtigt, at Jegerne lkke benytter 
dommer C. E. Nielsen 50. Laboratorlefor-
stander A. C. Andersen 50. 0Jenl~ege, Dr. S&kse, aaaledes som de paastod 'I 
med. Hara.ld Larsen ,7, Folketlnpmand1 Haag! · G 
Jergen :Jensen (Lejre) ~. Sognepnest l4. l!i 
A•m ..... ..____ ..,._,.. A• .__ - Nej. Det er aldelea lkke rigtigt. 'I 

Beskettlgelae ... ... ••• ... - ...... 14 
Blandede aekendtgereller ... ,.. ... 18 
Dagena Keb or Salg... •.• ... ... 17-18 
Ejendoms-Tidende ... ... ... ... 16-17 
S.rskllte Bekendtgerelser ... ... ... 14 
Transport ... ... ... ... ._ ... ... ... ... 17 
Undervlsnlng... ... ... ••• ... ••• ... ... 15 

8ardloer 
anbefales i et meget stort Udvalg. 
Cunain Nets Gardiner samt Stores 
OfiC afpassede Fag, SpaendgVdiner, 
Rut og Voile Stores. Endvl~re et 
righoldigt Udvale i menstret og ens
farvet Gardlnvoffe, saiJlt Silkeflame 
og Cretonne. Kirsch ·ardinstsen
g-er leveres i aile l"''llige Sterrelser. 

lmpper 
Alle nye Menstre er hjemkomne l 
Axminster, Wilton, Bonchitaepper, 
Smyrnataepper, smaa perslske Tsep
per, danske ·rrepper og Lebere U
noletimstaepper, Straataepper. For
liggere samt Bordtaepper og Divan
trepper. Alt s~elges til Messens be
kendte meget billige Kontalltpriser 

NORMAL 
BRfJD 

I 
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skriver r>en 

~ os tauge Koch 
paa Melsingor Red. 

Ekspeditionsskibet ,, Gustav~ 

Holm'' ankrede i Aftes op 
ved Lappegrundens Fyrskib 

Interview med den h jemvendte 
Gronlandsforsker. 

I A.ftes >ed 7%-Tiden r untfede Dr. 
Lauoe Kochs Ekt.-ped!tionsskih, ·Gu- •!===::;::=====:;:::::;:~!:!; 
stav Holme, Lappegrundens Fyrslcib 

nord for Kronborg. Ekspedltlonens 
andet Skib, •Godthaabc, >ar passeret 
Mgle Tlmer i For\{'jen. 

Mi<i1 ude i Suntfet bordede 'i •Gu
stav Home og blev straks \ist ned i 

Dr. Laugl:l Koohs Kah;rt, hror \i sam
men med en Del an<ire Pressemamd 

blev modtaget af Granlandsforskercn 
og hans Frue. 

I Lauge Kochs 
Kahyt . 

.La.uge Koch, der ,-ar solbram<i1 og 
1 fuld Vjgeur, stillede sig straks til 

R<Jailigbed og bes\arede <len Rrekke ii::::;;;;;=:=========ii 
Spergsmaal, der regnede ned G\'cr 
ham. Lauge Koch. 

- Er der meget at sige ud()rer, 
.hrad De aHerede bar telegr:cl'eret de Yil range. Forst naar man bar 
bjem. set det, kan man trreffe Bestemme:-

- Kroh, egenf!lg ikke. Dot n:re >ed ser om, brad der skal gores. 
denne Ekspedition er Fly>ning~, og - Og saa vil j~>g vrere fri for a~ 
jqJ 'il strak;; sige, at 'i bar haft et udtalc mig nrermere om dette Spor6S· 
fortrlnligt :\Iateriaie aL arbejde med maal, da jeg ikke bar kunnet to:ge 
o~; e~ glimn:>nde Personale. Den Ud \'iklingen deroppc fra. 
F!y,·emaskine, d'iH:rr. saa appe paa Saa gik Dr. Laugo Koch orer til Pn 
Agterdrekket, bar Yrerot ben:rttet J Redegorelsc Cot· Ekspeditionens v~-
106 Timer til Fl}"vrunger paa Gran- , denskabelige Del i Tllslutnlng til den 
l:md, og der lhar aldrig \'<eret det Udredning, han telegraflsk send!d 
m in.rtRf.a i V.aia.n 't1""l..AA rlo.n M .. ~..... .,__; h.;-"'"" TI-..- ..... N ...... _,_ A-1- --......J. ..:l 



UdUt. 

- Er der meget at sige ud"(),.l!r, 
.brad De allerede bar telegra!feret 
bjem. 

- Kmh, rgent1ig ikke. Det nye >ed 
di!une Ek~edltion er FlymingPn, og 
jeg vii straks sige, at ti har haft et 
rortrln1igt lfateriaJe at arbejde rued 
<:>g ot glimrendo Personale. DPn 
Fly>emask!ne, d'H.rr. saa oppe paa 
.Agterdrekket, har >mret benyttet i 
106 Timer til FlJ1•1-n.inger paa Gron
land, og der lhar aldrig vmret det 
mindsle i Veojen rued den. Naar ri 
fiej ind orer lndlan'!isi.sen sad jeg i 
Ulaskinen mod samme TrJghed, som 
htis jeg s<~d i en Bil i Ksben'ha.rn. 

Fhwningen er foregaaet i fiere Af· 
delinger. L"nder Orienteringsfiymin
;:en lfertes Masklnen a1 Flytn!rlojl
nant VJctor Petersen. Cramer pas
sede Radioen og jeg >.ar Observator. 
Vj flaj j Reglen i en !Wjde a! 4000 
m., da Bjergtopq>ene i Bjergkreden 1 
Indlan<lslsen rager lndtil 3000 m. til 
Vejrs. 

!Maalct for \"Or 6~Aars.J'lan er at 
faa hele Landet f.ra Scorebysnnd til 
Damoorksbam kortlagt. F'zytrningen 
l.rkkedes saa godt, at 80 pOt. af den
ne Landstrrekning nu er kortlagt i 
Detaljer. 

lngen Anledning til 
politimcessige lndgreb. 

I.auge Koch fortsretter: 
- Vi har ogsaa foretaget et Par 

Fl.rminger at polilimressig !Karakter; 
men om di~ •il jeg nt~dig udtale 
mig. Jeg \il dog sige, at der ikkc 
fra min Side bar >reret Anledning til 
politimre6Sige Indgreb. Det er forst 
til Efteraaret, naar Fangstsresonen 
beg~rnder, at det skal rise sig, om det 
er nodYendigt. Da maa manse, h\•ad 
de lr'olk rll, bror de yiJ jage, og b\·ad 

---o- -----· 
de ril fange. Forst naar man har 
set det, kan man trreffe Bestemme:
ser om, h ra<i der skal gores. 

- Og saa ril jeg >~rre frl for a~ 
udtale m1g nrermere om dette Spergs
maal, da jeg ikke bar kunnet fo:~;e 

Udriklingen deroppe fra. 
Saa gik Dr. Lange Koch orer til en 

RedPgorelse for Ekspeditionens v~

denskabelige Del i Tllslutning til den 
Udredning, han telegrafi.<;k sPnd:d 
hjean Ugoo eit.er sin .Ankomst til 
!Wy)$1\·.lk. N. P. 

Modtagelsen i Dag. 
I iFormiddag Kl. 10 ankommer D!. 

Lauge iKoch til Gronlands Banrlelii 
Plads, h>or der d! bli>e beredt bam 
og Ekspeditionens liTrige Deltagere 
en festlig :Modtagelse. I Aften Kl. 7 
\'ll den hjemrendte Gronlnndstorskt> 
i Radl1oen fort<Blle om Ekls'pei.ldtione 
Florlloib og Be~dning. 



GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

.Be~lingske-TJ-1 , 
17s£ aj/u. 

skriver den P, J9J2 
L 

Dr. phil. Lrouge Koch. 

Velkommen 
hjem! 

I Morgen Formid
dag Kl. 10 kommer 
Lauge Kochs Ekspe· 
ditionsskibe ,Gustav 
Holm" og ,Godthaab" 
til Kobenhavn med 

Ekspeditionslederen 
om Bord. ~Jodlagel

sen finder Sted ved 
Gronlandske Handels 
Plads. 

I Morgen kommer Lauge Koch 

hjem fra sin S').stgrpn1ands·Ek.spe

dition, han kommer ,,i Eskadre", beg

ge de ga.m!e veltjente Grpnlands.sku

der, ,.Gustav Holm" og ,Godthaab", 

kommer 1 Fplge, med Lauge Kochs 

Stander vajende-om Borel 1 ,Gustav 

Holm". Selv om donne Stander !kke 

er synllg, mener vd, at denne marine- ~ 

lyrlske llcentfa er berettlget, th1 h~r 

Dr. Koch ik1re 1 Virkclighcden hejst de 



Dr. Koch iklre 1 Virke'lighooen hejst de 

oan.ske Farver 1 Top! 

Den Ekspedltion, der nu vender 

bjem, og rom et Folk i ~ndagsstem

ning - trods alt - og forhaabentllg 

i S¢ndagsvejr vM byde Velkommen 

hjem, har vreret a.! Dimensloner, der 

lkke blot etrer et lille Lands Forhold 

og Maalestok har vreret meget bety
deLige. Sommeren lgennem har der 

oppe paa de Kyster, hvor Danmark 

bl. a. ifl!llge sin tidUgere Forsknings
l ndsats har godt og lovligt lErinde 

og I..pfter at indfrl, arbejdet en Un
dcr..Wgelses- og Kortlregni:ngs-Styrke 
paa 100 Mand med Raadighed over et 

saa anseligt Materiel som to Skibe, t.o 
Flyvemaskiner og tolv Motorbaooe -

et Materiel, der er brugt godt og fllt
tigt. Vi ved, at der er foretaget FJyv

nLnger over mere end 30,000 Kilome

ters Distance - Ian~ lnd over Fast
iandsisens hidtil utilna!rmellge J~kler 
og Nunatakker, og at der er kortlagt 

et Omraade eJ mere end 45,000 Kva

dratkilumeter. Endvldere har Eks
pedl.ticmen foretaget polltimressig 

Unde~else Iangs Kysten - llge fra 

Scoresbysund helt op til Danmark.>
ha,vn - og fra Skibene er der foreta

get biologiske Forskninger og Oplod

ninger. 

Det er da en god H~t. Lauge Koch 
og hans Mrend konuner hjem med. 

Og ydermere ved vi, at han har ef

terla.dt en dygtig lllle Styrke deroppe 

til at fortsrette Arbejdet, og at andre 
betydellge danske Ekspeditioner har 

rpgtet vide Arbejdsmarkcr deroppe og 

snart vil k.otlltru! hjem og gpre Rede 

1or deres HPst. 
Den danske Befolkning vil da i Mor

gen ta.ge imod Lauge Koch og hans 

Medarbejdere moo et krattigt Haand
slag og et rerligt .. Vel gjort - og t•el 

mrJdt!" Vi skal lkke her og nu k.om

me ind paa de politiske Enemrerker 

og tale om at gpre Danmark st~rre, 

vi cr ikke 1 den Forsta.nd Aktivist~r. 
Mon alligevei: Vi mener, at Lauge 

Koch og hans Vrerkfreller nok kan 

r>tges at have gjort vor Nation ~rre. 



GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
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Bladet: 

skriver den 18 SEP. 193;_ 

Et Salvfund, der antag:eligt vi1 faa praktisk 
Betydning 

Et Jndbllk i Fortid_ens Dyrellv paa GrJnland 

I Aftes stod Dr. Lauge K o e h s to 
Ekspeditionsskibe .,Godthaab" 

og ,Gustav Holm" Sundet ind. Ud 

for Heisinger blev ,Gustav Holm" 

- med Lauge Koch om Bord -

kapret af en Motorbaad bemandet 

med Prcssemrend og Fru Koch 

som Gidsel. Der var Glrede blandt 

de ombordvrerende djrerve unge 

Naturforskere, hvoraf nogle havde 

tilbragt hele Vinteren paa de gren

landske Stationer. 
Alt medens ,Gustav Holm" lang

somt gled ned gennem Sundet, for

talte Lauge Koch om Resultater og 

Enkelthcder fra Ekspeditionen. 

106 Timer I Lnften. 
Det nye ved Ekspeditionen bar 

sam bekendt vreret Flyvningen . .Jeg 

vii i denne Forbindelse straks hrev

de - indleder Lauge Koch - at 

del Materiale, 1\farinen bar stillet 

til Raadighed, bar vreret glimren

ae. Mandskabet har ogsaa vist sig 

I 1927 kom der Teorier frem om. 

at der paa den and en Side af Bjerg · 

kreden skulde vrere Land med Plan· 

te- og Dyreliv. Det bar vist sig, at 

Teorierne delvis holder Stik, men 

det er dog kun paa Skraaningerne 

der findes lidt Liv. Alt net evrige 

er kun negne Fjeldln nds:kaber 

uden ringeste Mulighed for Plante
end sige Dyreliv. 

Plads for 4000 Esklmoer. 
Foruden Kortlregningen af Lan

det er der foretaget en zoologisk 

Kortlmgning af Fjordene mellem 

vor nordiske Station Eskimonres 

og Sc.Jresbysund. Denne l{orWng

niog bar sin Betydning til Belys

ning af Livsbetingelsen for Eski

moer paa disse Strrekninger. Pan 

Grundlag af di:! indhestede R~ul

tater mener vi, der kan leve ca. 

2000 Eskimoer paa dette Landom

raade. Pa.a det okkuperede Erik 

den Redes Land er der Plads for 

~ 

! • 
l 

\ 
' 
''· 

Dr. Lauge Koch. 

meter, er draget ind under 3-Aars 

Pla.nen og ejes af Danmark uanset 

hvardan det gaar i Haag. 

Eilestaa&nde Museumsvmrdier. 
Inde ved Frantz Joseph Fjorden 

er der desuden gjort nogle ho jst 

interessante Fund. En Hrevning af 

Havbugten, der er forcgaael i 
Midten af Jordens Oldtid i den saa

kaldte Devon-Periode, har med
fert, at Fisk af Naturcn er blt;ven 

udstyret med Lunger og visse ~ter 
endogsaa. med Ben. Denne Udvik

ling har natw·ligvis t.aget Tusin

der af Aar. 

Af disse Overgangsformer mel

lem Fisk og Padder bringer vi ca. 
3000 Eksemplarer med hjem. Saa

vel videnskabeligt sam museums

mressigt reprresenterer dette Fund 

meget store Vrerdier. Takket vrere 
Kobbersaltaflejringen cr de fleste 

Eksemplarer bevar~- fuldstamdigt 

gennem Tiderne. 

Flyvnlng~n ttl Reykjavik var 
tngen Attanterbavsflyvn1ng 
Endelig fortreller Lauge Koch 

om Flyveturen til Rey]\javik. der 

sam bekcndt laa uden for Program

tnPt_ n!\ A rheidet ,.ru: frerdisrt. kom 



s.s. ,.Gustav Holm" l Pakqen. 

at vrere fuldt kvalificeret. Den Ma- et lignende Antal, men en Eskimo-

skim•, vi bar om Bord i Skibet her, 

har gaaet 106 Timer over Gran

land u den Uheld af nogen Art. Jeg 

har siddet i den med samme trygge 

Folelse som i en Bil. 

K.>lonisation stader paa store Van

skeligbeder, da der kan indtrreffe 

Period;er, bvor alt slaar Fejl. 

Uden hvid Mands Hjrelp vii Eski

moerne nreppe kunne eksistere. 

E ndvidere er der foretaget Ud

Jngen Anle'dntng til polltlmcosslg gravning af 0stgronlands starste 

Indgrlllen. Boptads for derved at faa opkJa-

Flyvningen falder i tre Afdelin- ret ae Forhotd, der 101'te til Livets 

ger. Fer5t den .lrienterende Flyv- Udstukniug paa disse Egne. Deter 

ning, hvorunde1· Landet mellem derved fastslaaet, at de store 

S::oresbysund og Danmarksstr:ede Svingninger 1 Dyrebestanden bar 

b'ev k ortlagt. Derefter Luftfoto- gjort det vanskeligt for Befolk· 

g!'aieringen fra 4000 Meters He~jde, ningen at opretbolde Livet. Rens

ikke mindre end 80 pCt. af Lan- dyret, der stadig fimies i Vest

det nord for Sc.:>resbysund er foto- gronland. er uddad allerede for 

graferet, det drejer sig om ca. 100 Aar siden, derefter bar der 

20,000 l{bm. Endelig er der FJyv· vreret Ind-vandring a.f nogle unge 

ningen med politimressige For- Moskusokser. 

maal i Norddistriktet. Jeg vii dog 

ncdig sige ret meget om denne Del Mineralfundet. 

af vor Opgave, da dar er sendt te- Om de goologiske Resultater for-

legrafiske Indberetninger til Mini- tmller 1.-auge Koch videre, at Un

steriet ber.Jm. Der bar midlertid dersagelserne er foretaget med 

ikke vreret A'Dledning til lndgl'i- Apparater, der populmrt betegnet 

ben. Deter forevrigt ogsaa forst til danner en Knmbination af Ekko

Efteraaret, naar Fangstsmsonen Lodning og Radio. Der er berve:l 

begynder, det viser sig bvad .paavist og fundi!t Bly, Zink og 

Nordmmndene agter at foret.age &Jiv. De paagmldende Arealer. der 

sig. sp$der over flere K'Va.dra.tkilo-

•• v 

dar af Aar. 

Af disse Overgangsformcr mel

lem Fisk og Padder bringer vi ca. 

3000 Eksemplarer mcd hjem. Saa

vcl videnskabeligt som museums

m:essigt reprresenterer dette Fund 

meget store Vrerdier. Takket vrere 

Kobbcrsaltaflejringen er de fleste 

Eksemplarer bevarel fuldst:endigt 

gennem Tiderne. 

Flyvnlngen til Reykjavik var 
tngen Atlanterbavsflyvntng 
Endelig fort:eller Lauge Koch 

om Flyveturen til Rey]\javik, der 

som bekendt laa uden for Program

met. Da Arbejdet var frerdigt, kom 

vi til Scoresbysund. Der var paa 

dctte Tidspttnkt svrere Denninger, 

og en Demontering af Maskinen 

lod sig ikke gare. Paa den anden 

Side skulde Maskinen - af Hensyn 

til visse Undersagelser efter Turen 

- bringes hjem. Der var ikke au

del at gere end at tage Chancen og 

flyve til Nordisland. Vejrmeldin

gerne derfra var gunstigc, og Turen 

kunde saaledes gennemf0res, udeD 

at den fik Karakter af Atlanter1 

havsflyvniug. Da vi kom til Nor...._,r----

island, var Meldingerue fra Reykja- som der er truffet forskellige andre 

vik gunstige, hvorfor vi besluttede Foranstaltuinger. 

os til at flyve belt igennem. Turen Til Slut oplyser Lauge Koch, at 

blev gennemfart paa 6 Timer, og Ekspeditionen af Nordmrend kun 

Bt'nzinbeholdningcn slog netop til. bar m0dt Kommand0rkaptajn von 

Dagen efter var dcr Orkan ved K r o g, der aflagde et Besag. Han 

Scoresbysund, og .,Godthaab" var meget elskvrerdig, og der ble"V 

maatte stikke begge Ankre i Bund ikke tall et Ord om den dansk-nor

og holdc fuld Damp oppe for ikke ske Granlandsstrid. 

at komme i Drift. 

20 Mand bllver deroppe I Vlnter 

Der var 100 Maud mcd paa Eks

pedition, deraf bliver de 20 deroppe 

i Vinter. De fordeler sig paa de tre 

Hovedstationer, Hochstetler For

land, Ella0 og Eskimonres. Den 

ferstn:evnte Station ligger oppe ved 

Kullejeme, som blev fund~t sidste 

Aar. Der cr serget for indbyrdes 

Tele!Jn imellem Stationerne, lige- , 

,Gustav Holm" var efterhaanden 

naaet ned paa Hejde med Snekker-
1 

sten; her ankrede den op for Nat-

ten. 

I Dag KI. 10 anleber de to Skibc 

Gronlandske Handels Plads, hvor 

der bliver en officiel Modtagelsc 

mcd Velkomsttale af Statsminister 

S tau n i n g. 
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Bladct: 

r- 1 c~ rab \ adet 

skriver den j . l~3Z 
) ., 

SO/b VFlf.NJ) l OSTGRONLAND 
~ 

Radfio-In te rview 
med Dr. Lange Koch 

Den 16rste Beretning om 6stgr6nlandsla?rden 
Fra Nordkattegat fortmller Dr. Koch ,,Ekstrabladet''s 

Lmsere om sine stliaalende Resultater 
Radio-Inter
view med Dr. 
Lauge Koclz 
D R. LAUGE KOCH udtaler: 

- Do vigtigste Resultater i 
denne Sommer maa vi ta.kke Luftma.
rinen for. Det Materiel, to Heinkel· 
Flyvcbaade, og det Personale, der er 
stillct til vor Raadighed, bar i enhver 
Henseende vist sig fortrreffeligt. Der 
cr nu kommet, om jeg saa maa. sige, 
Btmd i Kortla:gningen. Tidligerc, da 
,.i ma:1.tte frerdes med Smaabaade, til 
Focls og pr. szreae;-var aet l>egrren· 
set, hva.d vi kunde naa, og vi sa.vnede 
det store Overblik. 

N u bar vi derimod i Lobet a.f en 
kort Sommerperiode kunnet overflyve 
alt Land mellem Scoresbysund og Dan
marksbavn, ikke alene selve Kystlin· 
jen, men alt det Terr:en1 der findes 
belt ind til Indlandsisen, og paa. flore 
Puukter bar vi ogsaa. kunnet gore 
interessante kartografiske Optagelsnr 
d sel ve Indlandsisen. 

lfstgr-nland kortlagt 
nmste Sommer 

Dcr er gennemfert en Luftfotogra.
fering af 80 pOt. a.f hcle La.ndet nord 
for Scoresbysund. 

I V in tcr har to Geodrethold Vlll· . -· 

I MORGEN For· 
middag Kl. 10 

loegger Dr. L.auge 
Kochs to Ekspedi· 
tionsskibe ,Gustav 
Holm" og , Godt· 
haab" ind til Gr&n· 
landske Handela 

Plads, hvor St.ata· 
minister Stauning 
paa Reger ingens 

Vegne vii byde Eks· 
peditionen velkom
men hjem og sige 
den Tak for Som· 
merens store og vet· 
tJkkede Arbefde. 

I Dag befinder 
de to Skiba aig paa 
Vej ned gennem 
Kattegat, og EKS· 
TRABLADET har 
i Formiddags via 
Ksbenhavns Radio 

underkastet Dr. 

Lauge Koch et DR. LAUGE KOCH 
lraadlsst Interview, 
hvori vi har bedt ham give en samtet RedegJ relse for de ResuJ. 
tater, der er opnaaet siden Ekspeditionen midt i ..tuni afgik 
nordpaa. 

former mellem Fisk og Paddcr. I 1 sogt Sporcne fra. tldligere Tiders 
Jf~r ~r de~ gjort &tore nye Fund,l H\·alfangerbesog paa. den ostgronland· 
J' t h]embrmger over SOOO Styk!.·er ske Kyst. Genu em Fajancesko.ar og 
af dis3e Overgangsformer og du- andre Fund kan man tidsbestemme 
tulen 700 Ehemplarer af primi-
tive Fid· og Padder fra J orden1 

disse Besog, og (fer er paa Hvalfan• 
gernes Overvintringssteder gjort ilere 
interessante Iagttagelser. 

Som Helhed hjemforer Eupeditio· 
nco mange udmrerkede videnskabelige 
Resultater. Rejsen har vrerel; beltftg 
i alle Henseender, Vcjret bar vreret 
godt og Isforholdene ogsaa. ret gode.. 

Skont vi bar vreret ca. 100 Maud, 
har der ikke vreret Gnidninger af 
nogen Art. Alle er gaaet til Arbejdet; 
med den storste Interesse. og hvis der 
overhovedet bar vreret Menjugsforskel~ 
ligheder, bar det kun vreret Udsla.g 
af, at alle var lige ivrige efter at 
udrette dot mest mulige. Der var 
kraftig Konkurrence om Motorbaaden• 

om Assistan~ 

20 Mana over.
vintrer. 

I Henhold til det lagte 3-Aars · PY()-
• gram er Arbejdsfeltet i Aar skudt 

mod Nord, so.aledes at vi ha.r oprettet 
en ny Station oppe ved det Kulbrud, 
vi i Fjor undersegte, ved Hochstetter 
Forland. Ialt overvintrer der Gron· 
lrenderne iberegnet 20 Mand paa. vore 
tre Stationer. 

N u ved Hjemkomsten f0ler jeg f"rst 
og fremmest Trang til at sige Tak til 
aile mine gode Meda.rbejdere for en 
Sommers dygtige Samarbejde og godt 
Kameratskah ••• Paa. Gensyn i Mo~ 
gen i Kobenbavn. Hor-n. 



nmste ~omme1 
Der cr gennemfort en Luftfotogr&

fering af SO pCt. a.f helo Landet nord 

for Scoresbysund. 

I Vinter har to Geodrethold va:

ret i uafbrudt Virk&omlzed, og i 

Sommer har 4 Geodretlwld fort$at 

Vintcrens Arbejde.. 1'akket vrere de 

fire udmcerkede ill otorbaade, som 

EKSTRABLADETS Ostgronlands

fond 1tillnle tit t:or Raadig"ed, har 

Geoda:terne kunnet naa vidt om

kring og ttdbygge de Re&ultater, v~ 

hjembragte fra Flyvningerne. 

Denne Sommer bar sikret, at de 3 

Geodrethold, der nu oven·intrer, vii 

kunne fuldfore Detailkort over hele 

Omraadet, saalcdes at Ostgronland til 

nreste Sommer vii Yrero fuldt kortlagt 

paa. den mcst hlfredsstillende Maade. 

jol'tntr metum• L' ..... uv .. ~--~·. - 1 

Aar er der· gjort store nye Fund. Hva.lfangerb 

Vi hjembringer over 3000 Stykker ske Kyst. I 

af dine Ot'ergang&former og des- andre Fund 

uden 700 Eksemplarer af primi-

tive Fid· og Padder /ra J ordenf 

M idclelalder. 

Omfattende 
Udgravning 

Til den egentlige Kortlregning a f 

Landet bar i Aar knyttet sig en zoolo· 

gisk Kortlregning af alle Fjordene 

mellem vor hidtidige nordligsteStatioo 

Eskimonres og Scoresbysund. Denno 

Kortlregning er af den aller storste 

Betydning til Belysniog af Dyreli-rets 

Fordeling og til Hjrelp \'ed l1nderso· 

grl1en af, hvor mange Eskimoer der 

~alo,LunJ. i Fremtiden kan leve i (i)&tgronland, 

iJJu 'T~ IUlar det~ plar~lagte Overflytrting af 

Bshmoer finder Sted. 

- Er der fundet Metaller a.f Be- Endvidere bar Ebpeditionen fore- ~ 

tydn ing 7 taget en omfattende U dgrM·ning af 

- J a, der er gjort forskellige den storste ostgronlandske .Boplads for 

Fund, men deres Betydning kan forst at faa Klarhed o\'er de Forhold, der 

fastslaas, naar Ertsen er ble\·et under- i sin Tid bar fort til, at Livet ud

sogt her hjemme, og naar man til dodo i disse Egne. Det kan fastslaas, 

nreste Aar med storre ltedskaber kan at de Eskimoer, der har levet i (i)st 

oaa lrengere ned og derigennem faa gronland, er kommet baade fra Nord 

Klarhed over de u1etalforeode Lags og Syd, men der er d;et .tore Sving

Omfang. Der er fundet Bly og Zink, ninger i /)yrebestanden, &aa at de har 

og jtg venter nud Bestemthed, at Ana· haft vamkeligt ved at klare aig. 

lysune 11il vise Solv. Remdyret, der tmdnu Iinde• i P' est-

Fontden M etallet er der atter gronland, er uddod i fJstgro-nland for 

i Aar gjort &tore Fu11d fra J or- ca. 100 Aar aid en, og der er 1aa sket 

dm1 Middelalder. I Fjor Iandt en lndvandring af unge Maskusokaer. 

vi de videnskabelig &et uhyre i1,_ Forskellige Steder, bl. a.. paa. Ul&-v teressg.nte, velbevg.rt<d~ Overgangs-
1 
,·eringoen, ha.r yi fundet og und~r-



Har Lauge Koch fuooet oytt land 
uteofor Nordest-Gr0nlaod? 

Lite sannsynlig at det er noe stort nytt land. 
Kjf)benhavn: Dr. Lauge Koch I cDagbladeb hatt en sam tale med 

og flyyerne Kramme og Petersen dr. B~tad l Norges Svalbard- og 
har onsdag foretatt en flyvnlng Ishavsunders~kelser. 
fra ekspedisjonsskibet ¢Gustav - OmrA.det me~Iem nordost
Holm~ fra Norske~ya utenfor det rundingen tlg S"Valbard er for sa 
nv:dpstlige Grpnland, mcldes fra vidt uutforsket1 sler han. n et kan 
Kjpbenhavn. Flyvetoktet gikk ogsa vrere at der llgger noen J,iy
til nanmarksfjorden og helt op er utenfor kysten av nordostrun
til Pearys land, der sam kjent dingen, men efter det vi f~r vet 
ligger nordllgst pa Grpnland. - om dlsse str~k er det ikke sann
Dereftel· vendte flyverne tilbake synlig at det er noe stort nytt 
til ¢Gustav Holm>, som gikk syd- land danskene har funnet. Det 
over igjen. Den samlede flyve- gar jo bl. a. en star og kraftig 
tid var 91 ': time. Danske-ekspe- strpm fra polarbassenget, som 
disjonens og Einar Michelsens f~rer all drlvlsen ned mot Grpn
kartleggingsarbeid blev bekrettet. lands ~s~kyst, og det tyder ikke 

* p{l a t der skulde vrere sammen-
Oslo : I anledning av at dr. hengende streknlnger der oppe. 

Lauge Koch skal ha opdaget nytt Da Wilkins og Eielson fll!ll fra 
land utenfor nord~strundingen Alaska til Svalbard hadde de jo 
og at der muligens er pyer med ogsa til dels oversikt over dlsse 
hpie fjell vest for Svalbard, har omrader og de sa tkke noe land. 



Dr. phfl. IAr.Lfle Koclt. 

Velkommen 
hjem! 

I !florgen Formid
dag Kl. 10 kommer 
Laune Kochs Ekspc
ditionsskibe ,Gustav 
Holm" og •• Godthaab" 
til Kobenhavn med 

Ekspeditionslederen 
om Bord. Modtagel
sen finder Sted ved 
Gronlandske Handels 
Plads. 

I Morgen kommer La.uge Koch 

hjem fra sin f&tgr~nlands-Ekspe

d ition, han kx>mmer ,,1 Eskadre", beg

ge de gamle veltjente Gr~nlandssku

der, ,.Gustav Holm" og ,Oodthaab", 

kommer i Fplge, med Lauge Kochs 

Stander vajende om Bor<i 1 ,Gustav 

Holm". Selv om denne Stander ikke 

er synlig, mener vi, at denne marinc

lyrl.ske zlcentfa et' berettlget, thi h:n 

Dr. Koch ik.ke 1 Vlrkeligheden hejst de 

;:Ianske Farver 1 Top! 

Den Ekl9peditlon, der nu vender 

bjcm, og rom ct Folk i ~ndagsstem

nlng - trods alt - og forhaabentlig 

! ~ndagsveJr v1l byde Velkommen 

hjem, bar vreret at Dimensloner, der 

1kke blot efter et Ulle Lands Forhold 

og Maalestok bar vreret meget bety

dellge. Sommeren igennem bar der 

oppe paa de Kyster, hvor Danmark 

bl. a. ifplge sin tldligere Forsknings

lndsa.ts har godt og lovligt JErinde 

og I..pfter at indfrl, arbejdet en Un-
... L-1----t--- n..f. ...... t ... " 
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bl. a. ifplge sin tidligere Forsknings

Indsats bar godt og lovligt JEr!nde 

og I.,pfter at indlrl, arbejdet en Un

der,spgelses- og Kortlregn.!ngs..Styrite 

paa 100 Mand med Raadighed over et 

saa anseligt Materlel som to Sk.ibe, to 

Flyvemask.iner og tolv Motorba'llde -

et Materiel, der er brugt godt og rut

tigt. Vl ved, at der er foretaget Flyv

nlnger over mere end 30,000 Kilome

ters Distance - la.ngt ind over Fast

lands!sens hldtll utllnrermelige Jpkler 

og Nunatakker, og at der er kortlagt 

et Omraatle e.f mere end 45,000 Kva

dra.tkilometer. Endvldere har Ek:s

pedltionen foretaget polltlmressig 

Underspgelse Iangs Kysten - lige fra 

Scoresbysund belt op tU Da.nmark:s

h avn - og fra Sk.ibene er der foreta

get b!ologiske Forskninger og Oplod

ninger. 

Det er da en god Hpst, Lauge Koch 

og bans Mamd kommer hjem med. J 

Og ydermere ved vi, at ban har ef

terla.dt en dygt!g lille Styrke deroppe 

til at fortsrette Arbejdet, og at a.ndre 

betydellge danske Ebpeditioncr bar 

rf,lgtet vide Arbejd.smarker deroppe og 

snart vU komme hiem og gpre Rede 

for deres HsSst. 

Den danske Befolkning vU da 1 Mor

gen tage imod Lauge Koch og hans 

MedarlfJdere med et kraftlgt Haand

slag og ..£! mrligt ,Vel gjort - og 11el 

ntpdt!" Vl skal ikke her og nu kom

me ind paa de poll t1ske Enemrerker 

og tale om at gpre Danmark stf,lrre, 

vi er ikke i den Forsta.nd Aktivister. 

Men alligevei: Vi mener, at Lauge 

Koch og hans Vrerkfreller nok kan 

&ges at have gjort vor Nation ~rre . 
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Dr. Lauge Kochs 
Hjemkomst. 

Dr. Lauge Kochs to Ekspedtttorwkibe 

,Godthaab" og ,.Gustav Holm" ventes at 

komme til Kobenhavn LOrdag Nat, men 

saa sent, at de fl)rst 81lndag Fonntddag 

ga.ar lnd ttl Grl)nlandske Handels Plads, 

hvor der saa vll t!nde en samlet Mod

tagelse Sted, dog under meget st111rer

dlge og ucercmonlelle Former. Antagellg 

vU Statsmlnlster Stauning mPde op og 

byde Eksp!tiltionen Velkommen hjem. 
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