GL . M0 NT 4. K0 BE NH A
VN K.
TELF. CENT RA L 11,995

Bladet:

Dagens Nyhed~r
akriver den

9.PPR. i~J3

Stauning proklamere
r
€ h r i s t i a n X 's L a n d !

•

H ov ed m w nd en e fr a
Sa ge n om 0s tg rf( Jn la
nd mf(Jdtes i A fte s
i St ud en te rf or en in ge n
og ta lte ud om d en
da ns ke
Se/r.. og G rf( Jn la nd s F
re m tid .

F

ES TL IGT, stemnlng~uld
t, rtg t paa Str ide n
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llng.
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vt ler e at
Att es Gre nla nd og de
De rme d udeluk kea lkk e
Mle nd, der ba r
en gestfr i Mu llgbed torSej ren ! Om t1 Aa r er der
, at den tyn de Tra ad me
Hol doi ng
baa ret Arb ejdet for Da
lnm ark s end e- kan paa ove rfo r e t Broder folk , aom lem Da nm ark og
vts e at hav e bet ydn ing
lige Sej r. Alt . bva d der
sfu lde vl har lkke ma gteIsla nd vll brl ste, og
kun de ake , Nee rlng s-In
t at bln de Fee ree rteresse r, me n bld tll har den
var alle red e ske t, og dog
- ne til os me d saa stee
opl evede ma n ne BeVlsfe
rke Ba and aom
rels
e
ver
et me~t sva g. Da
e t Sty kke His ton e. De
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nln g, me n det bllv er nu,
Sm uk og vee rdi g var
ude n &t det
Slds te Tal er var Dr. x
den Hy lde st, ka.n om tvts
tea, dll lak Lov giv nlll g
11 u4 Ra mu aom ble v ydet Meende.ne.
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Gre
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er at- inderll ge
eft erhaan den, een t or een
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ste s!g , baa de naa r de
r untra. adt e op paa
Ko ng en ha r giv et sin
der Gr0 nla nds pro ced ure
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Int ere aee og
Paa Sto lesmder ne sad
lkk
e
mJn
dst
for at fa& Kla rhe d ove
den nav n·
r
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Striden 1 sserUg Grad angik, og der maa ge Kammera tskab mellem Msend.
Naar vl nu taler om Sejren, da ska.l
vsere Plads for Fort.ssette lse at denne
l~re at Sejrenl Om tl Aar er der
vi
Udvlkling .
Dermed udelukkes lkke en geatfrl MuUgbed for, at den tynde Traa.d melHoldnlng overfor et Broderfol k, som !em Danmark og Island vll briste, og
kan paavtse at have betydnlng sfulde Vi har ikke magtet at blnde Fll!reerNmrings- Interesser , men hldtll bar den- ne tn os med saa stterke Baand som
t
ne Bevisfere lse vmret meget svag. Dan- Gr0nla.nd. Man kunde 114~ Lyst til a
8idaom
Unge,
de
paa
Byrden
Zreggo
nd
0stgronla
at'
Dele
aabnet
mark har
for Varetage lse at paastaaed e Inter- der her i A/ten, hU8k, I a7rol atyr6
euer, og heri sker lngen Indskr~nk- Danmcrk om t(-tY1)e AMI
Sldste Taler var Dr. Ktmd Baam.uantng, men det bllver nu, uden at det
tier stUlo med.
Lovgivntn g og sen. Han sklldrede Gr0nlaend ernes
danak
,
omtvistes
k&n
Smuk og vll!rdig var den Hyldest,
inderllge Henglven hed !Dr Danm:ark .
dansk Administ ration. som bllver
som blev ydet Meendene. De kom frem gorende Myndigbe d 1 bele Grenla.nd.
Den norske Professor BrtJgger bar under Grenland sptocedur en btevdet med
efterbaan den, een for een, og alle rej·
sin
givet
har
Kongen
Voogt, at JtUI er lkke blot Bogstave r,
paa
op
traadte
de
ate slg, baade naar
op·
men et Folks Histone, et Folks Sinde·
Landet
at
til,
lse
Tillade
tgen,
ned
Talerstole n og naar de glk
lag. Netopl Derfor vlrker Gr0nltenkaldea efter ham.
og ·de btav hllst med langvarlg e Klapdernes egne Protester saa stll!rkt
Vort store Underseg elses- og Kort- blandt Sagens Dokumen terl
salver, til Tlder endelese, jublende Hllltegnlngsa rbejde skal selvfelgel lg teres
sener.
vldere l hele Nationen s Interuse og
.
. . . . Klap-klap . . . . Klap-klap
lkke mlndst for at faa Klarhed over
Paa Stolessede me sad den navn· de Mullghed er, der 1 forn0dent
lese Ungdom, men aUerforre st en bel staar aabne for Gronltend erne, men ogSkare Mtend, som bar batt Betydnlng saa den paabegyn dte Udvlkllng af Befolknlnge ns Erhvervs- Intereeae , aoelale
tor Greoland, baade videnskab ellgt og
Forstaael~~e og Kultur skal fortseette a
og fuldferes.
praktisk.
Det maa vsere en JEressag for
En lllle Navnellst e giver et Blllede at '
at Arbejdet paa. alle nn,rAAal!r
mark,
Gsesterne s Betydnlng :
fortssette1 , og det vil tll
tjene til Danmark s Anseell!le,
for Arbejdet var Slkringen og
Rigadage n repr~senteredes ved Fol- gelsen af det lllk gnmlands ke
ketJ.ngsm and PilrsclwJl, som er Gr0n- Interesse r.
1 ,'W
landsudva lgets Formand, og FolkeJeg alger Talc for den Enstemm lgtlngsman d Vanggaar d., dets ttdllgere bed, - 1ivOPme4'""1'ii'l!r-!'aiiileOe""ifg om
Formand. Dansk Vldenska b: Profes- GrOiila.n.~ JillnfSba alJr,"at
sorerce Ad. Jensen, Bindbane, Knud dan~ og"'"'"de't"gnm~andske Folk med
Berlin, Axel Moller, Dr. Lis Jacobsen, samme Enlghed vll leve og virke samDr. Bobt, Dr. Poul Norlund. Gr0n- men 1 kommend e Tlder. Landet,
Harald Norge okkupered e, men nu maa give
Maleren
landsforsk nlngen:
Mottko, Kaptajn Bistrup, Dr. Knud Aflta.ld paa, h·ar •Vi besluttet ,at give et
Rasmus4en, Dr. La,ugiJ Koch, Kaptajn da.nsk Navn. Det skat hedde Ohri8ttan
EJno.r lllikke~en, Dlrektsr JmW'W, X'4 Land, Kon~n bar glvet sln TilKommand erkapt. Godfred Ha.Men. Fra ladelse!
Hejestere tssagterer
Gr0ntnnd ssagen:
Scoresb y Sund et vigtirt
Stsglich-P etersen, Fuldmseg tlg Gu~ta,
RGsmU84en, Sekretser Brun, TranslaPunkt!
trtce Frk. Panum.
Hejestere tssagtere r Bteglfch-P ettn'&en
talte om Dommen 1 Haag. Der staar
1 den, at 0stgtenla nd er dansk llgesom
de evrige Dele at Gr,nland, og Hojesteretssag fereren nsevnede kort de forskelllge retsl!ge Handllng er og Trak·
tater, som slkr~de Grenland !Dr Danake?
H vad vii der nu
mark.
Den ledende Senior, Professor Ho~t,
Sterllg Vsegt maa loogges paa Opbed velkomme n og sagde I faa Ord, at rette~en af Kolonien Angmcgs sGlik f
nu havde Rotten talt, og nu bavde 894 og Scoresby Btuld f 19!5. Dl,se
Tavshede c brydes. Han gav straks olonier ~ da ogsaa f Dommen!
at ta~ den
Ordet til Statsmlni ster Btaumng. Han cg feler Grund t1l
!a1tt!, spm i Pra~ia oprettede 8corc4sagde 1 sin 'l'alo:
Bit~ar Mikke~en.

ESTLIGT , stemning sfuldt, rlgt paa
alvorllge Ord og spegefuld e Sidespring fejrede Studenter forenlnge n I
Aftes Gr0nland og de Mtend, der bar
baaret Arbejdet for Danmal'k s endellge Sejr. Alt, hvad der kunde ske,
var allerede sket, og dog oplevede man
et stykke Historle. Der blev r0rt ved
de indre Ting, talt om det, man ellers
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Hvem der var • .
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Statsministerens
Tale.

Y Bund,

iraptajn

- Dot bar va.kt smertellg e Felelser, em~e Handling blev d tJ/ Bove4pun kat Angrebet kom fra en Nation, med I!JTM tor ,or Sejr i Haag/ ...
I
'Nil,._
4........ 'I!·
I
h\"ilken det da.nske Folk ha.r levet I
et.
Loyalit
Norges
broderllg Forentng. Men §..!!l!rten er
Stil!terdlg og dtempet traadte Fuldfjernet ved den klare Dom.
Den fredlose Erik den R0de blev mtegtig Gtt..!ltav Basmtl.886n frem 1 en
pludsellg den Fortids-H elt, bvls 'uv t Regn at Klapsalve r. Han talte om OpGrenland for omtrent tusinde Aar alden rlndelsen tll den dB.ru!ke Suvenene tet.
skulde vmre atgorende for Gronland s Kongerne e statsretllg e Arveret ttl hele
atatretllg e Stilling. Erik den Redes Ef- Landet, grundfses tet gennem Aarhunterkomme re er forlmngst udd0de. De dreder fra Middelald erea lndtll dette
sldste Efterretn inger om Nordbo-K olo- 0jebllk, da Statsmlnt steren proklame nten Jigger mere end 500 Aar tUbage rede Ohriattan X.4 Land,
1 'l'lden, og I over 300 Aar h.a r Gr0nNorge bar vlst sln ubetlnged e Loylands Anllggent rer vmret n.retaget fra alltet overfor Dommen ved 0jebllkke llg
Kobenbav n med den lndfedte Grenlmn- at tllbageka lde alle de ga.mle Foranders Intere.ssc r tor 0je.
staltnlnge r. Dette vii styrke
Landets Unders0g else er foretaget Position overalt paa Jorden.
af danske Ekspediti oner, og Landets
Be!olknln g er fort frem i Udvlkllng
tgennem de vldtrsekke nde Foranstal tDlrekter Daugaar4 -J6'1t8en
nlnger af social og kulturel Art, aom de med megen Finhed vr·en1se13a e~rn,e1
tgennem Tiderne er lvoorksat fra d.e n Troskab mod Da.nmark , deres
danske Stat. Den grenlands ke Befolk- ned til Grenland. Paa deres Sprog
nlng er 1 vld Udstralkn 1ng fert frem Vostkyste K GrenltJnd s For8id6 og
til Selvstyre tgennem dansk Lovgivlfysten Grm1lafUh Ba.gWle. Men
nlng, otr den grenlands ke BefOlkn!ng
tiT 1telt og tilherer clem Jru, f?)st til
0ngt
nserer et fuldkomtn en e~stemmt
Syd til Nord, de kan alclrig
Ira
ske om at here til det danske Rtge og
De ved med Si~erhed, at
andet!
rifremadsk
den
torts~ette
om at kunne
1
dende Udvlkllng , der bar fundet Sted ~rk aldrig bar haft anden Tanke
at hjselpe dem som gode
1 2-·800 Aar.
Dom.rnen, som nu faldt, var, eat tra til stadlg bedre Kaar og aldrlg
dansk Synspunk t, den eneste mulJge, ~nkt at udplyndre dem, aaaledes
bviS internatio nal Retsfele1S6 aka} kUD· art bleV paa,staaet under Prlr>t'At1111ef'n
);;lito.....

ne bevares.
Den grGDlandake BefolknJn g er vokset, og de besltedne Erhvervsm ullghe•
der i Lllndet nedvendtg g0r, at store
Arealer forbehold es ·B efolknlng en og
Fremtlde n. Det bar forlsengst vooret
!orneden t at brede Betolkntn gen ogsaa
tll 0stgnmla nd, den Del af Landet, aom
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d
N d
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Dr. Lauge Koch gav 1 skarp
nlng ~kildringer af Medet me~
mtend, dels I Oslo, dels paa OJ .. t.,.p·"""·
land. Der blev altld vekslet stserke
Men 1 de ede Egne, hvor Farer
Kamp var tll!llea. herakede det
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Studenternes Hyldest
til MJlndene fra Haag
Statmainister Staaning meddelte antler Stadenterloreningens
i Altes otlicielt Omd~Jbningen al Eirik Raades
Land til Claristi(lll X'I Land.
Haager-Do mmens Helte passerede i :Aftes under.
uendelig Hyldest Revy for Studentern e.

Grt~nlandslest

Fire af Aftenene Talere, fra venetr e til hejre Fuldmregtlg Cuetav Ra.
muMen, Dlrekt•r Daugaard.Jensen, H"jesteretesagfe rer Stegllch-Petertt n
og Dr. Knud Rumuat~en.
Den Del af det nordlige 0stsrenland,
som Nordmeendene ubcrettiget okkuperede, og eom de aaa klangfuldli kaldte
Eirik RAudea Land, har faaet NaTDeforandring. Erik den Redo or igen fredlea, og den oflicielle Dealutning om at.
kalde Landet Ohri1tian den Tundu
Land., meddelte Statsminiater St~nino i
A.ftea ved det store ?tiede i Studenterforeningen.
Her blev rig Hyldeat buret frem -..
baade til ham, t il de da111lre Advokator
1 Ha ag og til vore Polarfonkere. AUe Ansigterne fra, Haag nr i Snlen, dertil
Beenk efter Baenk af Grenlandsinteres serede. Hvad Navce angaar, henvisea til
53 Retsrefera.ter fra Haag I

Vi har 'aaet Retten, men il~ke lor
at miabruge den.
Statsminieter Stauning var den f.n-ato,
soiD talte: - Vi bar fan.et Retten, mon
ikke for at misbruge den. flar vi Fejl
i vor Administration, mna de rottes. Alt
maa tago Sigte paa - nu after Dommen
som fer Dommen - at bjrolpe den gron·
landske Befolkning frem, og saa vidt det
ikke strider mod donne Interesse, vii
vi altid indrerume ogsna andre Nrorin~$·
frihad i Lnndet. Jeg ~er •rak lor don
Enstemmi~hed, bvor med aile Dansko er
slt:ittet op i vor -g;6ntandske P;litik.
&a gav nan "MeddcTelsen om Navneforandringen pan Grenland, og da Statsministeren t~lottede, byldedea ban i floro
Minuter. Aile rej;,te sig, i Takt drenodo
Kbpsa.lverne mod ham.
Og aaadan genuges Hyldosten Aftenen igennem. Det var ikke saa meget
Ord~,
nr Ill•• •daia• Slnap!lJlk-

w

terne. Dette var en Ugerevy, gauske
som paa Filmen, Studenterne fii: a.lle
"(]gens Holte paa en Stribe, de rut•
aig, de talte - og de blOT hyldet. Fem
Hejesteretssagfor er
Steglich,.Pdersen.,
broo og vindonde jevn. Han paa.viste,
hvorledea den dan~ke Devisferelse paa to
Punkter fandt en uvurderlJg St.tte:
Gennem den danske Akthitet paa 0stgrenland i de aidste Aarhundreder, _og
gennem Koloniseringen &f Scoresby Sund
under Ka,ptajn TiJfMtr lljkkelaeru Ledet.
ae. Saa talte Fllldmlllgtig Gu$t(l.'U Ralmulltn, der med stor M:yndighed alog
1lne dagklare, uangribeligt korrekte Slletninger fast, men med nresten rerend•
Forlegenhed tog mod Studenternes Bifo.ld.
Direktor Daugaa1'd-Jemtn fremb~~ev..
de, hvorledea denne Sag i Grenland op..
fattedes som <>t SpCJrgsmnal om Liv eller
Ded, og eftcr dette vii Grenlaenderne
endnu st~~erkere fele sig knyttet til os.
.l>erpaa talte Dr. [,Al'U·Ue Koch,: - I Sej~
rep. er en Forpligtolse, vi har ogsaa. I
Forbindelson mod Island og Fmreerne
Opgnver at lese, og vi kan d<>t maaske
1111, da. :Mulighoden atter er kommet for,
at Sknndi na.vien bliver Evropns rolig~
Iljerne.
Til Slut tnlte saa Dr. K11ud Rasmu,_
un.: - Den Styrke, h,·ormed Grenlrenderne sluttede op ba.g os, ger Sejren1
Glrede ren. Han udbragte et Lave Greul~~enderne i et udelt Grenland og vist-a to
Akter af den glimrende F'ilm fra Rejsen
op tangs den estgrenlandske Kyst.
Heltene havde passeret Revy, endnu
en Gang dundrede Studenterncs Re~J:t
atrina g~nem Salen.
Aliquia.

Scoresbysund.
I An~\'llng af Berl ingsk e TJde
ndes
Omt ale den 11. ds. af Mpd et 1 Geo
g~
tlsk Be!ska.b, hvor E1M.r Mtkkel&e
n ftk
over rakt Han s Ege<~e-Me<laillen for
slue
Port jene ster I Gri'O land, bede r jeg
.Dem
give m lg Plad.s for !~lgende:
Jeg synee bna(l e det er s.mukt
og rtg-

tlgt. at Dan mark bted rer sine beLy
dellge
Mse.n<i paa denn e Ma& de, men
naar Oeogra ftsk Selskab.s 1. Viooprresldent,
~ne

ralkon.sul .Johan Hansen lf~lge Refe
ra.te t
[ \,\dta.lte: •.at Scor esby sund-Eks pedit
ionen ,
der gav Anle dnin g t!l Kolonie.ns Grun
dlreggelse, Jtom 1 Stao o, sky1de.s Ejna
r Mlk·
kel.sena store Ener gl," saa er det
en skaJ v.l stge - Uni<!Jagtjghed.
som Jeg
lkkle fGrstaa.r, Ejna r Mikk elsen
vll la(le.
staa u1rnodsagt - han kan dog tklte J!tn·
ske at s.mykke slg med laan te
P'Jer.
JEren for, at det 1Yk\:edea at genn
emf!'re Arbejdet, saa Ekspedit1cmeo
1 deti
hele tage t kund e at.sendes, tUkomme
r 1
forst e Ra!k~ min ald0 de Man<
l. Reda.kt~r Vald ema r Ga.l$ter, den
CJe.n g Che freda ktfr ved de Fersl ewsk e Blad
e; det
var hans m.aalbevidste Arbejde Oi utrae
ttellg e Energt. del. hver Gana Hln<
lrtngerne taarnede sig op og truede
med at
umu li!m) re Ekspedit!onen. fand t nye
ott..
veje 01 tgen kund e tnd.kalde ttl M0d
e -

Ul torts at Arbe jde, aom Jo opa
a tUQclst
brtl.gte R.esultatet.
Ejna .r Mlkla !lsen vldst e det c!en
g
os g:a.v me;e t smu kt Udt.ryk for detGan
t et

varm t f<llt prlv at Brev tll miD Man
d fra.
den ~~ Etap e pa.a Ve.}en tn Scor
eaby-

sund -Isla nd.

1

En .. unoj agtlg hed" bllve r dOl lku
t.il
Sandhe<l. hvor orte den end bllve
t ~
tage t - aand hede n er kun een;
EJna r
Mlkk~lsell kender den, men
han !:>Or t.kke
t(lve med at vedkend4 s1g den otten
tl1gt.
Mi83e Gals ter.

I

I
I

I

I
I
I
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\ Da Scoresby Sund Radio
blev bygget.

v~

bringer lwr et Fot ogr(l,/i fra Bcoresb!l Sund, som cr taget under Bygningen
a.J den Radwsta.tum, som \felge en t Grutr indl0ben Meddelelse er nedbramdt
don 8. September. Billedet Ulustrerer, 1worledes hvor enkelt Del a./ Ra.dio·
stationen, Byg~~~nger saa vel 11om lnstrumenter, or blevet transporteret dem
lat~ge ve; fra. Da.,t'I'IW!Tk, derefter t«nd8at v od Hjwlp a/ Baade og endelig ved
Haand.krf;'/t ~kobt til Byggeplad8en.
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OL ON IE N I SC
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sle r fra
r- Fr an kr ig.
hje mm e, vr ere t ud
sa t fo r et me ge t
al'l'i lfs eld et ba t vll
vo rli gt Ub eld .
let, at ue top i Ga
Ra.dlostationen ne
ar,
d- d& Be ret nln ge
bn en dle !u lds tse nd
n om Br an de n
igt de n 8. Se pte mb
na
ae
de
er. he rh jem , ko m
En Gnlst. fra :M
de t !ra ns ke An lse
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Scoresbysunds
Radio brlllldt
Opklaringen paa M aaneder•
T av•hecl: 8 . September brcenclte
Stationen.
Dt'mt til T avahed indtil Juli
nceate Sommer.
T over to Moa.neder har Grenla:mderkolouien i Scoresby Sund Vll3t'et ta.va,
Omverdenen bar in tet Svar k unnet fa a
paa Sperg~ma.al, dcr tra.adlest eendtes op
mod dette vigtige P unkt paa Grenlantll
estkyst.
Nu kender man Grunden. En HundE>shE'de blev, da. Tavsheden havde varet
en Tid. sendt ned fra Ella-0en, den
sydlige Basis for Lauge K ocb-f:kspeditioneus Overvintringsbold, og Gaar modtog Grenlands Styrelse et Telegram fra
den hjemvente Slrodeku~k: R adiobtatiouen i Scoresby Sund brrondte den 8. September. Mellem Bsgningtms indre og
_ydre Bekl~ing er sat et Lag Trmuld,
og her fmngede en Gnist fra blotoren1
Udbla-.snin:z;,rer.
Helc
Tra-bygningen
blev bnrtigt et B_ytie for I lden. Foruden
R adioen blev ogsaa en Del seismiske I nstrumenter edelagt.
Det er en temmeli~Z; ah·orlig Situation, K olonien den·erl er stillct i. Sa.a
bastig er Udviklingcn! For knn moget
faa Aar sidon ha.vd o man i Kolonicn slot
iugen t raadles J<"'o rbiudolse med Omvl'rdenen og kl arede sig godL forudcn. N tt
feles Savnet haardt paa. mange Punkter. Scoresby Suud-StatioDPU siod jo
ogsaa i Forbindclse nordpaa til do vtd<'nskabelige Stationer, og fer i .Juli nn>Rte
Sommer kommer der ikkc Skib derop.
Dot franskc Timands-Hold, som Dr.
Charrot i Sommer landsatie 1 Scoresby
Sund fra. Pour:.n.or Pas og Pollur,
havde en Radiosta.tion med. Htdttl hsr
den ikke kunnet fungcr('. Det er
Spergsmaalet, om den kan bringes i Ordon - i saa. Fald har man den baardt
tiltra>ngte Nedbjoolp, ellers maa Scoret>by
Sund-K olonien hvile i siu cgen Ro, uden
Bud hjem ellor Bud udcfra, til l'lkib kommer, uaar I sen har IPitct cfter den lange
Viuter og Tebruddct.

Scoresby Sund Radio
brrendt.
Kolonien har varet uden Radio i •elt• U ger.

Nu er den franske E kspeditions-Radio traadt
i Virksomhed •

•

OLQNIEN I SCORESBY SUND \ og Anledning til ForesJWi'~ •rn
bar, uden at man vidstle det her- Frankri.g.
· ~~··
bjem.m<'. v~ret uds&t for et meget alTilftelf:let bar villet, at netop I Ga.ar
vorUgt Ubcld. Radiostationen ned- cia Beret.nlngen om Branden na.aedE
brendte fuldsteendigt den 8. September. berbjem, kom det fra.nske Anleg endeEn Gn!St fra Motore.ns Udblesningsrer lig i Funktion. Mullgvb bar Slredefolsatte Ild I TraebygniDge.n. ~r 0delag- kene fra Ella 0 taget Reservedies, Ugesom Ma.skinanlteget blev fortae- dele mOO, l H.aab om at kunne bjaelpe
ret af Ilden.
den danske Station, en Hjelp, der i saa
Naar man ferst i Ga.ar fik Beaked Fald er kom.met Franskmeendene til
orll det berhjellllM - og sa.mtidlg 1 gode. Hoved~n er, at Kolonien , hvor
Haag - s)tyldes det, at man, da Statio- der ga.nske vtst lruD er eenDansk. . kat~>
ncn ble-v tavs, fra. Gnm.l.ands styrelse komme l Forbindelse roe<!' oa.nma.rk.
a.nmodede Lauge Koeh-Folkene paa Den tidllgste Mullghed for Besejling af
Ella. 0 om at rejse med Slede tll Scoresby Sund er nemlig til J ull neste

K
1

scoresby Sund. De er netop nu venO.t Aar.
hjem til Ella 0 og bar derfra sendt
Styrelsen Melding om Branden.

Dea fraaske StatloD var og11aa
tavs.
Serlig Undren vakte Tavsbeden tra
Scoresby Sund, ford! den fra,nske Ch&reot-Ekspedltion har 12 M.and indkvarteret i Kolooien, og Franskmaendene
har detU eget Radioanlteg med. De
overvintrer !!OM et Led i ~ internatlon.ale Polaraar s--Undersegelser. Heller 1
lkke fra FranskJruleX]denlle h6rte man '
det mlndste Livstegn, og dette ga.v end- <

•

Scoresbysunds
radio nedbrent
september.
..; _

f' orbindelsen vil bli oprettholdt over en fransk ~kspe· l
disjons nye stasjon.
K j 0 ben h a v ~. 21. novbr.
Grenlands styre medqeler i ef·
ermiddag, at Sccresbysunds radio
~felge bertH innl~p~t, tel~gr~~om
er
ai~dbrent d~n ··8. ~t.i1l\ber· ~ta
sjenen sont• ha.r v~nrt ute av d.rifl
Iiden den nevnte dl}to vH f0rst
kunne bli reparert sommeren 1933.
,
Meddelelsen er sendt over den
franske polarekspedisjon, som er
ftasjonert i Scoresbysund. Denne
ekspedisjon har nettop i disse da·
ger fstt sin radiostasjon i orden.
Regelmess.ig fol'bindel8e med Scoresbysund ventes derfor. gjenoptat~
med det aller fGTste. Samtidig rru£t!es det av alt mAr vel til ved ,,..ve
kolonien.

'

Da Scoresby Sund Radio
blev bygget.

••

Vi bringer heT et Fotografi fra 8cor68by Sund., som er taget under Bygni ngen
o.t den Radio-station, som ifelge en i Ga<lr ind.leben MeddeZeZ.,e er ned.&rrendt
den 8. September. BUledet illustrerer, hvorled.es hver Bllkelt Del at Radlostationen, Bygninger saa t;el som l nstrumenter, er blevet transporteret den
lange Vej fra Danm4rk, dere/ter landsat ved Hjmlp 4/ B~ og endelig v
Hoondkra/t ~lmbt ttl Byggepl4d.sen.
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•
Folkene Heroppe alskaaret Ira
OmverJenen
S

O~!

det fremgaar af 'l'or e Telegrammer
fra Haag har Danskerne derncde

i DA~ modtaget en ret opsigtvrekkende
'Ieddelel~e. som gaar ud paa,

a.t Scores-

bysund Radio er brrendt. Herhjemme Ar
dennc Brand i Gl'enland Offentligheden
ganskc ukendt, og ved ved Henvendelso
L1l G1·onlands Styrelse erfuer vi da og:;M, :1.t

'fdegrammet rned

Scorcs.h.vsund

R adios

~leddelelsen

Btand

ferst

dio er brmndt den S. September. Hele
Hlstorlen er brsendt. Det er jo en
Traebygnlng, og gaar der ferst lid
I en saadan, er der ikke meg.et at
gere. IIden er opstaaet mellem den
lndre og ydre Beklredning paa det
Sted, hvor Motorene Udstedningsrer
gaar ud. En Gniet er a ntagelig
s prunget ud og har antmndt Trreet.

om
er

naaot til D•111ma11k sa.a sent som i Gaar,
skent Raclioen broondte dc.n 8. September.

Hele Radioanlreget er bramdt,
saavel Bygningen som Maskinerne,
og Folkene i Scoresbysund er saale·
des helt afskaaret fra Omverdenen.
Kun en Maaned i Aaret kan Scores·
bysund besejles , i Jull Maaned, og
da det desuden vii vare flere Maa.
neder a t bygge en ny Radiostation,
vii det vare m indst et Aar, lnden alt
ka n vrere i Orden igen deroppe.

Den franske Radio
blev ogsaa tavs
/Engstelse for den franske Pol-Aar-Ekspedition
gav Anledning til, at man
sendte en Slredeekspedition til Scoresbysund.
T Ornnland~ StyrelHe gil'er man i e1•ri14t fnl~~:endc l~rem!'<tilling af Branden og
hcle S;~gens ~'orhistnrie :
- l"er~t i St•ptembPr l.hant>d modt~
,-j H:rppnrt om, at der ~kulde forf'tll~t>'
11nl<nt>ttcrsyn paa Score~bysuud Radio,
hvilk<>t 1 ilde si~e, at Stationeu l'ilde
1'1"1<' lnl''< 1 et Par l)a.ge. Den bfe,- imidll'rticl hrlt I'<Pk. )Jan h11rte ikke mt>re
fra dt>n, Oil. \:untidig tav ogsaa. Radioen
paa dl'n frnn<;ke PoJekspedition, <:harrotJ•:k,pPditionen, som ligger i .Sroresbysund.
Da m~n ~adig ikke herte noget, h1·t>r
kt>n fra rll'n danske eller den franskl' R arlio deroppc. begynd~ man i Frn.nkrig 1\t
bliw• mn,~;,.-.tt>lig -for Eksp.editionen, og v1
h(\•lnUede derfnr at fa.a i\fysteriet mcd
dfl to t.n,-~ Radioer opklaret. ,

Afskaaret fra
Omverdenen
Hvorlor virker Franskma?nJenes Radio ikke?
Og dt>t knn ikke lade si~ gere a~
fna nogt>n n,,. Radoi derop i Bjeblikket?
- Det <'r nldele~ ud<'lnkket. Til ~te
Anr .~ar· m~a ... ; M>nde et helt nyt Bus
og E>l nyt .\ niA>R d~>rop, men Stt>clet kan
kun h<·-••JI!'s <INl ••no (;ani' om .An1·et.
D<'t ,jl lngf' nogl" ) l anneder 11t r11j~ den
n~·e Stat 11m, ~aa •let nl da n1rc mind~t et
.\11r, fnr man alter ~>r kl11r deroppe.
- "iun la'nge ~>r J•'o lkene deroppo ~ lt..
san fnkti'k nf~kanrl't Ira Om,-erdenen?

- Ja, d et er de. Kun ved Slmderejser til de nmrmeste Radlostationer ka,n
de komm e I Forbindelse med Om ver.
den en.
- "H vo r· rnA ngc Da.nskere er der i
ScorciJyMllUI P
- R:~dioll4'Riyt·eren er Dan.~ker. DesIHlPn !'r bnade K olonibE"~t.rreren og Pr;eEndl"idere er
~ten Dnnsk-<lr"nlwndei'P,
d(lr nlt•na dPn lrnnske Ek~pedition derOpf1P1 og den Pr paa en hah· SnE's :.\fa.nd.
- Jhorfor harden franske Radio v;eret Inn?
- Df't 'tid ... ; int~>t om endnu. Det er
ml'gt't dy~t1ge RatliotPknrk<>re, FranskmA'nciPnP hn r mPrl p11a Ek~<p!'rlttlonen, og
jPg "" tro, at d" ligl'frPm mangler en
ell!'r and!'n 0l'l ttl derl's Radio, siden de
ikke kan fnn dl'n lil at virke.
Sll:ll'idt Grnolands Styrelse.

N'll.llr Fnu15kmtt'ndl'ne ikke i den forlebn e
Tid h11r kunnot fanPt d('lrf's Radio til at.
Fra en at Lauge Kochs nordlig- virke, tyder de~ pru1, 11t 8kaden
ste Poster sencfte man paa vor For· Manglf'n iklre knn Hdh~>drcs med de for

Folkene Jeroppe afskaaret Ira
OmverJenen
OM det fremgaar af vore Telegrammer
fi-n Haag har Danskerne dernede

S

i D11g mod~aget en ret opsigtvrokkende

:\Icddt"lelsc, som gaar ud paa, a.t Scores-

by&unt.l R11;dio er brrondt. H erhjemme er
denno Urand i G1·enland Offentt.ighe<len
gansko uken<lt, og ved ved Henvendetse

Lit Grl,nh,nds Styrelse erf:•rer vi d n og-

dio er brmndt den a. September. H ele
Hlstorl en er brsendt. Det er jo en
Trmbygnlng, og gaar der f erst lid
1 en saadan, er der lkke m eget at
gere. IId en er opstaaet m ellem den
lndre og ydr e Beklcedning paa det
Sted, hvor Motorene Udstedningsrer
gaar ud. En Gnist er antagelig
sprunget ud og har antmndt Trmet.

.sHa., at 'l'~lcgra mmet med .Meddeleben om
Nl'o•·e,;h.\'Stmd

Radios

f0rst er

'Brand

Uatlel tJ l Dnnmo.~.rk saa sent som i Gnar,
~kent

Radioeu brrondte den 8. September.
Hele Radioanlmget er brmndt,
saavel Bygningen som Maskinerne,
og Folkene i Scoresbysund er saale·
des helt afskaaret fra Omverdenen.
Kun en Maaned i Aaret kan Scoresbysund besejles, i Juli Maaned, og
da det desuden vii vare flere Maa·
neder at by1ge en ny Radiostatlon ,
vii det vare mindst et Aar, lnden alt
kan vmre i Orden igen deroppe,

Den franske Radio
bfev ogsaa tavs
IEngstelse for den franske Pol-Aar-Ekspedition
gav Anledning til, at man
sendte en Slredeekspedition til Scoresbysund.

Afskaaret fra
Omverdenen
Hvorlor virker FranskmanJenes Radio ikke?
- Og n<>t knn ikko lade si~ ~tere at
fna nog<>n n.v Ra.doi derop i Ojeblikket?
- Df•l M ;tidele~ ud<'lukk~>t. Til nro,ta
Anr .\nr mon vi ~ndo <'t belt. n~·t Hns
og ct n.d .\ nllt'j!; derop, m!'n St.f'det kan
kun ll<.'S<>jlcs dt•n en<> Gang om Anret.
Dl't 'd tngt> nop;IFl ,\1 ~nnf'der 11t· rejse den
nJo Slatinn, ~all, dPt n l dl\ Yare min dst et.
.\ar, f11r man nttl.'r or klar det·oppe.
- SM lwup;p <'r J<'olkene deroppe altHI111 faktis k nf;Jca.nrrt fra Om~erdeqen?
- Ja, det er de. Kun ved Slmderejser til de nmrmeste Radiostatloner kan
de komme I F orbindelse med Omverdenen.
- l11•or mange Danskere er der i
Sl'Orebyslltld?
- Radioht>~t~"roren <'r Damker. Desncle>n l'r hMd!' Knlonibco;t~·reren og Pr•
End1·idere er
>t~n l>nn~k-Gronlll'lHier<'.
dcr nlhaa dt>11 fraMke Ek~pedition derO(II>e, og dt>n t>r paa en hah- Snel! :.\land.
- }h·orfor hnr den franske Radio Tooret tal' !I?
- Dct 1·tld vi inti'! om <'ndnu. Det er
mt>gl't d~·gtip:l' Had10tf'kn•kl're, FranskmA"ndrne hnr mC'd pan. F:k~pPditionen, og
je~ vii tro, at dA li~tPfrrm mangler en
<'llor· nndcn llr l td dcres RadlO, sidt>n de
ikka kan fna dl'n til at 1·i•·ke.
Gra n lands St.yl·else.
Sa~tl idt

T GT'I•nland~ St;vrelo;e givt>r man i evri!):t fnlp;!>nde }'remstilling a( Branden og
hele Sag<'n<~ Forhistorie:
- Fer!rt i S<'ptembf>r 1Iaan!'d modt~~~:
'i Rnpport om, at d~>r l'kulde forPIRI!O'
paa Scoresby-und Hndio,
:\[otorpft.eJ"'~ n
111 ilk<'t 'ilde sip;e, at Stationen vilde
no>rf' tn"" i et Par ()age. Deu ble1· imidlt•rttd hl'lt l'a>k. :\l an hllrt't' ikke mE>re
fra dt>n, <)~ ~amtidi,g tav og<>aa Rndi()('n
pan d<•n frun~ke Polekspedition, ('ht~rcot.
Ek11pcditiouen, som ligger i Scor!'~hJSlmd.
Da man ~adig ikko harte noget, her·
ken l'ra rl<>n dnnske eller don fra.n11ke Ra·
clio deronpe, hegyndte man i Frankl'ig al.
hlin? a>ngt,telig for Ekltpeditionen, og v1
~nn Fnln8kl11a>nd!'no ikke i den forlebne
hosluHfl<ie der for at fM '1\{pterie·t med
har kll nn ot faaet dNP~ Radio t il a t
'I'Jtl
opklaret.
a.dioer
R
tnv:;;e
do to
tydt'r drt paa, Rt 8kaden elle
virkfl,
Fra en at Lauge Koehs nordligste Poster sendte man paa vor For· Mnn~tlfiJl il:ke ka..1 nrlbPdres med de
anledning en Slmdepost til Scoresby. HMnden vwrenrlc }ficll~?r, og meget
sund, og i Gaar modtog vi T el egram der snaled('~ pu, at Scorc>sby~und i det
om, at Slmdeposten var naaet tiJ.
forste Aar ,,;J Vll're 11rl.en Radioforbindelbage til Eskimonms m ed Besked .
Via Radioen i Eskimonms f ik vi saa· sc mod Omv!'rdeMn.
ledes at vide, at Seoresbysund Ra.l
Ben..

l

!

lcoreebyeund Radlo1 der lUI .,. brandt.

•~_?Wvf ;.,.,
,2/

~ jN.

o/rr·/f O ~ _

Branil pd
0stgn:Jnland

-

~adiostasjonen

•

i Scaresbysund adelagt.

-

S tasjonen avskaret
fra utenverdenen
helt til ;uli.

-

Prlvatt elegram
til Dagblade!;

•

K j fS b e n h a v n idag.
Det oplyses idag, at et alvor·
Jig uhell har rammet kolonien
Scoresbysund pA. fi')st-GrfSnland
den 8. september, idet radiosta·
sjonen, . sA.vel bygning som maskiner, er blitt JSdelagt ved ilde·
brand. Kolonien, som bare kan
bese~les i juli mA.ned, er derved
belt avskA.ret fra omverdenen.
En ny radiostasjon mA. anlegges,
men det kan ikke bli gjort ffSr
til neste s0mmer• • Samtidig med
at Scoresbysund-radioen blev
taus, taug ogsA. radiostasjonen i
den franske polarekspedisjon
ved Scoresbysund. En utsendt
ekspedisjon fra en av Lauge
Kochs nordligste poster, bar
imidlertid konsta.tert, at det ikke
er ioe i veien med franskmenn "'· De manglet bare en eller
r:<Wl~~JJJ~
. del til sin radio sA den inn·
>"videre ikke kunde virke.

l

/:A~u.K~
/~

elt JI

;11

I
Bllleder fra den
franae Ekspedlt~
Ovurintrinpforberedel~er•

•

Dr. Charcot, der nu er vendt tilbare tO Paris, hvor han, som omtalt, I det franske
Vldenskabernes Selska.b bar h.olcU Foredra&- om dallllk Indsa.ts, sserlfr Ejna.r ~Mik
kelsens Arbejde. pa.a 0stkysten. Her ses Or. Charcot sam.men med sine HjaeJpere
paa ~ h~ Qeod~tisk lnsiltuts seism~tlske !>ta.tJon 1 Seores~;rnn!l. Nr. 2
fra venstre er Frk. Lehmann. Lederen al ar den sel&morraflske AfdeUnr. Ved :SJ- ·
den at Frk. Lehma:nn, tb., ~ Dr. Charcot.
· ·
'

'
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7/'
~

V(,
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•

,. Gertrud Rask"
i Scoresbysund .
• SpBrgsmaalet har vceret dreltet
paa Hovedbestyrelses·MBde.
R0NLANDS STYRELSE meddelte 1 Ga.ar:
Da.mpskibet ,1Gertrud Rask" er ankommet til Scoresbysund Ljllrdag A!ten Kl. 24. Alt vel.

G

/,Pourquoi Pas?''
til Gr¢>nland.
Franskmennene som skal overvintre i scoresb ysund.

Torsha.vn, 19. )uU.
Det k)ente fra.nske skl.b cPour\ quoi Pash, som hvert ~r kommer
tU Frer~ene, liar ogs~ I.A.r Ugget i 1
Torsha.vn tre dager. Sammen med
cPourquoi Pa.sh var den franske
isbcyter cPolluX:t, som blev bygget
under verdenskrigen tor A. g)~re
t)eneste i Hvitehavet, Begge skiP
gA.r tU Gr~nland med en tra.nsk videnskapelig eksped\s)on som ska\
overvintre i scoresbysund.
Et overvintringshus, som er levert a.v et verksted i K)tz!benha.vn.
"blev tatt ombord i Torshavn' og skibene satte sA. kurs for Gr~nland. ~

•
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5. QKT. 1931 .

S tat sminister Stauning fastslaar, at ScoresbySund
h elt og udelu kkende er forbeholdt Eskimoerne, og at
norsk Invasion ikke maa finde Sted.

Det er for sent at slutte Forlig med Norge
om f.fstgr6nland
Studentel'foreningen ha.vde i Ga.ar
stor gronland~k A/ten. Ikke mindt·e
end fern officielle Talere redegjorde
dels for Gr·enlands .PQ!itiske Fortid
og Nutid, dels for vort fjerne Koloni-

ste Aa.r er anla.gt en Eskimo-Xo1oni i
Scoresby Sund. Statsministeren fortsatte:

- Der bar !leN> Gange TIIBret Ry,gter
fremme om, at norske Fangsttolk agtede
at slaa ,,ig ~ed i det lndre af Scoresb11 1
Sund. Det mna bilses rned Glrede, a.t der
ikke endnu har valret for80glt noget i den
Retning. Vi Danslke har siden 1924,
stettet af Art. 6 i GrenJandstra•kta:ten,
som er afsluttet med Norge, betra~t
j,kke alene Liverpool Kysten, men ogsa:t
- Der nds.predes i deune Tid Ryg>ter
aUe de indre Forgreninger af Scoruby
om Forhandlinger mellem Norge o.g DanSund som. det Omraade, der var f'esermark for a.t afvre111:e Sngens Pn!Ulemveret den e&kirnoilke De/olkning i Scoresby Sund, idet ~lcle detJte Omraade siden rnelse i Haag. Der er ikke et 1anclt Ord
i disse Rygter. Men h1•is de er t'dh·l·k
Koloniens Grundlreqelse stadig er blefor norske {huker, saa tJ•or jeg, de er
vet besegt a.f Eskimoerne paa deres
Fanglltrejser.
Vi folger med stor Opm119rksom.hed
den private norske Fangstvirksomhod
baade nord og eyd for Angmagsalik, der
under l<'inu Devoids Lede!se er sat i Gang
i Sommer. Ferst naar Knud Rasmussen
To at Aftenens Talere, Brsdrene
i nmste Maa.ned vender bjem fra GrenQr. Pqul Norlund og Professor
lnud, knn vi faa fuld Kiarl1ed over, om
N. E. Nsrlund.
de norske Fnngstfolks Tilstedevll9relse ·ka.u
riges geografiske F-orhold og for de &kade den esldmoiske lle/olkning i den.<
MuJigheder, der er, for at 1eve og frer- ErAvtrtJ.
Fra dansk Side er der ilkike tillag~
des paa de smalle Kyststrwkninger
Rygf.er om, at norske Fan.g&tfolk vilde
ved Indla.ndsisena Fod. Aftenen havde
siaa sig ned i det lndre a.f Scoresby Sund,
sa.mlet en fyldt Sal. Blandt de man- nogen &tydning. Vi har fordaaet Gnm.
ge srorligt inter·esserede Tilherere a;ta landstraktate111 t.l.rt. 6 saaledes, at ikkP.
vi d en gr·onlandske Redakt0r Kr. lyn- alene Li·verpool E.y&len, men ogsaa de
ge, Bladet ,Ot-agdliutit" i Godthaah, indre l<'ororer1inoer af ScOTuby 811nd,
d. v. s. det Omraa<Je, der hvert Aar paa
der for Tiden er paa. Odov hernede.
Fangstrejser beseges af Eskimoerne,
maatte t:<!re /orbeholdt di1se, og da en
Rygter om, at Nor ske vii slaa aig Ekspedition under Rumaneren lJUinbraDlrekter Daugaard...Jenaen t aler.
ned i Scoresby Sund.
ICa i Fjor uden Tilladelse &log &ig ned i
komrnet
/or 1ent. Indtil Norges Reg4'Stntsminister Stamting, der blev moo- Vistriktet, blev han a/ltentet og f•rt til
r<ing godkendte det Overgreb, som Okku .
taget med strerke Haandklap, var fersto Kubenhav n.
Taler. Han gav en udferlig Skildring af
Disse Betra.gtninger er neje i Over. pationen var, var der ubetinget ViUigGrenlan<LJ stnUiretsligo Forhold til Dan. ensstemmeise rued det Honsyn, som igen- hed hos os til fredelig Forbandling om
mark i bistorisk Tid og fremhrevode, nem bele den forlebne Tid bar v~ret dct de opstaaede Spel'gsma.a.l. Nu er dot
hvorledes de dans'ke Enevoldskonger til ferste ; Forboidet til GrenJa.nd : Dnu- vist for sent.
Skal vi nu undgaa. a.t lkomme til Dom.
Stndighed betegncde sig som Konger over ma.r.ka Kolonisation og Styre i GrenJand
hele Grenland. AJ Ha.ndel paa Grenland bar i•kke haft elkonomisk Vinding som st(>len i Ra.ag, maa lJanntark~t Suverq~ne.
og al kul,turol og anden For(}i ndelse med l!'orrua;U, men Eskimoernes socia.Je og tet over Gr11nland anerkende1. O,g naar
det er sket, k;m vi forhandle o.s la.ngt
Grenlaud ndgi.k fro. Kebe..nltavn, ira den kulturclle Hejnelse og Udvikling.
frem i Indremme1ser til pra.ktisk Fore·
dtuJske Centr-a.ladmlnistration.
Be tingl31aen for et Forlig.
ta.gsombed. Men den Betin.ge!se maa
i Grflfnland.
Hr. Sta.uning omtalte derefter de !10·
Hr. St'l\.uning fremsatte endf'lig flll- opfyld~ ferst.
ncste Aa.rtiers grenlandske Udvikling.
, Direkteren for Grjlnland~e Bt·vre·.Isel
Han fremhalvede srerlig, a.t del-' i de sid gcllde Erklalring i Anle<!ning a.f de aid
ISta.tsminiaterens Tale modtogoil Hr. Daugaard.Jensen, Skildrede Admini.,
ste Dages .Forligsrygter:
strwtionen i Grenla.nd og den grenlan<fmed langva.rige Ovationer.
.ske Befolknings nuv~erende Levevi.lkaa,t, 1

,

Dona KuHurnivea-u er om£reni eom ~
c1&n9ke Bef.Ollinitig!t for 30-40 Au sKien,
og det gnar &tadig og sta!rkt fnlmad •
.t:I IIU<ll~stoo.no(>OIE,t har i MO<!B$tning til
e andre }fon<>poier det en~te Forman!
g&vne Befolkni~n det melt muligt>.
Detefter t«)te Pra!Sidenteu for Videnn:a.oer·nes Sehkab, Professor N. E. Nerder &a.v en korUa.ttet, men .rdotst
nteressant Ski.ldring af Grenlan<~•fonk
Histol'i" i de sidste 5oo Aar. HAn
nede all~ di! st~ d~tn!ke <rc frem-.
vide~a.~l~ge Ekspeditioner1 der j
un<ll'e(ler:nes teb har udforSl:cet O:renud. Udfor!iknin~arbejdet llar i de sidAartier vre~:et drev-¢ aza.ns:k.. nlo.,.,,_"

>r a t !eve og fror-

l!:rh verv.

Fra. dansk Side er der ilkke tilJagb
Kyststrrekninge t· ltygter om, at uorske Fangstfolk vilrlc
l. Aftenen havd<J slan sig ned i dot l ndre nJ Scoresby Sond,
Bla ndt de man- nogen Detydning. Vi har jor1taaet Gr·orl·
u e T i lho r er e St\li l<l ndst ra kta t e n.~ rlrt. 6 1aaledu , at ikk'nlcne Li t:erpool K y&t en., men. ouroa de
~akt0r Kr. Lynintire Forqrenir1ger af S core&by SunJ,
liL" i Godtha.~tb, d. v. s. dct Omra.sde, der hvert Anr paa
L Orlov herncue. 1rangstrejser
bcsoges a.f Eskimoerne,
maatte 'VIUe forbeholdt diue, og d() en
1ke vii slaa sig 1-: k,pedition undtr R umamertn llurnbr<tlra i E'jor ude n Tilla<id&e slog 1iq ned i
)Y Sund.
Oist riktet, bltv l1an afhenttt oq /ffrt til
110, der blev rn orlT\ubcnhat: n.
ldklap, var fe rstc
Disst- Betragtninger er neje i Overorlig Sk ildring uf
Forhold til Da n . ensstemmelse moo dot Hensyn, som igenog f rembre\·ede, nom hcle den forlobno Tid har vroret dct
nevoldskonger til fors te i F orholdot til Grenland: Daumor'ks Kolon isation og Styre i Gronland
110m Konger o>e r
har
ikko haft (l'konomisk Vindiug SOOJ
del paa GrenJand
Forbiudelse mN I Formaal, men Jts'kirnoernes sociale og
IJen/l(t.vn, fra den kulturoJJe Hojnclso og Udvikling.

Dlrekter Daugaard-.Jenaen taler.

kommet for •ent. Indtil Norges Reg.-.
ring godkendte det Overgrcb, &om Okku
pationen var, var der ubotinget Villig·
hed bos os til fredelig lt' orhandling om
de opstaaede S:pergsma.nJ. N u er dct
rist for aent.
Skat d nu undgaa a.t lcomme til Damstolen i Rang, maa Da11 mark& Su.vcrrenetet otuJr Gr11nland anerkendc&. O,g naar
det er sket, kan vi forhnndlo os langt
Danake Ekspeditionera F. rakni,
frem i I ndronnnelser til praktisk Foroi Gr111nland.
rat.ion.
tagsomhed. Men den Uetin,gclse maa
Beting0laen for et Forlig.
opfyldes
forst.
:e d ercfter de !Ia·
DiJ·ekteren for Grt~nlandske Btyre~
Br. StMning frem satte endl'lig !lfl1dske Cd\· ikli og. gNtde Erkllllring i Anledning &f de aid
8ta.tsministermta Ta.le modtogca Hr. Daugaard..Jen&en, Skildrede Admini ..
strntionen i Grenla.nd og den grenland.
, a.t der i de sid sto Dages .l''orligsrygter :
med la.ngvarige Ova.tioner.
~e Befolknings nuvrerende Levevilkaa"

,

....

De ns Kultu~ti\'eau er omfretit 80'111' 4ln
ilanske Deibllinlng,; for »--4() Aar IJi<k!n,
og det gaar atadig og strerkt fremn<l.
lfnudcl monopolet bar i ~I~tuing til
aile andre YtmopoJer det' etlllste Formant
g~vne Befolknio.geu det mest muligc.
Dorefter trute- Prrosidente"ll far V idenl>ernes Selskab, Professor lV. E. Ntuder eav en totflfa.ttet, men ydorst
nteressant Skildziag af GrenlandsforskBistori~ i de sidste OOo .Aar. llAu
nede all~ de ~tore danske og ft~rume.
~>idens~abe!ige Ek!!peditiouer, dcr j
undredernes Leb bnr udforSiket GnmUdforskningsarbejdet har i de sicl.A artier vroret drevet gans'ke pJanmmsiigt ov~r h.ele Grenlnnd. S&rlig fremLtro.
•ede l1an det af D..r. La"uue Koch 1edooe
•rokljge geod~etiske, Unders'?geJsesa.t·b&jqc
:i Vc9t- og 0~g,·enJtuHl og IDkspeditionerl'le frn Tliu.le ,under lf.nttd Ra,m'lustnl og
l'eter FTeucht114 LedeJse. HcJe GrenJan<J!I Rystomraade i Ve.st, Nord og 0st
er udforsket &f cknske Ekspeditiooor
.Riugen er helt sluttet, og .d!iren for a~
have slut.tet den er. Lanae K~ ve<l tie
glimronde Ekspeditioner, han i de seneate Aar har !edet i OULraaderne nord for
Scoreeby Sund.
N•te Taler var Dr. TA~~.ge Koch, der
modtogee mod stormende Baandklap. Han
fo1-talte om de store Ekspeditioner i 0stgronland i de sidsto 4-6 Ant· og lovede
den Ougdom, der man.,ke i Dng drlmlmllr
om at gere et Arbejde i Grenland at dt:r
•il ve&re store og vanskeJige Opga;er nok.
Dnnmark bar i Kra.ft a.f &in Besidd~lse af
Orenlan.d en StonM{)t·s •tndenskabehge
l'ti()ter, Jeg vi! haabe, der altid viJ ~altu
de.n UngdQm, der .kan og vii lese disto

,Opg~~<vcr.

Eooelig talte Dr. l'<>td N11rlu.n.d, Bau
talte om de garnle Norboers Kolonisatlon i
B~reul.a.nd og om deres Uddeen for mere
end 300 .Aar alden. Belt op til det 20.
A.n.rhun.drooes BegyndeJ.se levede Troeo
fHia, at der fandtes oordi~ke Nybyggere
in<le i 96'ti renlaDdske Fjorde. Utalh.ge
Tar eendt ad for al; eego
Fel'l!\ Gustn Holms Ebpedition for
hlle Menneskea14er siden bar vist Off,
t de for J~engst var bu!kket under. Men

deroppe riser, at der Aatbundrelg<'nnern ba r Vll!l'et on rig nor<lisk- res Vej ud over Errupa, er havncrt der
oppe.
•
rtig Kultur deroppo, levende l
1' orbtndelse rued En()pn., ja vi •k an
Bluttelig bkkede Ol!ln Jedende Senior,
folgo, hvo?ledes Mo:der i K la:lde- l>ommer Oll'~/t 'fl!leruo lor deres Redege·
der atanunede fra Paris, paa d~ rel~:>or, som Vlser n.t DanJnark bar tirbeJdet& ltet til Greuland.

...

~ /?.~~~
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Sin betydeligste arktiske Indsats
gjorde vel Kaptajn Mikkelsen, da
1han i Sommeren 1924 var Leder af
Koloniseringsarbejdet ved Score.sey
Sund. Ekspeditionen, der jo kom i
Stand ved Hjrelp af Midler, skrenket
af dette Blads Lresere, skyldes for I
saa vidt hans Initialiv, som det var
ham., dcr f0rst paapegede Betingelserne for en Kolonisation paa Gr0nlands 0stkyst. Der var dengang 1
Tvivlcrc nok, der forudsagde et uhel-j
digt Udfald af Fors0get. Men Kaptajn Mikkelsen kastede sig med megen Energi ind i Arbejdet for Sagen,
og lEren for, at den blev fert saa
lykkeligt igennem, er i ikke ringe
Grad hans. Han var med til her
hjemme at forberede Ekspeditionen,
og denne kunde - da Koloniseringsplanerne skulde virkeligg0res - drafuld Nytte af hans rige arktiske
ge
Kaptajn Ejnar M'i kkelsen.
Erfaring. Tiden har vist, at han saa
E n a! Foregangsmamdene. i dansk rigtigt. Scoresby Sund-Kolonien har
a rktisk. Forskning, Kaptajn Ejnar siden udviklet sjg saa gunstigt, at
JJ!ikkelsenJ har nmdet de 50 Aa.r.
enlwer Tvivl er forstummet. lkke 1
Sk0nt han saaledes endnu staar mindst delte Blad og dets Lresere '
paa s in Arbejdsdags Middagsh0jde, bar Grund tll at takke ham for hans
har han allerede en meget betyde· Arbejde i denne Sag.
lig Indsats bag sig.
Ka.ptajn Mikkelsen er ogsaa en af
Han var kun 20 A ar gammel, da de farste, der har peget paa de rige
han ferste Gang ,,gjorde" Gr0nlands Fiskerimuligheder i Davis-Strredet
Brre som Deltager i Premierl0jtnant paa Gr0nlands Vestkyst. De udnytAmdrups Baadekspedition fra Kap les nu bl. a. af Freringerne, der til
Dalton til Angmagssalik, og siden har det Brug bar en H avn paa Gr0nland.
han selv vreret Leder af flere Polar- Men iovrigt er det - hvad ogsaa
ekspedilioner, bl. a. Tll.e Anglo-Ame- Statsminister Stauning i sin nylig
rican Polar ExpeditionJ under hvil- udkomne Bog omtaler og beklager
ken dct lykkedes at bestemme den - srerlig f remmede, Englrendere,
kontinentale Sokkels Beliggenhed i Amerikanere og Canadiere, der draBcaufort-Havet Nord for Alaska•. og geq sig, Fiskerigdommen deroppe
Alabama-Ekspeditionen til Nord0st- m Nytte.
Gronland, hvoruuder han hrevede
For Tid~ er Kaptajn Mikkelsen
Uvishedcn om Mylius Er~chs~ns og Leder af en Hva1fangerstation paa
H0eg-Hagens Skrebne og fremdrog Freroerne, opreltet paa hans Tilskyndcres skriftlige Efterladenskaber.
delsc og med dansk l):apital. Stationcn er en af Frer0ernes st0rste Erhvervsvirksomheder, ogden har netop i Aar givet godt Udbytte.
50 Aars Dagen trreffer da Kaptajn
Ejnar Mikkelsen i fuld Virksomhed •
for vore okonomiske og nationale In·
teresser paa Gr0nland og Freroorne.
Til Ta kken for, livad han paa dette
Omraade allerede bar udrettet, skal
f0jes de bedsle 0nsker for den Arbejdsdag, han endnu har for sig.

I

,

••
f

·r~ ~b~ ~

x7

:/1 {;. J'cJ

,

/ 1 2.~--o. / 9 3 (} .

I

d ragende Mq t. P olar land ene
udever t tve ben. J eg vll tkke sJge
, at vi lege
paa e nhver, eom een Gan g bar
veer et dem bort , men der kom mer
en sken n
der?
Dag, da Reg nska beta Tim e sla& r,.
Et F¢dselsdags-lnterview med Kaptajn
0!
A!lrllg talt. jeg bar otte prn et
Einar Mikkelsen,
Fac tt skal geres op. . . . det er ikke
aJ
at
ge
re
mig
der Lille Juleaftens Dag fylder 50 Aa
det kla rt, men jeg kan tid Uge
mor som t.
r.
lkke . Det er lkke Even tyrly sten
alen e,
Ejn ar Mlk kel$ en slaa r med Kno eml
men bele Lan det, hele Sken hede
n der- i Bordet og ler Bek ymr tnge
n bort :
oppe , dett e, at man S&!t ter Yanda
VUje
- Alll geve l. . . . alllg evel gent
age;
op mod Nat uren, bvor den vi.l!e
r sin j eg det. J eg vild e lkke
undv mre eer,
most bars ke Ende. . . . alt det ger
Po- Dag at dem , jeg bar haft cf6ru
de!
laregnen e drag ende, saa man
aldr lg
Cler k.
H an ba r i sit blaa og blstre Blik
faa r det ud af Ho'det, naa r man
fers t
Han fylde r LlUe Jule aften s Dag
50
unde r de busk ede Bry n noge t
har lsert dem at kende. Saa er
af det Aar, og det kan jo helle r
der
ik.k e nytt e at
sam me Lys, som Frid tjof Nan sens
ogaa a Inte ress en tor de hvid e
0jne I n~egte det, der er gran. Stm
nk i det blon kund e udst raal e, naar han talte
paa
et Kor t. . . . ja, nu er der
om en Ide Haar, Tide n gik lkke
spor lest over
Sag , der lao. ha.m paa SiDde.
lkke
flere , men 1 min Ung dom va.r
Der er dett e Hoved. Det vejr bldt
e, fure de An·
Salt vandsspr ajt over E jna r Mild
man
ge,
og man kund e ikke lade
telse ns slg t bmr er ogsa a Teg n at
det Llv, som
Pers onll ghed, og naa r han lregg er
sine var hans , men endn u staa r han
med
at
spek
uler e paa, hvad der vel
paa fuld tage en Slald erej se ud
krat tige Hmn der fo ran slg paa
paa Isen , man de vere deru
Bord et, ,Hojd e med sig selv, lvrig
de, og faa Lys t Ul at unt arbe jden de 1men te, at der var
og L yset f ra Lam pen spill er 1 de
Lan d der ude, Esk i· dera ege det.
gyldne med nye Opg aver som
Naa r man een Gan g bar
Lede r at Det moerne havd e fort
Haa r paa Haa ndle ddet , f aar man
alt det .... og det 1glve t sig det
F or- tmroske Hva lfan gers elsk ab,
Llv 1 Vold, er man forsyv Maa ne- skul de nu e.n ten bekr
nem mels en a.f nt sldde over for
mfte s eller af - tabt . Og man
en for- der at Aar et tilbr iDge r
fort ryde r det lkke . Der
han oppe paa krae ftes. Det var
t mtte t Kra ft, en vmldig Ma ndfolkev
det sam.me Lan d, som I er lnte t fra
ilje, I Stat ione n ved Vaa gtjo rd, men
mine
Rejs er, god t eller ondt ,
1
Fod sels - Amu ndse n delv ls b avde
som kun kan styr es at han s egue
vent et at fiDde som jeg 1kke gern
Dro m- dage n fald er paa en Aar
e vilde leve om lgen.
sUd, hvor ban paa sin Flue t over
I
P olen . Men det Men . . . . man
kan vmre hjem me.
beta lm' tor det.
t;t~r der lkke, beDe r ikke
dengang. Ski- Med hvad 1
- Hvli ke Ege nska ber, sper ger
jeg, bet blev skru et ned deroppe, vi laa der- Man kom mer ud af a1t herh jem
bar best emt Dere s urol lge Livs bane
ude paa Pola risen over hund rede
1
Dag e, me. Med ens alle andr e
brug er dere s
- De t er sand ellg ikke nem t at sva- det var en forblstre
t Eksp edltl on, vi i Ung dom tll at
kom me lnd 1 nog et og
re paa, brum mer Ejnar Mik kels en,
bvad 1aa 1 den forfserdellge Stro m og kerte faa fast
Gru
nd
unde
r Fedd erne , aaa gll·
I Alve rden er det ogsa a for
et nede r- Vest er ette r. . . . v1 naae de Uge ind tn 1der t;ore
Ung
dom
saar
gan11ke upro duk ·
drm gtlg t Spe rgsm aal at kom me
med .. den mes t frem spri ngende Pyot af Ala·
ja, hvad driv er saad ant Vmrk . .
. . Ly- ska. Men da j eg kom bje m tll Deposten , Tran gen til at kom me ud
og se tet, havd e Guld land et lokket min e K&mslg om, er ikke tllstrsekk~llg tu
at for- mer ater, de var Valk . Saa gik jeg hjem, l
klar e det, for den vilde man allig
evel det tog to Maa neder at kom me ud till
ikke ofre Uve t for . . . . det maa
vsere ruer mes te Dam per.
noge t med fadt , jeg har haft den
Tllbeje llg hed f ra lllle Dren g. Hvl
s man To H aBnd a lene I 29 Ma ane der.
lkke har det i slg, kan man ikke
- Fort sel mer e llndo u.
gere
det .... saa gi'r man op.
- Naa , ja. Saa snar t jeg kom hjem 1
,I
- Ga v De aldr ig op ?
tog jeg tu Grenla:nd og var der
1 tre
Aar . Det var Alab ama -Eks pedl
- Nej. Naar fors t jeg havd e
tlone n, :
sat
I
mig noge t i Ho'd et, tror jcg nok,
og
paa den gik det ogsa a haar dt
jeg
tll, :
altld blev ved, llge t il det blev genn
hvad
vi
ogsa.a var forb ered t paa. Vi I
emfert.
mlst ede F arte jet, og 1 29 Maa nede
z: var
jeg alen e med eeo Ma.nd.
Et for gaBv ea For aeg p aa a t
- Hve m var han ?
kom me m e d paa A ndr ee•
- Han , det var Ma.skinmellter Iver I
Nor dpc tlaf er d.
sen, den beds te Man d, den enes
te, jeg
- Hva d var det fors te, De satt
e kund e tlllnke mig at vmr e alen
e med
Dem 1 Hov edet ?
saa lmng e. Han va r glad og llgev
seg- At jeg vilde ud . . . . paa Ek.s
pe· tlg, v1 var lkke oppe a t
I
skal
ndes
een
1dillon, I al Alm lnde llgh ed. Fra jeg var Gang, t rods Man gel paa
Prov
iant
og
! 15 Aar. segt e jeg at kom me
med paa a lt mul lgt ande t.
alt mult gt. Selv And rees Nord pols
frerd
Ken der De ikke det gens ldlg e
vilde jcg have vmr e med paa, jeg
skat- Had, som kan grlb e to Maen
1
d, der er
J fede mig Pen ge og rejs te
tU GOteborg ene sam men dero ppe?
for at tale med bam . Det lykk edes
mig
- J eg har bert om det, men aldr
ig
ogsa a at traeffe ham , men han
vUde
selv
ople vet det. Og jeg tror tkke , to
1
ikke h ave mig med I Ba.ll onen .
Mmnd noge n Stnd o bar vaere t saa
le n- Hvo rfor ikke ?
ge alen e sam.men som han og jeg
1 Po- Jeg var kun 16 Aar, det var Grun
d larla ndene. K un eeo Gan g
1 de 29
nok.
Maa nede r gik Sam talen l S t&a ....
paa
- Og saa?
Gru nd af nog et ren Idloti.
- J eg v 1lde Nor d paa. Hjem
me
- Hva d var det ?
havd e jeg a ld rig glde t lmse en
Bog,
- Det var nog et med Pf'er .
Jeg
men Far bes tak mig til at lalSe een,
jeg bavd e et F otog rafl med fra
Soro Husfik 1 0 re for bver Side, og
det var hold ning ssko le med 53
unge P lger paa,
McC iures Rejs ebes krtv else fra
Pola r- og saa blev vi uenl ge om,
hvem at dem
Iand ene. Den gjor de Uds lage t.
Ende- der var den smu kke.ste.
Men det var·
lig, da jeg var 19 .Aar , Iykkedes
det enes te Gan g!
for mig. J eg kom med paa Amd
rups
- Hvordan virk er Suit ?
E kspe dltlo n til Scor esby Sund , til
Ang - Suit , den fuld kom men baandleg
magsallk 1 Rob aad .... o~ det
blev ger Ens Tan ke
r, man kan over hove det
best elilltlend e for helc min Frem tid.
J eg I!Uc tam ke p,aa
ande t end Mad , det
Irerte saa uma adel lg meget af Amd
rup, var fryg telig t paa
Hjemrejs en med Halhele han s Ma.ade at lede og ud rust
e en JuciD ationer og att saad ant
. . . . vi 300
Ekspedi tlon paa var llge tU at tage
Ul Pak ker med S mer rebr
od duk ke frem
Efterfelgelse. Der efte r var jeg et
Aar s over alt I lsen.
Tid paa Fisk eriu nder sege lse
med
..Thor'' . . . . og saa var det P olar
land eSco rea' Jiy SUA d•
ne lgen . J cg tog til Fran z Jose
phs
- Og alde n ?
Lan d med en ame rika nsk Ekspedi
tion,
- Side n . . . . ja, side n bar jeg flak
det var en ame rlka nsk Bag epul
verf a- ket J orde n rund t, j eg har rejs
t bes tanbrik ant, som h&vd e sat slg I Ho'd
et. at d lgt, kun de aldrlg hold e Dlig
I Ro.
en at hans Daa ser skul de staa
paa
- Og hvad var det ster ste, De ovcNor dpolen og snur re rund t .... det
va r de ?
de r Rekla.me 1. J eg husk er, at paa
vort
- Det syoe s jeg selv , at S.G

I -

,Man betaler for at vcere Po larfarer,
naar Alderen
J!lelder sig • . . men man fortryder del
alligevel aldrig !"
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min e Kam -j
ja, hva d driv er saa dan t Ve
ket
lok
det
dlan
Gul
de
ud og se tet, hav
sten , Tra nge n til at kom me
. Saa gik jeg hjem ,
til at for- mer ater , de var vek
ig
k!ll
ra~k
tust
e
lkk
er
om,
slg
der at kom me ud til
allig eve l det tog to Ma ane
klar e det, for den vild e man
m.aa ver e ner me ste Dam per .
ikk e ofre Llv et for. . . . det
ne I 29 lla aae cle r.
t den Til- To Ma end ale
' nog et med todt , jeg har haf Hvl s man
- For tael mer e bnd nu.
boje llgh ed fra lille Dre ng.
1
e
ger
e
h;lem. l
ikk
man
kan
- Naa , ja. Saa sna rt jeg kom
lkk e har det 1 sig,
der l tre
'
tog jeg tU Gre nlan d og var
det. . • . saa g1'r man op.
n, :
ione
edit
ksp
a-E
bam
- Gav De aldr lg op?
Ala
var
de sat Aar . Det
ha.a rdt tu, ;
- Nej . Naa r fers t jeg hav
og paa den glk det ogs aa
jeg
,
nok
jeg
tror
forb ered t P~ Vi 1
mig nog et 1 Ho' det,
gen nem - hva d vi ogs aa var
blev
det
til
llge
,
ved
1 29 Maanede~ var
blev
og
d
altl
mis tede Far teje t,
nd.
.Ma
jeg alen e med een
fert .
?
- Hve m var han
at
Et forg•ves Fo r aeg pa a
Iver- Han , det var Ma skin mes ter
1
ko mm e me d pa a An dre as
jeg
ste,
ene
den
ste Man d,
bed
den
,
sen
No rdp ols f aer d.
ver e alen e med
satt e kun de tlllllke mig at
- Hva d var det fl!!rste, De
og Uge veg glad
saa IlliD ge. Han var
' Dem 1 Hov ede t?
ndes een
skee
at
e opp e
paa Eks pe- tlg, vi var tkk
1 - At jeg vUde ud . . . .
nt og
via
Pro
var 1Gan g, trod s Man gel pa.a
l dltion, t al Alm lnde llgh ed. Fra jeg
med paa 1alt mul igt and et.
sidt ge
i 1~ Aar , seg te jeg at kom me
- Ken der De ikk e det gen
rd
I alt mul lgt. Selv Androos Nor dpo lste t- Had , som kan grlb e to Me nd, der er
paa , jeg ska
1vlld e jeg hav e ver e med
opp e?
til CWteborg ene sam men der
te
rejs
og
ge
! fede mig Pen
t om det, men aldr lg
ber
har
.reg
mig
I for at tale med ham . Det lykk ede svild
tror ikke , to
e selv ople vet det. Og jeg
han
ogs aa at tree ffe ham , men
et saa len ver
I
Me nd nog en Sln de bar
n.
ikk e ha.ve mig med 1 Bal lone
jeg l Poog
ge alen e aa.mmen som ban
~ Hvo rtor lkk e?
de 29
l
g
Gan
Gru nd larl and ene . Kun een
- Jeg var kun 16 Aar, det var
1
. . paa
.
a.
Sta.
1
Ma.aneder gtk Sam tale n
nok .
tl.
Gru nd at nog et ren Idlo
- Og saa ?
- Hva d var det 1
Hje mm e
- Jeg ,;ild e Nor d paa .
r. Jeg
- Det var nog et med Pl'e
e en Bog,
hav de jeg aldr ig gid et les
Hus e
Sor
med fra
een , jeg hav de et Fot ogr afl
paa ,
men Far bes tak mig til at lese
er
Plg
e
med 158 'Ung
og det var bold nlng asko le
dem
at
fik 1 0re for hve r Side ,
m
hve
ige om,
fra Pol ar· og saa blev vl uen
var
McC lure s Rej seb esk rive lse
det
n
Me
kke ste.
t. End e- der var den smu
land ene . Den gjo rde Uds lage
ede a det ene ste Gan g!
llg, da jeg var 19 Aar , lykk
- Hvo rda n vlrk er Sul t 1
Am dru ps
for mig . Jeg kom med paa
ndle eg·
- Sui t, den fuld kom men baa
d, tu Ang Eks ped ltion til Sco resb y Sun
kan ove rho ved et
det blev ger Ens Tan ker , man
magsali k i Rob aad .. . . og
end Mad, det
mti d. Jeg lk~e tamke paa and et
bes tem men de for hele min Fre
Hje mT ejse n med Hal a! Am dru p, var fryg tell gt paa
lrer te saa uma ade llg meg et
alt saa dan t. . . . vi 3aa
udr uste en lucl nati one r og
hele han s Maa de at lede og
0rrebr0d duk ke frem
at tage ' til Pak ker med Sm.
Eks ped lt!o n paa var Uge til
jeg et Aar s · ove ralt i Isen .
Efte rtel gels e. Der efte r var
med
else
Tid paa Flsk erlu nde rseg
Sco r es by SlliUI..
nde ·
arla
Pol
det
,, Tho r" . . . . og saa var
slde n?
Og
nz Jos eph s
ne !gen . Jeg tog tll Fra
. . . ja, s iden bar jeg flak ·
en.
Sld
ped ltio n,
Lan d med en ame rika nsk Eks
jeg har rejs t bes tanepu lver fa- ket Jord en run dt,
det var en ame rlka nsk Bag
aldr ig hold e mig i Ro.
1 Ho' det, at dlgt , kun de
brlk ant, som ha.vde sat slg
De eve - Og hva d var det ster ste,
staa . paa.
en at han s Daa ser sku lde
. . . det var de?
rMb y
Nor dpo len og snu rre run dt .
- Det syn es jeg selv, at Bco
at paa vor t
,
ker
Eks der Rek lam e I. Jeg hus
en
e
var jo lkk e alen
or bur st .. Snnd. er. Det
at
Fla g stod der : To the poZe
lse
ogs aa flO Udv1de
naa ede kun ped ltlo n, men
vi
ken
det blev rigt lgn ok "lmrst, vi
eom raad e, ved hvil
jeg, hvo r- dan sk Inte ress
at
e
ern
til 82. Bre dde , og der lert e
kaa r for Esk imo
ledes. slca bte god e Vll
en Eks ped ltio n fkke ska l
jeg tror nok , det er
Jo,
, da leve und er.
den kom mig foro vrig t tilg ode
mit Llv bar vrer et
nd og le- den Rej se, jeg hele
jeg 191 0-1 2 laa 1 0 stgr enla
j eg ta~Dker ofte med
hav de ud- meat glad for, og
ved e at et a! de Dep oter , vi
paa De Fer slew ske
Eks ped l- Tak nem mel lghe d
lag t paa PtUverf abr ikan tens
gen nem der es frl·
som
,
ere
Bla des Les
ped itio nen s
Villlge Bid rag slkr ede Eks
.
eka lst ere r. Gi=lnnemferelse
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La nd et, som lkk e

- Og sa.a ?
r - og det, de r
Eks pe- De hv lde Ple tte
- Saa blev jeg Led er at en
dra ger .
eng elsk e
dlti on Nor den tor Ala ska for
Helll.mellgheden ved den
e1·
d
~ Hva
lde fore og ame ri}t ans ke Pen ge. Vi sku
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sig maaske mest i de talrtge Bunde, ne, og det er jo l og for
sig kun 1nejagti gt, da flere MOOre syntes at 1ge Saelen eller
Jnede Bjerne n, om
hvis Kraft og Veln.er ethed er gan- godt. Den naturli ge Forkla
rlng her· ville. fomge Bernea ntallet om ga.n- den skulde komme
paa pans. Vej.
ske anderle des end i Angma gsalik.
paa llgger dels deri, at 0stgren lren· ske kort Tid.
Freder
ik
BrflJftZu'I
&<U aeldste Sen,
Det er naturll gvls overve jende derne er samme n med deres
nrer1 Fanger bar 10 Bern, 1 bar 9, der er 8 Aar gamme l, bar
25. S eptem ber 1930 : O rlogsk aptajn H .
allered e
0stgren lrender ne, der bor i Scores- meste Familie , som de saalede
s lk- Prreste n bar 6 hjemm e og 2 i VestB i a t r u p giver en Overs igt over Forho ldeby Sund. I 0jeblik ket flndes kun ke komme r til at savne,
og dels i grenlan d, Koloni bestyre ren har mene i Score sby S und-K olonie n i Anled ning at,
en vestgre nla.nds k Famill e ved Ko- de meget bedre Fangst forhold
ved get snart 6, saa alt i alt har man
a t det er ts Aar s iden, d en b l ev o p rettet.
lonien, Freder ik BrtmZund med Ko- Scoresb y Sund. Vestgr0n
lrender en Lov at sige, at der er god Grooe i
ne og en talrig B0rnef lok. (Denne derimo d f0ler sig langt
borte fra Befolk nlngen i Scoresb y Sund.
olonien Scoresb y Sund har i Aar niens nuvrere nde Beboer e fiytted Br0nlu nd er ikke i Famili e med sin Famille
e
, og de efter vestgr0 nF oruden Koloni bestyre rens og
sit fsrste lille Jubilreu m, idet det dertll. og det kan uden Tvivl have
Prreste ns Bolig, hvllken sidste er
er 5 Aar siden Koloni en blev an- sin Interes se at h0re lidt om,
hvorsamme nbygge t med Kirken ,
er
lagt.
ledes det nu staar til efter den forGr0nlaenderhu.sene fordelt saalede s,
Hvorle des denne Koloni satlon lebne Aarrrek ke.
Kirken og Prce.,teboligen •
at der er to paa Kap Tobin, 3 ved
kom i Stand, og hvem der stoo bag,
Med Glmde kan man kun konselve Kolonien, 3 ved Kap Hope og nedlag t sin ferste Sml,
lntet Under
huskes sikkert endnu af aile, der er statere , at den Station , som under
3 ved Kap Stewar t, hvor der nu for- at saadan ne Fyre vokser
op til stointeres serede i dette SJl"rgs maal, Kolonibe.styrer Johan Peter.sens
Le0vrigt bliver bygget et fjerde, der i re Jmgere.
saa der er mgen Grund til at trrette delse anlagd es paa 0stgr0n
lands
Aar af Ejnar Mikkels en er sendt op
.,Gertru d Rask" hjembra~ i Aar
Lresere n dermed .
barske Kyst, og som l de sidste fire
Scoresby Bund.
til Kolonie n, og som skal bebos af 80 Bjgrne skind, ca.
70 Rreveskind,
Kun eet Navn synes det rimellg t Aar bar vreret Iedet af ,.nivert ore"
Jorgen Brmt-Zund, som i sln Tid sat- landske Forhol d primiti
ve Tilstan de Fanger en Ole med Hustru og Bern. mlndre i Aar end i Fjor paa Grund
at drage frem, da han, som den f0r- Henrik Hegh paa det tlmellg
e og te Livet til paa Da.nma rks-Eks pedi- ger ham ked af det.
Ole saa umaade lig glad og tilfreds af det store Snefald , ca. 500
ste, for Aar tUbage, direkte eller ,palass e" Seier Abelaen paa
Smlhundet tionen) . -Den anden Vestgm nlrenud,
da han fik at vide, at der var deskind , ca. 60 Tdr. Spaek og
D0delig
heden ved Scoresb y Sund
lndlrek te, gav StOOet til Tanken om aandeli ge Omraad e, befinde r sig
2 leI der, Oarl Matthie sen, som i sin Tid maa i de forl0bn e 5 Aar
siges at et Hus med til ham.
vende Bj0rne unger, som vel i den
Scoresb y Sunds Kolonisat:ion - og bedste Velgaa ende.
kom samme n med Lauge Koch, rej- have vmret meget rlnge.
Scoresb y Sund-G renlmn derhuse - komme nde Tid vii vrere et
Ved Kodet Navn er fhv. Assiste nt i Gr0ngodt
Lille og endnu under besked ne ste hjem nu i Aar til stor Sorg
og lonien ligger 4 begrav et, hvoraf de nes Type ka.n ses af nedens taaende Trrekp laster for
lands Styrels e Alrik. Lad vrere Forme r ligger Kolonien under Nord-Zoolog
isk
Havo.
ikke rlnge lEngste lse for de MOOre, to var et gamme lt JEgtep
ar, den Skitse; det bebos af Mich.aeZ, KoloDesvre rre findes der i Fjorde n lkke
at hans Ide den Gang ikke blev ta- fjeldfm u beskytt ende Favn,
men der i Aarets Leb skal for0ge den i ene Fanger en EmU,
der paa }Egge- nibesty rerens Medhjmlper og h0j- mange sterre Smler eller Hvalro sser,
get op, eller at hans Plan ikke blev der er Liv, og der er Velstan d
til Forveje n talrige B0rnef iok, der nu jagt faldt ned fra et
Fjeld efter et re Haand.
derimo d er der rigelig t med de smaa
fulgt, JEren af at v.ere den f0rste, Huse. Den, der har set de samme
flndes i Scoresb y Sund. OarZ Mat- Vaades kud, og endelig en
Koloni bestyre ren bistaas forev- Fjordsr eler, ligesom jeg bar
yngre Koder bar trenkt derpa.a, kan dog ikke Menne sker under andre Forhol
forstaa d, thie.sett8 Kone er nemlig Jordem o- ne, der r Foraar et dede
at Lungebe- rigt paa en ud.mmrket Maade ai sin et, at Narhva .ler ret hyppig t komtages fra ham, og derfor har ogsaa kan kun glJede sig over at se
den der, og da. Mande n nu vilde hjem til trendelse.
aeldste S0n, den U!-aari ge Peter, der mer ind i Fjorde n, og det
det smukk e Fjeld, det yderste mod Tiltred shed, hvorme d de
er jo store
bar knyt- sin Familie , maatte hun nedven digNaar
Kolonl
bestyre
med
ren
megen 0velae og Overleg enhed Dyr, der giver den yndede Mattak
og
Prm0st af Scoreaby Sun.M Bydfjel defaae t tet sig til deres nye Hjem, og
in- vis felge med.
sten, der begge er grenlan dskacit e, hjalp Fadere n i Butike n og med
bans Navn, da det af naviga tions- gen 0stgren lrender taler om
og K0d til Spise, Spmk til Handelen
at
Imidler tid er Koloni bestyre ren regnea med, flndes nu i Scoresb Godset
, da det blev bragt i Land. og Narhva ltand baade til Vaaben
y
Jnusig e Grunde var enskeli gt, at vende tilbage til de gamle Boplad
og
- meget tilfreds med sine 0stgren lam- Sund ialt 28 Voksne , deraf
1 :Enke- Men Peter gaar heller ikke af Vejen Indhan dling.
~tte Fjeld fik et Navn.
ser i Angma gsaliko mraade t.
dere og vii hellere have dem alene mand og 1 Enke, samt ca.
73 Bern. for med en Riftel, der er en halv
i'em Aar er ga.aet, siden Kolo- Det bedste Tep Raa :Velsta
Ved at tale med Fanger ne faar
nd viser end samme n med y estgre-nlmnder- Tallet kan i 0jeblik
ket ikke gives Gang saa lang som han selv, at ja- man Indtry
k af, hvor meget de oa
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Vintere n er omkring . De nejea ikke som Beboern es Antal vokser, vii
det meget trofa.st overhol der de givne, Vejret tillader det, kunne g0res
i L&med at blive ved Kolonie ns ruerme- naturlig ste for dem vere at flytte
ret strenge Frednin gsbestem melser, bet af en Uges Tid med Baad;
men
ste Omegn, men dels Jeerer de med derinde fter. Muligvi s vil ogsaa
nog- ikke blot overfor MoskuBok.sen, men et saadant Opmaal ingshold
bliver
Slede over den 5 danske Mil brede le sege sig en Boplads l~engere ud
aJ ogsaa overfor de andre Dyr i Som- let paa 4 8. 5 Mand.
ED eai
Fjord til Sydland et, rundt deta yder· Fjorden ; men Forhold ene her vii
for- mertide n.
Fjorden
s
indre
Komple
ks
burde
::;:.
s te estlige Punkt, Kap Brewste r, helt modentl ig blive barsker e, men muligFisk synes der ikke at v~ere me- ogsaa, saavel af vidensk abelige som
VDnf•
ned til Kap Dalton, dels kerer de vis mere lennend e med Hensyn
I '1'111
til get af, hverken Laks eller Ang- fangstm essige Grunde, tages
op
til
mans
ind i Fjorden til Danmar ks 0en og sterre Dyr, Bj0rne, Remme seler
og magsret ter, selv om der er taget en nermer e Underse gelse. Forhold
ene de andre 0er, hvor forevrig t et Par Hvalros ser.
en.kelt Laks og set et Par enkelte med Kolonie n i Baggru nden er
nu
dybe Fjorde er blevet opdaged e. Helt tlet til Kolonie n kommer og- Angmag sretter. Fiskeri interess erer
i ganske anderled es, end da HeklaeksMeget fornufti gt og forudse ende er saa Moskus oksen, men den er fredet
det hele taget ikke 0stgrenl rendere , pedition en i sin Tid overvin trede
~
der Iangt ind i Fjorden paa Nord- hele Aaret rundt, hvilket for saa
vidt og ved Angmag salik drev de det derinde.
Kl.
siden bygget et Grenlren derhus, som er en klog Foranst altning, da
det kun, naar Neden tvang dem, selv om
Der
er
Grund
til
at
antage,
at
den
lllAI
ikke er beboet til dagllg, men af letskyde lige Dyr derved undgaa
CBEI
r der vistnok i Virkelig heden fandtes store Sernulik fjord ved Angmag
saJ regerne benytte s til Fangsth us. Udrydde lse, og da denne Bestemm
el- en Del Hellefisk inde i Fjorden e.
lik og Scoresb y Sunds indre sydlige fj
Denne Foranst altning er sikkert af se virker som et godt Eksemp el
til
Hvorled es det forholder sig med Arme saa at sige rrekker hinande n
stor Betydni ng for Jregerne , thi in- Modvirk ning af den Rovdrif t,
der Fisk i Scoresb y Sund er ikke godt at Haande n, og hvad der paa
denne
derst inde i Fjorden s Bund siges at hidindti l har vreret fe:rt paa det
ar- sige. Findes der Srel. maa der vel og- Strrekni ng kan findes af vidensk
abe- •
vrere mange Bjerne og Seier.
me Dyr i 0 stgrenla nds nordlige re saa findes Fisk, men Dybdern
1
e
i
lig
Interess
e
og
Rigdom
paa
Vildt
Ogsaa ude ved Liverpo ol-Kyste n Egne.
Fjorden er store, og uden en ratione! vil ikke kunne siges, fer det er
l.inved Kap Hegh er der bygget en saaIm.idlertid sker det, at man ved Underse:gelse af Forhold ene vii man
derse:gt.
dan Fruagsth ytie som Basis for Rre- Kolonien ligefrem har set sig nedsanreppe faa noget at vide der.om, da
Med en Hoveds tation i Heklal$
vefangs ten, der her alminde ligvis er get til,,...t nedskyd e en uvan Tyr,
der Gr011lrenderne som nrevnt ingen In- Havn, under en kyndig Leder,
der
god paa Grund af de mange Sekon- morede sig med at edelregge Hunde,
teresse har deri.
udsendt e 3-Mands Hold, der paa Efger, en lllle Alkeart , der her har de- der naturlig vis lkke bar kunnet
lade
Ikke alene af praktisk e, men og- teraarsl regget og i Foraars maane·
r es Rugefje lde.
den i Fred. - Den nu hjemven den- saa af rent vidensk abelige Grunde
derne berejste Landet derinde, vilde
Harer og Ryper, Edderfu gle og de Leder af Radio- og Seismog rafmaatte det vere af Interess e at un- man i Lebet af et Par Aar kunn.,
Gres ·ses ogsaa i en ganske anderle- statione n Magiste r Th~en har
vre- dersege dette, llgesom det af navi- underS0 ge dette mregtig e
Omraad e
des Mrengde end i Angmag salik, hvor ret ude for at mede 2 af disse
Dyr gationsm ressige Grunde vilde vrere og i endnu h0jere Grad, om
det er
Harer for0vrig t slet ikke findes. - oppe paa Radiost ationen, bvor
de af Betydni ng at faa opmaal t Rosen- muligt, fa.stslaa vi Danskes
InterKart sagt, i Forhold til deres tidli- havde valgt at udkrempe et privat
vinges Bugt fra Kap Tobin til Kap esser og Krav paa det Grenlan
d,
gerc Boplads maa 0stgren lendern e i Mellemvrerende. De gjorde .u
in- Hope og ind til Kolonien, hvilket som vi med Rette betragte r som
vort.
Scoresb y Sund fele sig som i Ka- gen Skade, var heller ikke aggress
i- uden st0Tre Vanskel ighed kunde fonaans Land, og g0r det ogsaa.
ve, men hvor let vilde ikke saadant retages meget nejagtig t paa Efter~
Der er vel nreppe Tvivl om, at et Par Kamme rater kunne lave Raaarsisen , ligesom i sin Tid Danmar ks
Scoresb y Sund-Fj ordens indre Fjor- vage paa Statione ns Bygning er
og Havn blev opmaalt ; men det krrever
de danner et mregtig t Reserve revier 0vrige Tilbeh0 r.
naturlig vis, at en dertil egnet Mand
for deres Fangst, og Fremtid en vil
Det er med Tilfreds stillelse , at overvin trede ved Kolonien, men forvel o,;saa nok vise, at efterhaa nden man kan udtale, at 0stgre:n lrendern
e 0Vrigt vil det, om Isforhol dene og
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sf~ ma ask e me st i de
talr ige Hu nde,, ne, og det
er jo. i og for sig kun 1nej
hVlS Kra ft og Vel nser eth ed
agt igt, da fler e Me dre syn
er gan- godt . Den nat url ige
tes at 1ge Sselen elle r IllO
For kla rin g her · Ville for ege
ske and erle des end i An gm
Oe Bje rne n, orn
Ber nea nta llet om gan - den
ags alik .
paa Jigger del s der i, at 0st
sku lde kom me paa han8 Vej
gre nls en- ske kor t Tid .
De t er nat url igv is ove rve
.
jen de der ne er sam me n
Fre der ik Br~ eld .ste
me d der es nser 0 stg ren lamder ne, d er bor
Sen,
1 Fan ger har 10 Ber n, 1 har
i Sco res- me ste Fam ilie
9, der er 8 Aa r gam me l,
, som de saa ledes ik- Pra
by Sun d. I 0jeblikket find
har alle red e
!ste n har 6 hje mm e og 2 i
es kun ke kom mer til at
Ve
st·
sav
ne, og del s i gr® lan d, ~ol
en ves tgr ®la nds k Fam ilie
onibestyreren har me
ved Ko- de me get bed re
Fan gst for hol d ved get sna
lon ien, Freder ik Bre nlu nd
rt 6, saa alt i alt bar ma
me d Ko- Sco res by Sun d.
n
Ves
tgre nls end ere n Lov at sige
ne og en talr ig B0 rne flok
olo nie n Sco res by Sun d bar
, at der er god Gre de i
. (De nne der imo d fele r sig
i Aa r nie ns nuv sere nde
lan
gt
bor te fra Bef ollm ing en
Br0
Beb
t1lu
oer
nd
e
er
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JHjem fra Scoresby Sund
Det vr·mler med Se- og Landvildt deroppe,
men U agdommen mangler Boliger.

Interview

med~den'lje~=ndte-KaptlJfn N.0 . Petersen
Maaske kunde man tmnke slg en lidt
bodre Prtesteoollg for den afholdte Pastor Sejr-Abelsen.
- Hvordan har Jagtaaret vroret?
- S!mpdthen gllmrende. VI sagde lor Speg dcroppe, at naar man sigtede paa ren Hare, saa rlslkerede man
at faa f cm. Det er naturUgvis en Overdrlvelse, men det er sandt, at der er
saa myldrende fuldt at Landvildt, at
man I L0bet at nogle Minuter kan staa
paa samme Sted og skyde fire, fem
Harer. Ogsaa andet Vildt er der rlgcligt at. Blot I det Par Dage, vi var

•

I

d;

~kudt to-j,~aiifutde
deroppc, blev
t' Bjernc, og Fjordlsen er saa fuld at
Srolcr, at Jmgerne slet ikke kan sky1 ue aile dem, de ser.
E.aptajn N. 0. P etersen.

Det begynder at knibe
med Husrum.

fter en burtig og behagelig Rejsc er
,.Gjertrud Rask" kommet hjem fra
Scoresby Sund.
- Hvordan 'fovleb Turen, spurgte
vi 1 Gaar Kaptajn N. 0. Petersen.
- Aldeles udmrerket. Vi gik her-

E

fra den 9. Juli. Som De maa.ske erindrcr, havde vi en lille Gruppe af Wegner-Ekspedit.ionens Medlemmer med
derop.
Rejsen op varede nl Dage. Den 18.
JuiJ naaede vi Iskanten, der laa 60
KvartmU ud fra Scoresby Sund, alligcvel kom vi dog ret hurtigt igennem,
Isen var spredt, og vi var derfor kun
ca. 12 Timer om at naa frem Ul Kap

1

Der er ualmlndclig gooe Vilkaar
for Grenlrenderne, fortsretter Kaptajn
Petersen, men der begynder at blive
lidt knebent med Husrum. Koloniens
forskelligc Dele raader kun o_ver hver
omkring fire- Cem Huse, og nu efter
at den har ekslsteret 1 fem Aar, er der
saa mange giftefrerdige at de Bern,
der fer tes med, at det vilde vmre meget enskellgt, om der kunde skaffes
nere Bollger. Det er jo ikke heldigt,
at de Unge skal blive boendc hjemme,
naar de e r blevet gifte.
_ Hvad skulde dct vmre for Bygninger?
Eittar r.tikkcklcn sendte et op i Aar
til Kap Stuart, hvor der nu er fem
Huse. Det var af passende Art og
Sterrelse. Saadant et Hus skal vrere
paa omkrtng 60 Kvadratalen, altsaa
nrormest svarende til et liUe, beskedent Sommerbus herhjemme. De ka n
scndcs op 1 skaame Maal. Grpnlronderne samler dem selv ganske udmrorket, og Opvarmningen kan allerbed:5t
foregaa ved Hjrelp at det Komfur,
hvorpaa Maden laves - eller ved de
gammeldags Tranlamper.

I

I

I
I

Tobin. Helt ind til Kolonien kunde
vi ikkc komme endnu paa dette Tidspunkt, da Isen i Fjorden laa kompakt:
Den 22. bred den lmidTertld op, og VI
kunde komme belt frem og losse vor
lrongselsfuldt ventede Ladning.
I
- Og landsrette Pa.ssagererne?
_ J a, de kom i Land ved Kol'onlcn Scoresby Sund. De skulde nu
cgenll1g SO Kilometer lrengere lnd
Fjorden, men Resten af Vejen maatte
de selv serge for med Slreder og Pramme. Hjemrejscn varcde kun en Uge
for ,.Gjertrud Rask".

I

GJrede og Tilf:edshed.
Hvordan var Tilstanden I Kolonien?
Ocr v r ide! c.·~rte og THfredshed mcd Tilvrerclsen lige fra Kolontbe:;tyrer Heegh og til den yngste Eskimo.
- Og Kirken?
- Den er ualmindelig smuk baadc
det Ydre og l.ndrc. og Koloniens
Medlcmmer cr megct glade for den.

I

Nordmrendene og Radioen
- Saa De noget til Nordmmndene?
- Nej, de bolder mest til i Franz
J osephs Distriktet ferst og fremmest
paa Ym6l's (!}. Der bar de bygget en
Del .. Stationer". Det vil sige enkelte
gaske smaa Huse, og til dem er yderl!gcre knyttet Jagtbytter spredt over
0 en, saaledes at man kan naa en
Hytte med noglc Timers Mellemrum.
_1
- Hvad er det for Hytter?
- Rent ud sagt blot nogle Stykker '
Temmer mcd et Par Ruller Tagpap
viklet om til en Slags Skmrm. Det

er

- Ht•rte De noget tll Radiostride!!. T
- Nej, vi var kun i Forbindelse med
,.G6dtbaab", Ekspeditioru~skibet,
dengang laa indiset 1
og med ,.Veslekari", som forsyner
norske Fangststationer.
- Hvad er det for en norsk
station, der tales om?
en lllle Motorjagt, der i nogle A.ar
ligget 1 ,.Myggebugten" paa Klaweringeen. Forreston har denne
altld vreret af privat Karakter, og
nogen Pllgt til at viderebeserge
Telcgrammer er der vist absolut ikke
Tale. Og jeg er lkke sikker paa, a t
den overhovedet har v~eret i Virksom-

:M:aaske kunde man tmnke sig en lidt
bedre Prmstebollg for den afholdte Pa·
stor Sejr-Abclsen.
- Hvordan har Jagtaaret vmret?
- Simpe1tben glimrende. Vi sagde ..f<>r Speg deroppe, at naar man sigtede paa cen Hare, saa risikerede man
at faa jcm. Det er naturligvis en Overdrivelse, men dct er sandt, at der er
saa myldrcnde fuldt a.f Landvildt, at
man i Lebct a.f nogle Minuter kan staa
paa aamme Sted og skyde fire, fem
Harer. Ogsaa andet Vildt er der rigcUgt a.f. Blot 1 det Par Dage, vi var

d;

~kudt to pragtfulde
deroppe, blev
Bj0rnc, og Fjordlscn cr saa fuld a.f
Srolcr, at Jrogerne stet ikke kan skyde aile dom, de ser.
Ka.ptajn N. 0. Petersen.

D et begynde r at knibe

fter en hurtig og behagolig Rejse er
,.Gjertrud Rask" kommet hjem fra
Scoresby Sund.
- Hvordan fo11l0b Turen, spurgte
vi 1 Gaar Kaptajn N. 0. Petersen.
- Aldcles udmoorket. Vi glk her-

med Husrum.
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ocr er ualmindelig gode Vil.kaar
for Gr0nlll'nderne, fortsmtter Ka.ptajn
Petersen, men der begynder at blive
lidt knebent. mod Husrum. Koloniens
forskelllgc Dele raader kun ~ver hver
omkrlng fire fcm Huse, og nu efter
at den har oksisteret i fem Aar, er der
saa mange giftefmrdige a.f de Born,

fra den 9. Juli. Som De maaske erindrer, havde vi en lille Gruppe af Wegner-Ekspedltionens Medlemmer med
\
derop.
Rejsen· op varede ni Dage. Den 18.
Juli naacde vt Iskanten, der laa 60
Kvarlmtl ud fra Scoresby Sund, alligc·
vel kom vi dog re't hurtigt igennem,
Isen var spredt, og vi var derfor kun
ca. 12 Timer om at naa frem til Kap
Tobin. Helt ind til 'Kolonicn kunde
vi ikke komme ~ndnu paa dette Tidspunkt, da Isen \ Fjorden laa kompakt.
\ Den 22. br0d den imldlertid op, og v,l
kunde komme belt frem og losse vor
trongselsfuldt vcntede Ladning.
j
- Qg landsmtte Passagererne?
- Ja. de kom i Land ved Koronlen Scoresby Sund. De skulde nu
cgenlllg SO Kilometer loongcre ind
Fjorden, men Resten af Vejen maatte
de sclv sorge for med Slooder og Pram·
me. Hjomrejscn varcde kun en Uge
for .. Gjertrud Rask".
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der fortes med, at dct vilde vmre meget enskeligt, om der kunde skaffes
flere Boliger. Det er jo ikke heldigt.
at de Unge skal blive boende hjemme,
naar de er blevct gifte.
_ Hvad skuldc det vmre for Bygnlnger 7
Eittal' Mikkcl.sct' sendte et op 1 Aar
tU Kap Stuart, hvor der nu er fem
Ruse. Det var af passcnde Art og
Sterrelso. Saadant et Hus sk al vmre
paa omkrlng 60 Kvadt:atalen, alteaa
nmrmost svarende til et lille, beskedent Sommerhus herhjemme. De kan
sondes op 1 skaarne Maal. Grpnlmnderne samlcr dem selv ganske udmmrket, og Opvarmnlngen kan allerbedl!t
Coregaa ved Hjrolp af det Komfur,
hvorpaa Maden laves - eller ved de
gammcldags Tranlamper.

I

og Titf:edsbed.

Hvordan var Tilstanden l Kolo·
nicn?
Ocr v r ide! (!'~-to og Tilfrcds·
hcd med Tilvmrelsen lige tra Kolonibe·
::~tyrcr H0e[Jh og til den yngste Eskimo.
- Og Kirken?
- Den er ualmindelig smut-; baade
Kolonlens
d(ll Ydrc t1g l,ndre. og
Mectlcmmer er meget glade for den.

1Nordm~ndene og Radioen
- Saa De noget tll Nordmmndene?
- Nej, de holder mest til I Franz
Josephs Dlstriktet ferst og fremmest
paa Ymers 0. Der bar de bygget en
Del .,Stationer". Det vll sige enkelte
gaske smaa Huse, og til dem er yder·
Jigere knyttet J agthytter spredt over
0etl, saaledes at man kan naa en
Hyttc med nog1e Timers Mellemrum.
,
- Hvad er dot for Hytter?
- Rent ud sagt blot nogle Stykker''
Temmer med et Par Ruller Tagpap
viklet om til en Slags Skoorm. Det er
det hcle!
- H t•rte De noget til Radiostriden '!
- Nej, vi var kun i Forbindelse med
.,Godthaab", Ekspeditlonsskibet,
dengang laa indiset 1
og med .,Veslekari", som forsyner
norske Fangststatloner.
- Hvad er det for en norsk Radiostation, der tales om?
- oct maa vrore en Skibsradio
en lille Motorjagt, der 1 nogle Aar
ligget 1 .,Myggebugten" paa
ringecn. Forreston har donne Station
altid vroret af prtvat Karakter, og
nogen Pligt til at viderebesergc
Telogrammer er der vtst absolut ikke
Tale. Og jeg er ikke slkke1' paa, a t
den overhovedet bar vmret 1 Virksomhed i Aar. Men som sagt: Soor6$by
Bund er en glimrettde Koloni, naar bZot
man ktmde
Smaaht1.8e.

skaffe

den

nog£e flere

Sh--.
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Det vrimler med Se- og Landvildt deroppe,
· men Ungdommen mangler Boliger.

Interview tned den hjemvendte Kaptajn N. 0 . Petersen
Maaske kunde man tmnke slg en Zidt
bcdre Ppestebollg tor den afholdte Pa- -·
stor Sejr-Abclsen.
- Hvordan har Jagtaaret varet?
- Simpelthen glJmrende. Vi sagde !or Speg deroppe, at naar man sig'lede paa ecn Hare, saa rislkerede man
at faa [em. Dct er naturllgvis en Overdrfvelsc, men det er Sandt, at der er
saa myldrende !uldt at LandvUdt, a~
miUJ I Lebct at nogle Minuter kan staa
paa samme Sted og skyde fire, fcm
Harer. Ogsaa andct VUdt er der rigellgt at. Blot I dot Par Dage, vl var
(Fortsmttes Side 9) •
·I8V I
• I·nam
"

Smlcr, at Jmgcrno stet lkke kan skyde allo dom, de ser.
Kaptajll N. 0. Peteraen.

E

fter en burtig og behagelig Rcjse er
.,Gjertrud Rask" kommet hjem fra
Scoresby Sund.
-

spurgto

Hvordan fo11!0b Turen,

vi I Gaar Kaptajn N. 0. Peterso1~.

- Aldeles udmmrket. Vi gik herfra den 9. Jull. Som De maaske erindrer, havde vi en lille Gruppe at Wcgncr-Ekspedltlonens Medlemmer med
derop.
Rejsen op varede ni Dagc. Den 18.
Juli naacde vi lskanten, der laa 60
Kvartmil ud fra Scoresby Sund, alJigevel kom vi dog ret hurtigt

igcnnem,

Isen var spredt, og vi var dcr!or kun

. . . ___ . ._ -- c----

~,

,..,__

Det begynder at knibe
med Husrum.
Dor or ualmlndelig gode Vilkaar
for Grenl~nderne, fortsmtter Kaptajn
Petersen, men der begynder at bllve
lldt kncbcnt med Husrum. Kolonlens
forskelllge Dolo raader kun over hver
omkring flrc- fom Huse, og nu efter
at den har cksll!llerct I !em Aar, er der
saa mange glftofrerdlge at de Bern,
der fortes mod, at det vllde vmre meoct onskellgt, om der kunde skaffes
!lore Bollger. Det cr jo ikke heldigt,
at de Unge skal blive boende hjemme,
naar de er blcvet glfte.
_ Hvad skulde det veere tor Bygnlngor?
Eilw.r Mikkcl., cn sendte et op i Aar
til Kap Stuart, hvor der nu er fem
Hu11e. Dot var at passcnde Art og

Sterrelsc. Saadant ot Hus skai vmre
altsaa
p~ omkrlng 60 Kvadratalen,
nmrmest ava.ronde t il et lllle, beskedcnt Sommorhus horhjemme. De kan
sondes op 1 sknarne M~al. Grenlamdernc samlcr dcm aclv ganske udmmr·
I
ket, og Opvarmningen kan allerbedst
torcgaa ved Hjmlp a.f dot Komtur,
hvorpaa Maden laves - eller ved
Tranlamper.

Nordm~ndene og Radioen
- Saa De noget til Nordmmndene?
- Ncj, de holder mest til l Franz
Josephs Dlatriktet !erst og tre1mrne~1t
paa Ymer" 0. Der bar de bygget
Del ,.Stationer". Det vll slge
gaske smaa Huse, og Ul dem er
llgere knyttet Jagthytter spredt
0en, saalcdcs at man kan naa
Hytte med nogle Timers MeUemrum.
- Hvad er det for Hytter!
- Rent ud sagt blot nogle Stykker
" "- - - -

Det vrimler med s".. og Landvildt deroppe,
· men Ungdomme n 1mangler Boliger.
\

I

Interview med den hjemvetJdte Kaptajn N. 0 . Fet'"sen
Maa.s.ke kunde man tmnke stg en Ztdt
bedre Ppestebollg for den &fholdte Pa·
stor Sejr·Abclsen.
- Hvordan bar Ja.gtaaret vmret?
- Simpelthen gUmrende. Vi sagde for Speg deroppe, at naar man sig'tede paa ecn Hare, saa risikerede man
at faa jcm,. Det er naturligvis en Ovey.
drivelse, men det er sandt, at der er
·s aa myldrende fuldt at Landvildt, a~
man l Lebet- at nogle Minuter .kan staa
paa samme Sted og skyde fire, fem
Harer. Ogsaa 8Jldet Vlldt er der rlgellgt at. Blot t det Par Dage, vi var
( Il'ortsrettes Side 9) .
-Iev 1
• 1-nanr "
Smlcr, at Jmgerne slet ikke kan skyde allc dem, de ser.
Kaptajn N. 0. Petersen.

E

fter en burtig og behagelig Rejse er
.,Gjertrud Rask" kommet hjem fra
Scoresby Sund.
- Hvordan forleb Turen, spurgte
vi I Gaar Kaptajn N. 0. Petersen.
- Aldeles udmmrket. Vi gik herfra den 9. JUli. Som De maaske erindrer, havde vi en lille Gruppe af Wegner-Ekspeditionens Medlemmer med
derop.
Rejsen op varede ni Dage. Den 18.
Juli naacde vi Iskanten, der laa 60
Kvartmll ud fra Scoresby Sund, alllgevcl kom vi dog ret huttigt igenncm,
Iscn var sprcdt, 6g vi var detfor .kun

Det begynder at knibe
med Husrum.
Der er ualmindelig gode Vilkaar
for GrenJeendeme, fortsretter K&ptajn
Petersen, men der begynder at blive
lidt knebent med Hu.,rum. Koloniens
forskelllge Dele ra.arler kun over hver
omkring fire- fem Huse, og nu efter
at den bar cksisteret 1 fem A.ar, er der
saa rn8Jlge giftef!llrdige at de Bern,
der f0rtes rned, at det vilde Vlll!rc me·
get enskellgt, om dcr kunde skatfes
flere 'l3ollger. Det cr jo ikke heldigt,
at de Unge skat bllv~ bocndc hjemme,
naar de er blcvct glfte.
- Hvad skulde dot v!llre for Bygnlngcr?
Einar Mikkcl.scn scndtc et op i Aar
til Kap Stuart, hvor der nu er fem
1
Huse. Det var at passende Art og
Sterrelse. Saadant et Hus skal vrere
paa omkring 60 Kvadratalen, altl!aa
nmrmest svarcnde til et liJie, beske·
dent Sommerhus herhjemme. De kan
sendes op 1 skaarne Maal. Grenleendemc samJer dem selv g&n.~~ke udmeerket, og Opvarmningen kan allerbedst
toregaa ved Hjmlp at det Komfur,
hvorpaa Maden laves - eller ved
gammeldags Trantamper.

Nordmamdene og Radioen
- Saa De noget til Nordmlll!ndene?
- Nej, de holder mest til t Franz
Josephs Distrlktet ferst og fremmest
pas. Ymer~ 0. Der har de bygget
Del .,Stationer". Det vll stge
gaske smaa Huse, og til dem e r
Ugere knyttet Jagthytter spredt
0en, saaledos at man kan naa en
Hytte med nogle Timers Mellemrum.
- Hvad er det for Hytter?
- Rent ud sagt blot nogte Stykker
Temmer rned et Par Ruller Tagpap
viklet om ttl en Slags Skmrm. Det er
det helc!
- Hf!rte De noget til Radiostriden!
- Nej, vi var kun I Forblndelse med
.,Godthaab", Ekspeditionsskibet,
dongang laa lndiset 1 Tyrolerfjorden
og med .,Veslekari", som !orsyner de
norske Fangststationer.
- Hvad er det tor on norsk Radio·
station, der tales om?
- Det maa vmre en Sk1bsradio paa
en Ulle Motorjagt, dar 1 nogle A.ar bar
ligget 1 .,Myggebugten" pas. Klawerlngecn. Forreston har donne Station
altld vmret at privat K&rakter, og om
nogen Pllgt til at vlderebes0rge andres
Telegrammer er der vist s.bsolut ik.ke
Tale. Og jeg or lkke sikker pas., at
den overhovedct bar vmret 1 Virksomhed 1 Aar. Men som sagt: Scoresby
Stmd cr en glimrmtd6 KoJoni, naar blot
man kttnde skafle den Mgle {lere

Smaahuse.
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Blade t:

skrive r den

•.:>. JUU

1930

Tre Billeder fra fJstgrenlands Kirkeliv.

Ktr~en i ScON•bvwn4, soxn blev !.nd·
viet Ssmctw den U . .,.ug"U&t, er ~J.tt ved
Oe.ver og frlv1111ge ~g. Deln ld~

la.vt Ilia' FJO!'den m.ed mekleedte li'Jelde
eom Baggr und og ha.r et b j:Jjt Ta.am, for ..
•ynet med et meget fint Ur, leveret af

Fil'llla et Bertra m ~ Pet er &llbract
1 et lruldeilloletet IW.m, og mn~

I

twer Dag
1011\

fra Kolon iens Rad!Q itl."oo ,
modta ger Tidssig na.lern e ~ Na.uen

l~d.

Kirken ka.n rumme 150 Men.t)eSker, Oi
dflCS indv~dt~e ~ er : 17 Me~
ters I..sengqe,

o~

Br«<de or a w.Buern e, eom ~ Taeet,
vo!ec' 1&00 1tg or er e4. !'«, det ~ at
Gran. Alt 'l'rleet er skmnk et af D1re~r
Uttent hal, Ejeren a.t Gl. Estrup . ~t
er h<>ldlt i m~ke Farver og t&ier sSe festUgt ud, isllll' ruyuo alle Lysene pa.a. Stole.tt;Ade~ og i de rem 11tm·e Malml;vsekroner
er Uerldt, Pq. 4ltarbor~ stw:t ~ .tort
Kors; der er ing6n Alterta.vle, eta det bar
1vreret nPdve.ndigt af Hensy n til Lystor -

t.et. JUJde.

Af Ldto r Sop!ul Pett run: " ~ · -~~ · J

bGidla e 1 Jarba at SIIJIIlte et VlodUe
K.GM: ...,. AI~lerbcrdet PJ'1(Sel et nosli.
~~~.

DtiiD I Pl...t _. Seier Abelu ft, em
ucSidannet pea~
SemiDarlum. Ban er en JofaD4 pu. ~
AM, 01 l»r 1 21 Alllr ~ 1 ~
v~.

!aDd. . .

ICQ ~

MID8l'e

10111

OMh t#bt 1 ~-otstrittet ;
bt.D h8lr ft!ln!lt med tU at !~tre mange 0st~

uc1 al Hedenakabet .

D& t! ~ tr& ~ 11HI

tiytted es

tn

~

etaD

~

var Sejer
til M tqe dell DYe·
Opp" ' op: M van Prwt for dem. Han
ordloeHdee smme Aaz 1 Isa.tjord.s Kirte
~

4er besf,il pr 't1nder v1sn1n ge a.t ~Lene I
ude paa de tre Bopladllef, sam h,m t.dl
~yaund-~
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, GJrtrud Rask 11

I Gaar, bl. a. med tre af Wegener·Ekapedl·
tlonens Mend om Bord.

seJie~tt

-..
De tre Mamd

/TYJ,

Wegener-Ek$peditionen. Fra ven.Jtre tit hojre: lngenier Ernating, Dr. Kopp og Dr. Peters.

Skibet til Scoresby Sund, vor nordligate Koloni paa 0 stgrenland og den
nyeste blandt aile grenlandske Kolonior, sejledo i Gaar herfra paa. den narlige Tur. Det er i Aar Gertrud l~ash,
som skal derop. Med om ' Bord e r blandt
do danske Passagerer Orlogskaptaj n 13istrup, der skat kortlregge Kystomraadet
ved F'jordens Indleb, og Radiotelegrafillt
K aldaltl, som i de kommende Anr skat
passe den traadlose Station deroppe.
Han rejste sammen med sin Hustru og
deres lille arn, og Fru Kaldahl bliver
Koloniens eneste bvide Kvinde.

Mange kendte Grenlandsmmnd var
medt for at tage Afsked.
Med Skibet fulgte ogsa.a. tre af Wegener-Ekspeditionens Mrend, tre unge tyske Videnskabsmoond, Dr. Kopp, Ingenior
Ernstin.g og Dr. Peten. Medens den evrige Del af Ekspeditionen aroojder inde
paa Indla.odsisen, skal disse tre Moond
anlmgge en meteorologisk Station i Scoresby Sund og indsamle Erfaringer, som
kan supplere og understette det llaterialc, man henter bla.ndt Mmndene
Lejren iode paa den evige Is.
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Bladet:
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11. JUlJ l930

Sidste Afdeling af den
store Gronlaftdsekspedi-

/

•Gertrud~~~:~~ G~r
i

til Seoresby Sund med 3 Med·
Iemmer af Prof. We~rs Eks·

pedition om Bord og store ForByninger til KoJonien.

..

I Gaar Fprmiddags lagdo Grenlandsdamperen »Gertrud Raske ud
gaa til
ira Grsn.landst Plada for

a'

Scoresbysund. Der var som altid ved
on Grenlandsdampers A!rejse mange
Mennesker for at sige Farvel, og Skiuet bavde mange Passagerer til den
ostlige Koloni ombord. Det var !uldt
.Iastet med Forsynlnger til den snart
100 Mand store Kolonl, bl. a. en bel
1Kebmandsbutik 1 Trs lige til at stille
op.
Blandt de mange Passagerer var
ogsaa de tre sldste Medlem.mer al
Professor Egeners store GranJandsekspedltlon. Hovedstyrken afrejste,

som man vll huske, 1 Foraaret tU Orlogskaptajn Bldatrup, der atal udVestkysten, bvorfra den opretter Sta- fere nogle DBdvendlge kartoa'l'a1!ske
~ioner ind over Indlandslsen. Naar de Arbejder deroppe, og Radlotelegra.sidste tre Mand nu ankommer til fist Kaldal med Frue.
0stkysten, er der lagt et Btelte af
videnskabelige Ekspeditioner tvters
over Grenlands lndlandsls. Ekspedi·
tionerne skal som bekendt overvlntre 1
deroppe. De tre, der 1 Gaar a!rejste ,.
til Scoresbysund, var Doktorernc
Kopp og Peters samt Ingenler Ernsting.
Blandt de danske Passagerer nr-
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llL1 · ge 11. bl ade ~1 •~
skri ve,

.... •

t nMAJ 1qsq
t:-

~

iJ \

..
Kirken i Scoresby Su
o(!.,.
Af Lektor Sop bfe Pet ers en.
•

•

•

-

:.

met lnd tn ~olonie oc boeae l
Telte
derinde unde r hele Skibstiden. Vejr
et I
~ det bedst mulfge: atra alen
de Sol
og forholdsvia varm t: 12 Or. C. l Skyg
gen, Dam lebr og f t j a tra alle
Kolonien s Huae, selv tra de ama a Gnrn
lam· j
derbuae, og "GuataT Holm• laa
ude 1
paa Fjo rde , pyn tet med aDe Sign
al-

flag ene.

10. 10 udg ii tra SkoleD ea Proc
ession. berende heJUge Xar OC ~ger
. I
Processionen deltog foruden Kirk
ens
Prie st og Fang erka teke tern e 1m
Bopladserne ogsa a Bestyreren, "Gu
stav
Bl)lm"'s KaptaJD OC Kirb ua 'Byg
mester.

Kirk en, 110m kaJl ~ 160 MenneJ
sker , var fyld t ttl afdate Plada, dele
af
Of:tieerer og Mandakab fn. Skibet,
delSJ
af .Ue Gzenlaenderne, Mamcfene i
bvi.
de Anol'akker og Kvia dern e f dere
s
straa lend e Fe.t dng ter. ADe var med
,
selv de aped elte Bun , 10m berea
Da det !:ranske Skib "Pourquoi paa• de
i en
Kirkebygning aig smu kt ud, den
Pose, Amauten, paa Hoderena Ryg
med Eina r Mikkelsen ombord t 1926 I
;
Ugge r lavt med snekb!dt e Fjel
de
aom
det give r ftl nok lidt Fors tyrre
stod ind til Scozesby Sund, og
lse,
~st Bag grun d og bar et hejt
Taa n, foray- men here r nu e:ngang
gmnlrender.ne kom nd til Skillet,
med til en gren var net med et Ur. Paa en smu k og
e.i·
la.ndg
lr:
Gu
ds
t~ Ette r at Past or
man meg-et splel ldt paa a t bore, hvoz endo
mmelig Maade bar dens Arld tekt
-.
Abe lan fora n Alte nt ha~e-.; modt
~edea den fon te VJnt er
a
efte r Kolo nl· Oiaudiua Bllinllen &je
t Skolebygning get dAt heJUg. Kar
, bM IDdpugslMmms Grundl~eggelse var forl.obet. "Ha og
Pr:estebolig ind i Helbeden og skab
r
t nen lat af Fang erka teke ten Niel
[ haft det godt?" var SpOTgsmaalct
s fra
til en srerprreget ,Bygning, der paSser godt
Hope.
iem , og Svarct lod : "Ja, vi er
blot t il de kolde, ede Omgivelser. Kirk
ePaa de ntindste Bopladser i Gron
;aa bang e for de onde Aander" .
"Men rummet er holdt i m0rke Farv
er
og
land
unde:rvises Bern ene af den Fan [ har j o m Pra! st, hj~el per det fkke
?" tager sig festl igt ud, lser naa
r aDe ger, som selv kan mes t al
'Nej, for vi man gler en Kir ke og ism
alle paa
Lysene paa Stolestad erne og l de stor
e Sted et; han n.mle1' Bnn ene l ldn·
m Kirkeklokke•, va.r Gnmleen~rnes
Hyt Malmlysek rone r u tamdt. Alte rbor
- te, DUo l' Yej nt ~ ecJlel' ate
Sva.r.
til
det pey du af et stor t Kors og nogl
e Fan gR, OC he' ka man aaa
Da "Gus tav Hotm• I Som mer gen·
ae
de
smukke Solvlysestage r,
sma a Gnm Jand er"t. rn line paa Mav
en
paa Gulvet og lese I derea ABD
(C
findes ikke paa Gren land sk). Niel
s er
en meg et nidk ar Mand, aom tage r
ain
Gem ing alvo rligt , han sam ler aaaledea
h-.er Moi'Jrel'l og Aft & al1e Bop~
Folk 1 ain Jord bytt e qg llolder And
._t
for dem, og paa Kaja krej ser bar
han
altid Bibelen med.
Saa foregik selve lndvielsen efte
r
det sa!dvanlige Ritual, og de befa
lede
Skri ftste der oplaeatea at de tre Kate
keter, som aab enb ut ikke var saa forferd elig drevne i Llesekunsten, de
pegede ombyggeligt med Fing eren i
Bogen og beste lang som t og fom gtig
t
som sma a Bern .
Sahn erne var dels danske Salm er
i
gren land sk Ove raett else , dela orig inal
e
Pc&8tor S ejr Abelsen og cia W. Kate
lut., -.
grwnl&ndske Salm er. Pnesten mes
sede
nem de vreldige Ismasser banede
smu
kt, og Grenlaenderne sang atler kt
sig
Kirkeure t er et over orde ntlig f int
Vej ind t il KolonJen paa s:it aarl
og fuldttonende med. Pned iken
ige Ur, som er 1everet a! Finn
en
aet Bel"· hold
Besog, led lang t nd over Fjor den,
tes paa Grenlandsk, men
lam- tram Lars en. Det er anb ragt
i et isoge fer man kund e ee Husene, Kla.
henvendte Past ol' Abelsen nogl e
ngen Iere t Rum, saa at det ikb kan
faa
paav iraf en Kitkeklokke, Klok ken paa KoJo
Old
p&a DU ik 10m •
.. kes at de .tmrke Temperatura
Tak
til
vingnln- Danab.
nien s nye K.ir h.
ge:r uden for, og kontrollerea hver
Om E!te rmid dage n efte r ae.lve
Med stor Ene rgi fik Eina r MikkelGudsDag fra Kolonlens Rad iosta tion ,
som tjen este n var der ator "Ka tfem
sen nemlig efter sin Hjemkomst i
ik"
for
1926 modtager Tidssign alern e over
Nau en i de Danske og Gnlllbendern
star tet en I ndsamling og ska! fet
e.
Det
var
Pen- Tysk land . Den omt alte Kirk
eklokke er overorde
ge til en Kirko - hans egen lille
ntljg inte ress ant at stud ere de
S011 en gammel fran sk SkibsklO
kke.
tem te sin Spar ebosse og gav dens
torsk
ellig
e T~r: nogle faa Ves tgre nInd·
Kolonien best yres af Glmllamde.re
n .lamdere, udp:
bold til Fad eren , for at han for P
negede Blandingstyper,og
en- Hen rik Hseg, og dena Prie st,
Past or eller s
gene kunde kebe en Kirkeldo
lutt er 0str Hnl amd ere, der er af
kke. Sejer Abols~m, e:o ogsa a Gren
1render.
Drcngen synt es ligesom Gronl:endernc
ren mongoJsk ~ med frem staa ende
, Han er en ublandet Vestgrcmlrend
er,
at dette var det vigt igste ved en Kirk
e. udda nnet paa Godlhaaba Seminar
ium , Kvindern
Tpmmcret til Bygningcn blev sk:en
e havde Haa"n!t sat op i
- og har i 21 Aar virk et paa Gron
land s ~r ....Q

_,

---

---

- ---

• ..,..,
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·ake.r, var fyldt til sidste Plada, dels at
Officerel' og Mandskab fra Slribet, del~
af aile Gronlrenderne, Mamdene i hvide Anorakke:r og Kvinderne t deres
atraa.Jende Festd:ragter. Aile n.r med,

ael'Y de apaedute Bftn,

•

Da det franske Skib '"Pourquoi pas•
med Einar Mikkelsen ombord i 1926
stod ind tll Scoresby Sund, og ~st
'grcmlamderne kom ud til Skihet, var
man meget spzndt paa at here, hvor'edea den fante Vinw etter Koloni·
ms Grundlreggelse var forlobet. "Bar
[ haft det godt?" var Spergsmaalet til
iem, og Svarct lod: "Ja, vi er blot
;aa bange tor de onde Aander". "Men
! har jo en Pnest, hjrelper det i'kke?"
"Nej, for v:l manglcn- en Kirke og isll!l'
m Kirlreklokke•, var Gmnlamdernes
tgvar.

Da "Gustav Holm• l Sommer gen-

nem de vU!ldige Ismasser banede sig
Vej ind til Kolonien paa sit aarlige
Besog, led langt ud over Fjorden, l~enge fgr man ku.nde u Husene, Klangen
af en Xlrkeklokke, Klokken paa Ko•
niena nye Kirke.
Med ator Energi fl'k Einar Mikkelsen nemlig efter sin Hjemkomst i 1926
startet en Jndsamling og skaffet Penge tiJ en Kirke - bans egen lille Ssn
temte sin Sparebesse og gav dens Indhold til Faderen, for at han for Penkunde kebe en Kirkeklokke.
Drengcn syntes ]igesom Gren1renderne,
1.\t dette var dot vigtigste ved en Kirke.
T~mmeret til Bygningen blev skrenket af Direkter Uttentha.l; det var Eg
og Gran, f~e1det i Gl. Estrups Skove og
f f~erdigskaaret Stand sendt op til
~stgronland. Nu stod Kirken frerdig
til Indvielse, gennem :Radioen fik man
Biskoppens TiUadelse, og Indvielscn
fandt Sted Sondag den 11. August,
mens Skibet Iaa ved Kolonien.
Ude fra Fjorden tager den rodmale-

de Kirkebygning sig amukt ud, den
Jigger lavt med anekbedte Fjelde aom
Baggrund og bar et hejt Taam foraynet med et Ur. Paa en amuk og ejendommelig Maade b8.l' dena Arkitekt
Claudiua Hansen tejet Skolebygning
og Pra!stebolig ind i Helheden og akabt
en srerpr~eget Bygning, der passer godt
til de kolde, ode Omgivelser. Kirke·
rummet er holdt i merke Farver og
tager sig festligt ud, Ism naar aJle
Lysene paa Stolestaderne og i de store
Ma.Im1ysekroner er tamdt. AlterbOJ>det prydes af et stort Kors og nogle
smukke SelvlYsestage!',

Kirkeuret er et overordent1ig fint
Ur, som e.r leveret af Finnaet Bertram Larsen. Det er anbragt i et isoleret Rum, saa at det ikke kAn paawkea af de .tlerke Temperatu.ravingninger udenfor, og kontrollel'M hver
Dag tra Kolonlens Radiostation, som
modtager Tidssignalerne over Nauen i
Tyskland. Den omtalte Kirkekloltke er
en gammel fransk Skibsklokke.
Kolonien bestyres af Grenlaendcren
Hemik Heeg, og dena Pram, Pastor
Sejer Abolsl!n, c ogaaa Grsnlender.
Han er en ub]andet Vestgrenlamder,
uddannet paa Godthaabs Seminarium,
og har i 21 Aar virket paa Grenlands
~stkyst ferst som Kateket i Angmagsalik Distriktet, hvor han den l~engste
Tid 1evede ude paa det ensomme Kap
Dan, og nu her som Prrest. Han kender ~stgrsnlmnderne ud og ind og har
vreret med til at fore mange af dem
ud. af Hedenskabet; de aidste Hedninger paa ~stk:yate.n debtes nemlig fBl'st
i 1921.

1925 ordineredes han og tog Op-

op som Lrerer og Sjcelesorger i
Sund. Han var nu overorglad over de gode Arb<jddorsom han tile I den nye, smukke
med tilherende Skolebygning, der
Kirken indviedes saa om Sondagen,
og Dagen blev en Festdag, som Gronlrenderne sent ;vilglemme. ,Aile var fra
~ i Ka)ali eller Robaa£\ kom·

10m heres i en
Poae, Amauten, paa Modere:na Ryg;
det giver vel nok lidt Forstyrrelse,
men Ml'er nu engang med b1 en grenIandsk Gudstjeneste. Efter at Pastor
Abelsen foran Alteret havtt. modtaget de heJHge Kar, bin IDdp:ngab.nnen hen af Fangerkauketen Nlela tra
Hope.

Paa de mindste Bop]adser i Gr0n·
land unde'!Vises B&rnene af den Fan·
ger, som aelv kan mest at alle paa
Stedet; han u.roler Bsrnene l $In Hytte, naar :Veiftt ~ eper ate ttl
Fangat, og ha k&:D man aaa • de
I
smaa Grtmlanderbern line paa :Maven
paa Gulvet og bese f deres ABD (C
flndes ikke paa Grlfillandsk). Niels er
en meget nidlaer Mud, IOlJl tager sin
Gernlng alvorllgt, han aamler aaaledea
hver Morgen og Aften aile Boplad8eu
Folk f sin Jordhytte og holder Andact
for dem, og paa Kajakrejser har han
altid Bibelen med.
Saa foregik selve Indvielsen efur
det sadvanlige Ritual, og de befalede
Skriftsteder oplestes at de tre K.ateketer, som aabenbart ikke va.r aaa forferdelig drevne i Leseku.nsten, de pegede omhyggeligt med Fingeren i Bo•
gen og l~te langsomt og tors:igtigt
som smaa B0rn.
Salmerne \lar dels da:nske Sa1mer i
gxenlandsk Oversettelse, deJa o:riginale
grenlandske Salmer. Prlleaten messede
smukt, og Grsnlamderne sang atalrkt
og tuldttonende med. Pra!dikenen
holdtea paa Grenlandsk, men
henvendte Pastor Abelaen nog1e faa
Ord paa D&DIIk
Tak til a.
Danake..
Om Eftermiddagen efter aelve Gudstjenesten var der stor •Kaffemik" for
de Danske og Gronltendel'ne. Det var
overordentlig interessant at atudere de
forakellige Typer: JlOg}e faa Vestgr0n!andere, udpl'algede Blandi.ngatyper,og
ellera !utter ~stgunl:amdere, der er af
ren mongolsk 't'ype- med fremstaaende
Kindben og meget nwrk Hudfarve.
Kvinderne havde Raaret sat op i den
karakteristiske Top, pyntet med et
broget Baand, noget, man iklte aer ret
meget i Vestgrt>Jnland i vore Dage.
Grenlamderne var henrykt for Kaffen; de kan ikke selv faa Kaffe at kGbe i Butiken, kun Te; det er forbudt,
fordi man ikke vi1 have, at de, uokonomiske, som de af Naturen er, akal ede
de Penge, de faar for deres Produkter,
i noget saa unyttigt som Kaffe. Til
Kaffen fik de a.1 den Kage, de kunde
fPise, samt et Glas Portvin; deter den
cneste Slags Spiritus, Bestyreren Jader
dem faa; Snaps faar de aldrig.
Kaffebordet var d~ekket i det Frie
uden for Bestyrerboligen, og omkring
dette fik a11e fra Skibet Plads sarnmen
med Koloclens Embedsmrend og Gron·

.,m •

Featdagen

lille Messedreng, svang Big her til 'J'o.
nerne af Hovmeaurena Grammofon.
lten saa gik Scoresby Sund atter ind
i Hverdagen, og Tirsdag Morgen atod
Skibet ud at Fjorden, hilst af en dund·
rende Sa.lut !ra Kanonen ved Flag.:.
stangsmasun foran Beatyrerbotigen.
Xoionlen gik ind i sin Vint&rtnnerelse, hvor S0ndagens FeatHghede
sikkert for Gronl&nderne vj,J 'lr!et'e ·den
store Oplevelse, de aldri.g glemmer,

GL M0NT 4. K0BENHAVN K.
. TELF. CENTR->\.L 11,995

Bladet:

·--

----

skfiver den4

af Islands Nordland, alter ..!g,n. En t -rolske Kirke. bygget i Stil med enV:Eldig Tunge af Storis strakte sig gelske gotiske Katedraler; den kan
fra Gronland belt over til nogle rumme 700 Mennesker (der findes
S0mil fra Horn, Islands nordvest- ialt 143 Katolikker paa Island!).

Mellem Islaoil . ~g Gr0DIand. \
Af Lektor SophiQ' Petersen.
SIS :.Gustav Holme.
at de ikkc paavirkes af Tempera.
29.
Aug.
I Da nma.rksstraldet,
• t•~vingningerne. Man har dedor

De sidste Dage i Scoresby Sund
gik med forskellige interessante
m indre Ekskursioner bl. a. ud til
Ropladsen vcd Kap Tobin, hvor
dcr findt'S en varm Kildc, h'\)is
Vand AareL rundt er 620 C.; paa
lang Afsland ser man de hvide
Oampe, som s liger op derfra.
Gaar man fra Kolonien estpaa
over El vdalcn og op til F jelds, naar
man Radioscalionen og :.GeOdretisk
Institulsc: Sta tion til Jordskrelvsuutaling. Hegge Stationer ledcs af
<len samme Videnskabsma nd, den
dygtige unge Fysikcr Magister
Thiersen. som nu paa andet Aar
sl•al vrere deroppe, og i den kommcnde Vimer er den cneste :.hvidec
i KoJonien. De Apparater, der brugcs til .Jordska-lvsund ersagelser,
kr~ldes Seismografer og bcstaar af
et System af vandrette og lodrette
P endulcr, hvis Bevregelser optegnes
paa en rolcrcnde Tromle. Oet er
slct ikke saa let i Granlands Klima
at faa Seismograferne opslillet. saa

i ·scoresby Sund indrettet Seismografhuser efter samme Princip som
en Grenlrenderhyt te med eo lang,
underjordisk Gang og et System
af 0Qre. I Hytten er Seismogra!erne opslillet, og deres Svingningcr
oyerfares ad elektrisk Vej til et al!llindeligt Hus, bvor Stationens Leder kan sidde og arbejde i Varme.
·Saa forlod vi Scoresby Snnd med
ellevende Indtryk af, at denne Koloni bar gode Fremlidsmulig heder;
dfu er hidtil den eneste grcmlandske Koloni, som giver Overskud.
Saa begyndle Kampen med Isen
igen, og Isbreltet var i Mellemtiden
vokset, nu srrakle det sig 120 Semi!
ud, imod 80 SemV, da vi kom ind.
Vi kom dog alligevel trods mange
Vanskeligbeder hurtigt igennem
det, og der var stor Glrede, da man
mrerkede, at Skibet begyndte at
duve for Demningen fra det aabne
Bav. Glreden varede dog kun ec
De>gn. Paa 66Y, Gr. n. Br. m.adte
vi, efler at have faaet Landkending

ligste Punkt. Det er ganske usredvanligt her at m0de Is saa tret ind
til Land, og dette viser arter, hvil·
ket V!eldigt Isaar del er i Aar. Isen
var omtrent 20 Semil bred, og
rundt om paa Isflagerne laa en
Mrengde Klapmydser, en Srelart,
som Nordmrendene gaar paaFangsr
efler i Farvandet mellem Island og
Jan Mayen. Dyrene lod sig ikke
skrremme af Skibet, de blev roligt
liggende paa Isskodserne, det var
ncmlig Dyr i Freldning, hvis Haarlag endnu er tyndt, og som derfor
oodigt vil i Vandet.
Til sidst kom vi dog ud af den
eksrra Omgang Is, og en Sandag
Morgen meget tidligt naaede vi ind
til Reykjavik, hvor Skibet skulde
hente Kul til Kolonien Angmagssalik.
Jeg havde set Reykjavik for 10
Aar sidcn og fik stral\s ved Jndsejlingen el sU£rkt lndtryk af, hvor
vreldigt Byen var vokset i de for·
Iehne Aar, og hvor store Arealcr
omkring den, der var blevet opdyrkede. 13yens Silbouel domineres
af den hejlliggende, nyopferte ka-

Den er vrescntlig opfert for Bidrag,
indsamlet i Holland og Belgien, og
en Hollrender er nu blevet katolsk
Biskop for Island.
Einar Jonsson-Musec t Iik jeg ogsaa Lejlighed til at se; oppe ved
Skolevardcn ligger en ejendommelig Bygning, som i'lverst bar en
Lcjlighed, der beboes af Kunstneren; nederst findes en stor Hal,
hvori Einar Jonssons Mestervrerker
er udstillct i Gips- cller Bronzeafstebninger. Han er en af Nutidens
mest geniale Billedhuggere; et
kunslnerisk Geni i Forening med
et strerkt religiost prreget Sind har
skabt hans 1\Iestervrerker, der vist
desvrerre ikl\e er saa kendte i Danmark, som de bltl'de vrere. Vi kender vrescnllig kuo hans ferste Arbejde, >Den fredlesec:. V1erker som
Monumentet over den spedalske
Sabnedigter Halgrimur Pjctursson,
eller hans s tore Kristus-Monum ent
er nrescen ikke kendt i Danmark.
Jeg fik Tid til at gennemste-ve
R~ykjavil< paa Kryds og tvrors og
lil at foretage en Tur ud til Reykir, 20 km Nordvest for Reykjavik.

I

Herude findes nogle varme Kil- l gere kunde man aldrig faa Blomder, som er taget i det praki'iske stcr om Vinteren i Reykjavik, uden
Erhver;s Tjeneste. En dansk de under store Omkostninger indGartner Boesgaard fra Silkeborg- fortes sydfra, nu horte jeg Folk udegnen kom for nogle Aar siden til tale deres Glrede over, at det hele
at tjene paa den store Bondegaard Vinteren igennem var muligt at faa
Reykjum i Reykir; han fik Lyst til friske Blomster £ra Boesgaards
at preve at udnytte Kildernes h0je Garlncri. Det eneste, der bevirker,
Temperatur, de er 74 Gr. C. varme, at han ikke i endnu srarre ~faale
til Opvarmning af Drivhuse, og stok kan dyrke Blomster, er det
der byggedes efterhaanden tre saa- sparsomme Lys om Vinteren, Rey·
danne paa Reykjum. Forseget slog kjavik ligger nemlig paa 6H~ Gr. n.
godt an, og Boesgaard anlagde der· Br., altsaa ikke saa lidt nordligere
efter et selvstrendigt Garmeri ved end Kebenbavn.
Ved Siden af Drivhusene laa nogen Gruppe Kilder i Nrerheden, og
store Marker, som fik kunstig
le
Boesdet var delle, jeg besegte.
gaard selv drrebtes i Fjor ved et Vanding, ved at der gravedes KaVaadeskud paa en Rypejagt, og naler omkring dem og ind i dem;
Garmeriet fortsreltes nu af hans gennem Kanalerne lededes det
Broder. Del varme Vand fra Kil- varme Vand fra Kilderne, og Jorderne ledes gennem Rer ind i den fras derfor aldrig. Paa disse
Vreksthusene og kan Aaret rundt Marker dyrkedes Hvidkaal, Radholde en Temperatur paa 30 Gr. i kaal, Grankaal og andre Kekkendem. Her dyrkes om Sommeren urter, som absolut ikke stod tilbagc
Tomaler, der er en udmrerket for de bedste Amager-Grsnts ager.
Et Par andre Steder paa Island
Salgsvare; hveranden Dag k0rer
Boesgaard med Bilen fuld af To- har man lignende Anlreg, ogsaa Iemater ind til Reykjavik og s<Elger del af Danske; til at begynde med
dels til private, dels til de Hand- er disse Anlreg ret dyre, da Ramleode. Om Vinteren dyrker ban mer, Drivhusglas o. lign. lllaa skafBlomsler: Tulipaner (af bvilke fes fra Danmark eller Norge, paa
han sidsle Vinter avlede 50,000), lsland bar man intet Kendskab til
Hyacinlher og Paaskeliljer. Tid.Ji-

uhyre billige i Driften; yderliger.e
bar man del varme Vand til Raadighed i Huset til Vask og Opvarm·
ning.
Da jeg tog Afsked med Boesgaard, fik jeg min Rygs1ek fyldt
med Tomater til en behagelig Afveksliug i Skibslwsten I
Tret ved Reykjavik findes en stor
Gruppe varme Kilder, Laugarne,
(af del oldnordiske laug = Bad, ~
jvfr. Laugardag: Leverdag, Lordag), som forelebig kun bruges til
Vask. Folk gaar derud fra Reykjavik med det snavsede Tej i en
13alje, kober Srebe derude og vasker
i KHderne. Endvidere er der bygget en Svemmehal, hvor man gratis kao faa et varmt Bad; men nu
er del yderligere Meningen at lave
el scort Centralvarmea nlreg, hvorfra bele Reykjavik skal forsynea
med Varme.
Paa Islands 0stland har man l
srerlig Grad udnyttet Vandfaldenea
Kraft til elektriske Anlreg, hver
Gaard her bar praktisk talt haade
elektrisk Lys og elektrisk Varme:
Jordbundsforholdene er ogsaa bedre, saa der er stane Muligbeder
for at opdyrke Jorden; de gunstige
Livsbctingelser med Lys og Varme
i rigelig Mreogde om Vinteren bevirker ogsaa, at det er lettere at faa
og bebolde Tjenestefolk nu
tidligere.
Man bar i de senere Aar 4lt f(lr
ensidigt lagt an paa at udvikle
skeriet paa Island, alt hvad der bar
med delle at gere, kan let faa
pital; L andbrugec harman ,.,..,.,...,.,,VI
ikke saa meget tilovers ' for. I Virkeligheden burde der geres
mere for delle, det er galt alt
ensidigt at basere et Lands Erh
paa en enkelt Nreringsvej, der kan
slaa fejl.

uho ldb ar Stilling, saa
Ty skl and hav e vun det sto
re
- og alt det sku lde m an
hav e noget af i Versailles.
Ma n haa ber i Pra g me d Tid
en at
kun ne for van dle de 3~ Millio
n Ty akere til gode czekoslovakiske
Bo r·
gere, et dri slig t Haab, som
d en
uhi lde de Iag ttag er vii hav e
van ske lig t ved at dele.
Me n Valgene den 28. Oktob
er ba r
vist. at der for Tid en er nog
en na tional Afsprending indenf or
Mi ndre tall ene.
Ett er den ne Ber egn ing sku
lde Dan - tige t ,!Jlig med at;r re Ting, ikk
e med
ma rks Ind byg ger ant al den
Hlinkas slovakiske Fol kep art
1. Jul i i Bus ter eller Sta tue tter , bor tset
i ba r
.
fra. et
Aar vre re 3,518,000 imo
saa led es lid t et kendeligt Ne
d 3,497,000 Par enkelte Tilhelde.
derlag. den 1.
Jul i i Fjo r. Fol ket alle t e
Do mm en over Tulm, dcr
- Er det f.., rate Udk aat
r i
npje fulg t P
tilh ere r det teA ar alts aa kun
steg et me d 21,000
- Ja, Gnt ppe n er i Hoved
Pa rli, ha r haf t den mo dsa tte elle r lidt
trrekkene
min dre end Aa ret for ud.
den eamme aom i den fprs
te,
l..,st
akitaf den , Hli nka hav de
F~dselsoversl..-uddet
bar sid
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Me n c
ant yde t i Udk aste t.
tsfald end e FS) dse lsh ypp igh
fern
del te giv er Bes kue ren nog
e til l\Iindesmrerket i Marsel
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gen nem Ma leri sale ne, saa
t>t1emmetab. Det er Soc iald
ar det Areal ved 0stb ane gaa
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Pla ceri ng, bejdsliliedt Ma
gl1
tsb uer ne
nd
i
Fre
'etle saa '\el som de oveonr
rd
ma n sig saa led es ove r Leo
med
De
at rejse frif und ne, men Jac obs
res
Gruppe faa.r?
evnte
Est
en
appellered e til
Sti!lads omkring den.
Bil
lcd er, der vis er, at den
Hojesterel, hvo r han selv
ne K1
·ske Re ger ing spa rtie rs Ne
- Jeg synes, Rammecn er
proccder~ ncr nu vir kel
fortrreffelig
derlag
- Det er Forberedelser
ig s¢!q!r ind paa fa
3 Udlrenger til Gaa rde jer
Sag
en,
med
ens
Ban ern e var reprrosentil Gibsafog fo.lder god t i Tra ad med
Aug ust
•rkl are s dog til Dels ved,
Vej ; ban s Mid tbil led e Nr.
mit Arbejde, st!lbningen
teredc ved Hej este rcts sag fere
at en Meyers Gaard i Eskebjerg cr Ler
64 (:.S
, vi er ved at trreffe, sige
r Graae.
dag saaledes at der dan nes en
r
vej c) er saa vel fra For me
sk- ung ars k Valgalliance er
smu k Hel bed . Kun stne
Formiddags nedbraendt. llde
llr.
Jac
ns son
obs en rett cde i sin Tal e
ren , idc t vi tag er Af&ked.
n udh red . Pla
ble flere
Par ven s Sid e et ove rma
dse n er jo vel egllet, med
ret alvorlige Aogreb paa
da man var 1 Faerd med at
ade sr
Par ken
t opsagt.
Ba.nerncs Leskmre HakI Slu lnin gen af November
f¢l
t Ku nst vre rk.
gaa
kelse. Del lykkedes at red
r
dels
Gru
som
e,
pden
som
dejl
han
ige
bl.
Bag
a.
gm
beskyldte for ikk e
nd.
de Bcsaetninpen til Bronzestj1beren, og
Eb ba Car sten sen syn es lige
Ko mm uni sle rne , der far var
VA.ldemars- at vill e hol de mu ndt lige Aft aler. Nogen
led
- De bar ogsaa. udfjljrt
det gen med Undtagclse af nogle J{vler, der
Kir
bliv e kla rer e og s¢g er at
kes
kul
pdageu nresie Aar skulde den
Glrede fik han dog ikk e
blev kva lt af Reg. AI den
for sta a
~slsl0rste Par ti, er
af Appcllen,
st.aa fuldt
indavlede tur er?
nu rued 7- S~ed
me n paa rett e Ma ade i
idet Hej este ret stadfrostede
br~endte.
For hol d
f:.erdig paa sin fremtidige
Lan dsr etle ns Lys
Pla ds.
- Ja, jeg bar foru den et Kru
pla ner nes For sky dni nge r.
Afg
erel
se
og tilk end le Sta tsba ner ne
cifiks til
400
Ka y Ch rist ens en og 0.
Kr. I Sag som kos lnin ger.
V. B
syn es 1 0je blik ket at sta
a i Sta·

og
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de. Som altid i Grenla nd bringer
Skibsti den Forkol else, Skibet med•
f0rer Bakter ier, som ikke g01' os
paa Skibet noget, men angrib er al•
le dem, der i et belt Aar har levet
i den rene Luft og ikke gennem
mindre Forkal elser er gjort uimod•
tagelige. Naa, vi blev nu frerdige ,
o~ Tirsda g Morge n stod Skibet ud
af Fjorde n bilst af en dundre nde

Til Kirkemllvielse
Af Lcktor Sopllte Petersen.

ae

den Stud,i; rejse. jcg foretog
nu i SoiY\ltlercn 1929 til 0st•
gr~d. (ik jeg under mit Op~
hold. l Scores by Sund Lejlighcd tit
at ov(\rvrere en enestaa ende Be*
~ivenned: lndvielsen af Kirkcn i
denne Danma rks yngste Forpos t j
Nord.
Pengene til Opfere lscn af Kir•
ken indsam ledes, efter at Koloni•
en var blevet anlagt i 1924, og 10
Fnmili cr flyttet
ostgr~nlandske
dertil i 1925, vresent ligt gennem
De Ferslew ske Blade, og Indsam•
lingen fik en meget vrerdifuld Ga•
ve, idet Direkt 0r Uttenth al, den
nuvrere nde Ejer af Gl. Estrup ,
skenke de alt Temm eret til Kir•
JCen. Egetrreer og Grantrr eex frel•
dedes i hans SkoYe, blcv tjlskaa•
ret i et Savsktereri ved Gl. Estrup
og sendt op til Grtmla nd i Fjor.
For de indsam lede Penge skaffe,
til ~irkeo og
.des alt Invent aret
drekkc dcs aile ovrige Udgift er;
forrige Aar rejste saa Tomre r
Charle s Hansen til Scores by Suod
for at opf0re Bygningen under en
O vervintring, og samtid ig opsend .
tes alt til Brug i Kirken .
Da Aarets eneste Skib ,. Gustav
Holm" naaedc derop nu i Sommer,
atod Kirken frerdig til Jndvielse;
gennem "den trnadl0se" fik man
Biskop pens Tilladc lsc, og Tndviel•
sen bestem tes til Sonda~ den 11.
J\ugus t. mens Skibet endnu Ina ved
Koloni en.

P

•

.

salik Distrik tet. hvor han -den
l~gste Tid levede udc paa de-t •
ensomm e Kap Dan. Hall kenaer
0st~ttm~nde~n~ god_ OJ!..h9 v~
r.-t med til at fore maoge:..tl dem
u4,. af Heden skabet ; de sidste H~
h~ger her debtes nemli~ - fersP t
1921, og han betrenk te sig ikke J
19,25 paa at rejse til Scores by Sund
og tage den nye Opgav c op at
vtere Prrest for disse Menne sker.
Han ordine redes paa Island i l54#
fJords Kirke af Provst Schult1:
Lorent zen og har altsaa nu i 4
Anr virket i Kolonien. Han glredode sig meget til at tage den nye
Kirke og Skole i Brug og flytte
ind j Pr:esteboligen. Hidtil bar a1
Gudstj eneste og Underv isning forcgaae t i de Par Stuer. han og
hans Familie beboed e hos Koloni•
bestyre rens, og da Prreste n selv
har 8 B0rn, forstaa r man let, at
de ydre Beting elser for at faa noget ud af Gernin gen ikke bar vreret de bedste.
I Koloni en havde man i stor
Forven tning imedes et Skibets An•
komst, der .konun er kun Sk:ib een
Gang hvert Aar, og Bescjlingsfor•
holden e er paa Grund af det sto•
ro Brelte Drivis, som blokere r Ky•
stcn, saa vanskeligc, at der ikke
skal meget til, for at Skibet kan
komme i Bcs::ct i !sen og ikke naa
Kolonien. Nu vidste man imidler•
tid pr. ,.traadl es", at Skibet nrer•
mcde sig, selv om det kun avan•
~

Klrken I Scoresby sund.

meO, selv de sprede ste BBTn, som
breres' i en Pose, Amaut eo, paa
Moder ens Ryg; det gav vel nok
Udt Forstyr relse, men h.erer nu
eogaog med til en gr.cmlandsk
Gudstj eneste.
Efter at Pastor Abelse n foran
Altere t havde modtag ot de hellige
Kar, blev Indgangsb011nen lrest af
Fanger katcke ten Niels Arqe fra
Kap Hope. Paa de mindst e Bo• ·
pladser i Grenla nd . undervises
B~ene af den Fanger , som selv
kan mest af alle paa Stedet, han
samler Bernen e i sin Hytte, naar
Vejret ikke egner sig til at gaa
paa Fangst. og lrerer dem at Jrese
og skrive; han faar for dctte et
Jlonor ar paa 150 Kr. om Aaret.
Niels cr en megct nidkrer i'1aod.
han samler hver J\1orgen og Aften
nUe Boplad sens Folk i sin Jord•
l1ytte og holder Andag t for dem.
akreisc har han altid

faa Aar sidcn og bar f0r Je,·et i
Hedcns kab.
Kl. 3 var alle invitcr ct til ,.Kaf•
femik" paa Pladse n foran Besty•
rcrboligen, her var drekke t et Jangt
Kaffch ord, og omhin g dctte fik
aile frn Skibet Plads samme n med
Koloni cns Embed smrond og de
voksne Gronlr endere , omtren t 100
Menne sker i det helc, mens B~r·
ncoc forelob ig maattc se til. Det
var overor dentlig intcres sant at
studcre de forskel lige Typer af
Gronlrondere: nogle faa Vcstgr an•
lrendcr e, udprreg cde Blandi ngsty•
per, og ellers Iutter .0stgr0 nlrende•
re, der er af ten mongo lsk Type
med fremsta aende Kindbe n og
meget 1110rk Hudfar vc. K vinder ne
havdc nresten aile Haaret sat op i
den karakt eristisk e Top prydet
mcd ct broget Baand. nogct man
ikke scr ret mcgct i Vestgr 0nland
i vorc Dagc.

Salut fra Kanon en; for os begynu •
tc atter Kampe n med Isen, mens
Koloni en gik ind til sin Vintert il•
vrerelse, hvor S011dagens Festlig•
hedcr sikkert for Grenlr endern c
vil vrere en Oplcvc lsc. de aldrig
glcmm er, men ofte vil drofto i
Merke tiden, nalu de samles i H yt•
terne omkring den brrendc ndc
Tr:mla mpe.

nuv~erende

Ejer af Gl. Estrup,
skenke de alt Temm eret til Kir•
ken. Egetrreer og Grantr reer frel •
dedes i hans Skove, blev t;lskaa•
ret 1 et Savskrereri ved Gl. Estrup
og sendt op til Grenla nd i Fjor.
For de indsamlede Pengo skaffe~
. des alt lnvent arct til Kirken og
d~ekkedcs alle 0Vrige
Udgift er;
forrige Aar rejste saa Temre r
Charle s Hanse n til Scores by Sund
for at opfere Bygningen under en
Overvi ntring, og samtidig opsend .
tes alt til Brug i Kirken.
Da Aarets eneste Skib ,.Gusta v
Holm" naaede derop nu i Sommer,
~tod Kirken f~erdig til Indviel se;
gennem .,den traadla sc" fik man
Biskop pens Tilladclsc, og lndviel•
sen bestcm tcs til S0ndaj:l den 11.
'August. mens Skibet endnu laa vcd
Koloni en.

Kh'kc og Skole i Brug og flytte mea, selv de sp~edeste B0ID, som
ind j Prresteboligen. Hidtil bar
breres i en Pose, Amaut en, paa
Gudstj eneste og Underv isning fo- Moder ens Ryg; det gav vel nok
rcgaae t i de Par Stuer, han og lidt Forstyr relse, men h.arer nu
hans Familie beboede hos Koloni• engang med til en grenlnn dsk
bestyre rens, og da Prreste n selv Gudstj enest6 .
har 8 Hern, forstaa r man let. at
Efter at Pastor Abelse n foran
de ydre Betingelser for at faa no- Altere t havde
modtag et de hellige
get ud af Gcrnin gen ikke har vre• Kar, blev Indgan
gsbenn en lrest af
ret de bedste.
Fanger kateke ten Niels Arqe fra
I Kolonien havd~ man i stor Kap Hope. Paa
de mindst e Bo•
Forven tning imedes ct Skibets An• pladser
i Gr0ola nd underv ises
komst, der komme r kun Skib een Bernen e af den
Fanger, som selv
Gang hvert Aar, og Besejlingsfor- kan mest
af alle paa Stedet, han
holden e er paa Grund af det sto• samler Bernen
e i sin Hytte, naar
re Brelte Drivis, som blokerer Ky• Vejret ikke egner
sig til at gaa
sten, saa vanskelige, at der ikke paa Fangst , og
lrerer dem at lrese
skal meget til, for at Skibet kan og skrive; han
faar for dctte et
komme i Bcsret i !sen og ikke naa Honor ar paa 150
Kr. om Aaret.
Kolonien. Nu vidste man imidler• Niels cr en meget nidkrer
Mand.
tid pr. "traadl es", at Skibet na:r• ban samler hver
Morge n og Aften
mede sig, selv om det kun avan• alle Boplad sens Folk
i sin Jord,
hytte og holder Andag t for dem.
og paa. Kajakr ejse har han altid
sin Bibel med.
Saa foregik ellers Indviclsen ef•
ter det engang bestem te Ritual for
Kirkeindvielser, og de lovbefalede
Skrifts teder oplrestes forude n af
Niels af Fanger kateke terne Ole
fra Kap Stewar t og Peter fra Kap
Tobin. Salmerne, der blev sunget,
var dels danske Salmer i gren•
landsk Oversrettclse, dels origina•
le gr0nla ndske Salmer skreve t bl.
a. af den nu a£d0de grenlan dskc
Prrest Andrea s Hansen fra Fisker•
nresset og af Missionaer Bloch, som
ievede paa Hans Egedes Tid. Pa•
stor Abelse n spillede selv Harmo •
niet, tcdede Sangen og messed e
Pastor Se!r Abeta,n og de tre Ltesere.
meact smukt, og Gr0t1la:ndeme
sang som altid strerkt og fuldto•
, Set fra FjorClen tager 'd en redma• cerede langsomt, og Folk ude fra
nende med. Prredik enen holdtes
lede Kirkeb ygning sig smukt ud; Bopladserne begynd te at sege ind
selvfelgelig paa Grenla ndsk; den
~den Jigger ret lavt med sncklredte til Kolonien for at nyde Skibsti• havde
som Tekst Dagcn s Evange~
Fjelde som Baggrund og har et hejt dens' Glredcr og vrere med til Kir'
lium Luk. 8, Vers 9-18, Evange•
forsyn et med et Ur. D.ens kefesten. Ude fra Kap Stewar t, liet om
Farisreeren og Tolder en;
Arkite kt har paa en smuk og eJen• Kap Hope og Kap Tobin kom
til sidst henven dte Pastor Abelsen
~dommelig Maade fejet Skolebyg• Grenhc nderne allerede en bel Uge
nogle faa Ord paa Dansk som en
ning og Prrestebolig ind i Helhed en for Ski bets Ankom st i Kajakk er
og Tak for Kirken til os Danske .
fo g skabt en srerprregct Bygning, der Robaa de og. opslog deres Telte
i
Efter Gudstj eneste n samled es
\passer godt i de ode, kolde Omgi• Kolonien.
man
uden for Kirken, en broget
;:velser. Dens indven dige Dimensio•
Saa kom endelig S/S , Gustav.
Skare
af Grenla :ndere og Danske ,
1n
er er : 17 m i Lamgde, 6 m i Bred• Holm" den 7. August , og den
og
lyttede
til Salutten, der nu lod
l·d.e og 8 m i Hejde; Bucrne, som muntre Skibsti d begynd te. begun,
I
fra
den
gamle
Skibskanon ved
baerer Taget, vejer hver 1500 kg og stiget af godt Vejr og af, at det
Flagma
sten
foran
Bcstyrerboligen
er af Eg, det evrige af .Gran. Kirkc• var lyst hele D0gne t; der var saa•
rumme t er holdt i merke Farver og· mrend heller ingen, som havde og besvar cdes ude fra ,Gusta v
f
tager sig festligt ud, isrer naar all7 Tid eller Lyst til at sove i Skibs" Holm" . Hos Bestyr er Heegh med•
tes derefte r alle de Danske for
Lysene paa Stolera derne og i de 5 tid en!
ved
et Glas Vin at lykens kc Prre,
store Malml ysekro ner er trendte .
Lerdag Aften ringede Kirkeo
sten
og Bcstyr eren.
Paa Alterb ordet staar et stort klokken en Time som lndledn
ing
KL 2 var Kirken atter i Brug,
Kors; der er ingen Alterta vle, som til H0jtid en, og S0ndag
Morgen, d lille Barn
ude fra Kap Hope
heller ikke godt vii kunne anbrin• hvor Vejret var det bedst mulige
: oebtes , dct blev baaret
1
til Kirken
ges, da det har vreret nedven digt strlllllcnde Sol og forholdsvis
i
Mod,
e
ren
Amaut
og dereftc r
for Lysfor holden e i Kirk en at sret• varmt, 12 Gr. C. i Skyggen, vajede
ifort Kirken s smukk e Daabsd ragt.
te et Vindue i Koret. Nogle store D8f-nebrog fra alle Koloni
ens Hu•
smukk e Selvlys estager pryder AI• se, selv fra de smaa Grenlr ender• Oct var ejendo mmelig t at sc, hvor
strerkt 0stgren lrende rne var med
terbord et, og alt avrigt Kirkein• hytter. ,Gusta v Holm"
laa ude i de kirkelige Handli
nger; adskit.
ventar forefindes Jige til en smuk, paa Fjorde n pyntct med aile Sig•
lige
af
dem
er
dog
£erst
debt for
broder et Daabsd ragt.
nalflagene, og Flagma sten foran
Kirkek lokken cr en gl:tmmel 13estyrerboligen var prydet med
Skibsklokke, som heres langt ud tre Rrekker Vimpler. Kl. 10 udgik
over Fjorde n, og Kirkeu ret, der er f ra Skolen en Proces sion brerend
e
et overor dentlig fint Ur til 4000 de hellige Kar og Beger. I Proces
.
Kr., er Ieveret af Bertra m Larsen . sionen deltog forude n Kirken
s
Det er an bragt i et kuldeis oleret Prrest og Fangcr kateke terne fra
Rum, saa at det ikke skal kunne Bopladserne, bl. a. Bestyr er Hen•
paavirk es af de strerke Tempe ra• rik Hoegh, Kaptaj n Vestm ar fra
turfora ndring er udcnfo r, og kon• ,Gusta v Holm" , Kirkens Bygme•
trolleres hver Dag fra Koloniens ster og Koloniens Videns kabs•
Radios tation, som over Nauen i mrend.
Tyskln nd modtag cr Tidssignalet.
Kirken , som magelig kan rum,
Kirken s Prrest er Sejer Abelsen, me 150 Menne sker, var fyldt til
en ubland et Vestgr enlrond cr ud• sidste Plads dels af de gallaklredte
dannet paa Godtlt:1abs Seminari$ Officer er og Mands kabet fra ,G\1#
um. Han er en Mand paa 45 Aar stav Holm" , dels af 0stgren lren•
og bar i 21 Aar arbcjd ct i 0st• derne: Mrendene i hvide Anarak "
grenlan d ferst som Katcke t og se• ker og K vindern e i de res farve$
nere som O verkate ket i Angmags• 6traale nde Festdra gter. Alle yar

.

;:raam

al

faa Aar siden og bar far levet i
H4denska b.
Kl. 3 var aile inviter et til .,Kaf•
femik" paa Pladse n foran Besty•
rerboligen, her var drekke t et langt
Kaffchord, og omkrin g dette fik
aile fra Skibet Plads samme n med
Koloniens · Embed smznd og de
voksne Grenlaendere, omtren t 100
Menne skcr i det helc, mens Ber"
· neno forelebig maatte se til. Det
var overor dentlig intcres sant at
studere de forskelligo Typer af j
Granlr endere : nogle faa Vestgr on•
lrendere, udprregede Blandingsty" I
per, og ellers Iutter 0stgren lrende•
re, dcr er af ren mongolsk Type
med fremst aaende Kindbe n og
meget m0rk Hudfar vc. Kvinder ne
havde nrestcn aile Haaret sat op i
den karakte ristiske Top prydet
med et broget Baand. nogct man
ikke ser ret megct i V estgren land
i vore Dage.
De var henryk t for Kaffetr ak•
temcnt et, de kan ikke selv faa
Kaffe at kebe i Butikk en, kun Te.
Det er forbud t, fordi man ikke vil
"have, at de, u0kono miske som de
er. skal omsret te aile deres Penge
i noget saa unyttig t som Kaffe.
Til Kaffcn fik de lige saa meget
Kagc, de kunde spise, og et Glas
Portvin, dette er den enestc Form
for Spiritus, Bcstyr ercn ved fest·lige Lejligh eder Iader udskrenke;
Snaps faar de aldrig.
V cd Kaffeb ordet bragte jeg en
Hilsen og Lyk0ns kning fra Dan,
mark, som ovcrsa ttes til Grenlandsk af Bestyr er H0egh . Senere
bl~v B0rncn e trakter ct med Kage
og Figncr, saa alle var glade i Ko•
lonien den Dag! Ocr var en F est•
stcrnning over det helc, SQm yder,
ligcre forogedcs af det smukk e
Vejr og de herlige Omgiv elser:
Koloniens nymale dc Husc, der
straale de i festligt Skrud, Fjorde n
med de mange lsfjeld e og Storis•
flagcr, og den gletscherklrodte, tak•
kede Fjeldkredc, vel nok en af
V crdens skennc ste, ovre paa Kong
Christi an IX's Land.
Om Aftene n afslutt cdes Festda •
gcn med en "Danse mik" hos Be,
styrere n, der samme Dag fejrede
sin lO·Aars Bryllupsdag, og allc
lige fra Prrestcn til Skibets lille
Mcssed rcng svang sig i Dansen til
Tonern e af Hovmc stcrens Gram•
mofon.
Men saa gik Scoresby Sund at•
ter it'l.d i Ilvcrda gen; den n«:ste
Dag skulde Skibet losses frerdigt,
og Kolonicns .Produ kter: Rreve•
skind, Bj0rne skind, Narhva lstren•
dcr og Sprek bringes om Bord. Dct
kneb at blive fa:rdig dermcd , om
Manda gen var Gr0nlr endcrn e sew
nige og trrettc, og de var fork0le•

Klrken lndvencns.
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L:\NDT ALLE YORE KOLONIER
i Gronland, saa,•el paa \'estkysten

Sund-Kolonien og set d en fra d ens farste Degyn delse, har jeg vreret Vidne til
som paa 0stkysten, fin des vel nreppe deu 1\ rerlighe d, hvonued det
dansl'e
eeu, dcr l<an pralc med c•n saa hurtig Folk l::enJw r paa dcu fjerue K oloni.
Op,·ok::;en og stor Popula1 itet som Sco- Det \'irkede uahnind elig tiltalende,
res-by Suud-1<ul Oil ien. End n u for fem h\·er Gang de t aarlige S kib l<Onl til
Anr tilhngc, dn ScorP.sby Sund-EI>spc- 1\olonien, at se de mange Ga\'e r, selv
ditioneu under l.e<lelse af l{aptujn Ej- fra de fjerueste Krage a.f Lande!, lige
nar Mil<kclscn L>r for;;te Gang g:l'sle- fra e n Bog eller Uld troje til en pra gtde Fju rden, 111ed del fO J'IIlaal at up- fuld Rirke, d er i Fjor fra pri\•at Side
relic en Gronlaonucrkoloni, fandlcs paa skrenkedes Kolonien.
Gmnlrend ~ mP
del Sled, Jl\·or der uu hreder sig en er endnu [or la \'ts,;taaen-'
hclt lille By, inl cl nndel end eu ode de, til rigtig ot J\,unne Jatt~
Tomt, hvor Vildruarkens Hyr fmrdecles og ,·urd ere delle- Meu del
I' •Jdnu ga;hl\e ukcndl 111ed Menne::.!<<'!. hat· mind re at sige; thi alle de. <ler
ng hvor .;;tore Forandrin gcr er der i k- har ydet en Skrerv til l{ olou iens Opl•e foregaact sidenl Alene det, at t<o- rellclse, og de, der stud ig husker den
Jonieu i lti27 fik en moderne Hadio- lille Refolkuing deroppe, h ar gjorl ue-,ta tion, i Fru·bindclse met! et seislllo- res til den riveud e Udviklin g, Gronlrengra!i::;k :\ nlreg, tydcr jo paa d e u8 ::;oli- dem c i Scoresby Sund-K olonien uu b eue Fremtid og den lnlere~se, h\' OI'IIlt'd finder sig i. Og de t T id spunkl vil snarl
n1an herhjemm e omfatte r Kolouien. ,·a:re inde, da det gaar op lor BefolkMen su111!idig ka n det ikl<c nregles, at njngen, h\·or me.get uc1· er blevet gjor t
Kolonicu
staa r i s tor 'l'a lmemmelig - fo r dem, og da \'il en (J l'onlamder n-ere
hedsgreld til det dauske Foll;:. I de tre den ~idste, der ikke skulde kunne \' Ur1\ ar, .ieg har ophol<lt 111ig i tiJ:ore~hy drr dct.
Alwin Pedersen.

fJ•·er.t: 0 -tgronlanthk Slor·
fanger fra Score~hy•und . Cirk·
len: l~n }"t\ng~ r vender
r,·a Fup;h•fJf'IMm '

ltj<'ll '

Orerst til venstre: Den smukke Kirke med Skole og Prwstebolig, der i Fjor skamkedes ttf Gross. Uttcnta! lit Scoresbg Sund-Kolo-nien. Neder~l til venstre : En Storfan..

~J!!~~~~~!~~~~!~!!~!!!~!~!~~

ye:rs Torresl'il/ftd R. Ot·e-rst til hejr e: Radiostation en.

D erundn: T.ille Grenl am derpige
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~- P e d erAIw.u.r.
sen fortsretter bine Beretninger om de Undersegelser, han_nylig har foretaget af 0stgrenlands Dyreliv; ldenne Gang drejor det
sig iscler om den lille Fugl, Sokongen, og
dens mrerkelige Vaner.
....,~

5. Oktober 1 9 29: .-a5 ...,.ter

I

\...

stg:reoland b0rer ikke med til de
Steder i den nor.dpolare Verden,
der kan prale med et rigt Fugleliv.
..h,
.
Vil;t er det et ganske anseligt An1.41.
Fuglearter, der yngler paa 'Dstkysten
af Gr nland, men de lever spredt
0
over et saa kolossalt Or,nraade, at de
..,~
.
.
.
belt forsvm.der 1 ~t og 1 de ~te
Tilfrelde il\ke formaar at give Land·k bet t <;!.,.,...,.
e ~ yrreg.
s a
Der findes dog en UndtagelBe fra
denne Regel, og det er de estgrenJa.ndske Fuglefjelde, der er enestaaeode i deres nuegtige Udstrrekning,
men kun beboes af en eneste lille
Pugleart, Sokongen.
Der findes i 0stgr0Dland ogsaa
Fuglefjelde med andre Sefuglearler,
men disee maa nrermest betragtes
som Udl.obore fra AUanterh'avets og
det Nordlige Ishavs store Fuglefjelde; de begrmnser sig Iron til enkelto Klipper paa Yderlcysten og har
et ringe Antal Iodivider, tilmed
sker det ikke sjreldent, at Ynglefug-

8

•

I

Ssltongen.
-

astgronlandske Fuglefauna bar v~&- de mest taknemlige og inter.essan- der ligeeom en T
ret ukendt saa lrenge, sklmt der al- te Opgaver i mit zoologisk6 A.rbejde Ie hsieste Fjeldtoaagesky omslutter der befinder sig omkriDg dem ....
Gronland at bidrage til et mere bevreger sig genne::- .-i Fuglen_e naar man er kommet dem saa
Jerede sna lang: tilbage i Tiden som
Hllig en liej- at deter en let Sag at a.tibe e
i 1822 ~...,. mort opnuarksom paa mdgaa.enoo Keooakab til Sekongenc deaf 250 Meter 0
n en~
~~>· forandre,r
sy kelt F•ug1 med Haanden,
avet og
· navn1ig d ens Yngleforhold, nes selv igennemver
Lev:v1s,
. • •
en
den af Scoresby. Den 4. Jull· samme
god Kikkert Svrermen dog ikke sin en Gang alg
Aar observeN:lde ban over Havet og Jeg tror derfor ikke at vrere for ikke etorre end B"
te Retning, men bliver ved moo V. 8.1
ler.
ud for Liverpooll.-ysten en ubyre anmassende, naa.r jeg foi'lJdsretter, Sekongen h
Mrengde Sekonger flyvende forbi at det ogsaa maa kunne interessere .Parringstid· ~:en forh~ldsvis lang rasende Tempo og i den samme ~ ~
er
varer lJge fra det de at kre.dse omkring Fjeldet.
Skibet mod Vest i Storm med Taa- andre ruarmere at b0r.e om, hvad · Punkt,
Man vii da samtidig 1
deres y v:r Fuglene ~ommer/
ge eller Sne; i Lobet af mange Ti- denne lille Alkefugl med det stolte
nk tegge ~rke
ng esteder, til Midten af til, at der altid
· h
mer floj maaske hvert J.\.finut en Navn h:lr l:ert mig om sit eget og
61
te Fugle, de~
tU tre Flokke forbi, hver Flak som llndre Dyrs gaadefnlde Liv, der 1 nltsaa vor 1Eglregningen begynder, lesner si ud ater e
Svtermen og
. godt en .Maaned. I hele den- . .._,, g
200 til. 300 Fu 1 11 . ves i den store 0demark hinsid
ft t
stg ~lUda ned pa p· ld
e ne Tid lev S k
g e, a e 1
o es paa
. a Je et. Man
er e ongen en sorgles od
.
samme Retn. u· benvoo en halv Polarkredsen.
Tilvaarelse. Den f.len.ker ikke nr. .. I~ t gaa hen til.dem og tage dem C1J
t
t
"..:kmg,
Mill"
. r - 1 Haanden de
andet end t ~...~vrere
lOU o>:~. ·onger men es a
er saa udmattede, 11
a ...,.,~ og flir-te og under de -8,,. . !
I Begyndesen al Maj kommer 80 .
Set fra Slribet i Lobet af 12 Timer
~rt ik.ke tmnk-er paa at
· kon&en til Nordestgrenlanrl. De~ Slg nreppe en Stnu.le Hvile.
·
.
;:en ~r m~n da .Qmrmere paa de
SI~en bar andre Granlandsfarere kommer 0Stfra i mindre Flokke, 0: Noget at det mest e· d
set lign~de. ~tore Mmngder af So- slront den endnu langtlra trenke lige i Sekoogens Ynglef::.~ lodmme- _lie jllrabDl.Dg, man holder i Haru
· k1
er aeu, og i hvis spm
r.uo
.
konger 1 DnV.ISen ud for Grenlands paa at yngle, ogseger den dog strali <iens p arrmgsleg.
e B.ryst der ,
Den bestaar
0stkyst, og Gang paa Qan~ blev de de gamle, kendte Ynglesteder p Fuglene i trette Svrerme ustandst, _at saa meget Opr~r, at~ kan fe
.
eligt det ve.d den mindste B erormg,
kredser Omk .
15 M .
Kysten. Omkrin d
forundret over, hvor alle disse Fugring Toppen at de ho.
. al
g en
f
fra G nl nd
k
1 d
6
. J· man opdagOi at Fuglens hele (
r~ re erne ra man regne me<i, at aile S0konger este .Fjelde, og uden Afb d
·
og om
den nyanlagte Kolom ved Scoresby ankomne. Hvert eneste FjeM p blive ved n1ed det i Da ';. else kan mmrksomhed sfad.ig er rettet I
Sund var de ~te, der opdagede So- den fornrevnte ~~ing er ne befinder sig i denn g VlS •. F~gle- Svmrmen; den ved kun sikkert li
1
Tusinder af Slags beruset Tilsta.oo. e Tid _eo af, hvor den beiinder sig. Dens 1
k?ngens t~Ige og store Ynglek~lo- taget i Besiddels.
nter paa Llverpooll.-ysten og_ FJOr- konger. Men den Rejsende, der let a!, hva<i der 1 ' de moser .m- sorte Roved ligger li<ft paa skraa
oregaar omkrmg dens Blik felger tut!bru.dt hver ;
ldens Sy~ og har derved mdlagt Sired& kommer k0rende Iangs Liv dem.
ste af Svamoens BevmgeJser. l
~g stor ~~enes_te for den gron- poolkysten og venter her at finde 1 Er man en god B. bes .
. myldreode Fugleliv, 1.-unde let bli feler sig nogenlunde t~rg hger, og ~ nogle faa ~uter varer de
lt"OlogL.
andske
~~e paa de Tilstand, da griber Uroen den
Vort Kendskao til Sokoogens B1o- skulfet. Det eneste, han kanske stejle mos.,aroed 0
logi er imidlertid kun meget DU\n- l~gge Mrerke til, er en fjern sus.j man godt gore et FramtldJpper, kan og m~ et gjaldende Skrig svi
geUuldt. Ved udelukJtende at holde de Ly.d, der kommer et eller an• op til de heje ;. ldorsog pna at naa den Sig op og er i nmste 0 .
](
til1 detvanskeligt tilgrengelige Nord- Sted fra i Rummet, og k"1lll hvis 1Soko~rne hold Je !oppe, der, ~vor !orsvundet i Svrermen.
t
lid
et
er
Sekongen
da
vii
mao
og
ertatiJ.,
hvor
se,
bevreb'kunne
er
eller
0je,
skarpt
et
har
lige ls'bav har den formaaet lrenge
at unddrage s1g Forskernes Efler- med en god Kikke-rt, vil han ~ ke:tug}e er at d op get de smaa Al- ska·bs,dyr, der ku.n .fol pr~e
Parringsleg. De ·bvor den kan fre1·des er Slg ~
str~beJ.s.er. Dot blev derfor en af opdag& den ml:egtige Fuglesv~ fager ikke Noti'~rafes
sanunen
noget som helst, Artssf 11
"'
~ er, og helst i uJljrre 1

I

.1

.
lene 1 enkelte Aar helt ~dlader at
diss Sted
.
.
:er.
e
VISe 8lg paa
Kun for Sekongens VedltommenM"dt
nd 1 d
F b 1"~·
de er •or o .....,ne a ere ea. l' · punktet for dens uor.datlant~e Udbredelse ligger nctop paa Gr011Iands
0stkyst omkring Mundingen af
Scoresby Sun d, og rrekker over en
Kyststrrekning a1 god:t to Bredd~
grader. Paa denne enorme Kyststrmkning, der foruden Scoresby
Sunds Sydkyst indtil Kap Stevenson
indbefat1er hele Liverpoolkysten og
en Del af Kysten Syd for Scoresby
Sund, og svarer til en Afstand som
fra Kobenbavn til Esbjerg, yngler
der bvert Aar paa hvert eneste Fjeld
.
Tusioder af &Jkonger.
Hvor mange Sok.onger, der 1alt
findes paa denoe Kyststr~ming, er
det ogsaa tilnmrmelsesvis umuligt at
konstatere, men lor at sige et Antal, saa tror jeg, at ti Millioner ikke
er :mshlaet for lwjt. Det cr forunderligt, at den no store Skat i den

~

.!j

h
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Bavisen havde vi jo netop opboldt os hele Mrengde Se'konger, disse ti Millioner, r~lse, at ogsaa Polartorsken sam.
der n&jagtig, som paa Klokkeslet, Jtidig indfinder sig paa de f0rruevn- _
ser mao sireldne- tes her. Vort !elt ~1:kli paea der dan- Dagen og ikke set eo eneste FugL
F
1 eiter et lrengere i Lre af en h0] Graafnl d P! 'lde bvor
.c...-.. --.........;o;.;.._ _
Dagen efter vilde Gr0Dlrenderne forlader deres Ynglesteder paa Kv- te Lokaliteter, og da Polartorske
der. Enkelte ugke
c.-Ier og Hva-~ Jeg b 1
·
\ 1gen
·' • sten for at mo.des et Sted ude ·1 I&qe '''\gens paa Bjornejagt, og saa kerte Vl· nordtil et til e Naar
un bar sprrengt de ned e }'oden
::svm pcu. ~eifterstrreb es af ~
'
Stormen
re og. i Regelen
at fiude Ejendornmelighed hos den ostgnmvente
aitid
man
kan
ler,
ingenhmde
er
Sted
dette
Og
havet.
stat paa. Paa Grund af den megen inde· .
Sokongen holder
Uvelr, hvor
Polarforskere, der Arbejde var endt, plel00e -~ , om frosne Storis maatte vi bele Tiden vilkaarligt, det skifter hver Gang, det et rigt Dyreliv paa de Steder i Is- tandske Fjeldrrev ved at foretage
Svrerme.
st
1
·
....1.,gere51 holde os i Nrerbeden af Kysten og _kan hgge
· nresten a 11e ber e ·st tsbavet lidt u d en tor Tellet dog sn~
nrer ved Kyslen, men og- b ave t, h vor Sokongen · s t erre An- en Rrekke Maveundersegelser hoE
skruld()
· ·
· t og om' hvad b erdle da af ~ passere.de paa denne Maade uafbrudt saa 1angt ude 1· Dr1vLSen,
ve1re
.
, ,.
••
. ' og d ett ~ b ar en ikke de Rreve, der i Vinterens !PI'- hlr
. b older til
men er a1- tal
si • , . Scoresby d1tarer der 1bleren g10rl
rmge prakbsk Betydning for Gron- fanget paa Liverpoolkysten.
0sl~for ~ran1an ' at roan i Drivisen Dagen efter. Det ~erten freD forbi Sokoogcns talrige Ynglesteder, tid oojagtig begrrenset
op~S:rks:~p~~: Bre.ddegrad under- til, at en af os et~ore Fug1esvrertm, men hvor megct vi end hol.:it Udkig Det er naturligvis for . Fedens henderne, naar de er ude at soge segelserne gav i aile Tilirelde J{~ Rule i Sneen med en Mamgde R~
, ster af fortrerede Sekonger, men vespor omJrrina sia Groril~nderen
ti Sokongen i ganske og betragtede d k ds de omkrilll erter Svrermene, var der ikke en Skyld, Sokongen foretager disse Ud- efter Fangstdyr.
omkrmg
51
10
"t)'
~
d
flugt
__
...
~ l101't oppe re• e
tiden kan trred e men Dagen elter J,.ler
en Rrev og
overrasket
Et andet Dyr jeg lrerte nrermcre S 0 k ongen opl ldt ·g ved denn~ havde her "----.:>
er, men er maa vrere noge..,
eneste at se, og paa bele Turen, <=~
t Svrermct fo rte os ores len langs bele Liver- der over en srerlig Tiltr relming paa at kende ved ~t befatte mia med Tid langt bort~, om trent ved Nord- 1 set den forlade Hulen med en Sott
A·
ubyr e Mrengker, t der i.kke var eo' Fjeldet.
· kund e Rre- konge i Munden. Dette var unregI d • og d er
· Sekongen var dens vrers te~
· er d e t Ste d er me d rl·
· ligvlS
·
a
Da skete det en .n. "en,
kunde det s . e,d u Millioner af l•'ug1c
Fjende I<YS ten a f I san
en enes te d en, rune
pooJJcysten, saa v1· ikke
Grenlrenderm
8
0
h
uligt
d
e
ve
'
'
En a.1
te1ig interessant og vi begyndte 1
enesle at se,r e vtmdne og mangen var forsvundet.
ave vreret ·
urn
Sokongeu bar mange
t'!Ues Polarrreven.
geli g F0 d e; d et er d og ikk8 1Ykk-"'
t ...1 ke til del Sekonge.
~
'
· at f aa k·ons tat ere t med Sikker- Fjender den er sikkert den mest
· Dag, om A ftenen, m1g
Hulen. Omrer
'
Som altid henvendte jeg mig til stra.ks med at udgrave
lors etler dem.
var sporl0st reves
og nrer Forst den tre<he
d . Slrede
Da detle 11avde allerede lag
1
'
Fugl Nord for Polar - Gronlrenderne og bad dem om at trent i 1•/z Meters Dybde stadte v'1·
· dre Fl0k- b e d• hvad d ~ t er. Men efter R!6sulta- efterstrrebte
•
De k om 1· rom
n1ent }{Om de 1gen.
bar ledt r.org aa et 'fidspunkt, h vor da vi korn l~:0ren e Fangerne
gentog st.gd p Sol·ongen ou 'tnaatte mede 05 Kyste0 : ~,· t sat signed pa kc, bver F1ok pan ca. 300 Fugle, terne af de Maveundersogelser, der kredsen, og det vilde fare for vid~ bjrelpe mig at finde ud af bvor paa en Illippespalte, og da vi bav'
de fjernet nogle Sten, laa der en
nden d e om jeg opferte dem allesammen Rreveno bavde faaet Sokonaerne
·
b Y ba\Jide blev f ore taget paa d e hJemve
c_
· · som ~ores
alene havde Slk d da ikl•e i attsaa OOJaghg
" at nt.ge, stod man f ug
man troe e dt med
Fugle, er jeg mest tilbojelig til at her, meu P olarrreven er den mest fra. Allerede kort efter fandt vi Bunke dade Sokonger foran os. Vi
set del for bundrede Aar siden.
verfor Fjeldel, for de . un veed owd at
forstaaende
0
11" 6 ·eg nu ikke ude At <ler var nogen Forbmde
1 t r o, a t de t e r K rebsdy rsrtmerne, So• intere...c:sante. Den gnmlandske Raws Lesningen paa Gaaden. Det var talte i alt 36, desuden to uoge
1se me·
mere u og ha,·de ingen F or- uen deligbed bild
enduU Opforsel
Biologi er i Almindeligbed godt under Morketiden. Sammen med Lomvier og fire Snespurve og en
kongerne er ude efter.
Kyved
set
havde
her
vi
det,
lem
all~
havde
·eu
~~·
...det
Men
ve.
hvor ·ruglene var b1evet
den~e
Men det ulorstaaelige ved deter, kendt; men den Rrev, der lever to Gronlrendere befaudt jeg .mig Mmngde Sokonge~eg. Saavel Fugn.ctere gaa me-'1 ~i;e~ mig af me sten, og den Iagt1agelse, andre for
klanng paa,
dte al studere Sokon- rede saa lrenge."' idste at d~ os bavde gjort i Isba vet, ba.,de jeg hvordan aile de mange Fugle saa paa de astgrc:mlandske Fuglefjelde, paa en Slrederejse udfor Liverpool- l ene som )Eggene var baardirosne;
b
al.
· tigt k·an vrere uo derrettede om, er noget for sig. For det iarsle er h'j'slen. Vi havde Telllejr paa Kulden havde bevare t dem f or
· n0]ag
...ai over, men 1eg
r bOld bavde jeg nere d enne- Fugl.' at 'dleg ''ldrig ' hOldl ~ bele Tiden vre,~ar
D:l jeg egyn•
disse Krebsdyrstimer findes. den betydelig mindr e, end Polar- Rathebones 0. Paa Grund af Sne- Forraadnelse.
hvor
under
U.dflugter
1 Lor .
til nt gore den under Parrmgsti end a. g for enhvf troede, Sokongens
gens Yogfe
8 1e
Det var altsaa pan denne Maad e,
1
d a ikk
· ·e sa.a ligetil, a t Fug1e, rreven ellers plejer at vrere, og saa storm havde vi maattet bolde os
er
og
Det
mere
s,·rerme,
t
var
d
Yngletiden
og
Parrings'iY
m
i
Sikkerhe.d
Gange ba tgtt e1
_
a.
me
geL~ og ha,·de be\\er
~a om Vinteren kunde
Rrevene
6
det
da
og
Dage,
nogle
i
indendors
paa
Antal
stort
meget
i
den
lever
som
hinanden
fra
langt
saa
bOr
der
andre
hos
er
de
som
dlkanrlige,
Oro
af
e
d
.
ba'
''~ld~
Pris
Men
~mtl)e Ia ; klaring tor den.
Havfugle. Det viste sig nemlig ved fra Kobenhavn til Esbjerg, samtklig et forboldsvis lille Omraade, noget igen klarede op, gik vi til Fjelds leve a! Sokonger; de lagde sig D&ikke nogen °r kom den ganske at Sag, gik leg str:u-s me 0
·
til F1elds.
_, e me
skonne
afd f or Vs_an
0 ag
grre~elose for at se, om der \'ar aabent Vaoci. poter 1· Aarets bedste Ti
skal kun~e v1-de, .h vor der,f makask·e Polarrreve~ ved sm
vnr der lkke en et fortsatte Uodersogelser, at Sok
,,,.,.,..ppe
var Fuglene selv, der lreMn...
selv· det
om mden sll:gen, naar den opholder sig paa sme mange Mil borle, 1 Ishavet ore om- Ufordrageligbed ellers aldr1g gor. En af Gronlrenderne '"ar gaaet i at have noget at leve
1 en lL-r
: d
1
1
1
talrig~
sikkert
fandtes
Der
teren.
ham
vi
saa
Plud~clig
Forvejeo.
ved
besynderlige
mest
det
Men
en
vi
Maaske
Krebsdyrstime.
en
mer
Kyforlader
periodevis
Ynglesteder
krerlt
e·d
he
.
se,
at
Sokonge
ste
nng en. d to stgronlrendere
8t ' bOrt
·
D
d
li
0
R
Wt
k
·
Ltver'
hele
paa
I
epoter
e
e
gnen
DageYIS
i
Gronder
hvad
Vejret,
i
Armene
lofte
me
den
at
er,
Sanunen
reverace
e
denne
enVl
naar
det,
paa
svare
kan
Gang
det
Men
Ishavet.
til
ud
Msten og soger
_ aa Liverpoolkysten. Svrerm,
.
"'
poolkysten.
noget
naar
gor,
allid
lreodernc
leve
at
rundt
Aaret
hele
formaar
<}pKrebsdyreo'es
til
mere
Ijdt
der
5001
det,
aor
der
Fugle
ikke enJ·elte
de
blres
uol-dt 1eg nug P ed<l deres Fangst, heroppe, var
c.~k ongen, skont denoe F ugl krun usredvanligt er pan Frerde. Vi gik
'
um
De
pass
ronlren<lerne
at 01:.1
et b enkelt trredcn 1• Isb avet.
e heller ~Fuglene frn
d 1til
.
<.1 sagle de Dyr, de hvor var de heone?
•
n,
Yngletiden fra Midten ai Maj til over til bam og stod overfor en
Endvidere gjorde jeg den Iagttad-et er helc den uhyre
men
leg . un erllers holdt vi 0je felgelig vrere taget
•
'_,;j/
..d f nd- for at SQge efter Feo en,
drrebl, og e
a
ed aile leveode V£eSener, er
tod

I

~·

1~er

vrerf'l,~egyn

fl~

;,..,;ed

·?n-

ned

~

1/J ~ ~

Paa Spor efter Moskusokser.
Af Lektor Sophie Petersen.
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Det forste, jeg foretog mig, da jeg
0stgroula.ud, l orst set af de gamic
Nordboere allerede i del 10. Aar- var kommet i L and i Scm·esby
de Vibundrede og gcnnem scnere Tider Sund og havde faaet aflngt
fordrer,
Elikette
k
grenlands
sitter,
alter og alter Maalet for dristige
Ekspeditio ner, blev i 1761 besogt af var a t faa ordnet en Ekspedicio n
en dansk Mand, Volkert Bolm fra ind i F jordcn for at se noget mere
ogsaa
For, en modig Skipper, der her ja- af I ndlandet og muligvis
Skibets
fik
Jeg
ser.
Moskusok
trreffe
gede Hval og Hvalros, og tr::engce
0
ind til en dyb Fjord p aa 70 ~ n. Molorbaad at laane, og Zoologcn
Br. Denne Fjord b lev Maalct for Alwin Petersen blev min udma:-r\\-'illiam Scoresby. da han i~ 1822 koi• Farer. Vi sejlede fors t over til
Ekspcdi ·
strev~cde ind gen~em de mregttge »Fcrslews Pynt«, hvor
til
byggedes
som
Jigger,
cionshuset
Ismarker, opfyldt af Haabct ' ¢n1
1926i
n
Ekspedilio
Kochs
Lauge
a t finde de gamle Nordboere s Spor.
Han landede forskclli gc Steder i 27; her bor de Viclensl<absmmnd,
og nrer
den Fjord, dcr nu hrercr bans der arbejder i Kolonicn,
us, som
erb
Gronlmnd
et
Jigger
ved
Navn; Spor af Nordbocre fandt han
cr
lljornejreg
dygtige
den
af
beboes
ikke, derimod en Mrengde VidnesUmafra
er
Han
.
Mathiesen
byrd om en tidligcre Eskimobe - Kale
og er gift m cd
byggclse. Eftcr hans Tid besogtes nak i Vestgrenl and
odisse Egne kun af Hvalfnnge re, og Birgitte, Scoresby Sunds Jordem
hell
nogen
ikke
er
han
men
cler;
da H valen blcv sjrelden, ophorte
crmand, han
Besogcnc. Fors t 1891 blev Fjorden almindelig Jordemod
megct
gmndigl undersogt og korllagt af er encrgisk og dyglig og
Ekspeditio ner.
den d::mske Soofficer C. Ryder, der brugt til Hjrelp paa
et hell prent og rent Hus;
hnr givet en m alcnde Skildring af Han bor i
paa Vreggen og Scng i
Ur
bar
de
dissc Egncs Hcrlighed er: et Parade sidder jo ogsaa
Br:iks,
for
Stedet
d is mellem Isfjclde. Sencre underhegge er selverde
da
det,
i
godt
sogtes den af ,·or beromtc Amdrupikke bar Born. Ved
£/.:spedilion i 1900, og cflcrhaand en hvervende og
en a nden Vestvar dcr dem, som trenkte paa Mu· Siden af ham bor
Brendlund ,
Frederik
r,
gr.enlrende
lighedcr for en Bebyggels e her,
har vreret
ban
Umanak;
fra
hvor engang Eskimoern e havde le- ogsaa
Uta l af
et
gift tre Gange og har
' 't!t 1 stor Mreugtle, og hvor d er var
Born. De sluttede sig nu begge til.
Vildt nok.
tog Besse o&
Gronlands traktatens V edlagelsc i vor Ekspeditio n og
med.
Hund
1924 gav Stodet h erlil. idet den gav
Vi sejlede fcnst over Hvalros- j
Nordmren dene fr i Erhvervsr el p aa
og gik l
0stgronla nds Kyst undtagen vcd bugten Vest for Kolonien
F jeld «,
Gule
,
af
Foden
ved
Land
Angmagss alik og Scoresby Sund,
mlflgtinogle
vi
saa
her
ede
aller
saafremc dct sidsle Sled kolonisere Fodspor i Mostreppe t:
dcs rued Gronltcnd ere. Der skabtes ge, friske
vandret fori den folgende Tid en strerk Stem~ her bar Moslrusok ser
at lade Hunde11
ning for en l{oloni ved Scoresby nylig; Kale prevede
flk vi
forelebig
men
Sporet,
falge
Suna,Fen ge inasamlc es, og trods
Baaden
vi
lod
Saa
megen Modstand lykkedes de t Ej- inlet ud af det.
nar Mikkelsen i 1924 at faa Till·a- sejle viderc langs Kysten til Kap!
dclse til at forctage det indledend e Hope, hvor den ene af de tre
Skridt, og et Overvintr ingshold pladser, som berer rued til Kolobyggcdc i Scoresby Sund en Besty- nien, ligger. Frcderik fulgte mcd
r erbolig og nogle Gronhend erbuse. Baaden, mens Alwin Petersen og
1925 fortes 90 Gronlrend ere dertil jeg gik til Kap Hope. Del var en
fra Angmagsa lik, og nu har, Kolo- vreldig og smuk Hedeslrmk ning, vi
oien altsaa bestaaet i 4 Aar og maa havde at gennemva ndre; her vokseabsolut betegnes som en Sukces; de Firkantlyngen, Gronlands srerdcr er fuldt af Sreler og Rreve, og lige Lyngarl m ed de smukke hvide
Granlrend erne vll ikke paa nogen eller red violette Blomster, P olar·
pilens dvrergagti ge Skud krab hen
Maade vrek derfr a.
J agten paa storre Dyr er dog over Jorden, gule Valmuer, Isgaaet noget tilbage, man bar altfor ranunkl er og rode S tcnbrroklu cr
hensynslost skudt Hvalrosse rne, livedc op, og brogcde Sommcrfu gle
saa de nu er praktisk talt udrydde- floj fra Blomst ti1 Blomst, mens
de, lsbjarneja gten er ogsaa gaact Snespurve n og Isla nclsrylen kvid noget tilbage, og Mosk-usokserne rede omkring os.
Landskab et stod i Skonhed ikke
har ruan maattet frede, ellers udfor Vegelation en: over de
cilbage
ryddede de jagtivrige Gronlrend ere
merke, isskurede Gnejsfjcld e skin ..
dem to talt.
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rtecle de store Brreer, i det blaa som var paa 12 Stykker, blev nu
Vand svemmede mregtige I sfjelde ]dar over, at der vor Fare paa
og store Flager af Sloris, og paa Faerde. og ordnede sig i en Firkanl
den anden Side Fjorden slraalede med Kalvene gemt inde i Midten,
den takkede Fjeldkrede paa :.Chri- den gamle Tyr stod lidL til Siden
stia n den Niendes Land<; den og dirigerede ojensynligt Flokk.en.
skon ne ~te Bjergkrede, jeg endnu Alwin Petersen og jeg gik nrermere, og KAle vinkede til os, at vi
bar sel.
Erter nogle Timers Vandring skulde komme ganske tret hen til
naacrle vi Kap H~e; her findes Flokken, han pegede paa &Jssen,
l{ullag i Slrandkanten, som udnyt- og vi var klar over, at han megjl
tes at Bopladsens Gronlrendere. gerne vilde have os saa nrer, at der
Rundt om Jigger store Stykker blev Mulighed for, at Dyrene anDrivlommer, Stammer af Naale- gL·eb, saa fik h an en Anledn1ng til
lrreer, som bar voksel i Sibiriens at skyde, og dec kriblede "jensynSkovc, og foretaget den lange Van- ligt i ham efter at gGre det; Modr iug hertil med Polbavets Strenl- sl<Usoltsen cr ncmlig nu fred.et. Vi
mc; ogsaa Rentakker ligger h er; holdl os i en Afstand af en 15' Mede stammer fra en tidligere Tid, ter fra Dyrene, fotograferede dem
nu er Rensdyret forsvundet, vist- og studerede dem naje. De stiUede
sig op i en lang Rrekke, saa snarl
nok uclryddet af Polamlven.
Bopladsen bestaar af tre Gren- de mrerkede, at vi ikke gjorde dem
lamderhusc; i del forste bor en noget; de stod ganske tret, og KalFangrr Niels med Kone og 9 Barn venc putlede sig ind til Keerne,
samt en Enke og hendes 4 Bom, mens den gamle Tyr kiggede ned
de bor aBe i een Sme og deter ad Rrekken for at se, om alle var
13riksen. Vreggene er prydet med paa deres Plads. Deres Pels er
Pamiliejournalsbilleder og Kon- mork med et lysere Parti paa Ryggens Porlrret i forgyldt Ramme; gen. og man kunde se de lyse Haar
under Briksen er der et farligl Ro- fra Vinterpelsen, som endnu ikke
deri, her staar Kar og Skaale, og var freldet hell. De blev staaende
balvraaddent Sprek og Ked. flyder ganske urokkeligt paa samme Plet,
derimellem og udbreder en mindre forst da vi fjernede os, og vi havde
hehagelig Lugt. I Nabohuset bor givet Kale Tllladelse til at affyre
en FamiHe med 5 Bern, og i del sin Bosse i Luften, kom der lidt
sidste Hus en med 6 Bern. Husene l3evregelse i Flokken. Hunden var
er af Trre og beklredt med Sten og saa hcuryld for at lege med den en<.irreslerv, og de har alle Komfur. lige Tyr (sikkert et ganske ungt
Nede ved Stranden drekker vi op Dyr, da disse efterhaanden udststil Frokost, Kaffekande og Primus- dcs af den Flok, de er fadt i), at
apparat laanes paa Bopladsen hos del vnr megel svrert at faa den med
Grenlrenderne, og efter Frokosten igcn.
Da vi tilsidsl havde faaet fat paa
gaar vi op og ser Ruinerne af en
ticlligere Eskimobebyggelse, som Hunden og fjernet os et Stykke, saa
Jigger lidt oppe paa Fjeldet. Her er vi, at Dyrene var begyndt at rede
Resler af Vinterhuse, Telrringe, af de lave Buske af Polarpil, som
gamle Grave og Kekken1Il0ddinger. udger deres Hovedmering. I GrsnDel er ikke godt at vide, hvad der land findes Moskusoksen nu kun
i sin Tid bar fordrevet Eskimoerne paa Nord- og 0stkysten indtil Scohcrfra, maaske epidemiske Sy.g- resby Sund, og der er faret meget
domme, paafert dem af Hvalfan- haardt frem imod den. Dens vrersle Fjender er Ulven og de norske
gcrne i del 18. Aarhundrede?
\'i maaue nu fortsrette Rejsen, og Fangstmrend; disse skyder nemlig
vor Plan va1· at gaa ind i Hurry de vOI<sne Dyr for at faa fat paa
l nl <'l , den Fjord, der strrekkcr sig Kalv.crre. Men ogsaa....Gronla:nderne
mrllem Jameson Land og Liver- velil Scoresby Sund ~-·Begyn
pool Lan<l, t) g sage efter Moskus- · ·~telscn sJemme ved dcm og stenede
okser heriodc. Paa Jameson Land clem ihjel, da det blev forbudt at
Jigger en Boplads ved Kap Stewart, skyde; nu maa de kun drrebe dem,
<len bestaar af lo Gr0nlrenaerhuse, hvis de kommer i den yderste Ned.
hvornf d el ene er Ryders Depot- En Moskusoksc faar kun en Kalv
h us fra 1891. Der bor i delle i to om Aaret, saa Bestandcn vokser jo
Stuer hel~ tre Grenlrenderfamilier ikke strerkt.
Den er rued sin tykke Pels og stom eci iall 13 Bern, saa man forstaar,
at P ladsforholdene er noget. ind- re klodsede Form en mrerkelig
Fortidslevning .hell tilbage fra Istiskrrenkede.
Hurry I nlet var imidlerlid aldeles den. Jeg trenkte paa det, da vi i
den slille, lyse Sommernat gik tU~prerrel af Sloris, saa vi kunde ikk<' komme i Land, og Haabet om bage til Baaden hen over de store
Moskusokser blev eflerhaandcn me- Slctler, bvor maaske aldrig fer noget ringe. Der var ikke andel at gen menneskelig Fod har traadt;
ga re end at gaa tilbage med Mo- den nedgaaende Sol lyste paa de
torbaaden rundt Kap Hope og over kolde, sneklredte Fjelde og paa
Hvalrosbugten. Det var blevet hen Pjordens vreldige fsmarker , - det
ad Aften, da vi besluttede os til store. ubehjrelpsomme Dyr passede
endnu en Gang at gere Landgang saa godt i disse Omg ivel~er.
og for sidste Gang pr0ve at opspore
Del var Sommer her i Scoresby
Moskusokser.
Sund, Planlclivet og Dyrelivet var
Vi gik i Land i Hvalrosbuglens paa del hejeste, og Solen skinnede
9slligste Del, og saa snarl vi var nresten hele D0gnet rundt, men
kommet et Stykke op paa Fjeldet, alligevel, vi fik et Indtryk a.f, hvor
saa vi igen friske Dyrespor.
korc den arktiske Sommer er: da
Kale gik foran med Hundcn og vi om Nallen sejlede tilbage til KoBessen, og pludselig saa vi ham lonien, var der allere<le Nyis paa
sla ndse oppe paa en Fje1d.kam og Vandel.
pege fremefter; vi kom hurtigt derop, og til vor store Overraskelse
S saa vi nede paa eo Slette en stor
m F lok Moskusokser. De fleste laa
111 ned
og gumlede paa regte Drevdt tyggervis, kun en gammel Tyr stoo l
Sl ret op og saa sig om. Et Stykk p .
b) Ira Flokken gik en enlig Tyr o n,
re grressede. Nu gik Kale ned mr.•B'
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Studiet av li!sbj~eDI i deiliS elJe.. strw efter skutt, ()g ungen., et
ment pll. Ishavet mellem dskoss hv:Ltt llitet n¢ste, tok ingend¢r
og .sklr:ug,arer og p§. land mellettn Olaf S~.rod ·seneoo med hjem
hpie util'gjengelige snedekto ltin- til Ha.dcland. ffi>;r ;.l:ladde bj~
der og isfjell byr pa .mange in- u.n:gen tilhold ~ Siljlksr.ud ~d
teressante og zoologi:sk sett be- hele somrmeren.. Ofte badet doo
tydningsfulle resultater.
En i et tjern nedenfor giu1den,
dansk vid~skapelig ekspedi.s.jon .stundom tok den sine sm·A utflu.k.som siden 1927 har drevet zoolo- ter og skl-emte folk i bygden.
giske unders~kelser i ScoresbyOgsA ved a.ndre anledninger
Sund under ledelse av zoologen har man st¢tt pA isbj~rnens
Alvin Petersen, mener endog fl yngle~, elutter docent Hoel.
ha gjort en bel del temrmelig lm.idlertdd! utelukker i.kke det at
u.sedvanlige opdagelser av verdi d-en da.nske ek.Sp_edis.joo.s underfar vArt kjennskap 1rlJ. den hv:L~ s9kelser- der!for kan vrere me~t
)Jj~rns hele levnetslpp og liv.s.- intc~te.
forhold. Her.r Petersen f~ller
sAledes at Man ha.r foreta.tt m~
neds.l.a:nge slederei.ser pA !Z).st- I
Gr¢onland, hvor han pA ~
forslk.jelli.ge steder bar funnet
merkeilige yngleplasse.r for is.bjprner mellem utilgjengeli.ge :i:&- 1
br~r og fjelJ., et zoologrisk feno- 1
men som skal vrere litet kjent og
studert.
Det kan der pa sett og vis
vrere noe i, uttaler dooent Hoel
pa var Oslo-medarbeiders henvendelse, forsAvidt som man vel
ueppe har kunnet f9lge isbjprnen
i dens bevegelser til a.lle Arets
tider og gjennem et lengere tidsrum, men studiet .av dyrelivet i
ll;~hav-et ha.r dog> ipagatt sA.vidt
cn<ll11,>Thsk og omhyggeli.ig under de
mange
videns.kapelig1e
over·
v~nt.riJl!,rsekspetlisj·oner der nord.
at mu..n forlengst har kunlllet
danne .t'l~g et noenhunde fullstenctig billedie av ishj~ens livsffi»,rsel PA dens eget omrllde.
S!lledoo er isbjprnens yngli:n:g
pa land i.kk.e noe usedvanlLig og
ukjent fenomen, ~lv om det
som nevnt av den da.nske viden~a}A"m.ann ikke er noen hyppig
iakttatt og derfor heller ikke
in.ngA.ende sbudert for~·

I

noen

teel.'Je.

Imidlertid vet man at isbjpr·
nen nAr isc-n ligger inn til eller i
n.rerhcten av land, s~k>f'lr <.leriru1
for A ynglc. Den kan komme pa I
land i et Mt.all av 8-10 stykker
og fle.re 01&' gj~a .sine .spredte
t
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I:Wm mcJ: tu. v.;."" ' """""
teressa.nte og zoologis.k sett ~ neu~
En i et tjer.n ned.arlifor_ gArden,
tydningsfulle resu ltat er.
ndom tok den sine sm'A utflu.kd.a.nsk viden.skape1ig eksp edis jon ~Stu
skre mte folk i bygden.
som sdden 1927 .bar drev et zoolo- ter og
OgsA ved and re anle dnin ger
g:iske und~kels.er d. Sco.resbyman stsrt.t pa i!sbjl}rnens
Sund under ledelse av zoolo~n har
as'ser, slut tetr docent Hoel.
Alvin Pete rsen , men er end og A yngl!epl
d! utel ukk er ikke det at
ba gjo rt en hel del temmeli'g Imid'lertd
S1ke ekspedisjons un<lerused van lige o:pdagelser av voerdi. den d&n.
elser den far kan vrere meg et
for vArt kjen .nsk ap ti:l den hvit e .s-¢k
lo&sante.
bj¢-rns hele levnetsl~p og livs - inter
forh old. Her;r Pet erse n ,fort elle r
mis~\ledes at han bar fore tatt
ned slan ge sled erei ser pA 0,stGrpnla.nd, bvo r han pA man ge
forskjelli.ge sted er har fun net
merkeMge ynglepla.sse.r for ise is.bj~rtner mel lem utilg jeng el.ig
1
-1
feno
sk
logi
zoo
et
bree r og fje1l,
men som ska l vrere lite t kjen t og
stud crt.
Det kan der pa sett og vis
vrere noe i, utta ler doc ent Hoel
pA vAr Oslo-mooa.rbeidel'ls boo vendelse, forsavridt som man vel
lteppe bar kun net f~lge isbj prne n
i den s beve~lser til aile Arets
tide r og gjon nem et leng ere tids rum , men stud iet a.v dyre live t i

I

U.;tha\'et har do~ pag att sav idt
en:e11g1isk og omhyg-gel1ig und er de

overvhlcnsJmpolige
man ge
'"intr:i.ngseks.petlisjoner der nord,'
at man forlengst. bar kun net
dnn ne si.g ot noo nlun de full.sten- '
dig billede a.v is.bjS'}rnen.s livsi~
~I p:a den s ege t omr Mc.
&llede.s er •isbjprnEmS yngliiil!g
pA land ikke noo used'Via.nfuig og
ukje nt fejl0 011e ll, selv om det
som nev nt a.v den dan ske videnhyp pig
~p.-;.m:mn ikike er noen
er
iak.tta.tt og derf or hell iil'ke

n<>ell :i.nngOO:nde .stuuert fvre-

toolse.
Imid lcrt id vet mR-n at isbj9Jrnen nAr i~cn 1i·g-!,Y~Gr inn iil eller i
ruerheten n v kmd, a¢okN· deri nn
!or A yngle. Den kan }(J()mme pa
land 1 et anta ll av 8-1 0 styk ker
og fler e og gjpr o .f!ln-c. srre dte
n
rekogno~ru'.i.ngcr. Nl\.r isbj ¢me
sA bar fmm et sig- bil rctt e, f·un not <Jn pas sen de snof onn eJller et
vn.m;kelil&" ii.lgjengeJj.g iskoss,
gl'lavcr den sig rett ned, lage r Em
sma l og beskjcd'en inn:gang ovenen rummelig 1un hule i
til~
bunnen. Her bar dsbj¢rnen et
slag s hi, her i derme ishuLen
yng1e.r den og a.mmer s.in ung e,
::>om n!r den f~es. ikke e1' stor t
stprt'l€' enn en draOOlige rott e.
I-s.bjpmens yng lepl asse lr er
gjen tagu e gan ger pAt ruff et og
iakt tatt pi Bjp rnpy a, ja her bar
man til og med patr uffe t bi:nn~n
i hiet , dktio,gnok tem mel ig uforVin tere n 191 7-1 8
vareude. faJlt sAledes en man n som var pll
ja.k t op¢ skrA ning en av 1\Iiseryfjel let pA Bj¢.rnpya ned gJennem
hullet, ned gjen nem den sma le
apn inge n til yng lehu len og rett
ned pAd en myk e var me hj~roo
b'Lnnen. Han f¢lt e s.om rim elig
var .ingen tran g til A bru ke det
levende, men vak re hvit e skin net
til noe cdiva.nteppe~ i ®t ¢ieblikket, men kom s.ig op og ut rikt ig
i en fart .
lsbj~rnbinna. b\e:v na.t.~\igvis
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Paa Vej til Scoresby Sund.
Af Lektor Sophie Petersen.

II.
Deu nx:.tc .Morgen nt!kkcdes jeg
!~1. 5 allste Styrmand., s-om meld~e: >Gronland i Sigte,« og det kan
nok v:ere, at jeg kom ud af Kojen
:>g i Tejel i en Fart. Aldrig skal
jcg glcmmc, hvad jeg saa, da jcg
kom op pan Kommandoh rocn: Skibet laa omgivet til alle Sider af Isringer, der i Solen straalede i hvide, blaa og gmnne Farver og havde de mrerkcligste Former, og i del
fjerne saas Landet: I Nord den
vilde, forrevne Liverpoolky st med
, Tvillingcroc « og andre hoje
Gnejsfjclde, i Syd >Kong Christian
den l'iiendes Land « med de skinnende Bra::er og Soemarker, og
mcllem disse Fjeldkyster den 30
km hrede Indsejliog til Scoresby
Sund, Verdens mregtigste Fjord.
Nogle Timer holdt del gode Vejr
sig, og vi kom et godt Stykke frem
vcd med Forsigtigbed at manavrere mellcm Isskodscrne, saa kom
imidlertid Taagcn og gjorde Far-

ten vanskelig, og tillige modle vi
nu nogle mreglige Flager a1 ubrudt
Polaris, der danncdc store, uigennemlrrengel ige 0er.
I Lobet af den felgende Nat kom
•i kun ganske l idt frem, passerede
Cap Brewster, Fjordens sydligste
Fremspring, og tog Retning mod
Cap Hudgsson, del nordligste Forbjerg. Her lukkcde Isen sig ganske
tret om os, og en he! Dag igennem
laa vi der uden mindsle Haab om
at kommc videre.
Allerede da vi befandt os Nord
for Island, var Skibets Rad iostation
komruel i Forbindelse med Slalionen i Scoresby Sund, og vi b avde
Jerfra faaet et Par ret opmuntrende Telegramme r: .>Kun spredt Is
paa F jorden, l sforboldene mcgct
gunsligr.« Det var alt andet end
spredl Is, der var paa Fjorden, da
vl naaede ind i den, og lsforholdene var megel ugunslige; men der
kom stadig rosenrade Telegrammer fra Kolonien, hvilke vi efter-

I

baanden nresten maatte opfatte
som Lokkemad for at vi ikke skulde opgive Situationen; derinde
havde de jo i lang Tid set ben til
Ankomsten af Aarels eneste Skib
med stcrste Forventning .
Vi laa nu nresten et Dagn paa
samme Stcd, til alle Sider omgivet
af Is og med Udsigl til den sydlige
Del af Liverpoolky slen, et lavl
Djergland, hvor aile Skraaningcr
selv nu d. 6. August var helt d :ekkcde af Sne og gjorde et koldt og
ode Indlryk. Man forslod, bvorfor
de gamic Nordboer, som omkring
1194 naaedc hcrlil, kaldte Landel
:.Svalhardcc , d. v. s. den koldcKysl.
Pludselig saa vi nogle morke
Punl\ler nrermc sig udc paa Isen;
del viste s ig snarl al vmre tre l{ajakmrend, bmrende deres Kajakker
paa Hovedet. Det var Folk fra Bopladsen ved Kap T obin, Koloniens
ydersle Forposl mod Gronlandsll avct, de bavde oppe fra Fjeldct set
Skibet nrerme sig og havde i den
Lidlige Morgen hegivel sig af SLed.
dcls rocnde mellem Tsskodserne,
dels gaaende oYer dcm. Vi fik denJ
op paa Skibct, hvor de forst fik sig
en stor Frol\ost og dercfter gjorde

megcu Nyllc ved at give os Oplysninger om, hvor der var Mulighed
for at trrenge gcnnem Isen.
Den nreste Morgen var Iscn
slrekket nogct, og Kaplajncn gjorde
alter Forsog paa at naa vidcre, et
Radiotelegra m fra Kolonien mcldte
»Nogen Is paa Fjorden«, Sandhedcn begyndte at komme freml Nu
mase~e vi saa ind genncm Isen
ved ligefrcm at lade Skibet hugge
Flagerne i Stykker; fra Udkigs !l::~n
den, bvor Skibets Tommerma nd
havde fast Plads, hlev der givel
Oplysninger om, bvor der saa ud
til at vrere en Rende af aabent
Vand, og saa masede Skibet paa.
Oct gav Gang paa Gang nogle vreldige I3ums i det, og Isskodscrne
knrekkcdc og skurcde langs dets
Sider, saa at fllalingcn skrabcdes
af og farvcde Vandct og Jskanten
red, mens Trresplinler flod omkring Skibct. l\Ien frcm kom vi,
selv om det tog lang Tid at sejle
en Sornil, ofte maalte vi gore en
slor Omvcj for at omgaa en Isskodse. Del er utroligt, at Skibet
kan Laale en saadan Medfart; men
dct cr kolossall sherkl, og er byggct med Hcnhlik paa lssejlads. Det

cjedes oprindcligt af KryoHtsel~ka
bet og bed Fox II. 1924 kohtes d et
af Scoresby Sund-Komil ecn, fik
Navnet »Gronland« og benyttedcs
af Kaptajn Ejnar Mikkelsen paa
hans Ekspedilion for at grundlregge Kolonien. 1925 kohtes det af
>Gronlands Styrclsc« og skal fremtidig I. -uges til llesejling af 0stkyslcn. Det er hygget helt af Egetrre
og er ydcrligcre bekloodt med en
>lshud« af 9 em tykke E gcplankcr,
der for og agter er drekket med
Staalplader.
Der var et rigl Dyreliv at iagttage under Issejladscn : S~ler laa paa
Jsflagerne cller dukkede op mellem
dem, en Isbjorn stod paa en Isskodse nrer Skihct, i Vaagerne
svommede L omvier og T ejste, og
paa Iskanten sad de morsomme
Sokooger, der minder lidt om Pingviner.De sidder og sludrer sammen
paa lsen, basker saa pludselig
strerkt med Vingcrne og styrter sig
enten paa Hovedet i Vandct eller
forsvinder gcnncm LtJften med
burtige Vingcslag. De lever af
Tanglopper, som hurtigt svomroer sig lrret og srettcr sig til H vile
paa Isflagerne, bvor Sokongerne

napper dem. Krebsdyret sclv
lever af de mikroskopis ke Dyr og
Planter, :.Svrevet«, som netop findes i rigelig Mrengde i Polarhavene.
Nu fik vi et ny t Telegram inde
f~a Kolonien: :.Dcsvrerre megen Is
i Fjorden «, men nu er vi snart
igeonem den, saa vi ler ad TelegrammeJ. Kap Swainson, Hartz
Havn og Kap Tobin passeres; derefter er man inde i den store Bugt,
Roscnvingcs Bugt, i hvis inderste
Del Kolonien er anlagt, og snarl
ser vi Radiostation ens heje Master .
og lidt eft er selve Kolonien ude
paa Ferslews Pynt: den nye Kirkc,
Bcstyrerboli gen, Gren lrenderhuse ne
og Handelens Pakhuse.
Aile Flagene er h cj st derinde, og
nu sreltcs en Baad i Vandet, Koloniens Honoratiore s kommer ud til
Skibet for at hyde os Velkomrnen .
Dcr er Grenlrenderen Pastor Sejr
Abelsen, Radiostation ens Leder,
Magister Thiessen, Zoologen Alwin
Petersen, der i to Aar bar studcret
Scoresby Sund-Egoen s Dyreliv,
flere Gronlrender inder, derihlandt
Bcstyrer Hoegbs Kone. Bestyreren
selv er i Kajak taget ud for at me-

de os paa Isen og naar f0rst hen
paa Aftenen tilhage til Kolonien.
Aile Gresterne invitcres af Kaplajnen med til Skibets Aftensbord, en
lndhydelse, der er meget velkommen, det er paa Slut mcd Provianten i Kolonien.
Nu falder Ankerct, Rejscns forste
Maal er naaet.
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I det Indre af Scoresby Sund.

Moskusokseme maa vrerne for de- hv.id Ulv, wb 9jreblikkelig efter
sin &9ge at naa ind til Br&p orten i
ferste -i Nordvestfjord. Spore t k unres endnu ugelvstrendige Afk~m, er Riffel. Ulvene var imidl ertid flygte den af Nordvestfjo
t,
rd. Den f0lgen de de bajst vrere en Dag gammelt
og
de mere fjendtli~indede end ellers , det lykke des ham dog langt om lam- Nat blev fastsa t som
Tidsp unktet, hidr0 rte fra en yngre Bjorn. lntet
selv ovel1for egn: Art~treller. Vi ge at kQmme en at dem paa $kud- bvol' vi igen skuld
e indfin de os ved vkker mere oplivende paa et Spand
i S. Sept embe r 1 9 2 9 : · Magister Alwi n P e·
maatt e hele Tlden tage os i Vare for bold. Men kan slrod fi>rbi; den sjreld- Lejren .
der sen, der n ylig e r hjemv endt f r a G r e nsultne Bund e end Frerte n af en
ikke at korome Fl~kkene for nmr ne Jagllejlighcd havde nok gjort ham
Etter at alt det, vi ikke brugte paa Bjorn. FEJr vi ri.gtig
lands eks p e dition, afs l u tter i D ag sin Sk_ilha:vde set os om,
og ~fte skjule os bag hoje Sten- nervgs. Sener e gjorde ogsaa 0stgro n- Rejse
n, og hele vor Kodlo rraad, var var vi allere de forbi
d r ing a f e t Slsed etogt til d et i nder st e af
Isfjelden~ og
blO<kke.
lrenderen ~iels et Jagtforsog - det bleven gemt i en gamm el
Scor e sby Sun d o g d e o ver rask ende N atu reskimoisk stod samtidig overfor et nyt Bjern eOgsaa Rreven leved e her i det Iu- Yar fe-rste Gang, han ba\'de set dette KOO.grav _
af dem fandtes der man- spor. eller retter e sagt Ire,
forho ld - baad e hvad anga ar D yre- o
for det
g
dre al I:ande t; i de 2 Dage vi strej- Dyr - men ogsaa hans Forso g mis- ge overa lt paa
Kysten _ og Teltet hidtor fe fra en Hunb j0rn med to
P l antel iv
h an de r f orefa n d t.
nylede onri Fjeide ne, modte vi godt lykke des. Uh·ene lod sig dog ingenforsvarligt lukke t, rejste vi kort efter foote Unger.
Der
kunde
nu
ikke
en Sues Stykker. Men b \'Or talrig lunde sltrremme og kom Qifte, isrer Midnat fra
Lejren . For Niels og mig, lrengere vrere Tale om at styre
HunRre'\"en her egentl ig var, fik vi forst om Natten, i N~erheden af Lejre n.
der skuld e i Bund eu af Nordvest- dene, i hvert Fald
ikke for mit Veduogle Dage sener e at vide, da den
\'i
fjord,
havde
var det bedst, at kore langs komm ende; man bavde nok at gore
opnaa
aa to lange Strejftogter, bvora i den 1 Stede r var Sueen allere
et
gode
Resul
tater,
de toot borl bgyndte at indfin de sig ved Lejren , men
vor Hovedopgave, at finde Is- med Fjord ens Sydkyst. Vi iulgte s med at holde sig fast paa Slreden,
ene forte os genne m et stort Det, der fo11bavsede
os mest, var dog for at stjrele af vort Kodforraad. Der
bjeme
ns og Srelens Ynglest-eder, var derfor med Karl og skilte s fra ham der stadig blev slynget op og ned
Dalstrog mod N<>rd, den anden over Vegetationen; en
saada n frodig Plan- var en ustan<lseJ.ig Kommen og
vi
derfor
ikke k.ommet nrol'mere; ved Mundingen af den Fjord , han paa den ujawn e Is, og saa haabe
Fireldene mod Nordvest, fik vi et tevrekst havdc
ingen af os tidlig,ere Gaaen af Rreve; naar man bavde
det
udmrerket Overblik over en stor Del set ved Scoresby
sidste Stykke ai Rejsen, der skul- skuld e under sege. Slredeforet ved paa, at der maatt e ske et eller anSund. Isrer Polarpi- fordrevet en halv Snes Stykk er, var
de
bringe os til Bunde n af Nordvest- Forde ns Sydky st var udmrerket; her det, d-er kunde -gore .en En<le paa
:tl'&o resby Land. Som vibav de ven- len, der paa sine
Stede r bedrekkede der straks et lige saa stort Antal, der
fjord,
var endnu tilbage. Oppe fra maatt e endnu for nylig have raset en denne mildest talt livsfarli:ge Slredetet, var Lande t overalt m ·rit, kun paa hele Sk.raaninger
med et tret Pile- kom frem fra et eller andet Skjul
FjeJde
ne havde vi set, at der ikke valdsom Storm. siden Isen de fle. ·k0rsel.
'I'oppen af de hojest e Fjrelde laa en krat, opnaa ede
en gansk e anselig mellem Klipp erne, som om de kun
var
langt til Bundcn, maask e en god ste Stede r var snefri , kun var det biLynd Brrekappe, som Rest af den Storrelse, dens
knudr ede Stammer bavde venl>et paa denne Lejlighed.
Vi moote snart flere Bjornespor,
Dagsr
ejse, og at der et Sted maatt e dende koldt her i Skyggesiden.
Indlan dsis, der en Gang ha,vde drek- var ikkc sjrelde
n af Armtykkelse. VJ, Rrevejagten \'ar imidlertid forbi, for
udelu
kkend e rut Hunb j0rne med nyfindes en mmgtig Brre, hvis Virkket bole Lande t. Hvor Indlands-- samle de nogle
Omtrent ved Middagstid naaed e foote Uuger,
torre Sta<mmer og e1lers ha-vde Granl rende rne nok tader aile var vandr et
somhed allere de var begyndt, men vi en lang Rrekk
isens Grrense nu laa, kunoo vi ikke trendte et Baal
e Isfjelde, der leb mod Brreen; men det besyn
- noget, der ellers get sig af de kostb are Rrevepelse.
derlige
Grund til at vente, at her fandte s et tvrers igennem
se; den maalt e Ji.gge langt inde i er ukend t i 0stgra
Fjord en; sands}"nlig- var, at de ogsaa var
nland , naar man
Ved denne Rigdom paa Land<lyr, storre Dyrel
komm
et
deriv, bavde vi ikke. Det vis var her mindr e dybt Vand,
Lande t mod Vest, sandsynligvis ikke bar Flydetrre
ved Haanden.
saa fra, de maatte aHsaa have deres
forundrede det OS egenf fig ~e, da sikres te, vi
da kunde g0re, var, fore- at Isfjeld ene var dreve t paa
ud.enlfor Scor-esby IAlnds Grrenser.
Dyrelivet a det Indre af Lande t vi en slwnn~ Morgen saa
Grund. faste Ophold her og kun foretage
tre hvide Jobig at lade Teltet staa, hvor det
Ved den betyd elige Afstaild f.ra svare de til Vegetatione
Efter nogtm Sogen Jrkkedes det
n og til det, lJ!_~ ~ stod paa en J mp]?:eblok
mindr e UdJlugter ind imellem Isi nu stod, og nejes med en Oriente- Niels at finde
YderJ>ysten er det indlysende, at der vi allere de i Ga.ar
et Sted, en Slags Hul- fjeldene. Vi lagde
havde set ved ringe ~tand fra Lefren. Ulven bol~a Mmrke til,
ringsr ejse med tomme Slreder. Rej- vej, ad hvilken
i det Indi"e af Scoresby IAlnd maah er- Kysten. Sneha
vi for.holdsvis let at ber ingen Hanbj0rne
ren syntes dog at af- der nemHg eUers i 0stgra nland
var, eller
lrnn sen skuld e foregaa i to Afdelinger, kunde komm
ske et andet Klima, end der, hvor vi tage nogefiOOd
e igennem denne for- ogsaa maatt e
det Indre a1 Landet, til paa de Stede r, hvor der findes et
de
vmre
megel
sjreldidet Karl alene under.s0gte den star- melige Isbarr iere,
kom rra. Foraa ret og Tobrudet var mens Moskusoks
der ellers syntes ne, og da Niels samti dig
en snare re blev tal- rigt Dyreliv, isrer bvor der <lr mang
i en Suee ste af de to ukcndte Fjord grene , der at sprerre Fjord
h\'G allere de begyndt. Vande t risled e rigere
en i hele sin Bredde. fane fandt en Hule,
. I aile de FfOlilie, 'i saa, var Moskusokser. J(ar], der
hvor en Hun1idligere laa lige overior os paa .Fjordens Syd- I det
ucd ad Fjeldsid~e, og de fleste smaa ny_foo
samm
e
vi
naaed e Stedet, stod bj0rn havde grave
te Kalve, og i den Tid hlavd~ haft Lejlig hed til at sh·yde
t
sig
ned for at toen kyst, meden s Niels og JCg skuld e for~ vi ovenfor et friskt Bjorn
espor, det de, var vi paa det rene
med tb.er i
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Fjordens inderste Forgrening at ha- mere Sikkerhed i Sagen, fer vi opve fundet Isbjarnens Yngles t~er. gav Eftersegningen, og foreslog derK!UD. gjaldt det endltru at finde ud af, for Niels; at vi gik tiltops paa det
hvor Hunbjomene med deres Unger nrermeste store Isfjeld, for at faa et
Overblik over hele Fjordbunden.
opholdt sig.
Aldrig for bar jeg staaet overfor
Eftersom vi nrermede os Brreen,
blev Jsfjeldene talrigere og Slrede- et saa smukt og i sin Storslaaethed
foret paa Grund af den dybe Sne, imponorende Fjordlandskab som
der havde samlet sig mellem Isfjrel- detto, der nu laa foran os. Hele Bundene, daarligere. Samtidig begyndte den at Nord,·estfjord var propfuld af
der at optrrede '\"and paa Iscn. Nog- Isfjelde, og ikke nok dermed, Isle af de sterste Isfjelde havde alle- fjeldene laa taarnet oven paa hinrede revet sig los fra Fjordisen og anden, og hele denne kolossale i\1assejlede i en Vaage, andre havde kal- se befandt sig i stadig Bevregelse. 1
vet og slaaet store Revner i Fjord- Baggrunden mellem h.oje, takkede
isen. Men Bjornesporene blev hyp- Fjelde fled to mregtige Brrecr ud,
pigero, jo lrengerc vi kom frem. hvis tidlige og enorme Virksomhed
Bjornene havde udelukkendo holdt disse store Ismasser skyldtes, Udensig til Isfjeldene og der gravet dybe for Brreeme var der aabent Vand,
Huller i Sneen efter unge Sreler; den og der kunde nreppe tvivles om, at
blodplettede Sne viste tydeligt, at de det var der, Hunbjernene opholdt
ikk,o havde gravet forgreves, og at sig med deres Unger. I Kikkerten
Srelernc i stort Antal ynglede her fik vi ogsaa 0je paa tre enlige Bjormellem lsfjeldene. Men bvor op- ne, men der kunde ikke vrere Tale
holdt Bj0mene sig nu? Niels mente, om at fortsrette Rejsen; det vilde
de var vandret over Land til en an-~ have vreret den sikre Dod, om vi
den Fjordgren dette var jo ikke havde vovet os ud i detto Kaos af
umuligt, men jeg vilde dog have Brreh;. Men nu havde vi jo fundetl
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Vi blev endnu to Dage her paa
udmrerket Bjornehund. Dette var ikke kommet paa Benene igen, da
desv~rre kun altfor sandt; for i det Hundene aUerede havde nuaet Bjer- Kysten og benyttede Tiden til at unsamme, dett saa Bjornen, lagde den nen og denne med et Brag satte sig dersoge Fuglelivet i det Iodre af
sig pludselig med en saadan Void- paa Slreden. Hundene, Slreden og Landet og bred saa op bjemefter.
somhed i Selerne, at jeg faldt bag- Bjorn en blev ojeblikkelig til et ene- Hjemrejsen til Kolonien tog os ti Daover paa Slreden. De andre Hunde ste stort Vin·ar. HeJdjg,>is kom Niels ge. Ved Kolonien tTaf vi Fangeme,
fulgte ojeblikkelig Forerens Eksem- ! nu til og gjorde en Ende paa det, for vi havde forladt ved Bjerueoerne, de
pel, og i et Nu var vi forbi Niels' ellers havde der nok ikke vroret en var allerede for en Uge siden vendt
Slrede. Jeg naaede lmn lige at raabe eneste Huud af mit Spand tilovers. tilbage. Deres Rejse havde vreret forForst den f0Igende Morgen kom vi greves; de havde hverken skudt eller
til ham, han sl"Uide ' 'ento med at
skyde Bjornen, da jeg gerne vilde 1 tilbage til Lejren, hvor vi traf Karl, set en eneste Bjorn. Da de saa lurrte
fotografere den. For at faa Appara-/ der allerede den foregaaende Aften om de Resultater, vi havde opnaaet,
tet op af Tasken, der hang paa Op- 1havde indfundet sig her. J{arl bavde lagde de straks Planer om at rejse
standerne, var jeg tvunget til at! skudt en Hare og uogle Ryper, men derncd, og fjorten Dage efter rejste
vende Ryggen til Hundene. Da jeg mistet en af sine Runde, der var ble- alle Fangerne. sammen med Kolon.iefter ct 11-linuts Forlab igen vendt~ vet syg under Rejseu. Den Fjord- bestyreren til det Indre af Scoresby
mig om med Apparatet i Haanden, gren, hun havde undersogt, skulde Sund for at bygge et Overvintringssaa jcg til min Skrrek, at Hundene eiter hans Udsagu vrere af meget hus ved Mundingen af Nordvestfjord.
nreppe var en Slredelrengde fra BjOT- 1 stor Udstrrekriing mod Vest med en De forsogte ogsaa at trrenge lrem til
nen. Orn at fotografere kunde her ik- ~ stor og virksom Brre i Bunden. Han Bunden af Nordvestfjord, hvor vi
ke vrere Tale. En Fanger vilde i det- havde ogsaa set enkelte Spor af Hun- hiwde vreret, men maatte opgive det,
te 0jeblik have Josnet aile sine Hun- bjorno med nyf0dte Uuger, men in- da !sen allerede var ved at bryde
de fra Slreden, men jeg. bavde ingen g~n levende Bjerne. Landet paa op.
Scoresby Sund, i Juli 1929.
Kniv ved Haandeu til at skrere FJordens Nordkyst skulde vrere memange
set
havde
han
frodigt;
get
inSkaglerne oYer med, og heUer
gen Skydevaaben parat. Det kloge- Moskusokser, Harer og Ryper og funste, jcg da kunde gore, var at lade det Spor af Ulve. !0Vrigt troede ban,
mig falde af Slreden. Jeg var eudnu at Landet maatte vrere en stor 0. 1
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hvad vi lrenge havde segt efter: Isbjornens og Fjordsrelens Ynglesteder, der laa i den mest utilgrengeHge
Brreis i Bunden af Fjordens inderste
Forgreninger c.a. 400 Kilometer ira
Yderkysten. 0stgronlrenderen Niels
Yar saa begejstret over alt det, han
havdo set, at han lagde Planer om
at rcjse herned til Efteraa1·et med
hele sin Familie for at overviutre
her.
Paa Tilbagevejen til Tellet blev
der Lejligbed til en Bjoruojagt. Det
var en enlig, yngre Ruubjorn, som
Hundene pludselig fik Frerten af, da
deu paa Vej fra det ene Isfjeld til
det audet spadserede ude paa den
jrevne Fjordis. 'Niels var den forreste. Med det samme ban fik Oje paa
Bjornen losnede ban tre af sine Hunde fra Slreden, for at disse kunde
standso Bj0rneu og hindre den i at
flygte. Blandt mine Hun de b~fandt
sig en gammel Hanhund, der 10denfor mit Spand spillede en Rolle som
en Slags Forer. Som Trrekdyr duede
den ikke meget, men efter Gronlrendernes Udsagn skulde den vtere en

og
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:Mosh.llSokserne maa ,·rerne for de- hvid mv, lBb ojeblikkelig efter sin sage at uaa ind til Brreporten i Bun- , f.orate i Nordvestfjord. Sporet kunres endn u uselvslrendige Afkom, er Riffel. Ulvene var imldlertid flygtet, den af Nordvestfjord. Den felgende de hejs t vrere en Da~ gammelt og
de mere fjendtligsindede end ellers, det lykkedes ham 00g langt om lam- Nat blev faslsat som Tidspunktet, bidrerte fra en yngre Bjorn. Intet
selv ovemor egne Artsf~ller. VIi ge at koonme ·en af d'em paa Sk:ud- hvor vi igen skulde indfinde os ved virker mere oplivende paa et Spand
sultne Hunde end Frerten af en
maatte hele Tjden tage os i Vare for hold. Me n han skOO for.b l; den sjreld- Lcjre n.
~8. S eptember 1929: Magister Alwin P eEfter at alt det, vi ikke brugte paa Bje m .. For vi rigtig h~vde. set os om,
ikke a t komme Flokkene tor nrer ue J agtlejlighed ba•·de n ok gjort ham
dersen, der nylig er hje mvendt fra Grenog ofte skjule os bag boje Stcn- uer vos. Sene re gjoDde ogsaa 0 slgron- Hejsetl , og hele vor Kediorraad, va r var VJ al~e~·ede forb t Is.fJelde~e og
landsekspedition, afslutter i Dag sin SkilJrenderen Niels et Jagtforseg - det bleven gemt i en gam mel eskimoisk stod samhdtg overfor et nyt BJerneblokke .
dring af et Sloodetogt til det inderste af
Ogsaa Rrev·en leve<:Le her i det In- var ferste Gang, han havde set de ttc Kodgrav - af de m fandtes der man- s~or, e.Ua r rette re ~gt t re, for d~t
Scoresby sund og de overx•askende Natura1f Lande t; i de 2 Da.ge vi strej- Dyr - men pgsaa hans F orseg mis- ge ove rall paa Kysten . _ og Teltet hu:lrerte fra en HunbJom med to. nydre
forhold - baad·e hvad angaar Dyre- og
fede om i FJ.e1dene, moote vi godt lykkedes. Ulvene lod sig dog ingen- forsvarligt Jukket rejste vi kort efter fedte Unger. Der kunde nu tkke
Planteliv - _han der fore fandt.
en s ues Stykker. Men hvor talrig lunde skrremme og kom o.Ue, isrer Miduat Ira Lejre~\ For Niels og mig, lrenge~e vrere Tale .om at styr~ Hunuer skulde i Bunden af Nordvest- dene, 1 liVert Fald tkke for rnlt VedRreven her egenllig var, fik vi forst om Natten, i Nrerhede n af Lejren.
'II.
Vi havde opnaaet gode Resulta ter, fjord, val· det bedst, at kere langs kommende; mau ba vde nok at ge re
DQgle Dage senere at ,jde, da den
to lange Strejftogter, hvoraf den J Steder var Sneen allerede toot bmt. j bgyndte a t indfinde sig ved JAjren, men vor Hovedo_pgavc, at fin de I s- med F jorde ns Sydkysl. Vi f ulgtes med at holde sig fast paa Slreden,
og skiltes fra ham der stadig .blev slynget op og ned
Kod.forraad. Der bjorneus og Srelens Ynglesteder, ,-ar derfor med
dog Ifor at stjrele af
ene lerte os gennem et stort Det, der forbavsede os mest,
Dalstmg mod Nord, d en anden over Vegetationen; en saadan frodig Plan- f var e n ustandseltg h.ommen og vi derfor ikke kommet nrermere; ved Mundin<Ten af den Fjord han paa den UJrevne Is, og saa haabe
Slredefore; ved paa, at der maatte ske et eller an.man bavde det sidste Stykke af Rejsen, der sku!- skulde
Fjreldene mod Nordvest, fik vi et tevrekst bavde ingen af os 1idliger.e Gaaen af Rrev{';
udmrerket Overblik over en stor Del set ved Scoresby Sund. l s rer Polarp1- fordrevet en halv Sues Stykker, var de brlnge os til Bunden ai Nordvest- Fordens Sydkyst var udmrerket; her det, der kunde gore en Ende paa
af Scoresby Land Som vi haYde ve n- len, de r paa s ine Steder bedrekkede der straks et lige saa s tort Antal, der fjord, var endnu tilbage. Oppe fra maatte e ndnu fo r nylig ha,-e .rasel en denne mildest talt livsfarlige Slredetet var Landet overalt isfrit, kun paa hele Skraaninger rued et tret Pile- kom frem fra et eller ande t Skjul Fjeldene havde n set, at der ikke voldsom Storm, siden ! sen de fie- korsel.
Vi medte snart flere Bjomespor,
To~pen af de hejeste Fjrelde laa en krat, opnaaede en ganske anselig mellem Klippe rne, som om de kun \'ar Iaogt til Bunden, maaske en god ste Steder \'3 r snefri, kun var det biaf Hunbjorne med nyudelukkende
Skyggesiden.
i
r
he
koldt
dende
maatte
Sted
et
de.r
t
a
og
Dagsrejse,
tyn,d Br~kappe, som Rest al den Storrelse, dens knndrede Stammer luvde \·entet paa deane Lejlighed.
Omtrent ved Middagstid naaede Iedte Unger, der alle var vandret
M a ndsis, der en Gang bavde drek- var ikke sjrelden a1 Armtykkelse. Vi Rrevejagten var imidle rtid forbi, for llndes en mregtig B.rre, hvis Virkk et hele Landet.,. Hvor Indlands-. samlede nogle torre Stammer og l elier~ havde Grenlrende rne nok ta- somhed allerede var begyndt, men vi en lang Hrekke I:sfjelde, der l0b mod Brreen; men det besynderlige
Grund til a t vente, at her fa ndtes et tvrers igenne m Fjorden; sandsy;nlig- var, at de ogsaa var kommet derisens Grrense nu laa, kunde vi ikke trendte el Baal - n oget, der ellers 1 get stg af de kostbare Rre\'epelse.
se; den maatte ligge langt inde i er uke udt i 0 stgranland, naar man 1 Ved de nne Rigdom paa Landdyr, storre Dyreliv, havde vi ikke. Det \'is var her mindre dY'bt Vand, saa Ira, de maatte altsaa have deres
iorundrede det os egentlig ikke, da sikrcste, vi da kunde gare, var, fore- at Is!jeldeue var drevet paa Grund. fas te Ophold be r og kun foretage
Landet mod Vest, sandsynligvis iklte ihar Flyde trre ved Haanden.
Dyrelivct ~ de t Indre at Landet >'i en skonne Morgen saa tre hvlde Jobig at lade Teltet staa, hvor det Etter nogeu Sagen lfl•·kedes det mindre Udfflugte r ind imelle.m I sudernfor Scoresby Lands Grrenser. •
Ved den betydelige Afstand fra S\'arede lil Vcgetahone n og til det, Dive, der stod paa e n l<lippeblok i uu stod, og najes med en Or iente- Niels at finde et Sted 1 en Slags Hul- Jjeldene. Vi Iagde og.saa Mrerke 1il,
Yd erkysten er det indlysende, at der vi aUerede 1· Gaa r havde set ved ringe A!:;;tand fra Lejre u. UlvenJtol- ringsrejse med tomme Slreder. Rej- vej, nd hvilkeu vi forboldsvis let at h er ingen Hanbjerne var, eller
idet lndre af Scoresby Land maaher- Kysten. Sneha ren syntes dog at af- d'er nemlig ellers i 0 s tgronlnud l'un sen skulde foregaa i to AfdeJinger, kund e komme igennem denne for- ogsaa maatte de vrere meget sjreld!.
skeet andet Klima, el'id de r, hvor vi 1 tage noget mod det Indre af Landet, t~l paa d·e .st~der, l.lvor derJindes e t idet Karl alene undersogte den st0r- melige Isbarriere, der ellers syntes Jle, og da Niels samtidig i e 11 Snekom fra. Foraaret og Tobrud~t var ~1ens Moskusolisen sn~re~~ ble v t~- ng: D}~·e~Jv, Hire~ h vor der er. m.ange ste a.f de ~o ukendte Fjo~dgrene, der . at sprerre Fjorden i hele sin Bredde. f~ne faudt en little, bv.o r en Hunher allerede begyndt. Vandet nslede ngere. I aHe de Flokke, n saa, 'ar ~ooku:sol~ser. Karl, der ltdl 1ger~ Jaa hge O\ erfor os paa FJordens Syd- I det sam me ,.i naaede Stedet, stod bJern havde gravet sig ned for at f~
1
ued ad Fjeldsiderne, og de fleste smaa nyfodte Kalve, og i den Tid ha,ode haft Lejlighed til at skyde en l;yst, medens Niels og jeg skulde for· vi overlor et fri skt Bje rnespor, det de, var vi paa det rene med her j

' I det Indre af Scoresby Sund.
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Vi blev endn u to Dage her paa

Kysten og bcuy ttede Tide n til at underse ge Fugle livet i det Judre af
J .ande t og bmd saa op hjem efter.
Hjem rejse n til Kolonien tog os ti Dage. Vcd Kolonie n traf vi Fang erne,
vi bavd e forl adt 'ed Bjorneeerne~ de
var aller ede for e n Uge s iden vend t
tUbage. Dere s Rejs e havd e vreret forgreves; de bavd e hverk en skud t eller
set en enest e Bjorn. Da de saa hor te
om de Resu ltater , vi hasd e opna aet,
lagde de strak s Plan er om at rejse
dernc d, og fjorte n Dage efter rejste
aile Fang erne sanu uen med Kolonibesty reren til del Indre af Score sby
Sund for at bygge et Overvintringshus ved l\lun dinge n af Nordvestfjord.
De forse gte ogsaa at trrenge trem til
Bund e n af Nord vestf jord, hvor vi
havdc vreret, men maat te opgive det,
da l sen aller ede var ved at bryd e
op.
Score sby Sund , i Juli 19'29.
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jeg desuden vilde skafie Oplysn~nger en Rejse _som denne have gjort kom- ' tidig synger den dansende og slaar Jsfj<t}de, at de belt sprerrede Fjorom andre Pattedyrs Forekomst l de plet umuhg.
dertil Takt paa -en Tromle - i det- den. der dog paa dette Stcd hal· en
hidtil uberejste, yderste ForgreuinDen 30. April korte vi fra Kolonien te Tilfrelde en Grydc. Saa primitiv Bredde af 20 Kilometer. Det blev
ger af Scoresby Sund, besluttede jcg og overnattede forste Gang paa Gnm- hele denne Forestilling ogsaa var, den falgende Morgen en balsbrrek'1.
r'
17. S ept-ember 1929: Magister Alwin Pe-'
i Foraaret 1929 selv at opsoge dis;;c lrenderbopladsen paa 0;;tkysten af havde den dog en oplivende Virk- kende Slredekorscl op og ued ad
Y\ fJoi
dersen, der nylig er hjemvendt fra GronSteder.
Jamesonsland. Herfra fik n den fol- ning paa OS allc.
nogle Yreldige Is marke,r, for vi igen
~
landsekspedition, skildrer et Slredetogt til
Da Tiden igeu \'ar iude, b\·or Fan- gende ~lorgen Rejseselskab, idet tre
Efter syv Dages Forlob uaaede vi med mere eller mindre odclagte !:>lreJr..
-r . ..N# det inder.ste af Scores by Sund og de overragerne rustede sig til de aarlige Bjor- Fangere, der vilde paa den sredvan- Noraoslbugten. Vcd Indgangen til der naaede ned paa den jan ne Fjord( ) 1t-V~:
skende Naturforhold- baade hvad angaar
nejagter, h envendtc jeg mig til to af lige Rejse til Bjorne.oernc, sluttede denne Bugt, b\'or der Jaa mange Is- is. Andre Steder 1.-undc vrere helt
~
"'01.
Dyre- og Planteliv - han der forefandt. Vi
de drisfigste Jregere og bad dem om, sig til os. • Vi ba\·de regnet med at fj elde, fik Fangcren paa den forreste fri for Isfjelde, som den Strrelming
J)lll #-!;•\
bringer i Dag fo1·sto Del af Skildringen.
mod BetaJing, tagc mig med. Dog kunne k.Dre paa Fjordisen, i bvert Slrede .0jc paa en Huobjorn med to vi nu korte paa Yest fo.r Stormp)' nt;
maatte
de forpligte sig til at trrenge Fald det fo.rste Stykke af Vejen. Men fjorgamle Unger. Bjornenc, der flyg- sandsynligvis var her wcgE>t dyht,
:;/
saa
vidt
frcm i det Indre af Fjorden, det \lste slg snart, at dette var umu- lede, blev hurtig standset af Slrede- saa at I sljeldene Jcttere kundC' SC'jle
aar Foraaret cr kommet, ogSneen om det nu var lykkedes ham at finde
som
det
paa nogen .Maade lod sig ligt, overalt paa Fiordisen laa· Sue- hundene, ogJ.aldl omslder for Gran- for Vinden, naru: der vat· aal>ent
paa J<' jordisen bcgynder at blive Bjornen; Yuglt•:>teder, men dct blov
g0re.
en cnduu saa dyb, at Hundene ikkc lrendernes Bosser. Dagen cftcr den- Vand.
\Uad og tung, plejer Gr.onlronderne stadig beurogtet. Enkelle af dem
'l'il vore Slredcr havde vi hver el kundc hundc. Vi maatte da tilbago ne Bjornejagt skiltes vi fra de tre
Et Sted paa Fjordens Sydlcyst san
ved Scoresby Slindat re~e til det havdc nok set IIunbjornc mcd ny:.
1nc1rt' at F jorden paa Bjmnejagt.
fodte Unger, som de troedc maattc I•'orspand af syv Hunde; mine Iluudc til Kystcn ., og lagde nu Vejen over Fangere, ide t de kol"tc over til Bjar- vi on Gletscher, dcr imponc 1·edc H<'lv
DiRse Fnngstrejser, der anses for vrerc lwlllUlet frn Fjordcns inderstc var af den lille ostgroulandsl;:e Hare, den !aYe 'Vcstkyst af Jamesonsland. neoeme, medcns Nordgronlrenderen Gmnlrendcrne, saa og:wa d~ standAarcts slorste llegivenhed, bavde Forgreuiugcr, me-n hvor, kunde de det udmrerker sig \'ell l.Tdboltlt>nhcd Det gik lmn lang-;:;omt fremad, for Karl Mathiesen, 0 stgronlrendercn sede del·es SJreder, for at bctrngtc
hidtil Jmn stntl;:t sig til Bjarneoernc ikke Rige. Dc.r var dog ingen imel- og en glubeude Appetit. Slredcrncs ogsaa hor Jan Sueen dyb. Men for Niels Arkc og jeg fortsatte ind ad den - no get, de eller:; sjrelden gor;
Gletscheren laa i et Dabtrog llojt
og Danmark::; 0, der Jigge r i Midten lem, der tvhledc paa, at dcr hvert Oppakning var saa riuge som muligt, il;:kc at tt a!lte Hundcne for tidlig, Nordvestfjord.
Nord,·cstfjord cr den storste af oppe mcllem Fjeldcne, og ~tod sikuf Sroresby Stmd. ca. ~00 Kilometer Aar yugledc et betydeHgt Antal Is- og bestod forudPn c>n Del IIunde- lwrlc \"l aile i et og samme Spor, og
fra Kolonien ,-cd Fjordens 1\Iunding. bjorne i dct Indrc at Scoresby Sund, pemmikan, som jeg hanl<:" sorgct for, skiflPdes til at \'tere den forreste. Scorcsoy Sunds talrlgc Forgreningcr. kert i Fo.rbindelse med HoJiandsisen
l let er altid morsomt at nme man- Den bar en Lrengde af godt 150 Ki- i det indre nf :Reuland. Det mrerkLn:>ng-< rc ju<l ad Fjorden ba•de end- men di:<sc l:;bjornc kom for;;t til og som kun skuldc brugPs i U\' ydcrntt ingcn Fanget· \'O\et sig irem, dels Sync, naar de res Unger Yar blevet ste Kodsiil!relde. a! \-ore So\ cp·>::>er, ge Slxdcr i Folge; Gronlamdcrne er lomctcr, og der hcrs:ker Fastlands- nerdige ,·ed denne Glcbch~r var,
paa Grund af den dyoc Sne, der gor ct •\ar gam mel og Jla3 Yandring ud et Tclt. et Priiim.,.app~rat o~ l'Ptrole- ulrrettC'li~e i at iortrellc Historier, og klima i dens inderste Forgreninger, at den mundedc ud over en brat
um. Endnu mere !:'partan ... K 'ar Pro- vittigc 1'ilraab gaar ustandselig fra der Jigger ca. 3;)0 I\ ilometer fra 1\lippevreg ra. 200 Fod over Havet.
dct meget vanskeligt for Hundene at af Fjordeu.
I Fjordens ydre Del Fra deUlle betydeligc Hojde lia"ltedc
tra-kl~e Slrodeu, dels turdc Fangerne, 1 For Fangerue::: J,.ntercsser 'ar det vianten, der liun bcs;od af !-'ukker, $lrede til Slreoe. Om Aftenen, naar Ydcrkyslen.
'ed den hetydclige _\f:>tand fra. de uden Betydning, om d~ kendte nogct The, Salt og en Daase Kik', •.'wnt ri l'l'ltcnc ,·at· rej'-'t. Huadene fodredc btS'ia:lr Kyst('n af hojc Granitfjelde., den sine vreldlge Jsfjelde ned i Fjorntermeste beboede Steder, ikke ud- til Bjorncns Yoglcstcdcr ('Jier ej; de regnede rued, at Re ·s!,'n , ildP vare og ' i ... 1\ hm de:- faaet os et hafligt der de flcste Steder cr bedrokket af den. Den syntes allerede at ha,·e
smtte sig for den ~luliglted at kommc 1\'ilde heist have de fjorgamle Unger, det mestc af c11 :naan •d. J)Pt \ ar I· odt'r, ,·ar dl'r. gerne en af .Ostgron- en tynd Brrokappe. Del mest frcm- begyndt sin Yirksomhed; en mregtig
til at mangle Ilundcfodcr, for alt paa jog det \":tr nPtop dem, de modlc paa ab;;olut nodwndigt. nt vi <·rn~t>rCdP hendel'llP, cl~r opfortc en Yarlant af trredendc ved denne> Fjord er imid- Isolok bang ud o\·er Klippen og true.
disse lange Slrederejser aiba-nger nu deresRejser til Bjorneoeruc og Dan- os ved Jagt; og tlet, Yi hon•th-agelig c.lf'H ga.nlt• e~kimoiske Trommedans, llertid dens lalrige og ualmindelig de rned at styrte ned, h\·ad Ojcblilt
4 cngang af Slredehundene.
marks 0. Men mig intrresserede det kom til at !eve af under Rejo.;c·n . ,·ar <'n .\ rt l\faYC-dans. der opfores staa- \'lrksomme Brrecr. Allcrede \'cd det skulde nere.
liver Gang en Fanger kom hjem megct at fan oplyRt lwor og !Jvorle- frossent S~lkod. En ~tmre Oppak- ,.nd n~~ he:--taar a£ ust-;mdseligc Bug- ISlormpynt, h,·or 'i forste Gang slog
Bortset fra de Van:>keligheder, IS:
fra R.iorncjagteo, spurgte jeg ham, des Isbjorncn plejcr at ynglc, og da njng af europa-jskc Fodemitllcr \ Jhk 1Hidninger og Kurebojninger. Sam- JLejr, Ina dcr !>aa mange indefrosne fjeldene lagde i Vejeu for os, ,·a r

I det Indre af Scoresby Sund.
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Ovt'rskud paa 314,000 Kr.. og Hu.smandsbrandka600n har for0get sino Re.server

SlredefDret i NordvesUjord det bed- skont vi hidtil ikke ha-vde fundet det red& ikke lrenge, fHr vi saa to en-' slrakte ]rengere; ,,amirllnka" (m~
ste, man kunde ooske sig. Enten mindste Spor a! dens Tilstedev~cl lige Tyre, der gik og grressede paa! ge) var det Resultat, han opnaaede.
var Sneen baaed som Sten, thi der se i Fjorden.
en Skraan.in.g. Jeg .havde ikke ventet Ostgr0nlrenderen Niels bavde imidherskede en bidende Kulde her, clLige sid&n vor Teltplads ved at triDffe Mosh."USoksen h&r, og tro- lertid faaet 0je paa en Srel nede paa t
ler ogsaa var Isen total snefri. Det Stormpynt var vi kort Jangs med ede, at dens Ud<bredelse i Fjorden Iseu og var gaaet ned for at skyde
var tydeligt at se, at der mange Ste- Fjordens Sydkyst; hovedsagelig, for- indskrrenkede sig til Landene nrer- d~n. Imedens gik: Karl og jeg
paa
der endnu for nylig havde vreret di Slredeforet her var bedst. Men mest Yderkysten. Men jeg slrulde Harejagt. Vi manglede Kod
til os
aabent Vand. Paa den Maade kom her laa ingen Sreler paa Isen, og da faa andet at vide, her var fiere 5tMv og vore Hunde, og skod
derfor 1'
vi burtig fremad og kunde allerede vi allerede i to Dage havde manglet Moskusokser, end nogen af os tidli-1 saa mange Harer, vi kunde brere.
to Dage efter at Fangerne havde for- Huudefoder. foreslog Fangerne at gere bavde set. Saa. snarl vi var
Da vi kom ned til Teitel. var Sreladt os i Nordostbugtcn, slna Lejr k0re over til Nordkysten, hvor vi lwmmet over det fl}rste Fjeld, der len a.Jlerede flrenset og par·teret.
Det
paa (let Stcd, hvor Ryder i Efteraaret havde faaet 0je paa en storre sne- havdc taget Udsigten fra os, saa vi var ik:ke meget til 21 Hw1de,
men
1890 maatto vende om, da han bl ev fri Kyststrrelming. Der vilde v i saa dem i store Flokke. I en Lavning dog tilstrrekkcligt
til at stille den
standset ai Storm og Nyis, og ikke blive et Par Dage, fo r at Hundene, lig_e foran os stod tre Flokke, hver vJPrste Snit, og her \'ar jo Vildt
nok,
n.aaede at trrenge frem til Fjordens der var dodtrrette, kunde rekreere paa ca. tyve Dyr, og paa Skran- saa for den Sags Skyld bchovede vi
Ende.
ningen af del nrermeste Fjeld op- ikke at gore os Bekymringer.
1sig lidt.
Det visle sig ogsaa snart, at vi ~
Det blev en glredelig Overraskel- holdt sig mindst et dobbelt saa stort l De to folgende Dage ben yttooes
nu ·ikke lrengere Jmnde rctte os ef- 1se for os. da vi nrermede os Kysten. Antal. Overalt. l1vor vi undersogte til en n roromere Undcrs0gelsc a·r Lanter Kortet. Den Fjordgren, som ed'- Her var fuldstrendig sncfrit, ingeu Landel i Kikkerten, va·r der Moskus- det, der strakte sig ud til Nordky- 1.
ter Ryders Mening skulde lobe bag bratte Fjeldvregge med en Gletscher okser a t se.
· steu af Nordvestljord, og som a f Ryom Renland og ved en Brre vrere ad- i etlwe rt Dalstrog, som vi hidtil havEt nndet Dyr, vi modte heroppe, der havde faaet Navnet .,Scoresby 1
skilt f.ra Rypefj<>rd, saa vi ikke no- de vreret vant til at se. 1{ysten skraa- og som forekom os at vrere endnu Land". Dog bavd e Ryder nrermesl t1
get til; den syntes ikke al cksistere. , nede ca. 100 Fod jrevnt opefter. Hell talrigere end M ~k-usoksen, var Sne- vreret i den 'fro, at Indlandsisen
Derimoo landt vi lrenger& Vest paa nede voo lsen traadte den nogue baren. Den syntes aabenbart ikke drekkede Landets lndre, ligesom de
en mindre og en stor Fjordgren, der Granit frem, rnedens man nogle faa om Opholdet i Lavningerne, for der fieste andre Stooer i Scoresby Sund.
begge l0b mod Vest og munded e et Meter hojere allerede lwnde finde saa vi ikke rnoget til d en, men va·r Men efte r det, vi havde set, og isrer
Sted i det Indre af Landet. Det var en Irodig Vegetation. Vi korte op ualmindelig talrig paa F jeldskraa- paa Gr und af det rige Drreliv, havimidlertid vor Opgave at trrenge paa en lille grusbelagt Terrasse ne- ningerne og i de hfljlliggende D-al- de vi Grund til at anlage, at her fand- ~
frem til Bunden af Nordvestfjord. , de \'ed Stranden og gik, etter at strog. Rarl ha,-de sat sig ned paa tes en storre isfri Landstrrekning,
Etter d e talrige og ualmiudelig sto- Hundene var tojret, straks til Fjelds; en Stenblok og var begyndt med at
J
re Isfjrelde at domme, maatto her det var fristende at faa at Yide, bvad trelle de hvide Prikker paa den n:.er{lt...v,
~
1
li~e nogle mregtige og isror virk- Dyreliv de·r landtes her. Det 1erste, mestc Sluanning, han opgav, da
......,
~~
somme Brroer, og her ,·ar der Sand- \'i stodte paa, var Spor og Ekskre- naaede til hahireds, vel sagtens forsynlighed for at trrellfe lsbjornen, menter ar Moskusoksen, og det va- di !hans Kendskab til Tallene ik:ke
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I jeg desuden vilde skaffe Oplysnin ger en Rejse som dcnne have gjort komtidig synger den dansende og slaar Isfjelde, at de
o~ ~ndre

FjorP~ttedyrs Forekom sti ~e plet umulig.
dertil Takt paa en Tromle - i det- den, der dog paa dette Sted har en
hidtil ubereJste, yderste Forgrerun- Den 30. Aprillwr te vi fra Kolonien te Tilf~lde
en Oryde. Saa pri.mitiv Bredde af 20 Kilometer. Det blev
'"\ J ger af Scoresby Sund, beslutted e jeg og oYernattede ferste Gang paa Orenhele
denne
Forestilling ogsaa var, den folgende Morgen en halsbrrek. , 17, Septemb e;r 1~29: Magiste r Alwin Pe1· F oraaret 1929 se1v ut opsege disse 1~n derboplad sen paa
0 st k ysten af bavde den dog en oplivende Virk- kende Shadelwrsel op og ned
dersen, der nylig er hjemve ndt fra Grenad
Sted er.
J amesonsJand. Herfra fik vi den
folning
paa
os
landsek speditio n, skildr er e t Slcedet ogt til
alle.
nogle
vreldige
Ismarker
,
fer
vi igeu
Da T.d
·
· de, h vor F an- gen de Morgen
1 en 1gen
var m
Rejsesels kab, idet tre Efter syv Dages Forlab naaede vi med mere eller mindre edelagte
det inderst e af Scoresb y Sund og de overra• ~ ~ ge
Slret cde Slg
· t•l
d
1·
B.
p
~ •.
d
roo
ild
rus
1
e aar 1go J9r- angere, er v e paa d en sredvan- Nordostbugten. Ved Indgangen
sk ende• Naturf orhold - baade nvad a ngaar
til d>er naaede .ned paa den jrevne Fjord1
·agter, henven dte ]eg
· mig til to af lige Rejse
neJ
til Bjerneoerne, sluttede denne Bugt, hvor der laa mange Is- is. Andre Steder
Dyre- og Plantel iv - han der forefan dt. Vi
kunde voore belt
de dr.IS tigste J regere og bad dem
om,
sig
til
os.
Vi havde regnet med at fjelde, fik Fangeren paa den forreste fri for Isfjelde, som den
'bringer i Dag f0r41te Del a f Skildri ngen.
Strookning
· me d. Dog kunne
mo d Be taling, t age nug
kere paa Fjordisen, i hvert Slrede 0je paa en Hunbjern med to vi nu kerte paa Vest
for
Stormpyn
l;
maatte de forpligte sig til at trrenge Fald det ferste Stykke af Vejen. Men fjorgamle Unger.
Bjornene, der flyg- sandsynligvis var her meget dybt,
aar foraaret er komm-et, og Sueen om det nu var Jykkedes ham at fin& saa vidt frem
i det Indre af Fjorden, det viste sig snart, at dette var umu- tede, blev huttig smndset
af Slredoe- saa at Isfjeldene lettcre k-uode sejle
f paa Fjordisen begynder at blive Bjornens Yngtesteder, men det bl& som det paa nogen Maade
lod sig ligt, overalt paa Fjordisen laa Sne- hundene, og faldt omsider for Gron- for
Vinden, naar der var nabent
vaad og tung, plejer Orenlrenderne stadig benrogtel Enkelte af dem gere.
en
endnu
saa
dyb,
at
Hundene
ikke
lmnderne
s
Besser.
Dagen
efter
denVaud.
ved Scoresby Sund at rejse til det havde nok set Hunbjern o med ns- Til vore
Slooder bavde vi hver et kunde bunde. Vi maatte da tilbage ne Bj0rnejagt skiltes
vi fra de tre
Et Sted paa FjMdens Sydkyst saa
Iudre af Fjorden paa Bjornejagt.
fedte Unger, som de troede maatte Forspand af syv B unde; mine Runde til Kysten.,
og
lagde
nu
Vejen
over
Fangere,
idet
de
karte
over
til
Bjer\'i
en Gletscher , der imponere de selv
Disse Fangstrejser, der anses for vrere kommet tra Fiordens inderste var af den Wle
ostgronlandske Race, den lave Vestkyst af Jamesonsland. neoerne, medens Nordgren
lrendercn
Gronlrenderno, saa ogsaa doe standAprets storste Begivenhcd, havde Forgreninger, men hvor, kunde de der udmrerke
r sig ved Udholdenhed Det gik kun langsomt fremad, for l{arl Mathiesen, 0stgrenl::
enderen sede deres Slreder, for at bclragtc
b;dlil !run strakt sig til BjiJI'neoe rne ikko sige. Der var dog ingen imel- og en glubende
Appetit. Slredernes ogsaa her laa Sneen dyb. Men for 1\iels Arke og jeg rortsattc
ind ad den - noget, de ellers sjrelden gor:
og Danmarks fJ, der Jigger i Midtco lem, der tvivlede paa, at der hvert Oppakning
var saa ringe som muligt, ikkoe at trrette Hundene for tidlig, Nordvestfjord.
Gletscberen laa i et Dal~trog b0jt
af ScQresby Sund, ca. 200 Kilometer Aar yuglede et betydeligt Antal Is- og bestod
foruden en Del Hunde- k,e'rte vi alle i et og samme Spor, og Nordveslfjord er den
storste af oppe rnellern Fjeldene , og stod sikIra Kolonien ved Fjordeus Munding. bjorne i det Indre af Scoresby Sunt, pemmikan,
som jeg bavde sargct for, skiltedes til at Yrere den forreste. Scoresby Sunds talrige
Forgreni nger. kert i Forbindelse med Rojlandsisen
Lamgcre ind ad Fjorden havde end- men disse Isbjorne kom forst til og som kun
skulde bruges i de yder- Det er altid morsomt at vrere man- Den har en Lamgde af
godt l 50 Ki- i det iodre af R~nland. Det mrerknu ingen Fanger vovet sig frem, dols Sync, naar dores Unger var blev·et ste Nodstilfm
lde, af vote Sov.eposer, gc SJrede1· i F0lge; Gronlrenderue er lometer, og der bcrslcer
Fastlnnds- vrordige vcd dennc Gletsche r var,
paa Grund af den dybe Sue, der gar et Aar gammcl og paa Vandring ud et Telt, et
Primusap paral og Petrole- utrrettelige i at fortrelle Historier, og klima i dens inderste
Forgreninger, at den mundede ud 0\·er en brat
det meget vanskeligt for Hundene at af Fjorden.
um. Endnu mere spartans k var Pro- viWge Tilraab gaar ustandselig fra der Jigger
ca.
350
Kilomete
r fra J{lippevreg ca. 200 Fod over Havet.
trrekke Slreden, dels turde Fangerne ,
For Fangerne s Interesse r tar det vianteu, der knn bestod af Sukker, S!rede til Slrede.
Om Aftenen, naar Yderkysteu. I Fjordens ydre Del Fra denne belydelige H0jde
ved den betydelige Afstand fra de uden Betydniog, om de kendle ooget The, Salt og
kastede
en Daase Kiks, skont vi Tellene ''ar rejst, Hundene iodrede bestaar Kysten af hoje
Granilfjelde, den sine vreldige Isfj elde ned i Fjornrermeste beboede Steder, ikke ud- til Bjornens Ynglestcdcr eller ej; de regnede med,
at Rejson \ilde vare og .,; selv havde fl}aet os et krattigt der de fleste Steder er bedmkke
t af den. Den syntes allerede at have
srette sig for den Mulighed at komme vildo holst have de fjorgam!e Unger, det meste
af en Maancd. D~l var Foder, var der gerne en ai 0stgren- en tynd Br::el<appe. Det
mest frem- begyndt sin Virksomhed; en mregtig
til at mangle Hundefoder, for alt paa og det var netop dem, de modte paa absolut
nedvcndigt, at vi ernmrede henderne, der opferte en Variant af trredcnde ved denne
Fjord er imid- Isblok hang ud over Klippen og true.
disse lange Slrederejser afhoonger nu deresRe jser til Bjorneoeme og Dan- os ved Jagt;
og det, vi hov~dsagelig den gamle eskimoiske Trommedans, jlertid dens talrige og
ualmindelig de med at styrte ned, hvad 0jeblilc
engang at Slredchundenc.
marks 0. Men mig ioteresserede det kom til
levc af under ReJSCn, var -en .Art Mavedans, der opferoes staa- virksomme Brreer.
Allerede ved det skulde vmre.
Hv~ Gang en Fanger kom bjem meget at faa oplyst hvor og hvorle- frosscnt atSrelkod.
En slorre Oppak- ende og bestaar af ostandselige Bug-! Stormpynt, hvor vi forste Gang
slog Bortset ira de Vanskeligheder, Is.
ira Bjomejaglen, spurglc jeg bam, des Isbjarncn plejer at yngle, og da ning~af europreis
ke Fodemidler vilde vrjdninge r og Knrebojninger. Sam- Lejr, laa dcr saa mange indefrosn
e fjeldeoe lagde i Vejon for os, var
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SlmdefCIJl'et i Nordvestfjord det bed- slront vi ihidtil ik!ke havde fundet det rede :i!kke benge, fwr vi saa to en- strakte lamgere; ,a'lllirllaka" (man~
ste, man kunde ooske sig. Enten mindste Spor af dens Tilstooevrere.l- lige Tyre, der gik og grressede paa ge) var det Resultat, han opnaaede
var Sneen haard som Sterr, thi der se i Fjorden.
en Skraaning. Jeg havde ikke ventet 0stgmrua:mderen Niels havde amid
herskede en bidende Ktilde ber, elLige siden vor Teltplads ved at trailie Moslwsoksen iher, og tro- lertid faaet 0je paa en &el nede pa
ler ogsaa var Isen total snefri. Det Stormpynt var vi Jrert langs med ede, at dens Udlbredelse i Fjorden ! sen og var gaaet ned for at skyd
var tydeligt at se, at der mange Ste- Fj<miens Sydkyst; hovedsagelig, for- indskrren:kede sig til Landene nrer- den. Imedens gik Karl og jeg paa.
der endnu for nylig havde vreret di Slrede feret her var bedst. Men f mest YderkYsten. Men
s1rulde Harejagt. Vi mangle de Koo til
aabent Vand. Paa den Maade kom her Jaa ingen Sreler ipaa Isen, og da faa andet at vide, iher va•r flere selv og vore Hunde, og sk0d deflfo
vi hurtig fremad og kunde aJJerede vi aUerede i to Dage bavde manglet Moskiusokser, end nogen af os tidli- saa mange Harer, vi kunde b~ere.
to Dage efter at Fangerne bavde for- Hundefoder, foreslog Fangerne at gere havde set. Saa snart vi var
Da vi kom ned til Teltet, var Sreladt os i Nordostbugten, siaa Lejr k0re over til Nordkysten, hvor vi k<lmmet over det f0rste Fjeld, der len aJlerede flrenset og parteret. Det
paa det Sted, hvor Ryder i Efteraaret havde faaet 0'je paa en sh:me sne- havde taget Udsigten fra os, saa vi var ikke meget til 21 Runde, men
1890 maatte vende om, da han blev fri Kyststrrekn.ing. Der vilde vi saa dem i store Flokke. I en Lavning dog tilstrrekkeligt til at stille den
standset af Stoim og Nyis, og ikke bllve et Par Dage, I<>r at Hnndene, lige foran os stod tre Flokke, hver vrerste Sult, og her var jo Vildt nok,
naaede at trrenge frem til Fjordens der var d0dtrrette, kunde Iekreere paa ca. tyve Dyr, og paa Skraa- saa .tor den Sags Sh.-yld behevede vi
Ende.
si.g lidt.
ningen af det nrermeste Fjeld op- ikke at gere os Bekymringer.
Det viste sig ogsaa snart, at vi
Det blev en glredelig Overraskel- holdt sig mindst et dobbelt saa stort
De to f0lgende Dage benyttedes
nu ·ikke lttlngere lmnde rette os ef- se ·for os, da vi nrermed.e os Kysten. Antal. Overait, hvor vi und·eroogte til en nrel'mere Undersagelse af Lanter Kortel Den Fjordgren, som ed- Her var fuldstrendig snefrit, ingen Landet· i Kikkerten, va·r der Moskus- det, der strakte sig ud til Nordkyter Ryders Men.ing skulde .10be bag bratte Fjeldvregge med en Gletscber okser at se.
sten af Nordvestfjord, og oom af Ryom Reuland og ved en Brre vrere ad- · j etlrvert Dalstrng, som vi hidtil bavEt andet Dyr, vi m0dte heroppe, der havde faaet Navnet ,Score$by
skilt fra Rypefjord, sa·a vi ikke no~ de vreret vant tHat se. Kysten skraa-~ og som forekom os at vrere endnu Land". Dog havde Ryd~r nrermest
get til; den syntes ikke at eksistere., nede ca. 100 Fad jrevnt Qpefter. Helt takigere end Moskiusoksen~ var Sne- vreret i den Tro, at In&andsisen
Derimod fandt vi lrengere Vest paa nede ved Isen traadte den negne haren. Den syntes aabenbart ikke drekkede Landets Indre, ligesom de
en mindre og en stor Fj>Ordgren, der Granit frem, medens man nogle faa om Opholdet i Lavningern.e, f>Or der fieste andre Steder i Scoresby Stmd.
begge lab mod Vest og moodede et Meter hejere allerede kunde finde saa vi ikke noget til den, men va•r Men eNer det, vi h:avde set, o.g isrer
Sted i det Indre ad Landet. Det var en fro<Ug Vegetation. Vi kerte op uaJ.mindellg talrig paa Fjeldskraa- paa Gnmd af det rige DYreliv, havimidlertid vor Opgave at trrenge paa en lille grusbelagt Terrasse ne- ningerne og i de hojtliggende Dal- de vi Grund til at antage, at her fandfrem til Bunden 8!f Nordvestfjord. de ved Stranden og gik, efter at str0g. Rarl havde sat sig ned paa tes en st~me isfri Landstr::ekning.
Etter de ta:lrige og ualmindelig sto- Hundene var t0jTet, stmks til Fjelds i en Stenblok og var begyndt med at
re Isfjrelde at doonrmeJ maatte her det var fristende at faa >at vide, hvad irelle de hv·ide Prikker paa den Dler- 1
1ilil5e nogle mregtige og isrer virk- Dyreliv der fandtes !her. Det ·f0rste, meste Skraaning, han opgav, da ban ·
somme Brreer, og her var der Sand- vi stoate paa, var Spor og Ekskre- naaede til halvtreds, vel sagtens forsynlighed for at trreMe Isbj0111en, menter af .Mookusoksen, og det va- di !hans Kendskab til Tallene ikke
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Paa Y ej, til Scoresby
~

Af Lekto r Sophie Petersen.

SJS.
1

>Gn~tav

H olme,

Grsinlandsbavt~t.

Naar jeg i Taoke rne genne mgaar
den.ne Somm ers OpleveLscr, er del
som at blade i eo broget Billcdbog
med Billed er fra de mest forskc lligarte de Steder, lige fra den sydlandsk e Nalur omkri ng Comosoen.
Alpernes takkede Fjclde og Sydtyskla nds herlig e Kirkcbygning er
til Storisen, Isfjeldene og den
smukk e lille Koloni i vel nok Verdens stars.te og . skonn este Fjord,
Danm arks yngste F orpost i Nord:
Scoresby Sund.
• S/S ~Gustav Holm e afgaar fra
Koben havn d. 24. Juli,c slod der
paa den Skrivelse fra >Gron lands
Styrclse«, som laa til mig, da j eg
d. 17. Juli vendte bjem efter en
Sviplu r til Tyskla nd, Schwciz og
l"\ordilalien. Saa var der altsaa lige
akkura t nogle Dage lit at faa sin
Udrus tning i Orden, og pr;ccis Kl.
10 om Formi ddage n den nrovnt e
Dag lettede >Gusta v Holm« Anl\er
og gled ud af »Trang ra \'en<~: ved
Gronla ndsk Hande ls Plads.

Suna.

op til en frisk Kuling af Nordvest, ,
Kronb org passer edes gansk e vist
vcd 3-Tiden om Efterm lddage n,
men dereft er laa vi bele Restcn af
Dagen og stamp ede mod Saen uden
at _avancere noget videre. Loggen
drcjed e nresten ikke rundl, og om
Natten beslut tede Kapta jnen at
vende oin, og da jeg vaagn ede den
nrosle Morgen, saa jeg til min store
Forbav selse, at vi laa for Anker ud
for Snckk ersten . Her laa vi den hele Dag. og en smart Fisker gjorde
stQre Forret ninger ved at komm e
ud til Skibet rued Aviser og frisk
W ienerb red. Forst den felgen de
Nat kom vi af Sted, men kom 1wn
langso rnt frem; Vinden var gansk e
vist flovet noget, men var stadig
imod. I Lebct af det folgen de Degn
kom vi dog rundt om Skage n og
ud i Skagc rak, hvor vi madle
med de dansk e
~ somerselshire«
Vi hejste SplitBord.
om
Spejde re
flaget ll)ed de korslagte Harpu ner
og fik et dundr ende dans]< Hurra
fra de 1500 unge og senere et Rad iotclegram med en Hilsen fra

Der var modt en Del Menne sker
vea Afrejsen, . bl. a. Korum andor
G\tstav Hohn,· cfler hvem Skibet
Bar Navn; det var bam, soiU ' paa
cleo berem le Koncb aadsck spedit ion
1884- 85 opdag ede Eskim ostam men inde vcd Angmagssalil<, overvintre de hos den og skrev ct fremragcnd e ~tnografisk Vrerk om den.
.Jcg var den cneslc hvide Passag cr
om Bord; men dcr var 6 Gronlrende're u1ed: Fru Pastor indc Rosing
fra Angm agssal ik mcd IireDo tre og
en Kifak (Tjenc rindc) . Forelo big
kom Skibcl ikke rei langt, som
smdva nlig paa en Gronla ndsrej se
sloppe de man op ud for Trekro ner
for at .tage Krudt om Bord, men
derefl cr gik del atlcr frema d, og
nu skulde der j o heist ikke h ave
vrerel nogen Stand sning for Scoresby Sund.
Del blev dog anderl cdes, end vi
havde trenkt os: ;;Gusta v Holm « er dem.
Radioe ns store Bctydn ing. Iaar
et Sejlsk ib med Maskjnc. d er imidfor om Bord
lerlid kuo cr paa 27.) H.K. og bojst man rigt igt 0jet op
Kl. Hl komog
10
Kl.
gor 6 Knob i Timcn. saa al Skibel, l paa ct Skib:
i lkgyn her
n,
som er paa 409 Tons, i hoj Grad er tnl'r \ 'cjrme ldingc
Radio, seafh.cn gig af Vinden. Det bhcsle nu udsen Ira Kalun dborgs

I

nere over Bergen og dereft er paa
den sidsle Del af Rejsen over Reykjavik . Den lreses med stor Sprending: Hvord an er Vinde n ved Lister? ved Seydis fjord? Jan Mayen?
o. s. v. Kl. 15 komm er Radioavisen,
som giver en kort, men i Virkel ighcden fuldt ud tilstrrekkelig Oversigt over, hvad der er sket baade
bjemm e og ude i den store Verden.
Ud for Norges Sydky sl fik vi alter en Slands ning. pet blresle op
til en strerk Kuling af Nordn ordvest, og vi maatte i nogle Timer
ligge under drejet. Men saa blev
Vindfo rholde ne gunstigc. »Floje n c
(Posev impcle n) paa Agterm asten
pcgede fremad , aile Sejl kunde
s~ttes Lil, og i de fol gende Dage
bl::.este vi af Sted, passcr ede Shellandso erne.. og Freroerne, dog uden
at se Land, og naaede op under Island, for den srodvanlige NordVt•stcnvind alter indtra adte.
>Gustav Holm« er el m£'get hyggelig Skib at sejle med; Officc rerne med Kapta jn Veslm ar i Spidsen
vcd ikkc all det gode, de vii gore
for en intrresseret Passag er; man
faar Lov al vrere Iige saa me gel
man vii paa Komm amlob roen og
faa Uud,.rvisning i Seksta ntobse rvation. Pl'jlin g og Benytl else af Sekortcl. Der herske r el godt Forhold

ramme n, den varme Irinden for Mands kabet og . mellem af Golfst
som faar Ismass erdelle og de overor dnede , og aile minge r-Stra m,
.
FQlkene er meget tilfred se med at ne til at smelte
Drivisbreltet strrekl•er sig en 60vrere om Bord, og Skibet s Hovm evidste, at der i
ster forkreler alle, lige fra Kapta j- 80 Semil ud, og vi
Lauge
nen til en forkom men Brevdue, der Aar var srerlig megen Is.
es
saaled
havde
dition
Ekspe
Kochs
havne de paa Skibet ude i Skage-·
>Godt
Skibet
~ed
Dage
brugt 19
rak.
0sttil
frem
· Fra Lindesnres, Norges Sydsp ids, haabc for at trrenge
Franz Josefs
sreltes Kurse n ret paa Scoresby kysten lidt Syd for
at blive lukSund, der ligger 1000 Semil derfra , Fjord. Mulig heden for
rer aleksiste
serne
Ismas
i
inde
man kunde mrerk e, at nu gik del kel
,
nland
0stgra
til
mod nord I igere Egne, Luften blev lid paa en Rejse
udruderfor
er
kold, og snart maatl e dcr fyres paa og >Gusta v Holme
en eventuel
Skibet i Salone n og Kahyt terne, stet med Henbl ik paa
nt til
Fuglel ivet paa Havet forand rede Overv intring, der er Provia
er
Brredd
de
Ma::ng
en
og
Aar,
sig ogsaa: Sulen, der ruger paa flere
overat
til
s
bruge
Shetla ndsoe rne, floj med sit vrel- findes, som kan
der blidige Vinge fang omkri ng Skibet, og bygge Drekke t med, saa at
ogsaa
Maller nukke n, en hojno rdisk Storm - ver Lre; et Biblio tek findes
under
ng
holdni
Under
til
Bord
om
Sejfu gl, viste sig. Eflcr 10 Dages
lads passer cdes Laoga nes, Island s en Overv intring.
Senda g Efterm iddag ved 6-Tiden
ostligs te Frems pring, og vi var ude
nes var
i Granla ndsha vet. Nu hcgyn der al - to Degn efler at Langa
nede i
Interesse at samle sig om det store passer et - havde jeg netop
hvorjnen,
Kapta
spurgt
Sperg smaal : Hvord an er Isforh ol- Kahyt ten
Isbrelnaa
at
s
dene ved Gronl ands 0stky st i Aar? naar vi kunde trenke
c var SvaLangs dcnnc Kyst gaar den kol- tet: >Ved 12-Tid en i Nat,
vi, at Macle ostgro nlands ke Stram , som Ierer ret. I del samm e mrerk er
op paa
kom
vi
og
er,
stands
P olbavets v::eldige Masse r af fros- skinen
var
iqnen
Situat
set Hav i Form af Isskodser, Sloris, Da::kket i en Fart.
det
ned tangs Gronl ands 0stkys t og fuldstrendig forand re t: mens
sigtba rt
om paa Veslky sten ved Julian e- for lidt siden var klart,
ikke
og
Sol
nde
straale
med
h aab, hvor Sloris cn moder en Gren Vejr

1

srerlig koldt, slog der en nu
strerk Kulde i Made, det .var taa(
og rundt om Skibet laa tret
smaa, klare Isskod ser, og vi kung
bore en under lig klukke nde Lyd.it
dct fjerne : Van<lct, der slog mP'
den ubrud te Iskant. Vi var alts::
allered e i Isbreltet, der i Aar naa~:
de meget lrengere ud end i man~.
I
Aar.
Nu begyn dte den sprend enc:f
1\amp for at naa frem, en Kam(
der kom til at strrekke sig ovl
godt og vel tre Dogn. Til all He~
var det jo lyst hele Nattcn , saa I
1\amp en kunde feres uafbru dt. '
Hcgyn delsen laa lsflagerne
l<:c'ftere, end at Skibet ved stadig ~
a!ndre Kurs Imnde trrenge frC:
uden storre Samm enstod, og d .
lod en stadi~:r Stram af KommaJ"~,c
doord, dels til Rorgrengeren: •Ba.i
1JOrd «, >Haard t over«, >Styrb orp
1
o. s. v., og kun de strerkeste af l\f
trosern e kunde bruge s til dele:
Stykke Arbejde, dels til Maski r
rumm et: >IIalv Kraft, « > La~:
somt, « >Bak - fuld Kraft«. AeF
ude placer edes to Mrend med ..i
Baads bage, de holdl Skruen og
ret, det vigligste af alt for Ski
La
fri af Isflagerne.
CS!uttesm!
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" 0Sffif? 1929
En ny fu gl ev er de n se ge r

til Gr en la nd .
Ves 'sid en

·e

b• s0qes at ametil,an f)kP , 0 ,fsi den at
eur opr e ske Fug lea t ler.

For t{) Aar slden rejste Magis ter Alwln
Peder sen tU o ..tgr!'nland for at anstllle
Undel'S0gelser vcdrorende de hpjere Dyre!orme r, Patte dyr og Fugle. I Forga ars
kom M.agisteren bjem, og han kom 1kke .
t.omha:>ndct. En Lndnl ng store Kasse r
1ulde sf Skind og Prrcp arater er Resulta tet a! de to Aars vlden sknbellge Arbejde i
og omkrtng Scoresbysund. LJge saa
vrerdUuldt er aile de Studier, Magisterer.

Den nue Fugleverden, der tage r
Grenland i Besiddelse.

bar faa et LejUghed til at gore 1 Mark en.
De samlede Resultate1· vll til sin Tid
fremkomme 1 bearbejdet Form. Det kan
pan Forha and slges, at der vil vrere et
og andet, som den zoologlske, ga nske S(Jeclelt den omlto log1ske Vldenskab vll
:;tudse lldt over. Men vi Iader den unge,
solbr rendte og hrerdede Forsk'e r fortrelle

sehr,

Vicea dmiral Amdrups llytt e son_r
B jerne-/Jar·selst ue.

en gansk e lav Gang paa 3-'4 Meter , som
Hunb jorne n laver 1 Sneen, komm er man
inci tU selve Stuen , der er rumm cllg 011
lun. Hvor Gan~en slutte r re)ser Bjpm en
en Snevold - det cr bag denne Vold, den
fpder sine Unger. Her llgger den godt
I
Lre for Trrek ude fra Gangen. Det
er
lkkc uden Intere sse at lregge Mrerke til,
at de rlgtlge, gnmJe Eskimobytter er oygget e!ter gnnske det ~;anune Pl.·lnclp.
Menneskene lrerer af Dyren e heroppe.

Magister Alwin Pedersen.
af Konsorves, var 1 udmrerket Stand .
Vi
smag te paa en Del a! det. Der var Hvldkanl og •LcVel'J)os tej og B(l1fkarbonndru· . .
de vnr llge saa friske som I or 29 Aar sidon. Dopotet rummede Udsty r og f'Ol'raad tor tire Mand til en Slredeeksped ltlon . De fire K ajakk er maaLte vi l3de
bllvc, men to af Slredem e bar \1 med
hjem tU Admi ralen. De hnr holdt slg
IJge saa godt som B~fferne.

- Det var altsao. Seorcsbysundfjo rden,
det gjald t . . . . og den er nok vrord at
s tudere. Den er 400 km lang, og den er
Pst~rronlancls Splse kamm er. Fjorden
er
~~slmpelt en Trngt~ som fra sin
dybes te og inders te Spld!<, eller hvad man
nu skal kalde en Tr:lgts Ende, forsyner
Ostky sten n1ed Mad. Derln de yngle r
Fjord sreler ne 1 Tuslndvls.- I Augus t kan
En Vand ring mell em lsbje rne.
Unge rne !dare sig selv, Og san vandl'er de
- Var der rlgt Dyrellv overa ll?
ud gennem den ucndellge Fjord, og her
- N~ mere end rlgt. Der er store
ender de deres Tllvrerelsc et ellcr nndet.
St.ed. Alene de tl Famlllcr, der bor I Mrengdcr Moskusoks er, som nu ta.ger til.
ford! de er fredede, og der er maask e
~coresbysund-KolonTeil lager for sin
Part
4- MOQ S.eler om Aaret . Srelem e er for- endnu n ere Bjpm e. I L0bet af tre Dnge
reston ikke de- 1nteressant.este Dyr paa mpdte vi p;;- Reisen ttl Dalto n 50 Bjpm e
d.lsse Kante r af Vert!e p. Det er Isbjom e- . .-:. de var pa.a sine Stede r nrestc n 1kke
ne. Om dem kan jeg mange morsomme til at komme udeno m, nysge rrlge og
na ive, som d e er.
Dette gaelder 1~>rer
Hlst.orier . . . . som jeg sclv har opleve t.
Hann
erne. BJ!lrneni'Pdre er gjort a! et
Under en SlredereJ.se ne'd t il Kap Dallldt a.ndct Stof. Dem cr det raade ltgst at
ton fandt jeg den Depo~bygnjng. som tuwe
pan Atsta nd. Mine Gr~mlrendere
nuvrerenctc Viceadmlra l Amci rup havde havde
ha~rd t ved at holde slg ! ra. dem.
uygget 1 Aaret 1900. Vlndu eme bavde Vi
sk0d syv .Bjom e talt, saa kunde v1
vreret strenget med Skodder, men de val' lkke
sl::cbe nen• Skind med os. Bjom erevct i Strkk er. og· der havde vreret le- lt~d
havcle vi raaet nok al. En Nat kom
vende Vrese ner I Huset . Det var Bjor- en
gamm el Ranb jom hele Tlden hen I
nene. Hytte n havcte endog vreret Barse l- Nrerh
edcn at vor t Telt. Den vilde absol:.tt
stue, thl der var tydeUge Vldnesbyrd om. se,
hv~;~d der va.r J det. Havde Httnd ene
at en H.unbjsl)rn var komm et gennem Vlnikkc holdt den pa a Afsta nd, vllde vi uden
duet og h:n·de redet sin Barselseng mel- Tvlvl
h a ve raaet BJ!<lrnebespg,
lcm dt' mange Kasse r og Gl·ejer paa Gulvct. sener e er den altsaa med sin Unge,
1 Bjor nem odrenes Barselstu er.
ellcr Unger . spadse:ret tllbage gennem
- Fand t De Bunb jprne med Unger?
Vlnduet og ud 1 den :;tore Verden.
- Ja, vi saa mange a f dem. Vl
nemllg Bj()m enes Ynglepladser. De
Admiralens 29-aarige, men
ger 1nde I Bund en af
spiseline Boff er!
der or e~ halvt Rund rede Kllomotel'
I Hyttf 'n var allers alt urort. BjOm ene To store
Gletchere kalver ustan dsel
11avde nok rumsterec !llemt med Tlngent', Isbjerge.
De moogtige Istnar ne laa
men de store Egekas~er med Provl ant over
hinan dcn. og her langt inde i Sneen
havrte d e ikke Kunn et rlve 1 Stykk er. Og og
l.?>det fandt vi Bj0rn eoes Barselstuer .
Provianten . der for Storst<'dclen bestaa r Jeg
var lnde I flere a! dem .... Oenn em

Mef.t lntere ssant af de Oplevelser,
jcg gjorde. var dog do omltologiske. Dot
vlser slg nemllg, at (h·~nland er strerk t
paa Vej til at taa en helt ny Fugleverden.
Ovre paa Vests lden komm er de amerl
kanske Fastla nds- og Polar fugle trrek.k eude, og paa Ostslden er det europrelske
Fugle, som vover Turen over de store.
farlige Have og slaar sig ned ved Fjord ene. Endn u er det vel kun Pione rer, men
de er Forls; bero for de sto-ce Trrek, der
sikke rt vll komme bagefter. Sangs vanen
har aldrlg vroret kendt 1
nuer den set der. Den lille Krika nd,
ruger l aile vore Moser og S(Jer herhj emme, bar ogsaa tunde t ,op over Atltan ter-1
llavet. AC Smaa fugle Iandt jeg vor
hvide Vlpst jrert. Rtngdroslen, den
Dekkasin og Gulsp urven .
Men den intcre ssante ste
O{Y.lagelst' gjord e jeg I de
langs Fjord en. Her fandt jeg nemllg den
saak.aldte kortnR'bbede Gaas
Man bar hldt1l kun vldst, at den yngJe.CJel

Bevis cr for,

Sumpe.

- Hvorfor s<!ger de fremmede Fugle
Gronl and?
Velsag tens ford! Drlfte n driver
Meo maask e ogsaa Ufred en andre ... ~......,.._
er medvlr kende. For I GrCnland
dJ.sse Fugle Fred. Det er faktis k et
sted, de finder , nnar de komm er til
gr!'nland, for der er der 1ngen,
ger dem.
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Det 111, e da-nske
Dyr og Mennesker i Sooresbysund.

•

E n Samtale nted Jlnglster Alvin_Peter sen 'd er er vendt
l•jem efter et t o Aar s Ophol4 J d en n ye K olonl.
Min gamle Kammerat fr a S c o r e s b y s u n d, Magister A I v i n
P e t e r sen, er kommet hjem fra et
2-aarigt Ophold deroppe ved Danmarks nyeste Koloni.
jeg sidder ved Siden af ham, og
sp¢rger:

Saadan bar v i os jo ogsaa ll{f, de
vI var deroppe d et fpfr.ste A'at. Og
saadan :hj1Jrer jeg, Fangsten og .,R~e
veopdr~n in gen " ogsaa skal drives
Nord for Frantz Jos-ephs Fjorden,
hvor Oir. J en n o v s Ekspedition
nu er i Oang med 'rafiont!l Udnyttel- Det vigligste af mine Resultase af Mullghederne under privat
ler i de 2 Aar regner jeg er OpdaJnitiatlv. Hver J~e.ger skat Jevere en
gelsen af det store isfri Land i BunSee! pr. Maaned til Depoteme I det
Omraade, hvor han vii stllle sine
Frelder. o.p.

Scoreahyeund~Kolonien I

rlvende Udvikling,

•

P en nye Kolonl trlves glimr-ende.
Su iieiiiedStTIStaii"den ergod, og Fangsten rigelig, Faiigerne tfener fra I
Gr~n lrenderhus med Kvinder som
til 2 Tusind Kroner om Aaret. En
flrenser Srel.
Pormue i Forhold ttl f~r. Men udelukkende ved Srel-, lsbj~me- og
den af Fjorden, S c o r e s b Y L a n d, Rrevefangst. Fisk som kan udnyttes
bagved J a m e s on L an d, som tiifk"S p o r t, er der ikke fundet,

ca. 800 Skind, fo•t•insvis at Pugie

Ryde< fejfagHg mente va' da:kket de< ., fo• kotd t - all fo• megen Is.
, af lndlandsisen. Del ., tv.,<limod e t Men selvf- lgeUg n de< Fisk, de

p It d

st~rre

men nu
ogsaa
og mt'ndre'
me get fmdlgt Om<aade, hvo' lllom- mange Sa:t" skal jo teve af noget.
skat
fO<sten Del. •.d
-- .
a e Y•. He!e dette tige Matedale
sleme myldm olil Somme" n og Og Po!a.to' sk " de< I Malllgde flt ''"' alddg, Revebestandens An
Men jeg gl"'d"
1 n/ es.
hvo, d" mange Sled" " udsltakte
fo• de unge Sel.,,
gamte vii synke - tv.,,timod, ved fo<nu f- en ny Opgave.
•g un.,gtefigt Ut
K•at af Bl•ket'a:" i Kne h-jde. Et- lev" fo•tdnsvls af K•ebsdy•.
tige P"mgangsmaad" vii den ualMag n u B
·
le<s ved Du, de h avt" ku n hen a
Omk•lng Kolonibesty,.,.ns Hus ' ' b•udt vokse. " " " ghm,.nde
·
'
5
·
e n gtsson
Jorden. Og der er af den
Grund og-d der nu en hel lllle By. Poruden de lepladser inde, men ikke
alene fo
saa et meget rigt Dyreliv.
nye
er der den store Rreve, ogsaa for Bj¢rnene. j eg har
deme vii nu I de komm
nye Kl ' k e, R a d I o s I a tl o n e n 1paa min Slood.,ejsc, som jeg to,.tog
lregge nye Bopladser lt engere ind i og
S e 1 s m o g r a f s t a t i o n en, sam men med 2
og en
Fjorden. Vi va r der 1 Maanederne som begge Jigger oppe paa
Snes 1-lunde, set Masser af Isbj¢rne
MOj og ] unl I Aa.. ,Til at begynde paa den anden Side Elven. Det fO•- med Ung., inde I Pjo•dens Bund og
'med var der meget koldt - men ste Aar boede jeg i Stattonsbygnin- har selv kr¢bet paa Maven ind i et
paa Slutningen umaadelig varmt. gen," det al)det I La~ g e K o c k s Bjjtfrnehi - en lang Oang paa en
Temperaturforskellene var langt Hus paa Pynten, ·hvor ogsaa Besty- halv Snes Meter, der endte i en stor
st¢ rre derinde end ude ved Kysten, reren af Radlostationen bor. ~ Hule. Der var intet at se. Bj~rnen
hvor Kolonien Jigger, og hvor det sidate er ret uheldlgt, for under Sne- spiser intet i den Tid; men der lugaabne Atlanterhav spiller en stor storme kan han ikke komme op os tede rredsomt, og hele Snegrotten
Rolle fo r Klimaet.
passe sine Apparater.
var blevet til Is.
Der e 1 aUerede bygget flere nye
Poruden at Or¢nlrenderne flytter
Bopladser siden A1llceggelsen, den ind I PJorden, flytter de ogsaa ud.
Kul i Mrengder.
ene er Jagt paa Jameson Land, ca.
er bygget et nyt Hus paa Uver- - Saa De Rensdyr?
I00 Kilometer inde 1 Pjord en. Des- l fD<>OII~vsten u~ ved det aabne Hav.
- Nej, det kan .sikkert fastslaas,
uden er de~ mange Steder bygget
at de er udrycfdet af de hvide Ulve.
Akn tptrl<hyUer:- tll )ag.tre-jserne.
bern saa vi aile Vegne Spor af, og
- Er der stadig lige mange Isde forftrtgte vote Slredet ' l Ftokke
bj¢rne og Polar~reve?
~a~ 3-4 Stykker, men alUd paa
..=-]a, det kan man jo ogsaa se af
lang Afstand.
R~ultaterne, der hvert Aar'1Commer
Meget vlgtigt er det, at der stadlg
em I Porm af Skind.
findes nye K u II e J e r. Paa J a mes o n L a n d Jigger Kullene l meterFr'Uands-Rrevefru·me.
En PoJaruJy,
tykke Lag ved Kysten, llge til at
De mange Fors¢g paa at lave Rre.
.
bryde.Ek Faart det'kend ikked Betydnlngf
vefarme eller Rreve-Stutterier om- Befol kn1ngen vokser stadtg, og der
som
spor ar 1 e1, vt 11dll e vrere
B f lka
kring i Verden giver jo ikke saa kommer ogsaa Tilflyttere fra Vest- 5 t0 V dl 1 d
ten. Nu bor der 115 Mennesker • r rer . or en 8 e ge e 0 Resultater. Skindet oliver
d ca. 90 ve d KoIoni ens 0 prett el se•.nmg,
F' dsrerlrg naar den flytter indefter
langt fra f¢rste Klasses. Nre - den
1 JOr en.
cneste rigtige Maade er at lade Rre- .Polardyrenee Ynglepladser.
- Skal du snart afsted igen?
vene !eve i f u I d F r i h e d, og sam- VII det nye isfrfe Land faa Be- - Der er Tale om, at Zoologisk
tidig udlregge rigelige Depofer af tydning for Kolonlens Premtid?
Museum og Carlsbergfonden vll
- Oet har sikkert sin store Betyd- sende mig ud igen. Men hvortil vii
Srelkf$d, gemt under store Klippelokke, saa kun Rrevene kan naa ning fj1Jrst og fremmest for Rrevebe- jeg endnu ikke sige paa dette Tidstil Kpdet. Og saa stille Frelderne standen. Paa dette v~ldige Terrren punkt. Men man er meget glad
Afstand fra Depotel;'ne, der er der nok for Rrevene at cede af mine Indsamlinger. Jeg har i de 2
Smaadyr om Sommeren. Og om Vin• Aar skudt og prrepareret foreiS1big
scr Rrevenes Spor i S

P~de

Or~nlcen-

~e

Or~nlrenderhuse

H~jdeq

Gr~nlrendere
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Den unge Videnskabsmand, der var udsendt af i
Carlsbergfondet, forteller om de vigtige Resultater
af sine Studier.

Med en indfedt Ekspedition til uopdaget Land.

•

ejede det, og den, der farst naaede
frem, havde dedor Ret til at erkl::ere
Depotet i sit Lands Eje, dog kun, hv~ •
Ekspeditionen var nor8k, fransk, engels
eller danek.
- Nu er Huset allsaa dansk igen
- Ja, Kap Dalton-Huset er paany i
vort Eje. Vi istandsatte Huse~ far vi
brod op, saa godt vi kunde, ~ den
nalste Ekspedition, der naar frem til
Kap Dalton, vi1 finde en virkelig
Hjmlp i Amdrup-Depotet. Der er godt
arklisk.. Udetyr, og der er Mad nok ....
- Smagte De selv paa Maden?
- Ja vi spiste baade Betkarbonade
og Leverpostej, og Beffen smagte, som
var den stegt en Time forlnden.
- Hvad Vat' edelagt i Huset?
- lsbjerne havde elaaet en Rude ud,
og det var ejensynligt, at en IsbjiJJ'nefamilie havde haft sit Vinterhi' indentor i selva liuset.
HvUke Ekspediijooor kan faa
Alwing Petersen.
Brug for Kap Dalton-Depotet?
- En Baad-Ekspedition fra Scoreeby
Da ,Gustav Holm" i Aftes fartejede i Trangraveu ved Grenland- Sund Syd paa kan i Kap Dalton finde
ske Handels .Plads efter Rejsen til et sikkert Overvintringssted.
Scoresby Sund, gik den unge Zoolog,
.Magister A 1 w i n g P e t e r s e n i Nyt Land og lk.ke lnd.laDU-h
Land. Han bar vreret to Aar i Sco- ved ScorHby Suad-Fjordeaa
Udaprblg.
resby Sund, lra Juli 1927, udsendt
af Carlsbergfondet af Kommissio- De bar i Telegrammer hjem nlfNnt
nen for de geologiske og geogrtr/J3ke en EupNfltion til Bunden af Sooreaby

C11da.sugetser og af Zoologi8k lrfu Suod-Fjordcn.
seum.

I Affes fejrede Alwing Petersen
Hjemkomsten med sine Venner. et
eller andel godt skjult Stw, og forst
i Morges dukked.e ban op paa Zoologisk Museum. Det •.\rb~jde, ban
har ud10rst, er nyt, og Resultaterne
af Arbejdet a'f he>j videnskabelig og
praktisk Betydoing.
Endnu er .Stoffet spredt og kalejdoskopisk, ll,len Hr. Alwing Petersen bar alligevel in.d!vilget i at ud-

Ja. Paa brgge Sider a1 Scoresby
er der uoYerskueligt
Land. Mellem Kolonien og Fjordens
Bund er der 400 Kilometer, og Reisen varede i to Maaneder. Ekspeditiooens Maal var Fjordens aUerlnderse Forgreoinger.
Man bar tidligere pravet at trmnge
frem he{• 1 1891 undcrsegte Ryder, af mindst tyve yoglende Jsbjll!rnt~J o.g en
den senora Direkt0r for Meteorologisk enkelt Gang kom vi ogsaa en Flok paa
lnstitut, det lndre af Scoresby Sund- nmrt Hold.
-

~und-Fjorden

Fjorden, men paa Grund at de daar-

Deu, unge Sel vandrer fra

ind til Bunden.
Det Jykkedee os at komme igennem,
og allcrinder&t fandl vi to store Fjordr
Grene, Bon• man ikke tidligere har
Ryder gav Landet Navn og
kendt.
Han trokaldte det Scoresby-Land.
ede det dlllkkct af Indlands-Is, men
eaaledes er det ikke. ScCYresby-Land er
iBfrit Land., mod en god Vegetation Pilekrat i Knlllhejde - og et rigt Dyreliv og Rester af tidligere esl.-imoisk
JJebyggel&e - fra samme Tid, mener
jrg, som den ovrige bistoriske EskitnoBebyggelse ved S~oresby Sund-Fjorden.

naar den akal yu.•le.

tale sig til en· ,forel0big Rapport". ligo Vejdorbold naaede han ikke belt Fjorden ud I Havet oc Ulbace,
Det sker i dette Interview:

Admiral Amdrups
herrelase Depot i I i en.
Buaet I Kap Dalton, hvor iotet

llenneske har sat sJ.n Fod l 30
Aa.r.
- FQrmaalet med mit Arbejde, begynder Hr. Alwing Petersen, var !erst
og fremmest en neje Undersegelse' a.r
0stgr0lllands hejere Dyreliv. Man bar
Orenn~turligvis vidst adskilligt om
lands Dyreliv, men vor Viden havde i
alt!or mange Tilfmlde Lakuner, og byppigt maatte vi neies med FormodninctAr

....

Videre fortmller Alwing Petersen om
-sine Studier af den gr~mlandske FjordSml··
- Den er, siger han, det mest fremtrmdende Trlllk ved Pattedyrlivet i Sooresby Sund, og_ man falstner navnlig Opm::er.ksomheden ved Fjord-smlens overordenUige Talrighed. Fjord-Sm!en yngler i det Indre a1 Fjorden, hclt inde v~
Jsfjeld-Foden, og YngleUden er Januar
r-Februar.
Nogle Maaneder senere begynder Smlens Vandringer. Omkring August gaar
den un

r ·u..v"'W ..... "ot'"'u..a.uvu, ucr aaar 1rem til

Kap Dalton, vil finde en virkelig
Hj!elp i Amdrup-Depotet. Der er godt
arktisk.. lJ&lyr, og dcr er Mad nok . ...
- Smagte De selv paa Maden?
- Ja vi spiste baade Befkarbonade
og Leverpostej, og Beffen smagte, som
var den stegt en Time forinden.
- Hvad vw odelagt i Huset·?
- Isbjerne havde elaaet en Rude ud,
og det var ejensynligt, at en lsbj9rnefamiJie havde haft sit Vinterhl indenIor i salve Huset.
Hvilke Ekspeditioner kan faa
Alwing Petersen.
Brug for Kap Dalton-Depotet?
Da ,Gustav Holm" i Aftes far- En Baad-Ekspedition fra Seoreeby
tejede i Trangraven ved Grenland- Sund Syd paa kan i Kap Dalton finde
s.ke Handels .Plads efter Rejsen ti] et sikkert Overvintrings!lted.

Scoresby Sund, gik den unge Zoolog,
Magister A 1 w i n g P e t e r s e n i Nyt Land oa lkke Indlancb-la
Land. Han har vreret to Aar i Sco- ved Scoret~by Suad-FJordens
resby Sund, fra Juli 1'927, udsendt
Udaprbaa.
a! Oarlsbergfondet af Kommissio- J)e har i Telegratumer hjem nawnt
rtrn Tor de geologiske og geogrofi.,ke en (::kspedltion til Bunden a1 !koresby

t ndcrsugelser og af Zoologi,$1.: Mu- S und-Fjm:den.

seum.
I Ailes fejrede Alwing Petersen
Hjemkomsten med sine Venner el
eller andel godt skjult Sled, og .lerst
i Morges dukkede hau op paa Zoologisk Museum. Det Arbejde, ban
har udlorst, er nyt, og Resultaterne
at Arbejdel af h0j videnskabelig og
praklisk Betydning.
Endnu er Stoffet spredt og kalejdos.kopisk, men Hr. Alwing Petersen har alligevel ind;vilget i at udtale sig til en· ,forel0big Rapport".
Det sker i dette Interview:

Admiral Amdrups
herrelsse Depot i I 1en.

·
- Ja. Paa brgge Sider af Seoresby
::>tmd-Fjorden er der uoversh-ueligt
Land. McUem Kolonien og Fjordens
Bund er der 400 Kilometer, og Rejeen varede i to Maaneder. Ekspeditionens Maal var Fjordens allilrinderse Forgrcninger.
Man har lidligere prevet at tramge
frem hef. I 1891 underS0gle R y de r,
den sene re Direkter lor Meteorologisk
Institut, det lndre ai Scoresby SundFjorden, men paa Grund af de daarlige Vcjrforbold naaede han i.k.ke helt
ind lU Bunden.
Det lykkedea os a<t komme igennem,

af mindst tyve ynglende Isbjerne, og en
enkelt Gang kom vi ogsaa en Flok paa
nrert Hold.

Den uage 8•1 vaadrer Ira
Fjordeu ad I Havet og tUbage,
na.a.r den akal YDCI•·

og allcrin.dcrat fa.ndt vi to store Fjord- . Videre .lortmller Alwing Petersen om
Grene, aom man ikke tidligere ha.r ~me Studler af <len granla.ndske Fjord~

Ryder gav Landet Navn og Srel:
Huset i Kap Dalton, hvor lntet kendt.
kaldte
det
Scoresby-Land.
Han tro- Den er, siger han, det mest 1remM ennesk e bar sat sin Fod I 30
Aar.
- FQrmaal-et med mit Arbejde, begynder Hr. Alwing Petersen, var !erst
og fremmest en Mje UndersegE?lSO af
eBtgrenlands hejere Dyrelh·. Man har
nalurligvis vidst adskilligt om Grenlands Dyreliv, men vor Viden havde i
altfor mange Tilfmlde Lakuner, og hyp-

ede det dalkket af Indlands-Is, me11 trled,encte Trrek ved Pattedyrlivet i Scosaaledes er det ikke. Scoresby-I,an<t er resby Sund, og man fms1ner navnlig Opirfrit Land, meet en god Veget~titJn _ mmr~mheden. ved Fjo.rd-smlens overPilekrat i Knmhejde _ og et rigt Dy- oroenthge Talnghed. FJord-Smlen yngreliv og Rester af tidligere esl.;imouk ler. i det Indre a1 Fjorde~, belt inde v6d
IJebyggelae _ tra samme Tid, mener lsfJeld-Foden, og Yngletiden er Januar
jt>g, som den evrige historiske Eskimo- :--Februar.
Bebyggelse ved Scoresby Sund-Fiorden.
Nogle Maaneder senere begynder
lens Van<iringer. Omkring August

pigt maatte vi nejes med Formodninger Scoresby Sund-Fangere den unge Sml ud geo.nem Fjorden,
og Hypoteser, hvor vi gerne vilde have
• d t
L d
den simple Aarsag, at der ikke .,..,,,..,.•.•
haft Beviser. Da Carlsbergfondet og .
b 1 e nye an •
er P1ads til dem aile paa
Zoologisk Museum sendte mig ud, var Tolv g renlandak..e .Jagere, an- Den gaar i.k.ke langt til 808, men
det derfor med den Tanke, at det mufert af Koloa.lbeatyrer
i N!erheden a1 Kysten, og nlWt' tre
ligt kunde lykkes ved taalmod.igt, aareH e ndrlk. JJee,g •
er gaaet og Sislen er blevet vok~en,
langt Arbejde at tr!llnge ind til del
- Hvilken Betydning lillmgger De gynder Vandringen til bagc.
uken-dte og naa frem til den sikre Er- OpdagelseJl af det isfrie Land ved Fjord-. Den nu yngledygtige S!el seger rnuwv••
kendelse.
bunden?
ind i Fjordene og gaar den lange
- Er det Jykkedes?
- De1· er hermed ska'bt en ny Jagt- tilbage til Ynglepladserne under den
- Jeg vil lade andre demme om, plads. Der er god Fangst a.f Moskuokser ste Is. Dermed er Kredslebet slu
hvad Resu~tateroe er vrerd, og selv nojes og Sneharer, og den farste F~dgstekspe- I>en gamle &el yngler, og
med nu at .fortlfllle, hvordan Arbejdet er <lition bar allerede vmret deroppe. Tolv gaar paa Vandring, naar Pladsen
hlevel gjorl.
g:ronlandske Jmgere, anfart af Kolonibe- me" bliver fo-r tra.ng. .
I 1928, fortsretter Alwing Petersen, styrer Hen d r i k H 0 e g, gik dertil i
besluttede jeg samn1 en med to Gran- Slleder, tog den Jagt, der var og byg- Nataren aelv bevarer
lrendere at gaa til Ko.p Dalton, hvor gede et Ov~~~RS til senere
Jag-teD.
Admiral Amdrup i Aaret 1900 byggede Brug.
- Hvad har man fer
et Depot-Hus for Slled.e- og Baad-EksHvis jeg ogsaa skat sige et Par Ord
&elens Vandringer?
pediitoner. Vor lille Ekspedition brugte om Ekspeditionens rent videnskabelige
- Man bar halt nogle .r·or·mo<lDJD·
Slreder, og da vi naaede Kap Dalton, Udbytte, kan jeg kort meddele, at vi
ger, men ikke vidst noget
fandt vi Amdrups Hus, eom det blev herinde i Bunden af NordveBtfiorden,
Den praktiske Interesse, der
bygget I or n~sten 30 Aar siden 1 Alt fell.dt l&bjornena Ynglepladser. Man bar
ter sig til de nu foretagne Un
var j Orden: Levnedsmiddel-Depoler- hid til kun haft en spredt Video om,
gelser skal dog ikk:e glemmes
ne var urorte, Jagt-Udstyret komplet, hvor Isbjernen holder til i Yngletiden,
de-t videnskabeHge Resultat.
Qg paa Bordet inde i H:riten fandt vi og man har vmret mest tilbejelig til at
&eli,agten i Scoresby Sund er et
en ..eske Trendstikker, nejagtigt paa tro, at Isbjarne-Hunnen 4edte, hvor den
neladende · uudtmnmeUgt Akti.v,
d\'1 Sted, hvad Admiral Amdrup havde var. Den Under80gelse, vi bar f()l'etaget,
des det Naturens egen Visdom.
lagt JEsJ;.;m.
synes at vise, at Isbjornene gerne yngler
unge Srel driver man Jagt paa,
paa bcstemte Pladser.
Nu or K a p DlJlton-Depotet l g en I Bunden af Nordveslfjorden findes to den gamte lever u.antastet

I

pr~ da~aske H•nder.

store Brmer, der efter min Menitlg kalDall~>n-Huset ejede,s oprindever hole Aaret og kastcr en Mm.ngd.e Js.
ligt af C't.t.:.:l.sbergfondet, men ved Grenfjelde fra slg. Her i disse lsbunke.r
Jandstral.:11teg i lS'>.A mellem Danmark
graver lsbjemen 9ig en HuJe til Hunog NorQe Mev Huset herrelest. Ingen
nen 01 de D7fedte Unger . Vi land.t Spor

Kap

Isen paa YnglepladSen og bar i
keligheden kun en l''jende: Isbj
nene. Vi fandt ~dgamle Steier
der Isen, Dyr, som Tid.en
slidt saaledes, a t de nu ikke ba
en Tand i Munden!

E•.
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Frodigt Landornraade
En Samtale med
Mag . Alvin Petersen.

opdagel

-

•

l

H]EM FRA GR0N-

LAND

•

Gronlund.

'l .{ !:D Gronlandsbaaden ,.Gustav Holm"
1~ vendte den unge Magister A l w 1 n
P e t e r sen i Aftes hjem efter et 2-aartgt Ophold i Scoresbysund paa Grl)nlands barske S!')stkyst. Maglsteren, der
var udsendt af Carlsbergfonden og Kommissionen for de geologlske og geograflske Underspgelser, hjembrlnger tll Zoologisk Musewn en S)lmllng Fuglesklnd
paa 800 Eksempla1·er og en Samllng
Pattedyrsklnd paa 200 - et vldenskabellg Materiale, man ikke har set Mage til. ~

Da Kap Dalton blev dansk ~
paany.
Tidllg 1 Morges havde en af B. T.s
Medarbejdere Lejllghed til et Interview
m ed den hjemvendte Magister,
- Hvorledes e• Tiden gaaet for Dem
l Bcoresbysund? spprger vi.
- Med store, videnskabellge Ekspedltloner ude oml;tring t det mregtlge Fjordomraade - Verdens stflrste. Fra Kysten
lnd til Bunden er der over 400 Kllometer.
Min fdrste Slredeekspedition glk til det
saakaldte Kap Dalton, bvor jeg havde tll
Opgave at tage det danske Depot 1 Beaiddelse. lffSlge Grpnla.ndstraktaten var
det blevet herrelpst. Nu er det danslt 1gen.

Det befandt sig ipvrigt i Orden. Provlanube·
t en var - efter 30 Aars Forlpb

-~~l

I
Et nyt Lana.

- Senere, Iortsretter Magisteren, slredede vi den 400 Kilometer lange Tur tnd
tU Bunden af .Fjorden, og her.l,nde f11>ndt
jeg et vreldigt Landomraade, del' ffl'llge
Ryders Opgivelse skulde vrere drekket med
Indlandsis, men som 1 Virkellgbeden e:r
frodigt og dyrerigt Sletteland med v~l
dlge Pilekratskove og Tusinder af smukke
Blomster. Der var vreldlge Flokke af
Moskusokser, og der var Masser af Suebarer og Polarulve. Jeg bar l det hele
taget lkke set Mage til Dyreliv.

lsbjornenes Yngleplads.
Af overordentllg Interesse var det
""'a to~ k'>n.>~:&t~r<;, c<t t:klnden at Fjor-

den, der laa fyldt af Isbjerge, er IsbjprJ?.enes store Yngleplads. Overalt saa jeg
store Bunbjome med nyfl'ldte Unger.
Ogsaa Srelernes Yngleplads er herin.de,
og je_g er tilb¢jellg tU at tro, at
fi)stgr}lnlands Srelbestand udgaar her
Bunden af den store Fjord. Jeg tWregge;r
denne Konstateri)'lg overordentllg
Betydnlng.
- Og Fuglelivet?
- Det er uden Sidestykke, og jeg konstaterede bl. a., at der finder en ret stor
Indvandring Sted a! europretske Fuglearter. Jeg saa saaledes ad.skUllge Bangsvaner deroppe, endvidere Masser af
Guldspurve. Jeg medbrlnger ijllvrtgt over
800 Fugleskind, og der er store Sjreldenheder iblandt. Bele mtn Samllng, der
!oruden de BOO Fugleskind bestaar af 200
Pa.tted.yrskind, vii nu bllve overgivet til
ZOOloglsk Museum.

Kul i Mrengde.
-

Fandt De Kul?
Ja, i stor Mrengde, srerlig l.nde paa

Jamesons Land, hvor Lagene tgger lige
ud tU overfla.den.
- Og Fangstforholdene?
- De er gllmren.de, og Gr~nlrendeme
er glade for at vrere 1 SCorasbysunc!.
Jean.
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Interview med Lektor Sophie Petersen, der 1 Aftes
kom hjem med "Gustav Holm".

•

Godt Humer i Kolonien.
I Aftes, i den ti<iligt mro-ke og bllll6ellde Septemberaften, l&b ,Gustav Rotm"
ind i Trangraven ve<i Gronlandske Han•
dels Pla<is efter en burtig Rejse til Scoresby Sund og Angmagssalik.
Der var ingen , Modtagelse" i T ratl·
graven, da ,Gustav Holm" forlejede,

lorude. Men dat var Uygtende Luftspej·
Linger . . . . Naar de v~eldlge Marke r af
ubrudt Polari~ spejler s.ig i Soleus Straa·
ler, ser !sen ud som del granne Hav.
Men Kaptajnen vidste be<ire Beske<!.
Han sagde til os, hver Gang vi kom op 1
pna Broen, der er eudn u en Tern lilbage.
-

men Passagererne var ogsan kun en lllle

•

Flok, ikk-e storre, end de sammen korte
bort i to Drosker. Her er de alle: Magister A I w i o Pete re eo, der bar
vreret paa en !leraarig 1.100logisk Ekspedition lil Scoresby Swtd, Leklor Sop b i e Peter" co, Forfalleren til den
.smukke Bog ,.GriYllland i llverdag og
Fest", Tomrer C bar 1 e s Hansen,
Manden, der bar byggel Kirken 1 Scoresby Suoo. Generalauditor P 0 r s c be I,
som gi.k om Boro i Helsingor i Gaar
Eftermidd.ags, Kolonibestyrer He de-

Hvilken Melding bar De fra Sco-

oosby Sund?
- Gode Tidenderl l)er er nu 107
Oronlooodere deroppe og en Daneker,
Magister K n u d Thiesen, doer er udsendl af Geod~elisk Institut og bestyrer
Jordskrelvs-&ation~n og Radioseoderen .
Ingen Trrethed, wet 0nske om at ,.faa
del bedre", kun Gllede og Tilfredshed
modte v~ bvor vi kom frem. Scoresby
Sund-Folkene bar det ogsaa godt. Jagteu
rna Slelen, Bjorneo og Rre'ren giver ook
at bestille, og der er ingeo ledige H:oo-

g a a r d s Frue ogtr:e'Dotre, der vii bol- der.
Kirkeo, som De Fersleweke Bla~
de Efteraars-Ferie i Danmark, og ,Ouslav Holm"s Forer, Kaplajo West mar. Lresere har rejst deroppe, blev ioov'iel
den 11. August. og ou bar vi Bygmeste,
·
A... hJem
g e rne , der narrede. ren, Tomrer Ohar1~ IJ ansen, m""'
; ...uft s pejlin
.
s
· 1sen har Lektor ..:ophi t
'· 1nd v1e
Da M tddageo var forbi. og de mange (Om K"1r"-e.
t
p
barrikadebogstaveLigt
der
Ugers Post,
L'- ron.1"k her
· evet en Tr
e erseo ny11g skr

I

redo Enlredoreo, var ryddet tU Side, Bindel.)
forlalte Lektor Sop h I e P e I ere en
om Rejsen ud og bjem.
Min mest spreodende Oplevelse?
Den m0dte jeg p.aa Vejen op, da ,Gustav Holm" oaaede Iskanteo vod Scoresby Sund. Del var ikke eo enkelt Flage,
men et dri\·eode Isblelte paa 80 Somil.
Det tog os tre Dogn at kommc igenoem,
og det var nresteo Re-koro-Tid, for Solen
slod p.a11 H.imlen Degnet rundl, saa vi
ikke behevede at ligge sillle om Nallen.
Til Gengreld fi.k vi Paesagerer ikke sovet syoderligt i de 72 Timer, Issejladsen varede, dert.il var d-er alt ror mru1~
j
Oplevelsoer.
- Naar man kom.mer Ira den keben- •
ha\'nske SoDlJlter og ser Is og kuo Is
ornkring sig?
- Saa Iader m~n sig n.nrrel Mange
Gange om Dagen var vi e<nige om, n1
ou var Iaeu !orbi, og at der var Vand

er
samlee r~r &aa senere at fore Remni.ngls-

• 1se i s· b s d
Til Kirkeindvle
cor_es. y un

•

-·

, Manc'hester Gual'l;lfilan" orfen.tligg0r
Reuter-Medd~lelse, i

Folge :hvilk.en

og tager sig festligt ud, ismr naar paa ganske faa Undtag elser
Ost- pladse rne begynd te at sage ind til
Kirken , som m~lig kan romme
alle Lysene }:>aa Stolest aderne og i gronlre ndere, SODl i 1925
Uyttedes Kolonien for a t nyde Skibsti dens 150 Menne sker, var fyldt til sidste
de 5 store Malmly sekrone r er tmnd-. dertil fra Angmagssalik,
og Sejer Glreder og vrere rued til Kirkefe - Plads dels af Officer
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ,
er og Mandte. Paa Allerbo rdet staar ct stort Abelse n var straks villig
til
at tage sten. Ude fra Kap Stewar t, Kap Ho- skab fra Skib et, dels af
2 9 . Augus t 1929 :
Lekto r, cand. mag.
aile Gr CJnKors; der cr ingen Altertavle, som den nye Opgave op: at vmre
Prmst pe og Kap Tobin kom Gronlren- lrender ne, Mrende ne i hvide
S ophie Peter sen fortreller om lndvie lsen
Anoheller ikke let vil kunne anbring es, 'for dem. Han ordine redes
samme derne allered e en bel Uge for Ski- rakker og Kviride rne i
den 11. A ugust a f den ved Gav er og fri ·
deres farveda det har ,·reret nedven digl af Aar i Isafjord.s Kirke paa
Island af bets Ankom st i Kajakk er og Ro- straale nde F.estdragter. Alle
villige Bidra g rejste Kir k e i S cor esby S und
var
Hensyn til Lysforboldene i Kir ken Provst Scbultz-Loren tzen
og bar alt- baade og opslog deres Telte i Ko- med, selv de spredeste Bern,
som
"1
at srette et Vindue i Koret; selve saa nu i 4 Aar vir ket i
Koloui~n. lonien.
breres i en Pose, Amaut en, paa MoAlterbo rdet prydes af nogle store, Han glmded e sig meget
en Dag, SIS. ,Gusta v Holm" gen-, ogsaa T0mre r Charle s Hansen
til at tage
derens
Saa
Ryg, det giver vel nok lidt
kom
endelig
,Gusta v
, som smukk e Solvlys estager . Kirkeld ok- den nye Kirke g
1
0 Skole i Brug og Holm" den . August, og den mun- Forstyr relse, men herer nu engang
nem de vreldige Is.masser strev- nu bar overvin tret deropp e
7
og rejst ken er en Gave fra Ejnar Mikkel- flytte ind i Prmste
boligen . Hidlil tre Skibsti d begyndte, beguns tiget med til en gronlan dsk
uede ind mod Scoresb y Sund, lmrte Bygnin gen.
Gudstj enesen, og Kirkeu ret, som er et over- er al Gudstj enesle og Underv
isning af godt Vejr og af, at det var lyst st-e.
man langt ude paa Fjorden , lrenge
Ved Skibets An.komst i Aar stod ordentl ig fint Ur, er leveret
af Fir- foregaa et i de Par Stuer, ban og hele Dognet rundt,
for man Jrunde se Kolonien, Klan- Kirken frerdig til Indviel se,
der •ar saagennem maet Bertram Larsen . Det er au- hans Familie beboed
Efter at Pastor Abelse n foran
e hos Koloni- mrend heBer ingen, der bavdP. Tid
gen af en Kirkek lokke, Klokke n ,den traadle se" fik man
Biskop pens bragt i et isolere t R11 m, saa at det bestyre rens, og
Alleret
bavde modtaget de bellige
da
Prreste n selv bar eller Lyst til at sove i Skibsti den.
paa Koloni ens nye Kirke.
Tillade lse, og Indviel sen bestem tes ikke kan paa\·irk es af de
Kar, blev Indgan gsbenn en lrest af
strerke 8 B~rn, forstaa r man let, at de ydre
Lerdag Aften ringede KirkeDe Ferslew ske Blades Lresere til S0Ddag d. 11. August , mens
Ski- Tempe ralUisv ingning er udenfo r, og Behoge lser for at faa
Fanger kaleke ten Niels Arqe fra
ooget ud af klokke n en Time som lndledn ing
vil vrere god.t kendt med denne bet endnu laa ved Koloni
en.
Kap Hope. Paa de mindst e Bopladkontro leres bver Dag fra Koloni ens Gernin gen ik.ke bar \reret
de bed- til Hojtiden., og Sondag Morgen,
Kirkes Histori e, de vii vide, at den
Ude fra Fjorden tager den red- Radios tation, som modtager
ser
i Grenla nd underv ises Bernen e
Tids- ste.
bvor Vejret var det bed.st mulige :
Gang, da Kolonien, trod.s megen malede 1G.rkebygning sig
a1
den
smukt ud, signale rne oYer Nauen i Tysklan d.
Fanger , som selv kan mest
I Kolonien ba\'de man med straale nde Sol
Modgang, var blevet en Virkelig- den ligger • lavt med
og
forb oldsvis af alle paa Stedet, han san1ler
sneklre dte Kirken s Prrest cr S ej e r Abe 1- stor Forven tning
Barim~Jdeset Skibets varmt, 12 Gr. C. i Skygge n, \'ajede
bed, danned es paa disse Blades Ini- Fjrelde som Baggru nd og
neue i siu Hytte, naar Vejret ikke
bar et hejt se n, eo Vestgr onlre;a er, uddann et Ankomst, der
komme r kun Sk;b Danneb rog fra alle Koloniens Ruse,
tiativ en Komite , som samled e Pen- Taarn, forsyne t med et Ur.
egner sig til at gaa paa Fangst , og
paa Godtba abs Semina rium. Han een Gang hvert Aar, nemlig
i Be- selv fra de smaa Grenlre nderhy tter.
ge ind for at lrunne give Koloni en
Dens Arkite1d, Claudiu s Han- er en Mand paa 45 Aar og har
lauer
dem at lmse og skrive; han
i 21 gyndcl sen ar August, og Besejli ngs- .,Gustav Holm" Iaa
00. Kirke. Det vil ogsaa vrere dem sen, har paa en
ude paa Fjor- faar for dette et Honora r paa
smuk og ejendom - Aar arbejd et i 0stgron land, forst forbold
150
ene er paa Grund af det den, pyntet med alle Signalf lagene,
ll~kendt, at det var eo eokelt Mand, melig Maade fej
Kr. om Aaret. Niels er en meget
et ·Skoleb ygning og som Kateke l og senere som Over- store
Brelto Dr ivis, som blokere r og Flagma sten foran Bestyre rbolilYuekoor Uttentb al, som skrenk ede Prreste bolig ind i Helhed
nid.krer Mand, som tager sig sin
en og kateke t i Angmagssnlik-Dislriktet, KyslE>n, saa vanske
lige, at der ikke gen var prydet med tre RrekJ,e r
alt Tomme ret til Bygningen, Eg og skabt en srerprreget Bygnin
Gernin g alvor1igt, han samler bver
g, der hvor han den la:mgSle Ti<i levede slml meget til, 11=1r
Skibet komme r Vlmple r. Kl. 10 udgik fra Skoleo Morgen
Gran, fmldet i Gl. Estrup s Skove og passer godt i de ode, kolde
og Aiten alle Boplad sens
Omgi- ude paa det ensomm e Kap Dan. i Besret i Isen og
maaske slet ikke eu Procession brerend e de hellige
i fre1·cligskaaret Stand sendt op til velser. Dens indveu
Folk i sin Jordhy tte og holder Andige Dimen- Han kender 0stgren lll'ndem c, som naar iod til
Kolouien.
Kar og Beger. I Processionen del- dagt for dem, og
0slgl'onland. For de iudsam lede sioner er: 17 m i Lrengd
paa Kajalu·ejse
e, 6 m i kun faa, og bar vroret med til at foIgcnne m ,den traadlo se" kan man tog foruden Kirken s Prrest
Penge skafied es alt ovrigt, Inventa r Bredde og 8 m i H0jde.
og
Fanhar
han
altid
Bibelen
med.
Buerne , re mange af dem ud nf Hedcnslw- jo inde fra Koloni
ed folge Skibets gerkate ke!erne ude fra Boplad serog Udslyr, lil Klrken , l:>g da ,Gu- som brerer Taget, vejer 1500
Saa
foregik
selve
Indviel
sen efkg og bet, de sidste Hednin get paa Ost- Vej gcnne111 Isen, og
nu vidsle l)lan, ne bl. a. Bestyre r lfenrik Hoegb, ter det een
stav Holm" i P'jor gik til Scoresb y er af Eg, det ovrige af Gran.
Gang
bestem
te Ritual
Kir- kyslen dables uentlig forst i 1921· at det nrerme de s ig,
* selv om, det] Kapta.in V~stmar fra
Sund, medfette-P.en~foruden J{irlren tke111mmet er holdt i merke
,Go:stav for Kirkein dvielse, og de befaled e
I<'a.rxer Befolk ningen i Sco.r$b y Sund er gik langsom t, og
Folk ude paa Bo- Holm" og Kirken s Bygme ster.
Skrifts teder oplrestes foruden af

D

l

ss

J-

I

•

I

Niels af Fangerkatek eterne Ole fra siden og for bar levet i Hedenska~b.l der samme Dag fejrede
sin 10 Aars
Kap Stewart og P eter fra Kap ToKl. 3 var aile inviteret til ,.Kaffe- Bryllupsdag, og aile lige fra Prresten
bin.
mik" paa Pladsen foran Bestyrerb o- til Skibets lille Messedren g svang
7·~ .Ny Ka·
Salmerne var dels danske Sal- ligen; her var drekket et langt Raffe- sig i Dan9en til Tonerne
af Hovme- ,.Jeen er ..
mer i gronlands k Oversrette lse, dels boro, og omkring dette fik alle .fra s terens Grammofo n.
originale grenlandsk e Salmer. Pa- Skibet Plads sammen med Kolouiens
Men saa gik Scoresby Sund atter
stor Abelsen spillede selv Harmo- Emb edsmamd og de voksoo Groo- ind i Hverdagen ;
den nreste Dag
niet, ledede Sangen og messede lrendere, mens Bornene forelebig skulde Skibet losse .fmrdigt,
og Kolomeget smukt, og Gronlamd erne maatle se til, og der bragtes her en niens Produkter : Rreveskind
, Bjornesang som altid strerkt og fuldtonen- Hilsen fra Danmark.
skind, Narhvaltrender og Sprek, brinde med. Prredikene n holdtes selvDet var overordentlig interessan t ges om Bord. Det kneb at blive fmr•
fetgelig paa Gr0nlands k, .den havde at s tudere de forskellige Typer 8if dig denned, om Mandagoen
var Grensom Tekst Dagens Evangeliom om Gronlrendere: !\ogle faa Vestgron- lrenderne som :ige og
trrette, og de
Farisreeren og Tolderen ; tilsidst I lrer.<lere udprregede Blandingstyper, var forkalede. Som
altid i Gronland
henvendte Pastor Abelsen nogle og ellers ]utter .0stgronlrendere, der bringer Skibstiden Forkelelse
; med
faa Ord p aa Dansk som en Tak for er af ren mongolsk Type rued frem- alt det, dter medferes
flta Danmark, Kl. ~0, 9,
~
Kirken til os Danske.
staaende Kindben og meget mark kommer ogsaa Bakterier, som an- Kl . 8 , gsa. 111.
Efter Gudstjene sten samledes man Hudiar ve. Kvinder ne bavde nresten griber de Menneske r,
der nu i et Kl. 9, 103° Op
Kl. 8. Pantom.
t:den!or Kirken, en broget Skare af aile Haaret sat op i den karakteri- Aars Tid bar l>evet
i den rene LoJt Kl. 9 04• Peter!
Gronlrend ere og Danske, og lytlede stiske Haartop, prydet med et bro- og derfor il<ke er gjort
immune som .,Gegtervognol\
til Snluten, der nu lod fra den gam- get Baaud, noget, man ikke ser r et vi andre gennem mindr
e ForJmlel- Kl. 7. Phen~rJ
Kl . 8-11U. Dan
le Skibsl<anoo V'ed Flagmaste n foran meget i Vestgronland i vore Dage.
ser i Aarets Leb.
~BEN A -D
Bestyrerboligen og besvarede s ude
De var benrykt for Kaffetrakt eVi blev nu alligevel fmrdige, og Kl. 9-2. I
f ra S;S ,Gustav Holm". Hos Beslyrer mentet, de kan ikke selv faa Kaffe Tirsdag Morgen stod
Skibet ud at jiiTiiliiV_.OiiL•
Hoegh medtes derefter aiLe de Da n- at kebe i Bu tiken, det er forbudt, Fjorden, hilst af en d
und.l'>ende Salut
!morgen Fr
ske for ved et Glas Vin at lykooske fordi man ikke dl have, at de skal fra Kanoneo. Kolonien
gik ind i sin
Prresten og Bestyre ren, hvorefter omsrette a1J.e deres Penge i ooget Yintertilvrerelse, hvor
Sendagens
bver gik til sit. Kl. 2 va r Kirkeu at- saa unyttigt som Knffe. Til KaHen Festlighed er sikkert
tor Grenlmnd ert.er i Brug: Et lille Bar n ude fra Kap fik de lige saa megct Kage, de kuo- oe vii vre~~e den store
Oplevelse, de
Bllletsa l/
Hope debtes, det blev baar et til Kir- de spise, og et Glas Portvin; dette er al drig glemmer,
men ofte vil drofte Billetter a
ken i Moderens Amaut og de refter den eneste Foml for Spiritus, som i Merketide n, naar de
samles i Hyt- ved Tlvolls l
ifert Kirkeos smukh'"'e Daabsdrag t og Bestyreren \'ed fesllige Lejligbede r terne omkring den bramdeod
e Tran·ri ve.~
holdt over Daaben n.f Fru Sejer Iader udsk::enke. Snaps faar de al- lampe.
Abelsen. Det var ejendomm eligt at drig. Bernene blev bagefter traktehejre Side
~ ltvor strerkt 0 stgrenlrenderne var ret moed Kage og Figen, saa alle var
Sotipers llg
optagel a! doe kirkeligc Handlinge r. glade i Kclonien den Dag!
Serve ring.
retter Kl I
oaar man husker paa, at adskilligc
Om Af1cnen afsluttedcs 1-le.:.kllijren
Ulllener 111 IJ
Gt&Diit tiJ 11YQ
af dem dog fgrst er d0bt for faa Aar med en ,Dansemi k.. hos~.r~cen, I
alro
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ROELII,LADETs Krordk.

Scoresby-Sund-Koloniens
5 Aars F0dselsdag.
I A.nledning a/ Femaarsdagen for (len oonik.
Ekspeditio n til Sroresby.S und skriver Jhv.lnspek t;r over Nordgr;nl and 0. Bendixen om Foretagendets Forudsretninger og Resultater .
I disse Dage for 5 Aar siden

fore- ~ geste Fangsttelt -

faldt der to Begivenhede r berhjemme
vidtrrekkend e Betydning, idet
~renskomsten angaaende norske
..iligstrettig heder paa ~stkysten af
~nland undertegned es den 9. juli
og allerede Dagen efter- altsaa 10.
juli 1924- afgik den gamle pr9Svede
lshavsfarer, S/S 0 r ~ n 1 an d fra
K¢benhavn hilst af Tusinders Hurraraab og gode 0nsker om et heldigt
Udfald af dcnne modcrne Landnamsfrerd, der slrulde sikre Dantnark 'sesiddelsen af 0stkystens tl-

A

S cores by-

S u n d.
Trods det relativt korte Tidsrum
der er forl¢bet siden disse Begivehheder satte Sindene i Bevre.gelse herhjemme, er der Grund til at mindes
bin 10. juli, da en af de ejendommeligste Begivenhede r i den danske
Kolonihistorie fuldbyrdedes , uden at
det I 0jeblikket vii vrere muligt at
overskue Rrekkevidden af de lndrs6mmelser, der gav st~ rste Dclen af
OrfSnlands 0stkyst til Ptis fot Pxem-

medes Udnyttelse af Kf$tens rige
Vl1dtbestand.
Desuagtet lykkedes det ik.ke at
faststaa det, der burde vrere stillet
som en udtrykkelig Betingelse for
Overenskom stens Vedtagelse: NorAnerkendela e af Danmarks
ges
Overhffjhede ret over hele Or~nland.
Og ak9Snt denne Ret var baade hlstorisk og polltisk ganske klart underbygget, blev det tvrertimod i Forbindelse med Overenskom stens Affattelse udtrykkelig undMstreget fra
norsk Side, at man i k k e anerkendte
Danmarks Suverrenitet over 0stkysten, men betragtede hele Strreknin~
gen undtagen Angmagssal ikomraadet som t err o n u IIi n s der ikkc
var underlagt nogen Stats Ove rh~j
bed.
Man slog sig herhjemme til Taals
med at der i selve Overenskom stens
Vedtagelse laa en indirekte Anerkendelse af vor Suverrenitet, og sS'Igte
i~vrigt en noget kummerlig ifr~st I
at Overenskom sten dog levnede os
Ret til gennem lvrerksaottelsen af en

ealdmoisk Bebyggelse af Sco~abySund a:t beholde t att Paid denne den
mest vrerdlfulde af bele den vreldiee
Kyststrrekning. Men selv om Muligheden herfor saaledea atod os aaben
blcv der 1 k k e fra Regeringens Stde
truffet de n~dvendige Foranstaltnin ger til at sikre os denne vlldtrige
Fjord, sk¢nt Styrelsen paa et tidllgere Tidspunkt havde stillet sig velvilligt overfor Assistent Olriks Forslag om Overfprelse af Vestgr~n l rendcre til Scorcsby-Su nd. Vilde vi derfor g¢re os Forhaabning er om at
redde, bvad reddes kunde, maatte
det ske ved privat lnitiativ.
Det var som bekendt den P e rs I e w s k e P r c s s e, der tog denne
Opgave op ved at slaa til Lyd for
Scoresby-Su nds Kolonisering. Dette
Biadforetage nde ejedes dengang af
nu afdj!ide Fabrikejer C. Fe r s I e w
og Overrctssagf~rer Carl L e vi n,
mcn enbver v~d, at det var MOROENBLADETs Redaktpr Valdemar
G a l s t e r, der som davzrendeCh efrcdaktor for Nation a (tId t n de

undfangede ldeen og med utr~ttelig
Energl gjorde Sagens Gennemf9Srelse
mulig.
Den praktiske Ivrerksrettels e af Koloniseringen blev overladt ScoresbySund-Komite en, hvis Forrnand var
Viceadmiral W a n d e l .
Det var oprindelig Meningen, at
overf~re Vestgr~nl~ndere ttl den
paatrenkte Kolonl, som man agtede
at g~rc selvejende saaledes at Overskudet forcteltes mcllem Fangerne,
men dette modsatte Regeringen sig,
bl. a. under Henvisning til at Transporten af Or~nlrenderne ikke lod sig
ivrerksrette, hvorfor man pnskede
hele Sp~rgsmaatet stillet i Bero. Da
en saadan Opsrettclse ;midlertld
kunde blive skrebnesvan ger for vor
Besiddelse af Fjorden, til~ Komiteen s t r a k s at udsende et Overvintringshold af Danske til Scoresby-Sund for at trreffc aile Forberedelscr til Or¢nlrendern es Modtagelse
det fplgende Aar ved at opf¢re de
n~dvendige Huse til Brug for Handelen og de nyc Kolonlster. Bft~ lang-

ger tntraadte Yt~ P.ol
varige
nansudval Porslaget og Kolonise- J\p
rlngen varerved sikret, navnllg ef. Bk
ter at Etattad H. N. A n d e r s e n 'd e
I 0 . K. hav vist Komiteen den sto- ga
re Velvilliet stHie S/S Fox n, der pl•
omd¢btes <flk Navnet .. 0 r ;-n- m.
I a n d" til \adighed for Bkspetll·
sc
tionen.
S/S 0 r ¢ 1 a n d s Rejse til 0st~ m
kysten, bvorfart~jet kom i Besret s·
i Storisen o~flk Roret knust, men B
desuagtet na~de Bestemmelse sste- Ji
det, Skibets •ventyrlige Hjemre!se t;
med en stor fanke som Hjrelperor, ~
Overvintring en i Scoresby-Su nd, 1'
hvorunder den mge lovende Oeolog r
Bjerring-Ped erl!n d¢de, aile disse ·1
Begivenhede r l~ger endnu saa n!eli
voc Tid at det il vrere un~dvendigt
at opfriske dem i Brinddngen. '
Men der er Or~nd til at fremhreve '
vi sse Enkelthedet af Komi teens Vlrk·
somhed . .,Sco resby-Sun d K omit e en a f 1 92 4" traadte sam•
men den 26. :.\prll 1924 og udeendtt\
samme Dag et OP,taaij .til (1et ~

e og 'denne
.. Polt om ftnansiel Stjiitt
saa str erk Ge nk lan g, at

· :Appel fan dt
de ca. 2 Ma an e:,. Ek&peditionen allere
sik ret og kla r til Af1! 'd e( sen ere va r
sto re Fjo rdk om •- ga ng for at tag e de t
del se for Da n!r pte ks l effektiv Be sid
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Fra G.r-nland.
Gode Fangstforhold.

•

,Om Tilstanden i G'rll'lllrund i ~ U.·
ned J~~eddeler Grenlands StyrelS.• • i
~ydgrenland har Vejret v:urct smp,IU 0@
stadigt. Storisen har blolteret bele Sydkyst(!n til Nerd for Frederi.kshaab; l aen
stra'!k:.er sig sine St~der 50 K.vnrtmil
ud fra. Land. Srolfangsten ha.r givet ret
godt Udbytte i Jnlia.nehanbs Distrikt.
Torskefi*eiiet tegnet godt, dcr er store
Ml1!ngder -Fisk overalt, men hvis ~r
isperioden bliver af lrengere Varigbed og
.sterre Udstrrekning, vii den siklkert gonero Fiskeriet an Del. S:unrlhorlstilstandon var god overalt.
Fra Nordgrem1and meldes ligoledes om
stnuikt Vejr merl riuge Kulde. I .t\IJ?ril
dannedes der lirlt Vinteris verl on inrltriOO.gende Kuldeperiode, men d(l(Jl f<n"·
sva.ndt hurtigt igen. Fangstforholdene
har vreret gode, ligolodes Sundhodsforholdene. l!'iskeriet af Hcllefis.k tegner
ogsaa. godt. An!!;magssatbjergnimgeJ'I ha.r
givet udmrerkot Resultat.
Fra. Umana.k og Upernivik, hvor!ra
intet var bert siden i Efteraa.ret, er der
nu kommet Efterretninger . Vcjret bar
i begge Distrilkter hele Efternret 0@
Vinteren vreret moget atorm.fuldt og o~
sk:ifteligt snart med Kulde og snarl med
Varmcgrader. Som FGlge horaf ha.r der
iklke kuooet da.nno sig brugeligt Isl~eg;
i0l"st i aidste Hnlvdol af Marte la.gde
Isen sig sanda.n, at rloo lrunde benyttea
·t it Fan!!}St. Som Folgo af det daarlige
Islreg bar Fa.ngsten vrere daarlig hele
Vinteren, og !Ul\vnlig i Umana'k s D~striU
va.r Aarets t re ferste Maanedor meget
'v.anS!kelige for Befolkni1ngen, der til
):>els bar ma.attet slaa. dor011 Humde ned
bg bruge dem som Fooo. I Fora.aret bar
Fangsten vrorot god. Vod Upemivik fangedM der i Eftera.arsmao.nederne over
1000 Hvidhvaler, heraf 766 ved den a.f
Styrelsen oprettode Garnfa.ngst ved Proven; Kooct a.f disse l)yr bar vre<ret til
st-or Nytte for Befoikningcn under den
senere daarlige F angstperiodo. 9undhedstilstanden bar vrerot god; ved Uman&k ha.r der vmret to Tyfustilfrelde, begge uden dedeligt Ud.fald. Ved Upernivik
er den danske Fartejeferer Jomen dr-uftl'net under €111 I srekognosoering den 1.
1\la.j, og i UmanaJrs Distrikt er to unge
Fangere ligelede~~ druknet ved at falde
gennem Isen. Fra '.Vhule cr der kommct
Post til Upernivik i Maj "M11aned; der
havde lsforooldeno vteret ligo saa doarLige som lronge1·e sydpaa.
Fra 0 st.grrmland meldes om geunem~
gaa.ende fmt Vejr yed Sco:resbyalliJld noget mere u,etadigt ved Angma.galsM:I'K· 1
SltorWorholdene bar begge Steder
variable. Vinterisen ved
er uia.rba.r og Fangs~forholdono c1e1rat.ed!
har vreret daarlige.
Ved Sooresbysund bar ca10d. Alwi n
dersen ledsaget af alle Fangerne
get en Ekapeditio;n ind i Nordlve1rtfjio~
decn; Rejsen hindredea stterkt 8lf et
get dybt Snelag. Paa HjomtUien
€111 Del a.f Fa.ngerne foretago lti.nrriAi:lll:>'·
ter i Gaase. og Fehnfjorden, mecn
te opgive dette paa Grund af de
Snemas.ser. Pa.a Turon blov vcd M~mdlin•
gen af Nordvestfjordon ~fert et
bvortil 1\iaterialierne medhragtcs.
hedsforholdooe bar begge Stecler
god e.
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Allerede nu er der snefrit og store Pileskove,
som myldrer af Dyreliv.

Det vakte bety,delig Opsigt, d<a vii Pileskove af forbavsende
Sterrelse.
forleden fl·a den tillge Viden,;kabs-1
Hej,st inlcressan,t er den Oplysuing,
maud Alwin· PederseJl, som opholder
5ig i Scoresby Sund, fik Meddelelse at Slcdot endogsaa byder paa en
om, at Jutn ha vcle !unue,t el n yt La11d Skov! Selvfolgelig maa dette forstaa.s
laugt inde j Fjot'den, et isfrit Lau,d, med cl vist Forheho1d, meu der finhvor der var tydelige Spor af tidli- des dog paa Stedet meget omfangsgere Eskimobebyggelse, og hvDt' Dy- rige Pi leluat med virkelige Trreoer,
man kan gaa uuder, og med Stammer
rclivet var endo'g meget rig!.
Vi har lil Morgen fra Alwin Peder- saa lykke sorn en Arm.
Stedet Jigger 350 Kilometer indensen faaet eudnu et Teleg•·am, bvor
han mere udforligt foti.re<ller om de for Fjordmuodillgen. Som Alwin Pederscu havde lam.kt sig, or dcl her,
Fun.d, han bar gjort.
Isbjorneuc og Slelerne yngler, og han
moote en Rigdom paa wsse DyrearSnefrit all~rede nu.
Alwin Pedersen fortreller, at han !cr, som man ikke bar kcndt andet
med nogle Ledsagere er rojst laugt,. Sleds. Isbjornenes slBrlige Yngleind i Fjorden, oprindelig blot med steel er lige ved Jndlandsisens Kant.
Som ogsna omtalt i det tidligere
det Formaal at Hnde Ltd af, bvor Isbjornenc og Srelerne har deres Yng- Telegram, fortrelle r Alwin· Peder~n i
Dag om mreglige Flokke af Moskus1eplads-er.
Han kom de rved til det slol'e okser og om en Oven!lod af Sneharer
ukendte isfri Land. Delle er allere- og Hrevc.
Fa~ge-rne, dcr var med paa Ekspede paa derme Tid ll'f Aaret hs·ki t, og
Vcgetationen er efter gronlands.ke ditionen, or nu l Gang med at o·p.fgre
FoL·hold overordenllig rig ()aade paa et Overvintr.ingshus paa Stedet.
.\cte r og rent kvanUtativt. Der er
aabent Vand paa Stedet og i det htJlo
taget overra·skende mildt.

j
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Det "isfri" land
Scoresby sunCl.
Fundet av den gamle eskimobebyggelse er av stor
interesse.
Har eskimoene vandret
nord om Gr"nland 1

--

·Qpd~Jgeleen ll!V det n,-,e store, isflri
ha ndoan~Ad~, eoon nyl:iJg bletv fN'Ort a.v
e.n danSk eki~L$j<m 4 lbunn'G'n a.v
Nordv<es11fljord i ScoreSby sund, kloon·
menteN!e ~nngtAende i d;en danB!re
prE!t!f!e. Den kjente G!'10'nlandl!lfo1'$loor,
IDS€ister La.u.ge Koob, fremlho'l'd<er at
~a.gelaen er arr ov~tlig etor

I

i n<teres;~e.
iMan har a1ltid TJ"est, eier b·an, at
inn!l.all.dsisett9 greM&r er usik re Ol
likeleodes vissle man, at innlandsi:sen
lpt1 det eted, .som :kaNee ~an·

deb, var urilrtig a"'''merdcet.
:Men merkeliget er 01Pdagei1sen av
de g~9.l!l\le eSkimdbeibJ~ggelser pl dette
st.OO. }fa<n b.ar rilkke hltt~l -vi~SSt om
t'!Ski<m<Jibolli~r sA lan~t anne i landet.
1
Og det .sbyrker den teori at ~ilmoone
b.aT v.andret nordennm GNnll'and. Len-1
gere nor~A i 0et.grenLan'd o-r det ne«n- -;::-----:~-:-::--c-~--:----
]~;t tfmnnet bebyggetl aer ~an,gt !nne 1 ilinOJee vel"'iiiflUiiJJJe ibqplasslevn.in~r nndoer rorvlaget. K.anekje ~r hele
fjord~noe. Ma·gister K'O'Clh tror at man
. b"?lassen g.odJt ooV18rt un·der ji()Tdd>E;kn.u bar ~onsta tert syd,gren,sen for dJs·IJoot. Og b1a.n. el:Ar ti1 1(rd fur 18 t doer
llfr.a daUIS.k eid;e iv<erk:settee inO®lense vandrm.g~.
Det er m~et .san~ynllg at der de unde!W'ke!Be pA d>ette sted.

"'· ra3.
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Stortingsplass 7 _ Oslo
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Inte.ressante opdagelser pa Gronland.
Kj~bonhavn, 28. mai.

Den ungc zoolog Ahvjn P e·
de r; har i bunnen av Nordve:')t·
fjorden i Scoresby Sund funnet ct
stort stykke i::~ititt land med <.'t
ualmindelig rikt dyreliv i~r re''·
moskusokser og bjprn. Mange steder er det ogsa funnet rest~r av
tidli~ere eskimobcbyggelRe. Hittil har man ikke funnet eskimobebyggelse sA langt inne i landet.

1

Het·oldens AnnoncebuTeau A/5
1\vdelinq for Avisulklip
Telefoncr: 12710, 1110<10 oy 10884

Stortingsplass 7 -

Oslo

Oladets navn a

En int~r~ssant

-.
1

:

m~dd~l~ls~ tra.

Scor~sby Snnn~

Stort isfrit land fundet ved bun·
den av Nordvestfjorden.
Ualmindelig rikt dyreliv og spor
av. tialigere eskimobebyggelse.
(Spedaltelerram til

«l!ilorreablad~.)

Kjj$b e nhavn, 27de- mai
' «Natlonaltidende:. thar idag motta.t f~l
gende t~legr.am f r& Seores<by Sund
paa. Gr~nlaml : I bunden av No rdves~or~oresby Snnd er fnndet
et s tort isfrit I11nd mcd u"&lmindelig
t~kt dyrcliv i form a.v rrove, mosknsokser og bjsfrne. Mange sted-er er
der fnndet resller a.v llidligere eskimoisk bebyggelse.
Grpnlandsforskeren Lange Koob
utlta.ler til bladet &t han finder det
srorlig intex~SSI\.ll t at koloniens folk
er trre.ngt su langt ind at de har
fundet le•·ninger av eskimooobyggelse. Eu saa.dan har m~n aldrig fj!lr
pa.atru.f.f~t saa langt inde i landet.

!
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Sco resb y Sun d.
Rikt dyreliv inderst i ijorden.
• KjBben.ha vn, 28. mai.
Den unge zoolog Alwin Peder,
-som sendt av Zoologisk Museum,
va·r rcist til Sroresby Sttnd for at
un<i<'rsokc d,vrdivcl, har send!
cNational lidcnrle• ct tclt>gram om
al d('r i bunden :w Nor<lvestfjordcn
i Scoresby Sund t>r l'undct el slort
isfril h10d med ct ualmindcl ig rikt
dyreliv isrer rrov, moskusok ser og
bj£Jrn. Mange <;feeler l"r (i el og!'na
funoc·t rester av lidlig~>rc eskimobcbyg.gelse.

•

Magister La:uge Kooh u.tta.ler li '
blade!, l\t ban find~r tclegramm et
inii"T"E'ssant <Selv om h an ikke finPaa doet-te
d~r det overrasken de.
sled kan man, eJ'Iklrerer ban, vente
a t find~ i~rit land, og at det finnes de n~eVnte dyr-earter der er
E'fter hans meuing bare rimelig,
uaar man tar hensyn til breddegradfm. l)et som er det' ipteressan·toe..<~te er fundet av eskimobeb yggelsen. HiHil h ar man ikke fun.
del esl,imobebyggelse saa lang!
inde.
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Kun faa KolonisationsMuligheder i NordVestfJord
Carlsberg-Ekapedl\Lederen

\

af

•

tionen udtaler slg om AlwlnPederseD.S Forsknlngsresultater.
Berelningen tra den unge GrnnlandsForsker A 1 win Pedersen om Op- 1
dagel.se a1 stort isrrit Land i Bunden
Scoresby Sunds Nordveslfjord kommer
ik.ke gamle Scoresby Sund-Forskere
overraskende. Saa meget er det vidt forgrenede Sund berejst, at man forlm.agst
har kunnet danne sig et Skml over Forholdene dybt I Fjordenes Bund, hvor
hvide Mennesker endnu ikke var tramgt
frem.
~ Ryder-Ekspeditioneo,j' Carls berg-Eksp~·uonen under Ledelse at Dr. Hartz
of! oresby Sund-Ekspeditionen 1925 har
s a mange SLeder set gamle Bopladaer
'og truffet sa~ Rigdom af BJern og
Moskuso:Kser, at man bar kunne t OJ>·
s}~ begrundet Formodning om ligu,en.de Forhold i Fjerdenes lndre. Alwin
Pedersens "Telegram er Bekrreftelsen paa
disse Formodningerl
Lederen af Carlsberg-Ekspeditionen
i 1()()(), Dr. Hartz, udtaler sin store Glredeover cle; unge Forskers Resultater.
- M:en lad os nu alveote den nrermere Beretning, kommer det lilfejende.
For os, som bar vseret paa de Kanter, er
det selvfelgeligt muligt - og fristende
at fantasere videre paa Grundlag at det
korte T·elegram, - men det er dog bedre at vente og here nrermere.
- De bar selv vreret i Nordvest-Fjorden?
- Ja, jeg bar. Men s1oorkt Snelald
gjorde det umuligt for os at trsenge til
Bunds. Vi var klar over, at der var
Chancer for interessante Opdagelser &OrtJ
den Alwin Pedersen · nu bar gjort. Og
det er morsomt for mig at here nyt derfra, hvor jeg slap.
- Faar det nye Land Betydniog for
Kolonisationen?
- Jeg tror det ikke. Forboldene liBilgere ude ved Sundet er saa gode, at der
ikke er Grund for nogen til at flytte til
<!_et nye "Land. Del er for langt fra Havel, og Forbindelsen med andre Dele af
Fjord- Komplekset er for besvserlig. Der
bliver vistna.k\ kun Vinterforbindelse kun naar SneJn er faldet, og SIIBder kan
naa frem, lror jeg del bliver muligt at
naa til de nyopdagede Egoe.
- M~n er der ik.ke Tran_g_ til nye
Koloniseri~mraader? Og Bopla.dserne
viser aog, at der fer har boet Menn~
sker.

at

I

- Der er stserke 0nsker blandt Vestgr_?nloonderne -om nye I(oTOniSeringsomr~er. Men Vestgrenloonderne er b1evet
alt for forvrente til de VUkaar, som det
1
nye Land hyder.
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Det er rigt paa R~ve, Moskusokser, Bjerne
og tidligere Eskimobebyggelse.
{Vi mod1og I Oaar falgen~e Telegram fra
Scoresby Sund:

'I Bun den af Nor dveat f jor d i Scor esb
y Sun d er der
fun de t et s tort , i s frit Lan d med et
ual min de lla t riat
Dyr eliv , lsaar R aave , Mo sku s oks er
og Bja rne .
M ..n g e Ste der er der f und et Res
ter af tldl lg ere
esk imo isk Bebygg else.
Alw in Pe der sen .
Teleg ramm ets A!SQnder or den unge
Zoolog A l w i o Ped e r s e n, som er
udsen dt af Zoologisk Muse um og med Stelle
af Carls berg- Fond el for at indsa mle
Dyre arter med Score sby Sund sam Basis
. Hr. Alwln Pede rsen var imell em de
seks iorste Kolon lstM, der bosat te sig
I Scoresby Sund . Hans ouvre rende Opbold i OraoiiUld begy ndle i 1927. Det var
Menlngen, at han skuld e have vreret
til Angm agsal ik l 1928, tnen Besej lings forbo
ldene gjord e det umuUgt for ham,
b\'ilk et altsaa indir ekte bar medv lrkel
til, a t ban nu har gjort sit intere ssant e
Fund .

MAGISTER LAUGE KOCH OM DET NYOPOAGEDE LAND
Vi ftar forelo.gt ovenstaaende Tele gram
for.
Gren land seks perte n og Geologen, Mag
ister La ug e K o c h, aom udta lte:

'--..._ ,

- Jeg finde r, at del er et overo rdenUig intere ssant Teleg ram, selv om
dets lndbo ld i og for sig stet ikke er oogen Overr aske1 se for den, som keod er
nmrm ere til gr enlan dske Forl1old.
- Vii det sige, at man kan vente , at
finde saada nne sterre uken dte Omra ader af denn e Kara ktor?
- Paa dPtlf- Stell kuodt> man med
Relte vente at fint!e tsn It Land. Sterr else~angivelsen er Jo ub est e>mt.
,.Stort" er et relati vt Br-greb roaask~
en Snes Kilom eter, og den ,.~ u finde r et
Kott o.v er Scoresby Sund -Di8 trikte t
nyt Land , der synes saa syn1pallsk som
dette Fu,nd, vii vel ~tltid fin,Je at La;ld et
med Yestfjo rden .
,
er 11tort.
den .om Gron land. L&ngf)re, nordp aa
estgr enlnn d er der neml ig fundel
lnclland slse ns Gra nse r
tiygfte lser ll:'D'gt'"'inde i Fjord e.ne, og
er uslk re.
R y d e r s Eksp editio n i 1892 fik kun e fter Teleg ramm et om
del sidste Fund
ufuld atmndlgt kortl agt Nord vestf iorde n, \'II jeg nll!slen anlag e,
at vi ogeaa
og allere de J. C. K o c b gjord e opmm
rk- konsl lltere t Sydg rmnse n for denn e
som paa, at lndla odsis eo paa det, Pom dring , dens lridste Etape
, saa at sige.
hedd er Score sbyla ndet, var urigti gt afEn Udp avn ln• vll v~re
lagt.
me. et lnte reaa aat.
- Er den Faun a, som nmvnes i Tele- Er det sands ynlig t, at der
gram met, egne t til at vmkk e Opsigt?
verdi fulde Bopladelevninger her i 'ldden- Der syoes jo at voore Tale om eo
sl;abelig Hens eende ?
Rigdom af Ekse mpla rer. Selve del, at
- Det vii jeg anse for meget
der finde s Mosk usoks er er kun rlmel igt.
synligt. Der er gaosk e !!ikkert et betySelv om man ber befin der sig umid deldeligt Torve lag paa Stede t, og del vi1
bart ved Sydg rwose o for dis~>oe Oyr, saa
vere mege t intere ssaot at udvif tde dit
er del dog Nord for den. Bjorn ene og
arkm ologi ske Oply sning er, eom kan
lt$ve ne er ligele des natur lige efter
ved delle Fund . Mus ke er hele
Bred degra den.

m'lJI'iet ansa a ttllilre.kte oar meclvu·.Ket tu, a I lla o nu har gjort sit interessante

Fund.

I.

MAGISTER LAUGE KOCH OM DET NY·
OPDAGEDE LAND

•

Vi har fore1agt ovenstaaende Telegram for.
Grenlandseksperten og Geologen, Magister Laug e Koch, som udtalte:
~
- Jeg finder, at del er et overordentlig interessant Telegram, selv om
dets lndllold i og for sig slel ikke er nogen 09erraskelse for den, som kender ~
n~ermere til gronlandske For}1old.
- Vii det sige, at man kan vente, at
tinde saadanne ste.rre ukendte Omraader af denne KaraktE'.r?
- Paa d"lllf' Sted kundP man med
Rel1e v~nte 11.t finl\e 1sf1 It Land. S~er~l
&e~angivelsen er jo ubesl.!'mt.
,.Stort" er et relativt BPgreb maasktl
eo Soes Kilometer, og den ~., u finder et
nyt Land, der synes saa sympatisk som Kort over Scoreaby S'tfnd-Distriktti
med Vestfjorden.
dette F~d, vii vel al.tl.d fin;le at La.tdet
den Dm Gronland. La:ngere nordpaa
0stgrenland er der nemlig fundel Belndlandslsens Gr atnser
ll'Dgl' inde i Fjordene, og nu
15yggefser
er uslkre.
om det sidste Fund
Telegrammet
efter
R y d e r s Ekspeditioo i 1892 fik kun
at vi ogsaa
anlage,
nresten
jeg
vii
u!uldstlendigt kor1lagt Nordveslfjorden,
for denne
Sydgrrensen
koostateret
opm~erk
gjorde
b
c
o
K
C.
og aUerede J.
saa at 9ige.
Etape,
tridste
dens
dring,
~>om
det,
paa
som paa, at lndlandsisen
af.
urigtigt
var
bedder Scoresbylandet,
En Udp-a vnlna vii ••re
lagt.
meaet latereaaaDt.
- Er den Fauna, som nrevnes i Tele- Er det aandsynligt, at der tlndes
grammet, egnet til at vmkke Opsigt?
v~erdifulde &plad!!levninger her i viden- Der synes jo at vrere Tale om en sltabelig Henseende?
Rigdom af Eksemplarer. Selve det, at
- Det vii jeg anse for roeget sandder findes Moskusokser er kun rimeligt. synligt. Der er ganske 8ikker1 et betySelv om man her befinder sig umiddel- deligt T0rvolag paa Stedet, og det vii
bart ved Sydgrrenseu f(}r disse Dyr, saa vrere meget interessant at udvlnde
er det dog Nord for den. Bj0rnene og arkreologislte Oplysninger, som kan
naturlige e.fter ved det~e Fund. Manske er hele BoR~evene er ligeledes
Breddegraden.
pladseu at fl.nde skjult under Torv&dlek-

E aklm ofundet er betydn lags- ket. Med den Findeplads, Stedet
vil jeg meget anske, at man fra
f uldt.
- Mor~omst finder jeg del er, at Side satte et Arbejde i Gang for at senKolonieos Folk er trrengt saa Jangt ind do en Undersegelsesekapedition dertil.
Rea adyr _ et akuffet Haab.
og at de har fundet Levningen af Eski- Naar Landet betegnes som ,isfrit"
mobebyggelse.
hvorledes skal delle sa.a nrermere
- Det er maaske mere uventet?
- Ja, man bar ikke hid til kendt Eski-1 staas?
_ Saaledes, at del il(.ke er
mobebyggelse saa Langt inde. Del finder
jeg ger Fundet overordentlig bemrerkel-j af Gletscberisen og Indlandsiaen.

aesv~erdigl.
E s k lm ovandriag Nord om
Greal and.
- Therkel Mathiasen fortalte mig
f orleden, fortS<Btter Magister Lauge
Koch, at de Moond, som bar bygget den
Station, har bjembragt
af mldste Type, der overRimeligvis betyder det nu, at man
konstatere en Eskimovandring nor-

Det er nu ligesom med St91'relsen en
Betegnelse, man mas tage med et
Forbehold, navnlig anvendt i et saa
Telegram.
Alwin Petersen bar sikkert vreret
deriode paa en Sllederejse og !;:an ikke
paa kort Tid naa op i eaarlanne Fjeldh0jder, at ban kau overse
endsige foretage en fyldest- Side at Fund.et er det derfor sll<kert
n~ermere,
tidligl at !llige noget. Paa Landkortet
gerende KorUregning.
Om den geogra.tiske og geologiske det rimeligvis ikke srette sterre
I
Men ar~ologisk og jagtmressig er
dagelsen meget fntereasant og
ningsfuld. Blandt andet ogsaa, fordi d
stukker et Haab, man bar n~eret t
resby Sund-Kolonien om, at der
findes Rensdyr lrengere ind i Fjordene.
Naar dette ikke nrevnes i
met, kao man vist regne med, at
ingen Rensdyr er, og Tanken om eo
Bll!lning af Rener maa derfor
tages op igen. Rensdyrskindet er
Men, som sagt:
paa det ar~logieke. Her
meget ft~ngslende Perspek-

Shamrock.

.- J,

ET ISFRIT LAND
I SCORESBY SUND
Det er rigt paa Reeve, Moskusokser, Bjeme
og tidligere Eskimobebyggelse.
~Vi .modtog i

Gaar l0lg~nd.e T~legram fra Scor~sby Sund:

I B unden af Nordveat f jord I Scoresby Sund er der
funde t et stort, lafrlt Land med et ualmlndeUct rlct
Dyrellv, ismr Rmve, Moakuaokaer o c Bjerne.
Mange Ste der er der fundet Res ter af tldll cere
e skimoisk Bebyggel$e.
Alwin Pedersen.
Telegram mel11 Afsender er den unge Zoolog A l w i n P e d e r e e n, som er
udseodt af Zoologisk llfusewn og med Stolle af Carlsberg-Foudet for at indsamle
Dyrearler med Scoresby Sund som Basis. Hr. Alwin Pedersen var imelle.m de
seks fofsle Kolonister, der bosatte eig i Scoresby Sund. Hans nuvmrende Opbold i Gnmland begyndte i 19'27. Det var Meningen, at ban ekulde have vmret
til Angmagsalil\ i 1928, men Besejlingsfol'holdene gjorde det umuligt for ham,
lwilket altsaa indirekte bar medvirhet til, at han lJU bar gjort sit interessante
Fund.

•

MAGISTER LAUGE KOCH OM DET NYOPDAGEDE LAND
Vi har forelagt ovemtaaend.e

Gronlandsek8perten og Geologen,
ae Koch, som udtalte:

•

Telegram for
Lau·

llag~er

- Jeg finder, at del er et overordenUig interessant Telegram, selv om
dets Indbold i og for sig slet ikke er n~
gen Overra.skelse ior den, som kender
nmrmere lil grsnlandske Forhold.
- Vil det sige, at man kan vente, at
finde saadaime stBrre ukeodte Omru.der af denne Karakter?
- Paa dP.tlf' Sted kundEI man med
Rette vente at fi.n<ie 1strit La..od. Stercel·
se.'l8..0givelsen' er jo ube5tt'rnt
,Slor\" er et relativt &>gr.e b n:taa&ktl
en Sues Kilometer, og den ~'> 11 fi.ncler e~.
Kort over Scoresby Sun+:Distriktet
nyt Land, der synes saa sympatisk som
med v estfjorde~
dette Fund, vi1 vel altid finde Ill Ll4tdet
den om Gronland. Lmngere tnol'dpaa i
er slort.
.~91.grenland er der nemlig !undet Bel.ncll&Ddsls ens Greider
byggelser langt inde i Fjordene, og nu
er uslkre.
R y de r 9 Ekspedition i 1892 fik kun efter Telegrammet om det sidste Fund
ufuldstmndigt kortlagt Nordvestfjorden, vii jeg nmsten anlage, at "i ogse.a har
og allerede J. C. K o c b gjorde opmmrk- konstateret Sydgrmnsen for denne Vansom paa, at Indlandsisen paa det, som dring, dens sidste Etape, saa at sige.
bedder Scoresbylandet, var ungtigt afJagt.
- Er den Fauna, som nmvnes i Telegrammet, egnet til at vmkke Opsigt?
- Der synes jo at vmre Tale om en
Rigdom af Eksemplarer. Selve del, at
der findes Moskusokser er kun rimeligt.
Selv om man her befinder sig umiddelbart ved Sydgrmnsen for disse Dyr, saa
er det dog Nord for den. Bjornene og
Rmvene er ligeledes oaturlige efter
Breddegraden.

En UdpavalDJr vii

V~are

meaet IDteresaant.
_ Er det sandsynligt, at der findes
vterdifuldeiBopladelevninger her i videnskabelig Henseende?
_ Det vil jeg an88 for meget sand·
synligt. Ocr er gansk~ sikkert et betydeligt Tervelag paa Stedet, og det vil
vmre meget interessaot at udvinde de
arkmologiske Oplyanioger, eom kan faas
ved dette Fund. Maaske er hele Bopladseo at Iinde skjult under Tsrvecnsk-

E aldmofundet er betycbdna•· ket. Med den Fi.ndeplads, Stedet bar
vi1 jeg meget onske, at man fra
fuldt.
- Morsomst nnder jeg det er, at Side satte et Arbejde i Ga..og for at senKoloniens Folk er trmngt &aA laogt ind do en Undersogelsesekapedition dertiL
og at de bar fundet Levningen af Eski- Naar Land~t betegoes som ,isfrit",
mobebyggelse.
hvorledes sk~l dette saa wermere for- Det er maaske mere uveotet?
. - Ja, mao bar ~e hidtll keodt Eeki-~ staas?
_ Saaledes, at det ikke er dmkket
mobebyggelse saa langt inde. Det finder
jeg ger Fundet overordentlig bemrerkel- ·af Oletsch~risen os Indlandsisen.
Det er nu 1igt~eom med Storrelsen eu
sesvmrdigt.

E aklmovaadrlng Nord om
Grenland.
- Therkel Mathiasen fortalle mig
forleden, forlsmtter Magister Lange
¥och, at de Mmnd, som bar bygget den
eeismograftske Station, bar bjembragt
Redskaber af ~dste Type, der over-

BetegJ:Jelse, man maa tage m~ et vist
Forbehold, navnlig an""endl i et saa kort
Telegram.
Alwin Petersen bar sikkert
deriud~ paa en SUederejse og kan
pas kort Tid naa op i eaadanne Fjeldhejder, at han J..an ovetse Forboldene
-
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Telegrammels AIsender er den Ullge Zoolog A 1 win Pederse n, som er
udsendt af Zoologisl> Museum og med Stelle af Carlsberg-Fondet for at indsamle
Dyrearter med Scoresby Sund som Basis. Hr. Al'l\iD Pedersen \'ar imellem de
seks farste KolonistAr, der bosatte sig i Scoresby Sund. Hans ouvrerende Ophold i Grenland begyodte i 1927. Det var Meniugen, at ban skulde have vaeret
til Angmagsnlik i 1928, men BesejlingsforboJdene gjorde det Ullluligt for ham,
hvilket allsaa iudirekte bar medvirket til, at han uu bar gjort sit interessan te
Fund.

~
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MAGISTER LAUGE KOCH OM DET NYOPDAGEDE LAND
Vi har forelagt ov~nstaaende

Telegram

for

,,

Grenlandseksperten og Ge~Zogen, lllagi$ter. L a ug e Koch, som udtalte:

•

- Jeg finder, at del er et overor·
deotlig interessan t Telegram, selv om
dets lndhold i og for sig slet ikke er ne>gen Overraskelse for den, som kender
nmrmere til gronlands ke Forhold.
- Vil det sige, at man kan vente, at
finde saarlaiute swrre ukendte Omraader af deune Karakter?
- Paa dettf> Sted Js,uncle map med
Rett.e vente at finrie lsfl'lt Land. Sterrel&eNI.llgivelse!\ er jo ubeiilt>mL
,Stort" er et relatlvt ~greb maaske
en Sues Kilometer , og den M u finder el
nyt Land, der synes saa sympatisk som
dette Fund, vil vel l!llid finde at LaJ1det

Kort o-ver Scoresby Sufld..Distriktet
mea y estfjorde n.

den om Gronland. Lamgere 'nordpaa i
0stgronlau d er der nemlig fundet Belndland alsens Granse r
byggelser langt inde i Fjordene, og nu
er ualkre.
efter Telegrammet om det sidste Fund
R y d e r s Ekspeditioo i 1892 fik kun
\il jeg nmsten antage, at vi ogsaa bar
ufuldsta!ndigt kortlagt Nordvestfjorde.n,
konstateret Sydgn:ensen for denne Vanog allerede J. C. K o c h gjorde opmrerk·
dens sidste Etape, saa at sige.
dring,
som paa, at lndlandsis en paa det, som
En UdpaVDID&' vU v.re
hedder Scoresbylandet, var urigtigt a!-

er slort.

lagl.

mecet batere•a ant.

- Er den Fauna, som n~evnes i Telegrammet, egnet til at v~ek.ke Opsigt?
- Der synes jo at vare Tal~ ol:n en
Rigdom af Eksemplarer. Selve det, at
der findes Moskusokser er kun rimeligt.
Selv om man her befinder sig umiddelbart ved Sydgrmnsen for disse Dyr, saa
~r det dog Nord for den. Bjernene og
Ralvene er ligeledes uaturlige efter
Breddegraden.

- Er det sandsynligt, at der ftndes
vmrdifulde &pladslev ninger her i videnslfabelig Henseende-? ·
- Det vii jeg anse for meget sandsynligt. Der er ganske' sikkert et betydeiigt TGrVelag paa Stedet, og det vii
vrere meget interessao t at udvinde de
ar"kmologisl~e Oplysninger, som kan faas
ved dette Fund. Maaske er hele ~
pladsen at finde skjult under Tervedlekket. 1\.ted den Findeplads, Stedet bar
E s klmofu ndet er hetydnl nc•·
vil jeg meget onske, at man fra
fuldt.
Side satte et Arbejde i Gang for at se'nat
- Morsomst finder jeg det er,
dertil.
Kolonie~ Folk er trrengt saa langt ind do en Underoogelsesek&pedi.tion
og at de bar fundet Levningen af Eski-

Benady r _ et akuffet Baah.

- Naar Landet betegnes som ,isfrit",
mobebyggelse.
sl\~1 dette se.a nrermere forhvorledes
uventet?
mere
. - Det er maaske
- Ja, man bar ikke hidtil kendt Eski-~ staas?
_ Saalede;:;, at det ikke er drekket
mobebyggelse saa langt inde. Det finder
Gletscberiscu og Indlandsisen.
af
bemrerkel
tlig
overorden
Fundet
ieg gor
Del er nu lige.som med Storrelsen eu
sesvmrdigt.
Betegnelse, man maa tage m~ et vist
Eskimo vandrln g Nord om
Forbebold, navnlig aovendt i et saa kort
Granlan d.
Telegram.
mig
- Therkel ~fatbiaseo fortalte
Alwin Petersen bar sik.kert v~eret
Lauge
Magister
iorlede.n, forlsretter
paa etl Sl<ederejse og kan ikke
derinde
den
bygget
bar
som
"{{och, at de Mrend,
Tid naa op i saadanne Fjeldkort
paa
t
hjembrag
bar
Station,
iske
eei~mograf
ban kan oversoe Forholdene
at
hejder,
overder
Type,
reldst.e
af
r
:Redllkabe
nmrmere, · endsige foretage en fyldestbovedet kendes.
Kortlregning.
gorende
mao
at
nu,
det
betyder
s
Rimeligvi
den geografiake og , geologiske
Om
norndring
Eskimova
en
konstatere
kan

met, han man vist regne
ingen Rcnsdyr cr, og Tanken
srelning af Rener maa

uer F'undet
liver.

,.

freroyingene pi
Gron landsfiske.

"

a fiske

uteade
o~
.lV1¢rkc
£o.r &oresbysu nd.
.;, ore ismas:,er tYang den iu~iJler
Kjpbenhavn : Era Torshavu te- lid til
opgi dette, men den fikk
til
vei
pa
er
Grpnland
:
feres
lP.gra
konstatere at det
anledning til

pi viutcrcn forS})k t

a

a bli

a

et meget rikt fiskefclt fore- var store tor:,kerutug..:.er. En he!
Jigger f:et allcrcde sikre be"iser hel {rer~yiske :,kQ>iter vil dra ll:i
11 a. En cngels~ traler bat: nu midt fiske ved Grpnland t il ~omm,e~n .

••

SCORESBY SUND-KIRKENs·
INDVIELSE JULEAFTEN
Kapta]n Einar Mikkelsen fortreller paa
Komi teens V egne om den h0jtidsfulde
Begivenhed.
Fra Scoi'~ PY Suntl indlob Ju lcn!te.oedag
folgonde 'l'clcgrnrn:

E irk c" }'a:rdig. JUalet Gulv i 1\.oret, IJw-uke, PrtecUkefltu l, Dnre, 1JY·
,<£ krotwr, alt indvetutigf. Rirl•en f<ei'di g Ju.leaften, m eget l.i mitlc, Uret
!Jtlar nojagtig(. Fangerne glade, mcget interessercde. Gl roder 011 alle lil
Ohm·les Ilansen .
.full'n . •1ft vc1. Ola:dcliu Jul.

•

L

igc l'aa glad

•

•

su111 'l'omrcr (.;barles
Han;;cu har \':Cret o\·cr at kunne sende
cll'liC Tl'lrgram til Scoresby Sund-Korui1c'cu, ligc saa glade blcv \'i, der Ira forc.to Frerd har arbcjdet direklo rued Kolouirn,; Urundlrrggrl:.-e og 1\irkcsogn~>,
O\ Pr dcls !\lodtagel:>e, og ,.i S) nc.>. at
Telegram met bor ba,·e en 'idere Ad<c:t·
... ,.., at \i bor dell! 'or Gla.'<ie med ,1ndt<:,
newlig mcd aile dem, tier i [orste Om·
gaug gjorde det muligt ;~ t skabe Kolouicn; med dem, dcr sideu har fulgt
t.lcus Yu~l\;,t mcd Interesse; o;t endclig
1ilsynclaIIIC'u drna, dct· hat· gjort det
d('ntlc uopnaaeligo rnuli~t: i den nye
1\olcui at hyggo og udstyre den Kirke,
h\·ori lironlrondel'IIO l'or torstc Ga ng
kuudo samles .)uleal'len til en I odvielst•:;- og llojtidslfesl, son• si.kl;ert :Udrig
'il glcmmcs.

Greulm-.der nes Skmrv til
Kirkeu .

og
leru de hnje Fjmldr. bores 'idt
bredt beno\'cr den glilrrnde 1 ~, jn, sclv deo vandrrnde Bjnrn derude
i l sodet ~landser forbtorrct et Ojcblik
og \irrer forundrcl med Jlo\'(~uet : hvad
er dog delle her? :\len o,·er Kirkeklokkens rene Klang Jyder ct mangeslcmmet Hyl, der fa.ar Bjorneu til at Iamke
paa, at ber er 'i<~t ikko hell godt nl
vrere - - thi indo i l\olonil'n siddl'r
lt,·er enestc af do man~c llundo paa
Haleu, og mcd 1'-<tcsen mo<l Sky scnucr
de et bundrodstemmigt ll yl op mod dou
morke llimmel, pravcr nt O\' cr dove
Klokken og Gavlurcls klinllrendo Spit,
d er kaldor Ecfolkningen ud fra do s mna
Hyttcr, fr a Kolonil>l'illyrernes og r1·ros teos uyo og Jun o Slue.t· tit J\.irkon derhcnnc, deo store Bygoing, h vori1·a Lyset skinnc1· uu paa. de n glitrondo Sno Ira
store YiuduOL', firo paa bver Side.

Julekirkeaatngeu.

l>cr har \':Ct·et 'l'ra,·JIJed deroppe Ior
Tavso og a htorlige vaodrcr Befolkal na.u del, for al J'na a ll i'rerdigt, og nins-en lil Kirkou, fyjdto a r Hojtidsderes alemub!g og Bono,·clsc; th.i l_<i rkcdoreJl
( ~rouh.cndeme bar troJjgt ydct
~e< ~1a~~ ua bcn, ll)·sct strl\lllcr
~IHl'f\' i l•orm af Arbcjdc, baade
fra de n,
Hygning af }'undamenlet under Lodelsll veh Koret Sidder Pr oostcn og splllor .van.
M l:-iomincmestrr .1 an us Sorensen, sit 1ille Ot·gel - - hvem tor forst gaa
o~ \ cd Transportcn af del S\'rere Tom- ind :;enncm den nysru~bocdc Dor under
nr fra Skibet ttl llyggepladsen. Da Ski- den droneodo l"Jokko?
. De pu rtos og s todes, Hundcnc SlUUlvet efler Losningen Jorlod det lill e
!:iamfuud ~ Fred og Ro igcn smnkede Ler ud og ind ime11cm de m noge Mensig o\·er Bcfolkningen, har do givot en nesk ers Ben - saa gnar en Mo.nd i ud
Jln.an d under Opt'orelsen, saa snart de i Kirken, ind i Lyset og Vm·mon, dct
havdo en Lejlighcd dcrlil, de har bjul- giver Mod, andre folgcr, nu holder mao
pro paa maugroldigo Mander, e llers sig ikke l rengcre tilbage, snnrt er o.llo
han.lc <let ikke vrerct muligt for 'l'omror idde, Dorene bliver Jukkodc, Kuldon og
e h n r 1 c s II an sen at faa :Kirkon Morkel cr strouget udo - - forsigtigt
frcrclig Sl\a lidligl - - o~ Gh.cdcn har srettnr man sig paa de n ymalodc Brou\a-rrt :c~to1·, da dct s:id~ to Som blev dre- ke og nyugen t scr de sig omkring i
vrt i, cg del sidslc Penscl:kltro~ var IGrl, <let store, smukke Kirkerum mcd del
l-aa Cud kuude scudes til Udstedt'rne, .b.ejl lwroln)(le J,oft, en Folelso af Glrodo

uJ

llyller: Kom allo til :Fer..le\\s Pyot til og Tcyghod kryber si.k.kcrt iod l hvort
fll'rdig, 'i skal eneste Hjorlo - - og saa bruser Toneme fra Prresleu.s Jille Orgel igenncm
Kirkerl!mmct, 1wnlcr allo KirkegrenFor bere delserne til Kirke~arne til en Enhed, der Iotter sin klare
fcerdeu.
Stemme og falder i med Orgelct:
Dl't hnr v:rrct r l stolt Budskab at senJ ulen bar bragt ,·elsignet Dud,
de, o~ Forbrrcdelsernc i Kolonicns
nu glredes gamle og ungo - l 'cnlrum hnr sikkcrt ,·a:rot store : mange

Juleall£'11, Kirkcu cr
frjre Julcn sam men!

Ja, saudclig, om i kko d enne Jul hnr
Mcnnt':;l,el· :;kuldo bust's i dct barske 1
\' e,jr, ma.nge ~kul de bl'spises - me n Ju- l>ragt Glrede og et volsignot Bud til
lt·al'l c n~d ag yar llet kla rt og S lrode roc Oronlrondern e i Scoro:>IJy Sum1, et Bud
!;urn ::;lrygc nde d t•rudo t'ra Mork ct, IrA Modorlandc t, fra OS h om edo, dcr
Vest og Jra ::lyd, Jyltlle mcd rmld;:er I!aaud ove r lfrl\'ot 1iL dem d orl'ra
Menneskm·, oppe mod J~ofto om, at nlt hvad vi )(an
forvcntningsl'uldt~
gl(lde
ldrod t i de 1·es sUvr·sle Pudli : Kvinderne gere i'or at s kahe d am godo og trygge
mangefan ·cde Kaar skal blivo gjort og gjort mod Glro1netl sto1·e 11nlskravrr
l'orll'r, "t ~ rl\l ruvedo Anorake r, rode de.

ur

og blaa Krunil' r, far vcstraalendc Skindb rodrri paa do stramlsiddende SkindMrenden e mere n£drom pe l
buksrr kla>tlle, i f.ino nye Srelskindsbukser, en
enkelt 'el nok i Bjorocskind, men mod
rn rcn hvid Anorak over den 'armc
l'els. ~g Bornene har ogNta vreret mod,

c>g naa r Salmosaugcn forstummor,
naar P rrest en s taar pan Prro<likestol on
og Guds Or d for forsto Gang bores i don
nye Ki rkc, saa vil do Jyde benover on
F orsaml iog a f troskyldige
anilregtig
Menn~skcr, der i ~~ttndclos Stilhcd lyllor
til do Ord Prrestc.n siger, Jyttrr til den

fine og rene ::.om de Yoksne - - For- Tak ban indrletter i J u lens glade E,·anIJcredclsernc bar sikkert vll')ret store geliu m, eu Tak til a11o d~m, dcr bar biudc paa Udsledcrne ~om inde 'oo Kol onien.
Jo'orbaa l>enllig har Yejrel vreret prenl,
stille og klart. med Nordlys flakkeode
over den morke Himmel - - For\·entningen e r stegen til Brislehojde, nu·me
og mre tt e siddcr de aile i Hyt terne hos
-

"lf' _ , _ _

:t.._

draget til Kirken med smukt Ud~styr c ller Pengc, en Tak lil den eno Maod,
der bavde Ujerle og Evne til a t sktcnke
DanmaTks ForpO!Sl i dot )·derate Nordost
dette smukke Gud.shus, og jeg faler mig
over1ydet om, a t denno Tak ,·rokker
Genk.lang i hverl cnesto Bl·yst, nt d eo

Julcn . All r:e f. G(mdeli!J Jul.

alle til

Charles Hans en .

•

J( igt>

•

""' !Jv~ ~uwl'f1$SC"rcaa. Ula:cter os

>-aa ~l n9 ,out Tnnu cr <.:ba rlca Iem
Fjceldl?, hores Yidt
og
JJ Hans en har nl:!rrt O\'Cr at kunn e seode bredt dehenhojc
over d eo gli tTende 1;:, dl'lle Telrg ram Iii ~corcsby Suotl-l,;om
i- jn, sclv deo vaod rende Bjoru d erurle
t~en, ligc :san glade hie; vi, der
!ra for- i l sodet stand ser forbl oiret
et Ojeblil<
~le Frord hnr· :.ll'bejurt direk le
med Ko- og virre r forun drc t m ed Hove
det: !wad
lonic n.,; (irundJtt•gge)Re og J<irl\esogn<
', cr dog dctte her? Men ovet J{it·keklokO\ ••r dcls Modt ageh. e, og ,.i
syncs , at kens rene J;lan g lydcr et
mang este mTclcg rannu et bor ha\·e en \·ider e .\u;e:
-· met llyl, dcr faar Bjcno eu Ill at t renkc
!-.1:'1 at \'i b~ l' d<:>lc vor Ghcd e med
,1whi:\, pna, at llel' er' vist ikke hclt
godt at
neml ig mcd aile dem, rlcr i for;,te Om·
' rero - - thi inde i Kolon ien siddc r
gaug gjorde <let mulig t ;1t sL<abe Kolohver encst c af do mang o Bund e paa
nicn; mod dem, de r s.iden har fulgt
Halcn , og med Ntcse n mod Sky sende
r
dens Ymkst med Inter esse; og endc
lig de ct hund redst emm igt Hyl op mod
den
mN..I dNn, der har gjort del 1iJsyn elamork e Himm el, pravc r at o,·erdovc
dru<l e uopn aaeli ge mulig t: i den nyc
Hlokk en og Gavl urets kling rende Spil,
Koh..ui at l.Jyggc og ud~tyre d ~n Jurkc
, dcr kalde r Bcfol koiog cn ud fra de s
rnaa
ll\·ori Gron lrenu ernc i'or forsle Gaug
lJ)itc r, f1 a Kolonibe,tyrer pes og Prrokumlo saml cs Julea i'tcn til en Jndvi els tens u yo og lune Sluer til rurke n derH·,.. og Uojli dstfcs t, som sikl>crt :lldrig ltenn<',
drn store Bygn ing, h\'orf ra Ly' il glcmmc:;.
set skinn er ud paa dcn glitre nde Sne Ira
Gra nlae nde rne s Ska erv til store Vind uer, fire paa b\'er Si<le.

Kir ken .

Jul ekir kea

-.ng en.
l>cr har \'::e-re t 'fravl bcd derop pe for
'l'avs e og alvor ligo vand rer BefoJkat naa det, for at Jaa alt frerdi gt,
og niuse n til Kir~cu, fyjdt e af Hojti
dsGrnnla1n.<lerne hat• tL'()ijgt ydet dercs
s temu ing og BetlOYelsc; thi Kirkc d.orc
n
!:lkrerv i 1•0\'ll l a f AtbcJdc, ()aau o V()f.
t~\!G'i· uaben, Lyse t straa ler uJ fra den,
Bygning a£ J.'unu n.mcn tcl unde r Lede lso
vc(l Kore t sidde r Prres tell og spHlo.r pan
a ~ bomincm~:;;tcr Jan u :> So
r ense n, sit liUe Orgel - - h\·em
tor Iorst gan
06 vet! Tr:m sport cn af det SYrore Tomind genn 6m den nysaa bncd e Dor unde
r
1·er rra Skibct til Bygg eplad sen. Dn Ski- den
dmnc udo Itlok ke?
!.Jet ertcr Losn ingen Jorlo d det lille
. De puf.fes og stod.e s, Hund ene sm.utSamfund og Fred og Ro igcn soonk ede
lcr ud og ind imell e'm de mang e Meusi~ o>ct· Bcfolkning<'n, har de
givct e n n~skers Ben - san gaa.r en
Mand iud
Haan d unde r Opforelsen, saa snart
de i Kirke n; ind i Lyset og Varm en,
det
ba,·d c e u L<'jlighed derli l, do har hjulgiver Mod, andr e felgc r, nu holde r man
pen pna rnaug rolclig o Maad er, ellcrs
s ig ikke lreng cre tilbag e, snart cr allc
havuc uct ikke nere t muligt lor Tom rcr
irtde, Dore ne blive r lukke de , Kuld en
og
C h n 1·1 <' s Tl an s c n at faa J(irl<
cn Mark et e r st:nn get udo - - forsig
tigt
1':crdig t'aa lidlig t - - og Glmd cn har
srette1' man s.ig paa de nyma led.o Ba:m,·a•rc l :>lor, da <.let ::.idste tiom blcv drekc og nyrigent :>er de sig orn.k•ing
i
Yf'l i, o~ dct ~idslc P euselsstro g \'ar tot·L,
det s tore, smuk ke Kirke rum rued dct
!'aa Dml kuod e scude s til Udste dernc
, )lojtt bvml vede Loft, en Folel se af Glrod
e
ll~ Iter: Kom aHc til E'en,l~"s
Pynt til og Trygh cd. kryb er s~crt ind
i hverl
Julea !'lcu, lHrkt 'n cr f~rdig, vi skat
cnest e lljort c - - og saa bruse r Toft'jre Julen sam men!
nem e frn Prrostcus lille Orgel igcon em
For ber ede lser ne til Kir ke- Kirkcr!,lnlDlet, ~mler allc . Kirkc grengcrne til en Enbe d, der Iafler s in klaro
fmr den .
Oet luu· n-crt' l ct ~toll 13ud~kab at sen- Stcm roe og lalde r i med OrgeJ et :

de, o:.; l'orbN cclel scrnc

Kolo nicus
Jule n bat· bragt Yelsi gnet Bud,
l'<•ntrum hur ,;i.J.kcrl ,·:rret store : mru1g
nu glred es gaml e og unge - e
1-1 cnn~"'kCl' :<kultl c hu$('$ i dct
barsk c
Ja, sande lig, om ikke denn o Jul har
\l",jl', mang e slwlu o bcsp.iscs- men Jubragt Glrede og et velsi gnet Bud
til
l pafl<'n•da~ YM t.kt klart 011:
SJ:cderno Llron lrend erne
i
Score
sby
Suud
,
ct
llud
1\om ,.(ryg rndP tkrud c Jra Mark
e t, Ira ~fodcrland
et, Ira os hernc de,
dcr
frn
\' ro;t og i'ra :;y,l, fylul e rncd
rrck.ker Uaaa d o\·er llaYe t til dem derglode
Ion en t ning~fulde
Menn eskc r, oppe
meu J~ofte om, at alt hvad vi kan
klred l i dcrcs ~ l.h'e:;t c J'luds : l'vindcrne
gore for at skabo dem god.e og trygg o
llll.'ll blqre Jla,lt;k.ra\'(' f nr maug efarv
odc Kaar skal blh·e
gjort og gjort med GiroP erler , s trerkt farYc de Anor aker, rode
de.
og blaa 1\.runik.cr, farve straa lende Skind
0g naar Salm esa nge n forstu mme r,
brodc l'i paa do stram lsldd endc Skind
- naar Prres ten
staar paa Prrod ikesto lcn
bukse1· l\Ia'n dene mere afdro mpet og Guds
Ord for .forsto· Gang bores i den
kltcdte, i fine nye Smlskindsbukse r, en
nye K.i.rkc , saa vil do Jydo heno vor en
~nkelt vel nok i Bjornesl<inrl, men
mcd andro gtig · Forsa mling af trosky
lcligc
en rcn ltVid Anor ak ovf'r den ,·arm
e Menu ~kor, det· 'i aandc los Stllh ed Jyltet
·
l'cls. oOg l:lorn cne hnr ogsaa \'reret mcd,
til de Ord }>rres ten siger , lyttcr til den
fiJte og rene som de Voks.nc - - F orTak hau indfle tter i Julen s glade Evan
bere< lclser oe bnr t<ikk('rl Yreret store
geliu m, cu 'J'ak til aile dour, deL· bar biudc paa Udstc dt•ru c som intle Yed Kodrnge t til l<.irke n me<l smul<t Udsty r ellonicn.
ler Peng e, en Tak til den eno Mand
,
Forh aaben tlig har Vcjre t ncrc t pront ,
der havd e Ujert e og Evne 'liL at skwn ke
slille og klart . med Nord lys llakk ende
Danm arks Forpo st i det yders te Nordost
over den mork o Himm el - - Forvc ntdette smuk ke Gudt>hus, og jeg foler mig
nloge n er s tege n tH Brist ebojd e, varm
e overt ydct om, at denn c Tak vrekk
er
og mrottc siddc r de :lito i Ilytte rne hos
Geok lang i hve rt enest e Bryst, at den
li olonis ternc , h os den bra\·c Kol onibe
- saml er sig til et enstcmn1~, e t fuldto
slyre r II o c g h hos Prres tcn S e j
c r nend c Tak J'ra <.len lille Be£o lknin
1
g
f. b c 1 sen, der nu staar foran sit IronScoresby Suud , uor uud el' den m
f:C attraa ede Mnal: al ind\·i c dt:'n I<irkt:',
Polhi mme l for furste Gang fejre r .J
han og Bcl'olkningcn saa inder ligt har
l'eslen unde r Kaar, det· er Julcn og J
-ousket at faa.
Ions skonn o Evao geliu m v~.erdigl.

Det kim ern u
Og saa., her - - bol' Kirke klokk ens
Kime n heno ver det \yste Land, dens
'KlaDg gribe r hver Maud og Kvinde om
\l}er\ et, selv Born holde r op med deres
'lM a\ 1~\e \i\ ~ 1..\an~tulde To~~t uu tor tame Gang \'1d~t ime\-

P. K. V.

Ejnar Mik k el sen .

EFTERTRYK AF
VOR E TEL EGR AM MER ,

FORBYDES

Vi bringe r i Dag en Artike l af Kapta jn E j n a. r M i k k e 1 s c n, der
boskriv er, hvqrle des Indvic lsen af
resby Sunds Kirke fandt Sted under smu.kk e og h~jtidsfulde Fo1•me
r. Den lille _Trreki rke, som er r ejst, takket vrere de Fersle wske Blades gavxni !de Lrese1· es Buirag , et· Ostgrc:
mlands no~dligste. Kirke, og den skal tjene som Samlin gsstod fo1· Kolont ens godt hundre de
Billede 'VlSer Kirken s Indre.

Vi bringer her Scoresby Sund-Komiteens
Beretning om de to
ferste Aar af Koloni·
ens Historie som
saadan. Den tegner
et meget lovende
Billede af MuliRhederne i det lille Samfund .

• Gus l01; 1:1 olm" ced lskanten.

SCORESBY SUND-KOMITEEN bar modtage t felgende Telegra m:

Ved rorbln delsen s Etable rlng sende e Seore •b7
Sund- Komlt een Kolon len s Bilsen er.
IErOOdigst
Janus Ser~nsen.
Som det fremgaa r af dette Telegra m, er den traadles e Station i
Scoresb y Sund nu en Kendsge roing, og efter at den danske Stat
bar
fuldfort dette Middel
Samkve m med Omverd enen, finder Komitee o
0jeblilil •el kommet til at oplyse felgende for Offenlli gbeden, ganske
srerligt de mange, der har ydet Bidrag til Scor esby Sunds K.olonisering:
'

til

HVORDAN KOl!ONISA'FIONEN UDFORTES
Ekspedi

tioneo
med S!S ,Grenland" i Sommer en 1924 opnaaed e
som bekendt at finde en velegne t
Plads for Koloniens Centruw , ~delsstat ionen, der ligger ved Mun:
...-- dingen af eo god og nyopdag et
Havn. Her opferte man Hand elssta·
tionen med indbygg et Pakhu.s, Butik og Lejlighe der til Kolonib estyrereo og Prmsten , men desforud en
byggede s et Pakhus ved Strande n,
b,,ori der blev bortstuv et Provian t
og Udrustn ingsgen stande for 60
Mennes ker i tre Aar - beregne t
efter vestgren landsk Forbrug , der
vel paa det orermes te er dobbelt
saa start som
Angmag ssalikern es
Bebov.
Kysten besejled es med Band og

tre Stede r blev udval gt,
bvor der for havde boet mange Eskimoer, og bvor man derfor havde
Grund til at mene, at Jagtforb oldene
om Vinteren vilde vrere saa gode,
at man der kuode forsvare at bo·
srette Kolonist er. Paa hver af disse
Steder (Kap Tobin, Point Hope og
Kap Steward )
blev der efterlad t
Ma terialier til Opferels e af to Huse,
beregne de til bver at rumltle en
gronland sk Familie, og efter Skibets
Afgang om Efteraar et blev saa vel
disse Huse, som Huse til Grenlren derne ved Handels statiooe n oplert

a1

Overvin tri~gsho ld el

Reger iugen overta ger
Kolon len.

land") den 4. Septem ber 1925 i
Spidsen for del f0l'ste ~ontingent
l{'ll nnist~>r, ialt r..a. 90 Mmnd, Kvint•
der og ijern, lUte rra Anm~alik.
Med Kolonis terne fulgte ogua en
grenland sk Handelsassi.stent, der ef·
ter det fmste Aar skulde overlage
Kolonie n som Bestyrer , en prmsteviet Kateket sa01t en vestgron landsk
Jordemo der.
Del forste Aar blev ret vanskellgt, da Kolonis terne var ukendte
med den store Fjords Jagtforb old,
men forlrinsv is fordi der fra Angmagssal ik mediulg te en alvorlig Influenza- Epidemi , som bortrev 8
Kvinder , 1 Mand og 1 Barn.
(Cf"!G.

D et ferste Aara J agtrea altat.
Aarets Jagtresultat blev dog vl&sentligt bedre, end det atraka tegnede
til, thi ved Nytaarstid bavde Epidemien
udraset, og Erhvervsforboldene var eaa
gode, at ved ,Gustav Holm"a Ankomst
I Sommeren 1926 kunde Kolonibeetyreren meddele, at Jagten bavde glvet telgende UdbyUe:
1.11) Bjerne (aet over 200},
71 Rmve,
6'0-60 livalros,
10-12 Narhval,
ca. 800 Sml,
foruden Fuglevildt, Harer ete.
Fangstforholdene havde aaaledes Vl&ret overmaade gunslige, da man kun
ltunde regne med 11 Fangere. Fr.emdeles meddelte Kolonibestyreren, at man
I Nrerbeden af Kolonien bavde fundet
etore Fugle!jelde, som vilde faa Betydning for Befolkningena Emmring .
Der var ogsaa fundet ret oet;voeJlllle
Kullejer flere Steder , bvorved Kolont,ene
Brmndselsforayning vsr aikret. ligesom
KolonJsterne derved kunde faa frigiort
betydelige Mmngder Spmk til Indhand·
ling.

I Somme reo 1925 var Kolooien
frerdigb ygget, og i Henhold til Overenskom st med de ansvarli ge grenLandske Myndig heder blev alle BygA.lmJ.Ddoll.r Tilfred ahed 1
ninger, Provian t,
Udrustn iogsgen -,
Kolold en.
stande, samt alt tiloversb levet Gods
Saavel Embedsmamd aom Koloniste r
fra
Ekspedi tionen overlev eret
var overmaade tilf:edse med Lande! og
Regerin gens Reprrese ntant, Koloni- Fangstforboldene, Ugesom man fandt,
at
.
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ced l skanten.

t"rste Aar at 1\.olonrens Historie som
saadan. Den tegner
et meget lovende
Billede af Mulighederne i det lille Samfund.

MERE KfJD END MAN KAN SPISE
SCORESBY SUND-KOMITEEN bar modtaget felgende Telegram:

Ved Forbiadelse ns Etablering sendee Score•b7
Sund-Komi teea Kolonleas Bilseaer.
1Erb0digst

Janus Serensen.
Som det fremgaar af dette Telegram, er den traadlese Station
Scoresby Sund ou eo Kendsgerniog, og efter at den danske Stat bar
fuldfort dette Middel til Samkvem med Omverdenen, finder Komiteen
0jebli.kl{et kommet til at oplyse felgende for Offeutligbeden, ganske
srerligt de mange, der har yclel Bidrag til Scoresby Sunds Kolonisering:

HVORDAN KOLONISA:'fiONEN UDFBRTES
Ekspeditionen
med S;S ,Gran- land") den 4. September 1925 i
land" i Sommeren 1924 opnaaede Spidsen for det ferste ~ontiogent
som bekendt at fiode en \'elegnet Knlnuist,.r , ialt ca. 90 Mend, KvinPlads ror Koloniens Centrum, ijan- dei og 59I'D, aile fra Anmagssalik.
d elsstati.o nen, der ligger ved Mt.iii=" Med Kolonisterne futgle ogsaa en
di.ngen aJ en god og nyopdaget grsnlandsk Handelsassisten t, der efHavn. Her opforte man Handelssta- ter det fm-ste Aar skulde overtage
tiooen med indbygget Pakbus, Bu- Kolonien som Bestyrer, en prrestetik og Lejligbeder til Kolooibestyre- viet Kateket samt eo vestgronlaodsk
r eo og Prresteo, men desforudeo Jordemoder.
.
byggedes et Pakhus ved Strandeo,
Det f0rste Aar blev ret vanskehvori der blev bortstuvet Proviant ligt, da Kolonisterne var ukendte
og Udrustningsgen stande for 60 med den store Fjords Jagtforbold,
Mennesker i tre Aar - beregnet men fortrinsvis fordi der fra Aogefter vestgr0nlandsk F orbrug, der magssalik medl'ulgte en alvorlig Invel paa det oamneste er dobbelt fluenza-Epidem i, som bortrev 8
sua stort som
Angmagssaliker nes Kvinder, 1 Mand og 1 Barn.
Behov.
Kysten besejledes med Baad og Det ferste Aara Ja.g treaaltat.
A.arets Jagtresultat blev dog 919tre Steder blev udvalgt, sentUgt bedre, end det straks tegnede
bvor der f.0r bavde boet.mange Eski- til, thJ ved Nytaarstid havde Epidemien
moer, og hvor man derfor havde udraset, og Erhvervsforboldene \l&r aaa
gode, at ved "Gustav Holm"a Ankomst
Grund til at mene, at Jagtforholdene i Sommeren 1926 kunde Kolonibe&tyreom Vinteren vilde vrere saa gode, ren meddele, at Jagten havde glvet felat mau der kunde forsvare at bo- gende Udbytte:
115 Bjerne (set over 200),
smtte Kolonister. Paa hver ar disse
71 Rmve,
Steder (Kap Tobin, Point Hope og
60-60 Hvalros,
Kap Steward)
blev der efterladt
10-12 Narhva.l,
1\bterialier til Opf0relse af to Huse,
ea. 800 Sml,
beregnede til bver at rumme en foruden Fuglevildl, Harer ete.
Fangstforholdeon.e bavde saaledea valgranlandsk Familie, og efter Skibets
ret o'9ermaade gunstige, da man kun
A:Cgang om Efteraaret· blev saavel kunde
regne med 11 F8llgere. Jo'P..1Tirl,...
disse Huse, som Huse til Gronlren- les meddelte Kolonibestyreren, at man
derne ved Handelsstatione n opfert i Nmrbeden af Kolonien havde fundet
store Fuglefjelde, aom vilde faa Beaf Overviotriogsbo ldet.
tydning for Befolkningens Emmring.
Regeriagea overtager
Der var ogaaa fundet ret
Kullejer nere Steder, hvorved nUIUlll'" IIB
Koloaten.
Brmndsellforsyning var sikret, ligesom
I Sommeren 1925 var Kolonien Kolonlsteme derved kunde faa frigjort
frerdigbygget, og i Henhold til Over- betydelige Mamgder Spmk til lndband·
enskomst med de ansvarlige gr0n- ling.
'
landske Myndigbeder blev aile BygAlmlndellg Tllfredshed 1
ni.oger, Proviant,
Udrustningsgen - 1'
Kolonlen.
stande, samt alt tiloversblevet Gods
Saavel Embedsmmnd aom Kolonister
fra
Ekspeditionen overleveret til var overmaade tiltredse med Lande! og
Regeringeos Reprresentant, Koloni- Fangst1orholdene, lige.som m8ll fandt, at
bestyrer J obao Petersen, der ankom saa~el selve Handelsstationen som . Kotil S
b S d
B d
S S lorusternes Huse laa megel bens1gt&cor es y un om or paa I mmssigt.
,Gustav Holm"
(tidligere ,GranDen erfame Kolonibestyrer kunde I
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en officiel Rapport skrive folgende: ,E•'
Befolkniflg mindst lige saa etor SODl
A.ngmag!Mlaliks maa b.-unne leve beroppe {I Scoresby Sund) og endda bave
del bedre der, end ved bv.ilket som belst
andet Sted I Gl'tnJand".
•
Med Sklbet aokom i 1926 en video·
akabellg Ekspedltio~ hvls Hovedformaal
var at undersage d e interessante geologiske Foreteelser i denne Egn,' og det
fnmske Ekspeditionsskib ,Pourquoi pas"
ankom ligeledes til Kolonien, og dena
l;"orer, den bekendte Sydpolarfor sker,
Dr. Charcot udtalte sin Begejstring for
Kolonien.

24 Narhval,
40 Remme&~Bler og Svartsider, ta~t
tne.re end
1000 almindelige Sieler.
Vejret \'ar imidlertl~ Me 8&8 soGt

M.

f<'ang~t eom f del foregaaeade Atlr,
da dar var faldet umaadeU~e Sl)em••er,
~m bemmede Orenlamdemea Fangstr ejser.

Mere Ked, ead

Det aad et Aar~ Faagstudbytt e.

Da ,Gustav Holm" lg~n ankom til
t{olonlon i 1927 kllnde KoJonibestyrerE:~~l
nfglve en omtrent lige saa god FangstrappOII
som Aaret 1 Forvejen, og
FangsUis1erne omfattede. bl. a.:
86 Bjorne,
48 Rmve - men man maa erindre,
at Angma~eme er ikke Rmvef.angere,
1
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(Fortsat fra Side 1)
Stmdll edsforholdene havde

t)(l!ret
megct gode,
der 11ar ikke indlruffet
Dod•fnld, og der '!Jar fedt 11 Born, en
Tilvwk~t J>a.a. 1 Aar, ilt .co.. 12 pCt.

R adlostatlon og S ei s m o eraf.
Med Skibet an'kom del af Oraulands
'l'
Styre udsendte Monteringshold, som nu
pan forbavsende k~t Tid bar opnaaet
trnadlos Telegrafiorbindelse med Omverdenen, og som i Vinterens Lob skal
opfore den under Gradmaallugen sorterende Seismografiske Station.
GronlfC'!Iderne, bar nu haft to fulda
Aar til at finde sig til Rette i det nye
Lund, og man tar herefter betragte del t
som givel, at Kolonien ' er over sine l~ogyndervanslteligl,leder.
.
F~·o
Vestg1·e.n land blev I Sommer
overfort to Fangerfamilier til Scoresby
Sund - men der er mange flerc, som
0n11ker ot "'irotrltne • dertil - og som en
Forfsrettel~ aC-Scoresby Sund-1\omiteeos Arbejde kan det anfores, a t den,
med den gronlandske Slyrelses Billigelse og Medvirken, i Aar har opsendt
Ire Gronlrenderbuse, som blh·er bygget
paa srerlig' egnede eller paakroovede
S\cder, dels ved selve Handelsstationen,
dels l rengere iude i Fjerden, hvorved
Kolonien · ulbygges og betrygges.
J

Prmml e for

IrobP.nhavn, den 27. Oktbr. 1927.
P. K. V.

t;:. F. Wandel,
Viceadmiral.

Besejling sforholde ne bar
vmret gode.

...

"'

kuade
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(Fortsmttes Side 18).

De · to ferste\ :A:ar
i S'c6resby ·~~Sun:d.~
-

mAD

brut;e.
Del viste sig, at Forekomsten af Stet
var saa stor, at Koloniens , Befollming
ikke kunde overkomme at bruge Kedet
&1 dot nedlagte Vildt, samt at Er'hverVIf9rholdeh( f Almindeligb~d. ! .ar ' eaa go·
de • gt Orenlrendehle destovrerre ikke
r~dt ·det fornedeut, a t 'tilb'erede de
drrebto Smlers Skind til Salg I BuUken,
og der gaar saaledes e!l ··vel til Spild,e ,
otn end langt fra allesammen, do Kolonisterne havde Brug for en Mtengde
Sldnd til Tel\e ele.

ligt for den at gennemfere det Arbejde, der for bestandig vil bevar e
en meget stor Del af den estgrenlandske Kyst som dansk Er hvervsopland, hvorved der samtidig er
skabt Muligheder for gode Livsvilkaar for de grenlandske Fangere,
der foretrrekker del {Jie Jmgerliv
for Vestgronlands mere eiviliserede
og bundne Forbold.

Re~Ugh od.

For at fremme Renliglledeu I lljemmcne giver
Komitee-11 bvert Aur en
P rremie til Konen i del bedsl holdte 1
Hus, og som en Opmuntring til unge '
Fangere gives der ligeledes en Riffel !
til den unge Mand, sow lover bedst.

I

· I de fire Aar, en direkte Besejling af Kolooieu bar fundet Sled,
bar Isen ikke forvoldt nogen Vaoskeligbed udover det farste Aar, da
,.Gronland" led Havari paa Roret.
Pakisen udfor Kysten bar vmret
spredt - hvis man overhovedet har
set Is - og omend man stadig maa
vrere forberedt paa, at Skibet i smrlig svrere !saar vil have Vanskelighed ved at komme ind til Kolonieo,
kan mao dog ou udtale, at dette har
mindre Betydning, da Jagten giver
saa godt Udbytte, og der fiodes saa
m egel Reser veproviant i Stationen,
at Gronlrenderne ikke vil komme til
at lide nogen som helst Ned, hvis
Skibet ikke kau komme ind.
Foravrigt vil Oprettelsen af den
nu etablerede t raadlose Telegrafstatioo ved Kolonieo betyde eQ stor
Lettelse for Besejlingen, cla Skibsforerne kao underrettes om lsforholdeoe under Land.
Som det fremgaar af ovenstaaende, er Koloniseriogsplaoen fuldt ud
gennemfort, og Forholdene ved den
nye Koloni er bedre, end man ved
Begyodelsen af Foretagendet havde
aotaget, de vilde blive.
Af Medlet."lmer af Scoresby SundKorniteen vil der endnu i en Aarr rekke blive ad.ministreret det a! De
F erslewske Blade tilstaaede Beleb
(2000 Kr. om Aaret) til Forde} for
Kolonien og Kolonisterne, bl a. ved
a t give nyankommende Kolonistet:
Huse, Uddeling af Prremier o. s. v.,
men HoveclarbeJdet er endt, og del
er Komiteen eo krer Pligt at takke
de mauge, der med Ydelsen af smaa
eller stor e Belsb har gjort det mu-1
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Kirken i
Scoresby Sund.
Vi bar cndl'idcrc hart den Ghrdc al
modtagc Iolgendc Bidrng:
B. S, 10 Kr. EUcn & Fanny 3 Kr.
B·nber Jorgensen 5 ](r. G 0re. J. B. :iO
' I\r. lnlel Mrerke 2 Kr. Pu$lOr emcr,
Friis, llellerup, 5 l{r. 'frydc, Hammers·
hoi, 2 Kr. A. 10 J(r. J. Jcnscu, Ahl·
: m:111ns Alle, Hc.>lleruv, :3 1<r. E. K. 2 J\ 1'.
Ros trcnc S. 5 Kr. L. F. 10 Kr. 0, N. C.
10 Kr. '1', H. 10 Kr.
1

I:L'idligere

iTJdkomtnol

- - -- - - - -

Kr. 129,05
Kr. 4461,00

-------inlt Kr. 45Ua,O:J

Bidrag modtagos fromdclcs.

~ --v

I

Kirken i
Scoresby Sund. :J

\'i loar h~or: drn <ill"Ctlc :1 1 modlngc
fulgcudc Bidrag:

f ra BodH 2.j I\ r. I ngrr IIJ{) 1\ r. f.
1\. ~ Kr. Pastor cmcr. Bloch :i l(r.
Margrelhe llan~on 10 1\r. T. & S. II.
10 Kr. Gro~8ercr lllollrt· ::; 1\r. Pro!c:;~.;rindc Lund 2f) 1\r. Frk. Lund :; 1\r.
1'ilhelrn tyhnc ::; ){r. l~. 13., ~lr .. :W 1\r.
.1. Chri;;ti:llo:<rn og C'l. llonsen, lll'llcrup,
20 Kr. <'. B. o:; lhtslru 111 l\1·. II. og
E. P., Ho!!"ilclc, :1 1\ r. A mt,.lo'gc .1. Ia
('our. S\ cndhorg, 2.3 1\r. <hrr•·cts,..agfnrrr L. Guldbrrg-Jensen. Odder, I) Kr.
1\. M. D. 3 Kr. M. F.. 1-rrrerlndc, 10
1\ r. H .•J. 2.; Kr. Frlc ~f. I hom, .Jcllingq'lj H. Vrj ll•, 10 1\r. J. og
T. 10
Kr. A. T. W. 10 K o·. II. J, uJhcr 10 l{r.
Nogl<~ Dan1c1' i Oa·d J'IIJI K. F. U. 1\. 80
1\r. l.ouis:) n. ·I J{r. Kofood 5 l{a·. r..
If.I 10 1\1·. R Stage :) L\1·. •1. II. 80 l{r. I
Pru L. rr.. II ails. () J( 1'. J~ i II Cl' Pngh ;j J\ t·.
M. ('hl'iRIP. nscn, f. Bnllc, tf) ({a·. K. r.
Nieh;cn, Frcdrl'il:ia, 10 li.r. W., IIO'::I·
l;ildc, 10 J\r. T. R. 3 1\r. .\ . An. I 1\r .
E. An. ::; l< r. Ch. A. 1 J(r. A. II. I> f{r.
K. II. 1 h"r. ~r. J . 2 Kr.•)., l<•·oldrup, 2
Kr. A. i\1. 1 Kr. A. ::-._. 1 J\r. L. f:.. 1
1\r. ~- S. 1 1\r. ~laric S ::; T\r. M.
&hcue1·;) Kr. \'. \\'. 1 J\r. Fru C'. G.l!dekcn 11) Hr. C. B.. llallerup, 10 Kr.
..\;;. :; Kr. Plejcmodcr 10 Kr. .\. M. ;)
Kr. ·w. 2 1\r. PalSIOr J\iorl>oc,
llcl-

!

•

r..

-

.,iog~~r. JO 1\r. A~na, llellcrur,. 5 I<r. .}.
J. 10 Kr. C. ll... Frb .. :; Kr. LPH &
Elsc.l>ctb ::; 1\r. ~lil;krl I Kr. Minder
::; Kr. Frk. Lu no 20 Kr. 3 ~oslrc 1;)
1\r. .1. ~- ;:> 1\r. C. N. 5 Kr. A. F. ::;
Kr. E. 0. C. 3 1\r. D. N. 5 Kr. ::-5orcn
2 Kr.

----Jolt 659 Kr.
Tidligere indkonnnet

3571 J( r.

- -----Bidrag modt.ages trcmdel~.

'

Radiostationen er fmrdig, Jord·
skmlvs·M~aleren· ogsaa snart.
TELEGR. Ttl PROF. NORLUNO

••

Direktaren fQr den danske Gradmaaling, Professor, Dr. phil. N. E.
N e r 1 u n d, mod tog i Gaar - paa
sin forste Funktionsdag som Prmsi1dent for Videnskabernes Selskab , et Radiotelegram fra Gronland.
Tel~grammet var afsendt fra Sooresby Sund og indeholdt, - som man
allerede kunde se af dels blotte TilsyneKQmst, _: Meddefelse om,· at Radiostationen deroppe var fuldendt <>g
taget i Brug. · · .

I
I

Del er ,- &~~gde Professor N~l'l'\llld,
da vj i Aftes ta.Ue med oom - et overIord.entlig g:lmd-e~igt ,Tejegram: Gradii!aalingen ber har modt~g~·t., Anlmg~e , ar
Radilostationen, som den , gr0nLa.ndslce
Styrelie n~vde ~s~e·t at.:rej~: CJY.' ~f~·d·eo
I Sflismiske .StaHoo., .som , Grap:maa!Jn~n
Ireiser, V'lll' pa.a Forhaand anset f!>r,. at
~oore va_nske~ige•. f~d'i ,de Sk~l<le ,foregaa i dis~ arkliske Egne med Sprrengninger og ,ligne-nde. Nu fremgaar •del af
den teleg,rafi&ke Meddelelse, at . Vanske' lighedeme er lykkeligt overvundet. &!a·
tionsbygnin.,o.en ved Scoresby Sund sLaar
frerdig Den er taget i Brug for Radioens
Vedkommende, og nu ~r man i Gang
med Installalionen a! den seismiske Station.
- Hvem foretager di.sse A.nlreg?
- Det er Sominemester Janus Sor en~ en, der med lo Medhjrolpere er
derQppe. Det va:r d·en s.amme Ma.nd,
som foretog Anlroget llif R<adiost.atuonen i
Angmagssalik, og han er aabenbart overordentUg dygtig til sit Arbejde. De tog
derop i Juli Manned moo ,Gustav
Holm", m~·bringend·e all Materialel til
Sl'ation.en, og Ka,ptajn V e s t m a r og
hans Besretning ydede en udom:nrket
Hjrolp ved Transporten a.f Moaterialet til
del S·ted, hvor S·tationen skulde ligge.
- Hvor hurtigt Iran n.u den seismislce
Station blive [terdig?
- Del tsr jeg inlet love on1, men man
, er allsaa straks gaaet i Gang mcd In·
st~Hationen deroppe ....
- H"ilk~n Betydning tHiregger ~
denne Station?
- Den er et vigtigt Led I de internationale seismiske Undersogelser, S<nll
gaar ud paa at beslemme de seismiske
Bolger, Jord.skwlv-Boloernes, Udbr-edelse
i Jordens Overrtade. Del er af stor Betytlning, at der kommer en Station for
Moolinger netop paa Gronl:ands 0stky9l
Og vi maa dedor i hoj Grad vrore CarJs.
bergfondet trumemmellgt, fordi diet hu
viliet bekoste disse A:nlmg.
Olk.
1

_.•
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For~oJdene

pa 0st-Gronl

Chr. Leden uttaler sig.

-.•

Den kjcnte polarforske·r Chr.
Leden er nettop k ommet ti lbake
ira Gren land og «Nord-TrotHl elng» ba r beuyttet anledn1ingeu til
~. ~ p0 rre ham om forholdene der
bort-e.
Hr. Ledcns omtale av fo r holdP-nc pfl 0 st-Gronnland gir e t godt
bi llede av hvad Nor.g e hnr tapt
cler oppe.
- Deter nu femk! gan.gen jeg
I ar besokt Grennland pa fo rl><krti n,gsferd, sier hr. Ledeu. Denne
ga ng gjaldt reisen 0 st-Grennland,
<>a>rl ig egnene omkrin~ Scor~b y
c:u nc1
Dette «sund» er verdens
&terst{) fjord som f or0vrig var
~odt kjent av vAre gamlo for-

tedro- de norske vi ki nger og isl(•ndingE!'ne.
- Er de t heldig f.or ~'lkt o.g
faug.st d e r ~

- J a, det e r vi.sst - der er et
n \' w~r<le n s rik es le jakt- og fangstfelt~.r. D e r ba.r no·rdmennene d r€vet jakt og fan,gs t i hundreder av
ur. ]'jor<len er letJt til.g jengelig,
det J.cttest tilgjengeHge sted pa
hele Gr ennlands noNiootkyst.
S tremmeri setter drivisen l~ngt
ut f r a land og de r er sv~re forbjerg, hvor ieen sprer e-i.g.
- Dyrel ivet~
- Der er en rikdom pA mangfoldige si<Sgs dyr som er attra\'erdige fo r fa ngstfolk: sel, bv.alross, hval, bjern, polarrev.
- Men nordmennene bar ingen r ett de r oppe nu I.
- N e i, n u e r So or e s b y
s u n d tatt i be s i d de l s e
a v dan s kei"--s! l e d e ser
d e t s t e 1 t m e d n o r sk p o·
li t ik k!
Som elksempel
de gode
fan.g.s Lvi'lkAr ka n bare nevnes at
ce 6-S eskimofamilier som d.ans-kene bar p lacert der, tok ov~r
100 bj0rne r den t id jeg lA der,
mens 500 eskimoecr i AngmagsEali.k bnre fik k et dusin bj0rner.
- Enn d e kl i ma t i s ke
f orh o l d 1

pa

••

- A., herlig kl ima, vakker, i
g r unnen f r odi:g natur, bra rik
vegita.sjon.
J eg fandt blandt
a nnet m~e t bl<Wbrer der.
I nne i f joroen finnes ogsA en
me n g<l e fo-s.siler, som viBstnQik nltr de blir grundig underse-kt vil rev01lusjone-re de geologiske
teorler.
Der er es·kimogoover av for·
l.cngst utiledo stammer. I dis.se
f.innes primitive stenaldoersredskape:r, me n o.gsa ting som tyder
r.A a t disse folk bar truffet e ur opeer e, og da selvfelgelig norske
\ ikinger.

-
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nunskene bygger

rndiostolion I
scoresby sund.

Den ajette i rsekken av atationer paa Grsnland.

-

Og vii kunne tu i bruk
i hsat.
K j e b e n h a. 'V n, 5. juU.
Iifelg.e ,1Kidb6Iihalro" ltl&M tre
m.:~.nd lra. m.a.r.in6I!B 1D.i.!wv1etlle0 med
GnmB.:aoos'b.a.a.ten ,G\.ISital IWI.m" i
m'ldtein a.v deJJ.OO JIWl.llieid IIi Soo~y
stiDd. En a:v ~i~s ~'VIet
~ a.t b~e en .raldilod.atBon som ib1d.r
d.en 6te i r.eklken a.v ra.d"ll061la.t.ioonw
p.aa Gtl10Ilh.and. De.nn.e c~ti.oo
skn.l f~ ltlunne st.a& ' bbl.nd el1!1\t m-eld sta~t.ilonen i .Amgma,g,s.a:ltik. Deo
uy;e "'a:~n rvil bli &'V OVIei'IIIWLde r>w.r betyOOAng .&r Soora~'l>.y C!'Uild
rom hitJtil tra.r Udgget &becltt isollJen og
bare ba.r bat s10btl.follbindels.e en
<g.amg AM~.

~

i Lor'him.dlel5e

a.v udb:>t.a.tiOI.Irell &tau

I!lJe!d

.ana~~

a:v.

~

t>eismog.rafJ6k stafl!on i lilkh.et med
den oom er ~ ~ ·V~~
•Moo IIllieruer a.t lk.1m:oJe ba. by~
under ta.k inden ~h sllamec u'be-.idleme. F!Or ll'.ad~~ 'ftldk.ommenlde CIEPet' m&n ~ ~ kttrcoo
ta et mo.teli0,bilg a;aheg 1 ltm:6: bitt.

Ebipedfttllmlene

ifBM bjem i

~·

•O'IDIIB'

SltliPfJem'ber ~

U11t
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rundlcegger en af vore L ceser es
J(oloni i Scoresby Sund, Kapsom
lajn E i n a r M i lc /c e l s e n, er
bekendl nu paa Vej derop som GeesI

hos den k endte franske Forsk er og
lAege, Dr. 0 h a r c o t, K. af V.
Dr. Charcot er Son af de11 bero rnte
Nervelcege og Psykiater, hvis Navn
er vm·e L msere vel bek endt af Omtalen
ll er i Bladet i Anledning af hans Hur.clredaar sdag for nylig.
D en yngre Charcot er paany Chef
for El•spedilions~;kibet ·,.Po urquoi-pas ',
hvis Navn ogsaa lwr en Plads i vore
Lmseres Erindring, idet Doktoren sener e besogte Scoresby S1w d, dermecl og
llragle os Efterrefllinger derfra. M ed
tlelte Skib er del , at K oloniens Grtt lldog genser
/(f!(J(Jer mt kommer dertil
vil blidet
at
alle,
llc11. Og vi forsfaar
MikKaptajn
for
1·e et bevceget Ojeblik
Spamden
alle
er
husk
kelsen, for vi
din{/, som var over hans Vikingef mrd,
tla. han tog Lancl for v or lille Koloni.
ller bringer vi da v ore Ltesere en
IIi/sen fra Ejnar Milckelsen, - og han
vil br-in ge Scoresby Sund vor H i l sen
Tra alle clem, som her var med til at
grmJ D anmarlc st1m·e.

Et Gensyn.

Til
,Sendag''s Redaktion!

De beder om en Hilsen til Deres Lresere, inden jeg
nu om feje Stund paany rejser mod Nord til Scoresby
Sund, og j eg sva rer med G l rede I
Thi ingen k a n vrere nrerme re til en Hils en end ·de
Ferslewske Bla des Tusinder af Lresere, som skabte d e n
p e kunirere B aggrund for Eks p e ditionen, d e r r e sulter e de i Opre t telsen af den lille Grenlrenderkol oni ved
Scoresby Sunds K 'yster.
M e n mer e end een Koloni ble v skabt ved Deres L reseres Hjrelp, og fra betyde nde norsk S i d 9 f ortrelle r
m a n ogsaa, a t d e t t e , mere " b e staar i , at N 0 g 1 en t i 1
d e t 0stgronland ske F a n g stfelt e r i vor Bes iddelse !
Mere kan vi Danske ikke enske os, og d e r f or sende r
jeg gerne en Hilsen til de Tusinder, som hjalp m e d ;tt
opnaa dette R esultat.
D e r e s hengivne
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