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I Grsnland i ~1 000 Aar 
I Peter Freuchen i Det nye 

Gr.,nland 
Foreningen Det nve Gronlanda Med· 

lt:m.'1!cr umledes i Aftes I Kvindernes 
By going lil et Foredr~g at Peter Freucll.en. 

Det skulde synes umuligt at sige noget 
nyt og f~ngslende om Gr~Jnland i denne 
Forsamling. Men Peter Freuchen faslholdt 
"ine TilhjJrere fra Beg)'ndelsen til Slul
r.ingen med en le\·ende Skildring af det, 
d'! kendte i Forvejen. Gnmland steg !rem 
1 tusindaarigt Perspektiv. 

All gaar langsomt i dette Land. En 
Mosart er hundrede Aar om at vokse sig 
saa stor som en Femere, og de gamle 
Nordboeres Stier staar endnu med sikre 
fl.ftryk mellcm Tomteme af deres Hus
ruiilet· og fra Husene til Br0ndcn. - Qg. 
>aa Folkestammens Udviklinl( har Vi.t!· 

ret langsom. Men nu er Gnmll.enderne t:l 

st>lvbevidst Folk, som forstaar at styrt! 
deres egnc Sager. Civilisationen har lkke 
udslettet, men udviklet deres v~rdifuld~
>le Egenskaber. Jeg vii skrive en Bog om 
Gnmland, udbr0d Peter Freuchen, og ven
ae rrug imod Knut Hamsun, som skildrer 
den fredelige arlukkede Fjord, hvor Men
r.eskene lever i primiliv Troskyldighed og 
Fred indtil den modbydelige Udvikllng 
kommer med Tr::trik og Fabrikation og 
tordriver dem all<! sammen. 

Saadan gaar det slet ikke til! Gronlaods 
t.:dvikling. siden jeg var der fot· fprste 
Gang i 1906. beviser, at Menneskene ud
vikles med Civilisationen. I Gronlnnd er 
nu Velstand og Velv~re skabt nC Arbejdet. 
og endnu bedre, Gnmlrenderne hor Cnael 
noget at t~nke paa. Ellers sad de bare og 
gloede dumt, naar de ikke var pna Fangst: 

Peter Freuchens Foredrag gav baade 
lys Anerkendelse, mandig Krilik og dri
stige Sammenligninger. Bifa1det var slorl. 
da Formanden Harrv S~iberg til Slut brag-
te ham Forsamlingens Tak. Vidi. 
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L0«0AGS-FORE DRAG ET : 

I Morgen kan vi igen byde vore 
Medlemmer et ar de helt store Arran
gementer. Alle Drenges Yen, Potarfor
skeren, For!atteren, Filmrnanden Peter 
Freuchen. bar lovet at fortcelle om dct 

aktuelle Grfimland, 
og vise en Film. 
der ~kildrer Trcelc 
af Eskimoernes Liv. 

Peter Freuchcn 
opJyser om Filmen, 
at Biltederne e-r 
samlet gennem en 
Rrekke Aar, lige 
rra 1932 og op til de 
sidste Dage f (,r 

Krigsudbr udet. Det 
er Skildringer at 

Eskimoernes Liv og Frerden, der er et 
Chmt at K nr1d Rllsmussen, og der c r 
Billcder a( ObersL Lwribergh, da han 

/9¢'/ 

sammen med sin Hustru kom Oyvende 
Cor a t bes0ge Ekspeditionen oppe i det 
yderste Nord. 

Og aa tilf~Jjer Peter Freuchen med 
et Smil: Jeg vil gerne skrive Autogra
fer, men ktro til de Samlere, der har 
Autografbogen med! 

Foredrags~a len er d enue Ganr ro .. 
lillc Ul a t ruouue de mange, der viJ 
mode op til den interessante Eftermid
dag, og for a t begrll!nse Tilgangeu til de 
ca. 300, der kan faa ordentlige P iadser, 
odleveres der mod Forevisuing at Med
lemskort paa Forh:tand Billetter i foli
tlkens Telerramhal. De kan henles fra I 
D:tg Kl. l4 og saa lrenge de rcek.ke r, -
vi raader dem, der vii med, til al skynde 
slg. 

Foredraget begynder som Sa?dvanhg 
KJ. Hl. Dll'n lnd1mngen vil ikke bli\e 
aabnct for Kl. 15 
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,, ~a~. !7,rnrens, ,t ru ttonnemcamp-l'totsr I Otto Moller 65, PoliUmester C. L. Bach 

63, Civildommer Chr. Thygesen, Roskilde, 
Ma!eren Albert Hecquet har aabnet 63, _overlreg~, Dr. mcd. Tage Iversen, In-

en UdstiUin~ af sine Arbejder hos Chr. vahdelorsiknngsretten, 62, Overlrege, Dr. 
- Lar&cn paa Hojbroplads. med. H. A. S0lling. Horsens Kommune-

tL hospital 62, Grosscrer Hans Carl Broge 

Tandlrege Fritz Busch er d0d paa et 
e Sal'llltorium vcd Silkeborg, hvor han for 
r tJ·e Uger $iden havde taget Ophold for at 
- ~0go Hclbredolso for e'll Hjertelidelse. Den 

A!dode, de kun blev 56 Aar gammel. 
~tablerede sig l Fjor som Tandlrege i 

L Skibby i Hot\1sherred. hvortil han kom 
't fra eo stor Praksis i Va!by, som han 

maaftc opglve paa Grund a! sin Hjerte-
lidehe. 

59, Frengselsinspektl'!r J. H. Wandall 57, 
In$pektlilr ved Universitetets kemiske La

boratoJ·ium Karin Thaulow 67, Grossercr 
P. Westergaard 56, Grosserer, Papirhand
ler Aage Frederiksen 55, Direkt0r Axel 
Rasmussen 49 og Lektor ved Polyteknisk 
Lrereanstalt, Dr. phil. Stig Veibel 43 Aar. 

Runde Aar i Dog: Lrege Jens Andreas 

Toft 70, I..ccge Poul Kofoed Jensen, Aar
hus, 50 og Looge Hagbard Vestergaard, 
Charlottenlund, 50 Aar. 

Gronland under 
dansk Styre 

Vi skabte et lykkeligt og dygtigt Folk 

Fra. en grj!nla.ndsk Skole. Fotografi fra Jette Bangs Grjlnhndsbog. 

D E ulykkcljgc Forhold Verden over tet Dyr udryddet, der havde lilkonomlsk 

har nu ogsaa ffl)rt Gr~nland ind Betydning. Nationens Tarv var allld f0rst. 
under nyc Forhold, og enhver Dansk 

er optagct a!, hvilken Skrebne den Lande, der grasserede for!rerdellgt og ade

cskimoiske Bc!61kning vil faa, og hvor- lagde Befolkningen, ja endog drrebte dern 

ledcs dct, der sker, vil virke paa den. i Tusindvis. Her iamkes dels paa Kilns-

Oct cr da n0dvendigt at betragte ~ygdomme, der f. Eks. i Labrador har ud

Gr~nlands og navnlig Grl!lnlrendernes ryddet Eskimoerne paa 0stkysten. Men 

Vilkaar under dansk Styrc, forcti de er ogsaa andre Epidemier er stort set holdt 

saa encstaaende i Verden. Gr0nland har helt ude fra Gronland eller dog begrren

v~rct ct lukket Land, det cneste, hvor- sP!. tiJ enkelte Distrikter. De senere Aars 

til man ikke kunde lose Billet elier hurtige Skibe har naturligvis gjort det 

fragte cl Skib og aiiregge Bes0g efter 1 mere muligt for Bakterler at !eve ube

<'get T.ykkc. Dct var Landet, der gem- mrerket under en Overfart end r0r, men 

tcs bag et gammelt Systems Mure, men et fortrinligt Lregekorps har holdt dem J 

ogsaa Landct, hvor Menneskelykken Skak. De nye Tiders hygiejniske Foran

grocde sikkert og kraftigt. Dette bar vi staltninger bar bragt BeColkningen paa 

Lov at skrivc paa vor Kreditside. Det Fode. Se, hvor de stiger i Tal - 18,000 

danske Styre bar aldrig vreret ude ef- Mennesker lever nu deroppe 1 veJbyggede 

tcr Bcrigclseshandel deroJ;lpe, i alt Huse, de gamle Jordhyttcr !lndes nu kun 

Fa!d ikkc saa l~nge mindes kan. Del;' som..Museumsgenstande vcd enkelte Ko

!ortes af de skiftende Direktarer og tonier. Det er sunde Mmnd og Kvinder, 

Ministrc stadig en Politik, der udeluk- der bor i Gr0nland. Tredoblede siden 

kendc var dikteret af Hensyn til Be- Hans Egedes Tid. 

Jeg har trutret Sygdomme 1 arktlske 

folkningen. 

Det heskytt~de Folk 
Gode Kaar for B~rnene 

Jeg hat· paa mine Rejser etterbaanden paa den B0rneforsorg, der findes ! Gr0n

besogt aile eksi~terende Eskimofolk og en land. Jeg husker !ra mine unge Dage, 

hel Del andre arktiske Mcnnesker, og jeg hvordan forreldrelose var Udskud, der 

har set med egne 0jne, at Danmark brugte sloges med Hundene ved Foderstederne. 

sin Magt elter bedste Henslgt, og at Re- De gik i gammelt udslidt Tej i den skar

sultatet blev dercfter. Det er sandt, at peste Vinterkulde. Nu er Forreldrelose un

e! saadant Afsprerringssystem aile Dage der Opsyn, nu anbringes de i gode Fan

maa v;;ere udsat for Kritik. Fremskridtet gerhjem og lrerer Erhvervet og udstyrea 

Iader ofte vente lrenge paa s.ig, og Lan- med de f0rste Fangstredskaber. Aile f 

det sclv virker lidt sl0vt ved det Billede, Gnmland er i Dag beskroftigede. 

dct giver af Handel og Ir.itiativ. Enhver kan lrese, enhver kan skrive. 

Og her er det paa sin Plads at huske 

Jeg skal ikl<e her tale Politik, men Hvordan tror man det staar t1l andre Ste

Caktiskc Oplysninger maa agitere for slg der? Naar undtages Sovjetesklmoerne, 
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e dansk Styre 
Vi skahte et lykkeligt og dygtigt Folk 

Fra en (fllnlandsk Skole. F oU>graCi fra Jette Bangs Grllnlandsbog. 

D E ulykkelige Forhold Verden over tet Dyr udryddet, der havde g~konomisk 

har nu ogsaa f!i!rt Gr!i!nland ind Betydning. Nationens Tarv var altid forst. 

under nyc Forhold, og enhver Dansk Jeg har truffet Sygdomme 1 arktiske 

er optagct af, hvilken Sk::ebne den Lande, der grasserede forfrerdeligt og ode

cskimoiske Be!olkning vil faa, og hvor- lagde Befolkningen. ja endog drrebte dem 

Jcdcs det, der sker, vii virke paa den. i Tusindvis. Her trenkes dels paa K1ms-

Dct c r da nodvcndigt at betragte ~ygdommc, der f. Eks. i Labrador har ud

Gr~mlands og navnlig Gr!i!nlrendernes ryddet Eskimocrne paa 0stkysten. Men 

Vilkaar under dansk Styre, fordi de er ogsaa andre Epidemicr cr stort set holdt 

saa enestaacndc i Verden. Gr!i!nland har helt ude fra Granlnnd eller dog begrr~m

vrerct ct lukket Land, det eneste, hvor- SP.t til cnkcltc DJstrlkter. De sencre Aars 

til man ikke kunde J0se Billet eller hurtigc Sklbe har naturligvis gjort det 

fr(l!Jtc cL Skib og aflreggc Besl"g efter 1 mere muligt for Baklet'ier at !eve ube· 

cg(}t Tykke. Oct var Landet, der gem- mrerket under en Overfart end r0r, men 

tes bag et gammclt Systems Mure, men et fortrinligt Lregckorps bar holdt dem i 

ogsaa Landet, hvor Menneskelykken Skak. De nye Tlders hygieJniske Foran

groede sikkert og kraftigt. Dette bar vi staltningcr har bragt Befolkningen paa 

Lov at skrive paa vor Kreditside. Det Fode. Se, hvor de stiger 1 Tal - 18,000 

dansko Styre har aldrig vreret ude ef- Mennesker lever nu deroppe 1 velbyggede 

tcr Berigelseshande\ deroppe, i alt Huse, de gamle Jordhytter tlndes nu kun 

f·ald ikkc saa lrenge mindes kan. Der som Museumsgenstande ved enkelte Ko

!ortcs af de skiftende Direkt111rer og lonier. Det er sunde Mrend og Kvinder, 

1\'linis tre stadig en Politik, der udeluk- der bor i Gronland. Tredoblede siden 

kende var dikteret ai Hensyn til Be- Hans Egedes Tid. 

Gode Kaar for Bf!trnene 
Det heskyttede Folk Og her er det paa sin Plads at huske 

JeiJt har paa mine Rejser efterhaanden paa den B0rneforsorg, der llndes l Gron

bcsogt aile E:ksisterende Eskimofolk og en land. Jeg husker fra mine unge Dage, 

hel Del andre arktiske Mennesker, og jeg hvordan forreldrelose var Udskud, der 

hat set med egne. 0jne, at Danmark brugte sloges med Hundene ved Foderstederne. 

sin Magt eftet· bcdste Hensigt, og at Re- De gik i gammelt udslldt Toj i den skar. 

sultatct blev dercfter. Det er sand!, at peste Vinterlwlde. Nu er Forreld.rel0se un

e:r saadant A!sprerringssystem alle Dage der Opsyn, nu anbrlnges de i gode Fan

maa vrere udsat !or Kritik. FremsJaidtet gerhjem og lrerer Erhvervet og udstyres 

htder ofte vente lrenge paa sig, og Lan- med de farste Fangstredskaber. Alle 1 

det sclv vlrker lidt slevt ved det Billede. Gnmland er 1 Dag besk~ftigede. 

del giver af Handel og Initiativ. Enhver kan lrese, enhver kan skrive. 

Jeg skal ikke her tale Politik, men Hvordan tror man det staar til andre Ste

Caktiske Oplysninger maa agitere for sig der? Naar undtages Sovjeteskimoerne, 

re!v. Intet andet arktisk Land bar und- hvor heller ing~n Analrabeter findes, saa 

gaaet at overfll!ljcs med Guldsogere. baade cr Skolegangen slet eller iogen langs Is

dem, der gravede og huggede i Jorden ef- havets Rand. 

t'er selve det gule Metal, og de andre, der Fiskeriets Opblomstring 

Jeg bar set Pelsjregere i Kanada, der Og danske Orlogsmrend bar vrernet 

brugte Stryknin og derved edelagde Vildt- Fiskefjordene mod tremmede Rovfiskeres 

bestanden, saa Suit blev de Indf0dtes Lod. Angreb. De gr0nlandske Fiskerier er af 

l Grlilnland er Jagt ikke tilladt med ska- forholdsvis ny Dat0. Selvfli!lgelig har Be

dende Midler. Jagtlove er overalt grel- folkningen fisket tar Danske kom til Lan

dcnde. De kom forst sent i mange Egne. det, men kun til egct Behov. Hvad man 

o·z oft~) burde vel Indsigten i Vildtets Kaar skulde spise og Jkl<e mere. Nu er Fisk: 

have vreret st0rre. Men i Granland er in- Landets vigtigste Udfarselsartikel, og net-
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OJJ samtidig med, at S:ellangsten tog af de~kpnkurrencen. For glemmes maa det 

blcv det Landets Redoing, at Fisken tog lkket .at hvad vi har erfaret og opsaml.et ~ 
k til. Fremmede Storfiskere i langtfarende genncm Hundrede af Generationer, skul

Skibe kan ofte rovfiske og t0mme Fjor- dl' disse af Naturen isolerede Folk springe J 
dene. Det vrernede vi Eskimoerne !mod. igenocm paa nogle faa Aar. Haster det l 
Gr0nlrenderne ejer Fiskekuttere langs Ky- med at revolutionere, fpr Folket er mo
sten. S0gaaende BaadeJ motordrevne og dent.? 

velholdte. Det har ofte vakt fremmede Nu Jigger Krigen over Verden, og 

Sagkyndiges Beu,ndring at se dec Dyg~ig- Gr12mland er blevet lnddraget. Hvad Frem

hed og Omhu, hvormii'ld Redskaberne be- tiden vii bringe for vor Koloni deroppe, 

handledes, og 1ngen dansk • Ffsker bar ved ingen l Dag. Men det ved vi. at der ~ 

il bedre Orden i sit Kram end en gr0n- lever et Folk deroppe under bedre Kaar 

landsk Kollega. end nogct andct arklisk Folk. Sunde og 

dygtige. Tit og mange Gange sagde Knud 
Gr~nlrenderen og de Hvide Rasmussen og jeg til hinanden. naar vi 

Kendt er det, at Landsraad og Kom- saa den rige Fang't i Hudson Bugten, at 
muneraad samles som her i Danmark i om Grcnlrenderne med deres Dygtighed 

tils\•arende Forsamlinger, og Forhandlin- havde saadanne Jagtmarker, hvor var de 
gerne prreges af Forstand og parlamenta- da lykkelige. 

I 
' ll ~ 

risk Tr:ening. Landet maa af aile siges Men dog er Husene bedre, Helbredet ~ 
at v:ere i Fremskridt, og Linjen kan kun st:erkere end i andre arktiske Lande. Maa

til Skade for Udviklingcn brydes. ske er Bcfolkningen for troskyldig til nye 

At Detaljer burde vrere anderledes er Forhold. Aldrig er de cndnu blevet snydt 
gi\·et. At Folk fra fremmede Himmelstr0g og bch~jet i Handelsejemcd. 

finder meget absurd og skrevt er sikkert. Landet forsynes stedse sikkert og rige

Men ofte grunder det sig l manglerjde Vi- ligt, aldrig har daarlige Priser holdt Skibe 

den om hvorfor og hvortil. Fortn'Jstnings- borte og stillet Befolkningen blot, som 

fuldt t0r jeg paastaa, at Amerikanerne vil set er mange andre Steder. 
imponeres af det, de faar at se. I hvert Og de Danske, der virkedc 
Fald naar de skal sammenligne med de- gennem mere end to Hundrede Aar var 

res egne Alaska-Eskimoer og deres Vii- vel tkke aile 0rne tilhobe. Det vilde nsep

kaar. En Grpnlrender er a! Naturen stolt, pe ncller vrere sundt. Men det var hse

o~o. det danske Styre bar alle Dage vedlige- 4erl!ge Mrend, og deres Virke skabte Ag

holdt hans Selvagtelse. Der var ingen l!else hos Be!olkningen; hvilket andet 

Seen ned paa ham, fra ,.Den hvide Mand"s eksollsk Land tllr sige det? 

Side. Mange blandede lEgteskaber blev til, tsolationen t0r maaske v:ere forbi nu, 

SllljdQnder visning i Godthaab. Fot.ogratl fra. J ette Bangs B og. 

Lykke for begge Parter og skabte Gene- hvem ved? Men hvad der end 

rationer a! handledygtige Sl!l!gter Landel er det sikkert, at intet andet Styre kunde 

til Gavn. have skabt den Befolkning, der findes i 

Beskcdent lever Gronlrenderne, men Dag, og som vil paatvinge enhver, der 

aandeligt vaagne. Fire Aviser og Blade kommer dertil, Respekt og Beundring. 

Taler deres Sprog om Menneskenes Sind Og dette er et Resultat, dansk Styre 

deroppe. M0der med Taler og Forhandlin- t0r rose sig af. Peter Freucllen. 

ger holder dem i Aande, og de unge dyg. 

tisze Mrend og Kvinder, der kom til Dan

mark og lrerte, kom hjem, ikke blot med 

et Haandvoork men ogsaa med Video og 

Sans for Fremskridt. 

Isolationspolitiken 

At disse ikke strerkere krrevede Lcs

nen fra Isolationspolitiken, taler sit eget 

Sprog. Ikke at den nogen Sinde blev det 

endelige. Den f0rtes for at g0re sig selv 

overflodig, men den blev holdt for at voor. 

ne Befolkningen, til den Dag kom. da de 

selv var modne til at v:ere ude 1 Ver-

Bellahrzsj-Frzsllet nu 
Hingst til7500 Kr. 

HolbQ!k, Torsdag. 
POLITIKEN PRIVAT 

Under del store JubUootpnsdyrskue i 
1938 paa Bellahoj blev paa Husmands
bruget derude f0dt et Fpl, hvortil Tusin
der af K0benhavnere stod Fadder. Dette 
F0l har nu udviklet sig til en 3aarig Fre
deriksborghingst, som i Dag at Ejeren, 
Bolsmand Valdemar Jorgensen, Lykkens 
Preve ved Holbook, er solgt til Ibsker 
Hesteavlsforening paa Bornholm for 7500 
Kroner. 
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Fransk 
1 Grenlandsllok 

( vekker. forargelse 
,i Danmark. 

H t'inn~r som blla· 
, h'i.nt bort mot 

brennevlo" • 

mn tr&n.eJc bok t.r ny11g 
utgitt. Det er on Gron.Janc:ta
bOk ,,Det lukk~e la.nd'' av 
GoncO\U't.prilvtnneren Roger 
Verc&l. &ken bar Va.kt den 
sterste opsikt 1 Darunark og 
•rUg bar den bragt forake
ren og tortatteren Peter 
l'r&UCMn I h&rntsk. 

I alin omt:a.le a.v boken skriv~ 
' Freuohe.n bl. L ettea: A ha pA.peltt eo 

rekke menin.pleee pletander tra ckD 
fr&.Mke forta.ttel'l!l side om torskjelll
ge torhold 1 gT0n.\andske havner: 

.,Dette og meget annet eo: nok ttl 

A vl.se hYor r1Ye.nde galt det ns.tur
V'ldenaka.pelige er. 

Men ~t er 11111 skildrln&" a.v at 
grbnlenderne 1 motorbA.t kom.mer ut 
tU &keaklbene Of Wb11' sine kvinner 
tor brelln6vin. Kapteinen kan lla 

benne 1 tre degn tor en tlaske rom, 
I salts d0gn for to tla.sker. 

Hvis dette lklte 'r pertldl, e1' den 
aJdrt uttaJt. Her bar ck.nak styre t 

ma.n.ge lr beekyttet Orenland. La
~re or opdragere bar vert der oppe. 

Sene.ro tottellee om ,.dette sa.a.re 
&krebe!Jge folk". at deNa k\1nner 
.,lett Ja.de:r $Lg be&~ at den usleate 
va~rkbrud.ne olding'• og m! b&voktee 
a.v lcrigaa~Ub tor 1kke A bli i>ragt om
bord tu trenunede. 

Og d.et da.Dake atyre tAr sln ,ka
ra.Jcterl.sWtJt". Det fortelle.s at de 
fl"allSke 8je!olk IJtke tAr p. 1 Ja.nd og 
t.a va.nn. .De kan te.l"ate thjel til sjas, 
~ de mA dl'& ttl .Ba.ttl.nalanc! og kje

pe vann ttl 250 tra.ne pr. tonn, skjent 
de k&n here va.nnta.Uene pla.ake tnne 
pl Grmtla.nds lcyst. 

Grenlendernes kultlll'8tan4l>Wlkt er 

prJ.st og rost over he.J.e verden og st. 
kionuner den.ne stuetra.na~anann&n og 
setter en pl~ pl to!ket der oppe. 

Legn og ~18el Det er bav
hr 1 Gtenlan4; det er aldrt ne~cUt et 
Sk.lb 'VaiUl der oppe. Det hele tjener 

W A ba.k;va.,ke cianske og &Wnl&nde· 
re. De dan.ske Ottiserer fl'f11llSt:lllea 
ao.m menn en kan tA t1l &. endre be· 

slutnin&' oc ev1ke pUk.ten ved en b1-

st.or1e. Det er el kalt eorn noe. 

Dere unge gnm.lendere 1 Da.nm.arkr 
Dere aom ha.r dannet forentngen Ka-
lJO.itt- ~-- -- .. 

/'" 

JJ 

belhetert ~tltge ,.kvtnne!An" 1 
Veroels bok mA betegne.s eom et me· 
get varaomt retU8jert lAn tra en ek.s
pert. 

Veroela bok om Gren.le.nd er en 
cnuk bok; v1 her glede ose over den 

1 
be~rtng. vir 8kj0nne kolond ba.r 

teoot hoa deal franske Goncourtprt.s
!ortetter, og De ber ta et par andre 
~ pt. oc Ieee den om igjen. 

v CUlli&' hf1a6n 

Deres hengivne 

Steen Ha.sselbaleh. 

I 

r 
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.mn tranek bok w llYLI& 

utgl.tt. Det er en Gtun.Janda
bok ,,Det lukkede land'' av 
Gonoourt-pri.svl.nneren Roger 
Vercel. Boken bat V&kt den 
st.erste opsikt 1 Danmark og 
aterlig har den bragt foreke· 
J'lell og fortattel'ell Peter 
Fteuehen i lt.a.rnl$k. 

I slin omta.le av boken sk.rlver 
Freuche.n bt L &tter I. ha P'opekt en 

1 
re'kke menln.p!Bee p4.ata.nder tra d.6n 

1 
!rli.IUike forta.tters aide om for!lkjelll

ge forhold 1 gnml.a.nds.ke havner: 
,Dette og m.eg-et annet er no.k t11 

1\ vl3e hvor riven.de galt det natur-
viden.skapelige er. 

M~ V61'8t er en sklldrtn.r av at 
grenlende~ 1 motorbA.t kommer ut 

1 til f1skesldbene og tubyr aiM kv1nner 

for brel!IMvin. Kapteinen kan ha 

11~ 1 ~ d0gn tor en fiaske rom, 
I sek.s d0gh for to flasker. 

Rvis dette lkke 6r pertld1, et den 
aldri ut.talt. Her ba.r d&nak styre t 

ma.nge A.r besk.yttet Grenla.nd. Lea

rere og opdra.gere bar vllltrt der oppe. 

~ toz:tef!M om ,.dette saara 
5lcl'0beUge folk", at de~s k\11nner 
.,lett la.dw 8l.g bedaa.r6 aJ den Uo$leate 
varkbruc:ine oldin.g'' og ml b&voktee 

av krigsSidb tor tkke A. bU i.>ragt om
bord tu tremmede. 

Og det danske ltyte tA.r sin .. ka
ra.JrteHstikk". D$t tortellea M de 
fra.ns.'ke sjEttOI.k lkke fA.r gA. l land <>& 

t& vann. De kan terate 1hJel t1l sjes, 

og de mA drt. W Battinal.a.nd og kje
pe vann tll 250 franc pr. tonn, skjent 
de ka.n here va.nntallene plaake tnne 
pl Granl&nds kyBt. 

Gren.Ie~l'llEIS kulturetan4punlrt er 

prist og rost over hele verden og st. 
konuner denne 8tuefra.nalananen oc 
setter en plett pl fol.ket der oppe. 

Legn og ba.kV'aakeiAM!! Det er bav· 
ner l Granland: det er aJdrl nektet et 
skJ:b vann tier oppe. Det b.6le t;tenet' 
W I. bakva.!ke da.N;ke og grenlen• 
re. De danske oftlserer fremstillea 

som meml en kan rA. W A. endre be• 

Slut.ning og evl.ke pliktM ved en hi· 

storJ.e. net er lA. iaJt eom n0e. 
Det-e unge gnm]endet-e 1 Dan.mAt·kt 

Dere som bar dannet foren1ngen Ka· 
ladit, trem med en protest mot denne 
boken. Vi mA. alle stA va.kt om da!Uik 
kolonf.ortyre og deta resultater, vi eom 
kjenner det UJ1&11, moderne Gren!a.nd, 
Iran Utke We at en slik bok at4.r 

ulmotsact". 
• 

Men Verce1 liar ogal. tunnet ene 
font'Y'84'ere l Danmark, bl. a. Steen 

Huaelb&lch som I et A.pen.t brev 1 
,,Polltiken" ak:river til Peter Freuchen. 

Kjere Peter Freuehen. 
Tenk, at De tross !.rene presla er 

den aa.mme, 110m da vA.re vete Skiltes! 
Nu har IJllart hele pressen a.n.meldt 

Roger Vercet: ,,Dot lykk.elige land" 
og uttalt glede over den tremmede 

41kte.7w varme hyldeat til Grellla.nd. 
Jeg vii lkke ln.ainue-re, at VerceJ 

har l~t Peter Fr~chen, men 0 • 
burde kunne t6nke D6m den muua
het, 0C 1 Ill. tall vtl baD bt L t ,.8~ 
tanpr'" aide ~ h& tMt 1144a"M 

lnntrykk a.v, at selv gt'0nlendere 1 vl.l

se tll!elle kan v~ere like llf. akjO<le&

leee overt or, deres kvinner eom au. 
aDdre to~ P.l kloden, at det I 

belheteal 1JVE:I9entaige ,.kvinne!An" 1 

VerceLI bok mA betegnes som et me
cet varaomt retusjert IA.n fra en eO

pert . 

VerceLI bOk om Gren.Je.nd er en 

cn.uk bok; vi b0r glede 088 over den 

'begetstr1.ng, vA.r l!lkjenne koloni bar 

kD.dt hos de.n fl'8.D8ke Goncourtprte

forfa.tter, og De bet ta et par andre 
br.Wer pA. og le.se den om l.gjen. 

v ennHg b1i18en 1 

Deres hengivne '" 
Steeo Basselbalch. 

I 

.. 
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<<E:n .neder-
fdreklig bok 
om Gr-nla.nd>>. 
F ransk for faller gjpr sel
somme naluriakiiagelser 
og pasltir han kan ki~Pe 
en grpnlenderinne for 
en /laske rom. 

Peter Freuchen 
pa storslald. 

Under titelen «En nederdrekttg 
bok om OrS:Snland~ skriver den 
rettferdlghe~kende og tempera.
mentsfulle danske !orsker og for
fatter Peter F r e u chen 1 Poll
tlken om en fransk bok som er 
kornrnet ut, en Or~nlandsbok. 
cDet lukkede land~ a.v Goncourt
prlstager Roger V e r c e 1 : 

cLa meg !~rst anfS:Sre at roma.-
• nen foregAr om bord 1 en damper 

med 80 manns besetn!ng som f!sker 
pA. GrliSnland, og her er av offlse1·er 
bare en ka.pte!n, en styrma.nn pA. 23 

I 
A.r, en maskinmester og en rad1otele-

;. ::r~~ta~~:: :a~~esaa.;::n m;;i~: 
!! en munnsmak av hvo:rdan det er fatt 
'i med sakkunnska.!)ell. 
~ I Baffinsla.nd driver man sel opp 
~ pA land og slAr dem l hjel med k~li Jer, sA. skjelettene llgger sA tett pll. 
~ strandbredden at hjerneskallene kna.-

1
. ser under s~vlesAlene nAr mao gAr 
.. . . . rerfugl og vlllender legger egi 

langt ut 1 august mAned til glede f for sklpsfolkene. 
J Dette og meget annet er nok til A 
~ vise hvor rivende galt det naturi vltenskapellge er. f Men verst er en skUdring a v at 
., GrS:Snlenderne t motorbAt kommer 

ut til flskesklpene og tllbyr sine kvin
. ner !or brennevin. Kaptelnen k.an ha 

benne I tre dji1gn for en tlaske rom, t 
seks di'Jgn !or to !lasker. 

Hvis dette ikke er perfidl, er den 
aldrl uttalt. Her har dansk styre 1 

mange lr beskyttet GrS!Snland. Lee
rere og oppdragere har vrert der oppe. 

GrS:Snlendernes kulturstandpunkt er 
prist og rost over hele verden og sA 
kommer denne stuefranskma.nn og 
setter en plett pA folket der oppe. 

Senere !ortelles om cdette saare 
skr!i1bellge folk:., at deres kvlnner 
dett Iader slg bedaa.re at den usleste 
vrerkbrudne old1ng~ og mA bevoktes 
av k:rlgsskip for l.kke 1 bll brakt om· 
bord ttl fre'mmede. 

Og det danske styre fAr sin cka
rakteristikb. Det fortelles at de !ran
ske sJliSfolk lkke fAr gA. 1 land oe ta. 
vann. De kan q.,rste 1hjel tU sjj!Ss, 
og de rnA dra tll Ba.ffinsland og kJ~
pe vann tU 250 franc pr. tonn, sk.JSfnt 
de kan h9)re vannfallene plaske lnne 
pl Grpnlands kyst. 
L~ og ';*kvask.else ! Det er havner I Grl)nland: det er ald'l'i nelcJtet et skip vann der oppe. .:>et hele tjener 141 A bakvaske danske og grssnlendere. De dan.sk~ oftlserer !rem~tillee .som menn en kan !l tn l endre beslutning og sv!ke pllkten ved en historle. Det er sl galt som noe. 

Dere unge grsm}endere 1 Danmarlt! Dere rom har li1l1Jmet forenlogen Kalactlt, fra.m med en prdtest mot detme boka, Vl rot. aile stA vakt om de.nsk kolontstyre og dets resultater, vi som kjenner ~t unee. mo-• deme Ort~~nland, tan ikke tAle at en slit 
bok stAr uimot.sagt. 

PETEB. FB.EUOBEN 

-------~----- -



• 

, Min annen ungdom. 
Peter Freuchen: Min annen 
ungdom. Gyldendal, Kf<ibenhavn. 

Det er alltid en glede A lese Pe
ter Freuchens "bl!Sker - den vldt
farende danske, som nresten allt1d 
er pA. farten. hvls han ikke akkurat 
sitter hjemme pl!. sin jiSde !iS og skri
ver bok 1 snmn pa Enehj'Sje. Mangt 

Haag~ Forfatteren peker ogsA. pA. 
dei belt urlmelige 1. at den danske 
regjerlng nekter en fellesrelse av 
danske turister til Gr!ISnland - til 
vl!.rt eget land som han kaller det. 
Danske skattydere er moralsk be
rettlget til A vite hvad deres penger 
gl!.r til og tH I 1\. studere landet, sa 
man fi\.r det rette inntrykk av det, 
som Freuchen sier. 

har han oplevet i s1tt omflakkende 
llv pA hi!Sie breddegrader og andre 
kanter av kloden. Han bar alltld 
noget pA hjerte og han beretter pA 
en inntagende og hum!'lrfylt mAte 
som fAr en til A kose slg 1 hans sel
skap. Han har en egen evne til A 
ta Uvet som det faller og menne
skene med. Han ser det komlske 1 
en situasjon og utleverer offeret 
med glede om det er en god venn 
eller forfatteren selv. 

I «Min annen ungdom~ beretter 
Freuchen bl. a. om en stor relse 
med Knud Rasmussen, og her fll.r 
vi mennesket Rasmussen sllk han 
var pA ferdene, en storstilet !yr og 
strAlende kan::terat, som struttet av 
forskerglede og vlrk·etrang. Under 
lesnlngen hat man stadlg fjiSlelsen 
av at Freuchen sitter der med et 
smil i jiSiekroken - full rev som han 
er. De innf¢dte bar han et eget 
tak pA - man merker hans kjrer
lighet til esklmoene, selv var han 
jo fi!Srste gang gift med en eskimo- • 
kvinne, Navarana, som han omtaler 
med den stjiSrste rerefrykt og be
undring. Freuchen, som mAier sine 1 

to meter, synes ikke A la slg affl- 1 

sere av at han mll. sette av endel 
trer - man er da polarfarer I Han 
forteller lfl)st og fast, tykt og tynt 
om hverandre - ikke alt like vik
tig eller verdlfullt selvsagt. Av og 
til kan han ogsl!. Ievere ut private 
tlng som ikke hS'lrer hjemme 1 en 
bok.. 

Deter lkke bare llvet 1 Arktls -
hvor han bar vlrket 1 18 Ar - Freu
chen skildrer 1 sin nye bok - det 
er like meget sitt Uv p!l. sydligere 
breddegrader han gir oss et bUkk 
inn l. Med vaske-ekte humfl,ir for
teller han om dengang han sam
men med 800 andre sjiSkte dlrekti!Sr
stlllingen ved Zoologlsk Museum og 
var den ene av de to det kunde 
vrere tale om. Den andre fikk job
ben. Muntert sklldrer forfatteren 
ogsl!. en blltur fra Oslo til Krtstian
sand for A m~<Ste Knud Rasmussen 
ombord i Amerika-bAten - en tur 
som bringer ham op 1 et smugler
eventyr. Av og til streUer Freuchen 
inn pl\ Nansen og Amundsen, menn 
han beundrer 1 h~leste grad. 

I sin omtale av GrjiSnland kom
mer han inn pA; gr~nlendernes sel
fangst og glr der den stadlg gjen
tatte pl!.stand om at norske sel
fangere l).ar bevlrket at de 1nnf~dtes 
!angst pll. vestkysten er avtatt s!l. 
sterkt. En p§.stand bllr lkke r1kt1-
gere fordi om den gjentas til sta-
dighet. Det har ogsl!. en vlss In
teresse a ' tese .forfatterens oplys
ning om at enkelte deler av Grfl,in
land lkke var dansk land pll. et 
visst tidspunkt - noget ganske an
net blev jo pll.stMt under saken 1 1 

0. A. 


