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I ·S T 0 B E S K E E N

man bega ar Fejlg reb, bvis man for- Type helt fra
Gr~nlands Styrelse~
at lregg e de blan dede JEgt eska - Ornr aade .
ber Hind ring er i Vfjen . . .
Dan ske og GrjiSnlcendere arbe jde•
- G9lr man da det?
i Alm inde lighe d godt samm en,
de
- Ja, det er vist ikke helt fri der- har et vist
Fcel lessk ab i det mild e
for! Det er mit Indt ryk, at Gr.t<Snland og det mun tre,
og med Gr~nlrenderen
s
Slyr else i det store og bele er i gode kom rner man abso
lut lcengst ved at
Hcen der og dygt igt ledet . Dire kt¢r tage ham med
det gode. Det er i
Dau gaa rd- Jen sen er i man
ge h!<1j Grad n¢dv endi gt, at de store tekHens eend er en meg et kons erva tiv nisk e Frem
skrid t, som det dans ke
Man d, men i Gr¢n land er store tek- Styr e i de sidst
e Aart ier har gennisk e Frem skrid t knyt tet til hans nern f¢rt paa Gr¢n land
, efterfjillges af
Navn , og han er utviv lsom t agte t
og en aand elig Udvi kling , hvor Dan sk
resp ekte ret over alt i Gr¢n land . Sty- og Gr¢n land sk baad
e spro gligt og
relse ns Nres tkom man dere nde K onto
r- kult urel t knyt tes nrer mere til binf
chef 0 1 d en d o w, som Rigs dags ande n end det hidti
l er sket . Dett e
dele
gatio nen bavd e den Forn~jelse at frern hcev edes da ogsa
IAnd sfog ed Rosendahl~ Fors lag til
a Gang paa
et gr~nlandsk Bus. Det har paa
have med paa Rejs en, har et ene- Gan g af Rigs dags deleg
de tre Side r Yder vreg af J ord og
hges om det gam le gr9n land ske B us,
ation ens Forst.en
men det er Iang t mere hygi ejnis k.
staae nde Ken dska b til gr~nlan~ske man d Folk eting sman
d Piirs chel , der
Forhold - han har liges om Paug aard har baad e stort Ken dska
ligvi s er der frem dele s Fang cre blan
b og stor
dt
B
land
ing
en
af.
Dan
sk
Krer ligbe d til Gr~nland og dets F olk.
og
J ense n i flere Aar vrere t Land sfog
Gre nlan d er znde i en van ske• Grpn lrend erne , og det \'il der ogsa a
ed
dero ppe. Han er en meg et flitti g For- Ogsa a han er af den Opfa ttels e, at
lig Ove rgan gsti d. - Gre nlae n• vedb live at vrere , men Fler talle t gaar
Grf6
nla
nds
k.
fatte r, som har skre vet en Rrek
df!rne maa mer e og mer e op• over til l~nnet Arbe jde i Styr elsen s Det
ke qe mest frern staae nde grpn land ske
maa imid lerti d erke ndes , at baa- Bpge
r om grpr uand ske Forh old, og Fam ilier i stcer kest muli ge Grad skal
grve den gam le Fan gert rl• Tjen este, eller ogsa a vil de s~ge
Gr9n lrend erind e af Blanding srace .
at de Fisk eri, Arbe jde for Gr¢n land
s Sty- han er Ama tjiSrornitolog lang
vaerelse og sege Eks iste ns• skaf fe sig til Live ts
drag
es
ind
i
Styr
elsen af dere s Land .
t ud over
Opho ld vcd Fisk eri relse og Besk reftig
Men Foru dsce tning en herf or er
else i Min erne er det alml ndel ige.
gr und lag 1 Fzsker1 og ved Ar• fra Moto rbaa
som The og Br¢d , de har ncep pe
Han
s
de eller stprr e Skib e.
Arbe
jde
for
ande l! c:
nogc t nyt, som indti l vide re falde r lidt
bejd e i Min erne . Efte rha and en
Fred ning af grpn land ske Jagt dyr bar nrev nt, at de lrere r Dans k. Kun hvis lPd Svar et. :)Ska l de ikke
Ogsa a nogl e s¢ge r Arbe jde i den
have
Fisk ?c:
vans kelig t for Befo lknin gen. D e
som Gre nlae nder ne tere s naers
de gjiSr det, kan de kom me frem .
af sikk ert vrere t og vii blive
- :)Jo, hvis Man den tilfre ldigt har fantil stor
mer e ill Kul ture n mel der srg gr¢n land ske Mine drift , som er unde r dem , som har dans k Blod i sig, er
- Men har Gr¢n lrend erne Ener gi
dem, Nytt e.
get noge t, men det har han vist ikke
ogsa a S perg sma alet om dere s Udvi kling . Der er Tale om lre Emn er der klare r sig beds t.
!c:
og
Initi ativ nok derti l?
Race
blan
ding
en
for
Jeg maa irnid lertid sige, at genn emMine
drift
en: K r y 1 it, Ma r m r er imid lerti
Ove rtag else af Ans var et for
d et vans kelig t Prob lem.
0
- Det kan maa ske knib e noge t
0
Gr~ nlamde ren ska l le2re
gaae nde ser Grpn lcend erne velnCEred
og K u 1. I Kryo litbr udde t i Ivig tut beegn e Anl tgge nde r.
e
Ser man en Flok gr¢n land skeB ¢rnher
og der. Vi har dog
de
Knu
d
ud. Det kan de takk e Gr¢n land s Sty·
Dan
skref
•
tiges ikke Gr0nla=mdere, men det opt
k.
Om dett e fortaeller Lan dsreede r altid i Flok , spde og i spra gyppe rligt
Ekse m- relse for. Dere s Livs f¢rel se
Det er saale des dygt ige Folk , der Rasm usse n et
ftng sma nd Gu nna r F og• g~r der ved Bryd ning af Mar mor og
er frem ·
lled e Farv er men oftes t skrce kkel
pel
paa,
hvilk
e
fortr
inlig e Egen skab er deles prreg et af
igt staar i Spid sen for Styr elsen ,
Pet ers en i fe tgen de Inte r• Kul. Ved aile tre Slags Mine r
Natu rfolk ets Sorgljilsmen der kan
er der snav sede , - vil man kunn e
udga a af en dansk-gr_jiSnlandsk hed -.
udpe ge en allig evel tror jeg, at det
view . Lan dsti ng;m and en var
selv om de for en vresc ntlig
knib er lidt
Blod
sblan
ding , og jeg er ikke i Tviv l· Grad
Med lem af den Rrg sdag s= 1 ~venske ~geni¢rer, - Sven sker ne har
.. . .
. :)'
I
man ge af Beby ggel serne har
om, at det vil blive Blan ding sfolkene,
dele gati on, som r Som mer be• JO Erfa nng for Mine drift , hvad en
opgi
vet
Natu
rfolk ets Vane r. De leve r
seg te Gre nlan d. Fog -Pet erse n dans k Inge nipr ikke har. De gr0n land der kom mer til at gaa i Spid sen.
helst fra Haan den og i Mun den.
beh and ler ogsa a det stor e og ske Kul er gode og forho ldsvi s let tilVeel De for Rest en,
at
ogsa a
rnte ress ante Ero blem vedr eren - grengelige. Alt bvad der brug es af Kul
Boligsp ~rgsmaalet.
Zahl
e
har
eskim
olsk
Blod
i Aade Blod sbla ncli ngen mel lem til Huse nes Opv armn ing, bryd cs
1 Lanrern e? - Hvo rlede s er dere s Hjem ?
Han s Olde mod er var fra
Dan ske og Gre nlae nder e, Bo= ,det selv.
Gr~nland. Men som sagt
- For de flest es Vedk omm ende beligfo rhol den e og meg et and et.
vi ved for
lidt, ford i vi i altfo r ringe Udst rrek- staa r Husc t af et enes te Rum , nogl
e
H ele Fje lde af Ma rmo r.
ning bar gjor t noge t for at udda nne Huse er J ordh ytter , andr e Boli ger er
Det grjiSnlandske Mar mor er a[ forGrjil nlren dern e og faa dere s Udv iklin smaa Trre huse . Jeg var inde i en
ER KAN IKK E VJERE Tviv l om,
saag
trinl ig K valit et. Jeg bes¢ gte et saadan Jord hytte . Det er kun Yder vreg
fasts log Land sting sman den, at
belr ugt et al dan sk Kul tur.
dant Mar rnor brud i Nrer hede n af Uma
gen, der er af Grre st¢rv og Sten, baad
det er det dans ke Folk s enste mmi
c
ge nak. Det Jigge
Det gceld er ogsa a de Folk, der har
r inde i en af Fjor dene ,
Vcegge, Loft og Gulv er af Brce dder
~nske a beva re GrjiSnland,
og at Dan - og Mar
.
vrer
et send t til Dan mark til Udd anne lmore
t
ligge
r
nrer
Over flade n.
Der var temm elig store Vind uer i dettc
mar k skal yde sit beds te for at lede
se.
Vi bavd e f. Eks. et Par unge Gr¢n Der er kun et gans ke tynd t Lag ForHus. Slue n havd e en Stpr relse af 4 x
Udv iklin gen i Gr.t<Snland paa en saad
5
an vitri ng og ande t,
lrend
ere med hern ed, de skul de udda n- Mete
som
skal rydd es til
r. Boha vet besto d af f¢lge nde: I
Maa de, at det blive r til Gavn for det
nes i Haan dva! rk ,et Par smu kke, velSide . Helt ud til Fjor den ligge r der
det ene Hj¢r ne Sove brlks en. Seng
grjiSnlandske Folk . Udsi gten til, at Danebega vede og velu dvik lede unge Mren
krem pemr essig e Fjel de af delte skjiSn
d. tt<Sjet var rulle t pren t samm en, og
mar k skul de kunn e faa nrev nevc erdlg
ne
det
Dan sk kund e de orntr ent intet af. Naar
Stof - nok til at bygg e Pala dser
var rent og orde ntlig t, saale des
og
Ford el dera f, er nrep pe stor. Det er
som
en Teat re i Alve rden
de
nu om et Par Aar vend er tUba ge
s Stor byer , ja der
r en Kult urop gave , som vi har paat
der i det helc tage t var prop ert dera- kund e saam
lil Grpn land , rime ligvi s som dygt ige
rend blive tjJ Sma abye rnes
inde. Dern rest et tarvc ligt Bord og
get OS.
et
Haan dvre rkere , kan man vist sige,
Raad huse ogsa a. Den sven ske Inge:
at Par Stole . Paa Vreg gen et tcmm
eiJg
det vil vrere rent tilfre ldigt , om de har
nipr, der ledet ' Drif ten, ser meg el for
storl Bille de af Inge man n, klipp el
En Tre dje del af Al()erd
ud
~ger
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som Grenlamderne fetes n~r~
mere tzl Kulturen melder $1g,
ogsaa Spergsmaalet om deres
Overtagelse af Ansvaret for
egne Anltggender.
Om dette fort~ller Lands·
tingsmand Gun nat P og•
Petersen i felgende Inter•
view, Landstingsmanden vat
Medlem af den R1gsdags•
delegation, som 1 Sommer be•
segte Grenland. Pog-Eetersen
behandler ogs.u det store og
mteressante Problem vedrerende Blodsblandingen mel/em
Danske og Grenlamdere, Bo.,
ligforholdene og meget andet.

Ogsaa nogle SS!Iger Arbejde i den vanskeligt for Befolkningen. De ai sikkert vreret og vil blive til stor
de g¢r det, kan de komme !rem.
gr~nlandske Mined.rjft, som er under dem, som har dansk Blod i sig, er dem, Nytte.

- Men bar Gr¢nlrenderne Energi get noget, men det har han vist ikke!«
Udvikling. Der er Tale om tre Emner dcr klarer sig bedst. Raceblandingen
og Initiativ nok dertil?
Jeg maa imidlertid sige, at gennemfor Mined.riften: K r y 0 1 i t, M a r m 0 r er imidlertid et vanskeligt Problem.
Gr,;nlamderen •kal lCRre
- Det kan maaske knibe noget gaaende ser Gr¢nlrenderne velnaerede
og K u 1 I Kryolitbruddet i Ivigtut be- Ser man en Flok grjllnlandskeB¢rn- de
Dan•k.
her og der. Vi har dog i Knud ud. Det kan d·e ta.kke Gr¢nlands Styskreftiges ikke Gr¢nlrendere, men det optrreder altid i Flok, gpde og i spragDet er saaledes dygtige Folk, der Rasmussen et
ypperllgt
Eksem- relse for. Deres Livsf¢relse er fremg¢r der ved Brydning at Marmor og' lede Farver men oftest skrrekkeligt
staar i Spidsen for Styrelsen, men pel paa, hvilke fortrinlige Egenskaber deles prreget af Naturfolkets Sorgl~s
KuL Ved aile tre Slags Miner er der snavsede, - vil man kunne udpege en
alligevel tror j~g. at det kniber lidt der kan udgaa at en dansk-gr~nlandsk hed - selv om de for en vresentlig
svenske lngeni¢reE, - Svenskerne har
Blodsblanding, og jeg er ikke i Tvivl Grad i mange at Bebyggelserne har
jo Erfaring for Mined.rift, hvad en
om, at det vil bUve B landingsfolkene, opgivet Naturfolkets Vaner. De lever
dansk Ingenipr ik:ke har. Dt> grpnlandder kommer til at gaa i Spidsen. heist fra Haanden og i Munden.
ske Kul er gode og forholdsvis let tilV ed De for Resten,
at ogsaa
grengelige. Alt hvad der bruges af Kul
Boligspprgsmaalet.
Zable har eskimoisk Blod i Aatil Husenes Opvarmnmg, brydes 1 Lanrerne?
Hans
Oldemoder
var
fra
- Hvorledes er deres Hjem?
det selv.
Gr¢nland. Men som sagt vi ved for
- For de flestes Vedkommende belidt, tordi vi i altfor ringe Udstraek- staar Huset af et eneste Rum, nogle
Hele Fjelde al Marmor.
ning har gjort noget for at uddanne Huse cr Jordhytter, andre Boliger er
Det griJnlandske Marmor er af forGr~nlrenderne og faa deres Udvikling smaa Trrehuse. Jeg var inde i en saaER KAN IKKE VlERE Tvivl om,
trinlig Kvalitet. Jeg bes¢gte et saadan Jordbytte. Det er kun Ydervregfastslog Landstingsmanden, at
dant Marmorbrud i Nrerheden af Umabelrugtet
al
dansk
Kultur.
gen,
der er at Grrestprv og Sten, baade
det er det danske Folks enstemmige
nak. Det ligger inde i en a£ Fjordene,
Det
grelder
ogsaa
de
Folk,
der
har
Vregge,
Loft og Gulv er af Brredder.
!Z)nske at bevare Gr¢nland, og at Danog Marmoret ligger nrer Overfladen.
vreret
sendt
til
Danmark
til
UddannelOer
var
temmelig store Vinduer i dette
mark skal yde sit bedste for at lede
Der er kun et ganske tyndt Lag Forse.
Vi
havde
f.
Eks.
et
Par
unge
Gr¢n·
Hus.
Stu
en havde en St~rrelse af 4 x 5
Udviklingen i Gr¢nland paa en saadan
vitring og andet, som skal ryddes til
lrendere
med
herned,
de
skulde
uddanMeter.
Bohavet
bestod af f!lllgende: I
Maade, at det bliver til Gavn for det
Side. Helt ud til Fjorden Jigger der
nes
i
Haandvrerk
,et
Par
smukke,
veldet
ene
Hj¢rne
Sovebriksen. Sengegrpnlandske Folk. Udsigten til, at Dankrempemressige Fjelde af dette sk¢nne
begavede
og
veludviklede
unge
Mrend.
tpjet
var
rullet
prent
sammen, og det
mark skulde kunne faa nrevnevrerdig
Stof - nok til at bygge Paladser og
Dansk kunde de omtrent intet af. Naar var rent og ordentligt, saaledes som
Forde! dera!, er nreppe stor. Det er en Teatre i Alverdens Storbyer, ja der
de nu om et Par Aar vender tUbage der i det hele taget var propert derren Kulturopgave, som vi har paata- kunde saamrend blive til Smaabyernes
til Grj1)nland, rimeligvis som dygtige inde. Dernrest et tarveligt Bord og et
get OS.
Raadhuse ogsaa. Den svenske IngcHaandvrerkere. kan man vist sige, al Par Stole. Paa Vreggen et temmelig
nipr, der Ieder Driften, ser meget !ordet vil vrere rent tilfreldigt, om de har stort Billede af Ingemann, klippet ud
En Tredjedel al Alverdens haabningsfuldt
paa Mulighederne. Arfaaet anden Kulturpaavirkning end al et eller andet illustreret Blad. Jeg
Eskim oer.
bejdskraften leveres af Grpnlrenderne.
den, de mPder i deres Haandvrerker- maa til!j1je, at der var Blomster i VmDet lille grpnlandske Folk - det og det var ganske morsomt at se disse
uddannelse. Det er for lidt. Der ma~ duerne.
udgpr ialt ca. 17,000 Sj<ele eller ca. en smaa Mennesker arbejde med Bortrpmydes dem Hjrelp og Vejlcdning paa Der findes ogsaa Trrehuse med toTredjedel at Alverdens Eskirnoer
ningen af J ord og Sten. Man kunde Typer paa gr~nlandske Bprn. ~lange af Bprnene brerer tydeligi Pralg af andre Punkter, - jeg tvivler ikke om, tre Stuer, men de beboes n~sten udceuropalisk Indslag. Den lille Pige tilvenstre er et godt Eksempel.
meget kunde vindes ad denne Vej. · lukkende af Kateketer og Prrester eller Folk, som har noget med Styrelsen
betydelig Del af dem, som brerer ty- · med, hvad jeg vil kalde den aandeDagliglivet i Grpnland.
at g¢re, den almindelige Fanger bor
deligt Pra:g af curopreisk Aistanming, l1ge Side af Problemet. Efter min
- Hvorledes er Leveniveauet?
ikke i saadannc Huse.
og det vii naturligvis i Hovedsagen igen Opfattelse er Forudsretningen for at
- Maalt med vore Forhold cr det Boligspprgsmaalet er af meget stor
sigc dansk, selv om der ogsaa Just og Jedc. Udviklingen i den eneste mu- fattigt. Da vi kom til Julianehaab, var Betydning, fordi det ¢ver saa stor Indher i Kolonierne lever Folk med glo- lige Retning. at Gr.'lnla:nderne l~rer vi i Kirke om Formiddagen. Eller 'Ilydelsc paa Folkets Sundhed, men dct
cndc r¢dL Haar, som siges at kunne, Dansk, og her skorter det
alier- Oudstjenesten str¢mmede Grfjnl~nder-~ er tiliige ct saarc vanskeligl Sp¢rgsf¢rcs tilbage til skotske Hval!angere! h¢jestl' Grnd. Der er ikke ret mange ne ~jem for at spisc. .Jcg pogodo Paa maol,. fordi Trro er saa dyrt _ del skal
Om Kolonierne paa Vestkysten tror af dem, som kan Dansk. Der maa et lille Hus og spurgte. :.Hvad skal de JO seJles derop. Mange af Trrehusenc
jeg man kan sigc, at aile deres Bebocre optages en systematisk Undervisningjnu have til Middag i det Hjem?c >Lidt
(Fortsrettes Side fem).
har deres gronlandske Blod opblanded deri i Skolerne. Det grelder om at
mcd europ:eisk.
faa Grpnlrenderne

...
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Det siges, at disse Krydsninger
l rem paa de ledende Poster
mellem Hvide og Eskimoer er
i
StyrelsensTjeneste
og i Ordningen af
vellykkede. De har taget i Arv de
Erb\'ervsforholdene.
Man kan endnu
bedste af Eskimoens Egenskaber:
stor legemlig Frerdighed og et hos nogle al Embedsmrendene der·
blidt og venJigi Sind. I Tilegnel- oppe finde forreldede Forestillinger
sesevne sta.ar de langi over de om den bvide Mands fortrinsvise Ad·
ikke blandede, som nu k un findes komst til at herske over Koloniens
befinder sig saa vidt jeg kan skpnne nok se, at de ikke bavde meget Been Opfattelse, som er i
paa Qstkysten og isrer i Nordvest. Farvede l en vanskeUg Overgangslid. Den greb om den Slags Virksomhed. De
enhver Henseende uheldig. I det
grpnJand.
eg.mtlige Fangertilvrerelse, som var ka- stod og >skovledec i Vand og Smaahele taget er det vist paa Tide, at
ra];cteristisk for Urfolket, er der nreppe sten med - en Spade. Jeg spurgte
Naar
nu
Erfaringerne
gaar
i
den
den
hvide Mand, der jo ikke har
nogen Fremtid for. StorvHdtet forsvinder baade til Lands og til Vands, Svenskeren, om han ikke troede, at det het· anf¢rte Retning, skulde man me- l{immelbrev paa den saa h¢jlydt for·
ne, at blandede lEgteskaber er et kyndte Overlegenhed, indretter sig
naar det bliver gjort til Genstand for vilde vrere mere pra.ktisk med en
Gode. Vurderet paa Grundlag af Af. paa at vrere lige med sine andre Med·
den sk.rappe Beskydning, som de mo- Skovl. Det indr~mmede ban. I¢vrigt
komet, kan der ikke vrere Tvivl der- :xnennesker paa Kloden. I hvert Fald
derne Jagtrekvisiter giver Mulighed erkl<erede han, at hans grpnlandske
om, hvor lykkeligt disse lEgteskaber er det sikkert, at enhver Antydning
for. Der skal meget strenge Frednings- Arbejdsk.raft er !link og villig, ogGr¢n·
i~vrigt forl.¢ber, er et andet Swrgs- af danske Fors¢g paa at give denne
bestemmelser til for overhovedet at lrenderne har ganske gode Krrefter i
maal. som jeg ikke t¢r udtale Rolle falder ind under det latter·
t.:ndgaa Vildtets 0delreggelse. Natur- Forhold til deres St¢rrelse
mig om. Det er min Opfattelse, at lige. Forhaabentlig forsvinder denn~

Saaledes ser et moderniseret Gr9nhenderhus af den bidtidige Type ud.
Det er blevet forsynet Dled stort Vindue.

t

Forsigtighed. Baade Tran- ,

Turister til Gr; nland?

lamperne og Brrendselsstoffet til dem
_ Er der Mulighedet· for Turistrej
cr dyrt, og dct er et elendigt Lys, der ser til G1·¢nland?

Resultatet. Gr¢nlrendere og Danske
- Det t¢r jeg ikke sige noget afgp
haaber at naa frem til Elektricitets- rende om, men jeg har talt med kyn
v~rker. Der er grpnlandske Kul nok dige Folk, som ikke tpr afvise den Mu·
til Drivkraft, men nogen billig Re- lighed. For en umlddelbar Betragtninl

er for,P\Tigt slet ikke praktiskc; de
for kolde i den haarde Vintcr. Landsfoged Rosendahl, Godha,·n, har udgivet en Pjccc med Anvisningcr paa at
bygge godc, cgncdc Ruse. Hans ·udkast forcncr Jordhusets Fordele med
Ktavene til Lys og Ventilation. Der er
imidlertid adskilligc Vanskcligheder i
denne Sag. Fs1rst og fremmest den, at
Huset blivcr for dy1·t, dcrntcsl at det
bar Ydermur uf Jord og Stcn, og del
bliver cfterhaanden ikkc let "L faa
Gr¢nlamdcrnc til at bo i dcm. Naar
Prresteme og Styrelscns Folk bor i de
fine, r.Pdmalcdc Tr.rhuse, vi i de have
dern lige saadan.

Fra Tranlampen til den
elektriske Pare.

Jeg er dog tilbpjelig til at tro, at det
vilde hjrelpe noget, hvis man fik ordentlig Belysning i Hjemmene. Som del
nu cr, er det ikke godt. I Grpnland
l)ruget· man Tranlampcr - i Embedsmrendenes som i den indfpdte Bcfolknings Boliger. Grpnlands Styrelsc tillader ikke Brug af Pelroleumslampcr.
Den hrovder, at det vilde vrerc for !arligt; dcr v ilde komme altfor mange
Ildebrande. J eg mener mt, at hvis
Grpnlcenderue er saa uforsigtige, som
det siges, saa bpr man lrere dem den

Boligl orhold og Tuberkulose.
De lidet gunstige Boligforhold medfprer, al der cr overordent J'Jg megen
Tuberkulose paa Gr¢nland. Man ser
Tuberkulosens Prreg paa Befolkningen
overalt, hvor man frerdes iblandt den.
De fleste af Patienteme paa Hospitalerne er tuberkul¢se, og Sygdomen angriber ikkc blot Lungerne men mange
andre Organer. Jeg spurglc en Lrege,
t m der ikke er noget at g¢re derimod.
~ Det er der ikkec, sagde han, ~saa la:mge Boligforholdenc er som de er, og jeg
ser ingen Udvcj for, hvorledcs det skal
blive bedre. Der er intet andct at g¢re
end at haabe, at der engang kan komp1e en Vakcinelc

I
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form bliver det ikke, for der skal jo skulde det synes at vrere en daarlil
fl)konomi, at en saa fjerntliggende Ko
bygges mange Vrerker.
loni, saaledes som Til!~ldet er nu, be

1

Natur ligvis maa man begynde i sejles af smaa, langsomt gaaendc
Kolonierne og gaa videre til Ud- Skibe. I Stedet burde man, skuldc
111an synes, srette et Par store hurstederoc scnere. Det vilde vrore
tigtgaaende Baade ind til at bespren vreldig Fordel, hvis dette ge Hovedtrafiken til Gr¢nland og sa~
Spsfrgsmaal kunde lpses. J eg er lade mindre Skibe sejle Varer og Passikker paa, a t det vilde blive af sagercr rundt til de cnkclto Pladser
stor s undhcdsmressig Betydning I oogen Grad er man ganske vist indE
saaledes at s pringe fra 'l'ranlam- paa dette, men det b¢r udvikles lang!
mere rationelt.
pen tH dct elcktriske L ys, for det
plejer jo at vcere saaledes, at Lys Grs!Snland er et lukkct Land, og al
og Rcnlighed fjjlges ad.
Tale om at lukke del op bunder sikkert i fundamental Ukendskab til Forholdene; men j eg kan ikke se, at man
ikke skulde kunne forene Kt·avet om,
at Grpnland fi·emdeles skal vrere lukket, med Mulighederne for Turistrcjser. Man er jo nu i udstrakt Grad indc
paa, at man lader Turisterne bo ombord,
og det kunde man ogsaa gprc i de Skibe, som skulde tage Turister med til
Grpnland, saa man vii ikkc derved
kramkc Principet: det lukkede Land.
Jeg tror, at med den Interesse der er
for Gr~nland vilde det vrere let at
fila et halvt Hundrede Turister med
paa hver Gr¢nlandsrejse og vel at
ro<erke til en saadan Pris, at det blev
en god Forretnlng for Styrelsen.
Dette er Fremtidsproblemer, men
saadanne skal j o ogsaa tages op.
Klipfisk.

Ali q.

Gr0nla'nderne
-

et nyt

europreisk Folk.
Samtale med H arry Soiber g, der
er flyttet til Kobenltavn..

Fortatteren Harry S(1tberg.

F
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ORFATTEREN' HARRY 80IBERO
bAr !orla,ct,t Sk.agen og er flyttct tnd
paa. Tranevreng;et 1 Hellerup. - Det cr !or
mlne B~rns Skyld, siger Harry SPlbcrg og kun for foreipblg. Ska.gen opglvel" jeg
: aldrig ....
Samtalen maa uvrogerllg fn.lde pa.a.
Gl1illla.nd, et Emne, der for Tlden beskreftigcr Harry S¢iberg 1 srerlig Grad. - Mnn
kan ikke kom.me uden om det, det maa
• llgge os paa Sillde, saa.ledes som GrPnland er kommet til a.t staa os overordentltg nrer, srerlig gennem det s!&te Par
Asr .

- Er det Konfiikterne, der vrekker Fsllelserne?
- Det skrerper dem ma.a.slre, men det
er f~ og !remmest de morlige danslce
Forskere, Knud Rasmussen, Lauge Kocb
og !Jere, der ha.r vakt Folkets F\'llelse for
Grpnland. For de fleste cr Grdnla.nd dog
kun en Forestllllng, det er et Mis!orhold,
at Danskeme ikke har A<tgang U1 den Koloni, vi besldder, at der stadlg hersker
bogstavelig talt Fo1·bud mod lnd- elier
Udrejse pa.a Gr¢nla.nd.

Gronlcendercn lcenges ud.
- For Grpnla.nd er FremWdens La.n.d,
lkke mlndist vU det e!ter min Meo!ng faa
bwristm~ig Betydning, isrer ved sin
enestaaende Na.tur~nhed, ogsaa ved
sine fotke.llge Ejendommellgheder. Sydglltnla.nd vU egne slg som Tur.lstla.nd.
fordi det er lettest tllgam.geligt.
Men ogsaa Grpnirenderne vll have deres Land aa.bnet, de er grebet at eo

sand 'Kulturhunger, de vlllkke mere vrere
indelukket, de vU t Forblndelse mecl
Europreeme. Den oprindellge ekslmw.&kc
Befolknlng ekslsterer Pr1lktlsk talt lkke
mere. Der er ved BeslregtnJng med !ndva.n<lrede Da.nskere opstaaet en ny Befolkning, GI'S'nlrenderne, et nyt europrelsk
Folk.
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GmD land for A stude re forho ldene der.
Og som annen taler h.ar Do jo latten
4r. Scha. rffenb erg. Hvllk e k:veJU!k~
sjone r har ban?
- Han skal beha.ndle den polltis.k.e
side .Han kan like godt som ellhv er
annen uttale sig om den mind rever dlghe ts folelse som Ugge r W grun.n
samav rwen tra. 1
for vA.r sA.kalte na.sjonale politi kk.
k.k
lnntry
sten
mer igjen . Jeg bar forre
- Men t-enk om De helle r hadde
av at det store folk hos oss begyn ner
en a.v de norsk e fa.ng stmen n derfA.tt
mA.
se mer eclruelJg pA. sa.kene. Vi
F anta stiske uttalelser av A.allere
A for-telle om 1ivet og mu:
de nu regne med et rettsl lg norsk oppe til
1 Erik Raud es land, <Jet de
formannen, universitets- norsk neder lag i Haag , ja, da.nskene llghetenebedre
enn a.lle andre . Fans ter
de
kjenn
vU
seirer , det er stkke rt. Og sl
ogt.
V
iat
stipend
en Gisvold !ra Mygg bukta . bar
berhj emme som satte det hele i scene. mann
, Jwrer vi.
ansva ret fra. sig og over })Q\ dem erklre rt s1g villig
plass pll progr amikke
Lauge Koc h erklcerer at eski- skyve
har
Vi
det
Men
kk.
aom var mot deres politt
som
land enn Laug e
Gren
blir
om
mer
met til
moe ne om tyve
akal ikke skje.
erg.
:ffenb
Schar
og
0.
Koch
188
den
danske b~nder fra
- La.uge Kock skal alt:sll. spllle
- Helle r ikke til Mehren og Heyke roUe ~ forbe rede vA.r nasjo o
amuk
amnters
Stude
kom
ga.ar d som jo unekt elJg ha.r utfor t en
I ~rmiddag
pA. neder laget ?
sport sbedr ilt der borto i aomfunde ts forma nn, universf.tet.sst:tpen- Han skal 811. oss en sa.kikyndlg oorsk
diat Joban Vogt. t1l Oslo med den 84· utredn.i:ng av situas jonen eom den er. mer, to stude nter aom skuld e tnternorsk e stude nter.
voka t for da.nske Grenla.ndslnte:resser
- Men ha.dde vi ik.ke DGI'Sko sa.k- easer e
- Vt bar iheller Utke kwm et t.a
som det bar lykte s bam A. engag ere lcyDdige aom kund e forteUes oss om
deres foredra.g. La.u,ge Koch f4r vrere
til den norsk e almen bete be.JIBring. 0at-GrS\Inl.and.
a·
symp
t
mege
en
jo
er
Koch
nok. Han vil for.telle oea at bele vA.r
e
og
Lnug
- Nei. Det har vi ikke. Hoel
a.rk.
Danm
for
nlandsopfatning er illusj on og rotisk vlrke nde talsm ann
Were nsklo ld og alike betyr 1kke noget Grjit.
lett
det
elt,
filmb
en
ikk.
som
ma.nt
han ser ut
La.uge Koch og Knud Rasm usog oot mot
e Koch sitter i sin s~ og·sm tLaug
b~lgende ,gllns ende mork e hA.r,
nd.
sen nA.r det gjeld er 0st--Gr0llla.
bryn,
lge
gA.r vi over til tnterv juet
stA.Ibl~ bikk under de kra.ft
- Tilla. ter De at vi begnm ser De- ler. Og sA
inholdn
og
ham.
munn
pne
med
\leu samm enkne
res overmA.te store vlten ved A. gjore
gens mnnd ige fasth ot, vil slkke rt vtn- Dem opme rksom pA. at Knud Rasm usLAU GE KOC H VIL 1KKE BA
n!! mang e russe pikeb jerter for bam 1 sen overh<>det ikke har vrert t 0stban
At
.
iaften
KOl\f{~ROMIS I HAA G.
det
amfun
~;;,udenters
av for- Det er netto p den norsk e ungt verbe viser den mann lige del
dom jeg gjern e vil frem.legge m.1n opsJ.mli ngen er jo pll forhA.nd avgjo rt.
e
mang
sl\
sagt
har
som
fatn.l.Dg for, sler den da.nske Gren mann
En
rudd
rettsb
lands torsk er. Denn e ungd om vil 1 ti·
treffe nde ord om norsk e
tfangs
e
norsk
og
aUtet
dens fylde kunn e avgj0 re b.vem det
ob norsk. ment
var som hadde rett. Det vii bll en
m cnn, som bar stemp let hele vAr na.frykt elig opvA.knen nA.r de norsk e tlu·
sjon spm et temm eug a.n.svarslest
sjone r med hensy n til Gren land brl·
r ovjeg erfolk i motsetn.l.Dg til de solister.
de da.nsk e bt)ker, vii s1kke rt v:lnne
gjenkt ng hos de pa.r bund re unge
- De vii altsA. gjere oss den vennenorrtmenn so t 1ennu bes0k er Stude ntjene ste A s0rge for n.t opvA.kJllngen
'ersam funde t.
blir mind re gysel ig?
- Jeg vil fortel le sannh eten om
GR0N
SKE
NOR
IKKE
hvor fattlg Erik den R0de s Land 1
mm FINS
Nord menn ene har
LAND SSA. KKY NDIG E!
v!rke lighe ten cr.
EN.
ANN
Spitsberg~n. )!leo
FORM
pA.
Sl ER
batt skuffel.ser
komm er til A
de
som
igent,
elser
intell
t
skuff
de
Johan Vogt er mege
bllr adskUllg
,
d,
lgens
¢nlan
intell
0stgr
nv
gt
pA
sprcn
!Ide
llg
forme
er
ban
bare om de
da
er
r
utAnd
gtale
og
slemm ere. Je
han svede r realisme.
se!ve lan1
heter
innen
mulig
faller
ml.ske
llcke
som
rutono
marx isme. Alt
foreglLr
som
t
som
g
fangs
rfarin
den
liv.se
om
ikke
av
det,
en
rarnm
nr
t
orialterrit
de
or
omrA.
uten!
visst
ved iskan tcn, altsA.
fl 'trA. er begrell!let til ct
At
k".
en.
antik
grens
,.rom
er
ne,
; v hjernecelle
- Men for denne fa.ngsten vilde
dcr finne s en vlss hlsto rtsk betln get/
folk,
n::~.Sjonal forne mrnel se so,m alle
det vrere bra A. ha en stettc 1 lande t.
r.g lkke mins t Sovje Uorb undet s, reg- Det vilde Ietter e ha kunn et la
n:Jr med i sin utenr ikspo litlltk , bar
slg ordne , hvis Norg e ikke var gMt
1. ·kJ,elig undgA tt bans opme rksom
til Bitt rettsb rudd. livis Danm ark nu
bet. Eller retter e sagt, han opfat ter
vlnne r salcen I Haag , er det jo bare
nasjonalf0le!sen via Freud .
menn eskel lg at vi ikke ser pi\ norsk e
mine
med
anmo dning er med samm e velvil je som
- NA.r jeg er komm et
han,
sler
,
nhavn
Var det ikke bedre om man
Kj0be
f0r.
att.alel.ser i
hadde s0kt dansk symp a.tisk bista nd?
skyld es det mitt kjenn skap til den
Unde r enhve r omste ndigh et hA.per jeg
norsk e n1indreverdighetsf0lelse overnede,
der
sies
som
Det
ark.
at Haag sa.ke n 111: k e ferer Ul noge t
for Damn
legge s bedre merk e til.
kom prom is. Det vilde v~ere det
verst e for alle tre parteD, - nord- Men De smisk et jo temm elJg
elnalf0l
na.sjo
ke
s
an
d
den
for
menu , da.nsker eskim oer. Vi dansk er
atygt
Gren
e
feler et stort a.nsvar ogsll. overf or
se da De erklre rte at de dansk
ig
ekkel
Ulstr
var
lkke
eskim oene. Om tyve A.r vil den blanlands forsk ere
dJngs rase som nu for en stor del fin·
anerk jent 1 Norg e. Vet De lkke at de
nes, ha utvik let s1g til en aa.nsJc,ta.Jende befol knlng omtr ent pl sa.m.m.e
stanp unkt som da.ns.ke bend er for 50
Ar s iden. Da ml ~ serge for a.t de
fAr livsbetlngel.ser, hviJI d~s fbk.e
slA.r fell. Ot de bet.lingelse.r ka.n es.kimoen e skape sig pA 0stgr~nla.nd. Vl
ka.n ikke rJsike re at vA.rt Grenla.nd
blir en s.tor da.nsk fattiggA.rd. Forev rfg kommer jeg ikke til A tale om
diase tin.g f.a.f,ten. Jeg vn bare fremlegge resultaCene a.v dan.sk torsk -

heten pa et
n()rs k neder·
lag i Haag.
0

ar

hans

to herre r ,.som De nevnc r, La.uge Koch
og Rasu: ussen , begge herer w de yt..
te.rst fA.. ~esmedlemmer a.v Nors.k G«>g:ra.tl ak selsk ap og vel er de to pola.rhvis bedrt fter er hypp lgst
forsk.ere,
omta.lt i norsk pre.s.se!

Vo~~i~e;~tt

GL. M0NT 4 K0BENHAVN K.
TELF. C~NTHAL 11 .995

Bladet:

skriver

deo3. S[ ~

--------~~==

J ') I?

-

ESKIMO-BAS1~RDERNE
,Danske ~Jignehistorier og svensk UviJenheJ'~
En smagfuld norskPropagandapjece paaEngelsk

•

,Norges
Kv indeblad
D<>t norske
K1·inder" bar nu gjort sin l ndMt.s i 0 st.
grenland~-~triden, idet BladeL som TilJ;pg har udsendt en lillc Grenlands-PJe~:c
paa Engelsk, SOill ma II be<ler r..reserne
sprede til Venner og Dekendte i den eng.,Jsktalende Verden.
Pjecen er ;,kre1·et !If Ella Anker og
ba!rer Titlen , The Right of Norway to
Erik Raude's Land" (,Norges Ret til
Erik den Redes Land·') ... For Re6ten er
<let knnue Ting, iFru eller iFruken Anker
forhdJer onr baade Dnnmark, Danskerne
og Eskimoerne.
Eskimoerue eksistercr ik'ke mere som
'Folk ef'ter Damens Oplysninger. Pua Side
Ll taler hun om ,de d!l(lske :\Ionopolhan<lelsma)nds Eskimo-Bnstar·der", pau. Side
16 om Danmnrks , Eskirno-l:ilavcr" ... Det
dansko Arbcjde i Vestgr·onlnnd er· .Jkk_e
Kolonisation, men kun H: nnde l, drevet
1som Udbytning nf Dastarderne, som Danskerne bar pnafert h:on ssygdom me og l'ubeJ·kulose.
Danmark bryder GrllvfredPn for de
ferste hvide l<~olk i GreoJa.nd ...., Dauske
Skibe har travlt med at ~fa-be de s1dste
Rester af det norske IFolks Kister og SkeJetter ned til dere!l .,Museum i Kebenha vn" •

.,Den ber~mte r.-gn af 1814".
,Den beremte Legn nf Anno 1814"
berevede Norge <lets Kolonier: Grenland
Frereerne og Island ... Sveriges Forha.nd~
Jere var ikke klar O\'er .Kolortiernes rette

'Forlrold, men lod sig bluffe af den da.nske IForhandlers Erklreriug om, at Kolonierne her·te under den dan!>ke Krone.
l<'orfatterinden kommenterer i en korl
Sretn ing: , Danske Legnehi,.toner og
svensk Uvideniled".
::\orge protesterer imod, at , Daumnrk
bar btjaalet dets K olon ie r·'. Lukningen
af Orenland under et l l onopol er i Strid
rued P aragraf 23 i P agten i , Folkenes
l'orbu nd •·, der sikrer fri B andel og Transit for aile rF orbundets l\1edJenuner.
Grenland er IFremt.idens Land - Lnndet
Petr<~leum( !).
med Mineraler, Kul,
,Dnnskerne kan ikke le1·e der. Nordnuendene 1kan. Vi bar Lh·ets Ret" .
1)!'ra ferst til sidst en smngfuld og
sandfrerdig 'F remstilling, som de norijke
Kvinder man vrere stolte af at sprede
Ol'e r Verden.
11om.
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et godt Resultat 1 Form a! Loven at gen for Dans ke f. Eks. som Turlster '!
- Det vilde krseve Lovbjemm el. Mi1908, der forandred e Forst.and erskabs·
'n'n
- nisteren for Gronland kan gere UndtaKommune
indferte
og
belt
forboldet
~
"
" ' f ~ l U. I ·'
ra.ad og Landsraa d l Stedet. De skulde gelser f ra Lovens Forbud mod at nogen
ikke have noget egenWgt Sam&rbejde, kommer dertU, men disse Undtagel ser
men man vilde opdrage Greolmnd erne kan kun gives for vldenskab ellge og
tU at ledc deres egne Samfunds forhold kunstneri ske Eks[l!dltl oner, og vi lager
lkke !mod Ekspeclltloner, der kun er
og v~kke deres lnterel!se derfor.
nds
Grenla
og
Slden fulgte der en jsevn og stll!ser- Skalkeskj ul for Lystrejse r.
Direkt eren for Grenla nds Styrel se
- Hvad er Deres Mening om Orendlg Udvlkling , l!Om l 1925 gav &lg et
Hande l, Dauga ard-Je nsen, fortrell er om 37 Aars
typisk Udslag I et fra Grenlsend erne lamderne ?
- Jeg kan bedst udtrykke den ved
Liv for Grenla nd.
selv fremsat 0nske om, at DI\.Dske
fremtidlg ogsaa skulde vane valgbare at slge, at jeg tror, vor Opgavc deroppe vii lykkes! Der er sket en Foranspurgtc vi i Dagens Anledning Direk- og valgberet tigede til Raadene, et 0ndrlng i den Menneske alder, jeg har
ske, dcr btev lm0dekom met.
ter Daugaa.rd -Jensen.
- Hvad er Deres Tanker om Mon~ kendt til Forbolden e. Det danske Sprog
- Min Interesse for Landet deroppe
vinder voldsomt frem i Udbredelse
vaktes af en Llllge, der havde vmret i polet?
_ At dets Tid ikke cr en1t endnn. netop ba.aret ai Grenlmnd ernes egnE
Ivigtut et Aarstld. Han fortaltc mig om
0nsker om at faa Adgang til vor KuJ.
Livet og Landet, da jeg sad som ung Man taler om en udvidet Adgang, men
tur. For tredlve Aar siden generede dE
Herredefu ldmregtig 1 Jylland, og jeg det er mcd et Monopol som m"d en
Gronlmnd ere, der ku nde·Dans k, slg f01
blev sa.a famgslet af det, at jeg beslut- D0r, enten· er den a.aben e!ler tukket.
at tale Sproget. Nu betragtes det son
tede mig til selv at komme derop. Det sta.ar for mig som ganske ut,·lvlen Selvfolge, og aile er lige lvrige eftet
opat
til
fnde
er
lkke
Tiden
at
Aaret cfter rejste jeg til Uman3ik som somt,
det.
aideligger
derl
men
t,
Monopole
Volontor og blev der i to Aar. Saa fulg- breve
- Der er ingen Lesrivelse sbestrse
Ul
vare
skal
del
tror,
jeg
at
te nogle Aars Tjeneste herbjemm e, og les ikke,
eller Tendense r?
belser
som
d
tvrertimo
det
ser
Jeg
l 1900 blev jeg Inspekter i Nordgren - evig Tid.
I fjemeste Maade. Gronl~n
Ikke
en
La.ndet
at
Opgavc,
den selvfelgel ige
land.
os som deres naturug.
betragter
derne
det
betragter
Jeg
og
Gang skal aabues,
- Hvad vii det sige?
sige . . . . Slsegtnin
jeg
skal
hvad
·
·
·
·
Les
- lnspekter ernes Stl!Unger var at som hele Meniogen med Grenland
j o, d et k an man vel netop slge
ge,
hvor,
I ret omfaltend e Na.tur, de reprresen te- delse, at alle Kr~fter, llgegyldig
Dire)aor Dauuaard·Jet,.,on.
de kommer, naar de vU arbejdc for Husk pa.a, at I over 200 Aar bar Hun
Pa.a Tirsdag fylder Direkter Dau- rede Regering en i praktisk talt aile fra
dette Ma.al, ska.l samles for at stette dreder, ja, Tusinder &r danske M~n1
ga.ard-Jen sen 60. Det s~:s ikke pa.a ham, For bold Jlge fra det juricllske til Hangiftet sig med grenlands ke Plger. De
hverandre.
ban bar Friluftsm andens ukuellge Ung- delens Omraade. Det var netop 1 de
Men det er dog en given Sag, at er sket jmvnt hen slden den kebenhav n
dom og trlske Styrkc, den, der prmger Aar, at det begyndte !or Alvor at blive
man sk&l vsere uhyre forsigtlg med ske Kebmand Jacob Severin i 1734 fU
nmsten alle de Embellsmrend, der bar erkendt, at man ba.ade kunde og skulde
pludsellg at spr~nge en Ordning, som Handelen under slg. Han sendte sin
tubragt eo lrengere Aarrrekke i Gron- faa de bedste af GrenJrenderne til at
Karle og Svende derop, og siden er an
Grenlmnd erne I!Clv er glade og til!redse
gaa i Sama.rbej de med de Danske.
lands stmrke, rene Luft.
dre lraa.dt i deres Sptor. Det bar skab
I 1907 kom Sigurd Berg derop, og over.
- Hvorfor bar Do Iagt Deres Livs- Kunde lllan ikke udvide Adgan- de SI~gter, der nu bar belt cller balv
gernlng i Arbejdet !or Grenland ? hans Rcjse satte sig allerede nll!ste Aar
halvt eller kvar
ske Navne og
. _..
dansk Blod I Aarerne. Det er ofte d
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J et godt Reeultat 1 Form a.t Loven a.t
1908, der !orandrede For:standersk abs·
!orholdet belt og indferte Kommuneraad og La.nderaad 1 Stedet. De akulde
lkke have noget egentligt Sam.a.rbejde,
men man vllde opdrage Grenlmndern e
til at lede deres egne Samtunds!orl lold
og vrekke deres Interesse derfor.
Direktsr en for Grenlands Styrelse og Grenland s
Siden fulgte der en jmvn og stllfmr·
UdvikliDg, som 1 1925 gav slg et
dig
Handel, Daugaard-J ens en, fortreller om 37 Aars
lyplsk Udslag I et fra Grenlsendern e
Liv for Grenland .
selv tremsat 0nske om, at Danske
fremtidig ogsaa skulde vrero vaigbare
spurgtc vi I Dagcns Anledni.Dg Di.rek- og vaigberetlige de til Raadene, et .0nl

I
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ter Daugaard-Jen sen.
- Min Interesse for Landet deroppe
vaktes af en Lmgc, der havde vreret I
Ivigtut et Aarstid.. Han forta.lte mig om
Livet og Landet, da jeg sad som ung
Herreds!uldm regtlg i Jylland, og jeg
blev saa frengslet a! det, at jcg beslut·
tede mig til selv at komme derop.
Aarel efter rejste jeg W Umanaik som
Volontor og blev der I to Aar. Saa fulg.
te nogle Aars Tjcneste herhjemme, og
i 1900 blev jeg Inspekter i Nordgren·
land.
- Hvad 'il det sige?

·-

Direkter DcwgMrd-Jen .sen.

Paa Tirsdag !ylder Direkter Daugaard-Jensen 60. Det s.:s ikke paa ham,
han har Frtluftsmand ens ukuellge Ung·
dom og frlske Styrke, den, der prmger
neaten aile de Embe<l3mrend, dcr bar
lUbragt en lmngere Aarrrekke 1 Grenlands st~rkc, rene Lutt.
- Hvor!or bar De lagt Deres Livsgern.i.ng 1 Arbejdet for Grenland?

I

- Inspektererne s Stillinger var a!
ret omfattende Natur, de reprresenterede Regeringen 1 praktlsk tait aile
Forhold lige fra det juridlske tU Handelens Omraa.de. Det var neto~ de
Aar, at det begyndte for Alvor at blivc
erkendt, at man baade kunde og skulde
faa de bedste af Gronlmnderne til at
gaa I Samarbejde med de Danske.
I 1907 kom Sigurd Berg derop, og
hans Rejse satte sig aileredc nmste Aar

I
j

I

ske, der blev imooekom.met.
- Hvad er Deres Tanker om Monopolet?
_ At det:s Tid ikke er endt endnu.
Man~ enUdvidet Adgang, men
dete rmed et Monopol som m,d en
Der, enbm er den.. aaben eller lukket.
Det staa.r tor mJg som ganske utv1vlsomt, at Tiden ikke er inde til at opbreve Monopolet, men derl llgger aidelcs ikke, at jeg t ror, det skal vare tll
cvig Tid. Jeg ser det tvmrtlmod som
den selv!elgellge Opgave, at Landet en
Gang skal aabnes, og jeg betragter det
som hele MQnlngen med Grenlands Ledelse, at aile Krmfter, ligcgyldig, hvor·
fra de kommer, naa.r de vll arbejde for
dette Maal, s kal samles for at stotte
bverandre.
Men det er dog en given Sag, at

g:en !or Danske f. ~s. :som Turister:
- Del vUde krmve Lovbjemmel. Ml
nisteren for Grenland kan gore Undta
gelser fra Lovens Forbud mod at noger
kommer dertu, men disse Undtagelse1
kan kun gives for vtdenskabetig e OE
kunstneriske ~dltloner, og vi tage1
ikke imod Ekspeditione r, der kun e1
Skaikeskjul for Lyetrejser.
- Hvad er Deres Mening om Gron
lmnderne?
~ J eg kan bedst udtrykke den vee
at slge, at jeg tror, vor Opgave der
oppe vii lykkes! Der er eket en Foran
dring I den Menneskeaid er, jeg hal
kendt til Forholdene. Det danske Sproi
vinder voldsomt frem i Udbredclse
netop baaret af Gronl!Endernes egnt
0nsker om at faa Adgang til vor Kul
tur. For tredive Aar siden generede dt
Greni!Endere, der kundo Dansk, sig fol
at tale Sproget. Nu betragtes det son
en Selvfolge, og aile er llge ivrige efte:

det.
- Dor er ingen Losrivelsesbe strre
belser cller Tendensor?
- Ikke i fjerneste Ma.a.de. Grenlren
derne betragter os som deres naturllgt
· · · · bvad skal jeg slge .... Slregtnln
ge, jo, det kan man vel netop sigc
Husk paa, at i over 200 Aar bar Hun
dreder, ja, Tusinder at danske MIEn<
gittet slg med gronlandske iger. De•
er sket jmvnt hen slden den kebenhavn
ske Kobmand Jacob Severin i 1734 fil

man skal va:re uhyre forslgtlg med
pludselig at sprmnge en Ordning, som Handclen under slg. Han sendte sint
Grenlmndern e sclv er glade og tllfredse Karle og Svende derop, og siden cr an·
dre traa.dt i deres Spor. Det bar skab'
over.
de Slmgter, der nu bar belt eUer hatv- Kunde man ikke udv1de Adgan·
danske Navne og haivt eller kvar1
dansk Blod i Aarerne. Det er ofte dt
bedste Fa.mllier, og det er t Samarbej
det med dem Grenlands Fremtid ska
blive til.

--·
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BEP.LI!\GS!<E TIDENDE

Det grfJnlandske Selskabs
25 Aars ]ubilr eum.
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En ypperlig Tale af Dr. Knud Rasmussen. :
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Fra venstre til h~jre ses i torreste Rrekke Hds. Maj. Dronntngen,
Bagved sktmtes
Hs. Maj. Kongen og fhv. K olonibcstyrer Knudsen.
Dr. Knud Rasmnssen og Direktpr Daugaard-Jensen.

her,
b:m

ET grl,'Snlandske Selskab fejrede kan vrere VtiJ1skellg fOil' os at opfatt.e,
fot·J.i flerc a.! Intervallerne er os frem1 A!tes i Domus Medica's smukmedartede. Taleren clt.erede her flere
ke Lokalcr sit 25 Aars.Jubilreum ved
pragtfulde Sange, der snart vii bli-re tilen Fest, der overvreredes a! Drs. Maj. grengelige for den store orrentllghed, idet
de 1 denne Vlut.er sk.al udglves hos GylKongen og Dronningen.
Hcle denne ~lcl·ldrlng af de
Blandt andre Tilstedevrerend e be- dell'.ia.l.
Sange var 1 og for
grpnlandske
gamle
mrerkedes Statsminister Staunlng,
sig kun Opta.kt.en til det, scm Knud RasDirekt~r Daugaard-Jens en, Pro!essomussen paa det gnmlandske Selskabs Jurerne Adolph Jensen og Ostenfeld, b!lreums.aften 0'0Skede at tast61aa. OverHandelschef Lyngbrek, Kolon~besty legent og elegant gjorde han nu Sprlnget
rer Knudsen, Dr. phil Lauge Koch, fra det reldstc Grpnland over tU Nuti•jen,
eksi.sterer 1 Dag.
Dr. phU. Therkel Mathiassen, Forfat- til det Grpnland, der
terne Peter Freuchen og Helge Bang- DE VIL V /ERE DANSK ERE
OG TA L E DANSK
sted samt Kaptajn Johannes Balle og
Ul
Det Or!1lnland1 som jeg her ha.r sldlTilknytning
har
mange andre, der
er forlrengst gaaet i Ora.vfl'Il, t:dtalte
dret,
G r¢nland.
han. Der er opstaaet et helt nyt Folk,
DER BYDES VELKOMME N
som ikke lrengere er de vllde Eskimoer,
som kUJ1 lever for deres Fangst, deres
og
Paa Slaget otte 1ndtrar Kongen
Hvile og for ved festlige Lejllgheder at
Protektorer
er
Dronnlngen., der begge
digt.e deres Sange. Den Nytld, der er i
Pladderes
til
for 8elska.bet. De f¢rtes
Or!)nland, og hele .den Orotld, der ha.r
ser at den saml~e Bestyrelse med For- vreret deroppe 1 de sidste ~ Aar, ltar bemanden, Museumslnspek~r Tllomsen, 1 virket en fuldstrend:g Omvreltnlng. D~t
er lkke lrengere Grf)nlrendere - - men
Spidsen.
Efter at have budt Majestre'l:erne og et Folk, dfl;l' ¢nsker at vrere Danskere, og
den store Forsamllng Velk.ommen gav som pnskru· at tale Dansk, dcr nu lever
Formanden en kort Skildrlng af 8elska- deroppe. Kajaklrer og Konebaa.de fortrsmges af Mot~rbaadene. Man kan
bets Vlrksomhed gennem de forlpbne 25 sp~ge, om Gronlrendeme da nu er bleAar. Han mlndedes de tre Stlftere, Kolo- vet lykk.ellge e!ter fra No.tur at v~e
nibestyrerue Knudsen, Brummerstedt og overgaact til Kultnr. Jeg kan - .. , tale
ud fra mig selv, ldet jeg hu Slregt baade
afd¢de Just!tsraact Rasmus MUller.
der og hernedc, og jeg vll da gerne unI Slutnlngen at sln Tale rettede Hr.
derstrege, at jeg lkke kunde trenke mig
Thomsen en hjert.ellg Ta.k til Majestre- at undvrere den danske Kultur.
om
sps:srge,
ogsaa
kuncte
Man
terne, ford1 de lige siden Orpnlaudsrejsen
en
end
mere
for
han
da
i 1921 havde vreret selskabet.s Protekto- FridtJo·f Nansen,
burde
vl
at
skrev,
siden
Menneskealder
for
rer, og udbragte et nifoldlgt Hurra
pakke Va.rerne sammen og laste dem 1
Kongeparret.
S!Ube og sende de danske Embedsmrend
'
hJem, ha.vde Ret 1 den Betragtnlng. Jeg
DR. KNUD RASMUSSE N
mener dog I alt, hvad jeg her I det foreERNE
OM GRf)NLIEND
gaaende har sa.gt, at have givet Svaret
Ff)R OG NU
Dererter besteg Aftenens F'cf;·edrags-~ paa dette SJ)S)rgsmaal: V1 Danske ka.n
holder, Dr. Knud Rasmussen, Talerst<J- med god samvltlghed se paa det Arbejde.
vi har udrettet I O~nland!
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Fra venstre til h¢1re ses t torreste Rcekke Hds. Maj. Dronntngen,
Bagved skimtes
Hs. Maj. Kongen og !ltv. Kolontbcstyrer Knudsen.

Dr. Knud Rasmttssen og

Direkt~r

her,
ban

Daugaard-Jensen.

ET grpnlandske Selskab felrede kan vrere va.nskellg for os at opfat'te,
1 A!tes i Domus Medica's smuk- for.ii flere a! lntervallerne er 05 fremke Lokaler sit 25 Aars.Jubilreum vcd medarte:le. Taleren citerede her flere
pragtfulde Snnge, der snart vil blive t.ilen Fest, der overvreredes af Drs. Maj. grengelige for den ~tore Oftentllghed. idet
de i denne Vlnter sk.al udglves hos Gylt el' Kongen og Dronnlngen.
Hele denne ~k!IJdrlng af de
Blandt andre Tilstedevrerende be- demial.
Sange var 1 og for
grt)nlandske
ga.mle
mrerkedes Statsminlster Stauning,
sig kun Optakten til det, scm Knud RasDirekt~r Daugaard-Jensen, Proressomussen paa det grcnlandske Selsk.abs Jurerne Adolph Jensen og Ostenfeld, bllreums.a.ften ¢nSkede at fastsJaa. OverHandelschef Lyngbrek, Kolon1besty- legent og elegant gjorde ha.n nu Sprlnget
rer Knudsen, Dr. phil Lauge Koch, fra det reldste Gronland over tU NUtlden,
Dr. phil. Therkel Mathiassen, Forfat- tU det Grpnland, der eksisterer 1 Dag.
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terne Peter Freuchen og Helge Bang- DE VI L VJERE DANSKERE
sted samt Kaptajn Johannes Balle og
OG TALE DANSK
Det Gr!ilnland1 scm jeg her ha.r skUtil
Tilknytning
har
der
mange andre,
er fo1·lrengst gaaet I Graven, rdtalte
dret,
O~nland.
han. Der er opstaaot et hclt nyt Folk,
DER BYDES VELKOMMEN
som ikke lrengere er de vllde Esklmoer,
som kun lever · for deres Fangst, deres
og
Kongen
1ndtraf
Pa6 Slaget otte
Dronnlngen. der begge er Protektorer Hvlle og for ved festllge Lejllgheder at
dlgte deres Sa.nge. Den NyUd, der er i
for Selskabet. De fPrtes til deres PladGrpnland, og hele den Orot!d, <fer har
trl- ser af den saml~e Bestyrelse med For- vreret deroppe i de sldste 511 Aar, llar l>ene- manden, Museumslnspek~r Thomsen, i \'trket en fuldstrend!g Omvreltnlng. Det
er ikk.e lamgere Grpnlrendere - - men
og Sp1dsen.
Folk, de! pnsker at vrere Danskere, og
et
Efter at ·ha.ve budt Majestmterne og
fllnsker at tale Dallsk, · der nu lever
som
den store Forsamllng Velkommen gav
deroppe. Kajakker og Kon.eb!lade forFormanden en k()rt Sltlldrlng. ar Selskatmlnges af Motorbaadene.
beta Vlrksomhed gennem de forl(llbne 25 st»rge, om Grpnltcndcrne da nu er bleAar. Han mindedes de tre Stlftere, Kola- vet lykk.elige e!ter fra Natur at vrere
nibestyrerne Knudsen, Brummerstedt og overgaaet til Kultnr. Jeg ka.n '-·• tale
ud fra mig selv, ldet jeg har Slmgt baade
a!d~ Justltsraad Rasmus MUller.
I Slutnlngen a! sin Tale rettede Hr. der og hernedc, og jeg vll da gerne unThom.sen en bjertelig Tak Lil Majestre- derstrege, at jeg lkke kunde trenke mig
at undvrere den danske Kultur.
terne, rordi de lige slden Grr;;nlands~jsen
ogsaa swrge, om
kunde
Man
l 1921 havde vreret Selskabet.s Protekto- FridtJof Nansen, da han for mere end en
rer. og udbragte et nifold!gt Rurra !or Menneskealder siden sk.rev, a.t vi burde
pakke Varerne sammen og laste dem 1
Ko~geparret.
Skibe og sende de danske Embedsmamd
hjem, 11.a.vde Ret 1 den Betragtnlng. Jeg
DR. KNUD RASMUSSEN
dog l alt, hvad jeg her I det foremener
OM GRf))NLJENDERNE
gaaende har sagt, at have givet Svaret
Ff))R OG NU
paa dette SP!)rgsmaal: VI Da.nsk-e kan
Derefter besteg Aftenens F'ct'ect:ragsmed god Samvitlghed se pas det Arbejde,
holder, Dr. Knud Rasrnussen, Taler&to\1 bar udrettet I GrPnland!
len. Har:' i\!~ne var .,Gr"nlandf\ke o~
Et strerkt og vedholdende Bifald hllste
esklmoiske Bange" - men Forcdraget
Tale, og under Forsa.mllngens ful·
denne
rakte langt videre, og det blev Aftenens
takkede Formanden nu
Tllslutning
de
store Oplevelse. F9)l·st fremhrevede han
ford! han var komRasmussen,
Kn.ud
Dr.
Sangens store Betydnlng Qi Vrerd for
Festaften,
Sclska!:>et.s
paa
SLede
til
met
Menneskene, og hans Ord fonnede slg
amt en storslaa.et Hyldest t.il, hvad han og saa smukt h6jnet dette Samvrer ved
kaldte sangens Gave. Han skildrede sl- sin herlige Tale, Ugesom han ogsaa bragne Oplevelser Uge fra han som ga.nske te ham en Tak for alt, hvad han havde
ung Ma.nd for fSSrste Gang bel;ejste Nord- gjort for GrSSnland til .!Ere for os Danske
grSSnla.nd og der oplevede hele det og !or Danmark.
Dermed va.r Festens officlelle Del forprimitive Liv, som ved Aarhundredskiftet
endnu knrakteriserede Ekslstenscn 1 dlsse b!, og efter at Majestreterne havde hilst
fjeme Egne a! Kloden. I denne Forbin- paa mange ar de Tilstedevrerende, tog de
delse citerede han eo Rrekke af de San- bort.
-k.
Bagefter var der S()uper.
ge, som han paa sine lange Rejser hav'de
in<lsamlet !ra hele Grr;;nland og fra Nordvestpassagoo.
Srerllg dvrelede han ved 0stgrSSnlrendernes mange Sange til Forherligel..o:e af
det Urtnstlnkt 1 Retning a! Jagt og Ftskeri, der er nedlagt 1 dem, 08 som llgeledes ga.v sig et u'dmrerket Odslag I de
saaknJdte Nldviser. der er den opr1ndellge
og primitive Form for eskitnolsk Rettergang. Nldviseme. fortalte han. cr Ugerom mange af de islandske Kvad. sange.
hvorl man synger sin Mtxlstander nal.
og kun gennem Ordene forsdger at latterllggcre ham overfor Standens pvr1ge

VERDENS BEDSTE
SANGERE

Dr. Knud Rasmussen sklldrede en stor
Oplevel.."A!, han engang havde baft 1
Nordvestpassagen. Ran var en Vlnterdag
kommet slredende til en ll!le Bop!Ads.
hvor de saakaldte Moskusokse-Esklmoer
boede. og her, sagde han. har jeg truffet
Verdens bed..~ Sangere. En esklmolsk
Sanger er lkke alene det. v1 t et Kultursam!und forstaar ved det Begreb. Lhi
foruden at vrere Sanger er ban Dlgter.
Trommeslager og Danser. og baade oro
og Rytme skal f0je slg sammen paa en
saadan Maade. at de danner et rvtmlsk
Ganske vist er det en Rytme, 1er
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Vejen til Ven s t re Fremskrldt og Frlsind findes yderst
til Venstre - - tror man, og skuffes!
Fru Julie Arenholt
at
Kvindesamfund"
.,Dansk
socialistiske Mrend er de mest konservatlve og reaktiomere over for
Kvinderne. I Arbt'jderklassen standses Kvinderne I deres Vandring mod
pkonomisk Frig~relse af Mrendenes
primi~ve ,lad bellere Far her ordne
det, min Plge".
Hvor politiske Anskuelser
peger fra gammel Tid et Frerdselsskilt til det yderste Venstre, Vej tll

Frl.sind, Vej ttl Fremskrldt. Jo loongere man gaar til Venstre, des st0rre
bllver den demokrat.iske Frihedstrang
og Fremskrldtsiver, mens Vejen til
Hj1ljre f~rer ind I Konservat isme og
ender i den sorte Reaktion
ligt, at nogen tror paa den Vejviser
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,Gr0nlands avsperring )
Gr0nlendincenE> sk?' gj0res j
til dansl<er!
I

·fit

Den danske innenrik~ mltlJ :; ter dr. l
Kraghs uttalelse om at Vcst-Oronlands avsperring ot.ilsikter utelukkende bevarelsen og uh·ikl ingen 3\'
det eskimoiske folk «, vii vrere i frisk
erindring. Norges Oronlandslag
gjorde i den anledning opnterkc;om
pa at det pa Orenland prakrisk talt
ikke Ienger fins eskimoer av ren
rase, og at_dansk _9ronlands poi=tikk
i virkeligheten ikke er rettet mot a
bevare rasen, men" tVert -om tilsikter
a o.PEiande aenne mest mulig tr.ed
danl'k blQd. At denne op£atnlng av
dansk Omnlands-politikk er riktig,
bekreftes ved felgende uttalelse, som
den danske Omnlands-farer La11ge
K o c h er fremkommet med i Politiken for 17. januar:
»Nettop i disse dager, hvor spMsmalet er reist hvorvidt del er eskimoer eller bastarder der bor ; Oron. land, er det godt for oss danskt> a
gjere oss klart at var opgave der
oppe er en annen og storre enn det
blott kolonisatorisk a rcdde en mongolsk folkesamme fra undt-rgang
Vi har gjennem slektledd blandet oss
med dette folk, og vi er knvttet til
det med !:lerke band, llet er blod a''
vart blod. Derfor vii vi ogsi1 kjempe I
for a fa lov til i fred a fullfere denne t
opgave vi har satt oss: a g j 0 r e
lgrenlenderne til danske
med den samme kultur
1
s 0 m v i.e
Efter dette er det klart at den danske innenri:ksministers uttalelse om
at , Orenlands avsperring til~i ktet fl
bevare det eskimoiske folk, ikke kan
vrere riktig

I

:}tw 1):/11-,lA; ,)~~
t?!AI .

Danskenes ,~
:. beskyttel sespoli tikk «
pa Gr0nland.
Det fins praktisk talt. ikke
eskimoer av ren rase.

1 anledning av den danske innenril{~ministcr

at

--·

dr. Kraghs uttalelsc om

Vest Orenlands avsperring

tilstkter utclukkende bevarelsen og utviklingen av det eskimoiske folk .
onsl\er 1\orgt:> Gronlandslag oplyst
;tt de pa Gronland pral,ti~k talt ikke Ienger fins eskimoer av ren
rase. Dette blev erkjent under folkdingds Gronlands-debatt i 1923.

Den

dan~kc Oronlands-politikk

gar

dc-:;sukn i den retning at den mnffcJdtc bcfolkning skal opblande;;
med danske. [ en av den danske pcdag(,lg, kand. mag-. Sofie Pettersen
uyhg utgittr•
·ern blancft annt>:
er beregnet 1
:nske gymnasier,
hctcr dct :
I >d har va:rel til Gavn for helc,
det cskimoisl<e Samfund, der i L0- ·
bet ai de 200 Aar hvori vi har kolo- 1
niserc.t, er ~~-• -·a<' stor ln Opblan
cltng med dansk Blod, noget som
man kun kan unskc i e n d n u hejc
re Orad maa kunne finde Sted i
frcmtiden .
I ::.ammc forbindebc ber del or
lyses at under Gr0nlands-debatten
i 192.3 uttalte venstres orillerer
Vanggaard:
· Hvis man lukl;er op for Gren
tand uden at uennc Befolkning cr ; '
betydelig Orad fremskredet i dansl.; 1
Civilisation, vii det iikkrrt fore till
al Landet tabes for os"·
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