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Grenlands-Kongres 1 

i Schweiz ' 
Evropaiske Videnskabsmand be
•retter om de senere Aar.s geologi

ske Udforskning af Gr#!inland. 

En interessant videnskabelig Kongres 
forcstaar i Schweiz, en Sammenkomst af 
evrop~iske Videnskabsm::end, som har ar
bejdet med Udforskningen af Grl?lnlands 
Geologi og nu vii give en samlet Over
sigt over deres Resultater. Det er 
schweiziske Geologer, som har taget Ini
tiativet til dennc Knogres - i Taknem-

1 melighed over, at den danske Stat har til
' ladt saa mange udenlandske Videnskabs
mcend. ikke mindst fra Schweiz, at del
tage i den geologiske Kortlcegning af 
Grr<>nland. Denne 0, Jordens stl!)rste og 
en Bro mellem Evropa og Amerika, er 
for de flest.e Geologer et fjernt og util
gcengeligt Land, men Danmark har med 

I 
stor larges.se aabnet Grr<>nland for Evro
pas Geologer, og de schweiziske Natur
forskei·e betragter det derfor som en Tak-
nemmelighedspligt at afholde denne Kon
gres; den finder Sted i Schauffhausen i 

'I Schweiz de'1 11. og 12. Marts. 
Dr. Lauge Koch, der i sine store Eks-

ped itioner til Gnmland i 1931- 1934 og 

1

1936- 1938 har knyttet saa mange uden
landske Videnskabsmcend til sig, lceggcr 
for med en Redeg0relse for den geologi-

1 ske Udforskning af 0stgr0nland. I 0vrigt 
holdes Fon:drag af Videnskabsmrendene 
C. E. Wegmann. Schauffhausen. H. Butler. 
Schauffhausen. E. A. Stensii:i. Stockholm. 
Andreas Vis('her. Basel. Wolf Mayne. Bern. 
Hermann Aldinger, Stuttgart. Alfred Ritt

mann. BaseL H<tns StaubeT. Zurich. W. 

Bierther. Bcmn, C. H Edelmann. Wageni!J· 
gen. samt 4 von Mnos og A. Miitler. beg){ · 
f n1 Zurich 

Kongressen al'rangereli af Selskabet af 
Naturforskere Schauffhausen, og en 
samlet trykt Fremstilling af Forhandlin
gerne vil senere kunne ventes. 
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IT. RE81E6ADE 2. KJBEJIHAVI I. 
Tnf. COTUl 11 ,815 

Bladet: 

Nationaltidende 
~- . -

skriver den 

Fin tysk Anerkendelse til 
dansk l(olonistyre 

V erdensher~mt Grest i K~henhavn 
1 forbeller 

DANMARK er et Eksempel for hele Verden i rigtigt Kolonistyre ! In

gen anden Nation, der besidder Kolonier, viser en lignende Omhu 

for den indfoote Befolkning. Det er for belc Verdens Fremtid af den 

st0rste Betydnlng, at Danmark fort.smtter sine Bestrmbelser for at be

vare den gr0nlandske Befolkning i det Milieu, den gennem Aarbundre

der, maaske Aartusinder, har tilpasset sig. Kun derved kan den reddes 

fra Undergang. I 0jeblik.ket ga.ar aile andre Naturfolk Undergangen i 

M0de! 

kraft. I Afrika vil man snart staa over- et Klima, hvor Stenalderkultur ikke 

for a.t skulle importere i.nd!sk Arbejds-- havde Vmkstmullgbeder. Og det d0r de 

- kraft - og det er et Problem, om In- af, uhjmlpeligt, ub0Ilh0rllgt. 

dere egner slg til at arbejde i Miner 

og pa.a Fabriker! Haardt Slag for Johannes V. 

Et F olkeslag reduceret til 

149 Mennesker! 

J ensen! 

Saadan sagde den verdensberomte hvide Races Fremtid. Det lyder para- Den beromte Antropolog M. Gusinde. 

Professor Gusinde bar opboldt Big 

to et halvt Aar paa lldlandet, hvor han 

bar studeret de tre forskcllige Folke

slag, Stammer, vi ka.lder lldlrenderne, 

fordi de reprre.senterer det oprindelig

ste, man ko.n finde af Mcnnesker. De

res Kultur er sa.a primltiv, at den er 

forud for det, vi kalder Stenalderen! 

De tre Stammer hcdder: Selknam eller 

Ona-Iodianerne, Yamana og Alakalur. 

Der var endnu i 1870 12,000 a! dem. 

Nu eksistercr der 45 Selknam, 24 Ya

mana og 80 Ala.kaluffolk - Enkeltper

soner! Alt i a.It 149 lldlmndere, sprodt 

over vmldlge Arealer. Europmerne -

britlske og skotske Farmere - bar ja

get dem som Rotter a! Hensyn til deres 

Fa.arefarme, og den chilensiske Rege

ring bor for langt borte til at bekymre 

s1g om delte Folk, der I Lobet at gan

ske faa Aar vil vmre udslettet fra Jor

dens Overflade. Det er ikke mere Euro

pmcrnes 'Bosser, som drmbcr dem. Del 

er Europmc:rnes Mad og Toj. Ddlmnder

ne er KOOsplsere, kender ikke een Plan

te eUer Frugt. og de kan ikke taale de 

Bonner og det Brod, de faar paa Far

mene. 

Gustnde har studeret Pygmmerne, 

dlsse Dvmrgfol.k, L illputter, man I 

Aarh undreder benmgtedc Ek.sistensen 

a!, men som man nu l Ituri Urskoven 

mellem Stanleyvme og Sudan har fun

det vel 30-35,000 at, oprindelig Na

turfolk, som aldrig bar blandet Big med 

Negrene. De er gulblege som Aspar

ges og lever deres Llv I en Drivhus

temperatur og i et Klima, der aldrig 

rendres. Hver Dag er ens Aaret rundt. 

De har deros eget Sprog, et Toil.esprog, 

hvor Lydc.ns Hojde betyder a.lt (som 

I Kinesisk). Guslnde ryddede aabent 

Land i Urskoven og i.ndbod Py~erne 

som sine Grester. En Gang bavde han 

380 Gmster, som fik Salt og spraglet 

Toj, som det lkke kunde faldc dem lnd 

a.t tage paa Kroppeo, for at lade sig 

fotogratere, maale og undersege fra 

Top til Taa. Man tog Fingeraftryk, 

Ansigtsma.sker, Tempcratur . . . . og 

ma.alte Lysstyrken i Urskoven, under

sogte Maden, regnede ud, hvorna.ar de 

sov . . . . Nu kender man deres Liv I 

ale Enkeltbeder. Gusinde brevder, at 

de er en Minusvariation at det normalc 

Menneske, lk.ke det oprlDdelige. som 

Johannes V. Jensen doeerer. Adam og 
tyske Videnskabsmo.nd M . Gusinde, som doksalt, men hans Resultater synes 

1 A!tes kom t il K0benhavn som Gmst ogsa.a paradoksale. Denne Laml.smattd 

hos Vldeoskabernes Selskab. Han skal at den K ejser, aom manede til Kamp 

tale i den dan.ske Radio i Eftermiddag mod den gule Fare, erklotrer, at den 

og l Vldenskabemea Selskab i Aften. Fare, wm truer de faruede Folke$lag, 

Sidon 1912 bar han studeret de udd0- ganske simpeZt er: Faren tor at elf' ua. 
eode Naturfolk, fra Kap Horn til Nord- D er ekslsterer etter hatl8 Optattelse 

amerlkas Prrerier, !ra Mexico til Cen- ingen "gul Fare", thi Ja.pan har dG

trala.trika. Han er Antropolog og Et- lettde Fo~Uelstal, og Kineserne drrebe, 

nolog, og han er Naturfolkenes Ven, 80m Fluer af Ru"gersned, Overn-.m· 

ford! han med Bekymri.ng ser paa den tnelse og Krig. 

I Afrika trues Negrene a.f den sa.mme 

Skmbne, som 0delagde Amerikas Indla

nere. Der eksisterer ingen ,sort Fare" 

- i Afrika. Derimod l Am.erika, !rem 

for alt 1 Nord- og .MeUemamerika, 

bvor Negrene breder sig, beskyt

tet at den Civilisation, som deres 

R.acefmller i Afrika lk.ke kan tilpasse 

sig. Og bvem, siger han, vil til syvende 

og Bid.st komme til at lide UDder det: 

De Hvide, som ikke kan arbejde l Tro

peme, og som ta.Irige Steder pa.a Klo

<len er a.fhamgig a! tnd.f0dt Arbejda-

De gik I Pelse i d~tte Jordens meat 
ugmstmilde Klima, Regn og Sne og 

Kulde Aaret nmdt. Og de varmede sig 

ved Baal og var torre paa et 0jeblil<, 

tor de var 00gne under den l0se PelS. 

De blev vasket a.f Regn og va.adt Bu

ska.dS. Nu bar de faaet europmisk T0j, 

som de bar paa Kroppen Dogoet rundt. 

Det terrer van.skellgere, og de bllver 

!kke mere vaskede. De faar Lungebe

trendelse, Ma!slinger, Influenza og Tu· 

t>erkulose .. "'" de bUvor clviliserede i 

Eva var lkke Pygmreer! 

Luk ikke Gr~nland op 
Alt dett.e, og meget, me~t mere, vil 

han fortmlle om I sine Foredrag. Han 
bar gjort det til sin, Mission at under· ger han. Ban trara<uler indt ramge-ttde 

soge de doende Naturfolli for at be- at Zytte til Forretningsfolk, som viZ ha

vare Vlden om dem for Eftertlde.n og t·e Grenland lttkket op. Det vU maaske 

for at skaffe Materiale, der ka.n over- gavoe een Generation, men l det lange 

bevise Koloolmagterne om, at de folger Leb vil det ska.de - og det kan koste 

en forkert Kurs. Kun t Danmark cr Greni.mnderne deres Llv som Folk o, 

demte La!re une&vendig at vra:dike, sl- Race! Out. 
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ST. REGNEGADE 2. K.OBENHAVK K. 
TELF. CENTRAL 11 ,995 

Bladet: 

At~enola dat 

skriver den 

Densidste 
Reise. 

-o-

_Soml. en V arde, H a;vet selv har 
re1st 4]1 Minde om den, der havdc 
besejr~t det i saa mange Kampe, 
rager ed enlig Mast op over Bal
gerne. der gaar omkring Skrerene 
i Nordhavet ud for Borgarfjord. 
Men den bliver ikke staaende, i det 
nreste Stormkast forsvinder ogsaa 
d~n og derr:ned det sidste Minde 
om den stolte Skude .. Pourquoi 
pas". Men Mindet om Manden. 
der farte den, Jean Baptiste Char~ 

cot vi~ !eve ... i Somcendenes For
trellinger, i hundrede af skrevne 
Skildringer i Polarforskningens Hi
storic. han stod jo mellem de st0r
ste af dem. der gik paa Opdagel
scr i den hvide Verden .. . 

etog Unders111gelser paa H avet 
oretog Rejser i Land, han maalte 
3jerge op, som ingen havde sel 
0r ham, han lagde en ny og vcel
lig Viden til det, vi vidste i For
,ejen om de arktiske Lande. 

Men det var scerlig Grcnland, 
rort store nordlige Kolonirige. der 
lrog ham; der befrestede han det 
~y. han havde vundet paa saa 
1angen anden Frerd, der skrev 
.an sit Navn ind i Forskningens 
-listorie med Stenskrift. Gang paa 
:;ang drog han derop. Ukuet 
tf Aarene, der dog hvidnede Haa
ene paa hans Hoved, var han en 
Mand saa spillevende, fuld a£ Liv 
trods det, at han var lige ved Sto
vet3 Aar ... Men han erkendte al
iigevel, at snart var det hans Tur 
til at lcegge op ... Hor, hvad vor 
egen Nordpolsfarer, Kaptajn Ejnar 

Mikkelsen teleg.raferer til ,.Berling
ske Tidende" om ham ... De stod 
sammen ved Scoresbysund. og 
Charcot bredte pludselig i et Ud
brud af sit regte fraoske Tem-
perament Armene ud mod Landet 
og sagde: Jcg elsker dette Land. 

ingen. Arbejdet. Liuet her-
oppe. Kun Skade at jeg ikke er 
ung. Der har· De det hele udtrykt 

i faa Linier. 

Som Barn legede han altid med 
et Skib i en Vandpyt ... Han 
havde allerede da den Lrengsel mod 
Havet i sig. som han senere fik 
stillet i saa rigt Maal. Hvorfra 
k?m den? Den laa vel dybt i hans 
Sind som en Arv fra tidligere Ge
nerationer. der havde fostret 50-
farere. Men han var Son af en 
Lcege. af ,,den store Charcot", og 
Faderen onskede. at han skulde 
folge ham i L:egens Gerning. Han 
bojede sig. blev selv Lrege. men 
sikkert i de mange Stunder, naar 
han arbejdede i det stille Labora-

Han vRr· fransk. naturligvis. 

fransk til den sidste Blodsdraabe 
i hans sunde Krop ... Men fransk 
Aand Iader sig ogsaa i de virkelig 
store Personligheder forene med 
Kraft og Dybde. Og han forbered
te sine Ebpeditioner med en Ty
skers Grundighed. i t Udbrud af en 
fransk Statsmand er blevet histo
risk. Det var, da Krigen 70-71 
stod for Doren. Der mangler ikke 
en Gamacheknapl udraabte den 
franske Krigsminister om den 
franske Hcers Udrustnlng. Ak. 
Krigens Forl0b viste, hvor meget 
der manglede. - Der mangler ikke 
en Touendel kunde Charcot have 
udraabt, naar ,,Pourquoi pas 
sta::vnede ud til en ny Rejse; men 

saa havde det ogsaa veeret Saf!'d.. 
heden. Derfor £alder der ingen An'.. . 
klage mod Foreren for det store 
Fortis, for Katastrofen, de; sendte 
ham og hans Folk i Doden. Der 
var ingen Mangel ved Skib eller 
Besretning ... Det var i en gigan
tisk Kamp med Orkan og So. at 
.. Pourquoi pas" gik under. en 
Kamp hvor menneskelig Kraft og 
menncskclig lndsigt ikke forslog 
over for Naturens V relde. 

1 

torium, bar han hort Havet synge, 
h0rt Blcesten pibe i Mast og Raa 
og har set fjerne Landes Kyster 
dukke frem langt derude i den blaa-

nende Kiming. 
Det var som en Kaldelse. Og da 

Faderen var d0d, fulgte unge 
Charcot R0sten. der kaldte. Han 
kastede Lcegens hvide Kittel og tog 
S0mandens Pjcekkert paa, Olie
tojet og · Sydvesten. Og man saa 
ham skindklcedt drage over Sne
markerne ved Syd saavel som ved 
Nord i de arktiske Egne. Han fo-

H an havde bestemt, at dette 
skulde vrere hans sidste Rejse. Han 
vii de . forlade Kommandobroen paa 
sit Skib for at give Plads for en 
yngre Mand, der var egnet til at 
loftc Arven efter ham - h<tn hav
de maaske ikke vreret saa let at 
finde. Og se netop paa Dagen i 

Gaar havde vi ventet ham, og alt 
var forberedt til en Fest til JEre 
for ham paa dansk Grund. Han 
var den store Forsker. der havde 
vreret i farste Rrekke i Arbejdet 
med at udforske vor store, hvide 
Koloni. men han havde ogsaa vee
ret vor Ven. Endnu staar Charcots 
varme Forsvar- r(; Danmark og 
dansk Styre i GUH~Iand. _under 
ffaag:Processen lysende i vor 
Erindrin-g:-'Vor~ Tak og Hyl
dest til ham naaede ham ikke, det 
blev hans sidste Rejse, men paa en 
ancien Maade, end han havde 
tcenkt sig det. Klipperne ved Is-



tt: 936 ligevel. at snart var det hans Tur 
til at la::gge op ... H0r, hvad vor 

skriver den 

Densidste 
Reise. 

egen Nordpolsfarer, Kaptajn Ejnar 
Mikkelsen teleg.raferer til ,.Berling~ 
ske Tidende" om ham ... De stod 
saromen ved Scoresbysund. og 
Charcot bredte pludselig i et Ud~ 
brud af sit a::gtc fr anske Tern~ 
perament Armene ud mod Landet 
og sagde: Jcg elsker dette Land. 

olkningen. Arbejdct. Livet her
oppe. K un Skade at jeg ikke er 
ung. Der har' De det hele udtrykt 
i faa Linier. 

Han var· fransk, naturligvis. 

Som tn Yarde. H avet selv har 
rejst ~1 Minde om den. der havde 
besejrH det i saa mange Kampe, 
rager ert enlig Mast op over Bol~ 
gerne, der gaar omkring Sk<£rene 
i Nordhavet ud for Borgarfjord. 
Men den bliver ikke staaende, i det 
na:ste Stormkast forsvinder ogsaa 
d~n og derl)led det sidste Minde 
idm den stolte Skude ,,Pourquoi 
pas". Men Mindet om Manden. 
der f0rte den. Jean Baptiste Char~ 
cot vi~ )eve ... i S0mr.endenes For~ 
te£1linger, i hundrede af skrevne 
Skildringer i Polarforskningens Hi~ 
storie. han stod jo mellem de st0r~ 
ste a£ dem , der gik paa Opdagel~ 
ser i den hvide Verden ... 

fransk til den sidste Blodsdraabe 
i hans sunde Krop ... Men fransk 
Aand Iader sig ogsaa i de virkelig 
store Personligheder forcne med 
Kraft og Dybde. Og han forbered~ 
te sine Ekspeditioner med en Ty~ 
skers Grundighed . • t Udbrud a£ en 
fransk Statsmand er blevet histo~ 
risk. Det var, da Krigen 70-71 
stod for OGren. Der mangler ikke 
en Gamacheknap! udraabte den 
franske Krigsminister om den 
franske HC£rs Udrustning. Ak, 
Krigens Forl0b viste, hvor roeget 
der manglede. - Der mangler ikke 
en Tovende! kunde Charcot have Som Barn legede han altid med 

et Skib i en V andpyt . . . Han 
havde allerede da den Lc.engsel mod 
Havet i sig. som han senere fik 
stillet i saa rigt Maal. Hvorfra 
kom den? Den Ia a vel dybt i hans 
Sind som en Arv fra tidligere Ge~ 
nerationer, der havde fostret S0-
farere. Men han var S<:m af en 
La::ge. af ,,den store Charcot", og 
Faderen 0nskede, at han skulde 
E0lge ham i Lregens Gerning. Han 
bejede sig . blev selv Lrege. men 
sikkert i de mange Stunder, naar 
hnn arbejdede i det stille Labora~ 

I 
torium, bar han hart Havet synge. 
hort Bla:s ten pibe i Mast og Raa 
og har set fjerne Landes Kys ter 
dukke frem langt derude i den blaa~ 

udraabt, naar ,.Pourquoi pas 
ste£vnede ud til en ny Rejse; men 
saa havde det ogsaa v2eret- SaOO
heden. Derfor falder der ingen AnJ 
klage mod Foreren for det store 
Forlis. for Katastrofen, de; send.te 
ham og hans Folk i Doden. Der 
var ingen Mangel ved Skib eller 
Besretning ... Oct var i en gigan
tisk Kamp med Orkan og S0, at 
.. Pourquoi pas" gik under. en 
Kamp hvor menneskelig Kraft og 
menncskclig Inds igt ikke forslog 
overfor N aturens V .:clde. 

nende Kiming. 
Det var som en Kaldelse. Og da 

Faderen var d0d, fulgte unge 
Charcot R0sten, der kaldte. Han 
kastede L<£gens hvide Kittel og tog 
S0mandens Pja::kkert paa, Olie~ 
t0jet og · Sydvesten. Og man saa 
ham skindkl<£dt drage over Sne~ 
markerne ved Syd saavel ~om ved 
Nord i de arktiske Egne. Han fo~ 

H an havde be.c; temt, at dette 
skulde va:re ha ns sidste Rejse. Han 
vilde forlade Kommandobroen paa 
sit Skib for at give Plads for en 
yngre M and. der var egnet til at 
Iofte Arven efter hi!m - hctn hav
de maaske ikke ve£ret saa let at 
finde. Og se netop paa Dagen i 
Gaar havde vi ventet ham. og alt 
var forbercdt til en Fest til JEre 
for ham paa dansk Grund. Han 
var den store Forsker, der havde 
vreret i £0rste Rr.ekke i Arbejdet 
med at udforske vor store, hvide 
Koloni, men han havde ogsaa v<£~ 
ret vor Yen. Endnu staar Charcots 
varme Forsvar- £0r'"'banmark og 
dansk Styre i G~ under 
Haag-'Processen lysende l vor 
Erindri~or '51'd'!'t~ Tak og Hyl
dest til ham naaede ham ikke. det 
blev hans sidste Rejse, men paa en 
anden Maade, end han havde 
tc.enkt sig det. Klipperne ved Is~ 
lands Kyst blev hans og hans S0-
roc.ends Grav . 

.,Pourquoi pas' (Hvorfor ikke). 
Saaledes havde han d0bt sit Skib. 
Det var hans Valgsprog. Naar en 
V ans\kelighed skulde overvindes, 
naar Maal skulde naas - hvorfor 
ikke? Han havde naaet saa meget 
med -det, at hans Liv er et straa~ 
len·de, start Eventyr. Ak, hvorfor 
sKulde Skrebnen be;reve ham den 
~idste store Trium£? Hvorfor skul~ 
ae han i!kke naa hjem fra det s 
ste ~ogt for at hvile ud efter 
Livs Fc.erd over de blaa H ave og 
de hvide Sneroarker7 

Hvodo~; ~e? 
1IW. tlammer. - -
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ST. REGMEGADE ~ KPBEHHAVN ~ TELf. CEIITRAl. 11,995 

Bladet: 

Ekstrablaaet 

skriver den 6 AUG. 1936 

(]j(RANKRIG 
OPDAGER 
GRONLAND 

Hele tre Fransk1ncend rejste i Dag med Disko op for at studere Forholdene 
Dir. Daugaard-Jensen oar ogsaa med 
I DAG afgrk .,Disko" paa ~i11 herummellgo . tretljc ReJ~e·'. den lllt'St ra,hionablf' af aile Gr·onlantlt>rt>J•rr, Jord1 ~ehe· &te St~r el,ens l>1rekter Da ugaar<J-.Ien-en, folger met! <ll'n. 

,.D i- l.o" huvde r J),1g, foJ:.lulcu de nta rr~e Kolnoisatorrr, som skulde trll>n~o til drn-s l'o,.t , ng de unge )renne.,;ker, som ~knlde tlerop rnt~n som Lrert>rin<lrr eller ~om frerdig u\lla,>rte ::>l,nehteus,islent~r , for ferl!le Gang hl'IP Ire l<'ranskma? nd rued srg. 
E K STHA BL.\ DET bar aller<><lc tor en 

I tige siden bragt Inten'll'" med 1len u nge chariuerende J ac·r,ucs ::;orbcts, Sou a[ Chefrrdakturco lor .,lllu~:>trnt~nn", ~om moo sin henri' euoc Fruc tagpr Grenlan<l for at lc1cre eu HA>kl..t'" .\•.r\..ler og Foiogrufrt'J ul Bluolet. 
l llru!rot10n lror i ~"' 3!1date JJ"d•lr· lrc;da. M. /luLuL l!lo troJuH lir•" "d' tltktr. Dtt •·r JIIH&. lu.JUI ltutwhv '"'0'' ~QI IJrt trH ,l;ot ftetOJI, uu1tll .lth IJ•d r ,1 llnbut 1 itlr-. J.rnr ~t,.r Ctlnldu,u;''' J,or 1urrrt 11rleu han i Halr/jrrd(~>rtt~ tnt ttrr. OliP'· J,a 1·t'd. fro Sori.J,·t. at lurn uu•,J 1•Iurer 1 OjtH'Utr $t..ll1 deu ll11Ud \l ,· ,ul 

Geografen Monsreur Berugnot Ira l1lle, som VII opdage Grenland tor den JI!Vne Fransk· mand. 
1ft)j~l'. - ltf'()T arrne lwrdf' 11nrr il.l:e ,tlr. 1ut ''" 1 Tnuer Jm /'arit tom Uejse ru J/uu/1 
,... _ __ 7 

Orrekter Oaugaard.,)ensen hv1s , lykkeh,;e T 1d" begynder hverl Aar paa tredje 011· ko" s Afreis, a llsa a 1 Oag, og som varer 1 godt to Maaneder. 
uerne at ~kulle op i Stor men paa. Broen. ...:oru hel..endt ha1de ban, indeo ban 1 madiQ ldhage, sejlet on~r hundrede <..nnge pan H uten. 

Entlelt:; n•J:.Ic Dr. Per Tb~·gesens unge Vatter men Lil Uronland denne Gang. 
---

Spad~ 



1 stc Slyn,l><c ns Di rekL01' .IJA ugn.a l'd· -J All· 

sen, felsz;e r mot! dflu . 

, Di.•ku" ba1·cJe i D:~g, fo ""IHlen d•' 

mauge K olonisatorrr, som skuldo tilbage 

1.11 dere<J Post, og oe ungP :\Iennrskflr, 

som sk ulde dProp ent.en son1 T,rorPrinder 

t>ller som frenlig IH!Irod.e St~·relseas-~isten

ter, for foi'Sle Gang beleo lre L•'ransk

m~eod mcd ::.ig. 

EKS'I'HABI,AD~T bar allen~dc lor en 

I 
Uge ";id;n b1·ogt Intcnit>w n1ed den unsz;e 

rbarmercnde Ja1·qucs !::iorbets, Sen a( 

Cberi-edak1aren for ., l llublraLion", som 

med sin henri ,-cn..le Fruo tager pn" 

Grenlantl lor aL l e1 ere en l!a•kkes .\' , ,\-, . 

ler og Fotogml'i~>r ti l Bla;let. 
01 rekter o a ugaard ·Jensen hv1s .,lykkellge 
Tid " begynder hvert Aar paa tredje DIS· 
kO" s llfrejs , a ll saa 1 Oag, o& som varer 1 

&Otlt to Maaneder. 

Ilt o;otratton /oar i sin relillle ,llo•d<~r· 
lH·j<lH. M. UabuL. en tro/I<St lint IIIII ud,q· 

4'1~/~t!t. /Jet ~·r pou /tans lrn t •aLiu utu.Jt' 

.Sorb••L uu ilwt <l~•·op, inde u siu 1)0(1 o t1 
lf<lOtJI 1.·t'cft$. lrt•o r Jt.t!l-r UthJiltft,•urn /;cH 
·t,· ;rrt.l~ 8t<leu hqn. i Htdt,f.ir,_rrl sf-"'r"~' 1'Hf dfJr-

0/11"'· .11•0 1•td. jrl) Sor~<' l . a/ '""' n11'11 

'J'uu rttr i Oj utua ~tla dcH u uou M r~ wl 

wcrne at. sk11llc op i S lon nen pa11 Broeo. 
S;HII bckflndt hRvdc hat n, iudon ban 
lra.adto Li lbago, se)let o1·or buntlr£\de 

(;nnge pna Hulen. 
l~nrlcli~ 1'1',1slo Dr. P et· 'J'b,vgesens unge 

l)aller mt'd Ld Grooland dc.une Gang . 

C:eografen Monsieur Berugnot Ira Litle, som 
yil opdage C:renland tor den jrevne Fransk· 

mand. 

f'('jJr. - ln·or Ut'rne IIQt'dA 1Hnl aa.·~ ~ell~ 
,tit 3>1/ i Tooet /rn Paria rae•l Upuni• t/. 
l<llll Jt•js~na Muall 

Grmniand skal geres 
populrert i Frankrig 

Fonultln de unge Sorl>eta var og1;aa 
Geografeo Hreugnot fra L ille. 

M ons•eur Breugno~ -.-il oppo pan 
Grenland skri-.-e populron·iden..,kohf'hw· 

Artiklrr lil P aris' Geog.-af1skc Scbkabs 
Blll.od og til L1lle H andel-;gpog•·afi~ke !'lt>l

skab. i\Jonsieur Breugnot foru...ller mPd 
Bcgejstring oru sin Opga1·e: , . .Jeg h:tn
ber", siger ba n, ,,helt at illustrere Gren
landskortet metl B illcder. ?l fn.ndcn fru 
Gaden skn l l'ide a lt om 

111Uus trat•on·· 

~0 111 ,)E'g i Anl"CI is !tar urc.nlt 

om at f<H\ Lo•· til nt opdHge. 
J e~~; vi i la ve Bille-der lm a ile Bretlde

g rader og 1· ise, h1•orda n l•:gnE'ne !x>tin-

1\J . Brengnot b!iYer biuunelhpnr,,·kt, 

1la l~KSTit.ABL-\ DI•;T pra-seutrrer ham 
fo r hnn• uo~re J~andsm,.,nol Sorbet. og 
l~rue - iutct gileuer en F1an~kmnnd salt 

meget, som at. madc andn· Fran.,knllf'l\ll. 

,.D1sko", bavlle i uHigt ~kihsin-;p(•k-

1 ur H. I!'. 11 a nsen med om Bo•·d. 
Den gamle .KaptRJn paa St,,·•·el-ru" 

l<'l ag~kib sejler nu som l'a:-,_,agcr, mrn 

n,nler om A ftenen :tl kum1r -.i;lrle 1 ohf,!l 
,-prl DaiiJtflllrrl--fen~Pn• Tlr1dgt> "'"'' ~=>on 
C1gar, i Stedet tor oppe under Ot kney-

Sn"'""' -' 
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ST. Rf6NE6ADE 2. KIJBENHAVN K. 
TELF. CENTRAl 11 ,995 

Bladet: 

Ekstrabladet 

skriver dJnBJG. 1936 
Ung Franskmand paa V e j til Gr(inland: 

·NORDEN ER MINEI 
~DR0MMES MAAL! 
I 
• Begejstret for Danmark og dets Adminis~.i.!.l-tion af Gr0nland - den eneste Koloni i Ver-I den, sotn-iltk€S"kal give nog~t Udby re" ' 

Flot gjort af et saa lille Land!• 
L .\ D 011 hi!llere tal" D nn•k •ammen ~ om , Je,·aol j.-g ,<'r. Danm~ rk hRr j() g jnr! Ro.Q:de on ~eomytl i~t O!ln~kl'r nm llnrtl Pt J<ln rt i'ilantropi•k .l, rll('jcie pnll Gmup M ,. A. P . R e•·nstllr ff·' t.il d.-n llllf!:• 
J f'('ques So•·het , Ron a.f deot. ,·erol•••h· 
be.•·"mte , IIIu,•fr-«1 io11'' • C'ht'fre<lnktor. 

l'orbrt h<'kendle smilende, at h;~n 'ar 
F r nnskmand - men han t'r lykkelig for 
&t se da.nsk ud, 

, ,Mine Dr0mmes Maal '' 
- ,J (Ig hnr d<'t for nwcl t> nll ig [ra 1\IM', 

' om t>r frn 1\orm andiet.. Xorfleu er uli n" DrnmmE'I'I 1\l 11nll .reg N' l."k k<' l i ~ o"er at 
Tt~>n• hl"l', I~ kkehg on!r t~ Jwmu·.•-•gt a l 
hurt• ti l he r - ''~ jeg feler 111 i ~ h j<' ll l lllt' hpr l 0111 no~tle l l.og•• rt'j,rr ,wg t11e<.l 

min K ''"" til Grnnlancl , vi aner ikk,., b \"or i~PII jt(' llt•jb<'n V»n•r, 1111'11 f l l't l:(n r 1kli•· nn~t.• t! \" i ~lredo'r o, ulw, knl't· lt r.dl 
.11'1! h1tr tn Jo~utt,.:rafinpp.trntPr 0 11; nll11 Dl u I i~.t •~ l.i n<l'l' ()!!; l'nln~rnfi,l. l' ,\ t·tildt•r 

IA !Ill. 

Jeg gl roder mig til a t opleve et kolonlsatorisk Arllejde, som vlrkelig gores for at tjene de lndfedte og ·soom vaager over, at ingen Udbyt· n ing sker! Saa vidt jeg ved er Cronland ogsaa den eneste lukkedc Koloni I Verden og den eneste, som ikke skal gi ve noget Udbytte I Det er flot g jort- at et lille La nd at have Raad til den Opfers el ! Jeg er lm· 

poneret , som jeg i evrigt er lm· po11eret af a lt, hvad jeg <a er her ! 

N aboskabet med 
Tyskland 

mNL frr r nt ta~e dl' iiu!'<tf• llilll'cler tel .\I Pn •·r ll:11111H1rk ild,,. lll f'!!l't· t.)'sk· Hlnt i!'L ~~·!Y fn l)!r l i~.t sknl jee: ug•aa ... 1,1•in ~""nh~.tt - •pnr ).(•T .\L•tlllnH> ~nrb!'t . 
- \ leu,..,· 1111111 olo 1 i Jo'raukr il!? 



• 

Begejstret for Danmark og dets Adminis~;~ '.i
tion af Grenland - den eneste Koloni i Ver- , 
den, so~al give nog~t Udby ·.;e" 

, Flot gjort af et saa lille Land!· 
L

\J) 011 hellere tale Dan-.k snmmen; 0111, lwnd jel! er. J),\nntnrk h•\r io gjor t 
~a~tde en gPmytlig J)an•ker om Horcl P~ ~tort hlanlt·npi-k Arh<>jrle pa~ Gron-

p BA ,A. P. Bernrlorff'' til dPn ung•• land. 

J 1\('(jlles S01•het, Son a.f det. '·en!Pn•-

----

bernmte " l lllutr(l.l ior~·' s Ch~>frodakter. 

Rorbet. b<-kt'ndte smilende, al ban ,·ar 

Frnnskmand - men han er lykkelig for 

a t ~e d11n~k ud. 

,Mine Dremmes Maal" 
- J~·~~: lulr dl't formoitenllig fra .1\lor . 

J Olll er frR. Norm!tndiet. Norden e t· 111i11<' 
J)ro111Tile!l J\IRal J ,J eg er JykkPI ig OHI' » t 
vll'rt' ht•r, lskke\i~ over typenn•'~'igt aL 

hlli'O til ltt>r - og jeg [oler mi~ hjellllll!' 
hH l Om uogle Dttgc rej~cr jeg Jllt'<l 

mi 11 }Cone ti l Gr eJllalld, vi RTJI'r ikkl', 
h tor l :rn~Z,o l1Pjsl·'n var~>r, men dl't ""~ 
ikkP nnJ!eLl Vi glwder os uboskrivi1

• 

h ~o:d I 
. l t•~Z, har tn Fotn~rafiappnral<'r OIZ. 11llt• 

J eg glred er mig til at opleve et 
kolonlsatoris k Arbejde, som virkellg 
gores for at tjene de lndfedte og 
som vaager over, at ingen U dbyt
ning sker t Saa vidt jeg ved er 
Gronland ogsaa den eneste lukkede 
Koloni I Verden og den eneste, som 
ikke skal g ive noget Udbytte! Det 
er llot gjort af el lille Land at have 
Ra ad til d en Opforsel ! J eg er Jm· 

poneret, som jeg I ~Jvrigt er im· 
poneret af aft, hvad jeg &er her 1 

N aboskabet med 
Tyskland 

n111h>!e Linsi'J' og l'oloJ!nl(i~ke A rlikkr 
1•w•l tor nL lage de fine~te Bille1kr til ~t• · n •·r llan111Rrk ikkP mep:et ty;lt-
'FIIMII'l. ~pJ\·fl!lgl'ltg sknl jeg og .• nn <.krilt' lf'nli~t. - '[IIH'jj;PI' ;\ l ~!lAI!ll' ~orbf't. 

:'\ JI'IH'I 

-- .},, 
HHIII dt>\. i Jo'r1111kl'ij!? 

frwl,a•t Lt>l' ;\I. !::)oJi,et: 
o/mi~tddiur .\/l'lli,.g, ~o')lft 

'{/,•lulutl•'.} I. fill lo •·tlr pun !J•I)t.<l.:f forkn1r 
i ,,,.,,_,f.uh~l 11ttd 'ft; tl./11. l ·~"' qj 

1!11 lmr 
11

1J
111

1f ,. ' .llf 1'(/~ru, 1n·rrger-
• lf/n /Hifi 

- ·'"'''lldf'l•••n 11f ~ 
lll'ldnm•••·nr mi 1 . ')Jrt 01! Gult pan 
I t I II( {'f 0111 lj'. kl n~ 'anr df'll 1 ~s · and! _ 
- _\J!'n Sl'h f;J~:~~IlPr('n(lp IIOA'e 
IJOJ.(Pt. iU J 'A' bet.rdPr det ikk 

,.. flnc •'l· C'lld F e 
·':11111110 Hi11HHPI~t at •oJk under de 
~11111111(' Mn;~<Jp: rng vel maa pr<eges paa. 

. - G•!rl';; UM ikkp 110 
~ale for a L ll'toch lf•ke l get fr!l dansk 
os sorn ~ll'rli~ t'·~h lfen Opfatiel~e af 

- l kk • t>n tge? 
e clet ·f' 

Olnllskp g'll't'S ll:t':ebvf'd. II{~ J)er k an 
H~> port11p:e 1 1 C<l JO IIrnali~iisk 

Frankrig skal forblive 
fransk r 

- H1ordn 11 -, · •unrdettil' . 
- \ 1 hnllbC'r 111l\ J) .· 

1 Frankrtg? 
- 1) . OIJOt. 

onotl (), <'rl'lhE'rf'n P 
- ]),,.,., rr,. !,or l . 

. ~iq at '''rtr () '
011 

rll'11 Plet pnn 
I 

. fll l'fl{llbrr 
"'" !./JM·tf" t?l . 1 • ng ulr , • /It lri lit • 
""' ltt.<m r I .l t rufM,<k Kot z 

. 1 "" 1'1rl'rli 1 
1 

11"/d,l 1,11
1 

II' 9 ran.•k Fr,fkt 
• • • 1 n·rr Plrff · -

·''l.ytlr.•l.•l·t I I rn s•dtltlldt til or ,,, 11 , F' 
.• ,.,, tr '"'"' ' Jf'ndrr. Vi 1 · 1'dJ,, 11 qrN• f • 
"""· Ban r·i[ !.·' · • •nr ])un .• , •'·~'rf •kab 

11111>11/tu'f /'(II ti · r tf Jrun.rk 
l'!l .~si.•l.·c Ko""' ' .~om wodal'[,,.ider drn 

111/ll.<m~ i 7•' , ,.,,. Nt~.<lnnr/ 1'01/hTig. Det, 

II 
· .wm /ml !o/f c.. r rr n/ y ' I' ,,frrjkrrn 

11 - ·o•·ma/k,,frnlt " 
1 r1·rt nJIIrfll't ; erne 1·nr 

1111'1/ ot pao . : l· Ru.<frntd Mit-er ,.,.d 
.</.j,flt• n{l ,','' ·" Frnnbig i (/·,,l 

·"'' I' 'I ]' . /t~lr,. ,.; IH ·' ' ·. , I' 'il i rlrf. Del 
I ' ·'" ·' f 1}(/(1 } ' 'o"•k 'l'f sl·~r I .· 'l'oiii.Tiy e~ . . ' orhltl'e / t(l rl.!/.· 1 , 
E '· 

n Revolution ikke 
n0dvendig 

l ' -. - 'r.lnkri~ Ito· 1. ~'~"C I or nutnrr l' ~ OJl J.w runnA'P I f ..,e a " fQr 
b!>t nikl.cr htlli"' nl L or f{•ttige! - So~-

1. ,..CII(('•- I 
mnrh· lour ,.,_,, I <•. . II, lllfl~ lJalf . 

• 11 r n•llold t 1. liN ndf 11 R
11

.
1 1 1. P .'1111 11djrrr-

l I
. 1 II IIIII 11dr f<f 

(/ (UI/icr, ltdfll fl II Ul r{n gg~{U 
mund, ''II ,,, r . ad. 1nrl/em Lf•nd$-

11 .tyur.t Jrn . · 1 11 • II ~~>r /Yl(Jt.' 
Spada. 



• 

ST. REGNE6ADE 2. KSBENHAVN K. 

i . 

Bladet: 

TELF. CENTRAL 11 ,995 

• • 

Soei&ldemokrat~fl 
-~ .................. -...... . .. ._... ......... . ... 
skriver den - 5 APR. :336 ...... 

I F ranskmamd vii spadsere 
oNe\' Gronlands lndlandsis. { 

1 Den lranake Gr, nland•-Ekspeditiona Deltagere kom til 
Byen i Gaar . 

Elrspeditionem fire Delta.gere. Fra ~enstre pverst Victor og Gersain, nederst 
Perez og Knu.tll. 

M 
ED Flyvemaskinen lfra Arneter- Franskmmndene bar beregnet slg to Maa

dam ankom MedJ.emmerne a1 neder W at (e!Ulemf1Sre '1\lreo. l Elr.&

den :transke G~an~tion i ~tiQI'leD venter at ankmnme til ~ 

Gaar Elftermlddags til Kj5benh~vn.. Det ma.gsalik ca. to iMa.aneder ~ det fran

var tre unge, raske Franskmamd, end- Ske Sltib .Pourquoi puc 1 August k-om-

nu solbrunede efier dc.res maanedlangc 

Tramling 1d.l G~dsturen i Alperne. 

Meget vidensklabeli.ge saa de i!lcke ud, 

men J.ktt~ desto mlndre var deres vl· 

<ienskoabelige Hensigter alvorl!ge nok. 

Stort videnskabeligt Progrmn. 
Dr. Paul-Emile Victor, der nrermest 

er Ek.speditionens Leder, er Etnogra1 

Of skal indsamle Materiale til Belys

ning a.t Gr;nlre.l'ldernes Kultlur og Le-

mer tor at hente den, og Medlemmerne 

vil bruge T!den til at Mdende det Ar· 

bejde, de begynder paa strake ved An

komsten tldl Gr~~ 

Leve som lncll~dt. 
Det er Menlngen, at M. Victor sam

men med Eigil Knuth 6lk.aJ. overvintre 

i 0stgtllnland. Victor var <leroppe i 

Fjor og har udset aig en Basis et Par 

Hundrede Kilometer fra ~. 

vemaade, Dr. Robert Gessqin er Antro- Her voil han leve som dnd.f¢dtt sammen 

~log o.g skal ma-ale Gr~nJ~endernes med de lndf¢odte lor bedre at kunne 

.Hovedmrmer, og Dr. Michel Perez e'I' studere deres S(prog og SJdik.ke. 

Geolo.g. Men Sport;en syn(!S JU1 ikke at 

vae.re det mindst vigt.ige ved he1e Tu

ren, forstc:>A m•an paa dem, d·a de an

kom 1 Gaar. De blev modtaget af Grev 

Eigil Knuth, som tidligere bar vreret 

paa Gr,ml&nd og 110m bliver Ekspedi

tionelll eM8te daDI!Ike Medlem. Paa 

TlN<lag a.fee}ler ban og Victor med 

.Raaw Egeae. til Holsteneborg, og se

nere fsf~er de to andre efter med .Ger

trud Raske til Jakobshavn. Her samles 

Ekllpe<iitionen, og dezder paabegynd-es 

Turen oVer Indlandsisen i Hundesllede. 
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ST. RE6NE6ADE 2. KOBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,9t5 

Bladet: 

~ kstrabladet 

~hiv<>r rlo.2 0 FEB. 1935 

'
1ENGELSK 
KOMPLIMENT TI1\ 
DANMARKI 

Det danske A rbejde i 
fJstgrenland k an staa som 

Eksempel for de store 
L ande 

Det cn)!;ch,ko vitlcnsknhell~e ln:;titut: 
,,Tf,~ Sa,tt l'o/ar ]lrM·arch Institute" i 
Cambridge hnr ucl~;cnclt en Jille Bog , Tho 

Polar Hecord", rlcr hringN en Over:sigi 
01 Pr aile Polnrl'k~pcd•tioneJ·ne i Nord og 

S~·d i 1934 , 0~ ~0111 I for~te H<ekke ronner 
~ig soul en H~ lt.le~t. til Danm:nk. 

Som den fnrsle og lllor:ste Begit"enhed 

i J!J:\4 i Po Inn crdeucn n<e,·ncr lnstitutct 

.\f;;lutn ingen a f fhm da n~l-e Treaarsplan 

i 0'tgronlnncl under Dr. Lavge Kochs 
J,edclsc . 

Det hetl,Jor om clcnno Plun, :~t !len i 
0111fang og energi~k lndsn,ts ikke h~r 

no}!Pt Siflrst.l'k ko 11 nd I aS!: ell i So.-jetrus
ln•ul: ,lhuo~tiurrl, so11~ saaJannr 
T<'rcm.<lml uor 1"(( f( t ]HHI bred Uusis, mrd 
, tm·t l't:rso11rl 1111 all~ modrrur lljaipc

mi•ll• r II(/ tlltrl ct '"""!1!1!/di(ft Saitta> urt
de uullrm tlr j11r~l rll>rlc UruJ•pcr, nt 
Jlonmarl •. i 1'n·nor.~J>(<>II slaa 3011~ rt 1:oriat 
l~k:;emprl /11r oudre U(J 1 iae-re Uc(Je?·in
acr, SUI/~ har l11/ fi'C$$C i l'ofrtl'f.!JitCne." 

Senero hoddc•· de~: - ,ri ons/:.er al 
/y/;Qit.~l;e J)onmar/:. na Dir. lJaU(j(l(II"U· 

.Jensen, t:curmltlirrl:lr•r for Gnmland, 

uH·•l dn~ .w/;rcsf!ll•/1 c Utl/orclse a/ den 

1 
store 0ll!Ja1·r." 

Det engc>l,ke \·~rk gi1·er ogsaa 0(1-

lssntngcr omXordm~J>ndeues fortsatte Ak
t.idtet - trod~> Haag-Dommen - i Ost
l>renland. 

,Sa-lbanlen" eltrrlod for denue Viu

ter 7 .\Land ti lh0remle , .\ rkti,k N:;eri ugs

rlrift" oJi 4 nndro t•'11ngere samt en u~

diotc i P.grnl'i~L i 0 :sLio(l'Oil lancl, mens ,Br n.n
dnl" a11hra~-;l o a l•'tlll)!l're og en Radio

teiPgra fi~t i S~· du~tl!;rOnhmtl .. 
J)pr <'r snalcdt>s i \'inter i alt 16 

.Yul•lm••ntl i O ,f!Jn•nlontl. 
Det St•otl'~kP Tu~t1tut. er keudt Ot"Cr 

hele \"!'nll'n. n11: tll' ll ~mu kl-.£" Hnnnor for 

l)anlli;Hk~ I nd'-'lth 'II 1 l"l'll ,{[ l3€l~dulll)! 

[or o~> ude oml.nug. 
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ST. RE6NE6ADE 2. KSBENHAYN K. 
Till. CENTRAL11 ,895 

Bladet: 

Dagens Nyheder 

skriver den 7 DEC. 1934 

Ber0mthed erklrererj 
Gr0nland sin Krerlighed 

Professor Faure om sm Polarrejse med 
,Pourquoi pas?" 

Jean-Louis Faure. 

som bekcodt, vroret otte Gange ude 
paa Polar-Ekspeditioner, og da ha.n 
vidste, jeg elsker Rejselivet, spurgte 
!Jan uden oogen som heist lodledning: 
,.Vil De med til Gr0nland ?" Da. jeg 
uden Betmnkning svarede Ja., sagde 
han: .,Saa rejser vi paa Torsdag med 
mit Sklb, ,.Pourquol pas?", og vi ven
der tllbage sidst 1 AugUBt". 

- Javel! svarede jeg. Og vi rej
ste og kom fgen, som han havde for
udsagt. Jeg har skrevet en Bog om 
den Tur, ))Au Groenland avec Charcot", 
som er udkommet paa Flamma1·i<nts 
Forlag i Paris, sagde Professoren smi
lende. - Og nu, da det er blevet min 
Opgave at delagtlggere andre i mine 
Erfaringer, eftcr at jeg har trukket 
mig tUbage fra min praktlske Virk
sombed med Kniven; nu er jeg kom
rnet til K0benhavn for at fortmlle Dan-Den beremte franske Kirurg, Pro

fessor Jecm-Loui8 Fam·e kom i Ailes skerne, hvor begejstret en Franskmand 
hertil sammen med sin Frue og tog er blevet over deres skenne Koloni, 
ind paa Hotel d'Angleterre, hvor en Grenland, og over de interessante Eskl
Deputation at Leger straks efter kom moer. 
for at ltilse paa ham. Professor Faure 
er en typisk fransk Lege at den mldre 
Skole: solid og tung at Skikkelse, 
men med et muntert Smil i 0jenkro-
gene, og med et paa sa.rnme Tid vmr-
digt og velvilligt Vmsen - en tillid-
indgydende Mand, som er vant til, at 
Mennesker roligt betror ham deres dy-
beste Hemmeligheder. 

Professoren er 71 Aar og bar for 
nogle Maaneder siden trukket sig tll
bage fra. Broca-Hospitalet, hvor han 
var Overlmge for den gyomkologlskc 
Afdellng. Det er den sterste Afdeling 
for Kvindesygdomme, der findes paa 
noget Hospital i Paris, og medens Pro
fessoren i Aftes underholdt sig rned 
.sine danske Kolleger, fortalte hans 
Frue os, at der ved hans Tilbagetrm
den var blevet preget en Medaille, 
som bmrer hans Navn. En anden JEres
bevisning, han har vmret Genstand for, 
bestaar derl, at en anset Billedhugger 
for Tiden modellerer hans Buste tiL 
Opstilling, enten paa Hospitalet eller 1 
Videnskabernes Akademi, som han t 
Fjor blev Med!em at. 

De videnskabelige Emner, som Pro
fessor Faure skal holde Forelmsninger 
over her i Byen, br0d han sig ikke om 
at komme ind paa i Aftes. ,Det er 
visse Former af Krmftsygdomme, jeg 
vii skildre og belyse med en god Film, 
jcg bar medbragt," sagde han, ,og det 
er en alt for alvorlig og delikat Sag 
til, at vi kan sidde her og dr0ftc den 
paa et Hotelvmrelse." 

Derlmod fortalte han, friskt og 
forn0jeJigt om en Rejse, ban for to A.ar 
slden foretog til Island og Gr0nland, 
og det er den, han i Aften vil bolde 
Foredrag om for Alliance Fra11rafscs 
Medlemmer og Gmster. 

- Det hendte mig en Dag i For
aaret 1932, at jeg m0dte min Ven og 
Kollega, Dr. Charcot paa en af Trap
pega!lgene 1 Akademiet. Charcot har, 

Hao.g(}n. 
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Anstrengelse, det er for nemt, og vi Tanke paa Vlndlng, uden anden IJ k V d bliver for vanskelige! end at bevare et Folk, som 1 a'fl~ mar e r e r e n~s - J eg 0osker med min Kunst at give Sjml er blevet prmget af den 
, 

r ' og rlgeste Natur t Verden, frelst gen-Ensomheden og Naturens Storhed Ud-:n ~ le'' s t.e K 0 l 0 n z· sa t 0 r ~:a~· G=~la~~n:~::~k~te~:n~er;:; ~~u~:: e~~~n~:~ :::;e ~~~!is:~~ ~ u~ starst Udlesning! rer bar Iadet ske Fyldest paa Natur 
Gronland er usentlmental , jeg on- Colkenes Bekostnlng. 

Samtale med Grf)nlandselskeren Rockwell Kent 

Rocl'welZ Ke11t. 

tle vilde ikkc undgaa hans Opmrerksom
hcd. 

Jcg kunde da ogsaa kun konstatcre, 
at Rockwell Kent var meget afboldt af 
de Indfodtc, de bragte ham i saa at slgc 
bver encstc Kolonl Gaver og rerende 
smaa Overraskelscr, altsammen Bevlser 
paa oprigtigt Venskab og Trofastbed, 
og s~lv var Rockwell Kent som en af 
deres egne, dansede med dem, beS.I'Jgte 
dem I deres Hytter, gav ,Kaf!emik" 
for dem, altsammen paa den bjertcllg
ste og mest llgefremmme Maa.dc. 

Mere fik jeg lkkc at se, og denne Ar
tikel skal om tale andre For hold: 

Gmnland bar nmppe haft en varmere 
Fortaler end Rockwell Kent. I Tegnin-, 
ger og Noveller I store 

M ed .,Disko" op 1 Aar var en Fader 
og en Sen, Maleren RockweU Kent 

fra Amerika og bans fjortenaarige 
Dreng Gor<1on. 

Magaslner har llan talt om ,Menneske
nes Land", Grenlrendernes eget Navn 
for Gronland: In~tit N"nat. - Vi kan 
vmre glade for alt det, men ogsaa maa
ske have Lov til at mngstes for, at saa 
megen Vlrak til et Land, som flr for 
stort Ul at behove den, kunde smtte det 
I Fare for at bllve en Turlstattraktlon 
for amerikanskc Turlster, saaledes som 
Kommandor Godfrcd Hansen vi rkelig 
har kunnet slaa til Lyd for, at det dkul
de bllve. En 'nerc fort tivlet Skrelme 
kunde ikkl,) vederfares det skenne Land. 

Dct var anden eUer tredie Gang, 
Rockwell Kent tog til Grenland, og det 
var anden Gang, han tog en af sine 
Senner med ud I Ensomheden; for en 
halv Snes Aar eller mere siden gjorde 
han Corste Gang Forseget med sin reid
file S0n, som da havde samme Alder 
som Gordon, de tog op til Canada, til 
det aJlcrnordUgste, og Bogen ,.Wilder
nc.s.s", tegnet og illustz;eret af RockweU 
Kcnt, blev til. or.; er blevet for .Amerl· 
kaneroe noget i Retnlng af, h vad Rous
seuus .. De l'~ducation" eller ,.Emile", 
cr b levC't I F rankrig. 

H:<l l' VI;H' en ny or.; original Maade at 
anbne ct Barns Sind paa: Tage ham 
nwtl ud i Ensomheden. lmre ham at 
bltvc C'l MandfOlk, lrerc ham at se For
like! paa. hvad Llvet bebaver, og det 
1 OveriJcdlge l. som det civiliserede 
~amfund behaver, og give ham Ydmyg
ht>d I Sindct, Io'riskhed i Tanken. H:aard
forhC'd i Kroppen. 

Rockwell Kent <'r en Virtuos mcd sin 
spidse Tcgnepcn, hans Tegninger er 
kolde og skarpe som Isbjerge, ,fl'Osnc 
Dr0mme", hans Prosa er klar .som en 
,Polarnat under Stjernernc, en HyldP.~ 
til Eusomhed og til Enhed mod Natu-
ren. 

Han fortsretter som Fortreller der, 
llvor Jack London slap, og har tncgen 
Sans for de dybe mcnneskellge Sldo.".t 
hos sine Modcller, - uforglemmellg ~r 
Novellcn om ,Cinderella", den liUe 
ulykkeligt forelskcde Gronlmnderpijfe, 
som for forste Gang bllver vasket c)g 
genopstaar fornyet og attraa~rerdJg at 
sit Bad. Hans Kiwjak, Salamiua, er 
kcndt over hcle Amerlka i Tegning ('lg 
Fortrelling. Hockwt>ll Kt>nts Bog er blevet slugt i 

Am!.'rlka. 

Han var min Rejsefrelle til Granland 
I Sommer, I halvanden Maaned gil{ vi 
snmmen paa ,Disko"s Drek, og der Ire
rt>r man ellers hinanden at kende; men 
dl.'l var en underlig Maod, mrerkvrer
dig !orreven i Slndet, svingende, snart 
kunstne~isk bevreget, snart menneske
ligt Cornrermet og forurettet, snart 
rnunter og syngende, snart faamrelt og 
inctcslutlct. ?wad han tmukte paa, og 
II I'Orlndev han, blot fra Time til Time, 
opt'attedc sine Medmenucsker, var net 
lkll(! \11 at bllve klog paa .. . . selv paa 
,DlAko"s Drek! 

Rockwell Kent bar altid trrengt til 
at se Verden; men lkke en Verden, 11vor 
Turister tager hen - 0demarken er 
hans Eldorado, han bar vmret i det 
nordJigste Canada, bagefter t Ildian
det, paa Gr0nland og saamreud paa lr· 
land mellem de fattlgste Bonder - pri· 
mltive Mennesker I iutlm Kontakt tned 

Jt>g bcmmrkede, at Kolonisterne ikkc 
aile .syntcs llge godt om ham, de bavde 
lndvr.ntJlngN· at g0re imod hans Frer
dcn blandt Gr0nlrenderne, ymtede om, 
at han gav dem AJkohol, ymtede ·Jgsaa 
om, at han havde optraadt mod Besty
l'ercn paa ,Ubekendt Ejland" 1 Udste
ctet Igdlosu1t, hvor han havde sit Hus 
slaaenctc fra sldste Gang, ban var der
oppc; alt dette oc svmrt at bed01nme 
for Udenforstaaende, og der cr nreppe 
Grund til at tro. at Rockwell Kent !ort
Sill vllde faa DU'ekter Daugaard-Jen
:;enR V~>lsignelse. der:,om blot en Tre
cliedl'l af Rygterne talte sandt, 1ngen 
rr mere paa Vagt for Granlrendernes 
Vel end OaugaaTd. og den mindste Bi
lyd i Samkvemmet mellem dem og Hvi-

store og haarde Naturer staar hans 
Hjerte nrermcst. 

Neden.fol'\ gengfver jcg nogle Noter 
f ra vore Samtaler om Borel paa ,Dis· 
ko": 

- Der er Menncskcr, som lkke lJll
ver lykkeligere af Clv!Jisatlon, de bar 
kun netop, hvad de bchover, og det er 
den sande LykJce for et Menneske, 
hvad derudover kommer, er Kllden til 
Misundelse, til Ullghed og Gridskhed. 

Det er for at lren~ mine Drenge Ll· 
vets allersparsomste Inventar at kende, 
at jeg tager dem med mig ud I Ensom
heden, derude, )lvor man staar belt 
alene meUem Bjerge og Elve, eller paa 
den ubyre Sneflade og kun bar sig selv 
at stole paa, og kan !ole slg selv som 
Skabningens Herre med, den cne.~tc 
B r·vidst1K:d. pna Stcdet! - Det er Be· 
greber og Sltuatloner, som Mandfolk 
tiULa opleve, som g0r Drengc til Mmnd 
og til virkelige Menneskcr! Vi gaar 
bare og ,bliver <lummc I de stol'e Sam
fund, alting komm<'r til os fmrdlgt 

sker ikke at sige: I love Grctmland , Danmark stanr gennem sit Arbejd 
men jeg 0nsker gennem mine Teguin- paa Gronland som en af Verdens fo 
ge at finde en Udl0sning for rle Fo- rende Kulturstater - og som dens ube
lelser, det fylder mig med - usentl- str ldt mdleste Kolonlsator. 
mentalt! Ogsaa ydmygt, thl Gronland _ Det er uden Savn, jeg vender Ey 
er for stort for os Mennesker, det er llvet og den smaalige Verden Ryggen 
som om selv det dybestc i os lkke rmk- for a t lade mJg sne tnde to Aar i min 
ker til for belt at udtrykke dct 1gen ensomme Hytte paa ,Ubekendt E jklml " 
kunstnerisk, hojest naar man vel, nanr _ det er lkke det forrygende ,Yer
man blot iaar udtrykt den Lykk~folel- denstempo", som fylder mit Sind og 
se, der fylder E n, naar man foler slg giver mig Fornemmelsen af at vmre til, 
samtidJg med Naturen - med en .~afl men B jergenes Ti4, Naturens egne, ty· 
stor Natur! stc, lange Minuter, Polarnat, Midnats

- J eg ansker ogsaa I denne Forbin- sol, ! slag og Vaarelve - det syncs jeg, 
delsc at "udt'rykke min Beundring for mine Drenge skal opleve, jeg kender 
Ku!turlancfet Danmark. Danmark har lntet bedre selv - derjor t 
bevaret Grenland og det gr0nlanusl<e 

1 F Qli(,'(Iel ~ til sin Opgave utlen Ole Windtng. 
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.I Luftruten 
M II via Gr~nland J 

Kaptajn Botved. Direkt~ 
Daugaard-Jensen og Dr. 

Koch i London 

Fra vor Lonclon-Reclak tion 
Londmt, Torsdag. 

De i de lransatlantiske F'lyvepl'a.
ner interesserede Herrer Dr. Coope1·, 
J{apt.a.jn Bot1:cd, Direltl0r Daugaard
Jt:m-8en og Dr. Lunge Koch indtog i 

Dag det·es Lunch sammcn paa Savoy
Hotellet. Der var ved denne Lejlighed 
kun Tale om Lunch og il&e om Rea
litetsforhandlinger. Dr. Cooper udtalet· 
paa Foresp0rgsel, at Tiden i 0jeblik
ltet lkke er moden til Etablering a.f en 
t ransatl an tlsk ·Luftrute. 

C. H. C. 



Dvad 
~Y••e~ De I 

/~v, . .J ~ 0 1D .J& ¢-

at No;rge flcke blir repre.sentert ved 
innvielsen av Scott-musoot i Cam
bridge fredag, tross en rekke per, 
sonlige innlbydelser til norske po
laltfa.rere og videnskapsm~? sp0r 
vi dos·ent Hoel, som er ern av dem 
som har f!Mt innbydelse. 

- Jeg synes det er for galt. 
Det kommer fulk .fra aNe verdens 

/ kan.ter, fra Sveri.ge og Danmark, 
men polarlancJet No11ge som skulde 
ha SCETskilt grub.n til ~ vrere repre
sentert, sender ingen av-sted. Det 
er gjort gjentagne bA.de skriiltlige 
og. muntllge forestilllinger fra for
skjellig hold overfor utenriksdepar
·bementet, men det lha'l' a1tsa i•kke 

'nyttet. Og :man skal 'huSke pa at 
I en samling av interllasjonalt be
/ r0lllte goografer bet,Yir .gan~e ad-
skil'lig. Det er folk soon har stor 
innflytelse i utenrik!q>olitiske sp0rs- , 
m'Al. Det 'kan ha sin betydning ~ ...._ 

treffe dem og knytte ,forbindel..,, og lioltedahl, ,..
1
.,. Iaa.h.sen I 

At de virketig bet,.,. noe '"' opt. WJstmg og Trygg., <Iran """ _.; 
nionen rundt omkring i -rerden, va.r med P4 Scotts eksped1sjon. · :£ikk vi merke unodter Gr0nlandssa· 

ken. Dessuten flar det jo vrert vis- ez , a , ••=• 
se skjrermydsler meUem Norge og I 
England i anledning av kapp10pet 
mellem Scott og Amundsen. Det 
virker Ji.tt pinlig at Norge nu ikke 
vil vrere til'sted~. Det kan iall!fa'lT 
misforstA.es. 

- Hv:illke andie er d~t som er 1 
:Lnnbudt? 

/ - Det er professorene Sverdrup 
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T ransatlantiske 
Luftfartgplaner 

• Gronland 
Et M~de i London i den 

nrermeste Fremtid 

I ~aar rejste Tokio-:nyvcren, Kap
tajn Botved til England. Han er som 
bekendt Reprresentant for dct store 
amerikanske Flyveselskab ,Panameri
can airways", og dcts Dlrekt0r, Cooper, 
bavde bedt Botved om at komme til 
London, hvor han for Tlden opholder 
sig. ,.Panamerican airways" har jo 
lrenge nreret Planer om at lregge en 
Luftrute via Gronland tU Europa, og 
sel\r om der fra forskelllge Sagkyn
diges Side advares mod at lregge en 
transaUantisk Luftrute derovcr, da 
Vejrforholdene nreppe vii kunne tillado 
dens Gennemfcrelse Aaret rundt, er 
Planerne ingenlunde skrinlagt. 

Der vii forovrigt I London finde et 
M0de Sted mellem Coopcr-Bolved og 
Direktl!lr Daugaard-Jensen. Dlrektor 
Daugaard-Jensen fortreller a. hcrom: 

- Jeg rejser nu til Cambridge, hvo~ 
jeg paa Fredag skat overvrere en H0j 
tldelighed I Anledning af, at .,Scott 
Polar Research Institute" sko.l have e 
ny Bygning indviet: Dr. Lauge Kocl 
og Kaptajn Ejnar Mikkcl.sctl er llgele 
des indbudt, og da Kaptajn Botvcd 
horte, at jeg skulde til England, spurg
te ban mig, om vi lkke kuncle lun.c7tc. 
med ham og Dir. Cooper en Dag I Lon-1 

j don for at tale om Planerne, og det 
bar jeg lovet ham. 

I 
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Pol.k Bt>g~>j&lrir•'l OllPr Grftnlaml. 

Da. den po ke Videnskabsmand, Dr. 
Aleksa~ l(fsibC .Foraaret rejste til 
Gr*ntand som Medlem ar den gcodretiske 
Ekspeditlon, var han en skre5get Vild· 
mand med et a! Vejr og Vind rl'>dmosset 
Ansigt. Det hvidblonde Haar og Skreo; 
kunde i visse Belysninger raa ham Ul at 
lign~ en reldre He:·re. hans Alder l:>lev an
slaaet til hojst forskelllge Tal, fra 25 til 
80 Aar. Nu trreder ind a.d Wre'l.1 en ma· 

ger, glatraget og kortkllppet Yngl!ng, for 
hvem lngen mere vii dromme om at give 
Plad~ i Sporvognen a! Hp!l!ghed mod den 
JEldre. 

- Hvor er Haaret og Skre!fget? sJ)Ilrger 
vi. 

- Jeg maatte tage det af, slger han Pa:\ 

Dansk. Sornmerens Samv~ mcd danske 
Kammerater har lrert ham at l:>eherskc 
vort Sprog. - Vis.:;e Forhol.d paa Grund 
af det meget Sam!~,,.,,.., "led &,~r•moerne 

gjorde det niX! venc!l~; •. 
Vi forstaar en halvkvredet VIse og gll

der over I andre Emner. 
- Var De tufred~ med Rcjscn og Ud

byttet? 

- Ja, siger han med et clybl Lrengscls
mk efter Grf)nh.nd og Ekspcd•itlonens 
Kammeratllv. - Jeg var tllfred.s. Grpn
la.nd1 va.r endnu smukk.ere og interessa.n
tere, end jeg havde for~tillet mlg. Det er 
en stor Lykke !or Danmark at haye et 
saa klassisk La.boratorium for sit vlden
skabelige Arbejde. Her, hvor Naturen 
endnu er som !or Tusinder ar Aar siden 
1 Europa, faar roan Svar paa mange 
Gaader. Netop de SJ)!jrgsmaa.l, der l:>e
skreftigWe mig ved Studiet a.t min Hjem
stavns geolog.iske Mrerkvrerdlgheder. 
Fjelds~rne I TatAabjergene, fik jeg For· 
klaring paa ved at se Indlandsisen, Brre-

- Var De heldig med Vejret? 

- Nej, langtfra. Taage hlndrt'<le os 
sta.dig. Engru1g maatte vi blive ti Dage 
paa en Fje·ldtop med megct sparsom Pro
viant, og 1 det hele taget var Turene ofte 
haarde. Jeg har tabt 18 Kilo pa.a Rejsen. 
Men jeg har vreret lykkellg over at faa 
Lov til at samarbejde med danske Vl
densk.absmrend. Aldrig CPI~c jeg mig s<>m 
Udlrendi.n,g. De er herllge Kammerater. 
0g jeg haaber, det lkke ska.l bllve min 
sidste Gr~nla!Il.dstur. Hvor er Esldmoerne 
elskelige, gode og barnllge. Mrerkellgt, at 
en saa barsk. nresten brutal Natur kan 
frembringe sae. blide og muntre GemyL
ter. 

- Rejser De nu Ulbage til Polen? 

- Ja, om ca. en Uge. Jeg skal l Vlnter 
holde en Rrekke Foredrag i Lwow, og til
llge bearbejde mit nYindvundne Materlale 
ar Brre· UndersPgelser, mea - aUerfjjrst 
skal jeg hjem og se til min Famille I 
Sydpolen, hvis EJendom dcsvrorre synes 
at have lidt stor Skade under Ovcrsvpm · 
melses-Katastrofen I Sommer. 

E. 
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.Rvem b0r bli Norges 
sen de--f0rste kvinnelige 

7 
soen lbm\j!Srere. eJ.W f<>r usa.mmen 

m an·n • t40.,ooo .aaoorik:acere. ag det er Mtkf 
~t1Ag mio ha.r .saglt. Hun ha.3anbe , 

Selv om vi iloke a.klknlrwt ltil da.glig :rant .A.merlkla. 6. studle·re CaDSk sos1 
ha.r den sere A. om:gAes ~ utenlandSke lo'v'glMlil.ng. da.nsk samvdr.ke 1 l 
mmlstre, ibender det al1l:kevcl iklke sjel- ket, da.n.ske lfollkeskolier og dansk ki 

den, e.t vi fAr smJ-ednllJJg til 6. se dem J10nisasjoo pA. Gr~. M'.en deta 
d otfentligibeten.s illatterende lys. Den ikke bal'e tu den e.m.erlkaDSke aDmen 
SS<}sle el-skverdi:gbet som ved slike an- het bun ha.r henvendt el.g. I t 
ledlllinger regner over den norske al- lange sa.mtaler har hun orlentert p 
menhet. drypper ogsli. o~r denS be· l ident Roosevelt om Danmark, · 
a~jedne representanter, jourD.a.iistene. ham GrsJnlandsfUm i Det 1rv1it1e bus ot 
Nu er det naturligtvis en hofferdig tan- gjort ham levende interessert i hr, 
ke t. Oifierentrere mellem ~ det Sta.umngs personligbet. I 
ohaa'meretlde ~en og den spirttuelle Nu kan man nok fra nomk side 
l.D(1 hj!Srer jo med tU minl.sterfaget om- mene, a.t ser'llg !'0~ det siste punkts~ 
•brent p! samme ~te sam hurtighet og ~dkommende kunde den cJlarmerende 
ufomrdethet aUtid fj!Slger med brand- miMSter ha. anve.tlldlt tilden noe bedre~· 
vesoenet. men Damna.rk mil. selvfj!$1gelig v~ 

AL1tkevel mi. det vtere ti:Uatt p1 henry•'klt over A v~ere gjenst>and for en 
g~l'l.llmla.g av no en beskjedne per90na'ige siLk opmerksoo.nhet f.ra del . store re
maktJta~lser A. frernh'eve verdens 00 pulliHkks elde. 
enme :.tM!mloelol:ge di.ploimater p1 be- Og for A fO<I'Ikla.re den ;m:IDssaJ.e 
ko~Lllfi av de me.SkuiLine minlstre. w'l'iklcdng som de.nne Danme.rtkspropa-

Fo.r t'O d!llg.er sid'en pas.sertoe den .g:wnda mil iba gtjort i Amerilka, er det 
ameri1kan$ke minister i Kj~benh!IMl, n~dvenclig A gj~re noen ;pe.I'SIOID1tge be· 
mr,s. Bry8lll Owen, Oslo med .,Fredrik merkntlnger om mlnlstereDIS mntag-en· 
vnl" p1 vei til Kj~benbwvn. Oslo- die person. For nun va.r 1nnta.gende 
·korrespondentene til de store Kj~n- J.angt ut over de ikO'IIIVensjon.clle h¢· 
havner-e.W:ser va.r i d'en anledninlg m9t.t }igbetlsibegrepers begTensede mA:lest'Ok.k. 
frem for A mtervjue minlsteren ei'ter Hun er en av disse ajeldne smukke 
tllb&kekomsben p§. europe~k punn. Sl- 'kvinner som bevarer sitt vesens !rislre 
den bun forlot I>emal'k for et balvt s~e ~lv om det er hv!\te steDk i 
1r siden, bar hun ~ Gr~d, aile- h1ret. Efter A. ha telt en balv times 
ha'Wlene <p! Vestikysten, og skre'\'et en 

' begei~t bok om ~. Hun ha.r dess• 
uten vmrt gjest i Det hvite hus i Wa
shington to gMger, - bA.de ved a.n
komsten og ved avreisen, - og dertll 
ha.r llllln holdt 72 fpredra.og om Dan~ 
m!lllk og Gr~nlanicf d. alle Amerlk81S 
store byer. Hiver gang fur et par tut 

tid med mrs. Owen har man et ster· 
kere mntry'.kk av A. ha m<¢tt en grande 
dame !ra det a.merikan"Ske a.ri:stolm!..ti 
enn av A. ha ta.lt med en diplomat. 
Ak.k, nel d.e.nne akt:live og 1pne mter
esse for po!Jitive menncskehige verdier 
er nok mere kara.kteristi.sk for den 
store dame en.n !or gdeD.Demsnittet a.v 
diplomatene, som lever t en verden 
.h.vor de f'le:ste ord ha.r t.8a't em oprin· 
neiUge verd! og betydn!Dg. 

Nu klan man muHgeoo mene, wt en 
m~nl9be:rs ltjiiorslte pl1·kt er A &T'betd·e f,ar 
sitt eget 18.1lldl' intereseer i det f rem
medle land, hvor lb.Un !bar s-in minl&ter·. 
pos.t. Men er Ucke det ltttt korttlcll.kt. 
Deter noe llJV eDo psy<kQ]og1:Sk , selff9fl~, 
at tu.l.baoltevtrkininge.n. t'Dallilllerk V'li bli 
eD.Du sterk~re og ytre slg sam en ¥:ge 
a.v· Amerlka-sj'\Jllpatl. 

Dette var mz,s. Bryan Owen. Men 
sa hwr vi et a:antet na.vn fra v1-r egen 
bekjenotskaop$krets, madame Kollontay. 
Det var uteD tV'll en etor dtplomatisk 
bedrltt en denne kloke og sympatiske 
dame 1 vl.nne en stilt posisjon som hun 
gjorde h'er 1 lanocret kort ef!ter den. rus
slske Tevolusjl()n. Og er det noen som 
er 1. tvU om a.t det skyldtes h'ennes 
personi<lge eg.enska.pe.r, ben.:loes kaok· 
Sk.ap og ta,lct. En anonym eovjetherre 
kundle m·wn k:arlskje JOOte.re b:a isolert 
om ma.n SSnskiet d'eh, enn dem~.e store 
da<me hvls personMghet og vesen gan· 
ske ID.atuofl!Lg pA.'kalite e:os b~et. 

" 
Main 'behjllve.r 'l:klke A lha. etor m en

nesk'0launnsk.o.p for 1 for~A.. at en be· 
tydclig drume ofte klan utr~te mere 
eml en m.IIIIllll. hvis bety<hl!mg b!llre lig· 
li'er i han:s em'bede. Kiv.Lnnene e~ ~ 
.oom 1rhundredene bl1tt ibe~et for 
sin D&.turllige &'iplomatisk'e sans, men 
det er fpnst vAr tid:s to store og ~- \ 
terst fordoms!rie republikker, som 1ta.r 
vA.get 1 gj~re dem tU di.plomater. Selv 
Ne.poleoo lb.a.dde en. smertelig el"faring 
for hvad l!!vinnelig motsta.nd lwn.de 
bety. Det var 'ikke for mge:nting a.t 
han lb.a.tet ma.d8me Stacl av et opriktig 

hjerte. 
Deter selvf9flgellg et spj!SrstniM som 

en va:k>ker d:a:g klan og bj6t' bll a.ktuelt 
i vA.rt l<a.nd. Hvis vt skal lha en kvin
neltg dlplomat, ibvem ska.l 'V'i. da. vel~? 
Selv!~g'ell~g wgen, !SSr vi ha.r funnet 

·~ ·"- - ... --tna.+ a"" mili0 som ogsl er en viJt,tlg betmgelse, 
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AJJ·I·kA•~• _... AA.. men Danmark miA. eelvfji!.lgeMg va»'e · 
,,..,. .... Q, ....,.. V'lere tl!lilatt pA 

g;I'IWlnlag av noen beskjedoo perSO'.O!lige,' hency<kit ov.er A vtere gjenstand for en 
iaktta<»<>lser ... r-~·""' d •~· sllk opmerksomhet fra den store N!· 

o~· .. • ..... weve ver ens ""~ uJb1.ikks sloe 
eneste ~ellge d•lplloanater p! be· p . · 
kostlowg av de llli&SikuLine ministre. Og for A f011kla.re d'tln Jrolo!tsale 

For to dager siden passert.e den vd.rlmdng som denne Danmetlk.spropa
amerllkanslre minl5ter i Kjj1Sbenh81VD., ganda miA. ha gjort i Amerika., e:r det 
mrs. Bryan owen, Oslo med .,Fred:ri.k njiSdvendig A g:jjiSre noen pe.MOnlige be· 

VIn" pA vel ttl K~niuwn. Oslo- merkninger om ministerens inntagen· 
lrorrespondentene til oe store KjjiSben- de person. For hun va.r inn.tagende 
ha.vner•v.tser var i den anlednin:g msstt langt ut over de koniVensjoneUe h~
trem for A. intervjue m1nlstereu efter ~het'Sbeg.repers begrensede mllcstokk. 
tilbakekomsten pA europelsk g.runn. Si- H~ er en av dillse sjeldn.e smukke 
den hun fo.rlot Demmallk for et halvt •kvinner, som bevan!r ~Sitt vesens fr\s.ke 
A.r sid~. lbar htln besj!Skt Gr;nlan<l, en-e sjiSdme selv om det er hv·tte stenk i 
ha.vnene pA. Vesbkysten, og skrevet en hA.ret. · Efter A. ha. ta.lt en halv times 

' be~t bok om d~. Hun 1Jimr dess· tid med mrs. Owen har ma.n et ster· 
uten vert gjest i. Det hvite lbus i Wa· kere •i.D.n.try.kdt a.v A. ha. m~tt en grande 
sbin.gton to g.a.nger, _ b!de ved an- dame fra det a.merika:nske a.ri:stokTa.tl 
knmsten og vC!d ·awcllsen, _ o.g dertll enn . av 4 ha ta.lt med en diplomat. 
bar ihn.tn lholdt 72 .!predr81g oon !)an,. Akk. nei deoo.e akti:"re og A.pne dnter
marlt og Grpnland t alle Amerl·ka. esse for positive menneskeJti:g.e verdioo
stol'e byer. Hver gang fur et par t.ut er lllOk mere kara.klberlsti.S<k :for den 

· store dame enn for ·,roennemsnittet av 
d'iplomatene, soon lever 1 en verden 
hvo.r- de 'flleste ord har ta.pt slnl oprm
nelige verdi og betydning. 

. Nu kla:a man mulLgens mene., a.t en 
minlsber;s lf~rste pli·kt er A arbe!de for 
sitt eget lands illteresser 1 det frem
in~e land, hvor hun !tar sin mi.nlster
p<W.. Men er ik.ke det l~tt korttenkt. 
Det __ er noe aw eD psykoJogi.~ ool'V!~ge. 

at ~bakevirkal.ingen t ' Dan.muk vll bH 

ennu sterkel'e og ytre slg som en ¥Ige 
a.v· Atm:erika-s}mlpati. 

Dette var mrs. Bryan Owen. ~n 
sa ha.r vi et 8Jllllet navn fra. 'V'A.r egen 
beltjenlbskapskrets, madame Kollonta.y. 
Det var uten tV'Il en etor diplomatlsk 
'bedrilft e:v denne kliolke og sympatlske 
dame A. vinne en aMJt postsjon som hun 
gjorde her i landlet kor:t ~ den 'l'US· 

siske TeV01tlsjon. Og er det noen som 
er i tvli om 8lt det skyldtes bennes 
persolli!i<g>e egenska;per, hen.nes kilok
!ikap og t.a.kt. En a.oonym sovjet'herre 
kunde man karlskje l'etltere ha i:Solel¢ 

om man ~et det, enn denne store 
dame hvis per90ruil.ghet og vesen ge.n· 
ske naturlig p!kadte ene h~!.igbet . 

• 
Man behjiSver ikke l ba etor men

neskelrun:nskap for l forst!., at en be· 
tyodelig dame otte ka.n utrette mere 
eDD. en ma.tl!Jl hvis betydning ba.re Hg· 
.ger i hans embede. K\'l.nnene e-:- gjen

~ A.rhundrede:ne bUtt be~et for 
~ natur.Uge diplomatllske sans, men 
det er fpmt vAT tids to store og y.t

terst foroomsfrl:e repub11kker, som bar I 
v4-gi!~ '- gj¢re dem tU diplomater. Selv 
~apoleon lhadde en smertelig er!aring 
for hvad lwlml<elig motsta.nd kiun<le 
bety. Det va.r ildre for mgen>tln·g at 
ib<an lhatet mad~.e Stael av ~t oprtktig 
ibjert-e. 

Det er se!VIf~g<el<tg et !SpjlSrsmM 'som 
en va.k•ker dlag kan og lb,0r bll 01ktuelt 
i vA.rt lJS.nd. HvJ.s vi skal lb:a. en kvln
neli:g diplomat, !h:vem sk<&ll V'i d·a velge? 
Selvf$61~ ingen, fiSr vi ihar funnet 
da.men ~Sotn eier bele samsplllet av mlil.j~ som ogiSA. er en viik<tig betinge.Ise, 
njiSd~ndtge eg.enSkaper. Men VII m4. og dt~rt:U et ll&sjona.l:t silmela;g vU vtel'e 
kunne gA ut fra.. at den moderne ut- t!ll garanti for 81bsolutt lojalitet. 

da.nnel.se pA. bred sallll1fundsme9sig ba· 
sl.s som ogsl vA.re unge da.mer barr 

fAtt, f~r el'ler senere vU kllmJJe gi lcva
llflserte kv!innellge mlnlsteremne.r. En 
tmg ~ stkkert. Det foorores en vlss 
europeisme a.v en dame i en sJ\k stU
ling som vi.re norske forhotd van.ske· 
li.g~. 

Men bv!.s vi skulde v.elge, hvem 
slwi!de vi da pla.sere bvor? Det er et 
spjiSrsmM som <let v!Jde v11ere inberes
sant om noen av V'lre lesere fan.t A 
kmme besva.re, selvtj!lllgell.g med en 
loort begrunnelse. 

VI ikan gje.r.ne gjjiSre be.gynne<lsen: 
Nimli Rqn Anker i Sovjet~Russland. 

H'lllll har den store dames betydnlng\9-
flille egenskaper, hun bar t h¢ grad 
~ mte1le!ktuelle (o.rutset.Jllnger, den 
ln!OO~ og sympatl for det freanmede 
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I) 
s]{river deo 

EN FR.ANSKlfAND HYLDER DEN 
DANSKE ~ONLANDS-KOLO-

NISATION 

Den ausete franske Kirurg, PJ·otea
sor ved Pam• UnJverslt~t. Jean

I.orll-,f Faure bar for nogle Dage slden 
pa& E1·11e3t Flammariomt Forlag ud
sendt en Bog, .. Au Groenland avec 
Charcot", hvorl han sklldrer en Rej11e, 
som han sidste Sommer toretog rned 
sin Kollega, Dr. Jea1t Chm·cot, der er 
saa kendt her 1 Norden l sin Egen
skab at Po!artor·sker. 

Professor Faure fortoolle,· forst spo
' gende, hvorledea hans Rejsc kom l 
Stand. I en at A cadumie de M t1dectt1es 
Korridoret rnodte han en .Dag Charcot, 
som spurgte ham: - VII De med pan 
rnlt Sklb ,Pourquol-Pas" til GronlatJd? 

Spergsn1aaiet blcv gjo:t uden lnd
ledhing. Og Faure, som 1 FoJ·vojcn 
l1avde rejst det meste at Verden ruodt, 
dog med Undtagelse at Norden, .sva
rede Ugesaa kort: - Ge!'Ile . 

.Hvorefter Tidspunklet blev attalt, 
1 ;~di~:o:::~o:o:~~:: d~! :~~/~~a~~;~ 
foretog med sin beromte ,.Pourquol-
P88".-

Han tortsrettcr med en Sklldrlng at 

I Ssrejsens H~~endelser, at sine Oplevel
ser paa Grenland, af selvc Landet og 
dets HiStone, at den dansk-grenland
ske Betolkning, at Esklmoerne o. s. v. 
Og han er betaget at den storslaaede 
Natur og udtaler sig med den val'me
ste Beundring om Danmat·Jcs R olonlsa
tlonsvmrJ<. Han siger et Sted f Bogen! 
.,Se, alt det bar Danmarlc gjort tor 
cie Ulykkelige, der levede, glemt I den 

1 ev:ige Is paa Ostkysten. Og man maa 
huske, at det danske Folk, aaa lllle at 
Landomraade, saa smukt gennem sin 
Histone - t-'!L.;;J ~nuner ikke,· at 
D~~ i l~!• ~ar d!l eneato, der 
ikke svigtede 2'-{~,.e.oJeo~;~s Frank rig - . 
at det danske Folk bar Udfort dettc 

' Genrejsnings-Arbejde af nogle Hun
dl'ede Mmnd, Kvinder og Born, uden 
anden Henslgt end den at opfylde en 
menneskelig Pligt. For dette Vmrk 
koster Danmark mange Penge og &ab
ner ikke Udsigt til nogen materiel 
Forde!. Danmark ved, at det er smukt 
at arbejde i det Godea Tjeneate, og at ' 
et stort Vmrk otte er mere vaerd end 
en god Forretntng." 

Det cr fnstende at citere mere at 
den interessante Bog, men det er 
unBdvendigt, for den vii sikkert snart 
foreligge paa Dansk. H - n. 

--==--
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Bladet: 

Eks tr.ablade t 

Grgnland bgr absolut v~re et .. 
lukket Land\ Rockwell Kent fortreller \ 

DEN beremte amerikanske 'Forf:!tt1:lr 
o' )later Rocl.wcll Kent er kommet. 

bertil fra. Grenland med ,Disko" efter 1 

halnndct Aar at bavo opholdt sig blaudt 
rle I ndfedte i Nordgrenland. Rockwell 
Kent. bar fort en evontyrlig 'Iiln('lrelse og 
t>l' kommet Gronlrenderne paa saa urert 
H old, som deL kun lykkes £aa. 

Hons Nav11 vnr a lleredc i 192!) ver
deu~kendli i Forbit~clelse rued Groulnn<) , 
l(leb ban i en lille Moiorbaacl gjordc 'l'u
l'!'n fra No~a Scotia til Grouland . HH u 

itk da Int.ot:esse for 1!.~ lr.ere de lndfodtc 
n~rmere at kende, og han vender dcnue 
hang talbage som en begejstret Ven ;d 
Grnnlrenderne - og som en \':lrtn ' l'i i i:HI'II· 
t:;cr ar det danske Styrc deroppe. 

De er meget bcd re Kristne end de 
Kristne i den ovrigc Verden, tdet jeg 
dog i denne Forbindelse kun taler om 
deres Maade a t vaarc paa som Men
nesker; thi rchgiost set er Crenlam
derne ikke Kristne. De tror lkke paa 
noget, ha r faktisk ingen Religion. 

11cr ,·il Jt' g gcc·uc IJn n~ l,o,· Lil nt, pege 
pna eL uht•hli~L ~·orh oltl pan Grcmla.oJ. 
CA.uske v i!o.t rr j<•g >:>0 111 A cucri kaner e 11 

Ont.~i·la, 111c11 jl'g l ull' jo Lov til ttt ha n• 
nc i 11 ;II t'll i ng. Ill! drn C'l' uudcrb,vggr.L a f. 
lll jrg i hal\':111U\ 'l. .\:Jr urlrlukl<<:'llde hac 
lo·vel "'"'lllll'll cncu 1[,, l1cdfodlr 1kropp<?. 

Undervisningen maa adskilles 
fra Kirken. Otn amerikanske Even tyrer , Fortattt r 01 

Mater Rockwell Kent. Mine bedste Venner paa Jor · 
den er Grsntamdere. 

- D~l ct· t .nth•nl.•lll11¥rn. jc,; ' ol t.nli· 
sc·rc. og JCl; taler Ita om f'orhohh-or 1 :-iord· 1 n, b Greoland 8kal mdla10e on Pl~d! 1 

gronland. /.ror t:rcrul.~·urlrrur ,.,,, "' ,.,~oct I \ erdcn. er del JO el naturliJ;L Kra.T. om 
cJ.nurlio Otulru 11 l1c. Joor en ,\uH'I'ikancr ·~ I Gronland t.ommer til dct. Til JO o;~~aa d · 
nes deL ,::ansl.c haa hloot ~aadan at l.;edc b:eo~;c oelop a! t.:odcni~inr - oa rco;r 

- ,J cg bar vreret. paa Gronland i bah·
audeL Aar, men deL er alt for kort, ind
l~der den sympatiske Amerikaner i en 
Samt.ale paa B ole! .,Rafuia" . Jeg holder 
1L01&adelig meget ar Grenland og Gron
loonderoe. Min Koue var jo med nogct af 
T1den deroppe, og clct cl' sanclt, naar jeg 
f<tlo(er. ~tt vi beg go har nogle af ,,ore bed
,;te ' enuer t>a.l~ Jorden blandt Grenl~n
dm·oe. 

De er lkke primitive, uvidende 
Folk,eom man sommeTider har villet 
ger• dem til, men Qr"nlaanderne er 
lntelligente og pragtfulde Mennesker . 

Undcrn~nin~: 1.1~ l\1rke samm~n. 5001 de~ cr 

Tilfreldet pua Ql'(mland. o~; det cr min Over· 

bevi;niug. at w<'gel "ildc ,·rerc vundel. lwls 

man burtig•L muligL arlskihc de to 'l'ing. 

Gronlrendcrne cr N ~;;a in l clligent Folke· 
flerd . at de 11 ~11Jl kan ltcrc og mcg~t gcrnc 

,.il lrerc. 11,·01 for lrcc·c r mQn d~"' 1kkc :-;,,r·o~;. 

'H i;L(Iri~. ltctCJ' ll cm 0 111 andt'() L.ande o. • · v. 

Uer cc· jngN> ' l 'v r ~l um , al l nlCI'CS~cn er d cr. 

og som ct Jcllu l.!;k$~wpe l ka.u jcg n;:cv ne. at 

nere 0 rpnh.cndcrc har flait I 11 wig, a L de 

~terne vilde looro Engelsk. 

Et enestaaende Eksempel paa 
Kolonisation. 

- R\'ad er ellers Dere~ Me11ing om 
de~ dan~ke Sl ' re paa, Gronland? 

- At det. er meget fiut. Del rla11ske 

St,)' l'G paa, Gronland kan paa Gru11d at' 
Forholdene ikke bruges som dirokte l<'or
billcd& for and re Nationer. Det er JO 
ganske egne Forbold deroppe, men Dan. 

marks Styre er efter min Menlng et 
enestaaende Eksempel paa Kolonl· 
sation. Naar det ekulde gtree, kun
de det ikke eke i mildere OJ smuk· 
kere Form end den, Danmark har 
anvendt. Det er da OJ&aa mit lnd· 
tryk. at Qr8nland er bedat tjent, 
hvls hele Landet bliver under dansk 
Konlrol. Lad mig under dette liJI 
nilBvne, at j~ er Tilhanger af et 
lukket Qranland . JeJ tror lkkt paa 
Cavnligheden af at lukke Ortnland 
op for hele Verdtf1· 

- Vtl De ulv .. tilbage til Greuland ?' 

Mlt eget Hus paa Grsntand 
venter mig, 

- Ja, i 193>1 veuder jeg Lilbg,ge lil 
Gnmlaud. J'eg bar fa$e~ l'l.ti~ egeb lil lfl 
Rus derop11e, og det &i.aar og venter paa 
mig. Gronland. et: et I.and , som man &La
dig d l 1·ende tilbage til, naar man fent 
en Gang ha:r vreret der. 

- Vi i De 1;nar t udgLve Der!'l'l Arbej· 
der fra Greoland? 

- Ja, jeg udsender en Bog om Gren-

land og Gre nlrederne med mine egoe Tcg

nioger som l lluslralioner. End'l'idere bar 
jeg maleL ikke u a faa. Lmrreder fra deL 

~kenne Land, og jeg haaber, naar )eg nu 

er fmrdig med Julen i Kew York, aL kun

ne tjeoe saa mange Peug<.>, at jeg kao 

\'ende tilbage t.iJ Grouland til den Illan-

lagLe Tid. Bert. 
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Watl{ins i 
I(~ benhavn. 

Fo.rber edelse af l.uftvejcn 
over Grenla.nd. 

Watkm.,. 

Den lille, smarte Englamder Mr. 
Watkins, hviB Ekspeditlon til og Op
hold i Gr0llla.nd i Fjor sa.tte Sindene 
saa stmrkt J Bevregelse, kom i Gaar 
hertil for at optage Forbandllnger med 
Gronlands StyreJse om en F'ort6ettelse 
at det videnskabellge Arbejdc. 

- Vii De s-ige noget om Deres Pla
ner, spurgte vi Mr. WatkiN under 
hans Ophold paa Hotel Ratnia. 

- Jeg ka.n desvrerre I 0jebllkket 
kun &ige, at jeg er her !or at forberede 
en ny Eksped.ition. 

- Hvorhen? 

- Det blivcr i A.ar u<Ielukkende til 
0stgr0nland. Jeg tager Station l Nser 
heden af Angrnagssalik, men ud over, 
at det grelder en Videreforclse at vore 
videnskabelige Forberedelser at Luft
vejen over Gr0nland, kan jeg lkke ud- I 

·ta:Ie m.ig i 0jebHkket. Jeg bar n&gtet 
at sige noget W de engelske Blade ved 
mtn Afrejse, Raa de torsta.ar, a.t <let 
Kunde se underllgt tld, om jcg nu snak· 
kede l0s. 

- Hvornaar rejaer De? 
- .Med ,.Gertru<I Ra.ak" eo 

..TuM l!aaned. 
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n. ·Geo~gi .. om danskj 
Styre i U.ronland. 

Kun ekonomiske Aarsager forhindrer, at den tyske 

Videnskabsmand beseger Grenland i Aar. 

Dageu1 Nyheder prl'r&t. • den maegttge Indaa.b, som DII.I:UI1ark 

Bamburg, 
1
'·' ·.<tag. /lgennem Aarene bar ydet t Grenlande· 

DEN FREMRAGENDE tyske Gren· fora~gen. Tamk en Gang, hVUke 

land3forsker, Meteorologen, Dr./ danake Forskere der ha.r v:tet derea Ltv 
Georgi, der overvtntrede paa. J.ndla.n.de- og .Arbejde ttl Grenla.n.d, 0g ~em-
isen, er for Tiden fuldt beskaetttget se en Gang deres Resultater at .Arbej

med at bearbcjde dct paa Wegener- det. De er uden Sldestykke i.ndre Ste
Ekspeditlonen l.ndsa.mJede Materlale. 

der i Verden. Men skulde det endellgt 
gaa galt for Da.nmark ved DomstoJen 

I Haag, mas. man i bvert Tilfaelde kun
ne forlange, at der bliver taget store 

Hensyn til Danmark og til de aUerede 

Man bar villet vide, at Dr. Georgi 
ogsaa i Aar skulde til Grenland, hvor-
for Deres Korrespondent har fore· 
spurgt Doktoren, som lmldlertld be-

klager at maatte dcmentcre. 

- Hvortor bllver det da ikke 
noget? 

Dr. Georgi, 

- Jeg bar rent ud sa.gt ikke kun
net samJe sa.a. nJ.ange Penge sa.:mmen, 

som en sa.ada.n Ekspedttfon koster. 
Jeg er meget ked at dct, ford! rnine 

Erfaringer !ra mine sidste Rejscr del
vis gaar til Spilde. Jeg kWlde gerc 

en saadan Rejse meget bUllgere 
Aar end om !aa Aa.r. Men det er for
staaeligt.. at man heUer ikke frll Dan
marks Side ha.r kunnet yde mig Til

skud i Aar, bvor man udru~ter Lauge 
Kochs store Ekspedltlon. 

D et bedst • Iodtryk. 
Forevrigt vil jcg gerne endnu en 

Gang slaa fast, at jeg har faaet det 

s.Uerbedste .Indtryk at hele Styrelsen 
t aile de Kolonfer, jeg bar be3ilgt paa 
mine Rejser. Jeg kan ikke tmnke 
mig, at man paa nogen Maa.de kan 
fl.nde mere forstaaende Embedsmmnd 
og Kolonisatorer end Danskerne 1 
Gr0nland. Danmark bar betydet uen
delig meget for GrenJand og Gron

l~nderne. NavnUg er jeg forbaveetl 
over, a.t de forskellige Haivblodsmen
nesker, man bar i Grenla.n.d. er saa 
nytttge Mennesker, som. Ttlfaeldet er. 
Jeg bar hos de Halvblods kun trutfet I 
de gode Egenskaber fra begge Racer 
torenet, hvad man eUers sjaeldent 
traeffer blandt Ralvblods. 

Ogsa.a de rene Grenleendere er ab
solut dygtige Mennesker, der vu kWl
ne tilegne sfg meget at deres Leere
mestre. De bar faaet laert at leegge 
deres Arbejde om paa andre Felter 
end tidligere og er blevet ganske ha

l bile Fiskere. Men de er endnu for lldt j 
energiske, fordf de tkke taenker pa.a I 
Dagen 1 Morgen, men kun serger for 

bestaaende Kolonler. Man maa for
t il lange, at der bliver draget saa vide • 

Graell8er Nord for de da.nske Kolonter, 
f denne Forbindelse •teenker jeg navn
llgt pa.a Scoresby Sund, at man er sik
ker paa, at der tngen Steder ka.n. geres 
nogen Skade for Grenlamderne eHer 
deres Llvsinteresser. Der ma.a. sikres 
Grenhenderne den Jagt, de altld har 

I haft. Et andet Sp0rgsmaa1 maatte og

saa l0ses J dette Tllfmlde. Da.nmark 
feror en ganske enestaaende SWldbeds

kontrol paa Grenland for aile de Per· 
soner, der kommer t.ilrejsende. Det maa 
fordres, at den paa tngen M&ade slap

pes. Det er ukendt i Historien, at et 
/ Folk som Grenlamderne har kunnet be-

va.res sa.a friskt og sundt Wlder Sam
kvem med Kulturtolk, og det maa. be- , 

va.res. Grenlamderne har det sa.a godt, 
som det overhovedet er muligt, under 

( det nuvaerende Styre, og de kan aldrig t 
nogen Sinde faa det bedre. B~1 



I fordre8, at den paa ingen Ma.a.de slap
pes. Det er ukendt i Historien, at et 

) F olk som Grenlenderne bar kunnet be
vares saa. frlskt og sundt under Sam
kvem med Kulturfolk, og det maa. be- 1 

va.res. Grenltenderne har det saa. godt, 

som det overhovedet er muligt, under 

det nuveerende Styre, og de kan a.ld~rig < 
nogen Slnde faa det bedre. 8--fL f 

( 

Dr. (k(Jrgi. 

- Jeg bar rent ud sa.gt lkke kun
net samle saa mange Penge s&m~n. 

som en sa.ad&n Ekspedltlon koster. 
Jeg er meget ked at det, !ordl mine 

Erfaringer fra. mine s idste Rejser del· 
vis ga.ar til Spilde. Jeg kunde g0re 
en sa.ada.n Rejse meget bUllgere 
Aar end om faa Aa.r. Men det er for
staa.eligt, at man beller lkke frll. Dan
marks Side bar kunnet yde mig Til· 
skud I Aar, bvor man udrul'lter Lauge 
Kochs store Ekspedit!on. 

Det b e ds t e l ndt ryk. 
Forevrigt vil jeg gerne endnu en 

Gang ala& fast, at jeg bar faaet det 
allerbedste Indtryk at bele Styrelaen 

1 aile de Kolonier, jeg bar besegt paa 
mine Rejser. Jeg kan ikke t&o.ke 
mlg, at man pa.a nogen Maade ka.n 
finde mere forsta.aende Embedsmend 
og Kolonisa.torer end Da.nskerne t 
Gwnla.nd. Da.nmark har betydet uen· 
dellg roeget for Grenland og G1'0n
lamderne. Navnllg er jcg forba.veet 
over, a.t de forskellige Ha.lvblodamen
nesker, man ha.r i Grenland, er sa.a. 
n yttige Mennesker, som 'l'llfeldet er. 
Jeg hat hos de Hs.lvblod!! kun truffet 
de gode Egenskaber fra begge Racer 
torenet, hvad man ellers sjmldcnt 
t reffer bla.ndt Halvblods. 

Ogsaa de rene Grenlaendere er ab
solut dygtlge Mennesker, der vn kun· 
ne tllegne slg meget af deres Laere

mestre. De har faa.et laert at lmgge 
deres Arbejde om paa andre Felter 
end tidllgere og er ble\•et ganske ha

. I 
bile Flskere. Men de er endnu for hdt 1 
energillke, fordJ de tkke teenker paa 
Dagen i Morgen, men kun serger for 
at have Dagens Udkomme. 

Bandelsm onopolet e r godt. 
- Hvad mener De om det danske 

Ha.ndelsmonopol i Grenland ? 

- Det er udmmrket orga.nlseret, og 
jeg betragter det som en Velgernlng 
for Grellleenderne, at man dertgeDDem 
ka.n fere Kontrol med deres Forbrug af 

Nydelsesmidler, for hvllke de - som 
aile andre Naturfolk - har en Sva.g
hed. Det vilde vere edeleeggende for 
Folket, hvls det flk ubegrlmlllet Ad· 
gang til f . Eks. SpirltU8. 

Der bar ma.aske nu og da veret 
fert Krltik mod den grenlnadske Han
dele Styrelse, men jeg tror, at den er 
ganske uberettiget. Den grenland.ske 
Handel 50rger i bedste Ma.ade for sine 

.,Kunder". Grenleenderne faar de res 
Varer meget billtgere end aile andre. 

Hvorledes opfatter Dr. Georgi Strlds
spergsma.alet mellem Norge og Dan

om 0stgrenland. 

Danmark og Norge; 
Jeg vU meget n0dlgt tage SUI· 

ling dertU. Men jeg kan dog slge, at 
efter a.lt det Materiale, som jeg ogsaa 
t Embeds Med!er bar set anga.a.ende 

dette Spergama.a.J.. er det mJg klart. at 
Da.nmark har gjort et ga.nske euestaa
ende Arbejde for Kolonlserlngen Of 
KoTtltegnlngen at GNnland.. Jeg kan 

lk.ke teenke mig &ndet, end at nom

stolen t Haag vn forst&& at vurdere 



skriver den 

Dr. Georgi om dansJ¥ 
Gronland . • l 

Kun ekonomiske Aarsager forhindrer, at den tyske 

Videnskabsmand beseger Grenland i Aar. 

'den ~gtige Indsa.ta. 80m Danm&rk 
tgennem Aarene bar ydet l Gnmlands
forskn1Dgen. Tamk en Gang, hvilke 
daJlllke Forskere der bar viet derea Llv 
og Arbejde til Grenland, og gennem-

Dageu Nyheder print. 
Ba.mburg, 

D
EN FREMRA.GENDE tyske Gren

l&ndsforsker, :Meteorologen, Dr. 
Georgi, der overvintrede paa Indlands
isen, er for Tiden fuldt bes!Uettlget 
med at bearbejde det paa Wegener
Eksp&ditionen ln.dsamlede Matertale. 

Man bar vUlet vide, at Dr. Georgi 
ogsaa l Aar skulde til Gr0niand, bvor
tor Deres l{orrespondent bar fore· 
spurgt Doktoren, som imidlertid be· 

se en Gang deres Resultater at Arbej
det. De er uden Sidestykke andre Ste
der l Verden. Men akulde det endellgt 

gaa galt for Da.nm&rk ved Domstolen 
I Haag, D18.& man I hvert Tilfl:l!lde kun· 

ne torlange, at der bliver taget store I 
Hensyn tU Danmark og tn c;e allerede 

besta&ende Kolonter. :Man ·ma& forldager at maatte dementere. 

- Hvortor bliver det da ikke 

noget! 

tll lange. at 4.er bUvor 4rapt aaa -.ide 

Dr. Georg4.. 

Gramser Nord tor de dan.Ske Kolonler, 

1 denne Forb1Ddelae tanker jeg navn· 
Ugt paa Scoresby Sund. at man er silt· 

ker paa, at der tngen Stedel' kan pres 
nogen Skade tor Gl"'lml&nderae ener 

I deres Llvsl.ntereaser. Der maa sikreS 

I Grenlsenderne den Jagt, de alti<l bar 

1 ha.tt. Et andet Spergsmaal maatte og-

\ 

saa loses I dette Tilfllllde. oanmark 
!erer en ganske enest&aende Sundheda· 

· kontrol paa Grenland tor aile de Per· 

soner, der kommer tilrejsende. Det maa 
tordres, at den pa.a tngen Maade slap· i 
pes. Det er uk.endt t Hlstorien, at et.l 

\ Folk soro Grenloonderne har kunnet be· 1 

vares saa friskt og sundt under Sam· 
kvem roed Kulturtolk, og det maa bef 
varea. Grenlamderne bar det eaa ~ 
som det overhovedet er muUgt, un_d~~ 
det nuveerende Styre, og de kan &ldrl~ 

nogen Slnde faa det bedre. B-&. 

I 
- J eg bar rent ud sa.gt lkke kun-

net samle sa.a mange Penge sammen. 
som en saadan EkspediUon koster. 
Jeg er meget ked a.f det, ford! rolne 
Erfaringer fra mine sidste Rejser del
vis gu.r tn Spilde. Jeg kunde geTe 

en aaadan Rejee meget bUIIgere 
Aar end om faa Aa.r. Men det er tor-
sta.aellgt, at roan heller fkke fr'\ Dan· 
marks Side hal' kunnet .• y~e tniS ,:'il· 
~-.. ~~ ~\.1- ..... ~ 

skud I Aar, hvor man_udt;,ul'!ter La.uge 
_,~..aiL"' I 

Koehs store Ekspedltlon. 
J!of.·~* -~ I 

Det bedste Indtryk. 
Forovrigt vii jeg gerne endnu 

Gang s1a.a fast, at jeg har taaet det 
anerbedste Indtryk at hele Styre18en 
t alle de Kolonler, jeg har besegt paa 
mine Rejser. Jeg 'kan lkke toonke 
mig, at roan pa.a nogen :Maade kan 

flnde mere forstaaende 

dellg meget for Gronland 
lmnderne. Navnlig er jeg 
over, at de forskellige 
nesker, man har 1 Gronland. 
nyttl.ge Mennesker, soro Tilteoldet 



\ natt.. JUt. tlo,Uuo ... ...,1,"'. 0 .., __ 

I r;aa Jeses I dette Tll!relde. oa.nmark 

1 !erer en ganske enestaaende Sundheds-

, kontrol paa Grenland for alle de Per

,;oner, der kommer Ulrejsende. Det maa 

tordres, at den paa tngen Ma&de slap· 1 
pes. Det er ukendt 1 Historian, at et l 

I Folk som Grenlrenderne har kunnet be-

\

vares saa !rlskt og sundt under Sam-l 
kvem med Kulturfolk, og det maa be· I 
varee. Grenlrenderne bar det M& 3 
f!OD1 det overhovedet er mullgt, und 

1 

\ 

det nuveerende Styre, og de kan aldri \ 

nogen Slnde faa det bedre. B-4L. 

-
~· I 

Dr. Geor~ ( 

- ;Jeg bar rent ud sagt lkke kun-
1 

net samle eaa mange Penge Sll.mtnen. 
som en saad.an Ek.spedltion koster. 

Jeg er meget ked &f det, fordi mine 
Erfarlnger fra mine sidste Rejser del· 
via gaar tn Spilde. Jeg kunde gere 

en saadan Rejee meget bWigere 
Aar end om faa AAr. Men det er for-

sta.aeligt, at man heller Utke ti"\ Dan
marks Side har kunnet yde mig ;rn
skUd i Aar, hvor man udt.URter Lau-~- ·-
Kochs store Ekspedition. 

Det bedste lndtryk. 
Forevrigt vil jeg gerne endnu 

Gang a1aa fast. at jeg bar faaet det 

allerbedste Indtryk af hele StyTeltlen 

mine Rejser. Jeg kan ikke 

mig, at man paa nogen Maade 

flnde mere forstaa.ende 

Jrenderne. 
over, at de forskelllge 
nesker, man bar 1 Grenland. 

Corenet, bvad man ellers 
trre!fer blandt Halvblods. 

Ogsaa de rene Grenleendcre 

solut dygtige Mennesker, der v\1 
ne tllegne slg meget at deres 

mestre. De har faact Isert at 

deres Arbejde om paa andre 
end Udligere og er blevet ganske ba

bile Flskere. Men de er endnu tor lldt 

energ\ske, fordi de tkke teenker paa 
Dagen t Morgen, men kun s0rgcr 

at bave Da.gens Udkomme. 

Bandelsmouopolct er godt. 
- Hva.cl mener De om det danske 

Handelsmonopol i Gr.0nland ? 
- Det er udmrerket organlseret.. og 

jeg ootragter det som en Velgerning 

for Grenlrenderne, at man derlgennem 

kan f0re Kontrol med deres Forbrug af 

Nydelsesmidler, for hvilke de - som 
aile andre Naturtolk - bar en Svag
bed. Del vUde vrere edelreggende 

Folket., hvi& det tik uoogreenset Ad

gang til f. Eks. Spiritus. 
Der bar maaske nu og da veeret 

ferl. Kritik mod den iVenlnadske Ba.n

dels Styrelse, .men jeg tror, at den er 

ga.nske uberettiget. 
Handel 50rger t bedste Maade for sine 

.,Kunder". Grenlrenderne faar deres 

Ve.rer meget bWigere end aile andre. 
Hvorledes opfatter Dr. Georgi Strtds

spergsmaalet meUem Norge og Dan

roark om 0stgnm.land. 

Daumark og Norge. 
Jeg vtl meget D0dlgt tage StU-

ling oortll. :Men jeg k.an dog stge, 

ende A.rbejde 
Kortl~gnlngen 
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t?Jst-Grt?Jnland. 

En episode. t~;;? ...JI 
De nye nors.ke fangstsfa,jo~ 

som hlev opreltet p4 den sydlige 

del av 0st-Gr~nland i sommer 

har allerede gjort sin nytle. Ialh 

faU .kan de 2 dristlge engelsk

menn Watkins og Courtauld som 

passerte denne strekning i en mo

torM.t i begynnelsen av oktober 

lakke skjebncn for at de her traer 

pit fangstrolk. De hadde under 

vans-kellge isforhold brukt heJe 3 

uker fra Ang:magsaJik med den 

fS6lge at bAten var tem.mellg mod

tat av den skarpe nyis. Hos Ole 

Mortensen, som bJev lantiMtt av 

.:Signa lhorn• -ekspcdhjonen. blev 

engelskmenne.ne i 3 dnger og fikk 

henmder utbcdret sin bAt. Det 

Hlr et enestiicnde held for disse 

menn at de I den situasjoo de var 

lraff folk som badde de n~ven

dige •·edskaper til reparasjon a. 

clen havarer te M t. Enda var 

norcfmennen<' engstelige for dem 

da de rorh:ltte tnren til Julianne
hap. 

l tlkke l l"il'!rc ikkc minst den 

Mndsrekning de t'ikk av de nor- j 

skc fangstmenn kom de dog tiJ. 

siutt i god behold frem til sltt be-· 

stemmelse-ssted Herfra fikk de 

skibsJoiJigh6t btl Kj<Jbenthavn, bVIOl' 

danskene innkasserte mange lov

ord for at deres foretagsomhet pA 

Grf)nJand haddc bidratt tiJ del 

lykkelige utraJI av den hasardif)se 
Mttur. 
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