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Tvungen under-
visning ; a~O~k 
p8 Gronland.? 

• I I 

Danske plane!" ·skal 
dreftes av riksdagens 

Grenlandskomite. 

Kj~benhavn, 26. juli. 
(N.T.B.) Et av de problemer som 

ventes a bli diskutert pa det fore
staende m91te av riksdagens Gr91n
Jand~Qtnite og de fire grpnlandske 
Jandsnidsmedlemmer som et· kom
met til Danmark, et· spplrsmalet om 
utvidet undervisning i dansk pa 
Gr¢nland. En ivrig fot·kjemper av 
denne tanken er landsradsmedlem, 
lrerer Augustinus Lynge, som utta
ler at den grpnlandske befolkning nu 
er et blandingsfolk og ikke eskimoer. 
Dette folk b¢r konune frem til sam
me niva som danskene i Grpnland. 
Nu b1ir grpnlendingene ikke ansett 
som dansker, kanskje hellcr ikke 
som eskimoer, men under enhver 
omstendighet regnet som farvede. 
Og ingen gl)Snlending er noengang 
kotnmet frem til universitetet. Den 
eneste mate a skape 1ikesti11ing pa 
er ved hjelp av det danske sprog, 
~ier Lynge. · 

Kristelig Dagblad har hatt en 
samtale med direktp~r Oldendow i 
Styret for Grpnland om saken. Han 
sier at han ikke er motstander av 
tanken, men at det !'eiser sig mange 
praktiske vnnskeligheter, og at det 
er tvilsomt om det lar sig gjplre a 
innf¢re tvungen undervisning · 
dansk. 

• 
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Y.re>nlendeme skal r 
lCEre dansk. 

Fra Aftenpostens korrespondent. I Lynge vll at gr~nlenderne skal fA. 

K¢benhavn, 26. jull chansen tll A kunne nl\ !rem tll de 
store stllllnger. Det er hans optat-

De gr¢nlandske delegerte vii ved nlng at gr¢nlenderne lkke Ienger er 
de forestA.ende forhandllnger 1 riks- esklmoer, men et blandingsfolk. Det 
dagens Gr¢nlandsutvalg bringe pA. skulde lkke nu vrere noget lvelen for 
bane et interessant problem. Det vi- at. de lrerte et kultursprog og fikk en 
ser sig A vrere et almindellg 0nske h¢iere utdannelse. Skal gr¢nlender
deroppe A fA Gr¢nland til et dansk- ne opnA en Ukestilling 1 samfunqet 

1 talende land. Man vil nu under ror- mA dette skje 1 f0rste rekke ved at 
handlingene sjilke A fA innf¢rt en be- de tilegner sig det danske sprog. De 

' tydelig utvidelse av danskundervls- har lkke ldag danskenes rettigheter 
nlngen pa Grjijnland. Den lvri~ste og heller ikke bar de adgang til de 
talsmann blir den gr¢nlandske se- II'Vrige danske borgeres opdragelse 
minarielrerer. Augustin us L y n g e, og utdannelse. Det anlf,\Sres i denne 
c!en ene av de 4 delegerte som nyllg forblndelse at det ikke finnes en ene
kom til K~benha vn. Det har sine ste gr¢nlender som har studert ved 
srerlige grunne at l!:erer Lynge vll Kfl)benhavns unlversitet Det er d1sse 
s~ke A fa innt~rt en effektlv dansk- forhold man nu v1l se A fA rettet pA. 
j undervisning der, selvom dette an- ved en moderniserlng av sprogun
tagelig ikke skjer helt smertefritt dervlsnlngen. 
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l 1tklipp av: Morgenposten 

-
.Skal dansk bli 6rBnlands sprog 1 

E~ av 0ieblikkets mest aktuelle problemer. 

Sier direkteren for Grenlands sryrelse. 

Fra Grpnlands-kysten. 

-. JOOl't>Indelse rued de sl

ste daget6 .::skusjon om 
Gr~nland vll det ha sin In
teresse a. se hvad den dan
ske direkt~ren for Gr~n
Iands Styrelse, Knud Olden
dow, skrlvet· ! Det grpn
laDdske Selskabs Aarsskrlft 
om de brytn!nger som fore
gar I det modeme Grjjn
land og de soclale opgaver 
som venter pll. ll. bll lpst 
deroppe. 

Direktj)ren beskjeftiger slg rued 

utvlklingen I den slste menneskeal

der og tremhever a.t del s '-rste re

sulta t cr at den grjlnlandske borger 

bar funnet sig selv, bar funnet sig 

til rette under de nye og forandrede 

forhold, tar dem som noe gltt. llan 

bar trert a regne med sin egen lnn

satts, sin egeo styrke, sin egen frem

tid. 

Polllisk avspeiler dette sig dlrekte l 

:!orholdene. Han er lnnen!or sine egne 

enemerlter utmerket tx>litlak Ol'ientctt 

og vet god beskjed. kan ogsa gi god 

beskjed. 

Grpnlenderen har lrert at han har 

sin rett til overbevlsning og sin rett til 

II. uttale den og sin rett til I videst mu

llg utstrekning II. se sine rid fulgte. Det 

er lykkelig silk, og det er en heder for 

den danske innflytelse I Grpnland for 

oleblikket at bl\de danske og grc:inlen· 

dere kan hevde det~e standpunk. 

l\IEGET BOR BLI BEDRE. 

te den, en bunnllfs rorarmelse or hip· 

I,s fomedrelse finnes lkke mere, selv 

om det soclalt Jigger store opgaver for 

danske og grjinlendere l fellesskap or 

venter pA ltfmlnr. 

EN GAMMEL l{UJ,TUR D0D. 

Den grpnlandske be!olknlng er 1 st¢

peskjeen som aldri tldllgere - en gam

me! kultur er djild, men en ny f¢des 1 

landet. Mldt i den tekniske utvlkllng, 

som er s!Att ned over grjllnlenderne som 

et uvrer, og hvor han tumler sin motor· 

bAt med samme ferdlgbet som tldlige1·e 

sl" kajak, soker han A. innhente en tapt 

~ndellg utvikling. En rase i !orvandlin

gens tegn, en utvikling I voldsom for

kortuing! 
Grjjnlendeme er vel et fattlg folk, 

men under de vanskel1ge kAr er det 

foregdtt en rlk, Andelig befruktn!ng 

deroppe de siste A.r. Fjllrst sent blev 

den fprste roman sendt ut pl. grpn

landsk, og for nre 1\r slden kom det 

f¢rste gr\inlandske skuesplll. Hele den 

A.ndlige fremmarsj er sA ung og sA ny 

og sA livskraftlg. og det er Danmark, 

som preger den, ford! de menn som stAr 

1 spissen for hele denne utvikling, er l 
grpnlandske prester og lrerere som ha.r 

Utt deres utdannelse i Danmark. 

SKAL DA!IISK BLI SPROGET? 

Det er lmidlertld deres eget lands 

!remtid, som 1 fjjrste reltlce beskjeftlger 

grpnlendeme. Der~ dlkterverker er 

Soclalt ser dct beller ikke dArlig preget av stor lyrlsk begavelse, men bak 

ut, men llkevel lkke belt bra, fortset - all lyrikken llgger en fast v!lje til I. 

ter direk~reo. LGnnsnivael o~: leve· bringe Gronland op pll. slden av de 

foten er lav I Grj.inland, for lav, selv cvoksne• nasjoner ute I verden - en 

om det her mi tas mange hensyn vllje, som vi her i Danmark tJsjr gjpre 

som ikke umiddelbarl manltesterer alt for A opmuntre og styrke. 

s lg. Det bllr imldlertid meget snart 

bedre, noe som ogsa trenges. 

Det Jar sig ik.ke nekte at det er stor 

fattigdom og megen usselhet I Grpn· 

land ogsA 1 va.re dager, men er det 1·ett 

besett noe underllg l det? Er det lkke 

urime11g A vente, at Gr¢nland skulde 

vrere det eneste land i verden, hvor 

man lkke kjenner et proletariat? At 

det grjjnlandske styre som det eneste 

pA kloden skulde ha funnet de vises 

sten og denned kunnet opheve de for

skjell1gheter 1 menneskellg karakter og 

temperament, som I h01 grad betinger 

forskjellen I social slruktur? 

lNGEN ARBEIDSL0SBET. 

Over hele verden har I arhundrer 

de \.Jeste hjemer og hjerter spkt A 

bot pA. denue smertellge w ''""'·'"'·uKU<"Ijf) 
men hlttil uten hell. Hvortor sa 

!ortsetter dlrektpr Oldeudow, at 

1 srerllg grad skinner I det fattlge 

land, at solen har srerllg 

for de ensonune eksistenser p:'i. ode 

ser og lsolerte steder sAvel som for 

del av kolonlens befolkning som !kke 

pA hellde med gjennemsnlttet I bega

velse, fl1d. forstand og Arvakenhet. 

Og llkevel er Grjjnland spart 

en ubyrlig svjipe, arbeldsl;sheten 

dens hesUge sklkkelse, selv om na· 

turllgvls svlktende fangstforhotd I 

for sig kan spille Inn her. !\len 

elencligbet, som tidlig-ere tider kjen 

Radioen, som vllde \'!ere en gllm

rende bjelp p:\ dette omrade, sviktet . 

dessverre pi Grpnland, ldet motta

gelsen lkke er sA KOd - kanskje pl 

grunn av de srerlire atmosf~erlske 

forhold. Men, stutter dlrek'-ren -

selvom ra.dloen ellDU Ugger lltt ut I 

fremtiden, er spjirsmilet om det d&n• 

ske spror;s inntrenren pa Gr;nland i 
I 

sttfrt·e og st;rre r;rad nu et av ;le-



til over en Maaneds effektlv og v~re megel tydelig, ~aalede~ at man raar X. 2,00. Cutten 5,00. S. C. H. 10,00. Janus 

A(magriog. Central-Laboratoriet. F'aaspaaalleApoteker Med!cinaltabrlkenFelo et helt Engelsk-Kursus ud af Bcs0get. 5.00. H. T. og A. 1\1, 4,00. V~rkstedet, Ly0-

.,Politiken"s K ronik. 17-2-39 pcget paa, og som man \·edblivende bor anden Side er dcnne Uddannelse a! Klarhed har indset, at bvis man smskcr Tid i Kaos. Han ser, at de store Slil- Eskimo, men dog en farvet 1\Iand, der 

Gr0nlandsk 
og Dansk-

r01ge !or at naa dette Maal, er at knyt- v~sentlig Betydning for Udbredelsen at give Gr0nlamderne Adgang til Kund- linger i Landet cr i Ha!nderne reelt, er Danskeren underlegen. Endnu kan 

te Grfllnlall,c;l saa na:rt som muligt til af dansk Kultur i Gronland. skabcr og Kultur, kan man ikke nojes fllkonomisk, soeialt og p olitisk paa Dan- man ikke sige andet, end at Grlllnlam

Danmark og i saa vidt et Omfang som Det maa hellcr ikke overses, at dcr med de Boger, dcr er udgivet eller i en ske, der taler ct saakaldet Kultursprog deren er en anden KJasses Mand 1 sit 

~crhovedet' gortigt at tillorc Landct kan va:re en vis Fare !or, at de i Dan- overskuelig Aarrrekke kcfn udgives paa og bar en saakaldet bpjere Uddannelse. eget Land. Ikke fordi de Danskc vil 

daff!;k Civilisation og Kultur. Og Stem- mark uddannede Grpnlamderes S!llnner Grl!lnlandsk, men maa lcrre dem ct Han rmsker at /pre sine Landsmcrnd /wt•c dct, men Cordi et Folk, der ikke 

ningen herfor i Gronland er sikkert nu han have \'anskeligt ved at gaa ind i Sprog med C'n rigere Litte ratur, og delle !rem til samme Standpunkl, ikke mindsl staar paa Hpjde i Kullur, Oplysning 

g unstigerc end nogcn Sinde !0r, og den de gn.mlandske Erhverv, saaledes som maa naturligt paa Grund a( Forbindel- pkonomisk be(i·aglet, ,isa:r !ordi Grpn- o. s. v., er og bliver et anden Klasses 

DlrektJl!r"'i(nud • Ohiendotv re- ~ • 
b"'r benyttes. dis~e for Tidcn er og formentlig fore- sen med Danmark vcrre Dansk. lrenderne jo 1kke er Esklmoer mere, Folk. 

degllr for S91'11gspargsmaalet i " 

Gr""onland. En K onsekvcns af den be\•idste lobig vii vedblive at \'rere, og Hjemsen- Hele dette uhy!'e Problem i aile dets men ei BlandiJlgs!o~· ikke bar Ud- Kulturelt :.laar vi paa en Skillcvej. 

EFTER store politiske Brydninger Strreben hen imod den snrevrest otu- delscrnes Omfang maa derfor til en \ 'IS Faser optager Sindene blandt DanskLre sigt til at bes(aa som saadant". Erh\'crnskiftet er nu for Irengst en 

0 g paa en flammendc Baggrund ligc TiJknylning mcllem Danmark og Grad rellc sig eCter det Skllln, man og Gronlrendere i 0jeblikket. Man kan Augo Lynge !pier sig i det skjulte Kendsgcrning, idet der i Gronlands 

af Uro 0 z Vanskeligheder mcd Hen- Gr0nland, eller maaske snarcre en Be- kan h<1vc om Fr('mtidsmulighedcrnc sondre principielt mellcm trc Stand- !rykket, han sigcr dct selv mellem Lin- Styrclse er en bevidst Vilje til ai f~re 

syn til de grpnlandske Anliggen- tingelse for, at di~se Bestrrebclser skal ror de Paaga-Jdcndes Born, hvilkel P,unktcr i dcnne Sag, nemlig de Ultra- jerne, at Bega·<•bet half-caste-man, og Gronlrenderne ira dct primitive Jreger· 

der under ct blev et stort Gronlaods- lykkes, maa va-re en udvidet Adgang atter vii sigc foe Udviklingen af saa- radikale, de Moderate og de Konserva- det kan gore ondt at la?se en ydmyg og stadium til mindre kulturfjendskc Er· 

udvalg 1920-21 ncdsat. Delle ud- for Befolkniogen til Undervisning i det danne Erhverv, som disse Born nalur- th·e. alligevel sloll Bekeodelsc som dcnne: hv<'rv." 

t aler sig allcr<!de i sin almindelige Del danske Sprog. O~:saa herfor cr Stem- ligt kan gaa lnd i. Der er ogsaa andr<' De U!rraradtkale onskC! ud<'n Hensyn .. Naar Ret skal vrere Ret, kan man vel Dll er baade kloge, mandige og ve

om det danske Sprogs Still ing i Gren- ningen blandt Grl:)n l;:cnderne DLI gunstig uheldigc Sider ved detle Problem, ug til dt'l gronlandske Sprog og uansrt ikke sige andet, ..,nd at Folk, der er modige Ord. Men ud fra disse Betragt. 

land og dct dermed nrert tilknyttede i l\lodsa:tning til tidligere, da Befolknin- navnlig da, . at de unge Gronla-ndr•re Omkostninger, n<~lionalt som 0kono- frcmkommet som Blandinger mel I em ninger og af disse Grunde tilligc med 

Problem om GronJrendercs Hiem~endel- gen som Helhed ikke var srerli~t villig her bjemme undcrtidcn blh·er udsat for misk, Gronland gjort aldeles danskta- den hvade og den !arvede 1\Iand, ikke adskilhge andre onskes Springet taget 

se lit Danmark, indledet med en ktin- til at lrere Dansk; de, der talte Sproget, ansvarslos og ukyndig Paavirkning, lende i 14lbet af kortest mulig Tid. Be- er ansete i \'erdcn. \'i behovcr kun at og paa en Gang gennem Dansk som 

geode Fanfare for hclc Arbejdcts Gang: var til en vis Grad maaske endog ud- st0ttet af misfornl!jede selvkaldede grundelserne er forskellige, svinger lige minde om Meslilser og Mulatter i Arne- tvungct Undervisningssprog i Skolerne 

.. Det Hovedformaal, som efter Ud- sat for Mislro !ra deres Landsmrends ,.Gronlandspolitikcre" og forvirrede Ro ... fra Frygten !or en snarlig Opluknjng' rika, som maaske nok anses !or at slaa og mcd Nedkrempelse og Reduktion aj 

valgets Menlng bor sretles, cr Gronlren- Side. formaiorer, over !or hvilke de natur af Landct over rigspolitiske og ideclle en Smule h~jere end den ublandede In- del gronlandskc Sprog paa aile Felter. 

dernes Urlvikling til Selvsl;:cndighcd, Sporgsmaalet om Uddannclse af ligvis ikkc altid har nogen rigtig Mu Motiver til kras Real isme og Egois- diancr og Neger, men langt under den Augo Lynge mencr, at Eskimoeme i 

del vii sige til en saadan 1\lodenhed i unge Gronlrendere i Danmark C'r slet ligbed for sclvsta>ndig Modargumenta- me. En karakteristisk Talsmand for fuldblods Amcrikaner. Det sammc er Gronland i Virkeligheden aller<.'de er 

moralsk ot: okonomisk Hcnst'l'nde. at 1kk<> saa ltgr til Det kan ikke und- lion. disse Synspunkler er den gr~mland- Tiliaold~:t i Gronland. Bcgrrbet Gron- afnalionalisercde oz at Forudsretningen 

I de kan hlivr 1 Stand til at ii'V(' i rri f.411as. a t dr Gr0nla:mdere, d1•r vender Indl'or:ilse a! U11~1g i Dansk ske La?rer og Forfatt~ Av1sredaktorcn !render omfattC'r alle Afskygningcr fra for ;tt bruge og bevar.;o dct gr.0nlandske 

Forbinde•~r m..,d d<-n ovrt~t \'erd(•n. hJI m eflct .-t fleraarigt Ophold i Dan- ~:r et Krav, der i den sidste Snes Aar A ugo LJ12...ved Godthaab, dcr o!fent- er: rcn Eskimo til 99 pCt. Danskrr, fy- Spro~ saaledes allen•de er Jaldcl bort. 

raar Landt t!' nuva-n•nde Afsundrings· mark, ofte bar crhvervet sig \'aner og med stedse stigende Styrke er baaret Jig bar tagel til Orde for, at dette Re- sisk og aandeligt set, men han ancr- Som l\Iodsretning tJ1 denne frygle

tilstand engang i rremtiden ophorer." rorestlllinger, som ikke stemmer over- frem i Gronland. baade blandt Danske sultat snarest maatte fremska{fe$, selv 

1 

k~ndes ikke som Dansker. Han er og !ige Pessunisine kan opstilles d~n kon-

En af de Veje, der o.f,test er blevet ens rned Livet i Gronland. men paa den og Grpnlamdere, 1det man med voksende 
1
om Befolkningen skulde gennem en bhver Grlllnlrender, maaske ikke helt en servalive Hendrik Lund, vel kendt 

ubehagelig og oven 

ufot.ijent. Ord og 1 

dansk Side som ,.1 

,.dansk!jendtlig" er ik 

Jfge i Gronland, men 

slet, slet ikke. Der 11 

Balance bag ved, dcr 

tct. Disse Mrend er 

der for saa vidt cr 

iii Virksomhcden sorr 

lem Danskcre og Grc 

Reprresentanter !or e 

digt Genncmgangstrin 

og Samh~righed, og 

va rligt med dem. 

Aile Danske, dcr 

Styrelse og Danmark 

land at gore, har den 

at staa midt i det s 

en dansk Mand J;:an 

rer Lpnnen i sig sci 

dig l\Iedarbcjder i en 

Maal blot har det, 

at bringe en lille, iso 

dens Folkeslag ved 

under dansk Ledelsc 

Samarbejde frem l 

Plads i Solen som D, 

Det dansk-gronla 

er dct centrale Spo 

mange Sider udstra 

paa del eneste ene 

Uvsgyldig og vital In 
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vrere meget tydelig, saaledes at man faar X. 2,00. Outten ~.oo. S. C. H. 10,00. Ja~us 
alleApoteker. Medlclnalfabrlken E'elo et helt E:ngelsk-Kursus ud af B esoget. 5,00. H. T. og A. l>l . 4,00. Vrerkstedet, Ly0-

aa, og som man ved blivende b!!lr anden Side er dcnne _Uddannelse a! Klarhed har indset, at hvis man ~nsker Tid i Kaos. Han ser, at de store Stil- Eskimo, men dog en farvet .Mand, der 
tr at n aa dette Maal, er a t knyt- vresentlig Betydning for Udbredelsen at give Gr111nlrenderne Adgang til Kund- linger i Landet er i Hrendcrne reelt, er Danskeren underlegen. En~u kan 
:ll~cl saa nsu-l som rouligt til af dansk Kultur i Onmland. skaber og Kultur, kan man ikke n0jes 0konomisk, socialt og politlsk paa Dan- man ikke sige andet, end at Gr~nlren

tk og i saa vid t ct Omfang som Oet maa heller ikke overses, at der med de Bpgcr, der er udgivet eiler i en ske, de.r taler et saakaldet Kultursprog deren er en anden Klasses Mand i sit 
redet g0rligt at till0re Landet kan vrere en vis Fare for, at de i Dan- overskuelig Aarrrekke kan udgives paa og har en saakaldet h0jere Uddannelse. eget Land. Ikke fordi de Danske vil 
:ivilisation og Kultur. Og Stem- mark uddannede Gr!'lnl.renderes S~'!nner Gnmlandsk, men maa lrere dem cf Han !'lnsker at !0re sine Landsmrend hat·e dct, men fordi et Folk, der ikke 
herfor i Gnmland er sikkert nu han have vanskeligt ved at gaa ind i Sprog med en rigere Littcratur, og deHe [frem til samme Standpunkt, ikke mindst staar paa Hpj de i Kultur, Oplysning 
:>re end nogen Sinde fpr, og den de grpnlandske Erhverv, saaledes som maa naturligt paa Grund af Forbindel- pko!lomisk bc(ragtet, .,isrer fordi Gron- o. s. v., er og bliver et anden Klasses 
1yltes. disse for Tiden er og formentlig fore- sen med Danmark vrere Dansk. l.:enderne jo ikke er Eskimoer mere, Folk. 
Konsekvens af den bcvidste l0big vii vedblive at vaare, og Hjemsen- Hele dette uhyre Problem i aile dets f men ct Blandingsfol~ ikke har Ud- Kulturclt staar vi paa en Skillevej. 
1 hen imod den snrevrest n.u- delsernes Omfang maa derfor til en vis Faser optagcr Sindene blandt Danskere sigt til at bes{aa som saadant". Erhvervsski!tet er nu for laangst en 
.knytning mellem Oanmark og Grad rette sig e!ter det Sk0n, man og Gr0nlrendcre i !2)jeblikket. Man kan Augo Lynge f0!cr sig i det skjultc Kendsgcrning, idet der i Gnmlands 
1d, ellcr maaske snarere en Be- kan have om Fremtidsmulighedernc sondre principielt mellem tre Stand- trykket, han sigcr det selv mcllem Lin- Styrelse er en bevidst Vilje til at fl're 

for, at oisse Bestrrebelser skal for dt:> Paagaaldendes Born, hvilkel P)Jnkter i denne Sag, nemlig de Ultra- jerne, at Begrebet half-caste-man, og Grl'nlrendernc fra det primitive Jaager· 
maa va>re en udvidet Adgang alter vii sige for Udviklingen af saa- radikale, de Moderate og de Konserva- det kan g0re ondt at lresc en ydmyg og stadium til mindre kulturfjendske Er· 

Jlkningen til Undervisning i det danne Erhverv, som dissc Born natur
Sprog. Ogsaa herfor er Stem- ligt kan gaa ind i. Ocr er ogsaa andre 

blandt Gronlaandeme nu gunstig uheldige Sider vcd dctte Problem, og 

tive. alligevel stolt Bekendclse som dcnnr: hvC'rv." 
De Ultmradikale onskcr udC'n Hensyn ,.Naar Ret ska1 vrere Ret, kan man vel Oet er baade kloge, mandige og ,.e-

til det gronlandske Sprog og uan~el ikke sige andet, end at Folk, dcr rr modigc Ord. Men ud fra disse Betragt-
~tning til tidligere, da Befolknin- navnlig da, . at de unge Gr1mlamdere Omkostninger, nationalt som 0kono- frernkommet som Blandin,ger mellC'rn ningcr og af disse Grunde tillige med 
:1 Hclhed ikke var srerlig_ villig her hjemme undertiden bliver udsat for misk, Gnmland gjort aldcles danskta- den hvide og den farvede Mand, ikke adskillige andre !'mskes Springet taget 
~re Oansk; de, der talte Sproget, ansvarsl0s og ukyndig PaaviJ:kning, !ende i L!llbet af kortest mulig Tid. Be- er ansete i Verden. Vi beh0ver kun at og paa en Gang gennem Dansk som 
en vis Grad maaske endog ud- st~ttet a! misforn111jede selvkaldede grundelserne er Iorskcllige, svinger ligc minde om Mestitser og Mulatter i Arne- ivunget Undervisningssprog i Skolerne 
Mistro fra deres Landsmamds ,Grll)nlandspolitikere" og forvirrede R~ fra Frygten for en snarlig Oplukning rika, som maaske nok anses for at staa og med Nedkrempelse og Reduktion aJ 

lormatorer, over for hvilke de natur-< af Landet over rigspolitiske og ideelle en Smule h!'jere end den ublandede In- dct gronlandske Sprog paa aile Felter. 
gsmaalet om Uddannclse a! ligvis ikke altid har nogen rigtig Mu~ Motiver til kras Realisme og Egois- dianer og Neger, men langt under den Augo Lynge mener, at Eskimoeme i 
nmlrendcre i Oanmark er slet lighed for sclvstaandig Modargumenta- me. En karakteristisk Talsmand for fuldblods Amerikaner. Oet sammc rr Gronland i Virkeligheden ailerede er 
a ligl' til. Det kan ikke und- tion. disse Synspunkter er den gr0nland- Tilfreldet i Gronland. Begrcbct Gron- a!nationalisere:de og at Forudsretningen 

d(• Gr0nlrendere, der VC'nder lndfpr~lsc al ~1g i Dansk ske Lrerer og Forfalt~, Avisredaktpren !render omfatter aile Afskygninger Cra for at bru~e og bevaro? det gronlandske 
"ter et fleraarigt Ophold i Dan- er el Krav, der ; den sidste Snes Aar Augo L~ ved Godthaab, der offent- en ren Eskimo til 99 pCt. Oansker, fy- Sprog saaledes allerede er faldet bort. 
·fte har erhvervet sig Vaner og med stedse stigende Styrke er baaret Jig har taget til Orde for, at dette Re- rsisk og aandeligt set, men han aner- Som l\Iodsretning ti! denne Crygte
linger, som ikke stemmer over- frem i Gronland baade blandt Danske sultat snarest maatte Iremskaffe~. selv f ke_ndes ikke som Oansker. Han cr og !ige Pessilnisme kan opstilles den kon· 
l Livet i Grsmland, men paa den og Gr111nlamdere, idet man med voksende om Befolkningen skulde gennem en bhver Gr0nlrender, maaske ikke llelt en servative Hendrik Lund, vel kendt 

I 

' ~ . 

/l ~· /?:1/. 

u behagelig og oven i K0bet ganske Samhll)righedsforhold. Oct er det robu
u fortjent. Ord og Karakteristik ira stc og levedygtige, paa sin Vis dog 

d ansk Side som ,.Danskerreder" og alligevel saa saarbare gr0nJandske Be
,.danskijendtlig" er ikke helt ualminde- folkningselcment, hvorom dct hele 
lige i Gr~nland, men de passer oftest drejer sig. 

slet, slet ikke. Der Jigger kun usikker 
Som en mere og mere betydningsBalancc bag vcd, der kan gaa til Hjer-

fuld Faktor ma.a i disse Forhold tagcs t«>t. Disse Mrend er de Led i Kreden, 
med i Betragtnmg dct grcnlandske 

der for saa vidt er aUerbedst egnede 
Folkesinds stigende Udvikling hen imod 

til Virksomhcden som Fom'lidlere mel
kollekltv Samling og Samfundsforstaa

lem Danskere og Grllnlrendere. De er 
else. Del er ingen Frase, at GronlcenReprresentanter !or et aldeles n!'ldven-

digt Genncmgangstrin til dansk Kultur 

og Samhprighcd, og man skal handle 

varligt mcd dem. 

deme er ved helt at vaagnc, der er 

mange deroppe nu, som scr sig forun 

dret og forventningsfuldt om mod den 

Xytid, der har holdt sit Jndtog i Lao-
Alle Oanskc, der har med Gronlands 

det gennem en indre Regeneration. Del 
Styrelse og Oanmarks Indsats i Gnm-

er dcm, som det danskc Styre fortsat 
land at g0re, har den personlige Lykke 

sl<al tage ved Haauclen, ved blivcnde 
at staa midt i det smukkcste Arbejde, 

vrere i hdh0r Kontokt med. Dcr skal I en dansk Mand kan vrere i. DC't bre-
spges mod Fremgang ganske vtst, hge 

saa hurtigt, som Grpnlrendernc er i 

Stand til at fplgc med, men med sam-

tidig Bevarelse af det oprindeligc hos 
at bringe en lille, isoleret Flok af Ver-

delte konservative Folk, som er vrerd 
dens Folkeslag ved det yderstc Hav 

rer L0nnen i sig selv at vrere stilfaa r

dig Medarbejdcr i en Gerning, der som 

Maal blot har det, ene og alene det, 

under dansk Ledelse og i forstaaende 

Samarbcjdc frcm til sin bcrettigede 

Plads 1 Solen som Danmark mod Nord. 

Dtt dansk-gronlandske Samarbt>1de 

er det centrale Sporgsmaal. som til 

mange Sider udstraalcr Indvirkninger 

paa del cnestc enc Problem, der ha1· 

Uvsgyldig Oi vital Intere&Se: det ~arlee 

at bevare. Love og Paragra!er gor del 

ikke. Arbejdet ska1 vrere underbygget1 
af Forstaaelse. Naglen til det levende 

Frellesskab. som l:>tadig kan <'tablcrc 

Samarbejdet mcllem dcm, der \' irkdig 

vii Jofte og opdragc, og dem, der har~ 
Opdragelse behov. • 

Knud Oldendow. 

•. 1 
J 
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Ska §kimoerne~ Sprog 

De danske Prmster paa Grenland ger et nyt Fremsted mod det 

OVERALT hvor der findes under
tryldc Folk, cksisterer der et 

Sprogsporgsmaal, fordi den hersken

de Nation s0ger at undertvinge den 
andens Sprog og s~regne Kultur. Paa 

deite Punkt adskiller Danmark sig 

ikke fra de andre Kolonimagter. Net

op nu fol·eligger der :Meddelelse om 

ct. nyt Angreb paa det gr0nlandske 

Sprog fra det danske Prresteskabs 
S ide. 

Mcd Skil>eL fra Cmnland, :;om an

k· Hn for et Par Dage siden , kom og

saa Beretningerne om det sidste 

l\·ttlde i Sydgmnlands Landsraad, og 

de dermed f0lgende Kommcntarer. 
T Lobet af faa Dage vii dennc Beret

ning komme til at foreligge paa 

Dansk, men vi er allercde i Dag i 
Stand til at bringe den vresentlige 

Del af Jndholdet, oversat fra den 

gronlandske Udgave. 

Grenlrendernes iUusoriske 1·aad
givende lbad. 

For henholdsvis Nord- og Sydgrenland 

cksisterer der en Art raadgivende Raad, 

kaldet Landsraadet. Det er ganske illuso
l"isk, at disse Raad hat· noget at skulle have 

E-agt. Ganske vist b!iver de spurgt i visse 
Sager, men dcr er sjreldent nogen, der ret

ter sig e!ter, hvad der vedtages, og ior
ovrigt har de danske Myndigheder, og gan
:-kl! s::crligt de danske Pr::cster paa Gron
land saa stor Jndflydelse paa, hvem der 

Lliver l\'Iedlemmer af Raadet, at al Oppo

si~ion fra Grenlrendernes Side ganske 

druknas. 
Det kan derfor heller ikke undre, at der 

e1· fremkorurnet noglc meget g renlands
fjcndske Udtalelser i det sidste Landsraads

mede for Sydgnmland. Det er en gren

landsk Prrest, altsaa en af de faa Eski
moer, som har faaet en nogenlunde Ud

dannelse, ganske vist kun i teologisk Ret
ning, .som har udtalt sig. Han hedder Pa

~>tor E g e d e, og har som Medlem a! 

Landsraadet ~.odtalt sig for en Udvidelse af 

Danskundervisningen. Dette er blevet gre-

grenlandske Sprog 

bet med Glrede af de danske Pr::cster, det 

er lige Vand paa deres Molle. Gentagende 
Garage har man fra dansk Side gjort For
seg paa at drukne dct gronlandske Sprog 

og erstatte det med Dansk. Pastor Egedes 

Udtalelser har derfor vakt en stor Glrede 
i Prresteverdencn. 

Forstanderen for Gronlands Semi

narium kan ikke Gr~mlandsk. 

I det grenlandske Tidsskrift ,.Nalunaeru
tit" har den dan!;ke Fors tander for det 

gronlandske Seminarium Fuglsang-Dam
gaard 11lu·evet en At·tikel om Begivenheden. 

Vi vil allcr ferst !as t.slaa, at denne Mand, 
som onsker at faa det gronlandske Sprog 

udryddet, ikke selv kan Gronlandsk, skont 

han er Forstander fo•· det gronlandske Se

minarium. Han kan ikke selv skrive sin 

Artikel paa Gronlandsk, men maa have den 
overs::~t. Det er den Slags Folk, man :;retter 

til at Cot·estaa Uudervisningen mcllem 

Grenlrenderne. 
Fuglsang-Damgaard, der er Broder til 

Biskoppen, som sta rtcde Skronen om den 

antireligiose Kongres i Moskva og foran
staltede Bonner mod Sovjet i de danske 

Kirker, adskillcr sig ikke meget fra Bro
deren, men er lige saa reaktionrer. 

I Artiklen bctegner han Pastor Egedes 

Tale som ,.Gryets Kendetegn, som den 
frembrydende .Morgenrode" - ,dette ber 

l Landsraadets Historic !orstaas som en 

betydningsfuld Dag". 

En Ha!rskare af danske Lrerere til 
Grenland. 

Der er ingen 'rvivl om, at denne Artikel 
cr Optakten til et start Frerustfld. Der er 

allerede sendt mange danske L:erere og 

Lq-erinder til Grenland, Folk som er gan
ske\ ukendte med det grenla.n&ke Sprog, 

og der tales allercde om at sende en hel 

H:erskare af danske Lrerere til Gnmland. 

Man vil sende Folk derop, $om er ganske 

uden Kendskab til Grenlrendernes hele 
Kultur, deres Sprog og deres Tankega.ng. 

Hvad bliver Resultatet? At alt hvad der 
hedder granlandsk Kultut· lregges ode, for 

at erstattes med dansk Sprog og Kultur, 

som er belt fremmed for Grenhenderne. 
I Fuglsang-Damgaards Artikel ootegner 

han Dansk som Grenlrendernes Vindue ud 

mod den store Verden. Det er store Ord, 

De russiske Fagforeninger 
tilsluttes F aginternationalen 
Forhandlingerne i Moskva gav Resultat 

MOSKVA 
l•'ra 2J. til 26. November fandt der i Ar

bejdspaladset, Fagforeningernes Hus i 
Mosk,·a, Forhandlinger Sted mellem en De· 
legation fra Fag{oreningsifttemationalen, 

D'llrr. Jouhaux, Sehevenel.s og Stolz samt 

Hcprresentlmtcr for de russiske Fagfor
cninger, Kammeratcrne Schwernik, Moska· 

tnw og Nikolajewo. 

1 Paa Bas is af en 1\feningsudveksling mel
lem de to Delegationer om Crundbetingel
serne for Enheden mellem Fagbevregelsen 

i Sovjet -Unionen og Fag{or~n in~interna

tionalen enedes man om, at denoe maatte 

bygge paa Kamp mod Krig og Fascisme j 

hele Verden. 
Som Resultat af de antagne Betingelser 

forpligtede begge Oelegationet· sig lit uop
holdelig at forelregge henholdsvis Fagfor

eLingsinternationalens Generalraad og Sov

jetfagforeningernes Prresidium de efter de 
stedfundne Forhandlinger antagnc Grund
regier til Godkendelse. 

Efter Provelse og Godkendelse a! For

s lagene i disse lnstanser, skat de praktiske 
Spergsmaal i Forbil1delse med de russiske 

Fagforeningen Tilslutning til Fagfor

ening,;;internationalen lo~es . 

som absolut ikke er paa sin Plads. Naar 

man endelig vii bibringe Grenlamderne_en 

eurO!Ireisk CiviHsation, var Dansk nmsten 
det daarligste Sprog, man kunde v~~elge, 

hvorfor skulde det saa ikke vrere et af 
Verdenssprogcne, man valgte, hvorfor net
op Dansk? 

Et Folks Kamp for sit Sprog. 

De fleste har sikkert fulgt Fmril)gernes 

Kamp for deres Sprog. De danske Myndig

heder har Gang efter Gang sogt at tilside. 
smtte dette Sprog, men er hver Gang blevet 

modt med en voldsom Modstand fra. 
ringernes Side. Det er heller ikke 
Jigt. De fleste Danskere vilde sikkert rejse 

sig i Vrede, hvis det blev oostemt, at vi 

skulde undergive os et andet Sprog, hvia 

vi skulde tale et andet Strog i Skolen, 
1.mvende et andet Sprog i det offentlige 
L~. 

Det er det samme, man vii gore med 

Grenl:end<:!r 1e, men dette Polk vii selvfol· 

gelig som ethvert andet Folk forsvare sit 
Sprog. Mange vii huske Senderjydemes 

Kamp for det dan ke Sprog fer Genfor· 
cningen, og de nationale Kredsc i Danmark 

talte h:aartJe Ord mod l'yskcmes Overllerre· 
dsiiiJile og Tvangsprinciper. Det er et lig

nende Overgreb, de samme Kredse, som 

dengang prvtesterede mod Tyskerne, no vil 
gere overfor Gronlronderne. 

Det virker fuldkommen bizart, naa.r 

Fuglsang-Damgaard angiver som Grund t il 

at Gronlandsk· skal opgives som Sprog, at 
det er for dyrt a t trykke Beger paa Gren

landsk. Et helt Folkeslags Kultur og Sprog 

skat opgives, fordi det er for dyrt. 
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J~Gronlcenderne skal 
have bedre Skolegang. 
En gennemgribende Omlregning af hele det gr~n

landske Skolevresen under Forberedelse. 

Hvorfor det danske Sprog stadig maa staa i Skam
mekrogen paa Gr~nland. 

Foratander Fuglsans·Damgaard. 

strrokkeligt, bvia man her njijedes med at give 
Bprnene en kort Orientering. 

Dernest vil jeg foreslaa, at Undervisnin. 
gen i et for Grjln)ronderne saa vanskeligt Fag 
som Regning blev lagt mere anskueligt til 
Rette, saa Eleverne !ortrinsvis fik Lov til at 
arbejde med praktiske Opgaver. 

Autoriteterne skal nu drefte 
Sagen. 

- Har De tenkt paa at indhringe disse 
Forslag {or Mpndighederne? 

- De gr;nlandske Skoleproblemer · vil alle 
blitc optaget til Dr;ftelse i den kommende 
Jlinter ved. Forhandlinger i CrjJnlands Sty
relse, i h"ilke Provst Bugge og jeg deltager 
sammen med Styrelsens Embedsmcend ; og 
ved denne Lejlighed. er det min Hensigt at 
/rem/pre Forslaget om en mere praktisk Til· 
rettelregnins a/ hele den gr~nlan~kt Skole· 
tmdervisning. 

DE to. Jlv~rste grJJnlandske Skole~utoriteter I Et andet vigtigt Spprgsmaal kommer ved 
er 1 dtsse Dage ankommet lll K,sben· samme Lejlighed til Behandling, nemlig 

havn, og Formaalet med deres Rejse er den- Spprgsmaalet om eventuel Aneettelae af en 
ne Gang mere end et Feriebe&f!g. grjlnlandsk Skoleinspektpr. Efter min og flere 

Provf>t Bugge og Seminarieforatander Fugl- andres Opfattelse bpr et saadant Sk.ridt dog 
•ang-Damg(JIITd skal begge under dere.s helst undgaas, da Oprettelsen a{ Skoleinspek· 
Hjemmeophold deltage i Forhandlinger, aom t~rembedet n;dvendigvis maa betyde en Ad· 
menes at ville faa vidtrll!kkende Betydning skillelse mellem Skole og Kirke, og det. vii 
for hele den gr~nlandske Skoleundervisnings hverken praktlsk eller ~konomisk vlllre for-
Fremtid. 

Det erkendes fra mange Sider, at den grjiln· 
landske Skole ikke la:ngere opfylder de Krav, 
aom kan stilles til den, og en gennemgri. 

svarligt! 

Bort med den danske Konge· 
rmkke. 

- Er der ogsaa Tale om Revision a! de bende Omlregnlng af Undervisningen vil &ik-
kert nu blive njldvendig. 

Skoleundervisningen er for 
teoretisk. 

grpnlandske Skolebpger? 

- Udviklingen bar medfprt, at SkolebJjger· at efterkomme Befo1kningens 0nsker. 
ne njldvendigvia maa undergaa vll!scntlige For. Den eneste Udvej vilde vaere, hvia vi kun· 
andringer, da de i altfor hpj Grad bygger de faa flere Grpnla:ndere hetned til Semi-Seminarieforstanderen fra Godthaab, Pastor paa et dansk Grundlag og derfor i altfor rin- narieuddannelse i Danmark. Men de kvali· Fuslsang-Damsaard, betonede stcerkt denne ge Grad tager Hensyn til grpnlandske For- !iceredes Antal er desvcerre ikke scerll& NJidvendighed under en Samtale i Gaar og hold. Det gmlder navnlig Geografi. og Histo· stort; og der/or vil der gaa 11141t1e Aar, /Jir erklerede overfor o.s: 

- Dct grpnlandske Skolevcesen maa i sin 
novll!rende Skikkelse betegnes aom noget for
fejlet. Det er efter min 1\fening i altfor hjiij 

rieb~gerne, a£ bvilke den sldste er en direkte Problemet Danskundervisnin1 er l;st i Grt~n· 
Danmarkshistorie-Over!aettelse - og der er land. 
jo ingen Grund til at plage de gr~nlandske 
Skolebprn med at !ll!re hele den danske Kon· 

Der er ikke Raad til flare 
danske Lrerere. • Grad en Kopi af det danske SkoleviiC!en! genekke eller talrige gamle Sagn, som B~r· - Kunde man ikke aende unge dan&ke Man har ikkc tagct til!Lr&:kkeligt Hensyn ~il neue alligevel helt mangler Forud!letninger Lcerere derop i Stedet? I det gq!nlondske Samfunds S&:rlige Struktur for at kunne fontaa! - Der findet jo enkelte danske LIICrerc - eller lad mig udtrykke det &aoledes: Sko· Det vilde derimod vrere mcget j!nskeligt, ved det h~jere Skolevesen i Grpnland; men l eundervisningen er /or teoretisk og ikke til- hvis de i Stedet for kunde llere noget ai de· man kan ikke crstatle ;le gr~nlandske Kate· 1trt%kkeligt u/pa5Sct e/ter det praktislce Livs res egen Forhistorie at kende. Ved Eftersko· keter med danske Lll!rere. dels fordi Sprog. Krav. Ierne er man da og688 begyndt at alaa lnd paa vanskeligbederne vil hindre dette, og dels Undervlsningen ber forenkles! rlenne Vej. !ordi der ogsaa er j!konomiske Hensyn at 

De Pn!ker altsaa en mere praktisk Lange Udsigter for det danske tage. Det grJinlandske Kirke- og Skolebud-Skoleuddannelse? Snroa. get Jigger nemlig i Forveien oaa 11odt 500.000 



Foratander Fuglsan&·Damgaard. 

DE to jlveratc grjln!andske Skoleautoriteter 
er i disae Dage ankommet til K,sben

havn, og Formaalet med deres Reise er den
ne Gang mere end et FeriebeajSg. 

Foulag lor }l,Sndighedeme? 
- De griJnlandske Skoleproblemcr · vil aile 

butc oplaGct til Dri1ftelse i den komuu:n.de 
Jlinter ved Forhandlinger i Gri$nlands Sty
relse, i hvilke Provst Bugge og jeg deltager 
sammen med Styrebens Emhcdsmamd; og 
ved denne Lejlighed er det min Hensigt at 
/remj;re Forslaget om en mere prakti3k Til· 
rettelregning a/ hele den gr~nlandske Skole
undcrvisning. 

Et andet vigtigl Spj!rgsmaal kommer ved 
samme Lejlighed til Behanclling, nemlig 
Spprgsmaalet om eventucl Anucttelae a! en 
grj!nlandsk Skoleinspektj!r. E£ter min og £lere Provst Bugge og Seminarie!orstander Fugl- nndres Opfattelse bj!r et saadant Skridt dog •ang-Damgaard skal begge under derea heist undgaas, da Oprettelsen a£ SkoleinspekHjemmeophold deltage i Forhandlingcr, eom tj!remhedet nj!dvendigvis maa betyde en Admenes at ville faa vidtrmkkende Betydning skillelse mellem Skole og Kirke, og det vii for helc den grj!nlandske Skoleundervisnings bverken praktisk eller jlkonomisk vzre for-Fremtid. 

Det erkendes fra mange Sider, at den gr~n
landske Skole ikke lmngere opfylder de Krav, 

svarligt! 

Bort med den danske Konge· 
rrekke. r.om kan stilles til den, og en gennemgri

- Er der ogsaa Tale om Revi&ion ai de 
bende OmlegnJng af Undervisningen vil sik-

grsinlandske Skolebf)ger? 
kert nu blive n~dvendig. 

- Udviklingen bar med{j!rt, at Skolebj!ger- at efterk.omme Bero:kningena 0nsker. 
Skoleundervisningen er for 

teoretisk. 
Seminarieforsunderen fra Godthaab, Pastor 

Fuglsan{J·Damgaard, betonede sllll~kt denne 
Nlldvendighed under en Samtalc i Gaar og 

ne njldvendigvis maa undergaa vesentlige For- Den ene&te Udvej vildc vmre, hvis vi kunandringer, da de i altfor hj5j Grad bygger de faa flere Cr;nhendere herned til Semipas et danek Grundlag og derior i altfor rin- narieuddannelse i Danmark. .Men de kvalige Grad tager Hensyn til grj!nlandske For- ficeredea Antal er desvmrre ikke szrlig. hold. Det gtelder navnlig Geografi. oa Hi&to· start; og der/or vil der gaa mange Aar, h1r 
erkJa:rede overfor os: rieb¢gerne, af hvilke den &dste er en direkte - Det gr,Snlandske Skolevaesen maa i sin Danmarkshistorie-Oversaettelse - og dcr er noTerendo Skikkelse betegnes som noget for· jo ingen Grund til at plage de grjinlandske fejlet. Det er efter min :\Iening i altfor hf)j Skolebl!rn med at llllre hele den danske Kon· Grad en Kopi af det danske Skolev.esen! ger.ekke eller talrige gamle Sagn, som B,sr-

Problemet Dttnskundervi3nin6 er ljfst i Grjfn· 
land. 

Der er ikke Raad til flere 
danske L~erere. .. 

- Kunde man ikke sende unae danske 
Man har ikke taget tilstrrokkeligt Hensyn til nene alligevel belt mangler Forud~tninger Lerere derop i Stedet? det grj!n]andske Samfunds smrlige Struktur £or at kunne forstaa! _ Der findes jo enkelte danske Lerere 
- eller lad mig udtrykke det sanledes: Sko· Det vilde derimod vmre meget ,Snskeligt, ved det h,sjere Skolev~esen i Grj!lnland; men 
leundervisningen er for teoreti.vk og ikke til- hvis do i Stedet for kunde !ere noget af de- man kan Jkke erstatte ~e gr;nlandske Kate· 
•tr«kkeligt afpassct e/ter det praktiske Livs res egen Forhistorie at kende. Ved Eftersko· keter med danske Lmrere, dels fordi Sprog. 
Krav. 

Ierne er man da ogsaa begyndt at slaa ind paa vanskelighedernc vii hindre dette, og dels 
Undervisningen bor fo renklesl denne Yej. 

ford! der ogsaa er 91konomiske Hen&yn at De !lngker altua en mere praktisk Lange Udsigter for det danske tage. Det ar;nlandske Kirke- og Skolebud-
Skoleuddannclse? 

Sprog, get ligger nemlig i Forvejen paa godt 500,000 
- Jeg mcner, fortsatte P astor Fuglsang· - Men hvad saa med Danskundervis- Kroner aarligt; og jeg mener ikke, udtalte 

Damgaard, at Unden,isningen burde forenk- ningen? 
Pastor Fuglsang-Damgaard, at man kan for

les, saa man fik bedre Tid til at koncentrere - Den grj!n]andske Be{olkning nmrer et avare at overskride dette Bel,sb. Det bjlr aam· 
om Hovedfagene: Grj~r.hmdsk, Regning, brendende 0nske om at faa udvidet Dansk- tidig crindrcs, at An!Zttelsen af en dansk 

o:; Religion. Alle de j!vrigc Fag - Hi· undervisning i Skolerne. Men vi staar her Lmrer ikke er klaret med hans Gage alene; 
Geografi og Naturhistorie - burde ovor!or den Vanskeligbed, at det med de nu- der h!lrer ogsaa Bolig til. Jeg antager der· 

lor, at en dansk L<ercr i Gr;nland vii koste 
6-7000 Kr. om Aaret! 

Svmrere at lrere Dansk end -
F ranskl 

Hvor meget faar Gr¢nlamder~rnene ud af 
den Dansk·Undervisning, de nu har i Sko· 
Ierne? 

- Det er naturligvis ikke ovenrmldende 
meget. Eleverne bar fzrre Dansktimer, end 
der heres Tysk og Engelsk i vore egne Gym
na$ied - og naar man tilmed erindrer sig, 
hvor {jernt det danske og det grj!nlandske 
Sprog Jigger fra hinanden, vil man lcunne !or
staa V anskelighederne. Det er betydeligt 
.svt1!rt1re for et Cr¢nla!nderbarn at l«re 
Drm.sk, end det er /or en dansk Skoleelev 
ae l«re Fransk! 

Alligevel opnaar Eleverne dog gennem de 
3--4 ugentlige Pan8ktimer visse Forudsztnin· 
ger for senere at kunne gj!re &ig Iorstaaelig 
paa Dansk. I Efteukolerne og paa Semina· 
riet i Godthaab finder der en udvidet Danak
undervisning Sted, og her gaar man efter
haanden over til ogsaa at undervise paa 
Dansk i andre Fag. Jeg kan eksempelvia 
nevne, udtalte Paetor Fuglsang-Dam&aard, 
at det sidst.e Hold Kateketer er blevet 
undervist paa Dansk i His'.orie og ?\a
turkundska.b - u den at. U ndervL,ningen 
synes at bavo lidt den·ed. 

Ucl.sigterno for en udvidet Danskunder
visning i de grj!nlandske Skolor synes 
fle.~vtarrP. kun ringe, men rra. mnnge Sider 
l'il man med InlPre:;qo f!ilg'! Bestrrobel
"l'Tne for at opn<l:l en mere tit.lssva.renclc 
Til rcttclregning af bele den grpnland~lcP 
Skoleundervianing. 0 I f. 



GL. M0NT 4. K0BENHAVN l \ . 

TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

IJerHne-slr.a m· .-~ 
u • lu f-'nfJ, 

1.7~-

skriver den 

1 8 FE.B. I ~.J~ 
Bet·l. T td. 18.-2.-32. 

Gr(Jnlrenderne og det 
danske Sprog. 

Af R edakt;r Kr. Lynge. 

Redaktor Kr. Lynge, Godth.aab, som 

Jor Tl.den opholder slg i Danmark, 

skriver om Gr(1nlamdernes Onske om 

at lcere Dansk, om de Bestrrebelser, 

der gpres tor at naa dette Maal, og 

tu!taler sin Glrede over den Maade, 

hvorpaa Dartske og Gr(1nlrendere 

hirelpes ad for at sikre BeJolkntngens 

Udvikling. 

eget Mocl.ersmaa.l. Saaledes voksede len - som en Overga.ngs-Fora.n.stalt

B<lrnene udelukkende op 1 gr~nlandsk ning. 

Atm.osfrere. Det stadig voksende 0nske oon wt 

Det eneste Sted, hvor der 1 tldligere lrere Da.nsk blev Gang pa.a Gang 

Tid blev givet Da.nskunderv.l.snlng, var fremsat med stad.ig voksende K.ra.ft . 

Seminariet. Der oplrertes unge Grj1ln- Dette Kra.v !·ra Grt1lnlrendemes Side 

lrende.re, som efter endt Uddannelse blev med al Tydeligbed oificielt be

.sen4te.s rundt til Bostederne, hvor de seglet, da Gr¢n.landskommlss1onen, 

virkede som Prredlka.nter og Skole- bestaaende a.f baa.de Da.nske og Grpn-

lrerere. Den Danskundervisn.l.ng, Ele

verne flk, vaa- ma.ngelfuld. En .stor 

Del af Danskundervisningen foregik 

halvvejs paa Gr¢nlandsk, da Gram-

lrendere, her I KS')benhav.n 1920-21 

udtla.lte 0nsket om at faa Dansk ind-

fOrt 1 ~rneskolen. Dette 0nske fra 

Gr~nlrendernes egne Reprresentanter 

matlk:ken og Forklartngerne maatte dan.ner Indlednlngen W de stedse 

N AAR man rejser i Grj11nland ogj for godt 200 Aar slden indtll Aaret ge.nnemgaas paa Orf}nlandsk for over- vok.sen.de o!fentUge Krav, der slden er 

prpver at blive klar over, hvllke 1925 var det dan.s.ke Sprog saa godt hovedet at bibringe Eleverne Begreb frem..f~rt herom fra grt1nlan<lsk Side. 

~oblemer den gr~nlandske Befolk- soon !uldstrendlg fors~mt i den grt1n- om det Sprog, de skulde lrere. De Sa.a.danne 0nsker blev selvfsUgelig 

Ding sysler med, vil man hurtigt op- lanctske B~nne.skole. Dansk som Fag !uldt uddannede Seminarieelever .fik lkke overh~rt. Fra nu a! blev Dansk 

~age, at 0nsket om at lrere Dan.sk er kendtes ikke, Ja .selv Grpnlamderne lrert Dansk saa da.arligt, at de paa flere Stede:r ind!S'rt som frivWJgt ener 

et af de SPf.)rgsma.al, der opta;ger var i Almlndellghed tilsyneladen"Cle lngen Maade magtede at lrere fra slg. ekstraorolnrert Fa.g, og man fik Er

G~nlrenderne mest. Udpverne a! det ikke mtcresserede i at lrere Dansk: - Naa.r det ga.ar saa sma.at med at far1nger for, hvorda.n m.a.n bedst ltun

oprindelige gr~nlan.dsk.e Erhverv: indtil der kom Fart 1 Udviklingen for lrere O~nlrenderne Da.nsk., s.kyldes de lrere Grj1Sn.lamderne Da.nsk. EnkeJte 

Srelfangsten, er gennemgaa.ende 1kke ca. en Snes Aa.r siden. Fpr den Tid de£ paa ingen Maa.de det gr~nlandske Steder l.ndledede lnteresserede GrliSn

srerllg opsatte paa at Jrere Da.nsk, levede Gr¢onlrenderen tllfreds og lyk- Folks manglende Evne tU at lrere lrellidere og Danske et Sa.marbejde ......n 

hvorimod Beboerne ved de Steder, kelig inden tor s1n strerkt begrre~~ frernmede Sprog. Nej, det sk.yldes, at at oprette Aftrenskoler, hvor den grs 

hvor de n~ Erhverv: Flskeri og Faa- Horlsont. det danske Sprog er et Fag, som man landslre Ungdom bl. a. kunde !aa L 

reavl ef·terh.aa.nden indtager ~Jsre- I Aarenes I4b ba.r mange Dans.'ke kun beskre!tlger slg med 1 Da.nsk- llghed tU a.t lrere Da.Mk. 

det, er !vrtge efter at l!ere Dansk. 1 GlliDland giftet sig med Grpnlren- Timen; og vresentllg stprre ReSulta- Aaret 1923 ga.v gode LsSfter rn 

Befolknlngen er klar over, at den fm" derinde:r. De neste at de underord- ter vU ikke kUilllJe opnaas, tjjrend man Hensyn w Op!yldelse a! l!enge n 

eller senere vU komme I n~jere Koo- nede danske Tjenestemrend, der var indf!Srer Dansk som Unde.rvisnings- rede 0n.slrer. En Rigsdagsdelegati 

takit med Omverdenen. Denne Verden grj1l.nlandsk gi!t, blev gerne 1 Landet sprog 1 vls.se Fag. Vi ser, at unge k.om fra Danmark og berejste rn 

ha.r tldllcr~>re lk~e-t saa ~~:a..nske uden Mange a! dem underordnede slg fuld~ Gr0nlrendere lrerer Dansk torhold&vis Voobkyste.n _ en historlsk Beglve 

for Gr~renderens snevre Horisont, sta:mdig &n'nlandske Sklkke og Leve- hurtigt, naar de kommer til DanmarJt bed, d:a det var fprste Gang, Repr~ 

og det danske Sprog er for ham: ny vis og opdrog B~rnene som fuldblod.s og dcr faar Lejlighed til daglig at rentante.r tor den danske Rigsdag b 

Kultur og et Kultursprog. Gr~nlrendere. Det fa.ldt dem lkke ind beskreftige sig med Sproget. Det er Sdgte Gr~nland. ~get gav Anle 

L!ge fra Kolonisa t I on ens f~rste Dage I at lrere Konen eller Bprnene de res danske Lrerere, vi .sa vner 1 BI'Srnesko-

bedret Danskundervisning rejstes fra Lrere11ne ikke seJv bebersker det l lrendernes Na.turel og samtir 

endnu sttsrre Kredse af det grpnland- Sprog, de skal undervlse B$Srnene L mer den mindste Fare for 

ske Folk. I 1925 blev saa endelig den I Bopladssko.ler.ne er al UnderVisning 

Lov vedta.get, lf~lge hvilken Dansk 1 Dans.k udeluk.ket. ..Skolelrererne" 

blev et fast, lovhjemlet Fag 1 den der bar 1 nresten alle Tillrelde enten 

grjl)nla.ndske B~rneskole. At Dansk- kun faa.et en kortvarig Uddannelse at 

underv1sn.ingen blev lovfrestet, hllste6 Prrester eller har kun en mangelfuld 

1 alle Kreds a! Befolkningen med tuld ~rneslmle-Undervlsning. Det siger 

R.ealotion. 

Dansk som Skole.sprog i n 

~r s.na.rest indf¢res 1 stt11rre 

skoler, og i en enkelt Kolon 

man nu for~gsv1s 1 Gang 

Der vll B~rnene fra den ft111 

Tillredshed. sig selv, at di.sse ,,Lrerere" umuligt de kommer 1 Skole, g~re sig 

Det er selvf¢lgel!g en a!gj1lrende kan paatage sig Da.nskundervlsnlm- med det danske Sprog. Naat 

Vending, at det nu bliver befalet, at gen. Dertll kommer, at Bopla.dslrerer- samticlig findes dansk Laant 

aile grj11nlandske SkolebPrn skal un- ne I Almindelighed arbejder under 1 Kolonien Chvllken Foransta.: 

dervises i Da.nsk. Men straks at ud- meget vanskellge Vilkaar, ldet de i er under Forberedelse ), tan 

1pre Loven I PJ'aksis 1 a.lle gr~nlanw.ke Mangel a! et selvstrendlgt Skolerum da.nske B"rne- og UngdomsbJ 

Skoler var ugjjrligt. Der er nemlig en maa foretage Undervisnlngen I deres vil g~re deres til, at ~nland 

koloosa.l Fors.kel mellem de gr"nland- eget lille Hus, hvor ovrlge Famille- ga.n.ske naturligt tilegner sig 

ske Skoler. I Kolonierne har man medlemmer opholder slg og ud!~rer ske Sprog. Fra d.i.s.se Skoler re 

enten dan&ke eller gr~nlandske Prre- deres daglige Gernlng. saa Elever til de for et Par 1 

ster og Lrerere, der kan tage sig a.! Og stadlg lyder stedse kraftigere oprettede Efterskoler, so.m 1 

Danskundervisnlngen, medens Udste- Rt1lster: Vi ~nsker forbedret Dansk- delvis de.nsbprogooe. Here! 

derne gernnemgaaende er forsynet undervisnlng, vi 0nsker, vore ~rn mer Hojskolen og Semlnariet 

med grj1Snlandske Semlna.rister. SOm vi lrerer Dansk! Der er de Forreldre, der b~r vrere vresentllg dansk 

fpr bar berprt, er det kun smaat be- s;Jnsk.er, at al Undervisnlng I Skolen Sa.a.ledes vll den vordende ~ 

vendt med grj1Snlandske Semlnaristers skal foregaa paa Dansk, men Fle.rta.l- Ske Lrerer faa Lejlighed til r 

Kund.skia.ber i Da.nsk; dog kan de saa let krrever blot forbedret Danskunder- slg det danske Sprog og vil V! 

meget, at de ved Hjrelp a! nu eksl- visnlng, saaledes at Dansk fra a.t vrerc l S~nd til at lrere fra slg. r

sterende danske Lreseb~ger for gr~n- Fag bliver Undervisningssprog I visse kommer saa vlclit, vU det vre.· 

landske Skolebs;lm kan blbrlnge ~r- Fag Jrevnsldes med den grpnlandske s~rste BetydnJng, at de dygt 

nene de sl.mpleste dans.ke Sret.nlnger Sprog. Jeg anser denne Fremgangs

samt lrere dem en Del Gloser. Meget 

1 

maa.de for den becl.ste, da gra.dvis Om

mere ka:n det umuligt blive tU, da lregning harm.onerer bed.st mea Or¢n-

ve:r faar udvidet Adgang til 

me til Danmark for at suppl 

Kundskaber i Dan.sk samt!dl 



len - som en OVerga.ngs-Fora.n.stalt-

ning .. 

Det stadig vo.bende 0nske om a.t 
lrere Da.nsk blev Gang pan Gang 

fremsat med stadig voksende K.l'laJt. 
Dette K.ra.v fra Gr~nlamdernes Side 

blev med a1 Tydelighed offlclelt be

seglet, da Gr~nlandsJtomml.<;s1onen, 

besta.aende 3Jf ba.ade Da.nsk.e og Grpn

lrende.re, her 1 KS)benhav.n 1920-21 

udtalte 0 nsket om at faa Dansk Lnd

f~l"t 1 ~rneskolen. Dette 0nske frs. 

Gr¢nlrendernes egne Reprresell!taQ'lter 

danner Indledningen t.ll de stedse 

voksen.de o!fentllge Krav, der siden er 
fremfS:'lrt herom fra gr0nlandsk Side. 

Saada.nne 0nsker blev se.lvf0}ge.Mg 

ikke overh9lrt. Fra nu a! blev Dansk 

flere Steder lndfprt som frivllllgt eller 

ekstraordinrert Fag, og man f1k Er

fa.rin~r for, hvorda.n man bedst kun

de Irere a nsnlrenderne Da.nsk. Enkelte 

Steder lndledede lnteresserede Gr~
lrendere og Da.n.ske et Sa.ma.rbejde .. ...-~ 

at op:rebte A.ftenskoler, hvor den gr~ 
la.ndsk:e Ungdom bl. a. kllllde faa L 

lighed tu at bere Da.Mk. 

Aa.ret 1923 gav gode Lfjfter m 

Hensyn tu Opfyldelse a! ll&nge n 

rede 0ns}rer . En Rlgooagsdelegati 

kiom fra Danmark og bereJste h• 

Vestkysten - en hlstorlsk Beglve 
hed, da det var f¢rste Gang, Reprt 

senta.nter for den danske Rigsdag b 
sogte Grj.'Snland. Bes0get gav Anle 

bedret Danskundervisning rejstes fra 

endnu sttsrre Kredse a! det grpnland

ske Folk. I 1925 blev saa endellg den 

Lov vedta.get, !!plge hvllken Dansk 

blev et fast, lovhjemlet Fag 1 den 

grpnlandske ~meskole. At Dansk

undervisningen blev lovfrestet, h1lste6 

i alle Kreds a.f Befolkningen med tuld 

Tilfredshed. 
Det er selvfS<llgellg en a.fgs<Srende 

Vending, at det nu bliver be!alet, a.t 

aJle grS<lnlandske Skoletw~rn skal un

dervises i Da.nslt. Men straits at ud

f¢re Leven I Pra.k:sis 1 alle gr~nlandske 

Skoler var ug¢rllgt. Der er nemllg en 

kolossa.l Forskel mellem de grpnland

ske Skoler . I Kolonierne har man 

enten danske eller grs;snla.ndske Prre

ster og Lrerere, der kan tage sig af 

Danskunde-rvisningen, medens Udste

derne gennemgaaende er forsynet 

med gr¢nlandske Seminarister. SOm vi 

fpr har berj11rt, er det kun smaat be

vendt med gr~nlandske Sem!naristers 

Kundsmber i Dansk; dog kan de saa 
meg>et, at de ved Hjrelp a.! nu eksl

sterende danske Lreseb!llger for gr¢n

landske Skole~r.n kan blbrlnge B¢r

Lrerer.ne ikke selv behersker det lrendernes Nature! og sa.mtldig rum- de sretter sig nrennere lnd 1 da.n.sk fleste Grs;snlrendere kan kun ube- landsk til en Gr~nlrender. net e r det 

Sprog, de skal undervise B0rnene i.l mer den mlndste Fare for eventue! Kultur og Aa.ndsliv. hjrelpsomt !orklare sig pa.a Dansk; nuvrerende Systems hj.'Sjeste Potens. 

I Bopladsskolerne er a1 Undervisnlng Rea.kltlon. Nogle grpnlandske Forreldre 1 Ju- men mange Gange bar jeg overvreret, .... Den oplyste, fordanskede Gr~n-

1 Dansk udelukket. .,Skolelrererne" Dansk som Sk.olesprog i nogle Fag lla.nehaab, der pnsker deres BPrn un- hvor Da.nske - .selv de, der behersker !render er under det nuvrerende Styre, 

der har 1 nresten alle Tillrelde enten ~r sna.rest lndf~res 1 storre Koloni- dervist udelukkende paa Da.nsk, har Gr~nla.ndsk - fordrer a.! Gr¢nlren- med dets forreldede Opfattelse a.! 

kun faaet en k.ortvarig Uddannelse af skoler, og i en enkelt Kolonlskole er sidste Aar a.ntaget en dansk Lmrer- derne at bllve tiltalt p.a.a Dansk, llge- Grj11nlrendersindet, blevet Stedba.rnet 

Prrester eller har ku.n en mangelfuld man nu for~gsvts 1 Gang henned. !nde. Saaledes er der l Julianehaab en som de se.lv benytter Dansk over for pa.a Gr~nland. . ... Jeg tra.f en ung 

}30rne6kole-Undervlsning. net si~ Der vll B¢rnene fra den fj11rste Dag, lllle, udelukkende dansproget Skole sa.a.danne Gr~nlrendere. Danske 1 Gr~render, der vendte hjem e.fter 

sig selv, at disse ,Lrerere'' umuligt de kommer I Skole, gj11re sig fartrol!g ved Slden af den a.lmindelige Koloni- Gr~nland gj11r dette bevidst, for at syv Aars Ophold 1 Darunark, .... hams 

kan paatage sig Danskundervismn- med det danske Sprog. Na.ar der saa skole. Hvordan For~get vll forlj11be. Gr~nlrenderne skal lrere det danske 1Engste1se var, naar han kom hjem, 

gen. Dertll koll'lJiller, at Bopladslrerer- samtidig findes dansk Laanebibllotek er det for tidligt at udtale s!g om. Sprog. - En Gr~nlrender, der har vre- at han skulde glemme sl.t da.nske 

ne 1 Almindelighed arbejder under 1 Kolonien (hvllken Foranstaltning nu Dog tror jeg, at man skal vrere for- ret 1 Danmark og har tllegnet sig Sprog ..... paa GrliSnland er man kun 

mege-t vanskelige Vilkaar, idet de I er under Forberedelse>. k.an de laane sigtlg med at foretage altfor lnd·gri- Sproget, glemmer det ikke saa let. Grpnlrender, soan der tales GrliSn

Mangel a.f et selvstrendigt Skolerum da.nske B!llrne- og Ungdomsbfl)ger, som mdoe Fora.ndringer paa det sprogllge For det ffl)rste bliver han tkke ,kun landsk til." _ Det er saadanne Udta

maa foretage undervisningen i deres vil g~re deres til, at ~nlandske B!llrn Omrail.de, uden samtidig at vrere 1 Gr¢nlrender. som der taJes GrS1ln- lelser, der ka.n llgnes ved en Fa.rve

ege-t Ulle Hus, hvor !llvrige Familie- ga.nsk~ naturligt tllegner sig de-t da.n- n¢je Kontakt med Befolkningens 0n- landsk til'' - tvrertimod; og for det blinds Rkildringer af Farver, soon for 

medJemmer opholder sig og udf~rer ske Sprog, Fra. dlsse Skoler rekrutteres sker. andet bar han da.nske Blade og B!llger, ham er utllgrengelige. 

deres daglige ~ing. saa Elever til de for et Par Aar s!den - Vi Gr¢nlrendere maa prise os hvorved han ka.n udvikle sin Frerdig-

Og stadig lyder stedse kraftigere oprettede Efterskoler. som ~r vrere lykkelige. at vort Land hS1lrer under hed - hvls han da selv er inter~

RA<Sster: Vi ~jnsk:er forbedret Dansk- delvis ctansksprogede. Herefter kom- Danmark. Trenk, hvordan Forholdet ret I det. 

underviSnlng, vi dnsker, vore B¢m 

lrerer nansk! Der er de Forreldre, der 

pnsker, at al Undervisnlng i Skolen 

skaJ !oregaa paa Dansk, men Flertal

let krrever blot forbedret Da.nskunder-

v1snlng, saaledes at Da.nsk !ra at vrerc 

Fag bllver Undervtsningssprog 1 visse 

Fag jrevnsides med den gr!i)nlandske 

mer HI'Jskolen og Semlnarlet, som saa er mellem IndfSklte og K.olonlster 1 

tw~r vrere vresentllg dansksprogede. andre Landes Besiddelser. I Gr¢nla.nd 

SaaJedes vil den vordende gnsnland

ske Lrerer faa Lejlighed tll at tilegne 

slg det danske Sprog og vU vrere bedre 

hjrelpes Danske og Gr6nlrendere ad 

for at s.ikre Befolknlngens Udvlkllng. 

De fleste Da.nske t Landet ser ikke 

Af det, jeg har fortalt, viJ man 

kunne forstaa, at Hr. Forfatter SOl

berg har !aaet en ganske fej lagtig Op.. 

fattelse a.! Forholdene 1 Gr~nland, 

naa.r han I sine Art1kler 1 Berllngske 
I Stand til at lrere !ra s!g, Naar man alene tned Glrede den vaagnende Tidende 1 December f. A. sk:rev: 

nene de simpleste danske Sretnlnger Sprog. Jeg anser denne Frem~angs
sa.mt lrere dem en Del m oser. Meget 

1 

ma.a.de !or den bedste, da gra.dvlS Om

mere kan det umullgt blive til, da lregnlng hannonerer bedst med Gr¢n-

komtner sa.a v1cllt, vll det vrere a.f den 

st¢r.ste setydning, at de dygtigste Ele
ver fa.ar udvldet Adgang tll at kom-

Trang til at lrere Da.nsk, men hvor de 

kan, hj::eJper de til. Der er for 0j<!

blikket kun en torsvindende Del ... r 
me tll o a.nmark for at supplere deres den gt~tnlandske Befolkning, der vlr

Kundskaber 1 Dansk samtldig med, at ke.lig !tan forstaa og tale Dansk. De 

,. .... Indentor disse Familier (Egede, 

Rosing m. fl.) er den overvejende Part 

da.nsktalende, .... vedvarende Iagtta

gelser fastslog for mig, at der af de 

Danske pa.a Gr~nland tales kun Gr~n-

GrS:Snlrenderne er nu kla.r over, at 

det er en N¢dvendighed at lrere det 

danske Sprog. Alene med det gnsn

landske Sprog kommer man ikke 

langt. Da.nsk er lk.ke alene Vejen til 

europreisk Kultur; men det er ogsaa 

det Sprog, som bl!ver fast Bln~eled 

mellem Gr¢nlrendere og Danske. 0g 

nrennere TUknytnlng mellem Gr¢n

land og Danmark er det, Gr{:1nlrender

ne f!llrst og sidst lllnsker. 

p. t. Holte, Ja.nuar 1932. 

K r. Lynge. 
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01. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRA.t 11,995 

Bladet: 

S,.•ttlanthR ,,.. g,.ammofon 

Deter ingen Hemmelighcd, at det 
isovrigt 1aa fort-rmffelige danske Sty
re paa Grenland ikke har Trittmfer 
at notere med H ensyn til Sprogun
dervisningen deroppe. 

Grt1nlmnde·rne vil geme lrere ' 
Dansk. De !tar Forstaaelsen af, at 
1: samm-e @jeblik, de blev i Stand til 
at lmse dansk, vild-e de gennem dan
·'ke Tid.3sl.:rifter og danske Boger faa 
~4.dgang til Oplysning og Underllold-
1•ing, som de er ganske afskaaret 
fra, naar de maa nojes ?ned at lresc 
a-e faa Skri fter, der fincles paa det · 
t"ndviklede gronlandskc Tun[Jcmaal. 

Og Styrelsen er i hoj Grad vil
lig til at lade Gron7amdernc la:re 
'Dansk - ?7l81l- den liar ikke La:rere 
nok. M ed den spredte B eboelsc paa 
Gronland sl~ulde der 1: ntange T il
fmlde vcerc en Lrerer f or h1iCT ti Pcr
soner, f or at genne1n{!re Urulervis-
1nin,qen i7il Bunds. 

Nu kom;mer i'midlerlrid on ]Jrak
tisk Mand med et Forslag om at bo
de paa !Jfanglen vcd at w1tlrn:i"" 
Gronlamderne pr. Grammofon, hvor 
'det er muligt i Forbindelse med 
Radio. 

Det er naturligv.is en Udvej. 'Og 
den er oven i Kebet saa nrerliggen
tle, at man m.aa undres over, at St.lj
rel&en ikks /orlmngst }tar tagct 
({rammojonen til H ;mlp. 

-·- ~ 



skriver de'a. 1\U\l. \ ~.,' 

Fo.r:h aIde n e • 

under For~~eldrenes 1navar 01 p 11 a deres 

uet InitiaUv • 

G r fiJ n I a-n-cJ· •. Det gronlandske Flskerl for 
~ Grenlmnderne selv. 

levrlgl er Grenltenderoe ot~tasne d 
0nsket om at beholde Flskerlet indeu-

Scliultz-Lorentzen fortreller om: »DisRo<<'s 
Rejse. 

skter& for slg selv. Der cr i Sommer en 

ator Maengde fremmede Flskere 1 de 

grenlandske Fa:rvande, oc fra Dan-

Grenlandsskibet • Diskosc' Rejse til 
de vestgrenlandske Kolonler, som af

sluttedes I Gaar, bar fraregnet det al

vorlige Uheld, der ramte Sklbet 1 Uu

makfjorden J Begyndelseo af Jull, vreret 

begunstiget 1 alle Henseeoder, og de 

mange Passagerer - lnll 60 - bar vre

ret enlge l at betegne F2rden som belt_ 

mark er mange F~er1nJer medt (rem 
ator Del af BefolliningenJ -t ile no rimfo ,.., ..., F rt . 1 R ' d d 

1 1 ,....,. w,::'iiS a. BJer. 1gs ags e ega-
ate og syinlge Egne hen st til at leYd l l i • delt f · d f oueu "'ar og orovngt en er-
a{ det r amie grenlandske ErliverT, Set• 

Biske Folketingsmand Samuelsen, som 
fangst. Der er derfor en begyndenilt Hk Lcjlighed til al drofte Spergsmaa-

Klusedellng eoelalt og knltnrelt J:i'o• let om en eventucl ny Havn for f'mrin
Grenlll!nderne. De:r er ved Kolonl'ern4 

ger mcd de grenlandske Ordferere. os de 
en Rll!kke blandede Famlller med <latull synes at have m~dtcs i vd\•Jl\is For-
Stamfader, som er dygtlge og staa:r aom \l aatb c. 
Ledere for de.res Landsm~~enci 

Grenlmnderne ensker Under• 
visnfng paa Dan.sk. 

Den klrkelige UdvikUng. 
- Er der skel £ ndrlnger for den 

~:renlandske Kirkesags Vcdkommende? 
Et af Hovedspergsmaalene for "1• - Paa det kirkelige Omraade fort

blikket gmldcr netop dlsse ledende Fa· sa:tles Udviklingcn ga.n~ke jcevnt. 
millers Bern. ldet Forreldrene enU<er Fors taadse med Grenla:nderpc 3elv er 
at give dem en sten•e Chance, end de der blevct ansat ct voksende Antal dau
sel v har haft, og er klare over, at Mu- ~ke Pra:ster deroppe. Grenheaderne er 
lighederne hll!nger sammen med, at B•,.. et 1 bej Grad kirkesegende Folk. Den 

nene faar en bedre Uddannelse. 

Da nu den gronlanClske Befolknlng ..._ 

gjort er danskvenllg og ved enhver t;ej. 

llghed understreget 0nsket om, at 'det 

bestaaende Styresret og Monopolhand• 

aterke kirkelii~ Beva:aelae fra 1907 

ebbterer endnu til en vii Grad paa de 

fle•te Steder, men bar mlttet DOfel al 

sin oprindellle Slagkraft. 

Der er I de senere Aar bygget ma,nge 
len bllver ved at grelde, llgger det Juer 

nye tiltalende Klrkebygnlnger, og Bt
fo:r dem at enske 'deres Bern en Un'der-

folknlngen h a.r ; elv meaet ator Inter· 
vlsnlngtikke blot I Dansk, hva'd allereda 

esse for at gere deres UcbmyklliiiS eaa 
igennem vellykket. Loven bestemmer, men ogsaa en UndeF-

r ig som mulig. 
Blandt de M~~end, der grestede vor store. vianing paa Dansk. To lndfedte :Pre- De 1 1927 

og 
1929 

paabeeyndte Efter-
Koloni med •Disko«, var ogsaa Sogne

pr~est ved Vor Frelsers Klrke, Provst 

Schultz-Lorenfzen, og under en Sam

tale med Provsten kort efter Hjemkom

sten forta!te han os bercdvilllgt om 

sine Indtryk af Land og Befolkning og 

de Vilkaar, hvorunder Udviklingen er 

gaaet frem I de senere Aar. 

Et Land I stmrk Fremgang. 
- Grenland er, slger Provsten. et 

Land i strerk Fremgang. Der foregaar 

i en betydelig Del af Landet et stort og 

indbringende Fiskeri at Torsk, Helle

flynder og Helleflsk, som skaffer Be

folkningen fleu lndt~~egter, end ile Ud

Ugere har kendt. Of dille omsaettes bl. 

a. f bedre Huae. Of derifenaem for

ogsaa HyJlejuen Of Levevllkaa

l>et maerkM fra A&J' tll Aar 

stu bar saaledes allerede sendt de:res 

Senner paa Skole I Danmark for d~r at 

opnaa en Eksamen, som kan give Clem 

Mulighed for at komme ind i Sty;relsens 

skoler er i tuld Gang, og der enakes nu 

flere o !1el~~-
~ 

- Var selve R ej&ell beh&~elia? 

- Turen med »Disko« har v~eret 
Tjeneste med samme Rettlgheder som udmlndelig gQd, vi bar haft del fineste 
Danskf\. 

En tlltalende Udvikllng. 
Hele denu Udvikling er jo meget tll

talende for os Danske. og det vilde 

og varmeste Vejr helt oppe ved den 

nordllgsle Rolon! Upernevlk, der lluer 

paa 73 Grade;r, 

Da ltatastrofen truede. 
v~~ere rart, om den l nogen Maade kUilde - Sammen5tedet med lsbjer&et? 

imedekommes, men det har den Van- _ Ja, det var jo en ubehaaelia Op-

skelighed, at det kUil her drejer alg om levelie i Uman&kfiorden. labjeraet. vtr 
en talma!sSif lllle Del af Befolknlngen a,f koloesale Dimensioner, oa Uhya&en 

og om en S~~ergruppe indenfor, Boplad.. ; gedes ved, at Sammenat¢det fandt 
sen eller Kolonlen• En 'delt Skole. ti~ Bted midt om Natten. Jea lu og laeate 
holdsvia C!anslt elle:r g:renlandsk. Y!I i min K,jilje, l,llen kom i en Fart op paa. 

yde:rllgere forswb Cleo soclale Forskel Daekket, men saa. atort nr Iafjeldet, 
o& vll u'dsondre et mfndre Antal Men- a.t man ikke stralu kunde ae deb Ud

neaker fra C!en naUonal-grsnlan.dsk.e stnekning, det fl,Pd i 6t med den taette 

Udvlkllng. Her er altna et Spergs.o Taege. Bagefter va.r vi alle klare over, 
mall. aom mu leses v~omt o& tielf at vi •ed et Under havde UAdguet en 

.Kat-astrofe. Den forsigtige Fart bidrog 

sit til at a.fvrerge Faren. 

- Ka-n der n~evne! andre Ople'l'elser 

fra TurenP 

- Vi var inde i Julianehaabfjorden 

ved de gamle Nordbo-Bopladaer og atif

tede Bekendtskab med den iJ1nlandake 

Faarea.vl. Det var interenant at. ae Ud

viklingen og Grjilnl~endernu beaynden

de Forvandling til en Art Landlnend. 

Der arbejdea Wider meget trange Ka&r, 

idet. der kun er den n,Sdt,lrftlgete draes· 

.ning til Faarene, Gederne og de enkelte 

X~r. 

Grenland est og vest er danak. 
- Kunde De geMem Radioen flllae 

Begivenbedernes Udvikling i ~stg~n

landss~rgsmaa!et. 

- Vi blev under hele Rejaen holdt 

aodt uuderrettet og bavde direkte For

bindelee med La.uge Koch paa :.Godt

haa.bc. Na.turligvis var vi alle etaerkt 
optaget af Sa.gen, der blev drjilftet fra 

alle Sider, men der nr kun een Me

ning om den, nemlig, at. Grjilnland bs;. 
rer sammen jilst og vNt til I'D Enhed. 

som • r danek. 
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GrOnlamderne vii tale Dansk 
Stigende Krav om Danskundervisning i de gr~n

landske Skoler. 

Stor 0konomisk Fremgang. - Torskefiskeriet 
er Gr.0nlands store F,remtidsmulighed 

'Politikens udsendte Medarbejder lortaller om Rigsdagsdelegatio
nens Rundreiae i Gnmland. 

(.Fra vor udsendte M cdarbejder ). 

Om Bord paa. MS. ,Disko", Uossing mod Hustru, ogsaa 'P81a et ga.n-

Onoon~. s-ke kort Ophold, ,.~duaga.gtdliltbit"s ~ 
,Djsko" med tR:igsdagsdelega.tionen da,kWI- K:ri&tojjer lfiJnUe, der bar fun

bar i Dag IIJ8SI&eret Shm.landsoorne. Vejret gorot som Delegationens Tolk o,g nu bar 

ter roligt, og vi regner med at niWI. Ke- et Aars Orlov, og Bestyreren af den 

benhavn J~&rdag Formiddag ved 10-Tiden. magnetiske Station i Godha.vn, Magister 

J3ol'tset fn. den uhyggelip;e Omanak-Nat Uuen..s Frue og lleru; Ulsen selv maatte 

1'JI' bele Rejsen forl9'bei ghmrende. IVejret afbryde sin Orlovsrejse i J ulianehaa.b for 
tvar k""Un t.:laget i Ts-R.egionerne. der a.t slutl-B sig til Knud Haamu.s&en& 

,.DJsko" aohJb snmt.lip;e gr~tnla.ndske est.grenlandsekspedition. 
:Kolonier, og oreralt, selv hvor vi paa 

Dr. Lon.g3tajf og Datter, som havde 
Grund af ¥orholdene naaede ind KJ. 3om 

fjorten Dages Ophold hos Magister 
)forgenen ttl et kort Beseg, forhandledos 

l'orsild 1 Godhavn, har ogsaa. lagt Hjem
der med de Jokale Kommuneraad samt 

rejsen til England over Kebenhavn, og 
JllE'<l Sydgrenla.nd~ og Nordgrenlands 

La ndsraad 1 GodthaaL og Godl1:wn. 

[s~rli&..§:kolesyergsmaalet har staact 1 

Forgrund•m, og under Forhandllngerne 

herorn bar Cronlamder1t·e& ..:trOJng trt 

'Danskun4ervislli·no givet sig meget kt<J-1-

'ti !]e Udtryk. Delegationen ha.r overalt 

paah!Yrt de fremsatte 0n.sker med In

teresse, selvfelgelig dog uden at kunne 

g ive bindende positive Lofter. 

Magtig Fremgang i de sidste 
8 Aar. 

I a.lle Kolonier sporedes en nuegtig 

;Fremgang i de forlebne 8 Aar, og Ho

:vedaarsagen hertil man. sikker.t seges i 

det nye Torskenskeri, hYis Omraade Aar 

for Aa.r udstr~kes lamgere mod Nord, 

'J(IO. rler e1ulogroa nu far~ges Torsk helt 

o til Upernivik . 

Delegatiouen n.f!91gde endvidere pr. 

:Motonbaad en Rrokke uanmeldte Booeg i 

;l}dstoder og Bopla.dser. Nogle gjorde et 

arerdeles l1yggeligt lndtryk, medeus an· 

!rrit mcd UdviJdingen i selve Kolonierne. 

Interview med Pastor Povlsen. 
Pastor Podse·t\ udtttler over for mig 

lin o\·erordentlige 'filfrcdshed med 

konslatere den rivende {;dvikling 

:ufim.Isomt tages under <len alvorJi 

O,·ervejelse, tbJi. i J utianehaab 

tlla-n i1:ke blot U1uiervisning i, 1nen 

Dansk og Statstilskud tit en do11sk 

1!atskole .~ 

Fremgangen konstatere<le ri allertyde

li g~t i Nar~sak, hvor Landbnug&forsegeue 

6Settes in~. Det var i 1023 d en uslest<: 

Plads, vi beiegte, men den avulmer ou 

.a.f Velstaod, og nye fine Trrehltse ha.r 

.a.flest de elendige (Rytter. Men Narssn·k or 

kun et Eksampel a.f mange. 

Delegationen bar under Beseget haft 

eo ltrokke Sammenkomster under enkle 

og bjerteli.ge t<ormcr om Bord og i Land. 

l' ra. a.lle Sider ylrer man uforbeholdE"n 

~eundring for de ledcndc Grorll~•n<ter<lo 

L embcke Otto, 

D ages Beseg, d!!n 

to a.f Robb!. unge Assistenter, Desmora' 

og Car/$SOn, med.felger fl-a. Up~rnivik. 

R. V. J o·rgensen.. 
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Dansk·Undervis- 1 
r ningen paa Grsnland. -. 
Dtrekter Daugaud·Jeuen om 

Indforelse af Llngaaphone
Metoden. 

8om meddelt i vort ~rdagsnummer n~j
FI.o fbv. Kirkeminister, Folketingsmand 

l ' o v I s e n under Drl1ftelsen om >Dansk-
11Jldervisningen pa.a Gr11nland« Fredag 

AftCD i ~Det n.v Gr~nland« Spprgsm~ 

1 let om en .Anvendelso af Lingnaphone

Metoclen ved Undervisningon. Et sa.a,.. 

dant Forsl:J,g - Auvendelse af Grammo

foner med paa. Dansk indtnlte Plader 

til Brug for .Kat.eketundervisningen ved 

Udstooerne - viser sig nu at akyldes 

en Tanke, der ingenlundc er GrjSnlands 

Styrelse, ej heller de ledende Skolemmnd 
paa G~nland fremmed . 

Seminarieforstander B u g g e udtaler 
sa.aledes, at Tanken bar vroret drpftet 
mellem ham og Direk~r D au g a a r d
J en s e n, idet dens Realisation ikke al
one vilde betyde en Lottelse for de ved 
Godthaab Seminarium uddannede Kate
keter, for hvilke Vedligeboldelsen af det 
herte Dansk kan vrere vanakelig nok pa.a 
fjerne Udposter, hvor der ingen er at 
tale Sproget med, men ogsa.a vilde vrere 
af Betydning for en hurtig Udbredelse 
af det danske Sprog (det, som Gr~nlren
derne jo nu sao. strorkt og vedboldende 
krrover at fn.a. lmrt). Naar man derfor 
kan raade over et saa ypperligt teknisk 
Hjrolpemiddel som en Grammofon med 
en Serie efter et godt pred&gogisk Sy
stem indta.Jte Undervisningsplader er, 
~r man sikkert gribe til. 

Vi bar benytt~ I.ejligheden til at fo
relmgge Dire~r Daugaard.Jensen de 
om Sagen faldne lidtalelser, og Dirok
~ren bemmrkede dertil : 

- Det er en Ting, som bar vroret 
nmvnt, men endnu er dog det bele paa 
et rent forberedende Stadium. Dog, 
aelvf~lgelig, vi skal have det nj!Sje undel'
sj"jgt og gennemdrf.lftet. Sp~rgsmnalet 
bar vroret mmme lejlighedsvis under 
mine Samtaler med Seminnrieforstander 
,B u g g e, og oprindelig t ror jeg fofliv
rigt, det var Generalanditj!lr P ii r a c b e I, 
der bragte Tdoon. Nogon Afgl1rche om 
Jndfprelse af Systemet or der dog ikke 
trnffet. 

Sa~vidt Direkt~r Daugaard.Jenscn 
Omstrendighed, at Direkt~ren 

stiller sig a.fvisende 
, og at den bar fundct 

i sn.a. forskelligt indst.illede 
de nmvnte, turdo varsle godt 
Realisation til Oa.vn for en 

af Grj:lnlrendernes f2)nake 
!~ere Da~k. 
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Bladet: 

de gr¢nlandske Skoler. Formanden, In
s~r Bendixen, gav tll Indled:nlng 
nogle orienterende Oplysnlnger om Be
!olkningstorholdene deroppe og om de 
ga,nske srerllge Vil.kaar, hvorunaer U'l
dervi.sn1ngen blev drevet, og derpae. blev 
der holdt to Poredmg, fl'lrst a.t Scmlna
rleforsta.nder Bugge fra Godthaab og a.r 
ForstarY.ier Gam, der har forestaaet Ud
dannelsen a t Lrerere til de gr<lnlandske 
Efterskoler, om Danskun~rv1.sn1n.geo, 

Foredra.g. der var en ren og slucr Gen
tagelse a! dem, de samme to Herrer nyUg 
hol<it i Det grpnlan<lske 8elskab !or kort 
Tid si.<len. 
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Danskundervisningen 
t ( paa Grsnland. ~ 

.f 
Skal der undervises efter Linguaphone-Metoden? 

:.Del ny Gt·pnlnud« sluttedc i Afles 
donne Steson med etl\fjtlde om Dtmsk• 
undervisningen paa Grt>nland, til 
hvilket man havde Seminaricforslan· 

' uer fra Godthaah, Aage Bugge, o~ 
Efterskoleforstander fra Egcdesmin· 
de, ~1. Gam, til Indlcderc. 

Forstander Bugge gjorde Jndgaaen
de Redc for Skolespprgsmaalets Ud· 
vikling paa Grpnland og understrc
gedc slultelig strerkt N~dvendigheden 
af, at D:mmark ·fuldturl im~dekom de 
Krav, der nu fra sr~lthit<isleSide saa 
slrerkt frerosrettes som Adgang til al 
lrere Dansk. Delle Krav mantle fprl> t 
ske Fyldest i Ungdoms'skolen; der
efter kunde tler paany vrere Grund 
Iii at tage Sp¢t·gsmaalet op til for· 
nyet Behandling for 8¢Jrneskolernes 
Vcdkommende. 

Forstander Gam gjorde Rede for 
Organjsutionen al' den gr~nlandske 
Ungdomsskolc, ltvis Efterskolc nrer· 
mest maatte j::evnrpres med en Slags 
~IeUeroskole for et megel uensartet 
sammensat Elevmatcrinle. Udviklin· 
gcn -mente Forstanderen - maatte 
gaa i Rctniug ar yderligcrc Dansk
undervisning, Ol{ Forspg, dcr i san 
Henseendc var gjort med Undervis· 
ning ikke blot i Dansk, men paa 
Dansk samt en Slags Enquetc, det· i 
dcnne Sammenhreng var foranstaltet, 
havde vist, at Gr~nlronderne nu strer· 
kere end nogcnsiude ~nsker at here 
Dansk, saa de kan bmgc det, baade 
for at lrese del 011 for· at tale del. 
Gr~nlmnderne vii nu vide, om vi vii 
give clem Vterktpjel, der for dem aab· 
fler til Verden, det Janskc Sprog. 

Denne Sag man ikko for os nisnc i 
gus'fcnt Overlreg«. For deres egen 
Skyld maa vi lrere dem Dansk og · 
derveR ·nan frem mod Monopolba!ln
dets L~sning, lempeligl, men ikkc 
lang$omt. 

Foreningens Formand, Inspekt~r 
Bendixen, takkedo Foredragsbolder
ne og gav dereftet· Ordet frit. Der ud· 
spandt sig en overordentlig livlig og 
interessant Diskussion, i bvilken bJ. ! 
a. fhv. Kirkeroinlster Povlsen, Pro
fessor Knud Berlirt og Kommand~r
kaptajn Godlfred Tlansen dellog. Fol
ketingsmand Povlsen foreslog bl. a., 
at de uddannedc Kateketer til deres 
Lrorepladser skulde medbringeGram
mofo'ner rued PJader indtalte af For
slander Bugge, san de kunde have 
disse baadc til egen Vedligeboldelse 
af Sproget og til at benytte ved Un
dervisningen i B~rneskolen • . Kom
mand~rkaptajn Godlfred Hansen 
frcmhrevede Betydningen af, at der 
blandt de ledcndc Embcdsmrend paa 
Gt·~nland nu var Mmnd med saa frisk 
et Iniliativ, som Aftenens to Fore
dragsholderc. Det var hidlil ikkc set 
i GrS1nlands Styrelses Historic. Han 
slog strerkt til Lyd for, at der blev 
givet Danskc, omend i begrrenset Om
fang, Adgang til at rejse til Gr~nland 
for at skabe Erhvervsrouligheder, saa 
Gr~nlrendernc, naar de havde faaet 
lrert Dansk, ogsaa havde Erhvervs
muligheder. 

F~rst vcd 111h-Tiden kunde de to 
Indlederc faa Ordct til afsluttende 
Bemrerkninger. For Foreningen blev 
del ct festligt Punktum paa Sresone~ 

I 
I 

I 
I 
I 
1 

I 
I 
I 
I 
I 
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"Oet moderne Granland~~~ 
. I 

slutter sig tn Oanmark~ 
er 

Fremsted 
nu inde til 

for det 
at foretage 

danske Sprag. 
Tid en 

et 

Seminarietorstander Bugge, Godthaab, fortreller under 

sit Ophold i Vejle om Gr:.mlamderen at i Oag. 
, 

Forstander Bugge fra Godlhaabs 

SPminarium er en ~land, der ;omfa~ 
cr hjcmmc i indrc gronlandske For

hold. Han er fodl dt'roppe og bar leo 

vel sig sammen mcd den lwide 0's 

Befolkning i Fest og Hverdag. For 

Tidcn er han paa en Foredragstourne 

herhjewme. I nogen Tid har han op· 

holdt !tig paa Askov Hojskole, hvor

fra han nu rejser LiU>age til den gron 

landske Ungdom med nye lmpulser. 

I Gaar kom han til Vejle. Paa et Me

de i Afles, sammenkaldl af Grenland

skc 1\irkesag, forlalte Forstanderen 

om den aandelige Bevregel:.e i det 

gronlandske Folk. lnden Modet hav

de vi Lejlighed til at hilse paa For· 

standeren i Dyrlrege L a u r i t sen s 

ITjcm, hvor ban var G:c$1, og Forstan

dcrrn gav i Samtalens Lttb en inter

essanl Skildring af Skolearb<>jdet i 

det' hoje Nord. 

Granlandernes Seminarium. 
- Opri11delig begyndle jeg min 

Virksom hcd som Pr:cst i Godlhaab, 
forlul te Hr. Bugge. - Men Prreslens 
og Skolelrererens Arbejde falder ret 
noje sammen paa disse Kanter. Der
af kom det, at jeg for nogle Aar si
dcn blev ansat som Forstander paa 
Seminari~t i Godthanb. 

Delle Se~ninarium er rejst allerede 
i 1845, og det havde i den forste Tid 
Plads til 12 Elever. Efler en Udvidel 
se omkring 1907 bar vi nu Plads til 
40 Elever, der faar en Uddannelse 
gennem to 3-aarige Klasser. Og dette 
Arbejde er nu inde i et ~lredeligt 

Spor. De unge Mennesker, der ud
dannes, e r aUe Grenlrendere. 

- Er Gronlrenderen en taknemlig 
Elev? 

- Sow Ri!gel. Paa Grund af Ber
neskolens uhyre Forskelligartelhed er 
det unge Mennesker paa vidt forskei
Hge Udviklingstrin, der kommer til 
vor Skole. Men de arbejdcr godl, de 
Oeste af dem. 

K vi n den er Nr . 2. 

Ejendommelig er den Forskel, 
der er paa Mamds og Kvinders For· 
kundskaber. En tusindaarig Tilside-
"""un1.,n ,....,.,.. f\ t J( ";nnon nn...ln11 ~•~nr-

at Gronlrenderue onsker en strerkere 
nors'k 1nvasloil. bpmrerksomh~-; 
i langt strerkere Grad vendi mod Fre· 
ringerne. De kan stole paa. at man i 
Gronland h1lger Forhandlingerne om 

1 
de freroske Srerkrav sprendl. Og der 
er i ledende Krcdse deroppe nogen 
A:!:ngstelse for, at der skal gives F'm
ringerne for store lndremmelser. 
Man kan llnde sig i, at Freringerne 
gaar en Smule lrengere ind paa de 
grenlandske Fangstfeller, men wan 
giver dem ikkc Lov til at gaa ind i 
Fjordene. Grenlrenderne indser, at de 
i nogen Grad st~ar tilbage i en Kon
kurrence om Fangstmulighederne, og 
vi kan derfor uu saa strerkt som al 
drig for lregge Pres paa det dan• 
ske Oplysningsarbejdc, gradvis og 
fornuftigl, naturligvis. 

Rad ioa vis i Godthaab. 

Snmtnlen ledes hen paa Godthaab
Kolonien. Der er for Tiden ca. 20 
Oanske i Kolonien, oplyser f'orslan
dereu. De danncr en Stat i Staten. 
om end t'OrllOJOcr 'ltl"-Gl'bittl!ll<fernc 
ikke har Prreg af {solation. _~-

- !\Ten der er ikke lrengere den 
Felelse af Ensomhed, som Kolonien 
kendl.e i min forsle Ungdom. Den
gong gik der halve Aur imellem vore 
Forbindt!lse rued Danmark. Nu bar 
vi Radjoen, og den er os en daglig 
Trest. Hver Aften faar vi vor Radio..
avis. og den bliver oversat paa Gren
landsk og opslaaet paa Torvel nreste 
Dngs Morgen. Men det, der fanger 
Grenlrendernes Interesse for Rad ioen 
er f'angstmeldingerne fra andre Egne 
af Lande!. Nyhederne fra Danmark 
kommcr forst i anden Rrekke. 

P aa Syg«"hoset med hele 
F amlllen . 

- Gar Hygiejnen store Ftem 
.skridt. 

- Den Felger Side om Side med 
Oplysningen. og det skal siges til 
Gronlrendernes Ros, a t de i voksende 
Grad retter sig efter llygiejnens Bud. 
Del er lang! lettere for vore Lreger at 
arbejde nu end for. For faa Aar si· 
den salle Grenlrenderen sig med 
Hrender og Fedder imod a t blive ind· 
tagt paa Sygehusel, og skulde ban 
endelig indlregges, vilde han partout 
have Konen og Bor'nene med. Nu 
gaar del mere jrevnl. For Tiden op
fores et nvl stort SVI~ehus i Godt-

' 



vel sig sammen med den hvidl' 0's 

Befolknjng i Fest og 1-Iverdag. !:<'or 

Tiden er han paa en Foredragsloum6 

herhjemmc. I nogen Tid hnr han op· 

holdt sig paa Askov Hojskole, bvor· 

fra han nu rejser lilbage til den gmn 

landske Ungdom med nyc lmpulser. 

l Gaar kom han til Vejle. Paa et !\lo

de i Aftes, sammenkaldt af Gronland · 

ske Kirkesag, fortalte Forstanderen 

om den aandeligc Bcvregebe i det 

gronlandske Folk. lnden Modet bav· 

de vi Lejligbed til at hilse paa For· 

standeren i Dyrlrege L a u r i t s e n s 

Hjcm, ll\'or han vru- Gre~t. og Forsl.an· 

dercu gav i Samtaleos L01J eo inter· 

essanl Skildring af SkolearhE>jdel I 

der heje Nord. 

Granlrendernes Seminarium. 
- Opriudelig begyndte jeg min 

Virksoruhed som Prrest i GodUtanb, 
fortalte Hr. Bugge. - Men Prresleos 
og Skolelrererens Arbejde falder ret 
noje sammen paa disse Kanter. Oer
af kom del, at jeg for nogle Aar si· 
den blev ansat som Forstander paa 
Seminariet i Godtbaab. 

Dette Sel.Ilinarium er rejst allerede 
i 184o, og del havde i den forste Tid 
Plads ti1 12 Elever. Efter en Udvidel 
se omkring 1907 bar vi nu Plads til 
40 EleYer, der faru- en Uddannelse 
gennem to 3-aarige Klasser. Og dette 
Arbejde er ou inde i el glredeligt 
Spor. De unge Mennesker, der ud· 
dannes, er alle Gr0nlrenderc. 

- Er Grenlrenderen en tak.nemlig 
Elev? 

- Som Regel. Paa Grund aJ Bor· 
neskolens uhyre Forskelligartethed er 
det unge Mennesker paa vidt forskel
Hge Udviklingstrin, der kommer til 
vor Skole. Men de arbejdor godl, de 
Oeste af dem. 

fivinden er Nr. ~. 
Ejendommclig er den Forskel, 

der er paa Mmnds og Kvindcrs For· 
kundskaber. En tusindaarig Tilside· 
srellelse gor, at Kvinden endnu slaar 
langt tilbage for hlanden paa snarl 
sagl aUe Ornraader. Hun staar prenl 
bagved, naar Manden drikker Kaffe 
med de Danske. Jcg husker et Tilfrel
de Cra el Beseg i en Koloni. l\lin Led· 
sager - en dansk Dame - og jcg 
blev modtaget med aabne Arme, men 
der blev kun budt en Kop Te, - og 
den ilk j e g, medens nun Ledsager
ske maatle se til. 

Saaledes ser man paa Kvinde.o som 
den underordnede i aile Livels For
bold. Og del hremmer ganske natur· 
ligt hendes Udvikling. Problemel den 
grenlandske Kvindesag rejser sig med 
voksende Styrke. 

Men del . retl.er slg vel efterhaand· 
den. I det hele taget er Grcmland a( 
i Dag 

et Land I Over~anrc. 
VJ mrerker det i Skolearbejdel, i 

Folkets religiese lndsliJling, i HygiaJ· 
ne-Sp0rgsmaalet, m. H. L Sproget, 
kort sagl paa aile Omraader. Nanede 
,-; f. Eks. til a t faa en kvindelig l 'ng· 
domsskole, som vi bar llere mandlige, 
vilde vi vrere naaet el stort Skridt 
fremad. 

- De nrevnede~px.ogc.t - h:u...slcn 
, moderne Gr0nlrender Sans for del 
danskc~P.r~ • 
. - Ja._<leLhaLhan og ,Jiet Pireger 
vorL~ItolelUh~ i!J~:. J!:UilJLS0<1Lsige, 
at der hos Gr0nlrenderne cr en Trong 
til at lrere mere r)a;$k.- Om ~~~ be· 
fyder, at Grenlrenderen bliver sig me
re bevidst som- Dansk~ t0r jeg ikke 
svare paa. Men han forstaar, at Lan· 
deCikke kan-undvrere el Kultur,sprog, 
og da tyer han til del danske. Fra 
dansk Side her man sikkert erkl"nde 
dette.l Jeg tror, som det er sk~evet, at 

det psykoloalske 614"blik 

nu er inde for el dansk Sprogfrem
sl0d i Vestgrenland. 1 

- Det vii glzde Nordmrendene 

- Nordmrendene er nu mindre 
interesser~de i VeStgrenT;m,d end for 

c.osl• Au tilhase. oc Jqr :ror tk.ke. 

_ ..... ~ ........... """"l>""'" .. ,,~ ......... . ... ... . t) ................ ...... ... 

, de frero~ke Srerkrav sprendL Og de.r 
er i ledcndc Kredse deroppe nogen 
.£ngstelse for, at drr skal gives Fre
ringerue for store Indrammelser. 
!\tan kan finde sig i, at Freringerne 
gaar en Smule lrengere ind paa d'~ 
grenlandske Faugstfelter, men man 
giver dem ikke Lov til at gaa ind i 
Fjordcne. Gronlrenderne indser, at de 
i nogen Grad staar t ilbage i en Kon· 
kurrence om Fangstmulighederne, og 
vi kan derfor uu saa strerkt som al· 
drig for lregge Pres paa del dan· 
ske Oplysningsarbejde, gradvis og 
fornuftigt, naturligvis. 

Radhun1is i Godthaab. 

Samlalen lcdes hen paa Godthaab· 
Kolonien. Der er for Tiden ca. 20 
Dunske i Kolonien, oplyser Forstan· 
dereu. De danner en Stat i Staten, , 
omend rorltolacr r.n ·-Grenm'o<lemc 
ikke har Pneg af (solation. _~ · · 

- Men der er ikke lrengere den 
F'olclsc uf Ensomhed, som l{olonieu 
kendte i min forste Ungdom. Den· 
gang gik der halve Aar imellem vore 
Forbindclse rued Danmark. Nu bar 
vi Radioen, og den er os en daglig 
Trest. Hvcr Mien faar vi vor Radio
avis. og den bliver oversat paa Gron· 
landsk og opslaaet paa Ton•et nreste 
Dags Morgen :\len del, der fanger 
Gronlmndernes Interesse for Radioen 
er Fangstmeldingerne fra andre Egne 
of Landet. l\yhederne fra Darunark 
kommer forst i anden Rrekke. 

Paa SJ'g('buset med hele 
Fa millen. 

- Ger Hygiejnen store Frem~ 
.skridt. 

- Den folger Side 
Oplysningen, og del skal siges til 
Grenlmndcrnes Ros, at de i vokseode 
Grad rcttcr sig efter Hygiejuens Bud. 
Del er langt lettere for vore Lreger at 
nrbcjde nu end fer. For faa Aar si· 
den sattc Gr0nlrenderen sig med 
Hronder og Fodder imod at blive ind· 
lagl paa Sygehuset, og skulde batt 
endelig indlregges, vi)de han partout 
have Konen og Boinene med. Nu 
~aar del mere jrevnt. For Tiden op· 
fores et nyt, storl Sygehus i Godt· 
baa b. 

Kan Groulrenderne bevare sit 
Srerprreg i denne Overgangslid?-

- Del k a n vrere vansketig! at 
paapege det grenlandske Srerprreg. 
vanskcligl i del hele tagel at hitte 
Rede i dansk og grentandsk. Man 
bar kaldt Grenlrenderne et nejsomt 
Folk. Og jeg skal indromme. at Eski· 
moen k a n vrere ubegribelig nej· 
som. Men ban kan paa den anden 
Side - nnar Forholdene tillader det 
- vrere en uforbederlig Solderisl 
Dog - ogsaa paa dette Punkt ud· 
jrevnes Grndsforskellen. Grenlrende
ren hegynder at fatte Pengenes Vrer· 
di. Nu begynder han at kunne s p a· 
r e. Det har han aldrig kunnet fer. 

.,Eskimo" var no,et 
l\lisk-1\lask. 

- Har De set •Eskimo~? 
- Grenlandsfllmen -, ja, jcg saa 

den mcd meget blandede F0lelser. 
Naturbillederne og Sangen deroppe 
fra glredede mig, men som et Billede 
paa Eskimokultur var Filmen noget 
Misk -Mask. Del var en Blanding af 
Alaska, Kap YOrk os_ Grenl:iL for 
ef Par Tusinde Aar siden. Og del er 
Synd at fremstille Lande! paa den 
Maado. Billedcrne fra Lampesluk· 
ningsfcsten var nrermest fantastiske., 
og mange Scener virkede ruldstrendig 
desorienterende. Jeg vilde enske. at 
dor cngnng under sagkyndig Bistand 
kunde optages en .Film, som virkelig 
vi!ite vorl de.iliRe Grenl:~nd i sande 
Billeder. Det blev en dejHg Film, kan 

E. J . 
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L. Grsnlp!ndtrinders 
, J Uddannelse 

! 
Hvad de lrerer, og hvad der er 

naaet 
Komiteen for Gronl:enderinders Uddannelse giver folgende Over!igt over Arbejdct i det forlobne Regnskabsaar. Komiteens to forst~ Elever, Nanna Hocgh fra Julinnehaab og Karoline Lynge fra Sukkertopp~n, er efter endt Uddnnnelsc i Husgerning, Barncpleje og Dansk rejst tilbage til Grenland ef~ ter 2 Aars Ophold hernede. I Foraaret 1'9'30 modtog Komiteen •• ttc1· 2 Elever, Hansine Oirtk fra Godhavn og Arnak Olsen fra Upernivik bcgge Elever fra Egcdesminde Efter· skole. De har siden vreret anbragt i to sonderjyske Pr:esteganrde, hvor de opl:eres i Dansk og Husgerning i det ferst.e Aar, hvorefter de afslutter deres Ophold hernede med et 1-aarigt Kursus i Barneplejc. Komiteen ferer i s:erlige TiJf:ekle Tilsyn med unge Grenl:enderinder, hvis Uddannelse bekostes af private Familier. 1 Tilknytning hertil bar vi i Aar haft den Glrede at skaffc Vilhelmine Dorph fra J ulianehaab - hvis Ophold her i Danmark er hekostet af Liege Heymann, Hvalso, tidligere Julianehaab, - forskelligc Kursus, henholds~ \is i Maskinstrikning og Garnfarvning samt Garvning aE for~kelligc Skind. Idette Foraar venter Komitcen atter en Elev, Juliane Jeremiasen fra Christianshaab, som for Tiden forberedes til ·Danmarksrejse hos Fru Lege Saxtorph, Jakobshavn. 

Foreningens Regnskab fra 1930--31 er fremlagt til Eftcrsyn i Kvinrlelig L:eseforenings Garderobe, GJ. MGnt 1, fra 14. Marta til 1. April, det balan- ~ eerer med 4628 Kr. 49 0re 

X 



l 

I 
--· 

_a 

f 

a..-. 
ekrfver den ? MRT. 19 ·11' • 

o rsoJmnderne uillmre oansa:-· 
Pr~ l t Fr. Balle, der i 25 Aar var Prcest paa Gronland, fodreller om Skolens Vlr~e og Skolens Kaar deroppe. 

Hvad naaede vi indtil nu? 
Fra forskelligt Hold er der i den 

senere Tid bebrejdet de Kredse, dcr bar 
staaet forrest i Arbejdet pu Olt om 
Grenland, at Landets lndfodtc ikkc -
trods to Aarh~dred; dansk Tllh~rig
hed...:. har llert det danskeSprog og faaet ·-Kendskab til Danm'!!ks Kultur. De, der 
anker, og samtldJg peger pna Veje til at , 
raade Bod paa Forsemmelsen, faar Vlnd 
i Sej]ene ved en Raekke 0nsker, de1· 1 

med Ultagende Styrke kommer til os 
fra de lndfodtes Side. 

er nogel slerre. 
- Hvor mange Skolebern bllvcr der 

san Tale om? 
- lalt vel omkring 3000, og i enkelte 

I of de sman Bygder kan Antallot vmre 
hclt nede paa. en 5-6 Stykker. Skulde 
man holde seminarieuudannedc danske 
Lre;:;,c ret mange Stedcr for slig Berne
Ook, kunde det jo nomt blive en noget 
kostbar Koloni. 

- Vil Do kort skitsere Ind1·etningon 
af Gr;nlands Skolov~eSen, Provat Balle? 

For at faa mullgsl aabenl Lys over - Siden 1928 er der i Egedeeminde 
Problemct, har vi henvendt os til Provst og Julianeba.ab Efterskoler, Terl hvilke 
Fr. Balle, der i noget 011er en Menneskc- do Gr;nla:mdere, der akal tnede ind i 
alder har virket aom Prrest deroppe og 
1 lkke mindre end 16 Aar som Forstan
der ved Semlnarlet i Godlhal\h. 

Provst Balle taler om Sagerne med 
hele den selvfelgellge Myndighed, Sik-

Arbejdet ved Handel og Administration 
eller Ted Laerer- og Kateketgerning, 
faar en forol;big Uddanne)ee, der vr.rer 
to Aar. - Saa. kommer de til Godtbaab 
og her ga.ar Handelena og Adminietra.-

kerhed og Klarhed, som det grundige tionena Maend to Aar paa den med Semi-
Kendskab giver. Det mrerker man hur
tlgt: han veld noget om Tingen e. Hans 
Ord er lkke en hurtlgt fattet OJ l•at un
defhnret MenJng - Erfaringen ll~aer 
baJ dem. 

- Man maa jo ikke glemme - siger 
Provstcn straks -, at der er en afge
rcnde Forskel mellem en Kolonl aom 
Grenland 01 saa andre, fra hvilke der 
er jrevnllg Forbindebe mellem Boplad
scrne og den evrlge Verden. Man maa 
gore slg klart, at der ialt kun er Tale 
om 14--15,000 Mennesker apredt over 
170 Bopladser, hvora£ ea. 50 .bar mel
lcm 50-100 lndbyggere, cu. 70 mindre 
end 50 Indbyggere hver, og kun Resten 

nariet kombinerede Hjlljskole, aaaledea at 
derea Uddannelae er fire Aar i alt, me
dena Laerer- Oi Kateketaspiranter er fire 
Aar paaSemlnarlet og altsaa 1 alt faar 6 
Aara Uddannelae. 

Undervisningen af de skolesjllgende 
D;rn va.retages pa.a de st;rre Pladser o.f 
seminarieudda.nnede Lrerere, paa de 
mellemetore af kateketuddannede og pa.a 
do sma.a Bygder af en fremmelig Fanger. 
Derved bliver jo Undcrvisningen noget 
uensartet. 

-[ Hvor meget af Undervisningen paa 
Godtbaab Seminarium forognar paa. 
Dansk !' 

- Kun selve Da.nskundervisningen 

En Undervlsning p a a Dansk i aile Fag 
I kendor man kun i ~smindo. 

- Var det ikke Grund til at skifte 
Signaler pna det Punkt P 

- J o - det er notop nu det psyko
logisko j3jeblik. Nu bar Grs1nlaenderne 
indset, at de har Brug for dot Danske, 
dot or bocndt at interessere dem, og 
det or gansko naturligt, at de, som de 
Praktikero de er, nu ytrer !3nsket om 
at Imre Sproget. Jeg vil dog mene, at 
Religionsundervianingen b~r undtagos -
den bpr vedvarende meddelcs paa Mo
dcrsman1et. 

- Hvad heror Bpmeno i en grsln
landak Skolo? 

- Det er slot ikko san. lidt : L~sning, 
SkJSnskrivning, • Retsl..-rivning, Regning, 
Dibelhistorie, Laerebog, Historic, Geo
grafi og Naturbistorio og - efterho.an
den - ikko holt faa Steder Danek, en
kelte Stedor er der ogsaa Fag som 
Sang og Gymnastik. 

- K~ De taenko Dem, at man gik 
over til ren dansk Undervisning? 

- Paa Religion naer - ja. Ismr nu, 
do. dot er Grpnlaendernes j3nskc 6t lr.ere 
Oansk. Men man maatte vel gaa gradvis 
frem, begyoclo med noglo Fag ... Reg
ning, Geografi . . . de t kunuo altaaa 
gpres paa. de st;rre Bopladser - paa. de 
smaa P - ja, der maatte vel aaa For
aeldrene bringes til at indso, &t det va.r 
on Forde! for B;rnene at komme ind 
til Skolen vod on at¢rre Doplads .. 

- Bar GrjSnlronderne Anlrog for at 
laere P 

- I Intclligens staar de ikke tilbage 
for andre Folkeslag. De bar lidt llvtert 
vcd at regno . . . jo - men iflvrigt 

- Skal vi a a b n e Orji~nland? ---- Sletto l'Ionopolet? Ja, h v om t;r 
clot? En sooialdemokratisk Regering gpr 
det ikke I M a a 1 k e en radikal .. , men 

t pI ' 
· '~ •• ;c_~, 

forpvrigt : da j o g forlod Gr;nland, var 
der blandt Befolkniugen on strork Uvilje 
mod en A.abning. Det maa jo i donne 
Forbindelse buakes, at Dannlnrks Kolo
niseringsnrbejdo paa. Gr;nland aile Dnge 
havdo str.erkt filantropisk Isloot, mindre 
merknntilt. Gr~nlronderne har lige op til 
nu svrovet i lykkclig Uvidenhed om 
Dlangp Ting, dor volder OS megen myk
ke . . • den rolige V aekat, der bar vreret 
dAm undt, hnr Rikkert vaeret. til Oavn. 

- Hvad er der nnaet for dem - ci
vil i a at or i s k - indtil nu? 

- Vi kan jo da faatslaa, at alle Grssn
laendore, trods de Mangler, dor vel er 
ved Skolo\·resenet cloroppo, kan lreso og 
skrivt> og tildels •·cgue. J eg syncs, at 

det er et godt Resultat med et Folk, 
der for 200 A.ar aiden levede af Jagt og 
Fiskeri. Sammenlignor vi med europooi
ske Folk, aom Raeserne og Spanierne, 
er dot ganske aabenly$t, at der virkelig 
e r no.aet megct . . . og eammenlignor vi 
med andre J reger- og Nomadestam
mer ... 

- :Ucn nu vokser Lrongslcn ofter 
Kulturen? 

- Ja, det ~r den - de vil jo og.saa 
nok >have deros Avisel'(. - Vi kan i 
nogcn Udstmkning givo dem det paa 
Gr;nlandsk, mon 1\l a a] o t e ka l i o 
v m r c, at v i k an g i v e d o m d e t 
p a a Dan a k - og dertil mu.a do jo 
f;rst aile k u nne Danek. 

De maa a 11 c k u n no Da n sk I Deb 
Folk, for hvilket vi paatog oa Formyn
derskab gennem to Sekler, det Folk, 
bvis Land vi ikke vil aabno og dog ikko 
ka n sta>ngo:~ ude fra dot storo Ny, m~S
der os mod Kravet om at looro Dansk 
for at faa Del i a.lt dot storo, ubekondte. 

Nu er dor aaa ikke loonger Stander 
til lit ""''"· 
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f. 
Gr;nlcenderne vii 

lcere Dansk. 
'J)e ferer selv an L Bestrcebel&ern~ 
l for en dansl.-sproget Skole. 

I Borgernes Bus a.n1oldL De~ Grslllla.nd· 
ske Selska.b i A!te\:. et MS'<ie tn ~ 
Ctt"gtp~ Skoleproblemer. De~ ovor
v~es bl. a. a! St.atsrninlster Stauntng og 
Handelsmln1ster Hauge, og lndledede:s tn«1 1 
~elkonu;torcr a rsetskabet..s F'orm.and, 

Inspekt!'Jr Harries, llvorpaa Semlnarte!or
stander Ange Bugge 1 et lrengcro Fore· 
drag gjorde Rede for de Vll.k.aar, hVOt:"• 

~ under Danskunclervlsn1ngen drlvee. 
Erhvervenes Omlregn!ng 1 ~bet aif de 

1 senere Aa;r havde lla!t to F\'J).g"er, sa.gde 

I haiD, at Gr!'!nlrenderne S stlgendo Orad 
!l)lLe deres eget Sprogs UtilstrtekkeUghed, 

idet der llavcle aabnet slg la.ngt vtdere 
Pen:pektlveT !or deres l)konomJ.slte Llv, 
uu da Grsmland ga.nske a.nderledes end 
t1lforn va;r kommet I Kontakt med Om-

/ 

verdenen. Der havde deroppe rejst slg 
en !ormelig Natlona.Jbevmgelse ar en 
d~-venlig og da.nskvendt Na.tur, og 

lsaa.Iedes I sit Vmsen ganske mod.c:at de 
!leste andre modeme Maalrm-elser, hvar 
det altid er det herskende ~ Sprog, 

man vii gl)re sig fri af. [Gll1n.l~endeme 
torte tvmrtlmod an 1 Bestrrebe!serne for 
at giYe Da.nsk en lamgt mere tremher
~;kende stilling 1 Undervl&ningen, end det 
nu bar, og On.sket om at faa oprebtet 
dansksprogede Skoler voksede s!g atser
kere Dag for Dag.J 

Efterskoleforstandcr !.f. Gam omtalte I 
I e~ f~ende Foredrag Efterskolen og dem 

hold til Danskunderv1sn1ngen. 
Begge Ta.lere hllstes med stmrkt Blfald, 

og bag efter var der en lmngere Diskus

slon, vmsentlig I TUslutnJng til Ind
lederne. 
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Villabym·nes Hbtf~J 
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•• 

~ i er· af Forfatlenm KaptaJH J.:imn ' 
.1/ikkrk;en anmot.lct; om nt optr•gc lol

gende: 

J eu Del Aar bur jl!g rnchar1tlCL Uot.:cl Of.( 

illusl<rE:>recle Ularl~ til Gronla·ndcrn\1 o~ 

·lmr ln•ert; Fornar haft den Glwdo at. knn

~le s~:ucJe et s~Jrro ellf•r miuuro .\utnl .tf 

disse op til L:mflcL dtit· hojt imvd Non], 

b_, OJ' V111teren cr lanK, 'lfonwjelser·ne fan, 

~>g Traugou lit nt lwska!ftigo sig m~o•d Bo

ger og Billedst<ll' slor·. 

Gang plt<t Gang ha.r .irK fnUL·L Hn!1·c, 

dl'r u<llrykkcr Greulttoudemc:; Gill..'<lo OIOJ' 

di;.sc Uogga.rer- ..,J1cr· ogsan nndrr BcYi

ser for <Jeres 1'aku<'ntn,olighc.J oYer ut j 

fule. at dl:'r Jrernecle ;,iddt!t' h:1·iudcr og 

..\I:eud, soru t::euker pna dt•t Iillo tnv~e 

J•'olk og bet~nkt•r dt·Jn af dero, On:r

flod - og ll Gronland er der· en stadtK 

1ok~ende IFor· .. t..-.aclse af, nt do 111aa pron1 

pan at tilegue ~>ig 1·orl ~pr·og, ,;anlcJPs n~ 

de for eller ~>id('n kan ir::Wo 1 dir.,kt •• l 

I~onlakt med 1\lodt>l·htndl't. 

GoJe Boger rreJUtl!('r dt!IIII(J huj-,t pris

v:,enlige Foro,lnndse, men Heger t!l dyrc 

og Gnmhenderue fnttt:;!.' -l~aa i••g gonln

gcr· paa dcre~ Yf'l-(11" min nu :IIJorcdo ad

~>killigo Gauge let tultalte Hou: l'llll"ltg 

lktg; . .;kabo, Lon og h:t~•luur, t:~g t~, I L Jut ud, 

som De ikke h::..r swrlig Lnicrcsse for· -

beJs~ lcLfatieligo Uoget', i ll as.t t"llrCdt! Ulado 

o. I. - ug seud d..t Lil mig, oll<>r l1vil> 

dctle P.r umuligt, .. aa wlofoiwt· til mi~, 
og jeg .,kal da. proro aL lan. det aflrcutct 

- iUet j('g iudedig .l.taah<'r, at SpejJcrnr, 

der· l11"er lhg skal gure on gl)d Gerniug, 

ogRaa hjmlpot· mig dtmno Gang. ~ulll do 

har hjulpet mig for. 

l:."j11ur J/tl.hlotll, 

Telf. Ordntp 141-t. 

\" tlhclru,!Janbsrej (), CharloLtculunJ. 
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9J,ffEj~J9~ 
tv det danske Sprog 

skriver den 

.St 
~~ 1 Skammekrogen 1 
En Samtale me4 Professor Knud Berlin om Danskund'ervis· nlngen paa Grenland, aom den er, og som den ber bUve. 

Esklm.oerne foler Savnet ved lkke at kunne Sproget . 

Hans Egede og Gertrud lta.sk, Grsin
lands Styrelse, Kryolitb, Godtba.ab og 
en Rlekh.o besyndcrligo :\M·nc patt - tuL 
og -lik, der nngiver Bopladser - ja., 
tn-n.d ,-{ d Sa& n Gonnomsnits-Dausko 
moro om vor st.oro og cucst.e Koloni, 
om Gr¢nland? Dot h:-endcr i Ny og Nre, 
a.t vi m~er t'D Veo, eom Livetll Veje 
m Stund fJ'rer pan. Udpost dertil cller 
paa Rejse deropover, og da. faa.r vi bver 
Gang Ted Hjemkomsten lytte til en srel
«>m Berctning 0111 et Land, der ved en 
;]qsn og ej!elden Natnr ga.v dem rigo 
Minder og uforglemmelige Billeder med 
paa. den videre Vandring, om en Befolk
oing, dor har en egen, eventyrlig Kal-
tur ••• 

I to Aarhundreder bar ,..j haft donne 
Koloni, og hv-ad or dor saa. naa.et i den 
Tidl' Nuvel, ftllrat og fNlmrnest dot, at 
vi i 1921 -fik de sidste beclenske Eski
moer kristnet. 

Og hvad brogt.c vi dom saa, mere? 
Hvilke af Kultorens Godcr bar vi tilf¢rt 
dem? Hvordan bar vi lnkl~ot op for 
dem ind til de rigo Slcatf.c, dor cr fa~;to 
Led i' vor egen Kultnr og vor egen Un
dannelse? Lrerte vi dem Dansk? Og - --lrorte n dem gennom dot. danskc Sprag 
a.t faa Verden pna n:l'rmore Hold? 

Der fortrelles en mrerkolig Historic ... 
En Knteket paa. jl)stgrJ'nlnnd, der var 

det danske Sprog fuldt mlef,.rtig, ~;cndto 
i Fjor sin g r!Snlaodsko Bustrn om paa. 
Vcstkysten for at b<>~pgo Slregtuingl' i 
Ja.kobsbavn. For at no.a. derom, ma.attc 
den grj:inla.ndske Kvindo fprst med 

der knytter sig til et smuh-t ellcr mor
somt Ama~rfotografi ... 

- Hvorfor er der 1143 faa GrsSnlren-- - ----- -· - --·-tll're , der kan Dansk? 
.:. .Aa;;;gen ""';r f~rst og fremmest 

th•n, at G('flalrendemes J,rercre i de to 
A:uJmndrerl.er i fj:irsle J,inje var Prre-
llter. Do kom dcrop for at mi~aioncre 
og dc•t. slt1tl ingcnlnndE' bobrejdos dem -, 
men de g I em to over M i u i on s- I 
:1rbcjtfc1, don ando n O pgn,-rt>: ! 
a t. gprc Grrnla.nd delagtig i vor Kultur 
nd •len enesto Voj, dette l\llDde grrcs 
nd - ved ll.b undorvise dom 
grnndigt i Da.n,sk. Under mit Op
ltold oppe i Gotlthaa.b nu i Sommer kom 
jeg til at o'l'ervrere en Time i Ma.t<:mo
l.ik, dcr blOT givet p:ta Gr¢nlandsk, og 
jeg lngde da Mrerko til, 1\t denno bpjere 
Regning slct ikke knnde meddelcs Or.fln
lrendemo pa.a deres cgct Sprog, ndeo at. 
de maatt.c o.n'l'ende fln la.ng Rrekko lle
tegnelscr, eom va,r rent dansko. Grjin
lrendcrne bar simJX)Iihen i dert•s Sprog 
ingen Gloser for geometrieke og arit
metiske Funktioner . . . det er da. ind
lyscndc, nt nnar Grpnlrenderne er krik
ke nok til a.t Ire!'$ · den h¢jere Regne
kunst, skulde de vel sagt.ens kunne Irero 
nogct Dansie. V.i...~.j!>-,.~~~ ~i~r_e
Sta~~ har bibr~~~~s Kolo~ier detef:_ 
Spro~ i st?.,rt qr;oJ~~ i LJ!bet. p.f ell-· 
30 .Aar. N11.a.r vi nu har vroret 200 AJJ.r 
om ikke a·tt;~· Eskimoorne-Da.-;,~k,-ja.7 's~.-~ A';~,? .den,··~t vi ikk~ futdt 
ud har forataaet den Pionergorning, Ti 
optog d~rop~rd'e have Jdort som 
paa Frert'erne • . • 

- Hvadbehager? ' 
- ~Ja. som paa. Frerperno. hvor vi ogsa.a 

stod overfor et andet Sprog, 111en be
gyndto med a.t iivo den fSSrste Skole
undervisning paa Dansk og derved op
naacde, at hvcr onosto Fterin g 
k an D a. n s k ..• selv om de jo nu g~t 
vil 1¢bo fra. det. Havde vi begyndt pM 
samme Ma.a.de pa.a Grpnlaod for 200 
Aar siden ... ja, nu il!_dser Eski
moerne se lv, nt vi ha.r baa.ret os galt <'-d. Der kommcr jo m-;;g; 
danske Ek~peditionor og Videnskabs
mrend dcrop, som de godt vilde paa. 
Talcfod mcd, og ogsaa. for dotes Forhold 
ti1 Embcdsmoondone vl1de ot udstrakt An.rets enesto Skib tngo til Sydgrpn- Kendskab til Dansk voore af Betydning. land, derfro skiftc om i en Baad , der 

gik t.il Danmark (hvor hun besogto en 
gift 891stor), for saa. soks Uger sonora 
at tngo det. ordimcrc Skib. dcr anlob 
Jakobsb:n-n. F.rjomrejson ~;ker paa llam
mo 1\! aadc. Denno geyinJ;c.nd.sko K•·indo 
kundo ikke ct ·ora Dailslt -=:.. tiiiii1i en
ga,;g, mcd bvilket t"ubyttc hun kundc 
ho.vo rejst, om hun ha.vdo kend t. Spro· 
g~ -----

- Der cr do~ en J?~l Eskimoe~, dcr _ 
taler Dansk? 

- Ja, men ovorordentlig .... ~a.. Hcrom 
siger forrcsren on indfpdt &minaric
looror, .Tona.tban J>etor s on i Godl
lu~ab: »Oplysningsarb~jdct gonnom 'Bsir
neskolcn bar voorct indskncnket til de 
n.lmiud£~1igsfe Begyndolscsfag og Reli
gion. Dcr bar nresten intet OplysniUJ!:S· 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
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' I Han11 Egede og Gertrud Rask, Gr¢n

lands St;vrelse, Kryolith, Oodlhaab og 
en llieklw bcsynderlig" 'avne pa.a. - tut 
og -lik, der nngiver Bopln.dscr - ja., 
hvn.d Tid aa.a. vi GC'onomsnits-DanRke 
mero om vor 11tore og eocste Koloni, 
om Gn6nland? Dct h::cnder i Ny og NIP, 
a;t vi mpder en Ven, 11om Livots Voje 
tm Stund f11rer paa Udpost dertil ellor 
pa.a. Rojso deropover. og dn. faar vi hver 
:;~ng l'OO Hjemkomst® lytte til en srel
Jom Beretning om et La.nd, dcr ved en 
1k!1n og ajrelden Natur ga.v dem rigo 
~tinder og uforglemmelige Bn!eder med 
paa den videre Va.ndring, om en Befolk
oing, der bar en egen, eventyrlig Kul
tur . .. 

I to Aa.rhundreder bar vi haft denne 
Koloni, og hvad er der saa. n&fUlt i den 
T;d? Nuvel, f,srst og fremmcst det, at 
ri j 1921 fik de sidste b~enske Eski
moor kristnet. 

Og hvad bragt.c vi dem saa mere? 
Hvilke af Kulturens Goder har ri tilf9lrt 
dem? Hvordan bar vi lnkket op for 
dem ind til de rige Sl{atto, der cr fastc 
Lod i vor egen K ult.ur og vor ogen 'C" d
dannelse? Lcerte vi dem Dansk? Og 
lr:erte vi de~•;;;;; dot d'anske Sprog 
at faa Verden pna mormore Hold? 

Der fortrelles en mr:erkolig Historio ..• 
En Kntekct pnn ~Rtgrpnland, dt>r var 

dot da.nsko Sprog fuldt mreglig, :;ondte 
i F)or sin gr~nlandske Hu~tru om paa 
Ycstkystcn for nt bc~~go Slreglning~> i 
Jnkobshavn. For aL na.a. dorom, ma,lttc 
den grsinla.ndskc Kvindo flirst med 
Aa.rets encste Skib tago til Sydgrs1n
lnnd, derCm skifte om i en Daad. der 
gik til Danmark (b\'or hun bcspgLo en 
gift Sj1ster), for saa sek11 Uger ecnere 
at t.ago dot ordinooro Skib, clor auWb 
Jakobshavn. Hjcmrejsen ~ker paa sam
me _lfaadc. Denne grpnhlndsko K,·inde 
knnde ikke et OmDaii'iilt -:::: ue"nl{E;n. 
gang, med hvilket l,;db)UC l 1un kundo 
havo rejs t, om hun ha,·dc kenrlt. Spro

gct1 

TiHtcldct cr ikkc cncstMr>ndC'. Vi ntC'I'· 

ncr dot her, fordi det nctop cr betcg
nendo for det dansko Sprogs SLillin~~: 
pa.a Grpnland. Dot cr Roglen, fn hvil
ken Undtagclscr eksi11teror,- men hvor 
or de dog faa.. 

En af do Mronn, dar gnnr sl>.erkt ind 
for at der kan indtrredo en .'Endring i 
denne Tilstand, or Professor, Dr. juris 
.K n u d B e rl i n - og vi lw.r tagct An
ledni.n~ til at t.a.le med bam om Sa
gen. 

Professor Berlin var - som man n1 
huske - med pa.a den Gn'nlandsfmrd, 
Statsminister 8 tau n i n g var ude pa.a. 
i Eftersommeren -, Og!Saa ban er blandt 
dem, der er elvel'l!kudt a.f Landets tu
sinde Skpnheder, <>i 150m vor Samtale 
gaa.r, fortreller han os auart Bmdstyk-
ker af Oplevelser pa.a de forskellige Bo
pladeer, uar-t. laar ri en lille Hiatorie, 

somt Amatsirfotografi ... 
- Rvorfor er der saa faa G~nlren-

dere, der kM Daosk? 
-- Aa.r;~"ge"n"'"~"; fslrst. og fremmcst 

clc·n, at Gr¢nlrendernes J,oorere i de to 
Aarlumdroder i f~rstc J,inje •ar Prre
stcr De kom dcrop for at. missionere -
og del. !l)(a[ ingenlunde hebrnjdes dem - , I 
m~>o d e g 1 e m t e o v or } f i 1111 i on s- I 
arhl'j<l.ct den anden Opg:t•C': I 
at. g¢ro Gr¢nlond 1Ieln.gtig i vor Kult 11 r 
nd lien encslo Voj, dctte lrnndo glires 
aol - ved a.t undorviso dom 
grnndigt i Da.D,sk. Under mit Op
holtl oppe i Godtbaf!-b ou i Sommer l<om 
jeg til nt overrrere en Time i ?lhl.etna
tik, tler btev givet pa.a. Gr¢nlaodsk, og 
jeg la.gdo da Mrerko til, at deuno hpjore 
Regning slet ikko l"llJldc meddeles G~n
lrendemc pa.o. dares egct Sprog, udon a.t 
do maatte n.nvende en lang Rookke 'Be
tegnelser, 150m va.r rent dansko. Grjin
lr:enderno bar simpeltben i deres Sprog 
ingcn Gloser for geornetriske og arit.
metiske Funktioner ... det er da ind
lysendc, at na.ar Gr¢nlr:enderne or krik
ke nok til at Ire~ ·den b9Jjere Rogne
kunst.. sl.."Ulde de vel sagtons kunne here 
noget Dansk. Vi ~~~t at ~~
~tD.~r -~~~ .j~res Kolo~ier de~J 
Sprog i_ s_.~rt qmf~.ig ~. L¢pe~ ~ ~-
30 Aar. Naar vi nn bar vooret 200 Aa.r 
o~ ;;1~ Eskim~rn;-~~~: is:, 
saa er A!~~i!~ .d~~J at 'Vi ilf]te • fulit 
ud 'ha.r forstaaet den Pionergerning, ri 
optog derop~rdeli:mi pjort som 
paa Foo~rne ..• 

- HvadbcbagerP · 
- Ja, som paa. Frerdcrnc. b•or ti ogsa~ 

st~d overfor et andet Sprog, men be
gyndto mcd a.t lii•o den fpn~t.e Skole
undervisning pan. Da.nsk og derved op
no.acde, at hvcr oneste Fooring 
k an D a. n s k • .. se)v om de jo nu godt 
VJ1 lpbe fra dot. Hnvdo vi begyndt paa 
samme 1\Ia.ado pa.a Ori'Jnland for 200 
Aar sincn ... ja., n u i .. n d s e r E ski
moerne selv, :~-t vi bar baaret 
os gnJ t"";:d~- Der komm~ jo -~ 
danske Ekspeditioncr og Videnekobs
mrend ilerop. som de godt vilde pa.o. 
Tnlefoll mcd, og ogsa.a. for dercs Forbold 
hl Embedsmrendcne vilde et ndstr~tkt 
Kcndska.b til Dansk vrere af Betydning. 

- Der er dog en Dd Eskimoer, der 
taler Dansk? 

- J ~~ mon overordentlig _r;.n. Horom 
sigcr forreston en indfpdt Scminarie
lrorer, Jonathan P eterson i Godt
hnab: ::tOplysningsarlx>jdet gcnnem "Rsir
neskolC'n h:1r v:-eret indskr::cnkot til do 
a,) minclcligsto Degyndclaesfag og Reli
gion. Dcr bar n:estcn intet Oplysnings
arhcjrlc \":l.'rot gjort ndenfor Skolen, og 
dorfor cr dot lntn nnturligt, a,t Rcsnl
t.at~t kun :;pores nlx>tydeligt j net da~
Jigo Liv.<: - Denno Udtalclse fandt. og
sat~ sin Bckrreftelsc Ttndcr Statsmioiste-
rcns Bcspg doroppe. Dcr var on lille 
Kreds nf intelligente, der talto Dansk, 
men mange, der godt lnmde have lrort 
dot, som ikkc lnt'l"do hn.ft. J .eifigbod dcr
til. I Upernink tog en moget anl501 og 
klog Grf,'lnloonder, der bedder Ba.ns Han
sen, Ordet og udtalto paa Gt')'inlandsk. 
at det er n¢dvendigt f or 
GrjiJnlmnderno at here Dan PT<, 
eaa. de ktt a hue dot. 

- Er der da ingen regulmr da.n~k 
Undervisning deroppe? 

- Jo, men dot er a.lt for Jidt. ~ 
ene$te, der virkelig l118TeT noget Dansls 
;in-;i;dn'ing:- er- d e Kate k e te r, 
der- odaannes 'l Godtba;b:' De 
Katek• wr, ct. fi!i'd~~~-rt 



"f gr,~nlandsktnlonde, l19rer aelv sa.gt - --nrosten intet. af det danske Sprog. 

- Hvad ka.n ri da gpre for at fa.a 

Sproget frem dercrpeP- -- -
- Vi ~an gaa to Veje .. . a.abne Lan-

det - men ae, om vi -Vii det . . . oller 

Ti kan tage fat paa en kraftig Undor

viming i Danek overalt, saaledes, at 

'der, aom en ung dansk Lrorer ved 

Oodthaab Seminarium sagde _til !Dig, 

und eYvieea paa Dansk af dan

eke L19rere i aamtlige Fag 

u n d ta g • n i G r 'js n I and a k, hvor 
I 

Undervianingen selvsagt maa sko ved 

iodfjklte ... Sa a ka.n vi naa i ti 

a t.:rve Aar at faa Gr~nl19n

c'l. el'n e llfll't. Dan ak. 

- Og hvorfor a k a 1 vi g¢re det P 

- Nuvel, vi bar i 200 Aar brevet 

'Eakimoens aociale og kulturelle Niveau 

. . . langsomt, ganske vist, men vi bar 

rlog naaet no get; vi er naa.et til det 

Pu~, _ hvor EsJru::o.:_~r Sa.vuet 

ved ikke at kunne komme ind i den sto

re Verdena Knltur. vT'h~r bibragt dem 

l<'iskeri, llert · dem at bo i Trrohuse og 

givot dem Smag for europreisk Forplej

ning ... man kan vel strides om, hvor

vidt disse Kulturgoder virkelig er af 

tlet gode, men ma.n kan ikke diskutere, 

hvorvidt vi bpr aige B, efter at vi f~rst 

lul.r sagt A. 

- Og ri kan ikke b~e noget pa.a 

dot ved at give dem gr~ulandske Ovor

llOOttelaer P 

- Ma.n har forspgt sig frem ad den 

Vej. Men bet19Dk, hvor lidt det kan 

blive til i Sammenligning med det, der 

Jmn naas, nnar virkolig Eakimoen fra 

Barna Ben l!erer Dansk. Statsministcr 

Stauning er forresten ganske enig i, at 

t-i ma.a akride ad nye V eje. Men det 

kostc'r solv sagt en Del. 

- Statsministeren er jo ellers en 

Modst.a.ndor af at a a b n e Grpoland. 

- Ja.. :llt>n mange l\1odstandere ::tf 

rlounc 'funko indser nu klart, at uer hs1r 

~rea nogct for at fremme Kendskabet 

til Dansie, de vil bare heist 'Valre et lille 

hundrede Aar om dot. 

- A propos, tror De, at en Aabning 

af Grpnland kunde faa Betydning for et 

dansk Havfiskeri? 

- Ja. Det er jeg vis paa. l__!L!ald 

kunde man roligt aabne 8ydgt;nland.f 

De grpnlandske Fiskere kommer jo aJ-f 
!erode nu en hoi Dol sammen med fe~t 

Piske Fiskero, og 0!'Pnli9Dderne klarer
1 

sig gnnske flinkt. Det gpr de helt igen

nem. De har llert a.t paue paa aig selv, 

do erotter Priserne i Vejret - jo, de 

or ea.amrond sou nok. De ligger jo &lle-' 

rode en hol Del Udlroodinge - ganake 

vist udenfor Territorialgnensen - og 

fiskor, men dot er mit Indtryk, at Fi

skon or bodst og fleet inde under Ky

ston, og der kuncle godt vrore Grund til 

at give don dansko Fisker Adgang t il at 

vroro med dor . . Ogsaa det vilde jo 
1 

forpvrigt fremme baado Eskimoernes 

Trang til at lrore Dansk og deres Behov 

for at kunno det. At ville brovde, at vi 

ikke kan 11.abne L~i;den -Befoik
ningen kan Sproget, giver efter min 

l\f(ming Udtryk for et jl)nsko om at ville 

forhalo. Men aom jeg allerede sagde: 

Vejon til at lrore Eskimoerne Dansk, er 

ved at lade dom faa fu ldDansk-Un

d e r vi an in g f r a f p r s t e Fro rd. 

Det maa. ikke blot vrore et Seminariums 

og et Par amaa Eftorakolera samt det 

private Initiative Sag at ,Sgte dett.e 

store SpjiJrgsmnal - saa lykkes det al

drig. Og_~ska l ~J!\:Lh~r- a.i

don Eskimoerno solv f !fler 

S a v n o t, e r d e t b 1 o v e t v o r u a f
viseiiKe Pl1g't. Den Anden;;-

• 

Pr:esteindstilling. 
Til dot ledige Embedo som Sognepnest 

for 8 e r u p o g L e m m in g i Aarhus 
Stift bar Menighedsraadot foretaget f~Sl
gende Indstilling: 

Nr. 1: Sogneprrost P. Rugholm, Ala. 
Nr. 2: Sogneprrost C. Sslrensen, Un

dorsted-Knrup. 
Nr. 3: Sognepnest J. Rfjrdam, Hvtla-

ager-Lime. 

N.IEB O G ·1 
FJ.IEBN;~ 

Un,;dom og Politi. 
En lang Rookke Foreninger og Institu

tionor stnar bag en lndbydolse til et of
fentligt 1\fpde om :.D~m og unge overfor 
Politi og Rete:, som afholdes paa Ons
dag Kl. 8 i K. F. U. K.s Fcstsal~ Store 
Kannikestrrode 19. Vcd dette ~~~e, der 
aikkert vii samle fuldt Hua, taler Bor
gerrcprrosentnnt Gerda 1\fundt om :.~rn 
og ungo som Vidnorc, Byretssekretalr 
Koren Johnsen om :.Erfaringer fra Eng
landc og Dommer E. Hvidberg, For
mond for Kpbenhavns Voorgoraad, om 
Swrgsmaalet :.D~r vi have en ~rne
domstol ?c Dor er gratis Adgang for aile. 

Emmerske Bsdehus. 
:Flmmorsko Dedebus bar bestnaet i 200 

Aar, og i t.lon Anledning afholdtea i Ons
clags en Fest, aom havdo samlet man~ 
Deltngere. Mange af Brorsona Balmer 
blev sungot, og Provst Christensen talte 
om de svundne 200 Aar. Endvidere pne
dikede Indre Missions Formand, Pastor 
Kold, Taulov, og senora var dor festligt 
Samvoor i Jregorslyst Kro. J'l:lissionl9r Lo
renzen lcdodo Mpdet, og Seminarielmrer 
Eskild11en holdt Forodrag om Pastor 
Scbrnder, der i sin Tid go.v SWet til, 
at Bodohuflet blev rejst. 

Gravsk:enderl ved Hpjrup Kirke. 
Mens Ordniugon af Hpjrup Kirkes 

Forhold, ~om meddelt forleden, trrokker i 
Lo.ngdNI~, or der bos Defolkningen paa 
Stedet og liaeledes hos Folk udofra en 



5.- 15. Februar 
Aaben Kl. 1G-22. 

:e 1 Kr. (Born 50 Ore). 

uratlon • Muslk : Dirigent : Th. 

hundrede Aar om det. 

- A propos, tror De, at en Aabning 

af Grpnla.nd kunde faa :Betydning for et 

dansk Havfiskeri? 

- Ja Dot er jog via paa. I ol Fald -
kunde man roligt aabne SydgT'!Snland., 

De grpnlandske Fiskere kommer jo all 

lerode nu en hel Del sammen med fer-J 

liisko Fiskere, og 0 !'11nl!llnderne klarer 

sig ganske flinkt. Det gslr de helt ~n

nem. De bar hert at passe paa aig aelv, 

de asetter Priserne i Vejret - jo, de 

cr aaammnd snu nok. De ligger io aile

redo en he! Del Udlamdioge - ganeke 

vi6t udenfor Territorialgnensen - og 

fisker, men det er mit lndtryk, at Fi

sken er bedst og nest inde under Ky

sten, og der kunde godt Ttere GruDd til 

at g ive den dansko Fisker Adgang til at 

\"a:Jro mod dor . . Ogso.o. det Tilde jo 

for¢vrigt frernme baade Eekimoernea 

Trang til at ltere Dansk og deres Behov 

Cor at kunno det. At ville luovde, at Ti 

ikke kan aabne ~:-~de~efoik

ningen kan Sproget, giver efter min 

)fening Udtryk for et 0nske om at ville 

Vejen til at !:ere Eskimoeme Dansk, 

vt'd at lade dem faa fnldDan a k-U 

de r v i an i n g f r a f-' r 1 t e F 18 rd. 

Det maa ikke blot v~ere et Seminariums 

og et Par amaa Efterekolera aa.mt det. 

private Initiative Sag at ~gte dette 

store Sp¢rgsmnal - ana )ykkes det al

drig. Og~k"~_
f~r -=--•i

deo Eskimoe'l"ne so lv fj.fler 

---'---=====:::::::=~=::--=
;::====: J Sav net, er det bl; v et TO 'I" uai-

&f l;l'Jinlandsktnlonde, lterer selr &agt 

nro~~t. aCdet d~sk~ Sprog. 

- Bvad b.n 'fi da gjtre for a t faa 

Bproget fr:!~ dercppe -

- Vi kan ga& to Veje ... aabne Lan

aet - men ae, om vi -vii det . . . eller 

Yi kan ta.ge fat po.a en kraftig Under

vianing i Da.nsk o>el-alt, st~al~os, at 

'der, eom en ung dansk Lmrer ved 

Oodthaab Seminarium aa~de til ~. 

und e r Tilea paa Dansk af dan

a l:: e Leu·ere i aamtlige Fag 

• und t ag e n i Grj6nlaudak, hvor 

• Undervisnlngen selvsrtgt maa ake ved 

indfj&dte ... Sa~ro kan Ti naa i ti 

a tyve Aar at faa Grpnlsen

oerne l• r t. D anak. 

- Og hvorfor a k a I vi gslre llet P 

- NUl"eJ, ri bar i 200 Aar hm>et 

Eakimoena aociale og kulturel!e Niveau 

. . . langsomt, ganske vist, men vi har 

c.log naa.ot n o get; vi er naaet til det 

Punkt, hvor Eakimoo~er Savnet 

ved ikke at knnne komme ind i den sto

re , .erdena Kultur. VI har bibragt dem 

.Fiskeri, lmrt ' dem at bo i Trrohuae og 

... - -'-! 

v i se 1 i «e P11 gl:- Din Anden. .. 
Pr:estelndstilllng. 

Til det ledige Embcde sorn Sognepnest 

fo'l" S e r u p o g L e m m i n g i Aarhus 

Stift har Menighedsraadct foretaget fpl

geode Indst illing: 

Nr. 1: Sogncprrost P. Rugholm, Ale. 

Nr. 2: Sogneprrost C. 89rensen, Uu

dort>ted-Karnp. 

Nr. 3: Sognoprrost J. Rsclrdam, BVJ1s

ager-Lime . 

N.IEB OG l 
FJ.IEBN; 

Ungdom OS PoUt!. 

En lang Rrekke Foreninger og Institu. 

tioner sta:tr bag en I ndbydelse til et of

fentligt "Mflrle om >B~m og unge overfor 

Politi og R.etc, som afholdes paa Ons

dag Kl. 8 i K. F. U. K .s Festsnl, Store 

Kannikestr.OO.e 19. Ved det.te M~e, dar 

sikkert viJ samle fuldt Bus, taler Bor

gerrcpr:J?~entant
 Gerda "llundt om >Bs1rn 

og unge som Vidnerc, l3yretssel...-retan 

-~.;ocm• f p Eng; 
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Bladet: 

en de 

skriver den 

De gr(Glnlandske 
Piger i Danmark. 

sultater . 
Komlteen har i de senere Aa.r fa.a.et 

' Et Grl'Jn l oonder indemoor ke. Og 
Husmoderskole r i Granland? 

I 

adskllllge .Caste Bldrag, den ha.r et line 
Sta.tatUskud, og 1 Anledning a.f dens 
Protektrlce, Dronningen5 ISO Aa.rs F~d
selsdag, modtog den a.f en a.f sine tro
fu.ste Venner, F r¢ken Sopbie Alberti, 
1000 Kr. Den :C¢rste unge Pige kom 
hertU 1 Eftera.a.ret 1927. Under et Aa.rs 

.,Komiteen for Gr~nlmnderinders Ophold hos provst Vtbe-Petersen, Rjijd· 
Udda.nnelse" kan standse ved sin fpr- ding, lrerte hun H usgeming og Kjole
ste lllle M.ilepml: IS Aarsjubllreet. Dens syning, og fik et godt Indblik i da.nske 
Opga.ve er at give veludrustede unge Forhold. Dorefter fulgte et Aar s 
Gr¢nlmnderinder en Uddannelse, der 1 Elev pa.a. FUglebakkens 13¢ pita.l, 
nogen :Maade svarer tU den ma.ndlige og med supplerende Udcta.nnelse i Dll;!lBk 
Grpnlrenderungdoms Udda.nnelse l Dan- og Regnlng. Den se..mine :P18.ii~ tor 
mark, sa.a. at de siden hen kan blive q.e senere Elever ; 1 Aar ventes to unge 
modeme Husmpdre i Gr¢nland. Arbej- •ger hertll, og- Komiteen haaber at 
det Iedes a.f Da.mer, der er 1Dderligt ~e begynde Arbejdet for Husmoder
fortrolige med grpnla.ndske Forhold, og lkoler 1 Gr¢nland 1 Aar. Komit~ bar 
ved, hvor det er, Va.nskellghedeme llg- \la.det fremsUlle et Ulle nydeligt G~
ger , og naa.r .Comuftigt Hensyn tages lmnderindemmrke, som fa.a.s l L H. 
tU de faa. Aar, Komiteen bar arbejdet, Schultz Boghandel, H a.vnega.de 15, Tlf. 
og de sma.a Pengemidler, den har at 1195. Dels ved Indtregten herfra., dels 
~t.rhPirlA med, er der vundet gode Re· ---· -- - !gennem de efterhaanden taste Indtreg-

- ter - og eventuelle ekstra. Bidra.g -
'l:o haaber den at kunne fortsrette slt gode 

og fo rnuftige Arbejde for en sund og 
rollg Udvlkling af den gr¢nlandske 
Kvlnde t il at bllve Ma.ndens jmvnbyrdl
ge Mcdarbejder i Hjemmet og 1 det 
modeme grjijnlandske Samtund. 
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Gar Granland 
dansk! l 

I ,Dagens ~er" og .,Natill-1 
nallidende" forsoger Provst Schultz
JA>renlzen al gendrh-e et Par Punk
ler i min Artikel med ovenstaaende 
Overskrifl i Torsdags. Jeg siger ud-1 
trykkelig forsogr>r, tlti I'ro,·slen, der 
ellers cr en smidig Polemiker, hal' 
vreret overmaade uheldig rued ::;in 
Gelldrivel::;e. 

Saaledes bmvder Provsteu, at der 
siden Seminariels Opr~ttelse i 18-15 
bar vreret undervist i Dansk. ., Der 
er allsaa stillet l<rav om, at Kateke
te rne (d. v. s. Lrererne) skulde kuu-
ne forstaa og tale Dansk", mon 
Provsten ganske har overset, at 
hvad jeg skrev var, at det ikke har 
vrerel ruuligl a t gore Frerdighed i 
Dansk til ufgorende Betingelsc for 
at bostaa Afgangseksamen for de 
vordende gronlandske Prrester og 
Lrerere. Og det cr korrekt. j 

Tlvor ueodelig beskedcnt del officielle 1 
Grcm1aml llar v:eret i si t Kray til Frer
dighed i Dun;;k, uemgaar nf en 13e
stemmelse Ira KirkeministeriPI at Z7. 
Juli 1915, hvori udlales, at ..•. '' '"~! I 
Dansk il;ke er rned.tagel bland! de Fag. 
i hvUkc dcr l;rawes k\·alifi<:erel Karak- 1 
tE~r, l)er del dog vmre gmldende Regel, at 
OU· Eksaminaud, dcr iklie ved den ar-,· 
~ltJttendo El1samcn (cL "· s. cft~r 6 Aars 
Unde!;'·i~n iug) har opnaaet minr.L.st tg i I 
bau:sk, ikke senere kau au!;l.Cttes ROOI I 
Overlulleltel." Meu uaar der ikke blev !' 

slillet l:>lnrre Fordringer, saa maatte man 
hcllero have Iadet Sagen urort, thi dPn- 1 

ne Be:stemmelse kau Danmark ikke ne
ro bekE'udt. 

Naar Provsleu endvidere vil paastaa, I 
at det er urigtigt, hvad jeg bar anfort. 
at drr for en halv Snes Aar sirlen tra 
StPrlig sagltymlig Side blev ivret imorl. 
at Dansk ov~rhovedet blev optaget so~ 
Fag ved den projekterede Efterskole, 
saa burde ban have v:eret saa forsigtig 
at genucmgaa del oflicielle Referat af 
Pra'!ltellonveoternes }'orhandlinger, bvor 
hau i Reicralet Ira Sydgrenlands 5. 
J~a)Stekonvent vilde have fundet felgen
de (!'iide 0): 

,Scrniuariefor:stauder X Yar meget 
mod Optagelsen al' Dansk som Undcr
visrdngsfag paa mterskolen, saa lreuge 
Elevcrne mode1· uden forudgaaende Un-
clcrvisuirJg i Dansk". Detle bestredl'S 
under Konvcnte t l'ra .flere ::i ider, der 
havde som dercs Erfari,ng, .,at der vil 
1•unne opnaas en i11ke helt ubelydelig 
Fscrdighed for vei!Jegm·cde unge Meu-
llC$ker i Lobel af 2 Aar", mcclens Semi
narielrorer Y. mener, .,at 6 Timers 
ugentlig Uurlen isning i Dansk rimelig
' is rued sl11rre l:dbvtte vii kunne anven-
dcs til andre Fag"~ 
~in Benm•rkni.ng <> r allsaa srerdele::. l 

liOlidl uuderbygget. Naar jeg llar frem
draget netop Seminariels Personales 
Stilling, er det Iornvrigt ikke for at \ ' lC-

re personlig mod de paagreldende, men 
kun for at give et slaaende Eksempel 
paa, hvor ~gr0nlandsk-konservativt" 
man Pndnu for faa Aar siden fra ansvar-

._ ________ .:::::=-_ _:Jig Side J')a;l paa ~corgsmaalet. 

DC't er jo kun glredeiigt, al Seminarie
forstanderl'n senere er kommen til bed
re Erkcndcbe - Hgesom adskillige an
or!', <>gl:~Ua Hr. Schultz-Lorentzen, der 
4.>nduu i 1918 under en Disk-ussion om 
d!'n nrangelfulde Danskundervisning 
gauskc vis! erklrerede, at han ,ikke vil
dc Iritage l{irkoo og s·kolen og Prm
steroe for del Ansvar, de der bavde halt 
og ikke ::tltid havde forstaaet", men med 
Styrke h.evdcde, at ,Kravet om Un
dervisni ng i Dausk i hvert Fald kun , 
lwnde g;elde de Gr0Jilrondere, der skul
do have ledE>ndc Stillinger ioden.for de
T!'S Foll<" (Grl. Selsk. Aarsskrift 1918, 
j!U~. 100). 

lfer er vi jo ved Kernepunktet i Sa
gen. Der cr ikke gjort noget effektivt 
for at fremme Oanskheden i Grenland, 
og ~om Provste n selv iodremmer ligger 
en slor Del af Ansvaret derfor hos Prre
!>tcrno i GronJand. 

Nu brovder Provsten, at Arbejdet vii 
sikkcrt blive forlsat i samme Spor. Ja
VE'I. men det cr ikke nok. Tempoet maa 
~'<Cites op og laogt storre Eoergi sa>t tes 
iud vaa GronJands Fordanskning. Prov
stens Artikel, der gaar ganske udenom 
Sagens Kerue og i saa paafaldende Grad 
<'r Udtryk for ~wie \\<ir's so berrlicb 
weit gebracllt", giver kun ringe Haab I 
om, at der vil ake gennemgribende Re
.forrner uden kraftige Incitamenter ude
fra , rncn nraaske tM man nrere For
haabning Olll, at Ludeorigsrninistererrs 
smul,ko O'g lol'terigc Tale ved Gron
lauds l'estPn i 'l'orsdags vil blive lndled
ningeo til cu ny Epol~e for del Gron
Jandslw SamJ'und. 

Provstens Hpyiligbed orn, at mine 
urigtige Paastande tyder paa, at jeg illlie 
i min Bu•bcdslid i Greuland bar vist 
denne Side af Kulturarbejdet srerlig 
Opmrerksomlled, burde ban have spare! 
sig. De .,urigtige~ Paastande bar jeg jo 
dolmmenterel, og i Feige sin Stilling til 
Groolands Administration kan Provsten 
o<eppe vrere ukendt med adskillige Ar
bejder fra orin Uaand, der viser min In
teresse for disse Sporgsmaal. 

Men det var JO ikke min Ringl.Jed, der 
!!kuJdc diskuleres. Min Artikel, der cr I 
frcnrkommen udeu nogen som belst For
bindel:;~.> med ,Komiteen for Groolmn- 1 
derindernes Uddannelse". skulde 'llaa I 
til Lyd for Problemer, der nu som tid- 1 
ligere Jigger mig strerl;t paa Sinde. 

1'bi skal Gronl.3nd g0res daosk, maa 

I 
der ske en Stromkmotring. Der ligger 
eu alvorlig Fare i den Omstrennigbed, 
at Danmarl; aldrig for Alvor har strtebt 
at gore Gn:mlaocl dansk, men tvl'0rtimod 
merl Omhu bar fastholdl og udvildet en 
eskiwoisk Nationalitet; dette rumnter 

&I 
m ikJ,e l\luligbeden for et Adskillelses- ill 
ra\', saa dog Spirer til uberegnelige, p 
·emtidige Konflil1ter, bvis ikke Kursen sJ 
!'ggell belt om og et nyt Gmnland byg- 0 
es op pJa klar dans!( Basis. I< 

H a rald Lindow. 

/ 


