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Sl{oleforholdene voider ' 
Vanskeligheder paa Gronland: 

To Juleskihe anl; h Vestkysten 
ved at sarole de storro danske Born 
ve<l de enkelte Kolonler I en vldere-INGENI0R JuUus Ga.l$ter fortsrottor 

l det nye Nummer af Den gron
landsko Tjencstemandsforenlngs Tlds- gaaende Skole, men der er naturllgvls 

slcrl.ft slne Mcddelelser om Llvet paa mange Mangler knyttet dcrtll - Van-
skeUgheder ved at skaffe Lmrebeger 

Gronland sldste Aar. og Mangelen paa Kammcrater og 1 

For forste Gang 1 Landets Historle det hele taget SkoleUvet. Danske Sko
fik Landet to Juleskibe, ldet baade leboger vii dog nu bllve forsogt ud-
s; s .,Julius Thomsen" og .,Ger- sendt." Dl. 

trud Rask" anlob Godthaab, medensl 
.,Hans Egede" laa 1 Amerika.. Jule-
sklbene ho.vde en Del Juletrrecr og 
frisk Provlnnt mcd og afsejlede e!tcr 
Nytaar tll Amerlka, hvor .,Gertrud 
Rask" skulde I Dok. Af andot gron-
landsk Sklbsnyt fort&ller Ingenlor 
Galster, at Motorskonnerterne ,Sokon-

1 
gen" og ,Bjornen", der besejlede 0st
kysten sldste Aar, begge har faaet Ra
dlosender. 

Petroleum til Belysning 
Tldllgere har det paa Grund af 

I 
Brandfaren vmret forbudt at anvende I 
Petroleum ttl Bclysn1ng, men nu er I 
dette Krav frafaldet. ,Det var en 
stor Dag, do. de nye Petroleumslamper 
kom," hedder det 1 et Brev. ,Dcr 
er nu g1vet Tllladelae til at bruge Pe
tmleum 1 alle Husene, mod at der sam
tldlg anskaffes Ildslukker." 

Tandl&ge Baadsgaard, der rejste til 
Gronland med sldste Sklb 1 Efteraa.ret 
1939, hat meget travlt. Vlnteren 
1939-40 tllbragte han 1 Holstelnsborg, 
hvor han bchandlcde 5-600 Gronlron
dere forudcn de Danske. Sidste Som-

1 

mer var han 1 Nordgronland, og l 
Vlnler har han praktiseret 1 Godthaab 
og Sukkertoppen, og man ha.aber, at 

1 han l Sommer vii besoge de Kolon1er, 
han 1kke naaede sldste Aar. 

De amerikanske V arer tem
melig dyre 

Brevskrlverne fort&ller ogsaa om 
de Vnrer, der fra Amerlka sendes tU 
Gronland. I et Brev hedder det: 

,Med Uodtagelse af Tejvarer, der 
er daarllge, er Varerne fra Amerlka 
tcmmellg dyre - undertlden meget 
dyre - men v1 maa vmre glade tor 
at v1 I det hele taget kan faa 

En anden udsteder felgende 

suk: 

, Hvor jeg dog savner mine 
garer af de gode gamle 
J eg reg tom i Begyndelsen at 
tember, og efter en Pause, hvor 
forsogte mig med Plberygnlng, 
jeg nu gaaet over tll de 
ake Kva.Imeplnde. De er gode 
at venne sig af paa." 

De vanskelige Skoleforh 
Skoleforholdene for 

Born voider en Del VanskeUgheder . 
.,Hvert Aa.r," skrlver Ingenl0r Galster 
tll Slut, .,plejer de Danske 1 Gronla.nd 
at sonde deres Born 1 9--11 Aars Al
deren hjem for at bllve udda.nnet ved 
danske Skoler - og ogsaa flere af 
Gronlrenderne gor det samme. Det al
ger slg aelv, at de nuvrerende Forhold 
bringer mange Forreldre 1 en plnllg 
Situation derved, at de nu lkke kan 
sende Bomene hjem - hvls det saa 
var saadan, at man vtdste, at den 
normale Tllstand vilde vmre oprettet 
1 Lobet af kort Tid, saa kunde det 
endda gaa. I 1940 har man klaret slg 
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)tde&kib for forste Gang i 
1 &r6nlcmds Historie - Petroleumsforlmclet oplue t·el - Dyre og daarli~e r·n,.er fro Am erika - .llangleu paa Skolebf)ger 

I .. Tidsskriitct for den gronlandske Tjencstemand:,Corentng" har Ingcnior Jufrus Galster skrc\·ct om Forholdeoe paa Gronlaod, !'ammcndragct paa Grundlag af de Brc\'c. der er kommct dcrnppe fra 0\ er Amcnka. - \'istnok for Corstc Gang i Granlands Historic fik Landct sid~tc Jul Juleskib. hedder det saalcdes. Baade ,.Julius Thom~n" og .. Gertrud Rask" tilbragte Julen i Godthaab, medens .. H;m~ E~ede'' laa i Amerika. Mcd Skibenc fulgte cn Del Juletrreer samt fri<:k Pro' i<mt til Julebordet. 
Som bekendt har det hidtil paa Grund a£ Brand fare \'a? ret forbudt at am·cnde Petroleum til Bclysning paa Gronland. men dctte Forbud er· nu hcevcl. og i ct Julebre\· deroppe fra skrh·er Afscndercn: 

.. 1 Dag har del \'a!rct en stor Dag -de nye Petroleumslamper blev udleveret. Dcr er givet Tilladeke til at bruge Petroleum i aile Huse, mod at der anskaffedes lldslukkcre. Det er ordn"l saaledes, at allc skal bestille Lamper ~cnncm Kontoret, og der udsendes saa kun en Slags. som er godkendt a( Landsfogeden. Det er en udma!rkct 

1 

Lampe. den koster 24 Kroner og er cfler I klarct sig yed at samle de slon·e dan
srdstc nye System med Net O\'er BTren- ~kc Born , ed de enkeltc Kolonicr i en ' 
dcr<'n Den gi\·cr et kraftigt Lys og cr l ,·ideregaaende Skole, men der er natur- ' 
lugteri." 

[ligvis mange Mangler kn;yttct dertil ~ 
Om Var!'rnc h~dder dct bL a.: •. ~1ed IVanskclJgheden ,.ed at skaf£e La:?rcbd- , 

Undtagclse a( TOJ\'arer, dcr cr d~arllge, ger, og ::\1anglen paa Kammerater og i 
cr Yarern~ !ra Amcnka temmehg dyr~ I dct hele tagct Skolclivet. Danske Skole- 1 
- underl!dcn m('get dyre. - men 'II boger VJI dog nu blive forS(lgt udsendt, 
maa ,.a:?re glade for, at vr I dct hele slutter lngeruor Gabter. 
l<tp:ct kan faa noget." l 

Ek. 
De dan~ke i Gronland plejer at ~ende __ dcr<'S Born hjem til Danmark for at I de kan komme i Skole, naar de er 8-9 Aar. Dette har de ikke kunnet gore sidste Aar·. Fora:!ldrcne er derYed kom-men i en pinlig Situation - h\'is dct Yar saadan, at man kunde haabe. og man \'idste. at normal Tilsland vildc bl ,-e oprettet i Lobel ar kort Tid, saa kunde det endda gaa. 1 1940 har man 

I 

I 
I 
I 
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Thule~skimoernes ferste 
.j Budskah om 9. April 

,,Danmark besat, men Kongen har 
ikke tabt Hovedet" 

DET grenlandske Sel.sk.abs For
JllADd, Ka.pta.jn Ejn.ar Mikkel.!en, 

tndledede 1 A!tes Forentngens Ma.a
nedsmooe med nogle smukke Mindeord 
over Kolontbestyrerne Hedega.ard og 
Binzer, der begge dooe for fa& Dage 
sideD. 

Inden Ka.ptajnen gav Ol'det W .Att6-
nens Foredra.gsholder, B&germester Ja
~~~van Hattotm, der I Ettera.aret vendte 
hjem efter vel gennemfert Eltspedltlon 
tU Thule og Ellesmere Land, ta.ngerede 
Kaptajnen GI'011llands nuva!rende Sltua.. 
tlon. 

- Vi skal lkke ta.le Polltl.k her t 
Gr0nlandsk Selskab, sagde Hr. EjDar 
Mikkelsen. Vi ka.n blot ha.albe, at det 
hele udvikler sig bedre end det 1 12Jje
bllkket ser ud. 

James van Rauen, som 1 1939 udru
stede sin !em Mands Ekspedltion, der 
Uge havde naaet Thule-Distrlktet, da 
KrLgen brad ud, bcgyndte med at trem
drage de Betrenkeligheder, han havde 
haft ved at modtage Indbydelsen til at 
holde Foredrag om Rejsen. Det var 
hverken lykkcdes ham at !aa stn store 
Farvefilm eller sine Optegnelser hjem 
fra Amerika, hvorover hans Hjemrejsc 
var gaaet. Ekspeditlonens vldenskabe
Uge Resultatcr var ydermere lkke be
arbejdet endnu, ldet flere at Deltager
oe stadlg opholdt sig 1 Thule. Hans Fo
rcdrag vllde derfor kun bllve en sum
marlsk Overslgt over Rcjsens forsk el
llge Etaper, men han haabede senere, 
naar hele Materlalet var bearbejdet, o.t 
faa Lejllghed W at give en fyldestgo
rcode Redegorelse. 

Medens en lang Rrekke at Peter 
Freuchens Lysbllleder v1stes, skildrede 
den unge van Hauen, der tldllgere har 
vooret Fangstmand 1 0stgn1Jnland, For
beredelserne oppe 1 Thule til den lange 
Rejse ind I Ellesmere Land, en Distan
ce som !ra Thule Norden om Gr0nland 
til Danmarkshavn. Rejsens Etaper bar 
v1 tidligere mcddelt. van Hnucn frem

den gode Hjrelp, de troonede 
York-Eskimoer havde ydet Ekspe-

yan Hauen fotorraferet 1 Aftea. 

dltionen, og gav en Rrekke leven.de Skil
drlnger at sine Jagter pa.a Ulv, Bjorn 
og Rensdyr. Ekspeditlonen var sta.rtet 
I Marts sldste Aar tra Thulcdistriktet, 
og tngen at Deltagerne anede, for de var 
paa TUbagevejen, hva.d der var sket den 
9. April. van Hauen flk selv den forste 
lammende Meddelelse gennem et Bud
skab fra Thules Kolonioestyrer. Ekspe
dltlonens andet Sloodehold bavde alle
rede paa det Tldspunkt modtaget Bud
skabet fra nogle Bjornejoogere, der hav
de nedkradsct nogle Ord paa en Pem
mikan-Daases Laag. Der stod: 

,.Danmark besat, men Kongen bar 
ikke tabt Hovedet." 
Da .,Gertrud R.a.sk" med Landsfoged 

Svane om Bord sldste Efteraar anlob 
Thule, f1k van Rauen Lejllgbed ttl at 
sejle sydpaa til Godthaab, h\•orfra han 
tilsidst vta New York naacde hjem. 
Han sluttede med nogle smukke Ord 
om de Danske, der nu er afslmaret fra 
Moderlandet. 

Efler Foredra.get vista Dr. Mogens 
Iloltnl sin smukkc og hojst i.llStl'uktive 
Thulefilm Dl. 

~ I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 



van Hauens 
Gronlandsrejse 

Den ff()rste F ortcelling om sidste 
Ekspedition ff()r Krigen begyndte 

Gronlandsk Selskab bavde en a1' sine 
store Aftener i Aftes. Salen i Borgerncs 
Hus var fyldt, og blandt Publikum saas 
en Mrengde kend te Skikkelser fra det gron
landske Arbejde. Formanden, InspektQr 
Cor 0stgronland Einar Mikkelsen bod vel
kommen og sagde i en kort lndledning, at 
vi nu blot kan nojes med Haabet om. at 
clct gaar bedre med Gronland. end del 
egcntlig ser ud til. Aftenens Foredrags
holder var James van Hauen, som for 
nogle Maaneder siden vcndte hjem fra 
sine Rejser i Thule-Distriktet og Elles
mere Land. Ekspeditionens ll·ledlemmer 
var Magister Chr. Vibe, Magister Troclsen, 

cand. mag. Thor!akson og N. S. Rasmus
sen, Rejscns Filmfotograf. Forelobig etr 
kun James van .Hauen vendt bjem. Filmen 
og det videnskabelige Arbejdes Resultater 
er deponcret i New York. 

Den unge Ekspedit.ionschef er ikke 
nogen e·rfaren Forta!llt>r, men ban for
talte famgslende og naturllgt om dul 
lange Rejse, dEns Besvrerlighede·r ~~~~ 

Glreder. Ekspe<iitionen blev sat i Lam!. 
nord for Thule l Augur.t 1939, og Arbe1· 
c!et forberedtes med tlere Sltederejser 
sammtn med de fire Grenhendel'e. som 
skulde klare Rejsetekniken. ~ over
vintnde i Nekre. og i Foraaret, da 1-l!>rkc
tidcn var til Ende. deltes de i to Hold!. 
Oct c:ne drog t.!l Ellesmereland under C~r. 
Vibes Ledelse. det andet blw i .. '1'lmlE
dlstriktet. Van Hauen oplevede mange 
Jagteventyr. Engang mt<J<ite han med sit 
Slrodthold otte- hvide Polarulve OJ sk0d 
do to. Han havde to Bj~e paa en Jagt, 
U Rcr.er paa en anden, i alt blev de-r 
skudt en Snc'$ Bjeme og 56 Rener. DEli 
Ekspedltlone:rne medtes I ThulE:· i Slutnin
gcn af !Vlaj 1940, var der Ove-rskud a~ 

K,KI, et sjmldent Held. Til Oktober an
kom aile tU Godthaab, og van Hauen. 
sklldrC<Ic i jrevneo Ord Grtzmlrendernes 
rolige Holdnlng, d6rres- ubrydellgE: Tro
rasthed mod Danmark og Kongen undet" 
de rorandrede Forhold. De to Lands
fogeder bar grundlagt ct betydnings!uldt 
Arbejdo !or at ~.ik.re Grl<)nlands Tilbage.-
komf>t. 

Foredraget hilstes m6d stierkt og hjerte· 
Jigt Bifald, og derefter foreviste Dr. 
Mogen:~ Holm sin morsomme Grpnlands
Cilm. Den handlt'r om Runde og Slrode.
rejscr. den har tidligere vreret forevist. 
men samlede paa ny muntert Bifald. 

Vi. 
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oplevefser 

polareski·moene. 
(Fotoene or hontct fra boke n «Ve rdcns nordli~st~ laeU~> . ) 

En liten e;kimo1utt undersdkes av laegen. 

Hvem bllr lkke begel.~tret nAr han mange o!re - 12-20 mennesw bor I 

kommer til polartrnktene? Og da srer- e~t og samme rum og sover tett I ten 
lig !orste gang nAr alt hnr det nyes p{!. den felles brisk. Slikt glr rikellgc 

srerlige Interesse. En ung dansk lrege, slnlttemullgheter. Av de barna, som 

Aage G II berg, har O\'ervlntret I blev lagt inn pi sykehuset, led de 90 

Thule - Knud Rasmussens stasjon p!l pet. av tuberlrulose. Han s!Ar et slag 
76 gr. og 32 min. nordilg bredde. Htm for tuberkulosens bekjempelse - mlllte 

kaller boken han hnr skrcvet for eVer- det bare lykkes! For!o.lteren forteller 

dens nordllgste lregP•. I pnrenlell be- om hvad de besokende tar med lll de 
merket kan det nevnes. nt Ny-Alesund syke: en nyskutt,, n\ fugl, et spann 

pt\. Svalbard - 79 grndcr nord - ogsA musllnger, frlske rypetarmer, et kok~ 

har haLt sln lre:;e og vrl fnr ~In lgjen revel!lr, !rosne edderfugler, etpi\J' sel

til sommcren. Gllbe!'g gl\ r til sin helc pine, mat.tak eller et st.ykke gan5ke nl -

og krevende gjeming med nil ungdom- mlndellg scikjott. 
mens energl og mot. Han er sikkcrt en 

Forfatteten uttaler ogs~ hAbet om at 

I 

0 

henglg o.v butlkk~n - slik som mange 1 no!...wmt og rerllg !olkderd som lever 

av ve>.lky.o;:t>us esklmoer. De bor cg «;-fWJ' deu gode samv!tl.lghet.s lov. 
skal v:-cre rangstrolk. Le\'e og virke i Gilberg, som vlser slg ~ vrere en 
sltt rNLe elcm~nt. ~limrenC!e rotograr. har ogs{l utstyrt 

Boken lnuPholcter mange gode og I.>Ok~n sin mcct en he! serle !otogrnfltr. 
rlke lnnlw· og cl .. n glr lcseren et sterkt D~ ol:f'r t.>oken.~ verdl 1 hQieste gmd Oi 

lnntrykk a v nMurfolket polaresklmoent>. fpier sl!,'t pt\ en udmcrket m{lte til 

scm !nr ltvf't silk d!'t kommer og gil.T, et tek~t<'n. 0. A. 

lrege eftel' esklmoenes hjcrte, for hnn 
ltommer dem lml)tc ptl. cnest;\ende 
rls - om d('t, gjc\d(•r s~·k('l,ehandllng 

eller omgang I det dagllge. Han elsker 
sine eskimoer og de holder 1\lkkert ogs.\ 
av sin nakotsaq. 

Thulc-eskimoeue ikke m!l synke ned til Eskimokvinncne i sine malc riske drakter pa bess>k ombord. Benklaerne 
en hvit og en bU rev. Karnlkkenc cr en-da mere hvite enn mennenu 

1\ bli kolonlproletaria.t som er sA nv- op til hoften. Anorlkkcn cr ytterst filrverik. 

Gilberg skrh~t enkelt og fengsltnde, 
det er lkke de store Iader og sterke 
farver - eller hollllt<'ra-rt. Man folger 
ham sf\ gjeme og gledes mt'd ham nAr 

han lrerer eskhnoenc :\ ~yklc og all 
munterheLen som kommer ul a.v denne 
undervisnlngen. Eller ruan gripes a.v 
den rlke menne3k<'llghet ~klmoene 11-

ser 1 s.lle llvets !or·holcl, en tgenskap I 
som ogsl\ gi'lr sterkt gjennem hele Gil
bergs bok. Forfattercn kommer av og 

' til 1 skade for {I gjorc esklmocne cnda. 
b<odre enn de er - de hverken lyver 
eller :~tjelt>r, sler hnn. Men clctte £i\r 
man skrive p:\ lY.'gclst.rlugens konLo. 

Det er selvsngt 1>1\ s in sak fl voore 
lrege J et hdrdt l'lntl'l'lDnd som Orl'n
land, men G)lberg synea A. vrere deu 
rette ma.nnen til den krevende stlllin
gen. Han gl\r aldrl av velen for a.n
strengende og delvls tnrllge slederelser, 
snesLorm el!er hvad det ellers kan vrere. 
Lregen og hans unge kone horer tU 
hardl1ausene - de sover med Apent 
\'!ndu til bort I mot. jul. men da skjeg
geL ht ns frcs fast I dyncn om natt.en. 
var det slut~ n.rd det :\pne \'lnduet u~ 
til polarnalten. 

Gilberg omtaler tuberkulo.sen 

G~nlands svope, som han kaller syg
dommen. De .sl!te tl A.r dOde ove r 36 
pet. av Thules innvA.nere av d.ennt enJ
kende aygdommen. Han mener de dAr· 
llge boltgfor hold er A.rnJten tu de 
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-LIGSTI~ L.LEGtJ''· 
A v professor Adolf Hoe/ . 

• ,Tidens Tegn" inneholder l0rdag le, Longyearbyen pa 78 grader 14 
22. ds. en stor artikkel om verdcns minutter nordlig bredde eller 189 
nordligste l~ge, som a'tlgivelig skal kilometer nord for Thule, og Ny
vmre !regen i Thule pa Ves·g 0:1- Alesund pii 78 grader 56 minutter 
land. Det stAr videre i arli:kk~len nordllg bredd~, altsa endog 258 ki· 
a t Thule er det nordligste sted pa lomeler nord for Thule, og den 
kloden hvor det overhodet er tale nordligstc norske fangststasjon pa 
om fast bebyggelse. Denne pastand Svalbard Jigger pa 79 grader 50 
lkommer man sladig bort i. M m minutter, det vil si 366 kllomet. r 
finner den i lrereb"ker i geografi, i nord for Thule. Pa Svalbard bor o~ 
b0ker. tidsskrifter og avisartkler, bygger hcnimot 3000 mennesker, al-l og det er sa a si blitt en sannhet le sammen langt nord for d~ nord 
eom hele den civilisertc verden har ligste mennesker pa Goonland, og 
a.kseptert. Den et• imidlertid helt de utgj0r ikke mindre cnn ca. 18 
galt. De noroligste s edcr p.i k:o- prose.nt av hele Gmnlands befolk
den hvor mennesker bor og ernre- ning. 
rer sig ligger ikke pa Gr0nland. Det er derior pa tide det blir 
men derimot pa Svalbard. Det er slutt pi myten om Thule som del 
lett a bevise dettc. 1\0rdligste sted pa kloden hvor der 

Thule liggrr pa vestslden av bor mennesker. Og det er nord· 
Gronland pa 76 grader 32 mlnutter. menn og ikke eskimoer som lever 
S:veagruben pa Svalbard ligger pa og finner sitt &hverv i o~ nordlig
'17 grader 54 minutter nordlig bred- ste deler av var klodc. 
de eller 152 kilometer nord for Thu- Adolf Hoe!. 
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Verdens nordligsle· 

Gode kajaltk-roere er guttene helt 
fra. de er 9-10 lr. 

I Danmark gA:· forargel.sens b0l
ger heit omkring fraalskman.nen 
Vereels bok: Det lWcltede land. De 
gode da.nsker som betrakter Gr0n
land som sin eiesten raser over de 
skjendige be.skyldnin.ger derune 
.,turist" tillater sig a komme med. 

Samtidig kommer imidlertid en 
gr0Illandsbok av en mann som vir
kelig vet hvad han skriver om, den 
danske lrege Aa~ Gilberg, som bar 
vrert lrege i Thule et ars tid - det 
nordligst.e sted pa kloden hvor det 
overhodet er tale om fast bebyg-

LAEGE. 
g r0nlendernes 
H01E MORAL 
o~· harn1011iske natur. 

Verdens lykke/igsfe 
mennesker og s0fesfe barn 

fins i Thule. 

1 de fa:rligste si.tuasjoner. Disse pri- hovmester og .senere sekret:er, n.e
mitive kvinnene bar de nydeligste geren Hensoo. Bl&ndin.gen neger
bittesma bender og fetter - og eskimo fa.lt aldeles fortreffelig ut 
doktoren forsikrer at de best:a.n.dig - .Aalauaq er en kl.ok, munter og 
('r rene pA bena - selv nar de dykt.ig fangBtlmainin. NaY.net er noe 
il>ke er forberedt pA lregebesek! fonmderlig efter vA.re begreper -

Men en ma ikke innbilde ai.g at det betyr ,han med hurtig aN
de lwr sig by hvadsomhelst disse furing"! Men ~ eskimo syns 
blide skapninger! Ve den unge dan- det. er noe pA.fallende. Alle a:~at'Ul'
~e kol<mist SO'ID bar vart uforsik- lige ting omtales srerdeles naturlig 
tig D<Yk til a ta en gtr0nlen.derizme 1 dfsse om.giveJse.r . 
til ,husbestyrerin:ne". Meget bur- Hele doktor Gid.berg.s bok er en 
tig utvikler hUlll sig til den reneste ilovsang til de bedArende mennesker 
tyrann. Det bender :ikke sjelden at som polareskimoene er- men Sa!l'
hun :innfixmer .s.ig i et eelskap og lig er han charmert av ba:rna. Han 
Slmpeltihen bortf~r sin herre og hadde rikellg ~g til a. stu
mest.er rett for e.l:nene pA de for- de!'e dem pA nrert hold, da det I:l 
bau.sede gjester - han er hennes en bel del pA sykehuset tidende av 
eiendom, basta! tuberkuJose - l1r0nJandA SV0~-

hold og spises som den st0ll'ste de
likatesse, men.s andre innvoller 
gJerne spises d.. Selv i den fire
maneders nwrketld er det overfl0-
dig a bruke tran - de fete sjedyr 
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verce.Ls l>o.l!: ci.Jiet JUildrede land. De 
gode da.nsker som betrakter Gr0n
land som si:n 0iesten raser over de 
skjendige 'be.skyld:n:inge.r de.nnc 
,turisl" tillart:er sig a ~QIIlllle a:ned. 

de lwr sig by hvadsomhelst disse f0Ting"! Men ingen eskimo syns 
bUde skapninger! Ve den unge dan- det er .noe pltfa.Llende. Aile 111atJur· 
ske kol<mist som llar vrerl ufors.i:k- ilige t:ing omtales srerdeles .naturllg 
bg nok til A ta en gJrMlenderinne i disse omgivelser. 

Sam tidig kommer im.idlertid en 
grenland.9bok av en mann som vir
kelig vet hvad han skriver om. den 
dan.ske lrege Aage Gilberg, som bar 
vrert lrege i Thule et lrs tid - det 
nordligste sted pa kloden hvor det 
overhodet er tale om fast bebyg· 
gelse. 

til .,husbestyrerilme". Meget hur- Hele doktor Gil:ber~ bok er en 
tig utvikler hun -sig til den reneste lovsang til de bedA.rende mennesker 
tyrann. Det bender ikke sjelden at som pola.reskimoene er- men srer
hun innfi.Imer sig i et selska.p og lig er han charmert av ba.rna. Han 
sunpelbhen bortferer sin bene og ha.dde rikelig anledning til A stu
mest.er rett for 0inene pA de for- dere dem pA ruert hold, da det lA 
bausede gjester - ha.n er hennes en hel del pA sykehu.set lidende av 
£oiendom, basta! tuberkulose - Gr01lla.nds sv0l)e. 

Det er lltt fla.ut, men svant lntrrcssn.nt. 

hold og spises som den storste de
likatesse, mens andre 
gjel'lle spises ra. Selv i 
mllneders IIW1'ketid er det overfle· 
dig a bruke tran - de fete sjedyr 
mneholder foruten C- ogsa rikelig 
med A - og D-vitam.in. Kreft og for
t!lblelsessykdom.mer forekommer ik
ke, heller ikke ll:jennssy.kdommer. Gilberg er heller i.k.ke synderlig 

begcistret for vestgnmlenderne. 
Skj011t landet er .. Iukket", er de 
temm.elig fordervet av v8.r sA.ka.lte 
sivilisMjon. De er fordrukllle, skit· 
tcnlferdige og upli:litelige. ~s mal 

E>skimo-husene i Thule er yt- Det lar sig ikke beskrive hvor 
terst primitive - en lang gang, of· praktfulle de er - uendelig S0te 
te sA lav a.t en m! krype, ferer inn uten A v:m-e stille, sa fulle av apll· 
~i opholdsrum.met som gjerne er lopper og sA :rerende og gode, at 
ca. 4 x 4 meter. De eneste m0b1er man ikke kunde 1a vrere A elske 
E'l' en bred sovebl'.isk dekket med d~m. De tA.lte de smertefulle be
slrin·n, hvor hele familien sover. For- ha.ndlinger med en tMmodighet som 

tr a se ut som dalllsker. Og primi· 
ti'Ve folk tar sig nit engang jkke ut 
i hi.nte fj~r. 

I Thule treffer man derimot de 
opri.nnelige polaireskim{)€!', som ha.r 
beboldt bele sm gamle kultur og 
sine ga.mle sk:ikker. Med naturlig 
verdighet beveger de sig .i sine 
praktfulle bj"l11leskinnbukser. Kvin· 
nene er enda finere - buksene de
res er av reveskinn, forarbeidet av 
hvit og blA polarrev, sydd .sa.m.men 
i et bestemt m0II.Ster og med en 
kra.ns av langb!ret bjornehAr ne
dersl Kammikene (de lange tran
ge stovlebuk.scne) er snehvite, og 
anorakkene str!Ier av de flotteste 
iarver. Det bld.rorle hruret er bundet 
op i en los s10i!e med kuloote bmd. 
Men det som s:m.ykker dem mest, 
bAde kv1mer og IDOOID, er det stra
lende sm.iJet som alltid spiller i de
res mandeLformede, sorte 0ine - et 
smil som aldri helt foravinner selv 

Et stnUende treklover. 
Esldmobarna. er ,tallerkenklippet" -
om vinteron nAr panne1uggen belt 

til Dinene. 

avrig kaaser i fors·kjellige stOOI.rel· voksne men:n. 
seT. PA en av dem st.M den alltid I Gr0nlam.d sill.~· man aldrl batrna, 
brennende spekklampe, hvor kj0t- men forkjreler dem over aile gren· 
t~t blir kokt i en aluntin.iumsgryte. ser - forunderlig at det kan bli sA 

Veggene er gjerne tla.petserl storartede og selvstendige menne
med et ut.a.ll av interna.sjon.ale avi- sker av dem! Aserpa.nguaq og 
ser. Doktor Gilberg pAstAr at sjel- Uvdtloriaq, og U3U.kutaq tlille tis
dl'n har han sett hyggeligere rum ' semann!) og hvad de bette aile de 
og aldrl mennesker som var mer' nydelige ungene var tusen ga.nger 
henrykt over sitt hjcm! Som regel mer velopdragne enn de fleste sA
or det rent og propert derinne - kalte sivi.l.iserte brum - og de ve.r 
bare en eneste gang fikk doktoren tusen gamge:r penere! 
Ins pa sig. Tuberkulose er praktisk tall den 

Ha.n forteller forresten en r0o eneste sykdom i Thule. En skulde 
rende liten historle om Ius, som be- JO tro at mangelsykdomme, skj0r· 
vis pa polareskimoenes rettsinn: I buk etc. var almindelig, men dok· 
~n mann kjente at del bet pa bry- toren fant bare et eneste eksempel 
stet, stakk hA.nden inn og fik.k fatt ; pa C-vitamlrunangel,. og det var hos 
pi to lus. Ha.n lok dem ut og sA , handelsbestyrerens kOIIle. Hun 
lenge pA dem. Men da dot v9.1r umu- · hsdde ho.nette a.mbisjoner og insi
lig a s.i hve.m som var synderen, sterte pA A leve ,civi.l.isert". Det ar 
stakk ha.n dem likesa godt inn i et faktum at po18JI:'eskimoen fAr sitt 
varmen igjen begge to med et lunt C-vita.minovers.kudd utelukkende 
smil! ved kj0ttdiet, eller rettere sagt ved 

Selv pA et sA avs.ides sted oom innmaten av de store sj0dyr. Srer
Thule er det ikke ganslre fritt for iig er narhvale.ns bud og lever og 
raseblanding. Polarforskeren Peary nyrer og hjerte fra hvalross og 
efterlot sig en S0nn som nu ha.r en :::el fulle av C-vitamin. Tarmene ll· 
blomstrende fa.m.ilie. LikesA Peacys kesc\ - de kokes rued sitt fulle inn-

Allti<l bli<le <c atri.len<le er dla.se melU188kene 80IIl kver vinter.balvAret 1 00 ~radera kulde, 

t 

Doktor Gilbergs unge frue var 
med der oppe i Ultima Thule -
denne unge, nygift:e kebenhavner
inne er den kvinne oom bar vrert 
lengst mot nord pa vlltr pl:anet. Det 
er forfriskende A lese de speT1111ende 
Peretnj'!lger om hundekj0ring, vold· 
S"lmme snestormer og turer sA fa· 
refulle at en kan syns del er mira
kulost at noen kommer levende fra 
C:et. Det unge lregepar lrerte av 
eskimoene a ta alt med et smil. De 
vur uendelig lykkelige blandt disse 
gode og enk!e mennesker som de 
omgikkes pa like fot. Naturligvis 
kunde det kjennes lilt kjolig av og 
Lit ! En gang de kom hjem fra en 
s:edetur, Ia de for mot·o skyld ter
mometret und~r dynen, og det viste 
nunus 20 grader! 

.,..,, ...... . 

Pa loftet, hvor de hadde provi
anten, var det gjennemsniltlig 30 
kuldegrader! Det er ganske sundt 
a lese om for 0:?5, som gAr og f01er {. 
os~ som martyrer hvis temometret 
i stuen ikke er i nrerheten av 20 
\'c.,rmegrader en enkeJL dag! For 
lkke A snakke om den ulykke vi syns 

En titt inn av 

Ut ! sneen. 

deter hvis vammet fryser! U1!ll skinn l butikken. Hvis bestyre-
Men sa byr nok livet her blandt ren ilkke er en absolutt hederlig 

n.enneskene pa jordens isse adsltil- mann, kan han snyte esklmoen op 
Uge kompensasjoner. Pengenes for- i stry. Nar en mann skal kvittere 
bannelse er ukjent for polareskimo- for arbeidslonn, skriver han glade
en, og all den forbrytelse og ulykke :.i~ under pll. at han bar fatt 260 
som folger med dansen om gullkal- krone-r, efter A ba mottat 2.60. 
ven. Han ska.ffer selv de fleste av Polareskimoene kan ikke lyve -
sine fornedenpeter, og de fA. pen-, i deres gamle lover blev en legner 
gene han t!'enger til ammunisjon, d0mt til ubst0telse av stammen -
tobakk o.s.v. fAr han ved A bytte og de kjenner lkke til tyveri. De 
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Greper aldri et metmeske, og hWl· 
dc?ne behandler de bedre enn andre 
gronlendere. De slhs aldri, og 
eventuelle konflikter ordnes rolig 
og besindig. De lever det skj0nne
frte familieliv, og det fins ikke an
dre uekte barn enn dem hvite tnenll 
i A.renes l0p har tiltvunget sig far
aka.pet tiL De er alltid glade og 
h jelpsomme, og ofrer ofte livet for 
A hjelpe en kamerat. 

Og den lille stralende eskimo
ikvin:nen er med pa alt - ogsA. de 
lange reiser i 50 graders kulde. Hun 
passer skinnteiet, som er en n-0d
vendig forutset.ning for at rp.an 
overhodet kan ferdes ute i dette 
klima, og hun gjer sitt for A holde 
det alltid sprudlende reisehumor Ri 
h0iden. Ofte kj0rer et ektepar en 
tur sammen bare for forn0ielsens 
skyld - det kan ta uker fer de 
kom.mer hjem! Gamle koner pa 
mer enn 70 og spedba.rn pa en ma
ned gj0r ofte reiser pa flere hundre 
ki'lometer i 30 graders kulde. 

Thuleeskimoene er selvf0lgelig 
usiviliserte, selv om det na er man
ge som kan lese og skrive. Men de
res kultur, livsvisdom <>g menneske
verd er slik at man mA skamme 
sig. 

De er verdens lyk.keligste men· 
nesker, for de begj~rer ikke mer 
enn det naturen skaffer dem. -

Det er en vrimmel av \'idunder
lige !otog~rafier i denne festlige bo· 
kem, som vir.ker mer opkvikkende 
enn noen p~sketu.r. En sitter j~jen 
med et eneste stort 0nske - den • 
I&Om var d'e<lt som pofares.kimo! 

Peb. 
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Den danslc.e 
Thule-elc.spedi
sjon pa Gren
land hjemme 

• • 1g1en. 
Efter en <a. 5000 km. lang 

sledereise. 

Kpbenhavn, 1. januar. 
(NTB). Lederen av den dan

ske Thu.le-ekspedisjonen tit 
Grpnland,. James van Rauen, 
kom igar til Kpbenhavn via De 
Forente Stater og Lissabon. Han 
oplyser at ekspedisjonen har 
nadd store resultater under den 
5,000 kilometer lange slede
reisen gjennem Ellesmereland. 
Arkivet er forelpbig bragt i sik
kerhet pa Nordvest-Grpnland. 

' 

1 
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I au;. / IJJ .7-
er, gav en Fornemmelse at, 

... mgt hvid Mands Civilisation er trrengt 
'm. 
Paa fortrreffeligt Da.nsk talte Red

alrtor Kr·istian Lynge om sit gr0nland
ske Blad, om den kulturelle og tekni
skc U dvikling i Gronland. Han tillagde I 
Fa n.reavlen st0rre folkeopdragende Be
tydning end Fiskeriet, og ventede slg 

I Midnatstimen overgi~ Knud Rasmussens Thulestation til dansk Statsadministration 

I en Del at Minedrlit og Konservesfabri-
1 kation. Gennem hans lille Foredrag gik 

rund national Stolthed, forenet med 
oprigUg Beundring og Taknemllgbed 
overfor de Danske. Den omstridte 
.,Lukkelov" for Gr0nland kaldte han 
en Sikring for rolig og jrevn Frem
gang. Det maa have rergret eventuelle 
norske Lyttere at here. 

Vi s~r.ger for alt -lnteressant Radioudsendelse i Aftes 

FRA i Dag ka.n Kong Christian med 
fuld Ret kalde sig Konge af Thule. 

I Praksls bar han vreret det, saal~nge 
Thule bar eksisteret som et fast Steds
begreb, for saa v!dt som en at hans 
Undersatter bar vreret Thules Hemker 
og dansk Lov bar vreret greldende Ret. 
Men ferst 1 Nat gik Thule lnd under 
den' danske Statsadmlnlstrati1>n og 
Grenlands Styrelse, dens hidtil privat-
ansa.tte EmbOOsmrend blev Statsem-
bedsmrend, dens Klrke, Skole o. s. v. 
blev danske Statsbygninger. Den dan
ske Stats Overh0jbed strrekker slg nu 
Jangs hele den grenlandske Kyst, der 
e r saa. lang som fra Skagen og zwd til 
SicUien. Norpolens Naboer er fuldt og 
belt Borgere I den da.nske Koloni Grnn
land. 

I Anledning at den formelle Over
tagelse af Thule, som siden Knud Ra.~
mttssetrs DOd har vrerct admlnistrerel 
a! ORS. Rich. Sa11d paa Boets Vegne 
(Overretssagforeren var i en Aarrrekke 
Koloniens jurldisl<e Konsulent), stod 
der I Aftes Goy af Trolcltrommer og 
Aandemanersange ud af da.nske Hojt
taler>e. Til Aandemanernes Sange feje
de Gronlands Minister Th. Btauning 
sin trommebuldrende Rost, og den 
sldste at den Ekspedilion, som fanclt 
Kap Yorkeskl.moerne, Verden.<; nord
ligate Beboere, fortalte om den Gang. 
l Toner, Digte, Lydbilleder og Taler 
fejredcs Thule og Granland. 

Ferst og frcmmesl mindedes man 
bam, der var Konge at Thule, Polarnai
tens og Nordlysenes Land: Knttd R«s-
1ntl.8s6n. Kontorchet Oldendow i Gran
lands Styreloo - der afSlorede uanede 
Kilder af poctisk Sind og oMtoriske Evner - skildrede ,.den llterrere Eks
peditlon"s Opda.gelser i Kap Yorkdi
striktet, og Kap York-Eskimoernes 
cventyrllge Udvikling fra primitlvt 
Stenalderfolk til Fangere med Magasln
gevrerer og bedste britiske Staalknive; a.lle Mellemled sprunget over, Tuslnder 
af Aars Udvik.ling l teknlsk Henseende oplevet I ecn Menneskealder. Han skil
drede videre Oprettelsen at :Missions
stattoncn Nordstjernen, Knud Rasmus
sens og Peter Freuchens Handcls.station Thule, der blev Basis for de 7 Thulc
ekspedltioner, som skaffede Knud Ras
mussen Verdens ubetingede Respekt og 
skabte ham Verdensberommelsen. 

Troldtrommen pr. Grammo-
fonplader 

Maleren, Grev Bm·alcl Moltke, r ldsede 
1:>p for Lytterne hcle det strabadserende Togt mod Nord efter nye Mennesker, 
skildrede Jubelen, da man ferste Gang 
fandt Slredespor i Sneen, og Sorgen, da han selv, d0dssyg, maatte keres frem 
til dem, llggende paa. en Slrede. Han sklldrede disse primitive Hednlugers 
Hjertensgodbed, Aandemanerens For
~,g paa at helbrede ham, og Vennen 
Rnud Rasmussen. Hele hans Tale vnr 
ectl Hyldest til den dode Ekspedltions
krunmet'at, Thules Hovding. 

Saa dunkede Troldtrommerne 
Alvor - takket vrere Grammofonpla
der - og Grenlrenderlnden Fru Helene 
F'red.erikSel~, hvis Bror er P r rest I Thu
le, skildrede en Rejse fra Jakobsbavn 
til et Sted mellem Upcrnivik og Thule, 
hvor Naturkrm!terne hindrede Fort-

srettelse. Hun naaede aldrig Thule. 
Det chokercde sikkert adskillige dan
ske Lyttere at bore, at Klimaet i Thule 
er saa skrapt, at Vestgrenlrenderne li
der under det. :Man fik et Indtryk af 
den Thuleprrest, da Sesteren bcrettede, 
at ban pa.a Jagttur har nedlagt 19 
Hvalrosser og 3 Hvidhvalcr . . . . og 
at han bar debt den sidste Hcdning l 
Gmnland. Det skete saa sent som l 
1934. 

Et gr~nlandsk H~respil 
Der fulgte et Herespil, skrevet af 

IImUJ Lyngc i JUlianehaab, og splllet at unge Gronlrendere. Acccnten virke
de generen.de. Danske Skuespillere hav
de nok givet Lytterne mere gronlandsk 
Stemning. Men alene det at here Ra
diohorespil, forfattet at en Gronlren-

Den srerlige Minister for Grenland 
hyldede tilsidst endnu engang Knud 
Rasmussen, hvis Kolonladminlstration 
var en saadan, at Overgangen til Slats
drift kan ske ganske umrerkellgt. Og
sa.a Direktor Dau!}aard Jensen blev hyl
det a! Statsmlnisteren. Han er en Far, 
der bar Rede paa a11e Bornene.s Skreb
ne, sagde Staun.ing. Den danske Admi
nistration bar tu intet Omraade saa 
intim Tilknytning som til Gronland. 
Vi sorger for alt, fra Jordemoder til 
Mad, fra Radioudsendelser til Boger. 
Gronland er betroet Da.nmark, det er 
en lEressag for os, at Administrat!o
nen er human, beskyttende og ""''re.u·•• de. Vi bilser den nordllgst 
Bebyggelse og dens Beboere og byder 
dem velkommen under Statens Admini
stration! 
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ST. RE6KE8ADE 2. KOBENHAVN. ... :I 
TELf. CEIITRAL 11 ,995 • - ij 

~ 
Blndet: 

Nationaltidende 

skriver den 8 MAJ 193; -~ 
Staten kober Thule 

for 400,000 Kr. · 
Kommune stilles under delvis 

Administration 
Finansudvalget tiltrred er, at Strerekassen faar en Karnap 
FINANSUDVALGET havde en travl 

Eftermlddag i Gaar. Kl. 14 begynd· te et Mode, der varede 1 flere Timer, og ,i hvllket der blev truffet adskilllg\! 
vigtige Beslutningcr. For det forstu tlltraadtes Forsvarsm inlstereos For
s lag om Forhojelscr at Soldatcrlomtin
ycrnc, endvldere fik Finansudvalget forelagt Resultatet af Statens For· 
handlinger med afd0de Dr. Kmcd Ras
mussen~ Efterladte om Statens Overtagelse af Thule-St.ationen. Disse Forhandlinger er som tidllgere mcddelt Fru Knud Rtunwuen 0 6 Frh. Emmy blevet fort mellem Stat.soministercn og Langberg, J er begge laar Del i Pengene Indenrigsmlnisteren samt Gronlands lor Th ule. Styrelse paa den cne Side og E'k.seku- bliver Jloruden Anloogsudgifteme, der toren i Knud Rasmussens Eo, Overrcts-~ ikke er store, 9000 Kr. aa.rllgt. aagforer Rud. Sand paa den anden Si-de. Hobro under delvis .Rcsultatct er blcvet, at Staten overtauer Stati<>nen Thule i Kap YMk Di

lltriktct tor en Afstaaolscssum pa(t 
400,000 Kr. Di.9sc Pcnae 11kaL dog langtt,·a alle falde 71ua ccn Gany, m(·rt tcdrc
des (t/ Stationans aarligc Overskttd, saalcclcs at Fm Dr. Knud Ra,smusscn 
taar 12)000 Kr. 8ikrct hvert Aar i de trJrsto 5 Aur og dc1·cttcr 6000 Kr. Rc· stan at .'lin Levctid. Dcsudel~ skat Peter Frerwhcll, som var Knrut .RasmU/i.sen3 
.'l!edejer at Thulc-Stntioncns Bat~dcw
virlc.somhed, llave sooo K1·. aarligt, O!) 
Frk. Emmy Langbcrg oy ankcltc und?T, 
~o11~ var indsat i Dr. Kmu:t .Rasmusscn/J 7·estamcntE', have e1~ ·l'is aarliy S~tm. 

Der oprettes et Vejliontor 
under Trafikministeriet 

Forudcn 'fhules Ovcrtagelse tiltraad
tc Flna.nsudvalget endvidcre et af Trafikministercn forelagt Fors.Jag om 0 p
rcttclse at ct Vejko1rtor under Trafi1;'tlti1ltsterict. Dette Kontor ska! f0rst cg fremmest beskmftlge sig med de Vej
sagcr, der er en Folge af Trafikmimsterens store Plan om srerlige Vej- og Broarbejder til Beskreftlgelse a.f de 
arbejdsl0se, moo 10vrlgt er Mini.stericts Vej$ ger i de senere Aar blevet femdob~t. saaledes at dcr skulde voore god 

for til Stadlghed at have et soor
,Vcjdepartement". Udgiften hertll 

Administration 
Hobro Kom·mutte var ogsaa t1Z Be· handli?I!J i Filla,nsudvalget i Gaar, og 

dct ·t:ar ·ikke tor det godcs Skyld.. Kom-
1111ltlen, de-r som tidli!]erc omtalt er i 
tortvwlede olconomiske Omstrend.ighe· 
der, sa(' jortviv1cde, at de b01·gcr liye Pm·tier ikkc nrucde at stemmc jr>r Budgettet, har mtdra!}et om et ek.,tr<Jr ordiniEI·t Tilskud. Indenrigsministcrcn 
indstillcde til Fina.nsudvalget, at HoLro flk bevllgel smaa 50,000 Kr., mod at Kommunen til Gcngreld fandt sig i, at dens AdmiJli.stratlon blcv underkastct tn srerllg Unders0golse samt en vis Kontrol fra Indenrigsm.inistericts Sid~. 

Gevrekst paa Strerekassen 
Endellg tiltrawto F'inansudvalget Undervisningsministerens Forsla.g om 

en Udbygning pa.a dell 'IJidtberomtc Strerekasse, dcr hrenger som en Forbindelsesliasse mellem Det kg!. Teater 
og St.alsrailiofoniens Bygnlng. Strerek.asscns Udvookst eller Karnap, hvad man vil, skal rumme en ny stor Prove
sal og nogle mer e tidssvarende Lokaler til Ballctskolen. 

Dette Forslag er tiltraadt af aile Par tier med Undtagelse af Vcnstre. 
Finansudvalget Vii afholde endnu et Mode, inden Rigsclagen bliver bjem· sendt den 15. Maj. 

I 

I 
I 
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ST. RE6NE6ADE 2. KOBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Ek str ab faaet 

skriver den 
8 MAJ 1937 

Thule -
E FTE.R lange og bt~' a>r l yJ F or

handlinger, d!' r har sta.a.et pan 1 
Jig sitien Dr. K tl.ful Rnmzu~.~tll8 Doo 
i DPotember J933, er der nu Pndelig 

t rulft> t en 0Yetenskom~t, hvore fter Sta
t en ove.rta.ger Thu le-Distriktet for en 

S um a£ 400,0fl0 K 1'., dcr 8kA.J urhedcs 

i F or m a.f aarfige Pen11ionrr til Knud 

}lasmussens Enke, hans kvindelige Se

kret.¢er, bans juridiske Medhjrelper og 
a ndre. 

Det er Knud Ra~mussens JEre, a,t 

han paa. et Tidspunkt, hvor der spore

des en vis a.merikansk IntereMe for 

d et nord1·estlige Gronland, ~ikrede 
denne Del af La.ndet for Danmark . 

Han sikrede d en ga.oske ' ' ist i for~le 
R lekke f or sig selv, idet. Thule-K olo
Dien blev en glimrende lndtreglskilde 

... De ta.lmressige Oplysninger om, 

lwad der er tjent paa. Thule-E skimoer

lle Ira. Koloniens Start i 1910 og til 

Da.to, isrer i Aa.reoe under Verdens

kri'gen, er ganske Yist ikke OITentl.ig

beden bckendt, men rn11.n ved, at. Jet 

er m.a11ge Penge - hvoraf en Del er 

gaaet ti I hel!; eller deliria at fi n~tnsie
r e d e na.vnkund ige Thule-Ekspeditio 

ner og Resten til Knud Rasmussen 
1elv. 

De senere Aa.r flod Tndt11:'gtc1·ne 
mindre rigeligt, samtidig mecl at der 

maatte g0rea lidt mere for Thule-E~ki

moerne. De kunde ikke i Llengden stil

les >.resentlig daatligere med Hensyn 
t il Skole- og H ospita.lsvresen o. s. v., 

~nd deres Landsmrend under Staten 

- og man maa.tte nu fra. Stat~ns SidP 
,.e.d f lere Lejligheder lregge ud og sky

de til, hvorved det stadig blev natur

ligere, at Statep udstrakte sit virke· 

l ige :Ma.gtomraade ogsa.a til denne Del 
/ 

• f Vestgrenla.nd. 

Me.d den Ordning, der nu er truffet 

- vel mere med en naturlig felel.ses

mressig end en p raktisk og forretn ings. 

mressig Begrun<lelse - er lir.le V cst

gr!!Hlla.nd indbragt under Gt·0nlands 
.~ tyrelse. K ong Knuds Jille Enevolds

r ige eksisterer iikke mere, men Mindet 

om hans store og vrerdifulde Fersle
in<lsats i Thule vi I I eve videre. 

Derefter vender ma.n na.turligt Blik
k et mod @sfgrenland og ~porger, bvor

naa.r der ska.l skabea ensa.rted6 For
hold i 0st og Vestf 

I 0jeblikket Jigger Tingeoe ret kao
t isk i 0stgrenlaod. D er er de to K olo

nier: A.ngmagsaliik og Scoresbysu od, 
wm Gtenlands Styrelse lager sig af, 
men ellers er det meste af Kysten en 
Slags lngenm,.andsland. Landet er nok 
da.nsk, men den ulyksalige Gronlands
tl'aktat a,f 1924, aom de Radika.le aile-
. .... ,:, ... . .3 .. - 1"1-- -· 
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Sum a£ 400,0C•O Kr., der skl\.l udreues 

i Form a.£ aarlige Pensioner til KntHi 
Ra.~mussens Enke, hR.ns kvindelige Se
kret~'u, bans j uridiske Medhjrel per og 

andre. 
Det er Knud Rasmussens JEre, at 

han pa.a et Tidspunkt, h\·or der spore
des en Yis a.merika.nsk lntereMe for 

det nordnr,tlige Gronland, sikrede 
denne Del af .La.ndet for Danma.rk . 
Han sikrede den ga.nske ,·ist i forsle 
Rrekke for sig selv, idet Thule Kolo
nien blev en glimrende Indtreglskilde 
... D~ talmressige Oplysninger om, 
k~·ad der er tjent paa. Thule-Eskimoer
ne fra. Koloniens Start i 1910 og til 
Dato, isrer i Aarene under Verdens
kri'gen, er ga.nske vist ikke Offentlig
heden bekendt, men mao ved, aL deL 
er mange Penge - hvoraf on Del et· 
gaaet til helt eller delvis at {inansie
re de navnkundige Thule-Ekspeditio 
ner og Reslen til Knud Rasmusseu 

1elv. 
De senere Aa.r fled 1 ndtwglerne 

mindre rigeligt, samtidig med at der 
maatte gores lidt mere for Tbule-E~ki

moerne. De kunde ikke i Llengden atil
les vresentlig daarligere med Heosyn 
til Skole- og Hospi't.a.lsvresen o. s. v., 
end deres Landsmrend under Staten 
- og man maatte nu fra. Slatens SidP 
Yed flere Lejligheder lregge ud og ~ky

de til, hvorved det. ~tadig blev oa,t.ur
ligere, at Staten udsLrakte sit vi rke
lige Ma.gtomraad~ ogsaa til denne Del 

af Vestgr0nland . 
.Med den Ordniog, der nu er trullet 

- vel tnere med en nalurlip; f0lelses
mressig end eo praktisk og forretnings
mressig Begrundelse - et· hele I' e~t
gt•enla.ud indbragt under Grenlands 
'~ tyrelse. Kong Knuds lille Enevolds
l"ige eksisterer ilkke mere, men Minde~ 
om hans store og v~rdifulde Forstc
indsats i Thule vii !eve videre. 

Derefter vender ma.o na.turligt Blik
ket mod fJatgnmland og sp0rger, hvor
naa.r der ska.l skabes ensarted6 For
hold i 0st og Vest t 

I 0jeblikkel; Jigger Tingene rt>t kao

tisk i 0stgrenland. Der er de tA:l Kolo
nier: Angma.gsalik og Scoresbysuod, 
60m Gteola.nds Styrelse t.ager sig af, 
men ellers er det mesle af Kysteo en 
Slags Ingenmfndsland. Landet er nok 
dansk, men de.n ulyksalige Grenlands
traktat af 1924, som de Ra.dikale alle
rede den Gang advarede iJmod, skaber 
en jagt- og fa.ngst~ru.essig Udnyttelse, 
del:" er i direkte Strid rued den gren
landske Befollmings Interesser. Et Par 
norSke og et dansk Fangstkompagui 
opererer her og der - ingen a.f dem 
apinder Guld - og hele Tilsta.nden 
ma.a. betegnes som kunstig og tmatu.t·

lig. 
Andre 400,000 Kr. vilde \am~ gi, et 

godt ud, hvis man fik renset 0stgron
landskysten - og kun satLe erhvervs
mressigt ind, bvor det - som ved 
Kryo1itminen i det vestgr0nlandske 
I vi'gtut - viste sig, at det· var vir

kclige ekonomiske Muligheder. 
Vestgr0nla.nd er er nu blevet. en 

Enhed - bvornaar bliver hele Gren
]aud det 1 - Hvad euten Gr0nland 

~ka.l holdes lllkket som nu eller i FreJ'll

t iden a.abnes i videre Omfang, er det 
naturligt, a.t der bl i ver ensa.l"tede For

ld i allt..Dele af vot· st.ore, nordligc 

Koloni. 
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ST. RE6NE6lDE 2. KIIBENHAYM K. 
TW. CEITUI. 11 ,995 

Bladet: 

1 

rr ·MULE-JUBILrEET I DAG 
I DAG, DEN 19. AUGUST, er det 25 Aar siden, Dr. Knud Rasmussen anlagde Handelsstatio· 
nen Thule i Nordgr1Snland ved Nor th Star Bay~ Nord for Kap York. Dagen indledes paa Bopladsen 
med en Gudstjeneste, og senere finder en Afsl~ring Sted a£ den 10 m hfj je Varde og en Minde· 
sten, som ses paa ovenstaaende Billede. I Baggrunden selve Thule-Fjeldet. Uden om Mindestenen 
f or den a{dfjde Forsker er nu rejst en Kreds a£ mindre Sten, og Skuret er eelvf~lgelig fjernet. 
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skdver den 

- skulde have oovaret hans Na.vn. 

I ,,Nye Moennesker" na.ar fj~rne Ti

ders Livsvisdom os gennem hans 

lysende Fortolkning. 

............... 

Det stod ham klart, at han 

roaatte sta.a disse Frrender bi i de

res haard~ Kamp for Til voorelsen, 

prisgivne, som de nu var, til!ml

dige rejsendes Forgodtbefindende . 

~f~n han var endnu eo ung Mand 

og havde ikke tjent sine Sporer, 

og dct, han vilde, Corstod kun faa. 

til Telefoneo, d~t var Ksoonhavn, 

som kaldte. Gresterne blev tavse, 

man ventede sprondt. Deren gik 

op, og Knud Rasmussen kom ind 

igen, bleg, bevroget. ~t va.r min 

Fad~r. -som havd~ ring~t. der var 

just kommet Telegram !ra Adam 

Biering, som med en stor ~stus 

bevilgede den f0rste fornedne Ka

pital til Foretagendet, 20,000 Kr. 

Et 25 Aars Minde 

Kapyorkskonnerlen .,Motor", hoormed Knud Rasmussen foretog sin 

(orste Rejse til Thule. 

ltlllllllllttiUIIIIIIII1111UIIIIUIIIIIIIIIUiftlllllflltttltiiiU
IIUIIIIUIIItiiiUIUtllllllllltlftlllllll

lltttllltllflllllftll
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~ D et er i Dag 25 Aar siden, at Knud Rasmussen med en Iitle ~ 

~ Motorskonnert stod ud fra Fredriksilavn for at grundlceg- ~ 

~ ge Thule-Stationen, hvorfra de sencre saa betydningsfulde Eks- ~ 

~:. pedifioner udgik. I nedenstaaend e Artikel fortceller Froken Mi- ~=-

chella Erichsen - en Datter af Knud Rasmussens Ven og Hjce/-

i:_ per, Grosserer Chr. Erichsen - om Vanskelighederne ved at faa i=. 

den lille Ekspedition finansieret. ~· 

~llfttllfttlllltlllltiiUitllllltlltiU
IIIIIUIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllt

llltiiUIIUII!tiiiiiiiiUIIIIIttUIIUHII
UIIIIttlttlltiUIIIIIIIIIIIIIIUitll., 

I 1891 begyndto Peary sine Rej

ser i disse Egne, og de fortsattes 

gennem atten Aar. Han benytted~ 

Stammens Folk til Hjrelpere og 

Vejviser~ paa sine Ekspeditioner, 

og han ootalt~ dem f·or dett.e med 

Vaaoon og Ammunition, med Knl

ve, Tobak, Mel og Grym. Herve<! 

~rennedes Eskimoerne til Brugen 

a.! vor Kullurs Frerobringelser og 

blev Mterhaand~n afhrengige der

af. Ogsaa Hvalfangere• af forskellig 

Nationamet 'frerdedes i Farvan-

dene deroppc, og det halndte, .at 

det ikke blot var europreisk~ Va-

Sagen tilspidsedes, da det i 1909 

forled, at Nordmanden Otto Sver

drup havd~ Planer om at grunde 

en Fangststation ved Kap York, 

der, som andre Fangststationer, 

blot h.avde en mulig stor Gevinst 

pa.a sit Program. 

Knud Rasmussen lrerte paa d~tte 

Tidspunkt Peter Freuchen at ken

de - en ung Mand, der studerede 

Mooicin, og for hvem dette MEJde 

bl~v afgerende for Livet. Ban for

lod aile Studier og gik ind for 

Knud Rasmussens Plan og blev 

ham senere ~n uvurderlig Statte i 

Arbejdet deroppe. Sammen Jagde 

.d~ nu Hovederne i Bled. 

Knud Rasmussens Plan var den, 

blandt Kap York Eskimoerne at 

grundlregge en dans k Handels

station til Udveksling af Varer, 

sa.adan at Eskimoerne fik de Ting, 

de nu ikk~ lrongere kunde und· 

vrere, og til Gengreld skuld~ Ievere 

Skind af d-ares Fa.ngst til fastsatte 

Priser. S a a langt saa jo Plauen 

ud som saa mange andre Planer, 

men det gcniale ved Knud Ras

mussens Plan var det, at denoe 

Udveksling, soro, naar Skindene 

solgtes paa de store Verdensmar• 

keder, kunde formodes at give et 

rundeligt Overskud. foruden at 

gavne Eskimoerne og fare dem ind 

under dansk Flag, tillige skulde 

dann.o akonomisk Grundlag for vi

denskabelig~ Forskninger i disse 

Egne, ligesom StationeD skulde 

kunne vrere Basis for Ekspeditio

ner og yde Ly til Overvintring. 

Knud Rasmussen havde ikke 

meget Held med at vrekke Inter· 

esse for sin Sag pa.a hejere Steder 

Indenrigsmi-nisteriet, bvorunder 

Granlands Styrelse dengang sorte

rede, vilde end ikke sige god der

for, og uden dette var Penge ikk~ 

til at skaff~. Man lreste hans Rede-

Man fik travlt med at komme til 

Byen. Ja, Travlheden blev i det 

hele stor! Nu skuJ,de alt ske. Skib 

skulde ksbes, Instrumenter an

skaffes, Varer bringes om Bord. 

Den 13. Juli forlod Knud Ras

mussen uden stort Rabalder Ke

benhavn og rejste i en 3. Kl.s Kupe 

op ig~nnem Jylland. Imedens gik 

Peter Freuchen med Skuden til 

Frederikshavn, hvor roan lll0dtes. 

H~r tog saa Udfarten sin Be.gyn

delse den 1 7. J u 1 i 1 9 1 0. Mere 

enkelt kunde det ikke Valr~, to 

Mennesker stod paa Stranden og 

vifted~ Farve!. 

Planen lykkedes, Sta.tionen star

tedes og fs~·tes gennem d~ ferste 

vanskelige Aa.r, takket vmre Knud 

Rasmussens og Peter Freucbens 

Udholdenhed og Dygtighed - og 

ikke mindst dares gode Humeri 

Stationen fik Navnet Thule - det 

yderste Nord - og dette Navn er 

senere flsjet over Verden. Ekspe

ditionern~ tog deres Begyndelse og 

kasted~ ' Glans over Da.nmark. 

Knud Rasmussen drog sit Shede

spor, med Thule som Udgangs

punkt, til de fjerMste Stamme

frronder, lrengst mod Vest, paa 

Ala.skas Kyst. Uvw·derlig~ Skatte 

bragte han hjero til vorl Musmum, 

og det skyldes Thuleekspeditioner

nc, at vort Land nu er det ferend~ 

paa Eskimoforskningens Omraa-de. 

Foem og tyve Aar ~r gaaet. Knud 

Rasmussen lever ikke mere iblandt 

os, men hans Aand lyser bestan

dig. Stationen ved Kap York er nu 

et Samfund med Looge og Prrest, 

Sygeplejerske og Bestyr.er. 

moorne lever vel, og Beto\kni 

er i Tiltag-ende, og naar Staten nu, 

om antagelig ikke sail. lamge, over

tager Driften, er alt Pi,onerarbejd~ 

allerede gjort og alt lagt tilrette. 

I Dag for ~ Aar siden stod en 

lille 100 Tons Motorskonn~rt, 

pyutet med Vimpler og Flag, ud a1 

Fre·dmkshavn Havn. Det var h~r

ligt Solskinsv-ejr med hoj Himmel 

og frisk Btise fra Syd. Om Bord 

paa. Skudeu var to unge Moond, 

som havde et l\Iaal for sig langt 

borte, h0jt mod Nord. "Et stort 

.Maal bavde d~ sat sig, et vool,digt 

Mraal, og dog doomte maaske ingen 

af dem om, hvilke mregtig~ Krref

ter de h·ermed satte i B~vregelse, 

hvilk~ Felger og hvilken Betyd

•ning donne deres Udfoord skulde 

faa - for D.anmark, ·for Grenland 

og for Vidoo.skah&n, alle civilis&

rede Landes foolles og dy1-ebare Ejc. 

De to unge Mrond var K n u d 

R as m u sse n og P e t ~ r F r e u-

rcr, d-e bt·a.gtc Eskimoerne, naar garelse flygtigt igennem, saa.', at 

d~ tiltusked~ sig Rrove- og Bjerne- der stod noget om ,Sekongen" (en 

skind, de iorte ogsaa Sygdomme lille Alkefugl i Fjalldene deroppe), 

med sig, der ikkc 1or var kendt. m~nte, d~t var Lyrik og Amme-

Da vor Sag i 1932 fartes frem i 

Haag, var Knud Rasmussen Grsn

lrendemes Talsmand. Men han va.r 

mere end d.et. Ham skyldtes det, at 

ogsaa Kap York var dansk, at hele 

Grenland kunde kaldes nansk. og 

at derfor Dommen blev som den 

blev. 
1 Knud Rasmussen ha vde, som stueforlrellinger og lagde Redegs-

vi all~ ved. de to Racer - den 

Knud Rasmussens Tank~r havde danske og den eskimoiske - ind

dengang lmnge kreds~t om den ,ga.a.et en sjrolden lykkelig Blan

lille, af ca. 200 Sjrol~ bestaa.ende, ding. Han slod paa H0jde med d~t 

isolerede Eskimostamme oppe i bedste i dansk Kultur og var saa 

det noJ'dvestlig~ Hjarne af Gr0n- dansk som nogen, og dog var vist 

land, de sa.a.kaldtc 1\ap York Eski- ingen DYivkraft stoor·ker-e i ham 

moer. I Prrest;.egaard-e.n i Jakobs- eud d(}n, <ler drog ham mod Nord. 

ha:vn havde han som Barn rygte. Et Iille Folk dero~ kaldte paa 

sin Fer-er, og han led d-ets Kalden. 

te Stammefrrender, der leve- I 1905 besogte ban ferste Gang 

relsen hen. 

Det var i Forsommeren 1910. Da 

skete der, som adskillige Gange f0r 

og sener~ i Knud Rasmussens Liv 

- hvad man kund~ kalde ~t Mira-

kel! En nrer Ven af ham, der var 

gl0dende begejstret for hans Plan, 

tal te en Dag hans Sag for min 

Fader, Grosserer C h r i s t i a n 

E r i c h s en. Det var en Mand, der 

aile Dag~ kunde find~ paa Raa.d. 

som deres ForJmdre havd~ I~ J{ap York Eskimoerne og skrev ~lv ha.vde ba.n ingen Kapital at 

og om sit M0de med sin~ Stamme- tilbyde, men ,Vi vii Iorsege at 

framder en Bog, som - den alene skl'ive til Ad am B l e ring", sag

d~ han, ,bed 1\:nud Rasmussen 

lalgg~ sine Planer ft~m for ham i 

Skrivelsel" Hvem var da Adam 

En Pioner for dansk 

bed Iangt mod 0st, et 

der tjente mange Peng~ 

Naftaboring ved d~t kaspiske 

flav, m~n aldrig havde glemt sit 

_.redreland, en Mand, der vist al-

I Tillid til den unge Forskers 

Evner og i en mrerkelig og rigtig 

Forudfelels~ af, at d~t var selve 

Danmarks Sag det gjaldt, traadte 

to bebjerted~ Mrond til, da alt syn

les umuligt. Det er ikke uden 

Grund, at deres Navne e·r frostet til 

Kortet over de arktiske Ego~. 

!.fichella Erichsen. 
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Kapyorkskonnerien ,Motor•, hoormed Knnd Rasmussen foretog $iTt 

forste Rejse til Thule. 
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I====== D et er i Dag 25 Aar siden, at Knud Rasmussen med en lille '=====. 

Motorskonnert stod ud fra Fredriksharm for at grundlreg-

ge Thule-Stationen, hvorfra de sencre saa betydningsfulde Eks-

§: peditioner udgik. I nedenstaaend e Artikel fortreller Freken Mi- ~: 

chella Erichsen - en Datter af Knud Rasmussens Ven og Hjrel-

!_-= per, Grosserer Chr. Erichsen - om Vanskelighederne ved at faa 1:_ 

den li~le Ekspedition finansieret. ~": 
~ .............................................................................................................................................................. .. 

Vf!. UU\'UV ......... .. 

og det, han vilde, forstod kun faa. Byen. Ja, Travlheden blev i det 

Sagen tilspidsedes, da det i 1009 bele storl Nu skulde alt ske. Skib 

for1ed, at N<>rdmanden Otto Sver- skulde k0bes, Instrumenter an

drup havde Planer om at grunde skaffes, Var-er bringes om Bord. 

en Fangststation ved Kap Y<>rk, Den 13. Ju1i forlod Knud Ras

der, som andre Fangststatloner, mussen uden stort Rabalder Ke

bl<>t havde en mulig stor Gevinst benhavn og rejste i en 3. Kl.s Kup6 

paa sit Program. op ig.ennem Jylland. Imedens gik 

Knud Rasmussen lrertc paa dette Peter Freucben med Skuden til 

Tidspunkt Peter Freucben at ken- Frederikshavn, bvor man madtes. 

de _ en ung Mand, der studerede Het• tog saa Udfarten sin Begyn~ 

Medicin, og for hvem deW~ M9de delse den 1 7. J u 1 i 1 91 0. Mere 

blev afg0rende for Livet. Han :for- enkelt kunde det ikke vmre, to 

lod aile Studier og gik ind for Mennesker stod pa.a. Stranden og 

Knud Rasmussens Plan og blev viftede Fa:rvel. 

ham senere en uvurderlig Statte i Planen Jykkedes, Station-en star

Arbejdet deroppe. Sammen lagde tedes og f0rtes gennem de farste 

.de nu Hovederne i Bl0d. vanskelige Aar, takket vre~ Knud 

Knud Rasmussens Plan va.r den, Rasmussens og Peter Ft'e\lchens 

blandt Kap York Eskimoerne at Udholdenbed og Dygtighed - og 

grundlmgge en dans k Handels- ikke mindst der-es gode Humeri 

station til Udveksling af Varer, Stationen fik Navnet Thule - det 

saadan at Eskimoerne fik de Ting, yderste Not'd - og dette Navn er 

de nu ikke lmngere kunde und- senere f10jet over Verden. Ekspe

vrere, og til Gengmld skulde Ievere ditionerne tog deres Begyndelse og 

Skind af deres Fangst til fastsatte kastede • Glans over Danmark. 

Prism·. Sa a langt saa jo Planen Knud Rasmussen drog sit Slrede

ud S<>m saa mange andre Planer, SP<>r, med Thule som Udgangs

men det genial& ved Knud Ras- punkt, til de fjerneste Stamme

mussens Plan var det, at denne framder, lamgst mod Vest, pa.a. 

Udveksling, som, naar Skindene Alaskas Kyst. Uvurderlige Skatte 

solgtes paa de store Verdensmar- bragte ban bjem til vort Musmum, 

keder, kunde Iormodes at give et og det skyldes Thuleekspe.ditioner

rundeligt Overskud, foruden at ne, at vort Land nu er det ferende 

;r Dag f·or f25 Aar siden st<>d en I H!91 begyndt..o Peary sine Rej- gavne Eskimoerne og fare dem ind paa Eskimof<>rskningens Omraa.de. 

1. lille 100 Tons Motorskonnert, ser i disse Egne, og de fortsattes under dansk Flag, tillige skulde Fern og tyve Aar oer gaaet. Knud 

·pyntet med Vimpler o.g Flag, ud a:f gennem atten Aar. Han benyttede danne ekonomisk Grundlag for vi- Rasmussen lever ikke mer"6 iblandt 

Frederiksbavn Havn. Det var her- Stammens Folk til Hjrelpere og denskabelige Forskninger i disse os, men hans A.a.nd lyser bestan

ligt Solski·nsvejr med hoj Himmel Vejvisere paa sine Ekspeditioner, Egne, Jigesom Station-en skulde dig. Stationen ved Kap York er nu 

og frisk B:x:ise fra Syd. Om Bol"d og ban betalt·e dem for dett.o med kunne vrere Basis for Ekspeditio- et Samfund med Lmge og Prrest, 

;p.aa Skuden var to unge Mrend, Vaabon. og Ammunition, med Knl- ner og yde Ly til Overvintriog. Sygeplejerske og Bestyrer. Eski

som bavde et Maal for sig langt ve, Tobak, Mel og Gryn. Herved Knud Rasmussen bavde ikke moerne lever vel, og Befoltut•tu!ll~~~~ 

b9Tte, hejt mod Nord. Et stort ~rennedes Esltimoerne til Brugen meget Held med at vrekke Inter- er i Tiltagende, og naar Staten nu, 

Ma.a.l havde de sat sig, et vmldigt a.f vor Kulturs F·rembringelser og esse for sin Sag paa h0jere Steder om antag.elig ikke sail. Irenge, over

Maa.l, og dog dmmte maaske ingen blev efterhaanden afbrengige der- Indenrigsministeriet, hvorunder tager Driften, er alt Pi<>nerarbejde 

af dem om, bvilke mregtige Krref- af. Ogsaa Hvalfangere af forskellig Grenlands Styrelse dengang sorte· alle.rede gjort og alt Jagt tilrette. 

ter de hermed satte i Bevmgelse, Nationalitet frerdedes i Farvan- rede, vilde end ikke sige god der- Da vor Sag i 19'32 fortes frem i 

hvil'ke Felger og hvilken Betyd- dene deroppe, og det brendte, at for, og uden dette var Penge ikke Haag, var Knud Rasmussen Gren

·ning denne der-es Udirerd skulde det ikke blot var eur<>preiske Va- til at skaffe. Man lreste bans Rede- lrendernes Talsmand. Men ban var 

faa - for Danmark, for Grenland rer, de br.a..gte Eskimo·erne, naar g0re!se flygtigt igennem, saa.', at mere end det. Ham skyldtes det, at 

<>g for Videnskaben, alle civilise- de tiltuskede sig Rmve- og Bj0rne- der st<>d noget om ,.Sekongen" (eo ogsaa Kap York var dansk, at hele 

rede Land-es fmlles og dyrebare Eje. skiml, de Serte ogsaa Sygdomme lille Alkefugl i Fjreldene deroppe), G1'0nland kunde kaldes dansk, og 

De to unge Mrend var K n u d med sig, der ikke f0T var kendt. mente, det var Lyrik og Amme- at derfor Dommen blev som den 

Rasmussen og Peter F l' e u- I l{nud Rasmussen havde, som stuefortrelUnger og lagde Redege- blev. 

chen. vi aile ved, de to Racer - den relsen hen. I Til lid til den unge Forskets 

· Knud Rasmussens Tanker havde danske og de.n eskimoiske - ind- Det var i F·orsommeren 1910. Da Evner og i en mmrkelig og rigtfg 

dengang Jmnge krooset om den gaaet en s jrelden lykkelig Blan- ~:~kete der, som adskillige Gange f0r Forudfglelse af, at det var selve 

1iHe, af ca. 200 Sjrele bestaaende, ding. Han st<>d paa H0jde med d·et og senere i Knud Rasmussens Liv Danmarks Sag det gjaldt, traadte 

isolerede Eskimostamme oppe J bedste i dansk Kultur og var saa - hvad man kunde kalde et Mira- to behjertede Mrend til, da alt syn

det nOI'dvestlige Hj0rne af Gr0n- dansk som nogen, og dog var vist kelt En nmr Ven af bam, der var tes umuligt. Det er ikke uden 

land, de saakaldte Kap York Eski- ingen Drivkraft strerker-e i ham gl0dende begejstret for hans Plan, Grund, at deres Navne er frestet t1J 

moer. I PrrestegaardeJl i Jakobs- end den, der dr·og bam mod Nord. talte en Dag hans Sag for min Kortet over de arktiske Egne. 

bavn havde ban som Barn rygte- Et lille Folk dero~ kaldte paa Fader, Grosserer C b r is t ian Michella Erichsen. 

vis h0rt <>m disse ifjerntboende, sin F0l'er, og han led dets Kalden. Erichsen. Det var en Manrl. der 

ukendte Stammefrrend~r. der leve- I 1905 besegte han f0rste Gang alle Dag.e kunde finde paa Raad. 

de, som deres F<>r!mdre bavde le- Kap Y.ork Eskimoerne og skrev Selv havde han ingen Kapital at 

gennem Tusinder af Aar, og om sit !vie de med sine Stamme- tilbyde, men ,Vi · vil ' Iorsege at 

Vaaben va.r af Sten. frrender en Bog, som - den alene skl'ive til A dam B i e r i n g", sag-

de han, ,bed I\nud Rasmussen 

En Pioner for dansk 

langt m:od 0st, et 

der tjente mange Penge 

Naftaboring ved det kaspiske 

llav, men a.ldrig havde glemt sit 

?redreland, en Mand, der vist al-

Rasmussens Na vn. 

Knud Rasmussen skrev og for

tlarede, og Brevet gik til Kauka

:us moo en varm Anbefaliog fra 

n Fader. 

Man var allerede naaet nogle 

hen i Juni, og Midten af Juli 

a11er sidste Frist for Afsejliog, 

tvis man ikke skul tlA '-'"- • -
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/ Danmarh tillar sill 
polifimyndighef 

N ordvesi-Gronlan8 . • • 
Omraadet ligger utenfor det som 
har v~ret anerkjent som dansk 
su verenitetsomraade. 

Kjabcnhavn, 5. desbr. 
Det er idag offentliggjort fa!

gende medcJclelse: 
Vcd be~kikkclsc av 30. novem

ber har ministeren for sjo{art 
og fiskcd bcmyndiget clr. rlti\1)<;. 
l~n-ud Rnsmus.scn til inntil ,·itl~>· 

re aa rc.pro~cnte>rc den d. tt>k<" 
stat og varcta dens ftmksjuut•r 1 

1\app York-distriktct i Nord
Granland, saalcdes at han sbl 
vre re bcfaiet til aa uto\·e politi
myndighct og til for ovrig nn ut· 
fore do 11\' erv som i almindclig
het pan liggE'r onighetE'n og ti! 

i ekstraordinrcre tilfelle aa tref· 

fe saaclannc foran-;taltninger som 
maattc ansees nadvendige - alt 
i overcnssLemmelse med de nrcr
mere uestermnelser som man ttc 
bli fastsatt nv ministeren eller 
av direktoren for Gronlands sty· 

r e bvis anvi~nioger han for ov· 
rig er pliktig til aa folge. 

• 
N. T . B. i:Jar forclagt oven· 

staaendc for dosent Iioel som 
oplyser, at Kapp York-distriktet 
- der SOlD uekjent Jigger j 

Kordrest-Gronland Jigger 
utenfor tlet omrande som har 
\'UJJ'et ancrkjent som dansk I:!U• 

verenitetsom raade og uteofor 
dct ~~·onland.ske ltandels.mono
pols ornrand<'. Det finoes 2-300 
eskirooer <IE>r, og det er oprett"t 
en hamlelssta.sjon. Denne ha r 
vreret Iedet av tlr. Knud Ra:J· 
musscn, og alt samkvem med 
stnsjonen o~ all handel !tar vre· 
ret hcs0rget ~v ham. Til det 

bruk Lar man et eget skib sow 
ln·ert nar bringer stasjonen til
for:;lcr· ug hcnter fangsten. Det 
ha r sanlodcs vtnrct et slags pri· 
vat !tandclsforctagende. 1 dette 
syncs det efter I\jol>en.havoer-· 

tciC'~rnmmct aa d0mme na ~;kulle 

skje en forandring, i hvilken ut· 
strekning er ikke godt an c:i ef
ter de fol·eliggende oplysnin 
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arh fillar sig 
myndighef ,. 

Ordvesf-Gronland~: 
Omraadet ligger utenfor det som 
har va!ret anerkjent ~om dansk 
su veren itetsom·r aade. 

Kjebenhavn, 5. desbr. 
Det er idag offentliggjort fa!

gende medrlelelse: 
Ved beskikkelse av 30. novem

ber bar mioisteren for sj0fart 
og fi skel'i ben.1yndiget ur. philo':\. 
Knud Rasmu>.sen til inntil vide
re a a rt>~preseu tere den da ne:kr· 
stat og vareta dens £uu.ksjoner i 
Kapp York-distriktet i N orrl
Gr.onlnnd, s::~aledes at han skal 
vmre befeiet til an uteve politi
myndighet og til for .ovrig aa ut· 
f0re de lHerv so.m i alminuelig
het paaligger ovrig·heten og ti! 
i ekstraordinrere tilfelle aa tref
fe snac!anne foranstaltoinger som 
maatte ansees nedvendige - alt 
i overensstemmelse med de nrer
mere uestemmelser som maatte 
bli fastsatt av ministeren · eller 

.av direktercn for 0 renlaucls sty· 
re hvis anvi::minger han for av · 
rig er pliktig til aa felge . 

• 
N. T . fl. hat· forclagt oven· 

stanende for dosent Hoe! som 
oplyser, at h: app Y ork-clistriktet 
- der som bekjent Jigger i 
Nordvest-Gr0nland Jigger 
utenfor det omraade som har
nerct ancrkjent som dansk :;u
vel·enitetsomraade og utenfor 
det gr0uland.ske handelsmono
pols omraade. Det finnes 2-300 
eskimoer der, og det er oprettnt 
en handelssta.sjon. Denne har 
vroret Iedet av dr. Knud R.a:!· 
mussen, og alt samkvem med 
stnsjouen og all handel !tar ''al· 

ret bcsf'rget av ham. Til det 
b~:uk bar man et eget skib som 
IJ,·ert aar bringer stasjonen til
forslct· r,g hcnter fangsten. Dat 
har saale-des \'reret et slags pri · 
vat handelsforetagende. I dette 
:;ynes det eftr:>r I\jebonhavner
t~lc:>grammet aa domme aa Aku lle 
skje en forandring, i ilvil)ren ut
~ Lrekning er ikke godt aa ~i ef
ter de foreliggende oplysninger. 
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Kn l1 Rasmussen 
Pa itimyndighed 

i Kap York. 
En Klarheggelse af For

holdet i Kap York
Distriktet. 

DR. Knud Rasmussen har, som det 
I vil vides, i en Aarrrekke haft 

omfattende Interesser i Kap York
Distriktet i det nordlige Gronland, 
hvor han for saa vidt har vreret en 
Konge og en Hevding i sit Rige. 
Nogen rigtig klar forvaltningsretlig 
Ordning har der imidlertid indtil 
Dato ikke vreret paa Knud Rasmus
sens Funktion som Repra::sentant 
for den danske Stat. 

Efter at Dr. Laugc Koch - og si
den de af ham dclegerede Personcr 
- har faaet Politimyndigheden i 
0stgr0nland, falder det imidlcrtid 
ganske naturligt, at ogsaa .Knud 
Rasmussen faar en saadan Myndig
hed i de Egne, hvor han faklisk er 
den bestemmende, og bvor den da.n
ske Stat ikke bar nogen permanent 
Reprresen tation. 

Udenrigsministeriet bar derfor i 
Gaar udsendt en officiel Meddelelse 
om, at Dr. Knud Ra.smussen cr ble

! vet bemyndiget til at optrrede paa 
Statens Vegne. 

Meddelelsen bar folgendc Ordlyd: 

Ved Beskikkelse ar SO. Novembilr 
bar :Ministeriet for &l!art og Fiskeri 
bemyndiget Dr. phil. Kund Ra.!tnti.!Stl'» 

indtil vldere at repnesentere den 
Stat samt varetage dennes 

i Kap York-Distrlktet I 
'Jn••Fln·,.-•loo"l saaJedes at han Sl<al 

befejet tit at udeve Polltlmy:ndig
og til iev"rlgt at udfere de 0vrig

i Alrnilldelighed paabvllende 
siUDt 1 overordentllge Tl1f81!11de 

t.nefte saad&nno Fora.nst.altninger, 
maa.te skennes nedvendige, att t 

we:ren.sstemmelse med de nrermere Be
der maa.tte btive fa..c;tsat at 

£ini.de:ren !or Sefart og Fiskeri ellcr 
Dlrekteren for Gr0nla.nds Slyrelse, 

Anvisninger ban ievrigt er pligUg 
felge. 
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Direkt;r Daugaard-Jensen 
om Nyordningen. 

Den bestaaende 
0rdning af Forhol
d ene faar herigen

nem sin Stadfaestelse 

Hvorledetl e-r denne Meddelelse at for
staa? spurgte vi 1 Aftes Direkti:Sren for ' 

' Gr~nlandS Styrelsc. Hr. Daugaard-Jen-
sen. 

- Den betyder, at den Ordning af I Mt.es udsendtes gennem Ritzau.s F'orholdene, der har vreret eta.bleret derBuree.u f~lgende offlelelle Med- oppe slde.n 1909 ar Dr. Knud Rasmussen, delel.se: 
nu har faaet st::~tens Olffic1elle Stadfre-Ved Beskikkelse a.! 30. November l'lar Miruster'let for Sf.l!art og FiSkerl bemyn-1 diget Dr. ph11. Knud Rasmussen ttl indtU vide.re at reprre.sentere den danske Stat sa.mt va.ret&ge dennes Funktloner 1 Kap York Dlstrlktet 1 Nordgn)nland, Sjl.aledes at han slml vrere befl'jet tll at 

1 
ud.s've Polltlmyndighed og tU I ~vrlgt at ud!pre de 0vrlgheden 1 Almi.Ddeltghed paa.bvile.nde Hverv sa.rnt 1 6verordentJige 

I TUtmlde a.t tneffe saadanne Foran.sta.Itnlnger, $Om maatt.e skpnnes npdvendige, an 1 overensstemmelse med de nrermere sestemmelser, der maatt.e blive fastsat 

slelse. Tlden var nu 1nde, da en sa.ada.n 
Autortser1ng a.! det bestaaende Styre 
maatle anses for betlmelig og paa.krre
vet - - - men l Reallteten forbllver 
det som fi'Sr, blot med den Forsket, at 
Ordn!ngen a! D!str!kiets Admln1stratlon 
sa.aledes rom den selvstrend1gt er blevet 
sa.t 1 Vrerk af Dr. Rasmussen. nu har 
!aaet sin offlc1elle Godkendelse. 

Samtale med Thule
Bestyreren. a.1 Mln!steren for ~!art og Flskert eller a.f Dlrek~ren for Grpnlh ''liis Styrelse, hvls Admlnlstrat1on han 1 pv.lgt er pllg

tlg a.t f~ge. 

Ydcrli.gere satte vi os I Forblndclse med 
Bestyreren af Thulc-Dlstr!ktet, Hr. Hans 

furiiCeUc• Side ll. 

Knud Rasmussen og 
TJhule-Distriktet. 

Dr. Knud Ra~mussen !i.lt, da han sene.re lgen k.om t.U Thule, Minlsteriet.s Tilla.delse tU at a.nllegge en Station deroppe og organlserede aaa. Handele:n med Pola.resklmoem.e Ugesom he.le deres Eks\stensvllkaa.r med overlege.n Dygt!ghed, og blev paa den Maa.de Ska.beren aJ Thule l den Fortsat Ira Forsiden. Skikkel.se, hvorl det Land nu fremtrte
Ha:nctelsst.s.t!onen Thul~. der er Dlstrlktets der - og d'!t e-r en !yltkellg og Uvsgi&Cl 

N!tls('l\, dcr lor Tlden er hcrhjemme (;{mt.er og Sredcl for baade Bestyrer, Be!olkning, der bebor Thule, ta.kket vrere 
pa.a BeS<'g1 

Saa. VU De ve! fa.a ovcrdragct denne 
Potlttmyodlghed? SJ)Orger vi ham. Dr. 
Knud Ra..'iinUSSCn opholder slg jo ikkc 
t:! StadJghed 1 Thule og maa jo have 
en Stedrortrroder ogsae. tor san v!dt den-
ne nye Vrerdighcd auga.ar? 

- Herom vl} jeg nOdlg udtale mig -
- svarer Hr. Hans Nielsen, men fork:la-

og Prrest - - og her er Klrk.e, Sygehus og Butik.kcn, Lrengere oppe mod Nord er der etableret en !We Handelsfillals~tttlon. der ~i.yres a.! en Vestgronlrender. og hvor dcr -er en mlndre F<>!'6ynlng a.r Handelsva.rer. 

Da Knud Rasmussen kom til 
Thule. 

Det var l 1903, at Dr. Koud Rasmus-sen 1 Folge med Myllus-Erlehsen og M.alcre11 Grev Harald Moltke forste Ga:lg kom til ThulP, og det st<>d ham stra.ks 

n-r os l pvrlgt. ,11t den dagllge Admi.Dl
stratlon dC'Toppe cr 1 Hrenderne pa.a 

klart. at Befolkningen. sin s:()rc Prim.I
Fangerra.adet, der bestaar, forudco er 

tllvitet .til Tt"':is, var blevct megct alhreo-
Hans N l.,.1'le:l ~ch. a! tre Esklmoer og g-ig a.r TllfGrsel ude (1'1\. - Peary, der at P!1l"-<;tcn og ~en. De er meg'!t fle·re Aar fOJ'indcn ha\·dc vrereL I Thule, sjreldent, forklarer han, at der ln<l-
tneffer T!lllf.llde, som kan pankrreve 
JXll!Limresslg 1nclgrlben, saa I Praksls fanr 
Nyo'l'dn!ngt'n lngen v!dere Betydn!ng, men 
udadtll vu den naturligv!s nok faa. det. 

- Hvem t-r Deres SlOOfortt·reder, nu, 
da De er herhjemme paa. Orlov? 

-- Det er Vestg-ronlrenderen I sak Chrl
stf(lnsen. 

- VII han nu bllve udstyret med Po
l!ttmyndighed !ndtll De V(mder tllba.gc? 

- Nt'j, det bliver der nreppe Tale om 
- - men Je~ vtld for<lVTigt ikke noget 
om det. Her maa De virkellg bcn\'eUd'! 
Dem t.tl Dr. Knud RRa.smus.sen. ?Hvem vi 
d&~vaerre lkke kunde trmrre I Artes.) 

!'Ia vcl.e nemllg fnldslretldlg omkalfatret Thule er saa stort som Danmark. Pola.resknnloemf's Levevl.s derigennem. a~ 'Ibule er belJ.Rende 1 det nordo:stllge han havdc u.~kobt drm s:la at ~ge alt, Jij0me e.f Or~a.nd og er den Del a..r h.V'IIId de ha.vde af gauuncldags FaogstredOrsmland, de.r Ugger 11re.rmcst den arne- s.ka.bc:-r og erstal!A:.>t dom med moderne 1\\ka.nske Kyst.. Det gram.s.er ud ttl Smith Vaatbe11. Det va1· a.! Interesse for den 
Su.rui og tu K11lle-Btii5Sin, dcr ('J" en Ud- ga.mle Esklmok1.1l~ur, n~ llan sam!c<le aile Vlt®l8e a:! Smtth Stmd. Oct b&boede Om- dlo;se ga.mle Sa.gc1·, som lw.n sa.a lod Wnade stTrekker 8ig fra noget F::Vd !or gaa de a.merlk:an:.kc MtiScer. Gevrererne K.&p York op W Eta. der llggel' . ~d K.o.p og de andt-e modcmc Vaabcu, PolnresldAlexander. - llele Dtstrlk:tet er paa moerno gennron ha.m var blevet udstyret stOTrelse med Danm.a.rk, og der bor I a.tt meet, ha.vde gjorL dcm a.fhrengige a! Amsbo Polaresldmoe.r, deral de &0 ved selve munttionstlll~rscl. 

Dr. Knud Ralsmus.sens Ledet.se og st.ore menneskellge ~enska.ber. 
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hendes Navn eller hendes Forhold,l !or }Egte!olk . 
- j sLort og grundlgt Arbej de, der blev 

e 1 huleexpeditio 

skabelige Resultate 

Af Professor 
William '1'halb1,tzer. 

Mt4 Udgang Ira K~ud 

nye stQ1'e VO!Tk ~m Netsill 

erne - et a/ cLe vtde~ka!>ellge 

tater aj den jemte Thule-Ek$ped 

- giver ProjeSSQ1' Thalbitzer en Ov 

sigt over denne Elcsped.ftions Betyd.-

nlng. 

nen om!aUe expedlsjonsberetnlngen: mange ejendommellgP. illustrasjoner, 

topogran; geologi; botanik; zoologt; bti.de portrretcr av kostbart \X'lsklredte 

antropologi; llngvlstlk; Rrkreo!ogi og eskJmoer, andemanere, storfangere, 

etnologi. Store partier derav er aile- hpvclinger med kvlnder og born. og 

rede udkcmmet. K. Bfrket-Smith h':lr esk1motegn1nger, derlblandt forbav

gtet en fremstllllng av rensdyrE".skl- sende eskimokort I mrengde. Hvem 

moernes materlelle og soclale kultur kan lrese Knud Rasmussens skildrln· 

samt en 500 ord omfRttende ordllste ger uden at mrerke den begejstrlng 

over en del av deres sprog. Therkel og fart, !wormed de er skrevet, be

Mnthiassen bar be.<>krevet central- ~ejstrlngen I frembrlngelscns Qljebllk

eskimoernes og vesteskimoernes ar· ke, der ogs!\ griber lreSE"ren. Alllge

ologi, hvorved han cr kommct den vel aner man. at hl!ljdepunktet ligger 

sto rktisk-Kanadtske Expeditions I oplevelsernes herl1ghed. Man !Ores 

Knud Rasmussen: nede planen 1 ham om engang lt arkreologer 1 fork~bet. Knud Ras- op til de store vidder for sl~deturene, 

I. Intellectual Culture of the Iglu· trrenge videre ud gennem esklmofol- mussen se.lv er !or tre Ar slden ga.et med I farten pa rte iibne llnjer. mldt 

ilk Eskimos. Report o1 the Fl!tll kets .. m~rke fastland" . staclig til nye 

Thule e:.......A•tton 1921_ 24. Vol. vu. 1 gang med etnologlen: tre store bi>· lnd I handlingernes. rarernt>s og van-

... ...,.... mennesker. Det var formAiet med 

M. 1. (Gyldendal, NordJslt torlaa-
ger. der bugner av eskimoiske fol k:?- dringernes ojebllkke. Dt'roppe blev 

1929.) den 5te Thuleexpeditlon 1921- 24• Sl>m mlnder og av lysende sklldrlnger tra bans v:l!rk undfanget - dE"t udsprang 

II. Intellectual Culture ot tbe Ca- Knud Rasmussen ledede, og under de centraleskimolske stammers mrer· av samarbejdet mellem ham og esk.i

rlbou E6k1mos <Iglulik and Caribou hvilken ban paa bundeslrede roretog kelige sam!und. er det gllmrende rt>- moerne. dlsse hans egne Andsfrrender, 

Eskimo Texts). Vol. Vll, no. 2--3. den reventyrllge rejse fra Hudsons-

0930.> 
sultat. som nu foreligger. et folk, der kalder slg selv tnutt, det 

Ill. The Netsillk Eskimos Cl931> . bugtens vestkyst lang;s NordkanadR til llden syne6 aldrlg s.lukket pA Knud vil slge mennesker par excellence. Oa 

D E
T er om trent 25 ar slrten. at un- Berlngstrrectet. Derom ~tav han 05 et Rasmussens forfatteresse. sll.lrenge fdler vi med ham. som blt>v voxen 

dertegnede her 1 bladet anmeldte par {!.r efter sln b,jemkomst en prre~- han opholder slg I Dltnmark. lnd mellem nordpolens naboer. en gl:l!je 

Knud Rasmussens f~rste bog: Nye tlg sklldriog 1 den store bog: Fra lmellem de ovennrevnte store vrerker og taknemmellghed over den skrebne, 

Mennesker CKap Yorkesklmot>rne). Da 9r0nland til Stillehnvet. har han faet tid til at rrembrlnge der f¢rte bam fra den lll!e vra. 1 Dls

var Kn. Rasmussen en ny mand Nu folger slag I slag de vidensk!l· sma perter som Festens Gave og Sn'!· kobugten, hvor ban blev f{jdt, ud 1 den 

1 llteraturen, og de nye mennesker bellge resultater I et stort anlagt. 12 hyttens sange. Hans fxjger kaster store verden til fuld!~relseu av sine 

var en Ulle gruppe Indentor Or¢n- blnds vrerk, der udkommer pci en- glans over det danske bogmarked - ungdomsdrpmme og til de store roM

lands grrenser gemt ors ~tlt>mt I det nl- gelsk. men trykt I K.obenhavn og p1 hvorfra de gcir verden over. De er bevldste planer. 

leroordllgst.e. Allerede dengang v1;;-j dansk rorlag. vrerket skal l!Clge pta- not og festligt udstyret, lcdsaget av Dlsse b¢ger om de lldet kendte kyst-

• 
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og indlandsesklmoer. de sAkaldte cen- spektlv i linjerne. Det er det danske Kanada 06de-17de 1\.rhundredel gav en !remmed, en tllfreldig b(>soger, som her smatortrelUnger, som kunde sy-

ralcskimoer mellem Huclsonsbugten islret. Vor kulturhistori.'ike og sprog· l dem det nu grengse Navn Esqui· dr. Kn. Rasmussen og hans daruke si\ pludsellg var dukket op midt un- nes lovllg ubetydelige 1 deres lndhold. 

, •g Alaska, er enestAendt> o~ glimren- llge Gr~nlandsforskning, der blev ind- matt:z:, men oprindelig syncs de at ledsagerc bar vlst, hvormeget !lyt dcr der en snestorm. Knud Rasmussen Men deter uberegnellgt. hvad der kan 

t.le. I dcm er disse menneskers reid- Iedet for 200 ar slden av Egede og fle - ha kaldt dem F:xcomminqtLOls cndnu var at hente. De tramgte \nd skildrer med June sit ,.arhejde i Vi- vise sig at fa betydning 1 forskningcru~ 

zamle kulLur reddet over I forfatter- re av de tidlige mission!l!rer (H. C. Navnet blev optaget av de engclske til hjrertet av esklmoernes omrtl.de denskabens navn·• for at e:hverve senere histo1ie. Hvad vUde msn lkke 

,j::clens speJI og gemt hen for e!ter- Glahn; 0. Fabricius) og vtderef"rt av opdagere og stavet Eskimo Ccns I en- ~kke blot til det geogra!iske centrum. disse kostbarheder. Han m!Ute for- ha giet !or blot de ub(>tydeligste pro

i iden. Uden forfatterens indsats p{l mrend som Rink og Gustav Holm, bar tal og flert:\1, med udtale som pel hvor de m!ndst kendte stammer var anstalte en slags relikvlerov og op- ver rra de fprste stenalderfolks Ands-

'en farefulde rejse vllde de fleste av dannet skole 1 vor tid. H. P. Steer~sby fransk>. Den mystik, der knyttede at !lnde, men tll det ~k.!moiske fol- 'trrede med den hvlde mands myndig· liv eller fra huleboernes tid 1 Sydvest

d..."-Se folkeminder. ~gn myter. sma- var en av grundlreggerne. sig til navnet, holdt slg lrenge og b!ev kehjrerte. hed, Ja. IJJ.med anvende en pia jraus europa! Her, 1 denne bog, uu vi Jan~~ 

:fortrellingcr og digte, alt.s<\ den arkti- Nar eskimaerne er blevet s~ popu-~ vel forst brudt. da Hans og Paul Ege- I det ovcrvreldende st..or<' s~of, der for at komme 1 besiddelse av en stcr ~exter J de primitives eget sprog tned 

.;ke poesl og hele esklmosamfunde!.s lrere som de er, .skyldes det lsrer sa- des skrifter blev oversat p~ tysk, I Knud Rasmussens btlger lsrer grup- samling amuletter og de tilhdrende underlagte engelske oversrettelser. 

indrellv (&erllg 1 de egne> sanclsyn- danne mrend som Knud Rasmussen fransk, engelsk, holland.~k og tilforA> perer slg om samfuncts~;klkk~ og 1\.nc!s- henuncligheder, ldet han kcbte dem Hvor nojagttgt dis.se sprogprever er 

ligvls vrere gA.et I forgll'!mmelse elle: mll.ske I fs>rste linje ha.m. fordJ bP..n den strue verden fyldlgere oplysn•!l· produkter, er det vanskeligt at ud\·~J- med lokker a! sit eget h~r <s. 44). Vi nedskrevet, hvor fint de fonetisk gen

rett.ere, aldrig vrere opdaget. Eller er mere end nogen anden av dem, der ger fra Gronland. Ogsl Franklin- ge prs>ver. Perle llgger \·en perle. ~:'In undrer os over mangt og meget 1 glr de hs>rte ord, er en sag for sig, deY 

detLe for mcgeL sa~? Enhver eskimo- skriver om det arktiske folk , reprm- expedlsjonernc l forrlgc A.rh. bra~t.e g!emmer ikke den ma>rkelige ind~res- esklmoernes adfrerd. M{'D Knud Ras- som meget andet 1 et s~ omfattende 

forsker vced, aL der er andre etnolo- senterer dette og kan tale pi deres ofte eskimoernes navn pd ta~e. Ml)n n!ngscercmon1, som forf. lagttog ! mussen har altid en m<?nneskeligt a.rbejde fs>rst vll kunn<> avg~rcs ved 

.:;er, som har foretaet lnctsamlin~er v<?gne. Der har ganske vist for I geo- j hvad eller hvor meget vidste m9n nrerheden a.v den magn~tlske nord- unclskyldende forklaring, fordl h\ln en senere tlds efterprovnlng 1 den 

w sagn og etnogra/ika fdr Knud grafiens b.istorle vreret t>f?rloder. da om dem? En mrengclt> misfors~Aclser pol, blandt Net:.sililfs~ammens befolk- forst~r dlsse menneskers tankegang stadlg levende Videnskahs benytt4-Lie 

R:t.Smussen og hans medarbejdert: disse nordligste mennesker pA. kloden l~b stadig rundt. og lwad man vldste nlng (bind VIII, s. 3fl, Jfr. s 45l. w- 1 og deres forudsretnlnger bE'dre end de og udnyttelse at stoffet. M::~.n mA hn. 

Jcg mfl nrevne de amerlkanske for!at- hyppigt blev omtalt, og da de for- var enC'nu meget begrfl'nset o:; tiH<.ei- gesA rorende er den hjemvendendt' ~11este av os. Atter og atter kan !1~!1 ske. at denne slags bdger sk!·ives pa 

t.ere Franz Boas, V. Ste!cinsscm og holclsvls var UgesA ,.populre~e·· som dlgt. Anderledes med 1e ovenf•Jr sons hllsen. da han gPnsA sin mo..>~. forklare det bagvedliggenrie. og na:1 langt sigt og gerne skuldl'! vise der .. 

Diamond Jenness. som l der~ bpg~>r nu. De islanclske sa.gaer og annaler nrevnte aMerlkanske <>tnologers 'lt- hun satte s!g op knrelende pan hus- 1 understreger. at hvis man blot helt- nytt~ 1 kommencle generasjoner. Knud 

.llle har pst av tllctt>ls dt> samme kil- ndbredte cygtet om skrrelingerne, c:lct bejder og vls.se Alaska.forskeres sam brlxen og bpd si~ bry.<;t frem: den 1111- ~ igenncm forstar alle motiverne. er dis- Rnsmussens folklorlsl;lske arb€jdt!r 

der Men forskellen er foleUg. Rf>..sul- var I virke!lgheden esklmoerne l Murdoch og E. W. Nelson's. Dlsse gc mand kaster slg lnd til hende o~ S(' mcnneskers handlinger ikke mer s~ hdrer allerede til ctem. rier ofte clte

taterne av den 5te Thule :xpt>dlajon. Gr~nland og I Amerlka, der dermt>d :nrend bar gjorl eskimoern• I Alaska kysser dct sted, hvor han som IU'e hensynsl~se eller menlngslose som de res 1 avhandllnger om besl~gtedc 

scm de frcmtrreder I clc dsnske for- for forste gang blev introduceret. Hns og Kanada til dert>.s s~chle og g~>n- plejede at suge modNmg-Jken. InJ(e"l ellers ved forste ojekast vilde synes remner, rx. om folkep.sykologi og fl~ll

ratteres b(lger. bar noget ov r sig el- de gamle rnlddelalderlige geografer nero deres undets0gelser hragt meget folklorist har nogenslnde ftmdet et at vrere t.se fx. s. 55) . glonsvidenskab. Jeg ror mln p:nt 

er 1 slg. som stiller dem I et '1pjere e!ter Claudius Clavus, <k.n f"rste dan- nyt for dagcn. Ogs~ I Amerlka bar skpnnerc bldr:lg Lll .,kyssets hlstoriP.". Det vllde vrere smaligt at rctte ind- tvlvler ikke om, at Knud P.asmusscn .. 

plan: den lykkellge opfattelse, r.len ske kartograf, blev de omtalt som eskimoforsknlngen I forrlgt> og 1 dPlte Eskimoerne var rettroende og vllde vendinger mod et vrerk. tier tegner s:'l. cptegnelser vll sta kritikcns l!dprovc 

dybere forst!l.else, de va.rm~ toner l pygmreer. De jesultiske franske mls- fl.rhundrede dannet skol-e. Det var en npdig bryde tabusklkkene rx. ved at godt som dette og som indeholder sA igennem og hrevde deres vrerdi som 

!arvernes blanding og de~ lange per- slonrerer ved Sankt L~urensfloden 1 drlstlg opgave at ville konkurrere mod udlevere dcres he!Uge amuletter tli meget positivt nyt. Der er hl>t og rent kildematerlale . 

• 
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GL. M0NT 4. K0BENRA VN K. 

TEClF'. CENTRAL 11,995 

Et Land, der er et Par Gange saa 

stort som lylland, men kun 

liar 300 /nJhyggere. 
1 

Thuledistriktets Administrator, Q.J\S. Ru

dolf Sand, fortreller om Dr. Knud Rasmus

sens nordgr~mlandske Besiddelser. 

. 

Rettigbeder, der blev respekteret, da Danmark tog 

Overhsjhedsretten over bele Grsnland . 

Hvad Thules Overskud er brugt til. 

EN af EKSTRADLADET's Lwsore Thulc-Distri'l>rli ... Siden l1ar han beholdt 

spurgto forleden - i .\ nledning nJ et I TlJUlo, og dn. Danm11.11k to~ OveriHijhe<i('U 

Yrodd(•manl - om dot ,-ar J'ig>ligt, at I O\'el' hole Grenland, n>..spekte••e~le mnu 

Tlmle-Di~triktot i dot nordligsl.e VE>st- Kuud RaijmUsSQns Retti.ghe<ler ..om Tlon. 

gr~mlaud ikke horte i nd under :\lonopolet, nar for den rndsat~, 1mn bavde y<lct .. , 

men tilhorto Dr. Knud Ra.~uws1ea pl'i- llavde Kuud Uasmu...en ikko gjort, ln·ad 

vat? 
hlt'ff"'(('(iugah1,C ijoro<'J vnr bel~ Otf;IU· 

Yort ,Jn" til dette !::i,porg.~nal lHu' ln.ud nroppe lD.n.nsk 1 Dng. Baade Anwri~ 

sat flere P enue i Benl!gebe ... Kn Loo- tn.ncre, Tyskii·o og 1\or<lrmcnd var purat 

ser spor.ger, om ~Kuud HasmullSen er at til at aoott.o sig fiUit derop~. 

~ragte som enerreld i.g Kougo over Di-

st.rik.tet", en nnd('U ,.u \·ide, .,lworfo1· den Thu'le-Overskudet til Stittte for 

danske Stat, der eller11 hnr la~t en kh1m 

Uaan<l o\·er Vestgnmland, ikke ()g.~aa 

har tngot 'I'hule", Oi!: et l'ar audra vii 

bl. 11. ,·i<le, lt\'or sto~>t ·rhulooislnktet or. 

Overretssagf0rer Sand 

fortreller. 

F orskning og Videnskab. 

.:\'fa.a har ymW.t om, at d€1t slrulde var 

•·e en glubende Forretninp;? 

- Det knn man ikke sige .. _ De far

ste Aar gav kun Under .. kucl, og Tln,tles 

Drift og Bescjling lkoster mapge Penge. 

)'fen selvfolgelig bar der vooret ge>Oe .AR.r 

Vi har forelagt Sporgsm:talene for mcd stor F o.-tjonosto, og K uud Ra.qmus-

0l'erTetssagferer R1l-dolf Sand, dllt' o1· Dr. sen ~ar brugt _en ~llll!entlig D~l _af <lenne 

Knud 1' -- · ·d·-•- I< nl-·j Fort,Jenesm ttl smo Ekspe<htw~cr og 

..... mussens JUl'l t ..... e ~on~r.;;=~ 
. 

og l!'oretnini§I~U~hull•. · ......... f. Eks. <b~l Udsendelsen af det enge.lsk-

1 - T~lulcdistniktet, hvor .ltnud Ra.s- slkrevno. Klt'lllpcvoork om den 5. 'J.'hule-

Ekspe<.htion . . . Hvis han ikke ha,·de 

mullsen udever sine Rett ighcder, cr Ltm· 

det nord for Uperukik og sna langt mod 

Nord, der bor menneSkeligo V~eSner, for

ireller O''orets;,agforeren. - J eg hnr ik<ke 

de nejagtigo Maa.l, men a.Jt i alt drejer 

det sig om et Dist1-ikt, dr.r er et l'ar 

On.noe sna atort som Jylland .•• &folk

ningstallot er derimod ikke imponeren-

Det drejer sig om ca. 900 Esl.:imoer. 

selve 'I'hule er allo E skimoer - der til-

haft lncltrogter fra Thule, dlde han slet 

ikko have kunnot genncrnfare sit store 

videnskabelige og littcroore Arbejde. 

- Faar 'J'bnle-~kimoo,·no samme Pri· 

ser for d••res Fa.ngst som l':Skirnoorn<' un

der Granlands St) relse P 

Ensartede Priser i Thule 

og sydpaa. 

- Fuldstrendig. De faar samme Pri

ser, og de kan lkobe de res Livsfomeden

hcder i Depolet paa noinwtigt sa.mme 

Vilkaar soru deres Lnndsmoond i Koloni

erne sydpaa. . • • Af det Overskud, Kolo· 

nien giver - i .Aa.1· er det meget tdvl

somt, oro d er bliver nogeL - gaar en vis 

Del fa.at til kultureile F ormaa.J. i Thule, 

og Besejlingen med ,Sokon~en" og Ko

Joniens Drift koswr ik•ke helt lidt. 

- GroJder de u.lmindeligo Love i 

Thule? 

- J a, men da prn.ktisk talt ingen af 

de voksne E skimoor kan loose Dausk, bar 

man srumncniattct Lovreglerne i lln Vej

lcclning •.• !Dot or imidlertid ct SpoFg$

maal, som det bliver for Jangt at gere 

llcde for i DeLaljer . . . Selvfelgelig er 

'l'hulcdistrik~et et Stykke Dnrun~trk, men 

~ -· ~- n,. Knmi Rasmussen, der ejer og 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
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Et Land, der er et Par bange suu 

stort som }ylland, men kun 
har 300 Jndbyggere. 

Thuledistriktets Administrator, QJlS. Ru
dolf Sand, fortreller om Dr. Knud Rasmus

sens nordgr0nlandske Besiddelser. 

Rettigheder, der blev respekteret, da Danmark tog 

Hvad Thules Overskud er brugt til. 

Overh11jhedsretten over hele Gr11n\and . 

E
N a.f EKS'l~]1ADLADE'f's [,~~?sere 'l'lwlo-))istrikt .. . Side1\ h:~r han beholdt 

spurgte fol'leden- i Anlndning 11£ oli \Thule, o~ d11. Dnumark tog Overllejhe-tlen 
V~<lernanl. - om dot var tig.t.igt, at over hclo Gronland, respckt~recle nu•~ 
'fhule-Distriktet i <let nm-dli~<:g~ Vesl- Knud llnsmu!isen» Ret-ti.ghedcr som Iron• gr~mland ikke hort..oind nuder :\ronopolct, 110r for den [n<lsat~, ·hon havde ydet .• • 
u1cn 1t.Uhe11.e Dr. 1\:ll'lld l?(.lWLU~U,~ pri- \H:w<lo Kuud H.asmusen--ikke gjort, bvad. 
••" h~ g;oo¥. - ••>:. _,., .. "G<>•· 

Vort .. Ja" til dett.e S,pOl·g.'<IUOal har \nnd nroppo IDa.nsk i ])ag. Ba.~ Ameri· 

"' !loro P•••• i &•·reg•"" ... !•On Lre· •"""' Tr•''" og ~wlm~o.r;;:;:" •"'' 
ser spor.ger, om .,Knud Rnl>lllUs<>ell er nt til o.t srot'\.o sig fMi deroPIW· 

}>(>tragte sorn encneldi.g Konge over l)i
striktet" , en anden vil ,·ide, .. hvorfor den 
dnnske St.at, der el}ers hnr ln{!.t en klnm 
H aaud o,·er Vest.grenlaud, ikko og,an 
bar taget T hule" , og et P :11· nndre vi i 
bl. a. vide, h\·or stort Thulc-disl.r1kt.et er. 

Thule-Overskudet til St~tte for 
F orakning og Viden$kab. 

~Ian bar ymtet om, at det skulde ~• 
··e en p;lubendo Forretning? 

- Det k:tn man ikke sige ... De fer-

-
Overretssagf0rer Sand 

fortreller. 

ate Anr gav kun ("nder .. kud, og Thules 
Drift o.g Heseiling koster rnapge Penge. 
Men aelvfelgelig bar der vreret gode Aar 

Vi ltar forei-;:;BPergsmoaleno for mod stor Forljeneste, og Knud Rasmus

O,.n•-'"" RudoU Sa~! d"" D'· oon hac b'"g' on • ...,.tlig Do' &! doono .._. ud u" · · .... ,. 1 .l{ 
1 

t' Forj.jenest..o rtil sine F;kspcditioll.er og 
an ·-"""stOussens )Urtut..,.e onsu en . l<>i Vo~_!!il'~~'l!'· ·• <. .... ~.1 U<l>ond•l""' af dot ongoililk· 

I - ''fbWodi .. rikt.t, .. ,.·,-i\'nod R"· :•'"'. Koon•po•m•k ."' don_ 5. Tholo-

d 

· R tt' 1 __ , L l~ksped1t1on . • • Hns han 1kke havde 

;ru.ussen u ever s1ne e 1g tuuer, er an· . 

det rd f 

, ", · ·k 
1 

o.• 
1 

od hnft Indtrog\.er fra Thule, vllde han slel; 
no or v•perntVI• og saa o.n.,l• 11 . . . 

No.-d, d" 
00

, ,.,.noM<oligo V"'""• ,,.. '"' b"• . kunnot. <''"""'"" ~'' """' •-ll 0 ., gf J 
1 

.,_,. vldenskn.bolq~;o og htwroore A.rbe)de. 
""' er vm"€...,sa ercren. - cg 111r l'"'"e , , , . . 

d 

· t. u 1 It · It 
1 

· - f aar Ihnle-Esknnoorne samme Pn-
e no1ng tge D',aa., men a 1 a· ( l"f'ler . 

d t 

· t v· t 'kt d t L' scr for d<'rcs Fangst sorn "Esk1moerne un-
e ~ng om e u n · , er er e nr , , 

G t t J 1
•-- _, Bef lk dcr Gronlands Styrelse. 

anoe S(1(l. a or som 11 , .. 1w • • • o -
ningstallet er derimod ikke impooeren- Ensartede Priser i Thule 

og sydpaa. 
- Fuklstrendig. De fa.ar li:unme Pri

sor1 og do ka.n kobe deres Li,·sforneden
heder 1 DeiX>tet paa uejagt.igt samme 
VUkanr soru deres Laudsmrend i Koloni
orne sydpaa .•. Af det Qverslrud, Kolo
nion giver - i A.ar er det meget tvivl
sOtnt, om der bliver noget - ga.a.r en vis 
Del fast til kulturelle Forrnaal i Tbnle, 
og Bc!>Cilingen med ,Sekongen" og Ko
lonieD!I Drift kostcr iwke belt lidt. 

- Gtc.lder de almindelige Love i 

Tbule? 
- J a, men da \Praktisk talt ingen a.f 

. Det drejer eig om ca. SOO Eskirnoer. 
se.h-e Tlhule er a.lle E!lkimoer - der til

Kap York-Eskimoernes Starome -

de voksne Eskimoer kan lrese Dansk, har 
man sarnmenfattet Lovre.gleruo i en V ~j
Lcdnino • •• IDet er imidlertid et Spel'gll
maal, som det bliver for laugt at gere 
Rede for i Detnl.jer . . . ~vfolgelig er 
Thuledistrikitet et Stylike Danmark, men 
deter Dr. Knud Rasmussen, der ejer og 

driver Distrikteli . •• 
Kristne . ,IJren.lands Kirkcsag" lod 

Ki.rke rejsc i 1929, og derfra udurevn
Pr005ten, soru samtidig er Skolelrerer. 

\mdervises i Dans'k1 men <lor e r in
a.f Eskimocrne, <lor bruger det som 

·,..~&,,.n,co<>' • • • Dcsude.n er der Lrege og 
~v·"'"'""' - begge Delo paa Knud Ras
mt•~"''"" Bekostning, o.g baade do Sygc og 

Familie faar gratis r'orplejniug. 
- Hvem Ieder IDistrikt.otP 

Der er en indfoot Bestyrer - en 
Sy<rlgl:enJrend•er - som i sin 'fid blev ud

her i D[\Jlllla.l'k i de Aar, da Peter 

hen ledede Kolonion. 

Dr. Knud Rasmussens 
Indsats. 

- Hvodedes blev Knud 
Herre til 'l'bule" P 

- Det var ham, der i sin Tid fandt 
E~>kimoerne. i'ti an vidste den.gang 
at der boede Eskimoer ena langt 

.. . Da Knud Rasmussen kom hjern, 
ban Gang pa.~ Gang Staten. for at 

den til at kolonisere deroppe - n.t 
re ikke skulde srotto sig fast • .• Det 

nernlig Jrenge for 1 Da.nma.rk ud
sin Hejbcdsret ot:.il helt Grenland. 

Men Staten vilde ik/,e1 

meoto
1 

at her va.r en national 
dor burde gercs for at sikre 

for IJi:mmtM·k, rejstc han selv den 
e<loe" Kapital blal1dt nogle nationalt 

!\hood og gruudlagde sit 
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langvarig og interessant Doktor
disputats om Thule-Kulturen. 

Magister Therkel Mathiassen forsvarede med .JEre 
sin Doktorafhandling mod fire Opponenter. 

on1 Teorierue, og den 11kal lyde saale· 
des: Del er bedre at hnvo for m1mge 
'l'eorier end at have fot· faa. Jngen Teori 
kan nemlig gure saa megen Skade, som 
~n 'l'eori, det· ~taar 1~teue. S;et uu, at 

- den er helr- gal. Vi bar .et trmf!ende 
Eksempel paa den Skade, det kan gore 
den arbejdende Videuskab, i en ar .Boas' 
gamle Teorier. 

De burde have :;amlet iDeres il.ldle· 
dende hlstoriske Oversigl over Te6rier
ne om Erkendelsen af en Lagcloling i 
Etkim.o-Kulluren. Det er jo Deres lnd· 
Slls, og den er meget god. :\len den 
staar ikke alene. Vi waa ikke glemme, 
at Amerikanernc mange Aar fgr Knud 
Rasmussens Ekspedition sad inde med 
det, samme arkreologisko :\lateriale. En 

I 
amerikansk Profe.ssor, 1il bvem jeg en 

:•m .~ c.~ f orsrltrOr Sl(l 1wzndigt. ' Gang udtal!e mig· med Begejstru1g om 
!e'rsle Del af Deres Va:rk ont Eskimo-

l Den a rkliske D<>ktordispntata i kulturen, tral< pan Skuldreno der11f og 
Gaar bavde samlet -en maaske ikke sagde: 

1 ret stot·, men til Ge.ugreld meget ud-
1 scgt Skare at 'l'llliorer~ i Univer:;i
. tQtsrumeksets store Auditorium. 
I I·.kko l>lol m~wge Arkreologer, Et-
n<>gt-a.fet· <>g and1·e Videnskabsmamd 
havde givet Mode; paa de .atminde

llge Til:horerbronke sad en Mrengde I 
1 af de Navne, s<>m er Jige sikre ri fo. 

redra.gssaleu og paa An.komstpladseu 
1 

ved llavnen, naar det bare er e t 
Bud fra Orenland, det grelder 

1 Lad os da l>egynde med at nrevne 
nogler af Navnene indenfor og uden
for ,Ring(;n", der ved en Doldordis
putats ganske som ved eu Bokse
kamp skiller de kmmpcude og de res ' l1r. Ll t'll/ {n111~a:tlt r w 1'cor i om 
Sekundanler fl'a Tilskuerue. Der var l 1'corier. 

Direklor D a u g a a r d · J ens en: - Aall, det er jo saadan en gam mel 
p<ommaudar H o 1m, OrlogsJ,aptajn Historie! 
0 o d r r c d H a n s e n. Professorer· Underliden lrril ercr De res N ogtem· 

4 d 1 f J [ · d h d bed i Slilen mig meg-et. Der er for lid I ne t\ {) , on sen, , 1 n a r . Fl gt 
1
• t·u· 

I' . J B 1 . ,_ · u over · rems 1 1ogen .... 
• 1 n u u r on s so 11, 1 n .t~: en-

•be r g, 0 t t ·o .T e s per se n, Au g. 1 En Opponent ex auditorlo, der 
1( r'O gh, '1' h a 1 b i lz e 1., N 0 r. maasl1e bnrde have vreret 

1

1 d B · 1 ,, M . ex officio. 
u 11 og o g ·~ 1 

\l' useumsm·. Som Opponent ex audilorio fik uu 
spektOJ• 'l'hs. TJ1o.mseo, Kaptajn hofcssor William 'fha.lbitzer 

1 

E j n a r M i k ·k else n, Maleren Ordet. Del und,.,,.,, "U Del, at Profes
Larseu-Srersle\·, Dr. phil. 

; S p a r c k, Inspe-ktor H a r r i e s, Ma-

l gister B irk e I· S •tn i th o. m. a. 
Randlingen lededes a1 Prodekoanus 

ved det matematisk-naturvidenska-
belige Fakultet, Professor C. H. 
0 s t e 11 f e 1 d, da Dekanen, Profes
sot· V a h 1 selv skulde opponere. 

ED Teorl om Teorierne. 
F~,r~le offlcielle Opponent, Lektor, 

Dr. phil. G u d m u n d 1l a tt var saa 
elskvoordig at forsikre Doktoranden om, 
nt Knud Rasmussen ikke lrundo have 
[undet ~n bedre Mand end samme 
T h e r k e 1 M a I h i a s s e n til at lose 
den arl\tnologislte Opgave under 5. Thtt· 
le-Ekspediliou. 1 

- Teoricr, forlila tl o Oppouenten, hat• 
ikl<e Dei'CS Krerlighed. Og jeg ~orst.aar 
del i og for slg godt . . det er Kends
gerniuge•·, uye Unders{)gelser, De vil 
ba\'e frem. Men jeg \'il nu alligevel 
drisle mig til at fremsrelte en ny Teori 

P/'of. Thalbitzer, del' ilr.ke b!ev o!ficiel 
0]J7JO!IC/l(, 

soren ikke paa denne D.ag optraadte 
som Opponent ex officio. Naar Universi
tetet bar en Professor, bvis Fag netop 
er esldmoisk Kullur, hvol'for ovel'lader 
man da ikke ham den ene offiolelle Op-. 

ponentpost, selv om han, som i delle 
Tllfrolde, skal hentes fra et andet Fakul
tet? 

Officiell eUer ikke - det blev en 
meget )nleressant og vmgtig·Opposition, 
Pro.fessor Tbalbilzer frem~er.te. Han ind
ledede rued at sige, at Undersogeiserne 
paa Knl\d Rasmussens Tbule·Ekspedi
tioner moo Tiden vilde }iomme lil at 
dann~ en stolt wid~kaqel.ig Flaade; . 
den 1erste smu!Bte l6ejrer •vir leb~ af 
Stabelen med Therkel Mathiassena A!· 
handling. 

Professor Thalbilzer glredooe sig ved, 
at Doktorandens Hovedresultater Ialdt 
sammen med bans egne tidligere frem
satte Teorier om Eskimo..Kulturens Ud· 
vikling, men saa sig dog nedsaget ill at 
kritieere visse Enkeltheder i det, som l 
Prreses uddrog af sine arlueologiske Un· 
d ersogelser. 

Professoren vllde torbe~olde sig, at 
nye Undersegelser deroppe med Tiden 
kunde bringe vigt~ Forskvdninger i 
de Synspunkter, Therkel Mathiassen 
nu var blevet staaen~ ved. Der Jrun. 
de findes helt nye Husrester . ... 

Pr~~&ses:- Vi bar fern Mand gen· 
nemrejst Arealet moo Slrode og neje un
dersogt all, hvad der kunde vrore Tale 
om. Det e r ikk,e sandsynlig!, at der vii 
findes de nye Ting, Profe5$&ren henty
del· til. 

Prof. T h a 1 bit z e rt - Husk paa, 
bvor etort Arealet er I Men jeg indrem
mer, at Deres Bog er modig, grundig, 
klog og klar. Og den vii !eve lronge. 

En f&Jamel E~specUtloukJLm· 
merat lykeuker. 

Som anden Opponent ex audilorio 
bragt~ Magister B i r k e t - S m i t h 
Tberkel Matbiassen sin Lykenskning 
soro gammel Studie- og Ekspeditions-

1 kam~rat. 

Magister Birket-Smith - en EJ.·spedi· 
lionskammerat. 

Prmses havde maaske set lidt for be· 
gnenset paa s_it Emne. Et videre Blik 
havde gjort godl. 

Opponenten var ievrigt uenig med 
Prreses om en lang Rrekke Enkeltheder 
''edrorende de gan1le Ruses og 
Udseende. De to unge Vidensk.absm:end 
diskul.erede, om Thule-Huset var rundt 
eller firkantet med samme Energi, 
IIVormed Erasmus Montanus og Per 
Degn hos Holberg drefter Spergsmaalet, 
om Jorden er rund eller fiad. 

Vahl og Bval. 
Det va1· nu sen Aften, <>g omsider 

fik den anden oUioieUe Opponent, 
Professor V a h 1, Ordet, medens en 
kaad Hem·e bag i Auditoriet fandt 
sig ioranlediget til at bemrerke, at 
det jo kun var naturligt, at der ved 

en gmnlandsk Disputation viste sig 
en- Hval. 

V·ittigheden 1orp1anted& sig lang
somt fr~t 1'ilh0rer til Tilih01-er og naa
ede til sidst ogs.aa lreoru til P>l'()fes
sor-StGlep,e, ihvor den voakte drempet 
M unte11hed. 

Men Professor Vahl selv :fik den 
f~<n'St ,Prresenteret, da han en fbalv Ti
me senere sluttede sin Opposition. 
Han havde i Mellemtiden gennem
trawlet Afhandlingen [ra e t geogna
fisk Synspunkt <>g sluttede nu med 
nogle rare og venlige Lykmlsknings
ord til den nye Doktpr 
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SIN REJSE TIL Tfi·ULE -
Vor berftfmte Landsmand ankom i Gaar til London, 
hvor vor Korrespondent har haft et Interview med ham. 

J 

EN UDPRJEGET ARBEJOS-REJSE 
- Fra vor Korreapondent 

1 Lmuum, Tirsdag. MullghOO. for Rensdyravl ved Thule. 

K NUD J;t.ASM USSENS Skib ,.So- Fta Thule fore tog jeg SJIOO.e~~~t 
ko~'n" anl<om l Morges til not'<lpaa med Fr0k,en ' Langl>erg, oer I 

London og afsejlede straks til K.9- sammen med den Opdagelsesrejsen
benham. efter at have landsat Knud de Pearys Hustru er den eneste I 
Rasmussen og hans Sekret~r, Frk. Kvinde, der har vmret saa nordligt. 
Emmy Langberg. Derefter tre Ugers Opbold ved Kap j 

Umiddelbart efter traf Deres Kor- Farvel. Begge Stooer hjalp de Ind
respondent Dr. Rasmussen i Direk- fOOte mig at nedskrive aartusind-1 
t0r Valdemar Graaes smukke Hje.m, gamle Myter og Sagn, saa jeg fik det 
1hvor Doktoren udtalte sig saalooes: nojagtigst mulige Indl.rytk a1 Gran-

- Det har vreret en udprreget lrendernes store Rigdom paa Folke
Arbej~sekspedltion, tilsigtende at overlevet·inger. Ma.teriale-t fra Syd
indsamle Materiale til fjerde afslut- gr01lland viser Varianter af Sagnene 
tende Bind Myter og Sa<gn, dels fra fra Ba·f.finsland, Alaska og Bering
del all~rsydligste Grenland og K•ap strt&det, vlsende, a t der tidligere bar 
Farvel1 dels tra· den nordligste Thu- vreret Forbindelser. 
lekoloni. Oprejsen forl9b overor- Mit Iudtryk er, at det er i sidste 
dentHg gunstigt. Vejret blev varme- 0jeblik, lndsamlingen foretages, da 

~-~-~ ...... : ..... ..•................. : 

re og varmere, jo lrengere vi kom Nutids-Gr011lrenderne mister Inter- Uon, der udkomm~r paa Ein.gelsk, nordpaa, og det har vreret en alde- essen for den oprindelige Kultur un- samt eventuelt paa Putnams F6rlag les vidunderlig Sommer; der var der Bestrrebelserne for at tilegne en Bog om Eskimoernes Fantasi og ingen Is belt op til Kap York paa sig dansk Kultur. Poesi for det amerikanske Publi-76J5 no~lig Bredde. Her opstod der Den 11. September forlod ,Sekon- kum. 
imidlertid Vanskeligheder, bvor gen" , Grooland. I samJ1le 0jeblik:, Ooktoren aukommer til Keben~aptajn Pe t ersen viste sig som vi' passereae Kap Farve!, 'rejste der havn i Begyndelsen af November elden erfarne arktiske S0rejsende, han sig .v~ldige Stprme, som forslog ter , en Rekreationsrejse til Pyre-er. Han klarede Sitm\tionen, da Skibet qelt over ad New .Foundland nreerne. . , Skruen var bojet og R'oret nregtede til. Vi dre·v fire .Oage med Roret G. at~ fungere. Det viste sig nodvendigl fastsurret u'den . at ·lrunne ·gore ·an-
at· drive mod Land, hv()r :Skadeu re-. del" end falge Soen og Vejret. 
pareredes. Doktoren fortalte vidcre om den 

Opboldet i Thule . varooe en Mall-· uejtidelige ·Doktorpromotlon i .1\ber-, i • ' I ' • uoo og gav Lejlighed til .neje at un- deco, hvor ·hah waatte love at kom-
dersege Forskelle_o mellem Livsbe- me igen og holde en Serie Forelres
tingel8erne. d~r og ved ' Kap. Farve!. tti.uger. ~a·a riM Sporgsmaal on1 blpls 
Thulekolonien treller kub 300 saa- Stilling til Gronlandsmonopolet ef
kaldte · Polareskimoe~:. Livet i Kolo.· , ter den sidste Rejses Eriaringer 
nien g~ .fortrinligt, og

1 
der var rige- nregtede Doktoreo at udlale sig of

ligt med Fede, *ent kun H\~alros-, fentligt paa nrervrerende Tidspunkt. 
Narhval- og Isbjemejagt· og Fiskeri Hans ferste Arbejde bliver en strengt 
er muligt, modsat Kap Farvels Koer, videnskabelig Behandling a f Ma
Faar, Geder og Hens. Der er do.g llerialet fra den temte Tbulee.kspedi-


