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Knud Rasmus$en-Mindefesten 

Raadhushallen i Aftes • 
l 

Geografisk Selskab og Knud Rasmussens Medarbejdere hyldede ham 
i Aftes ved en smuk og stilfcerdig Fest. 

Et Bilk ud over den store Forsam
ling, som overvmrede Mindefesten 

for Knud Rasmussen. 

Raadbushallen var f.vldt i Afte~. <>g 
Geogrnfi!>k Selska bs J l i udf!fl'st for Kmtd 
llasmu.~SPil hl<>v en \"lln·dig Hyld!'st til 
bans Arhejdc og han~ '~rrgnl.' Person\1::~:
bed. 

Split flag<'llf' ,·ajede hele Hallen rundt. 
Paa forrE'Jit~ Ra>kke ligo for:~n 'J'aterslo
lell, som stod midt for Halll'ns L&eul)(dl'
''lleg, sad I'll R:ekke af Kongehu~ets ::lfPd
lf.'mmer: Kronprinsert, ~om E'r Geografi'<k 
SE.>l~kab.<t Prll'•ident, Pr-in~ Kwud og Pr.n
~,esse C11roli11t .llalhiltlr, Pnns A ul, Prin
M'l>se .1Irtr(loretha, Prms l"trwo og Prins 
(Ju.5tln•. tl"ru Dna11wr Raw>I/.YUt~ og hE~n
d!.'s to J>etrt> havde en sa•rbg P lads pna 
£orreste R~ekke. Blanut rremmede G~>
~audt<'r !.1111~ den norske .\h1nster Hulf· 
/eldt, dE>n M'E'Ilske ~Iini~ter h't•rr/Qj, og at 
1\linisterirt~ 1\ledlemmf'r Slu11nit1g, Ztthlr, 
Bordin(J, })(11111 7Jorf!bjrr(l, II. P. lbu•Sfll, 
~(agistrat og Ror~~:errE>priW's!'ntation var 
repr~wnter!'t 1ed t.alnge .\Tedlemm~>r, 
men ~!'ll"felgelig pr;egedrll Fest-en stnor
kest af dem, der h$-r l!'orbindelae JU('d 

\" «< ham1 Onske indferte6 LlnderV>is- I lil deres ./Ere: AJt bliver &kennere og 
nins:c i Dan."k <11er hele Grenla.nd. L"et en Fest, den Dag jeg faar 1-ov :~t 

\ 1 ta.kker ham for hans Andel i Ar- ~e AthJgter, jeg a.ldrig har set omkring 
h!'jdet i Ha.a.g, v1 takker ham, fordi ha.n min Hytte I Aja.ja. - ja ... Ajnj11. - ja. 1 
~jalp med bil .n.t .gere hele Grenlan<l l!lfler dette lille ll;lade Livs.billeode Sllng 
dansk. Til evige Ti-der &ko~l Ktuul Ras- P()u] .\Jethling ~lorffs Sang Uro11land 
mussen ]p,·e ihlandt os som en af '·ore for l>u11mark, og Kronprinsen tog Ordet 
eterste 84\gMklkkelserl for at nfslutte l\Jindefesten. 

Dr. phil. E.aJ H1rket-Smtllt sluitede Han talte 0111 K.uud Rasmu~-.ens Tro-
'fnlrrnes Jta>.kk11 med en k()rt 01'nnem- ra~thed o~od Geografisk Selskab. I:Ia.n 
gang a.f Knud l laSillliS~nR vigii,fl:~te litt.t!· vnr ot cl~kehgt M<'nneske, og hnn VNr 
rrore Vmrker ~ p:ik ud frn. hans eget hE\~ke<len. Da. l"i for to Aar sideil holdt. 
Motto: Og olrlna /muff'"'" u,, fro hun .\lBd!~ mPd ·ham, sll~!.' han: Lad v~ere 
lrnrd~ h1rt 011~ dt nye .\11'11/!f<ktr. Han." mNI at talE> om m•g, tal om mine .\ted
};'orfatter~tkah af~>,wile.r han~ e~~t iY~sn. arn.-jd(>re. Vi fulgt~> han~ Opfordring. 
At ha.n spll'<ndtl' fra S4:~nnlr1N<'n t.il Fly- ~JI'n JJIJ har 1·i h11ft [,m• til at RI,P;e Rlt, 
ve·n\a.s.kine og RIHlio, gjorde hAm ikk<e hn1tl vi vilda otn ham ~rolv. Han \·ilde 
rod leE'. 

Alt bliver alt11nnere og Livet en 
Feat . .. 

ikk~> ~<:"llf'~ om, &t ,.j moclte-s til Sorg, han 
Pl•kl'<lf' p;ladE> An~ip;t<>r, og han am•kf'de, 
at do .\fenne~ker, han seh· satte i Trit, 
vilde fort.srette, hvor han slap. 

Grttn.land; ~-11de. i Ad,m.ini~fration Of. 1 Ada-m Pou\~"n ha.vde til 5in Oplms
Fot'!tkning. liE.>le Knnd TtM~ll~~9n:o~ 'l'hule- n.mg v:a\.gt et Af~niit e"f DetL 81m·r Slrede
komite ''ar til St.,de. )!idt i de hettl' rtf$t, Knud Hasmu~ns t-:kepedition 
Rteklrer ~n.d en gamruel Gronlrender, ,J11r. lan~ ~ordve-'ltpa~sagen. Heretningen 
gm Guldo(lrr, som bar kf'ndt Knud Ra~- hNI En m·er1.nnkt~l·y og handlE'de om en 
mussen fra hnn blev fedt, og rundt om- l<~skimokvmde 1 AJa~ka, 80nl rfl'<lselsla
kriog slllls talrige af hans Rtamm~frellf'l", ~en flsgtoo~ for de Fre.mmedt•. Men da 
men alte j rlanske DragtE'r. De va.r dog <'L 

1 
hun bedre herle dem a.t k~ude, kvttd hun 

Bud fra det virkelige Grenlaud. 

N n hat· Da.umark lllistet eo af sine 
b<'d~t<', sine gode S1mner. Jeg beder all~ 
her nt rejse sig for ham. 2Ere v~ere 'K nud 
R~'-IIHI"-~E'ns l\lindE>. 

Aile ~<tod op, og anfert a.f St~tdt>nter
~anp;erne sang de Kon(J~rnea Konge. 

D!'rmed sluttede Mindefi"SWn rot'· 
Knud Rasmussen. Vidi. 

Lad os n~e,·ne et Par Nat>ne 
Yore egne: Direkter Datt(ltmrd-Jtflun, 
Dr. phil. J.,auge Koell, .fo'ru Peter Frr.u
chen, Admiral llechnitzcr, Kommander 
(ht$tav l/o/!11,, K aptajn Ejnor .Mik
kel&e1l, Dr. phiL Virtor Mt1dsen., b'or
fatt.eren Jla11~ Hartrig Seedorlf, !\Ia
leren Harald Moltke, Admiral Carl ·con
rad.sen, Prof~ssor Frebold, velbekendt fra 
sine geologiske Undersegelser Pfi.IL Lauge 
Kochs EkspE.'ditioner. Df'r vnr mangl', 
mange fll're> Xavne i den store Hal, 
Bol'ed •·ed Hoved sad aile Gtesterue der 
og lyttl'<le opmll"r ksorut til Kronprinsens 
Velkomst og ba.ns Tak til aile dem, der 
vilde bidrage til Aftenens Fest. 

K nud Rasm ussen i mangesidig 
Belysning . 

Efter Kronprinsens VelkomstJ blev lJ. 
Nielsens &ng t.il Knu<l R.a.smu!>Sf'n 

sunget af Studente-111-aup;ern(!, 01g rlen fer
~te Taler tog Ordet. Det var Dr. phil. 
Tlterkrl .1iafhiii$SCII. Han !>ktldrl'!de Knnd 
Rasmuq<,~>n'! \.<~'E'en ud fra. ~amme Grund-



Et Bilk ud over den store Forsam
ling, som overvmrede Mindefesten 

for Knud Rasmussen . 

Rnadhu~hnllf'U \ ' liT r.vlclt i Afte!'. ng 
Geogrnfisk ~t>J,knb~ l\lindf>fP,~t for Kmui 
liaMIIt,<un biPv Pn n'!'r(hg H~ldest til 
hans Arhe>jdr og hatJ\ Ml'l'l'!l;tl!' P!'rsonli~
bed. 

gplitflag!'uc vaj(ld(• hcl<' Hull('n nuult. 
P~tu forrc>~~te ll ~kk11 li~o foran 'J',tiPr~>to
len, som stod lltidt fnr Hnllens f,rongdr· 
\•a-g, Md en H~kkr n f KrJilj,(('bn~ets nled
lemmer: Kronpt inRrn, MWl t'r Geografi'ik 
Selskah5 PrR'Ridtnt, l>rin~ Kmtd op; Prin-

~esse ('arolinr Mulltildr. Prin" .. l.:rel, Prin
~t'~\e .1/ar!llll'rtlw, l'nn~ 1 IIJ!IO op; Prin~ 
{}tuiar. f<'.-11 Dnrnnar lillwtu,<.•rt~ og ht>n
cl!'s to I>Btre ha,·de en 'wrli.~t Pl;ul~ paa 
forrt-~tf' ll~t>kkl'. BlancH fn•m111c:>de Ge
~andt.Pr ~aas den nor~k(> \lilll~ter /luif. 
ftldt, dE>n svpnskl' )limst!'r 'f:rrrliJJ, og at 

)lini .. «orirts i\[rdlemnwr Stew n tug. Zoh/ r, 

Bnrding, ]'!;!ltl, HrnollifiO, fl. P. ll<lll-""· 
)[ngistrat. o~ Aor~tf'rreJ>rll''f'ntation ''ar 
rPprR'~ent(>rf't H•d tnlrige )ff'dl!'mmer, 

.•t>lvfal~~:eliJ!: pra-gedt-11 Fe~ton strPr· 

"f dem, drr har l<'orbind('l!le m<'d 

nia.!!; i Dan..~k over hele Grenland. 
Yi t.a,kkeJ· haml fQr ha,ns Andel i Ar· 

t ejdet i Ha.aJ~:, vi ~nkker hum, fQI''(],j ha.n 
hialp med til at gere heln Gronland 
dan~>k. 'fit mge Tider skaJ K tll td Ra-'
mu~~en Je1·e ihl~tndt 0<1 !'<1111 !'II af I'OTe 
ste:r'>t{> Sagaskikkelser I 

Dr. phil. Eaj ltirkct-ISmillt slul.tedc 
Tnleme!; Ra!kkP mPd c:>n kort G0nttt>ll1· 
gang af Knud Ra.smu,~n, 1 igliJ(~te littR· 
rllll~ \"lJerker Of!: gik ud fra han~ I'JI;et 

Motto. Og alrlrifl /tnlfll '""' Ho, frn hc111 

hnt·d~ ltflrf om de ll'lf .l/~1111t.~kn. Hnu~ 
Forfatterska.b a.fspejler Mns E'S(f't 1\'~f'll. 

At han 1\prendte fra St>Pnnld~>ren Ltl Fl . ..-
l'erna.<;kJDe og Radio, gjorde ham ikke 
rod II)!;. 

Alt bliver slumnere og Livet en 
Fest .. . 

k""'"c"'"""''• ~lldf\ i A<l.mi11i~trntion og t Adam Poulsen h11..vde til sin ()pltM· 
ninp;. lt('[p Knud 'RUI'I)tl~M·n~ '.fhul!'- ru~ valgt et Af;mit <ILf Dm sfiJr~ Sl~7.rle-

komiM ' 'llr til Stede. Midt i dEl twtte r~js~. Knud Rasmusst'ns Jo:kEpe>dition 
Rrekbr t~~ad f'n gnmmel Gronftpndor, .fill'· lang., Nordve.,t.pa.<.!!agen. HeretnJnp;E'rt 
(lrn rJ.u/d(lf}tr, ~om l1nr konrlt KnllCI Jllt•- he<l z;:n m·e.nne$k(sl.·11 og hanulooe om en 

musst'n f rn hnn blf\v f&rlt, Ill: rundt om- F..sldmokvmde i AIMkn, som r~P<lselsliJ· 
krin11: saas talrip;e Rf hnnR Rtumm!"f!eJit.'r, g(m Hygtede for de Fre.mme<le. :\[en drt 
men nile i dl\nske Drngt.c:>r. De var dog ct 

1 

h1111 bedre lrerte dem aL kende, kv:t<l hun 

Bud frl\ det virkelige Ot'rmland. 
Lad o~ n~vue cL 'P11.r Kavn.,. nf 

vore egne: J)j rckter lJuttoourti-1 wun, 
Dr. ph1l. l~III(Jf Knrlt, Fru T'ttfJr Fl'~ll· 
che11, Admtral Rrrh111t•tr, KommandM 
(Ju&fav Jlolm, Kaptajn F:jnar Mik

kelsen, nr. phil. l'ictor .l/udscn, l<'or
fattt>ren Han< Harlt'ig l~ntiiJr/f, Ma
leren Rorald .1Joltke, Atlm1ral Carl Con.
mdsen, Profe.•~or l!'rtbold, velbebndt fra 
"<ine geologiske Undt-rsegelser paa Lan~e 
Koeh, .Ek,peditioner. D!'r ,.11r man~~:e, 
man,l!;e flere Navne i den ~tore Bill, 
Roved ,.!'d Ho"f'd Md aile G~sterne der 

og Jyttl'de opm~erksomt t1l Kronprinsens 
Yelkomst og hanR Tak til all(> dem, tler 
dlde bidrage til Aftenens F'est. 

Knud Rasmussen i mangesidig 
Bel;ysning. 

Efter Kr<mJ~t·.iHsen~> Velkomsl,, hlev L . 
. Si&leons Sanil; til Kn.ud RMiltUSSeJt 

sun,gelt af Stud('nt.ei\Wllp;enw, ~ den fer· 

"te Taler U\g 01x.let. Det V&J' Dr. phil. 
Thcrkel Mofltiasun. lllt.n ~>kildJ•t>de Kund 
RasmnsM."n~ Vn•llf'll ud ft-a Ratnme Grund. 
~~tning som Dirl'kt&r tDaugnard-JI'Jt.'<eU 
anr<"ndte 1·ed <il'n fent~ Mtndef{'St for faa. 
Dag;e J>iden: GrenhNidNen, ...nm 1'/lr ote.
l"et Dan ... k. 

Kapt.:~jn G'qbrl~ltngrn~rll, Mill ll~ede 
Kor·tl~gning0n pa.'\ de ttenE>re Aa~ Ek,:;
peditiOn<'r. g;ll' en o~·c:>r«igt over d~>tte 
.hbejdl'~ &t.,·dnin.v:. I 11ta>rkf> Ord atik 
Kaptajnen o1·t'r til I'll Karnkh•ri~!.tk a.f 

nd RMffiU<;qen~' llt<lllll:f'\idiJte \'~Pf'.(lll ng 

nHt>dE' t enlde, manNult- , l"tnin~~:er : 
- Der hle1· t'n>~omt nil, Knud t>t• ikke 

mer~>. Fa.kl~n t>r ~lnkkrt. J\len d!!>!li!> GPn· 
Skin yij 1.1 Q{l V <'J f t'f'lll(>V('f IUOO I\ Ord
Jysene I 

Dt>n ~renfltncb;kfl Prl<'sL fr~ tlm(t,nfd<, 
.Pa.<~tOJ' Olin Uo~i no, ~teg op pna TNler
stolen t ('ll snmk og ~kinnf'nrlo lwid 

Anorak, ltvi$1 nt'dsJnaNte Hootte laa t l~an. 
tede l;ohlf' r bag lta11~ X~kkl'. Han t.alte 
pa.a. Gr·0uln ndsk, han Vl'udte sig til sine 
Landsm~nd, ~out saAI og l,vttooe i R41.f!to 
run<lt om J>a.a. Grenland. Men ba.gefter 
over11atte han $oin Tale til D~t~k. 

Fra Thnle til 1-\ n p ll'a 1"\"el, S<lgdo han 
fra Angma.gsslllik til SC'Ol'<'$b~·snnd foles 
det som niJar Bopla.daens tnMet nuiK!vau-
lige )l and pludsf'lig omkontmttr i ain Ka
ja.k. KniHI vandt aJie 1·ed sin Jn~Vnhl'd, 
u<wigeli~ jre1 n, ~kent han l' llr eu stor 
Fanger. Han 1 nr os aile on~rl~>~~:~>n i 
Polar«port, han b!'handiNI., 1·ort Sflro~ 
hedrP end vi ~el", fordi han l'l!r en ott<>r 
Digter, og han kunrlo fortfl'llf' &.·H~u. sna 
den hPdste gr11nilt n(l<kf' l''ort~elli'I' i kke 
b..au gere ham det efter I 

til dt'>ree JEre: Alt bliver sJumnere og 
f,ivet. en ll<'~>st, <len Dag jeg faar Lov :1t. 
~e Ansigt.eJ·, jeg aldrig har set omkring 
min llytw l Ajaja - ja ... Ajaja - j~ l 

l!ifce.- clt'tto li!le glade Livsbillede s~ng 
Ponl Me~t!Jling S~orffs Sang (:Jroulmtd 

for l>cnunttrk, og Kronprinsen tog Ordet 
for at afslubto Mindefe;;ten. 

Han talto on1 Kl1ud Rasmnssens Tro
fa!<tht>d lllod Goografisk Selskab. Han 
ntr t'l <>lskrbgt )t~nneske, og han l'llf 

lll',kNlen. Da 1·i for to A11r siden holdt 
\lnclc m~>d ·ham, ~agde ban: Lad l'll'TE' 

m..O aC tale om mig, tal om mine ME'd
nrht•jdf•re. \-i fuJgte han~ Opfordring. 
~l{ln nn bar l"i haft Lo1· trl at. sige Rlt, 
bvad "i 1·ild1' om ha.m seh-. H11n "ilrlE> 
ikkr- ' ,\'ltes out, at 1·i modtes til Sorg, han 
p],kf'flr- glnde Amigt(>r, og ha.n enskf'de, 

nt tlo :\lt'nne,ker, han sel" satte i Trit, 
1·ikle fnrls~tte, h1•or han slap. 

Nu hat· Danmark mistet en af sine 
l>NistE>, ~;ine ~ode Senner. Jeg beder aile 
her at rej~:.e :sig for ham. JEre Vllllre Knud 
Rn..,musst'n~ Min<le. 

Aile 11tod op, og anfart af Studcnier
sa.ngerne ~aug de Eongerne~t Kongc. 

Dllrmed tduttede .r.(indefesten f 
Knud Itn~muiiSeo. l'idi. 



.. 

Staten skal overtage 
Thule-Stationen 

Knud Rasmussen har lorhandlet med Hr. Staaning om en 
Overdragelse, og den er nu under Forberedelse. 

S O:V! det kunde ventoo efler Knud 

Rasmussens D0d vil b,a.n~ Station 

paa Oronlands nordlige Vestkyst nu 

overgna til Staten og blive underlagt. 

Gronla.nds Styrelse. Det er den enestc 

private da.nske Station paa Gronland. 

Den blev gruodlagt a£ Knud Rasmus

sen i 1908-09, cfter at han forgreves 

havde opfordret Regeringeo til at or

gani'seore Arbejdet for Eskimoerne ved 

Kap York og inddrage dem under 

C r0nlands Styrelse. 
-Vi hnr nllerede forberedt Overgangen 

genuem tle senere Aars Arbejde, sngdo 

i=ltatsmini!tl!'r Sfttuning i Gaar, og jeg har 

furt en Rrekke Samtaler med Knud Ra~
mussen om denne Sag. Jeg vii nu i gnn
ske n!l'r Ji'rerntid indlede en Forhandling 

mE'd 'J'hnle-Kom1t~n for at faa hell' 
Sparg,mnnlct atgjort. 

- Hidtil har Staten jo ikke blancl!lt 
~ig i 'l'hulcs Tilvrerelse? 

- Jo. J)et er sket. Der er givct 

~pecielle LO\'e for de 300 Gr~Jnlooudere, 

~0111 lrv!'r deroppe, og de er godkendt n f 
~lini,-teriet og af et I•'angerraad, som bh~'' 
ne~hnt deroppe. 

- ~ll'n de har jo en Del GreJd ved Sln
tionen. \'il Staten o1·ertage den? 

- GwldPn er jo oprettet som Lnan til 

Knntl Hasmu~•ens Ekspedttloner, og en 
god Del af Bclebene skyldes til Staten . 

,J('g hanber ikke, det vil volde Stl'l'lig 

Van&l\('li~h<·d at J'inde en Orduing nf nil'! 
de finllu.,it>llo •l<'orholcl i r.I'hule. 

V ardier og F orpligtelser 
i Thule. 

York l!;skimoer. De har fanet gode Hnse. 

De kan loose og skrive, de hnr Sygebn• 

og Lrege, eu Kirke er byggct. af Kirke

fondet og det er lykkedcs at bevue Sa>r~ 
prreget hos Befolkningen, nwd<'ns den mo
de rue Tid rykkede frem. 

Min og Knud Rasmussens 
Underskrilt. 

- Knud Rasmussens Ek~peditioner er 
jo finansieret af Stntionen P 

- Bovedpartcn at hllllll Arbejde bl'i
lede paa 'J'hnles Ovenkud. !\·len dcr skyl
dcs dog eJ1dnu et Beleb i dPL sto1·e Laa11, 

hnn optog til femLc 'l'hnlf'ekspedit1on, 

som sluttede i 1924-, og ligelcdes Omkost

mnger ved sjette og syvend~ Thuleckspe
ditiun. 

- Rvordan er disse Penge laant? 
- Paa torskeJiig :\Lande. ~!en altid 

•·ed mm og Knud Rnsrnusseos Uuder

skrJ£t. Vi h::efter begge ror Lnanene, 

bvoraf en i)('J er oprettet i Banker. Ois~e 
La,arl bJev jo stiftet for at (aa Arbejdet 

$t1t i Gaug, f0r det blov for sent - og 
altid 1 Tillid til, at Thule kuude l'ort
srette. 

Milliongaven til Nationalmuseet. 
- H'·1ler der andre Forpllgtel~er paa. 

Thule? 

- Doc hgger E't betydt!ligt viden~ka.
bellgt Stof ng venter paa Bearbejdel~e 
heH tllbage fra femte Thule-Ekspf:'d1tion. 

D('rlil er .Midlerne eudnn ikke ydot. Vi 
hur ogsaa nogle Pens.ionsforp!JgLelscr, og 

hvis Staten ikke vil beskroftige allo deru, 
d{•r er ·ansat i L•'orbindclse mcd Thule, 

ber d<'r kunne ,ydes l::rstalning i on ell<'r 
andcn l''orm. Staten maa ogsaa nffinde 

stg mcd Knud Rasmusscns Bo. 

A Jle disse Sporgsmaal er ind•·iklcde 
O•·erret,sag£orer Rudo/pl~ Sand har i og kan 1kke overskues endnu. 

en halv ue~ .\ar •·roret Knud Rasmus- l\len ved det endellge Opger tor mnn 

,en~ juridi~kl' n lad~~:n·er og Forrctniug~- \' CI \'t'nte, at Knud RnSilliiSS('IJS useh•iske 

fllrer rnr Thule. \'i hnr SIJIII'gt Hr. S>Htd, , OlfP.n·ilje for Da.nmark bllver tuget i 
IH'ordan \' rerdier og Forpligielser gn1 p- lletragtning. 

pe1·er si~,~; i Stationens Heg 1~skab. Da han kotn hjem fra Ain lauge S lre-

- l£gentlige 'l'al er jeg ikke i Sta11<'l J dor·ejse Jangs Arnerikas Polnrky~t, med
til nt gi,·c i 0jcblikkei, svarede Ovcnds- br::tp:te han 10,000 GE'nstnnde som Gave 

~ai!fun•reu. 1\len det mao io eriudre~. at, til Nationalmuset>t. De f,rld<'r ti ~alt> 1 ~t<ltlonrn ikke cr noget Aktieselsknb. I Havde ba.n solgt sin Snmling til ameri

l><'n tllhnrte Knud Rasmu~~""· linn knnQke Museer, vilde d«>n hn•e lntlhragt 

al••uc oprettede Statwncu pna et Tub- tm.•-tem ~Iillioner Kroner. l><>t er mgen 

punkt, ln·or 111~en fot·stod den llatlonalt• nn.~te Ting, Knud Rasmu.,..,en hanle ~elv 
Betydning at at nndel'lregge D~tnn~nrk en keht og belalt hver enkelt 'J'ing. 

I:Joplad~ netop pna dette Steel, ligt• O\'er ,Jeg mener, disse KendsgerningE'r bor 

for Kysten af det norclligste Amerikn. og 1>\'<'l'vejes nnje ved Thult•, Ovenlrngt>l~e 
, Knnd Hnsnw~~en bar i den lange Anr- til ~tnten. Og Thule er stallig cl .\kti,•, 
- ~rrekko gjo1i., hvacl der var muligt for 
; den ~pe<·iellc Stamme, som vi kalder Kap 

h1" Htatlonen lede.s hensigLsm;r•,-.i;.;t. 

1 ttl(. 
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' I .-\Ht>n Kl. 20 fML,!etiRr ~l inl'r·alo-1 
gi~k ~l u~!'um pan ;'\~u'li'Pt sin pnpnla>re. 
1.<'01-e<Jrag~ra-kke .,n,,,,,"'l~ r;,of'•f!i mtrl 
m·rliQI llrnl.til.- 11''0 d' pmk/i.tk trtll'"""'· 
lige Sfen- OCJ .Tordodtr''. ])et er denn11 
Gnn~ Dirl'kt9r , Dr. phil. l'idor· .ll•ul~e11, 
dt>r taler· om de n.n•ste \' nder·sl\gPI<t>r 
O\'er l>anmarks d,d1esW li nd~<rgrund (Sa l
tl't ,-I'd 1\olcltng m. m.). Han kommt>r 
d~>nt>d hlarrdt andet ind plln. o!' intl'r
t''SI1nte l' nde. r·~l!gf'l~t>J·, ved hvilke man 
\ed ~ranting af ~tngnl'tkraftPn~ Si_\fkl' 
og kun•ti~te ,Jordsko-lv paa de forskel
ltge Steder snger at lind~> ud af, om d<>r 
i Cndergrunden mantte ligJZ:e -ra>rdifnldc 
Sloffl'r' >om Salt og Olie. l~t er pna 
dt'lltte :\l n~dt', at Wlllt one n~cl Kolding 
for fnrstf' Gang i Danmnrks l"ndPrgru nd 
har fundPt Ha .. ,loffl'r H·d Hjll'lp 11£ <lA 
modl'fllt' P,:f'ofy~ i.~ke \' t tdt>r~Aj.(f'ii'C~IIH'tO· 
dt>r'. l"or.-<lr~nf', riPr t>r gratts, har hid
til ,·wr~~t>gf't staorkt besegt. 

Fodselarer I Morgen. 
Tid!. ~te~ter paa Orlog~'wrlu>t G. A • 

. Jnhn'-f'll m. lhl'. KontorPhf'f i ~Iarin .... 
mtni"INiN 1'. F. F. H<~lut iO, ':-\rkivor 
//nly~1 .\ •r/.•1 11 t;(i, Kommnm·l~rf'r, rnnd. 
thl'ol. Hi1·harcl .\uHlrup (~). Ulo~tnf Chr. 
C'nto flii, Koutot·(•hf'£ Cl\rl WilkE-n 1-;."\, 
Husm:lll!l Huns [,, Hko1·, Vnr><t t up, 64, 
Di rek tor WaIt!. ,J al·ohsen .~. Sln t ~kons•r
l<>nt, Dyrln>g;<' A ug:lt~t Kj~r .):o:<, Pi:tno
fAbriknnt ~ophn~ HMnung ,)1, Krnui
unhlnmnwr H. {'. Knul7-tm

1 
Url('ll~<'. ilfi, 

Hf'ul1ktnr. Yon·ptnin~~:.•f. Carl }.'r<'l'+'n ,'>{;, 
l>i1·ekh•r Hol~<"r de Font<>nny ;,r,, ;\rnt~
forTnlter P. ~[. Haohtld, \'!'JI<', .):), Kom· 
poni•len H:lllS 'J'or,ll'ff ,;:1, Knntort'ht>f 
i l'rn•athank<'l l L. Ho<>tiu~ .'Jl:l, l.e!!R· 
tion ... ~f'kret~J>r ThNtdor ~!'b11llll 4.1 o~ 
(), Prr<'l'""gf.,..<'r Knurl \\'!'rnPr H :\ar. 

](llll•lr Aor i ]ltiiJ: Kg!. K AtJelmu5i· 
'-"" J,,,uif: ."~>•rnun ()0 Aa1·. 

'1Jr. La 'age Koch angri hes 
skarpt af Komiteen for 
Thale-Ekspeditionerne 

Dr. Lauge Kochs Udtalel ser i , Politiken 1 1
S Kronik om Dr . Torild W ulffs D0d paa den 2 . Thule

Ekspedit ion. 

Et Svar fra Dr. Lauge Koch, bvori ban tilbageviser 
Angrebet 

G
EX:NE~I R1Lzaus Bur~au ml· 
~endtes i A ftes fol~ende: 

- Thuii'-Ek<.pl'ditionernes Komile 
har den ltl. ,JJinuar afnoldt ~it. £or•te 
:\·l ade efter Dr. Knud R<tsmu~~en~ 
Dod. 

Komiteen q•dl.og Pnstf'mmigt. i An
ledn ing af Dr. La.uge Kochs K ron ik 
i D~tgbladl't ,, PolitikPn" for 22. DP
cerouer 19:1.'3 at udlall', at Ul'n j l'l OJ( 
~tlt henholdPI' •ig til rleu kompPt~>niP 
1 mllldPgRael~e 'erl Dr. Kaj Bi rl-P!-
8mith og Vr. Therl-rl Malhiasst>n i 
,,Politik~>n'' for 2a. s . .M. af Dr. 
LaugP Koch~ ned~a-ttrn<IP \ dt11>l~Pr 
anJ(naende Dr. Knnd Ra<~rou~•ens \'i. 
den~kabl'ligl' JhalifikaliouPr. 

Lauge Kochs Svar 
til Thule-Komiteen 
Jeg forstaar ihhe, at denne Ko
mite t«Jr beg ynde at demme i en 
Sag som denne, der gjaldt Liv og 

Dod. 

Lauge Koch medde ler, at han ef· 
ter Dr. Wulffs D0d forlangte at 
blive atille t for en Polardomatol, 

men frafaldt dette paa Knud 
Rasmuuens Opfordring. 

Yi ltar forf'la~tt 'l'hulP-KonH(.lpns 
f~rkl~ring for Dr. phil. J,a"fl" A'orh. 
Hnn h.n forrlohiJ.t .u;iHt. s, ;n mPd fol-.i\1 en dcsudrn nu~kf'r Kolllilt'f'n at A"end~· ~kri rt liF~:r Jl~>tle,~t<Hrls~>: tilfAje, aL nan r KronikPn samticlig l)pn af ThuiP J<:kspedJtion~>rnrs med a.l ~i\l' noF~:le srh folp;PiigP, ani' I'· Kotnilr u<benclte Erkl~rinl{ slutler kendentll' t dtalrl~Pr anp:aaf'nrlr rll'u mrrl rn m•'.~t{•l ahotli)l; AnklagP, rll'r afdodr For.,krr indPhnlder en Ha>kke gaar ud paa, ,.at. l>r. \Yulff, fter eg~'n krili!'erl'nde BetnR'rkningPr, maa. man Anmodning bJr, pftef'llldl, tnfldens han pa11. a!g0l'l'odc Punkt.er tage Af11tand <'nclnu , ar i J.i,e, a,£ Lau~e Koch. d~r f1·a di~l\e. Srel'lig mener man, a t na;u hurol hntllltule imod de> med .Eksrlet i KronikPn gPnla~ne Ganp;e frpm- peditioneus Leder trufne Aftal,.r.' ha>,rs, at to af DellagPt'lll' paa. ]}1'1J11P Anklngf' stotte11 p11a Ire Ct· 2. Tbule·Ekspedition d0dr, lmnl!' clet tatl'r i Knud nasmt~.~~en<> Ekspediliooshave vrerPt mNllagel, al dl'n l'ne af hen,tning. Dr~ fnr·stc a.f di5<oe (p11g. tlis~e. Hen drik O lst>n, dadr, d1t han I.Yj) ~'I' formoclt>ntli~~: dt>ttl': .. XaaR Ste· alene \at ude paa en ,Jag~lur, Oll: utl'd tlet ikkr til drn 'l'id. lwor Hi<~"lpl'~lreHens~·n til Dr. Koch11 l'dta.lel~l'r om de>J•ne kan vente~, kan de to Gronl~nDr. Torilu Wulffs Dod ~a>lder delt~, <.!Pre· mPd Lf't.lwd ~rucl<•s i FonrjPn, og aL lleL hnxdt> \:l'l'l't r<'d<'ligere, om Forhindelsf'n med l'lHis:l'tninJ,tsfolkrne rli~!';e ikke Yll.l' hi'tnkornnP i dl'n fort>· dl da 011'$.!;Pt IPt kunue opnaas.·' net ligp;rnrl~ .lionn. Sp01'P:~rn!W.let om, nr<"~lP (pap:. 4~0) l_ydtr .... om fniJZf'l': ll\Pm der bar Sk.1 !den for drttf' Dods- .. MI'n d:~ min Aftalf' mrd Dr. \\'ulfh fald, om nop;Pn 0\'Pl'hO\ rdPL ha r d1•t. Hold p;aa r ud pnn, ILL dr>. i 111l Fnld kan ikke nu klarl'!', llll'll dPt fakti11ke Hiln iJ.~nn og Ban.dsmand~'n, sua hurForholtl H, ILL D r. Wulff l'ftpr egen tif{t de ~'r i f.ltand dct·til, ~k1tl S0f{P s~d· Awnodni11g hlev ,.fler· ladt, JJII'(lens 0,e1· ndop til !leone 1-;n. l...tn dPt n1Pppe han enunu vat i Li,P, ar J .. auKP- Koch, VHI'fl mnnp;l' DagP, f0t' P•·o1 ianten og cler hl't'VI'd hantlll'<le mod dl' mf'd de rri.~kP H j 1\' I pc I'C yj I h:t\'{' fnal't F 01'· Ek!lped ilionens Ledn trufne A ftaler bindei~P mrd ,·0 r 11 KH.mcr·at.P!'." (j fr. ,.Gnmland lan,~~;~ Polha.\'et" pag. 1 Anlednin, ,.r ,J; ••• • ~ r;•-~ 



rnodf'r'Hf' ll~'OI'.'·~lllke l ' ndei'.!>Agel.<e~mf'tn
rll'r'. '"'or·ed~~nt>, rlPz· er gratis, bar llid
t il I'K'r~)t\I'R;eL st K'l'il<l bt>"5f1gt. 

J"S:t 

• "'''fH\11 i'"''!l'nUH7. 4.;; og 
(h . .,,. ,.,,f,~agr,,.,.,. Ku,,d w.,,..,~', 41 .<\Rr. 

R~tndr. Attr i /lr1!1: R~l. KRpelmusi
klr' /,rou·il: ).:,., rn.~~~~ liO Anr. 

~r. lauge K oclz angri bes 
skarpt al Komiteen lor 
Tlz u le-EkspeJi tionerne 

Dr. Lauge Kochs Udtalelser i , Politiken"s Kronik 
om Dr. Torild Wulffs Imd paa den 2 . Thule

Ekspedition. 

Et Svar fra Dr. Lauge Koch, hvori han tilbageviser 
Angrebet 

GE~.NE.\1 Bitzaus Burt>au ud
~Pncltes 1 Afles folgende: 

- Thul~>-Ek~peditionernes Komite 

har rlen 10 . .Janua1 a.fholrlt ~it for~lt' 
~lode eftPr Dr. Knud Rasruussens 
Dod. 

Komilet'n 1edt.,g Pn~iemmigt i An

lednin~ ai Dr. Lauge Kochs Kronil.: 

i Dagbladet ,,PolitikPn" for :?2. Dt>

crrnbtr l!l:1.1 at udta le, at den i Pt og 

nit henholdf'r' •ig I il dPo kompl'tPnte 

Jm~dPgaaei~P \Pd Dr. Kaj Birket

S~t~ith og Dr. ThPrkPl Mathiasst'n i 
,PolitikPn"· for 23. s. ~f. af Dr. 

L:tugf'l KociJ~ nPd!-mtl Pnde C di a :,-J~pr 
ar,~rutendP lJr. K nnd Ra11mus~en~ n

dPn~kltbelip;e K,·alifik:ltioner. 

Lauge Kochs Svar 
til Thule-Komiteen 
Jeg For8taar ihhe, at denne Ko. 
mite t t~r begynde at dt~mme i en 
Sag $Ont denne, der gjald t Liv og 

Dod. 

Lauge Koch meddeler, at han ef. 
ter Dr. Wulffs O.,d for langte at 

blive stillet for en Polardomatol, 
men frafa ldt dette paa Knud 

Rasmuaaens Opfordring. 

\'i har for·dn~t. Tlnrl•• Komrl~ens 
Erkla•J·in;l,' for Dr. phil. l .uf'(lf' li'orh, 

H'an lrnr· forrlo l• iK f.l;irrl. f-i1·11r mPd fal

grndo• ~k riftJj~,. Hrdrlo(I!I'I'IP.r; 

l>Pn 11f 1'huJ,. Ek'JH•diti"JH"rnes 

J\lpn desud«>n on~kl't· K omitePn at 

lilfejP, 11,L nctllr' Kroniken saml irli).( 

med a.t giH no~d~~ flf'h folp;E>Iigf', anPr' 

'k~>llrlt>ml~>. l ' dtaiP!l'.Pr a.np:aaf'ndP riPn 

t~fdo<lp Fonker inr!Pboldrt· en RrekkP 

Kornitr uchrudfr F.rkla•ring slutt-i!r 

med en nw~otrl :d1nrli.l( AnkJa~ote. rlrr 
gaa1· ud paa, ,al Dr. \\'ulff r ft-f'r egPn 

kritist>n>nda Bem£rrkninger, maa man Anmodninp; ble1 pf!PI'llldt. mPden.; han 

J>aa. afgorrnde Punkter tage Afstand cnrluu 1 ar i LiiP, a.f Lauzr Koch, d~r 
floa. di~•e. S~rlig mene1· man. a.t naar hrrrr,J ''"'"'lluh imod de mt>d Eks

dPt i KronikPn genta,:ne Gan~~:P frem- pediriont>n~; LPdPr· trufo, Afta!Pr." 

ha-1P~, at to af DeltagPnle paa DPnnP .\nklng" stottP~ pl!a tre Ct· 

2. Thule·Ekspedition clodP, buJ•de dt>t l~tlPr j Knud flasmu~•Pn~ Ehpl'ciitrons

have ''a-r·et medfaget, at den t:'nf' af berctnin/l. T>rt for·Rtc nf di~st' (pag. 

di~~f', Ht>ndrik Obf'n, dodP, da han 4.'i7) ,..r formodt?ntli~ Ur>I(P: ,.:-.·aal\ kte

R.Iene \'llr udf' paa r.n .Jagttur, og rued dPt ikk<' til c!Pn 'l'rrl, h1or Hj~lrr~<he
Hen~yn til Dr. "ochs {;cltalel!'eJ· om dPrnr kan ll'lltrs, kan df' to Gr~nl~n
Dr. Tori lu W ul tls Dot! g:elder dPttr, dt• rP Ill Pel Ll't hN1 KPIJdPF. i Ffln E' jPn, og 

lit UPt ha1ue Yl'rret. redeligf're, om fod,indel~rn lliN1 l'ud~:'t'lningl'.fol kPn& 
cl i!>Sil ikke 'ar fri'IUkomne i df'n fore- 1·il da mt').(flt lrt kunup opnMIS. '' OPt 

liggMrdP. }'oxm. Sm<~r·g~rlHtalet om, ntc?!ll~> (p11g. r./lO) l.nlrt· "orn fr1lgf.'r: 

hvt•rn dt•r· IHil' Sk,dden for drtLe D0ds· , .)1rrr d•, rniu A ftalc• mAd Dr. Wnlffs 

falcl, om nOio\'~>n O\'Prhoq•dpt. hilt' cl flt, Hold g'll.!ll' uri pa;1., at dr>, i 1111 Fald 

bw ikke Jtu k l a.l·E'~, rnPn det fakti~kr H11 nig11 n og Halld~<m;HHlrn, Ma hur·

For·hold Pr, at Dr. Wulff t>fte1· egE'n tigt de,.,. i Rlancl drl'lil. ~o.kal Hfl,i:it> !\Jd-
Anmodning hlav f'ftprJa(lt, IDPtlerrs 

harr ~>11dnu Yar i LhP, af Laulo(e Koch. 
dH hPn Pd haorlle!IP mod rJ, mPd 

Ehpeditionen1; Leder lrufne Aftaler 

(jfr . .,Gt·~nland Jan~~ Polba,•et" pag. 
457, 4b0 og 48;,). 

O\'t'l' net()p I il dl'.nnt? SA, kit n d"t nR>ppe 

1 ar·e UJIItl,lrf' Dn,~tE>, fl'lr P r01 iantpn og 

dt> fr·i~kf' Hjrrlprrc 'il ha1r fa:tPt For

hindelse mcd 1 orP Kam~t'I\IPI'. ' 

I Anle>dnin~ af d1<~~P to l'ilater skal 

je~ bf'm:~>rkP folgcndE': K nud f'l( ie.cr a f-
El'i..l rerin~t'n er unriPr.,kre,·t>t aJ tahP. for li skiltl's :\atten m"llf'm d"n 

Viceatlmiral f'. Amrlrup, Pr·oft>s5or ~5. og 26. A\g-11,1 Hl17, i J!,.IPdtr,l'k-

0. B. Bnguild, DirPkter for .\retf'oro- kene den RuiP, I i skulrll' fol)l!'. na li 
logisk Tnslitut D. /(( Cour, Professo- •kuldP lf'I'P af \'ildt, "i skflrl p:1a \'pjPn, 
l'Pl'ne ..ld. S. Jl'l/lfl'/1 og A'uud J,.~.~f'n, 
Tnp;PuiM .1/. /I,-' til""'• flt><'lor DlRgni 

firu11, PI'Of. J. 8 . .Yrorlund, 01 erret~ 
l'aderPJ' fi'urlolf Sn.n.d 012: :\'fus.eums 
in!peltor 7 ltoma& Thomeen. 

kunde der knn ,.,jg,••, at 'i !!fiR hurt i.l't, 

riPt lou sip; .~tor·~>. ~1-nldf' '~'~II:" frPrn til 

den 01eo for onrl;t]tp i'o. O.~t d••nnl'l Af. 

tall' b)~, holrlt. At Bt>rPgningE>rne med 

Hensyn til Tidspunktet 1kke kuncla 



holc.Je, !.kyldtcs for dct rorste, a t d 
h:" de megeo Taage o~ Sne, der sin

kcdo os mciJ'ct1 pg nl\tttrligvi~ forhin
drede mig i a.t sende Eskimoerne i For

vejen, da vi i saa Fald ikke vilde kun

nc finde hlnanclen; for c.let. andet, a~ 
l)h. Wulff var langt met·e medla.get, 

tnd no~e.n a£ QS havde regnet :mcd, 
lllttlli!uef! ~t' Da,gsmM·cherne undertirlen 
va1• helt uede paa et P11.r Kilprneter, 

.leg maa derfor pa.a dot bestemte&te 

&f\ i'!r, at der er handlet ilmod Artale\' 

t rufne med EkspedittoQens Leder, og 

j eg forsta11r ikke, at Komiteen PI\& 

O rundlag a[ de to ovennrevnte Oitater 

t er udslynge en saa. ah·orlig Anklagc 
og stette den i Forbindelse med Dr. 

\\ ul ffs D0d. 
Del &idste Citat ( Jlag. 485) lyder 

eom folger : ,Da det imidlertid for

t altes, at nogle af Folkene var gansko 

Jl ll'l', gik jeg dem i Mede £or at here 
Nyl. ,leg ble\ straks foruavRel over at 

~e Koch iblandl dem, for det v~~or jo 

Afll\len, fl.t h~u og Wulff s.kulue a.I
henlea i Baad ... " Aftalon var, al B.ej-

1\cn ud af Fjorrlen skulde t'ol·egna i 
Rltl\d for at gar•c den festligere. Men 
tlllller cle fprha.p.p(lenvmrende Forholc.l 

besluHt>cle jeg m~g til straks sammen 

med Eskimoe1•ne at ga,a de sid1te 4 km, 
ogsnn for hurtigere at kunne fortrelle 

Kuud om, hvad tier va.r s~et. 
Del er saa.<l~nne Citater, en s~a. al

vorlig Ankl11ge aom den ovenstaaende 

b)gger paa! 
1 Gt•enlaud forla.ngtil jeg at hli\e 

atillet for en Polardomstol, fordi <.let 

altid er et mcget stort Ansvar at ga.a 

fra en deende Ekspeditionskamerat. 

Paa. 1\nuds Opfordring fra.faltlt jcg 

imidlertid dette, og med to af Thule

Komiteens davrereode Mcdlemmer, 

0Qerlit J. P. Kach og Professor Osten

jPlrl, blev aile Dispositionc1· gennem· 
d1·eftet. Enclvidere genqemclabattere
dtl Knud og jeg hele SMan med Pro· 
fessor Otto 1\' ordenskiuld i Gate borg 

og m~d Fridt·jof .Varmt~. .Teg h~.~>l' 
ikke for nu modtaget Bebrejdelser 
OH>t' min Handlemaade den Gang. 
1 K roniken siger jeg udta·~·kkeligt, at 
Knud og jcg havde talt helt ull om 
Sngen, og at jeg ,·ilde ha.\'e ha.ndlet 

Porn han. 

Skolc. Og>aa Km1d l~rte meget af de11. 
Deu 'f('knik, der f('jrede saa. stra~~lende 
'friumfer pna. forste Thule-Ekspedition 
under !bans Ledelse, blev her en FaUit. 

- -- J)et vnr Knuds Avtoritet, 
det vnr h1111~ Viljckr~ft, der gennem
syredc Reheu hjem over Indlu.ndsisen, 
saaloocs at i nit Fnld kun ipr. Wulff 
dudl' nf' den. Nnn1· Knuds og l)line Yeje 
i de seu(ll'O .AAr sldltes, saa skyldes det 
ikkP, ~0111 nogle har tr·oet, en for~elli~ 
Opfattelso of Dispoaitiouer fra den Rejso, 
.Aile de Sp111'g~m~al hnr vi for k~n~$t 
gennomdobnlt('rf't, og jeg t1·or, at jeg i 
Knuds Sled vildo have handlot som han. 
Det bat· jeg ogsna sagt, bam. 

RappQrten om Thorild 
Wulffs D.d 

Lau~e 1\odts udforlige Rapport om 
Dr. 'J'horilcl Wulffs Dod finde~ aom Sup
pleme-nt i h.nud Uasmussens Skildring af 
hele J•:k::.peditionl'n. 

Allere<lo da. Ko<·h og Wulff skiltes. fra 
Knud Ha~-omus!'.Oll don 25. Avgust 1017, 
var Wulff syg. Han S(1iste ikke. Han 
omtnlto si~ ~o,elv som dCitrJ<le. Koch, 
'Wulff, Harri~~;art og Grenlreuderue sh-ulde 
le\'(' uf .Jn~L undcrvcjs. Den 26. Avgust 
qtnrtecle de [rn. dercs sidste J,ejr ved 
Humboldt Hrro r>nn. Grenla.nds Nord
VP~Lkyst og hevrogedo sig ned mod Ky
llt(lll V('d ln~lefioldH l.nnd. Men allerede 
Dn~en oftor I' Jtr Wulff ude af Stand til 
n.l spise. Han fik Kvahne ved at so Ked 
o~ gemto ,jue llationer. Han talte om at 
vende tilbngo tll sin gamle Lejr, men 
dctto var den 1· isse Dod, og Holdet fort
b8tle. Dngrej~l'rne v~~.r knn smaa, oftest 
blot noglo faa. Kilometer. 

Oanp; paa <.lung forlangte Wulff, s.t 
de ~knlcle forlntle bam og lade bam de. 
Vtldt~t ble1' ~ja>ldnere. 

Dt"n 29. ;\1-gu,t blev det umuligt at 
faa Wulff med lronger, Han dikterede 
Afbkcdsbreve, og de andrl', !,DID var al
\'Orligt tulmnL~ct af Rult, l1a\'(le ingen 
Mllll heist l\f ulighed for at fo1·e ham med 
sip;, ltcjsen forogik til Foil!!. 

'J're Dag11 Rt.>nere fik 11toondene god 
J agt. .\l en clet var unwligt Rt vende til
bagf' for nt uudMt>tt.e Wulff, en tret Tl!.~ge 
skju l t.t~ belo mgnen. Vl\4ldt·in~E:n fort~at
t~s mod ,Ji:ta.h, ~>0111 n&aed!la <let\ 7. Sep
tenthm·. 

Det hat· undret mig, at en Komite 

af en helt auden Sammem:retniog end 

den, uer havrle med 2. Thule-Ekspedi 

llw"ri(IUII skrivcr i sin DcretuinJ~; om 
Wullfs Ded, 11t alia ~fll!nd!Ulll v11r udruat
tecle og led at Svi ll"lll(llhed og Dlodman
g~>l. Df!tl <'M~tc Mulighed for at fore 
Wulfl' mNl 1.ijl; vnr ut b!l're bam, men det 
havrle Vl'E'ret den vi~se nm~ for bele Hol
de!.. nn de fodnd Wulff, ,,;t:kule ha1t 
Mn tlr~~tlr l 1l ,.Jf.•l•td .... ]e!f fror, at hun 
mt(Jff lu11fl(lf ~~· .•M·rt inrl i T>odtll ... 
• 'de tilL s!lll / 11 11{1 Tul rjft·r l:n11 jc!J il.l:r 
,,. tlllfld rml at tlPf, t·i !li<ude, 1·or det 
C lt ~>lr rrlte. 

tion at. gere, en Komite, hvor over 

Hah delen a.f .MecUemmerne er nye, Ttl ~·tlf>rhgorc J)oktllllCJitntion at Trage
ttJr bf'gymle at dtmme i en Suy som die11~ ••irkcligr ~ammcnl\;cng hur Klllld 
dl'n11f, SOill de 11oldeles ikke kau overse, Ho~u111~<.C'n i ~in Bog aftt·,,·kt Thorild 
en Sag, der gjaldt Liv og n0d, hvor Wulff~ l)agbog fra ;leu 21. A•·gust til 

allc DiapO$itioner map, tncffes under rl~n ZH. Avgntit. llen I'll' gengiret pa.;~ 
~H~ns~. Wtllffs :\lodt~rMl~llttl, og pan 

det a-llerst0rste A1tsvar, og hvor Knurl ~kilclror p 11nkt for Punkt. RinG eglle og 
og jeg begge mente 1tt. have hand let Kn111erlllc l'll!l'~ T,icJ.ol~or i Ov.-rousi'<tem
fol'svar l igt og a.bsolut ikke stod i Op· 111el~o mod Ko<·h~ Ill!: Htwrip;ans Beretni n
position ti l hinanden. Jeg va.r 2C> Aar ~or. I)() bprtkasteclc alt,, hva.d d~1· t.rn

gede paa. Vnqd1·ingen, viq611!1~llbeli 
denga.ng. I mine 0rer lyder endnu 
Knutls Ord om mig i Geografi11k Bel-

skab, cia han :l'ortalte om Ekspe.ditio-

Mqrt!Oill~tnntwtlter, l1'utograf 
Toj o. s. 1. A lie vnr kraftl.ose. 

'fil Slut. bedder det den 29. 

nfln: ,La.d os rued den clybeste Sympnti gu~l: 
tr~ ~ke den Mands Haand, der maatte Lwle miu til ora k/. 7 t111, fu viii 

t a.ge dette Ansv11.r." 
Lauge F.-och. 

'A.nden Thule-Ekspedition 
og Lauge Kochs Nekrolog 
over Knud Rasmussen. 

Anden 1'hule-Ekspedition, som ijiei'

Jlg omiales i cleu offentliggjorte l~rki:D
ri ug, fore~;~ik i ,btwe 1916--18 IIIJdpr 

Kund Ra~n111ssens Lerlelso. Hendrik Ul· 

rorkn /wr/IIIWIItle 11!1 minn 
r·i;rr/.~r.•frih,f, mrpt1 tll"r«l nuldning han
orr. 

J Afskt>dKbrevet. til For~ldreue skre1· 
han: 

,f•Ja t'alllor diitlrr~ 1llccl 

$innruc1 ....rh har /nd i mitt 

Viseaften 



D,ygget• paa r 

I G1•en laud forl11.ngte jeg at blive 

ati llct {or en PoiiLI'domstol, fonl i det 

~tltid er et megct stort Ansvar at gaa 
f m en doendc Eksped i tionskamerat. 
Paa. K n uds Opfot·dring IraJ~ldt jeg 

imidlet·tid dette, og med to af Thule· 

Komiteens davrerende Medlemmer, 

Ollent J. /). h' orh og Professor Ostell
feld, blev aile Di~positioner gennem
dreftet. Endvidcre gennemdebattere

cle Knud og jeg hole Sp.gen med Pro

fes~or Otto X orde11ski&ld i Geteborg 

og med F,·idtjof .Van&etl, Jeg bar 

ikke for nu mQr]Laget Bebrejdclser 

over min Handlemaade den Gang. 
I K roniken sig<'r jcg ndtr.vkkeligt, at 

Knucl og je.g havde talt helt up om 

Sa~en, og at jog viluc h;we ha,ndlet 
som han. 

Det har undret mig, at en Komite 
at' en hclt auden Sammemr:.ctning end 

deq, cler havdo tl1ell 2. Thulc.~-Ekspedi-

Ga.u~ paa. Ga.ng forlangto W1~1ff, !lt 
de slndde forlctdo hum Qg lade ham <le. 
Vildte-t blev sjruldnere. 

Den 29. Avgust blev det umuligt nt 
h1a 'Vulif med lrengor. Hn.n dikterede 
AfJSkedsbreve, og de andre, ~om var al
vodigt udmattct at Sult, ltawle ingl)n 
som heist l\1ulighed for nt fert• ham rned 
sig, Reisen foregik til Fod .. «. 

Tre Dage senere fik l\frouden«' jlOd 
Ja~Jt. )len det var umnli~rt at vende til
bage for at undsQ?tte Wulff, I'll t;<'~ Tnlll(e 
skjulte hele Egnen. Vandringen fortKat
tes mod Etah, l>Om n~aec!Ci den 7 81'p
tember. 

Hun·iyor~ skrivcr i sin Bcretning om 
Wulffs Ded, at aile Mrendaue ''llr udmat
tede og led af Svimmrlhed og Dlodman
gel. Pen enc~te M ulij~;hed for at fr1re 
Wnllf rnt'd sig var a.t bt~·re ham. m('n det 
lntvde vreret den vis~e Df'Jd for helo Hoi
dot. O:t (le fodQd Wt~Hf, YCiJ,,/:1'(/e llltfl 

,;rhilllltde fi~ <l/$ked ... ,Jru t1or, ol hun 
1ttf(lllt h"rtiot M' S()l'( f inrl i nl!rl~ll .•• 
Sfl~· '11/k WH lvn(! Tid c/tcr ''"'' jr.o il,kr 
.,P rllldPt l.'l!ll nt rlrf, 1·i (Jj(Jrclt:, t'Hf ~~et 

1'11e.<te rette. 

tion at gere, en Komite, hvor over 
Hnhdelen 11.f Mcdll'lumerne er nve. Thprihl W"Jffa P"abpg. 

• , Til yderli@:ore ])ol{urnerltltlmn uf 'J'rpKo-
ter bf'g!/lldl' at dt111/IIU i en Sag 111111! diens virkelige Sammenh1rn~ hat· Knud 
dn111e, som de f!.)cleles ikke ka.u averse, lhsmusS£>n i ~iu Bo~ u[trykt Thor·ild 
en Sag, der gjaldt Liv og Dod, hvor Wlrlf£s Dagbo.11: fra rlt>n 21. .h~u~t til 
aile Diap011itionl'r maa. trwffes under c~en 29· .\;·gnst. Den {>T I(Pngilet pnn 

S.iYeus", \\ ulffs ~lncler~l:tllal, Oi hlln 
det nllerlltorste Ansvar. og h\·or Knud I skt'ld p k_. r p kt · . · rer 1111 •v or 1111 stno PRilO og 
og Jeg begge mente at have handlet Kameraternci l,icJ<'J,er i (),·rrt•nsst..,m-
fors\'arligt og absolut ikke stod i Op- mel~e med Ko<·b~ og Harri~ans lk>rolnin
position til hina.nden . .Teg ,ar 211 Aar gllr. De bortkasterle alt, h'od cle•· t.rn
dengaog. I mine 0rer lyder endntt gede paa \'Rn<ll'ingen, vidt•n~kabcli~J' 

Mil;~ lei nstn•menter, foLogntfiapparat<>r, 
Knuda Ord om mig i Geografi~k 8e1- T0j o. s. "· .<c\lle ''Rr krRftl,o~(>. 
skab, d& han fortalte om Ek11pe.ditio- Til Slut hedder dot den 2V. Av· 
nf!n; ,l.ad o~ mrd <len dybeste Sympati gubt: 

tr,ykke den Ma.nds Ha.and, der ma11tte Lude mio fit ro kl. 7 tm. 111 viii ei 
l:tirlw, 711'11HII<lltdC Jld Utina kflllllltiH, 

rlirrl3e4rihet, ro.rpri c!er(ls rddd 11 iII(/ hcw
oer. 

i age dette .Anavar." 

LtLISQe K ar.h. 

~nden Thule-Ekspedition 
og Lauge Koohs Nekrolog 

over Knud Rasmussen. 

Anden Thuli'-Ek11pedition, som s~er

lig omtales i den offeulliggjorte Erklm
riug, forflgik i A11rene lUll>-18 tllld"r 
Km11'! RaMntt~'lt'us Ledelse. He111irtk Ul
arll vor en Vest.p;roniK'ndl'r , Han for:wandt 
i Nordgronland den :?1. Juli 1917 paa 
en Jagttur m!'d en Polore~kimo som 
en6llte Led~BI(Or. Jug1•n ved, hacl der· 
hami)te h11m, m~>n 111811 formQdede, at 
h111t blov drlllbt llf et eller an<let Sty~l{e 
"'ildt. 

Dr. Thor1rilcl lV11/f/ var e-u svensk Vi
d euskabNmand, ca. 40 Anr gammel. Han 
ho vtlo I'E!jst 10m A Pkrcolag i Gslen. sa~r

lig i Ja1141l og Ki11a, n1011 virkrde ppn 
Kuqd n~Lilllll)H~Oill:l Jtjk~<pecl t tion SOIII )Jo
t~ r1iker, en rnogei dy~;;Lig pg nnset Vidcn
skab~mand'. 

Han harte tJll f,an"e Koclts Hold o~ 
blev eftol'ladt deu ~9. Avgu~t 1911, me-
dens hans Rej~~ekomera.ter forh11tto Hjem. 
turon, 

Vi s)tnl citcro et P11r 11f de Punkter 
i Laugc Korhs Xekrolog, som omtales i 
Erklroringeu: 

Paa. andftn 'l'hnl&-Ekgpedilion til 
Oronlonds Nordkyat. alog den eskimoi
•ke HtojM)teknik ikke til; vi 8ttltffie hele 
Sommereu. og Gronlrenderen llc11ddk 
Olu•~ og S'•enskeren Dr. IVul/1 dade utl-

l .Afskedsb!'C\'et til FoPECidrene slmw 
han: 

,Jag 'l!iir~tar dodftL meet 
si1111e~l'o r..ch. hnr /ri•l i mitt 

Jullkol/lliu 
hi,irta. 

----+--__,.....-- / 

Viseaften 
Scsedarff og Got•ch~lch fik ator 

Sqlf;c~a. 

Kan e-o SukceR mon nntnge ~turro Di
men~ioner end den, Srellcu If n~t: Oft r. 
Uotts<·ltult-h i G:Hu ttlvendte .-rg vecl de
res Oplmsuillgs- 11g Vic;eaft.en? Jln~et va.r 
fuldere en<l fuldt, Stemuin!(Ort ltoJert> el)d 
IJ"j. J n bien kan ikke maaleH rncd norma.! 
Begejstrings-Ale,,, o~ dn PmgrammC't l ' ltr 

emlt, var der ikkc c!n hlandt, 'J'illtoJ·er·no, 
d!!r hastl'~le mod Oa.rderollen. l•:n u~mcl-
1 Ml lig Arten, <let· fn ]dt ud horctt.iger See
rim'// oe; ({nftsclinlr-h Li l M fno l:i~nrhcds
\'UIJVid. Men se, om do gar clet. 

Jojn. 

Forreldrene onskede 
Dom over Ssnnen 
Ha" •hnld• og1aa idtJmm•• 

E rstatnings-Plip, 

de>r lt;k!.peditJonen. Knud gik her nogot Randtr~, On!Kiag. 
uden for sit e,genthge IFt>lt, og underticlen JlJn ung Mand fra Randora, dM vorl 
yar han miamodig de rover . . . Nytaarstid &tja.l 267 Kt·. og on kostbar 

1Vi rojst. ud paa en Ek11pedition, der Ring fra sine Forroldre og soldodo ~t.lle 
Clllculde va.ro 5 :.\ho nrder·, og kont ltjem ~5 Pen gene op, itlomtefi i Dill!: vprl Rn.nclor~ 
lfnane<ler efter. Knud ltnr sell· engang Byret 3 MRa.nedor.q Frongsel. J>ao Fndo
luddt donne llt>j~e ror hnns fersto virkP- I'CllS Fod:lll~<'IHle hlev Sennen ondvi<lllrl,'! 
l i~ ~tor{' J.:lt~pooiLion. l~'or t)~. <l<'r· over- demt til nt. er·stnlte b'on»lda·ene dl'L 
levcde den, blov det en hul1t•d, nle\1 god ,ljaalne Uelob. 



• 

<-luttl'r t.ig ikke mindre ~nd 4 store I 
Yrerker ( .. Tnt.,JIPrtual culture of the 

lgln!ik E?kimo~ . ,lglul!k and Cari-~ 
bon ERkiruo t!•xt~··, ,.The Netsilik 
E~kimo~". ,.InfpJiectnal culture of 
f.he- f'oppl'r Eskjruos" ). «om fuldt ud 
t.ilfr('ch;~t.illrr t>ohn•r 'itlens.kabeli,ll 
Fot'dl'inp;. Sllgnene er bl'lr gl'ngi,•et i 
tll)jpsf,6 01 f'l'Prl~~tf'mme i •P mrd dp etok l 

moi!<h Ori~inalPt', tlg rn ~ttor Del 11 f 

rfpm O\Pn i Kobet paa. Original<:.prn 
p:PI , nPci!<k r~>n•t mNJ L~ dRJ...ri ft og med 
ind~kudt. o, ererert .. l~tP Orcl fnr Oro. 

Emh it!Prf' 1 a r Knud Rasmussl"ns 
ArhP,jdA mPrl P!'kimoisk A&ndsh,

langtfra i nd~kra>nket til Indsamling 
af Ra~n, ~om Lauge Kochs Ytringer 
k11n li:IH' fn cltryk af. I de ovenfor 
nre\ nte Y rerkPr l'r dtr foruden Pn 
Mtengde Di~tP, gengi,·et med sammt f 

En lmBdegaae-ls,~e ~:~~p~od: ~~~~;r~~gti~~i~ee e;o;~:~~?:~ 
Dr. Phil.Ir(/1. B;r

1:Mf •• "'mr' f~. ng StammPrs Religion og Livsopfa.ttelse. 
,, o "' ,, ,, SOJ.Xl dPr o"erho' edet ikke er Ma.ge til 

d fra Esk. imoer1111 og kna..p nok fra. no-Dr. ph1l. Therkd Mathir:r&~en-, er 
begge deltog i Knud Ra~mussens get, Xaturfolk i det hele taget. M;an 
verdensberemt.e !'i, Thu!P-Ekspedi- maa t.illige huske, at. der her er Tale 
tion, anmo~er p,z,trke11· om a.t hriu- om 11t M ateria!P., som ikke blot er al
ge folgende Artikel: 

Enhver "il forstaa Yor B~>hen

kelighed ved at ta.ge til Orde 

netop i disse Dage. Pa.a. den anden 

deles nyt fot· Yidenskaben, men som 
dA~ o~~:saa i Lobe~ af ganske faa. Aa.r, 
om ikke allel'ede nu, vil vtere umu1igt 

at fremskaffe. Hertil slutter sig saa 
S!d!l har Lrwge Koch i sin Kronik haadP. P!lkimoiske Seh·biograiiPr af 
i Dag i Pol!ti/tlm fremsllt PO Kritik st0 ntP Vwrd1 for den nu i Etnogra
R.f Knut/ Ra.~mu.<RenA Ind~at11 p&& l't fiPn ~a& frf'mtrredende Indh·idforsk
Punkt, ~om han p;11n~kf' 'a' ner Betin-
~telser for at kttnnf' bed0m.me. op: hans 
e ftPr "or Opfattelse belt misv1sende 
l rltalel«er skulde n0dig ~tette sig IMt 
i Offentligheden;, Bevidsthed i Kraft 
&f ham. ~a.vn som Polarrehendr. 

Sagen dre.ier F-ig ner om Knud Ra.s 
mussen~ Arbejde som Eskimofor~ktr. 

Koch skri,er om dette, at Knurl Ra~· 

mu~srn11 Forfatterakab ~palt~drs ud i 
,,.n 'Rrekke Rejseskildl'inger, ikke a.l 
tid af l ige sLo1· Vrerdi, og i rn Rtekke 
Sagn, iriL behandlet, saal.-des at deL 

nst bltver sv$rt for EflerYf'l'denen at, 

ekelne mellem, hva.d der er Kf'rne, 
og hvad der er Knuds egen straalf'nde 
Skal om disse Sagn ... Knud skn•,·, 

hvad han mente ,-ar Videnskab, del, 
blev undertiden Romanstof ... bg er 
tkkt ene om at staa usikkert o\-f'r for 

YrerdiPn a£ Knud Rasmussens Sagn
~amlinger. )Ia.n stolted!' ham ikke 

alt1d ngtig paa dette Punkt. " 
Som Knud Rasmussens mauge

aarige, prnonlige Med<J rbejdere paa 

ning, Pn R(l!kkP unn·derlitr" Opl.r~'run

~f'r om for hold \ l'drorendP ~octal og 
matenPI Kultur, Ordltster o. s. \. 

Eli hgnPnde 'ltort, ~tof fra. )[ackenzie

og Ala!!ka· EskimoerM liggrr Pnd.nu 
ubearbi'Jdet. ; rlet Hr Knud Rasmus· 
sPnF- HPnsigt at. lag~> fat paa. det1e 
umiddelhart Pfter hallS forventede 
Hc-lhrPclehP. 

nPr, kPndt,e Knud Rasmussen sin J3p,

/JI'rensni n~ 1 igt>- til dPf, sidstf\. Ha.n har 
i !\lOP \ tl'rJ..er frr.mlagt siOfl Arbejder 
merl rlPn P.tersLe BBdelighecl og Soher-

hrd, uden at indlade sig bHrkPn paa 
ufJ ldcstp;orende Sarumenli(lnmgPJ' el
lf'r forhiUI!rdA Filutnin~er. Al. han i 
nogen .\lasdP sku Ide ha \ P ,.misfor
~taaet '' 11in G racl 6010 .IEI'esdoktor 
fatte1· 'i dtrfor ikke. v, mener. a.t 
om nogen f1k tildelt. den med Rett4', 
cia '81' det nf'top Knurl Ra'illlu~crn 

n~~: at. 'i p1111 rlr>tfP Omr11.ad" Pr .. 
i Stand t.tl 11l udta.le M rul'd uh$:;r 

Esklmoforsknmgens Omra.\l.de, baa.de Kaj flirlrf'l-Smifh.. Thtrkel JJ rrthia~un. 
1 Grenland og det a.rkllske. Kauada, 

st0rre SagkundF>kah eutl Lauge Koo~ 

f0ler vi Trang til at; udlale felgende: Dr. Lauge Kochs Svar 
Knud Rasmussen bar udsendt, flere 

populrere Sagn~amlinger, Ie1·st og Den 0 , eustaaende .Artil.:el har ,,i 
fremmest det, (ufuldendte) i3 Binrls forelag~ D•·. Lauqe Kor.ll, de-r e.u-
Va~rk ,lliyter og Sa.gn fra Gnmla.nd" . sker ltort a1. S\' are. 

H&n beklagede selv, at der ikke hav· Hvad .iep; skre"· i min Kronik, 
dll vreret Lejlighed for ham t.il at ha..vrlll ,il!g OHrv,.jet meget naje. Jeg 
<lffentliggere en mere 1irlrn<-J..abelig bar inl"t at tilfojr og intet at bm·t 
Udgave af dette Stof. Mr.n herlli' [orkltne. Lunqe 1\.IJ!'/t. I.- .-. ... 



Bladet: 

;. -~ , ,ia.~ d e1n okra tu }j 

s ln·iver den( 2 O£C. 1933 

Han var netop i Bedring efter den langvarige Sygdom, da 

en Blodprop i Hjertet hell uventet stodte til. 

Den store Polarforsker skal begraves paa Sfatens Bekostning. 

·, 
·-- ...... __. . .... -. n.daleJet I O.U. 

Saa snar.t han blev sig selv bevld1 seslandet mellem . Independence 

viede han sit Liv til Grenlan<l q Fjord og NordenskiOlds 0 og flk 

hans Dremme s<>m Dreng gik ~ paa denne Rejse undersegt alle de 

p.aa at blive den st-ore Opd.agels~ store Fjorde paa Grenlood.s Nord· 

r ejsende. vestkys~ lndtll de Long Fjord. En 

af Grenlamder.ne, Henrik Olsen, 

Den Iitersere ~nlan'da· der havde v~ret rued paa Dan· 

· ek&pedition. marks-Ekspeditionen, omkom un· 

K. nud Ra bl St d t ' der Jagten, uden at man fandt Spor 

smussen ev u en 
. 

Aaret 1900 og allerede samme a1 bam, Jagt.en slog fej.l, og Til· 

teraar dro~ han ud paa Sin ferst bagerejsen var frygtelig. Da man 

liJle F2erd, en 2 Maaneders Tur U naaede Yderlandet og den sid:sre 

Lapland, hvor han b]. a studered Hund var spist, bukked~ Dr. Wulfi 

Renavlen. Det var hans Drom a under for Udmattelsen og dede. 

omplante denne A v1 til Gren.land. Knud Rasmussen fandt ikke, 

To A.ar senere blev han Delta som han ha.vde ventet, paa dentle 

ger i den f01'ste Grenland~ekspe Rejse noget Spor af, at Eskim-oer

dition. Det l'ar den saakaldte ~lit ne var vandret Nord om GNDland 

r~ere Grenlandsek.speditlon< und til 0stgrenland, men de videnska

L ed.eJse af Jfylius Erichsen, er belige Resul.tat~r a:f Ekspeditionen 

Ekspedition, som T"~rede i t-o Aar var meget rtge. 

I Turen delt()g 'Yaleren Haral 

Moltke og Grenlmnderen Jerge Den tredje o g fjerae Thule-

Brtmlund, d er senere omkom sam· Ekspedition. 

men med Mylius Erichsen pa!l De nmste to Thuleekspeditioner 

Danmarks-Ekspeditonen. Ebpe. var at mindre omfattende Karak

ditionen gik over Melville-.Bugtet ter. I den tredje deltog Knud Ras· 

til Kap York, hvol'. den overvin- mussen ~ selv. Den ledtldes at 

trede under meget vanskelige For nuv~rende Kommand.er God/red 

hold paa samme Sted, hvor Knu4 Hansen, der skulde udl2egge Depo

Rasmussen senere skabte sin KilO ter for Roald Amundsen i Grants 

loni. Under denne Overvlntrln Land• men Knud Rasmussen hav

lagde.s Grunden til det Studlutn de ti{rettelagt Ekspeditionen, der 

Rskimoernes Liv og Livsbetlnge!· fanat Sted 1 1919, Samme Aar star· 

ser, s<>m har prreget en god .Del tede 1 Knud Rasmussen den 4. 

af den senere Grenlamisforsknmg. Thul k ditl M-~- baad 
~ 

ee epe on pr. vwr 

Den 21-aarlge Student Knud Ras· rundt om Kj;tp Farvel til A.ngmag

mussen, bldr·og meget til denne salik. hYOr han indsaQllede gamle 

Ekspeditions st-ore Resultater. '--"~,.,. S 
gren~l\.e · agn 

lians K~ndskab tifl. Gr.enlandsk og ' 

Grenlrenderne var af d en st~rrsh 

V~ardl for Ekspeditionens Delta

lgm~. saa vel sombans Iy8e' :fiumer 

og hans store personll~ .-Mop . . 

Den store Bedrlft, 
femte Thule: · 

Gru.HU~ggelaen. af Thule- Ekspedition. 
Stationen. · 1 4areM 1921-24 udferte Knud 

Efter sin Hjemkoins.t fi a 'denne &asmu~ sin sterste arktlske 

li'2erd, der kom tU at betyde saa Bedrift. den femt~ Thuleekspedi

tneget for Knud Rasnntssens per· tion. hv~ R~$ultater bar vmet saa 

1sonUge Udv1klirlg dg ·Imt-« ham, righolddge, at BearbejdelBell af 

Aot hen ilth. Ji-;.nftte .l...F,{trvelen af dem etuinu knapt ~r tU En de. For-
~ • • "'-..4~ ,..,._~ .. f dAn 
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,.. .. -- -rq; KDad RasmUSHD lotopatcret pa• U.Ultllet I G'au, 

U 
~"DBR lJDSENJ)ELSE...~ af ikk~ blev nogen iBegravelsestale, Mand, der regnedes blandt de stgr

Julehihmerne til Grenland meJl e-n glad og munter Hilsen. ste pa.a Polanforskningen.s Omraa

torleden led der en llil..sen, som vel Det gaar rask fremad med X.nud de over hele Verden, hvis Navn 
. nrevnea 1 samme Aandedr.ret, som 

nok fremfor nogen glredede Gre.n- Rasin. ussen, og HumJJret er der N ... _ d L ansens og ~un sens, &01ll 
lreuderne, en Hllsen fl·a Knud ikke nog~t i Vejen med. Han glre- Scotts, SteyhansoruJ, Byrds og 

Rasmu.s.sen, deres Ven, Broder og der .sig til atter til Sommer at kom· Pea~s. Hans J:Ay var e1 Eventyr, 

Fader, deres HeYding. Det var me .op til Granland, og vtere n:ted l som lrestes ikke alene herhjemme, 

iK nud RaamuMens Ven, Over.roets- Arbejde.t for det Land, han elsker men over hele Klooen. 

sagferf.'r &md, der bragte denne •• • . c F $6dt med Polarhlo"det i sig. 
Jlilsen. •Knnd Rasmussen beder Denne HUsen fra Knnd Ras- Nar Knud Rasmu.ssen blev den 
mig hilse os; onske glredelig Jul, mussen til hans Tusinder a! Ven- store Polal'!orsker, han blev, skyl

ilnen <let er ikke en Hilsen fra et ner paa Gnmlands Bopladser og des det 1kke m1ndst, at ban va! 

J)OO.sleje. Knud Rasmussen bar Udsteder, \ ':.>r alUg.evel en Rilsen fedt med Polarblooet i sJg. Over 

becLt ~ig om at serge for, at d~t. ira et D0dslej1\ men det v-idste in· hans Barndom knitrede Nordlyse
Knud ne, og den bvide arktiske Sn~

mark, de primitive Eskimoer, be
rer til bans farste Barneindtryk, 
Kordens haarde og hrerdede Liv, 
har nan ammet ind rued Moder-

var i fremadskrldende 

goo Bedrlng lige til i Onsdags E!-

tog en alvorligere Vending, mrelken. 

og ~atten til 1 Gaar bar en Blod- Knud Rasmussen fedtes den 7. 
Junl 1879 1 Jakobsbavn 1 ~ord· 

i Hjertet taget hans Liv, -

En e'W'ntyrlig Linibane 
a.hluttet. 

l!.ed den D.ed, d~r var !rygfet 
Wll.luu"''barL e-Her Knud Rasmus

Hjemkomst fra 0slgr.anlanrl 
November, men som t>fler Syg

ens senere Ud:vikling ikke 
venl.et, efsluttes en Livsban~. 

var rig paa Ev.entyr, Fru·er og 
men !rem for alt r ig 

Indsafs. Killld Ra~mus!'en er 
alene en af de stm·e &'kikkel-

ser i Danmarks Historic, ikke ale· 
ne en af Danmartks mest rreru.ra

Forskere, ikke alene Helten 

Efter sin Hjentkomat tra 

1Frerd, dei ko.tn ,ttl at betyde laa Bedrlft, den femte Thuleekspedi· 

1
meget for trnua ~smu'S$ens per- tion, hv!J Re$1.lltater bar vreret saa 
sonlige Udvikllp_g og lter.t~ ham, righold!ge, at Bearbejdelsen af 
det han :Ucke tttXf1e J Fol'Velen a! dem endnu knapt ~r til Ende. For

gr.enland. Hans Fader var FoT· Rejserne.s., Teknix; gav ban sig 1 nyllg kom det sidste Bilnd af den 
stander for det nordgrenlandske Lag med eg; Uter~er Produktion. store engelske Beretning om denne 

Lterersemlnarium - han dooe 1918 der vel ikke blev omfattende, men Rejse. 
som Sogneprtest i Tiynge · Ugger- som 1 bvel't Fa'IQ_ skabte ham en Formaalet med denne R&jse vat 
l.ese - hans Moder, Sone Fleischer, P osition inden for Lfteraturen. og en Undersagelse a:f Eskimoernes 
harte til en Slregt, der havde gjort•50m gav bam .et ekonomlsk Ryg- Liv og Fterden i det nordligste 

den slerste Indsats i Grooland::~ sted for -sine senere Rejser. Han K.anada, Stammens opriodelige 
Udvikling. Norsk og grsnlandsk Jkrev f 1905 ~Nye ?tfennesker• og Bjemsted. hvor den store Hoved

Bloo randt i hendes .A.arer og blan- 1 1906 .. Under Nordenvindens Sve- stamme, Oentralesk.i.moerne, endn11 
de<les rned det sjrelland.ske Bonde~be• , der hastes me-get og hastede boede omkring Hudsonb~en. I 
blod, tllsat med nogle Uraaber megen Aner'kendelse. 1~07 skr.:!v denne Rej.se deltog Knud Ra:smus
jysk Bloo, som Sennen arvede fra han en Bog om Lapland, hvortil sens gamle Kammerat Peter Freu

Faderen. He1e sin Barndom var4ban havde foretaget endnu en SP- chen, Dr. Therkel Mathiassen, Dr. 
Knu<l Rasmussen en lille Grerilren- ere Rejse for at lndsamle Sagn Blrket Smith, Forfatteren Helge 
der<lreng, han 1egede Grenlrender· g Eventyr. Bangsted og en Del grenlandske 

barnenrs Lege, og blev hurtigtden Hans Tanker kredsede dog sta· Esk1moer. Den 7. December 1921 
mest forvovne a f dem, den dyg- ig om bans Barndoms 0, og I forlod Eksperutionen ombord i 
tigste til al Idrrot, bvad ent.en det 1910 opl"ettede han saa Stationen Knud Rasmussens gamle Skib ~SB
drejede sig om at k":e et HundP.- hule paa Kap York, der senere kongenc Godtbaab, gik gennem 
spand, skyde med Pil eller kast...,. ar dannet Udgangspun'ktet for en Hudson.Strredet til Lyon Inlet, 
AJlerede fra ganske lille taltt> han k'ke af hans store Ekspeditio- hvor man opslog HOIVedkvarteret 

Gr0rll.a·ndsk SOOl en lndlf.edt. Hanslner. GrunJireggelsen ar denne Ko- PM en 0, der blev kaldt Danske-
111oder tRlte med ham pna det, Sprog. Ion1 var en Bedrlft. som fik stm 0en. Fra dette Sted drog Deltager-

(Forts. Side 6.) Belydning. og som fortJnlgt spillr- ne enkeltvis eller Parvis ud paa 

de en ikke ringe Rolle under Pro· en lang Rrekke arkteOlogiske, etno
cessen 1 Haag. grafiske og geografiske Ekspedi· 

tioner mod Nord, Vest og Syd. 

Den f,oo-ste Thuleekspedition. Etter to Aars Opilold her havde 

I 1912 drog Knud Rasmussen ud man samlet et ave~rdentlig rilgt 
paa sin ferste Tbul eekspedltion. Udbytte, og Ekspedttionens Delta
Sammen med Peter Ti'reuchen og to gere drog tilbage til Gr9nland moo 

~kimoer, · drog han tvrers ov~r Undtagelse 81f Knud Rasmussen 
Ini\Iandsjsen med. Hut)'deslrod(}r selv, som sammen moo to Polar-
til Danmarki 'Fjofd, 'genpem <I,enrie esklmoar ti:ltraadte sin store, even· 

og J1nd~pen'dence F'oro tiJ Vildt- tyclige Rejse Nord om ~da 
land. Han viloe bBve vteret tilbaga langs l.shavets Kyst til Ben-ngs-
genpe~ Peaq--Ka nal~n, og vidsfe strred_et. Ved Kent Peirinsula st~
P-nonu ikke, at Mylius Erichs~n te Fllmsfotograf Leo Ha:nsen til, 
-havde konstateret, at denne Kanal og sarnmen foretog de nu den sid
siet ikke eksisterede. Knud Ras- ste lange Slrederejse, til de de!ll 14. 
.mussen gjorde den snmme Opda- August 1924 ankoru til Kotzebue 
.gelse, og vendte saa tllbage oveT Sund, hvor Rejsen sluttede. Knud 
Indlandisen til Thule. Rasmussen har selv 1 flere Beger 

Han bar selv 1 ·Min R~jsedag· skildret denne ETentyrrejse, hvor 
hogc give-t en fortrreffelig, frisk og ban gik fra Eskimostamme til 
festlig Skildring af denne Rejse. Esklmostatr.JDe og medte Eskimo

er, som aldrig havde set nogen 

hver enesle Dreng i dette Land. 
er tillige en a! vore faa Per

igheder at Verdensfor;mst, en 

R . d k d hvld ~and. Hans Bog om Rejsen, 

eJ5ell er OSte e •Fra Gr0!11and til Stillebavetc, ud-
Statsminister Stauning ~dtager Dt. Knnd Rasmussen ved Bjem.kom- ' • 

aten fra den ferate &ks. pe41UOD til Ottgrenland. M L 1· sendtes l 192o, men to.ruden den 

I
I J to ennes.t:e IV. bar han udsendt en Rmk::ke B£fger 

Bemlll\rk den neJa~ge Adrcaael Nr. u. g'l61se. J . • · 
~~~~~~~~~~~·~ H1m lfootes J Knud ;Rasmussen tiltraadtei sin fra denne ReJse, eta fl~ste paa En-

~ J • lill B tik I Gre11aa, hvor .u~ws ).: a'-toJ. -.~ - - n~ste store Ep~ed1tlo:n 1 .1~16. gelsk~ihvo~~ h: gen.gaver! ~: 

I 
JDID . e U skomand. Han begyndte sit Arbej Den varede til .1918. le 

65 
mo e ~ som Tu m 

bas den fineste 0 Pllk , de som Trreindustriarb&jd:J . Sammen med Dr. Lauge samlede 
1 

Massevls at paa ren. 

~ Holger Hansen IRa.nders 'l'rtevarefabrik 11904 Kooh og den svenske Dr. Thorlld . 
, l!lJea,~~· ~~ . 'kxml ,her hurti:gt in.d 1 0 . _ _· W ulff samt fire Grenlamdere drog lEreadoktor med mere: _ 

· · ban ud for at underaege Forbtndel- Denne Rejse1 efter hv1s HJem-
1 ,. . • - - -



r!J baoe Aktlon Ul Ford&! tor Nat.!o

na.Imusee~ staa aom &t emUikt Mkne 

!ra ha·DB i6vrlg4 rige Lh-. 

a.1 den danske AdvO'kat, ~ eom .rtf .. 

kerr giorde et dybt lndtryk paa aile 

de Ti.l.itedevmrende Gi paa Domstoloen. 

Dr. Rasmussen havde mange Venner 

her t Norge, og ban tiat~ Norg., og 

Nordmll!ndene meget bejt. Da Ge0o 

grafisk &'~kalb boldt Mindefee:t f•"Yr 

FridtJof NBJlt>--en, blev Knod Rarlm~ 

,;en kald\ berop for at holde Tal~. . 

Dr. KDu.d Rasxnassen. 

.omst han byldedes ved en stor

laaet Ba.nket paa Skydebanen, ind· 

1ragte ham T!tlen som ...Eresdok· 

()1' ved KEJbenhavns Universit~t. 

Ian er senere blevet &esd<>kt.or 

<ed det berEJmte St. Andrew-a Uni-

optaget en stor Gl'9ll!landsfllm, paa 

hvilkem der en~ arbejde& 

Om denne E ksped.iUon har der 

veret fortalt saa ~get, at den end· 

nu vil vrere Lmserne i frisk Mlnde. 

I vidJe Rlredee. og salll"~ i Gran

land, vil det~e DadSbudB~b vrekkP 

dy!b ~. jeg selv t eler d;rb~ Ta~t 

af en brav Landsmam<l, en sOIUd Me1· 

at-bejder, en hel'11g Ven. 

Knud Rasmussens &re store 

Bedrifter. 

Dr. Lauge Xoch u<ltaler: 

•ersitet l Skotland, har faaet For· K.nud Rasmussens 
jenstmedaljen 1 Guld og Selv og 

- De·r er fire Tin~ i Knuds Liv 

soon jeg gerne vii fremJusve ved d-m

IIM! LejMglhed, for<li de sl-adig ri ~ bli ve 

etaa-ende I vort Lands H istcrle. F1:1; 

det ~erste er det 0!)reLt{'lsen ·&f Ko10· 

nlen Thule, bovorvoo KnU<l &ikrede 

Danmar.k d·en Del 8lf Veatg.reu!ancl , 

soon var amerikaOBk IntereS6tlSfOOt't' 

r'or dei andd Thule-Eksp&d i lloneon !II 

Norogr0n·lan<t, bv~>rar den terste nrer· 

meet var en Sporls!)rff!Statlon, m.:;n 

genialt gennem!ert med Mkimoisk 

TeJkrliltk, ·og-de.n -anden Thule -Ekspe:li· 

tilo:n, der tik det tM~ .For!OO, at 

to Menneeker sa_~ Livet til paa den. 

For d1elt :fu"lt!id:je maJa n:remes R4'l ud Rl).3. 

mtJSSet~s· Eksped:tion "Nord 001 CleUJa

da, der bragte et saa Q'limrende Kt>nd· 

e'kla b tia d~ 08tll.adfsk-e E>ski11noer, a:t 

K6ben'barn &iden er blen•t Centrum 

for deone Forsknlog, og fur det fin· 

d{l K·nud Ra~mussens I ndsa!B paa 

0stgrenland. Som Menneske va!' 

Enud em Ma'Od at <lie store Llnjer. Jeg 

bar rejst moo ham l to Aar, og je~ 

bar staaet voo Siden ar .barn I et Par 

alt de B.lh"Ol"l~te 0jett.t;!kh I hans IAv 

Dt'<tt.e lll!rte mig at kende Knnd fra 

en Side, han lkke eilers bar tn Skll" 

Her ned'6 g-jcm:Ie .ban Irndtryk a.r {II 

vll!re en Man<! med e~ lyst Sind, al~!~ 

i Festet~mnlnr, men bag denne St-&m· 

ning laa dytb Mvor og en 6tor P\tl'

sonlig Dygt~oed. H<avde ha-n ~\ -1!g 

Opgaver, trmngt{l h~ med St'>Jgh,rt 

fr&m til M a a let, O>g hans 11k.uell g-:>· 

Vllje gj{)rde, at han rutki naaed<? 

delle. 
>r b!evet &esmedlem af en lang s d 
~kke videnskabelige Selskaber yg Offi. 

tg Institutioner Vereen over, uden Under Opholdet f Angmagsalik Han havde Gr~nlaendentes 

tt alle dlsse LEresbevisninger paa blev Knud Rasmussen aiyorUgt dybeste F ortrolighed. 

l()gen Maade gjorde bam stor paa syg. Det meddeltes ferst, at Syg- Dlrek.f.or Dauoaard fensen, Gr~Jn· 

:let. Han blev ved at vrere den ®mmen skyldtes en Kedforgift- J.ands Styre!S(', ud taler: 

wnme raske Dreng, ban altld hav- ning, men senere b1ev det fortalt, - J eg bar koendt Knud Rssm.t~n 

:ie vreret, og Aarene syntes at vrere at ·det var en lh11uenza. Han var 1_ m~·Aar, li~ fra. jeg I JJ)OO kom 

gaaet oogenlunde usporllgt hen imidlertid saa alvorllgt syg, at mlllll td·Jl Grbl!lnlan{!, &RDJ&g ke~k(jtel Skbaml • mbt-

. • • 
ellS an eom l'tln,g gn, a~ Pr 

over hans raske I,ndianerprofil. frygtede for hans Llv, og 1 Ekspe- 1 Kl1ben-havn. H-an •ax .be~t igennem 

Knud Rasmuuens lndssu 

pa.a ~stgr~nlan-cl. 

I de senere Aars store Udforsk

af 0stgr0nland bar Dr. Knud 

lndlagt sig den sterste 

Den 6. Thule-Ekspe· 

eom kom i Stand i 1931 

-ditionens st<>re Motorkutter ,.JG. et etor t ' Meoneske, et af de bed!!~. 

vioqc blev ban fert Syd 01tn Kap j&g b.ar keruU, og h'llns Vll!rk var 

Farve! til Ju1ianebaab, hvor han saare be~ydellgt. HaDB s tore Re~ 

bl india S eh d ov6r Indland818en vii etadig vtere ~ 

ev gt paa yg uset un er af d~ 6mUlokfflle Kapi~l•r i arlctl.-lt 

Behandling af Dr. lAurtmt Ohri· P~Mknings Historle. De B9ger, han 

stensen. Da man mente, a t en BJod- skrev om Grmtlamdeme. var f!'f'mra· 

overfersel var nedvendig, blev g&Dd{l. H111n ba\~e GrBniJmn.<Je.rnf!ii 

Gronlands Handels Damper •Hans drt>eet{l l"ortrollglhed, og han fortatte 

'Egedec, som netop befandt s ig ved deree Tanker stilfll!r<l!g1 og j~evnt 

. . Men tordl Hjertet Iaa b&i' ved, Mt>v. 

Vestkysten, dtrigeret lnd til Ju· d.et etor KuMt. •Knoo Rumll68en bar 

Uanehaab, hvo-r Knud Rasmussell som !ngen ~n fol'li!aHt n bkl{!p 

Baand melllem Gr&nl·a nd og Danmark, 

Dr. Rasm\l88en var trl o ver ordentlif 

oharm.,ren<le og elsk vll!rdigt Men:le

S'ke, eom altld kurode fo t't>'l·aa og ris

.:;p&ktere andreB Menlnger, ogsaa M~ 

ninger og Op.fa tte!der. som ver mOO. 

$At b ans ~ne. Det gav slg Udtrylc 

under GroolandstJtriden. Under den

lle u<ltalt~ han siz o>erbovedet lkke 

til Blad~ne. De r kom alodrlg et bi tte-r~ 

Ord fra bam om Nordmll!hdPne; me::r 

hm f el-te mtur"Jii'gVJs dalAk og eliod 

belt paa det da'll8k{l St.:mdpunkt Hap 

var s aalerles Medlem af DaMkPrnes 

Gron!an<lsdel&a'Stlon I Haag. Det er 

et stcrt. og smertellg·t Ta.b, rJom P-o1ar

fol't'lknl·ngen og ~tudiet ar Eskimoer

lm'l Ll v li der ved Kn ud RaemtJBeellll 

Ded. 

Knud Rasmussen og 

Fridtjof Nansen. 
Eo a:1 Knud RMmuet~Pnt: ~ 

Venner i Norge, Pr01f~or 4- W, 

Breooer, bvi.s Na~11 oasaa var stll!rki 

fretnme un<ler Gronlandsdtriden, uc; 
ta'ler: 

- Det er et Tab for ai Droderne 

Polarforsk.ning, a~ Knoud Rasmll!-IS~ 

er de-d. Jea tenker lktk.e bl-ot paa a lt, 

.:;om Laa foran ba m af o>tore Opgaver. 

som han hovde ~til-Jet slg, og som l:t• 

geon and61n nog'-en Slnde bar haft t~l1ge 

Foruds~etnlngu tfl at leM .;om ban. 

Men j{lg te01ker pas, at han er gaae.i 

bort fra ArbPjdet med den 5. Thul~ 

Ekdpedition, som eT en &f de mll!r· · 

ke-Mggte, som er i\lort 1 EsltlmOif'Orsk:· 

D'ln;g&n.s B lstorle. · 

Han v .. r en eruptiv Kraft, en Per-· 

son li.g;hed at store Maal. Han felte si~ 

i evig Goold til !\ansen. nel'll!l~ntr han 

i 19-ZS kom bjem fra sin store Slrude

l"&Je& fra Gra-nla.nd ti l Stillohavet. 

sa.mlede 'han n-ogle norske Vennrr 

ombor<l I •Frederlk V liJ«, medens. 

d610 loo i OsLo. Her byid·ede Na.n~e~ 

ham i en IIUe Tale. som bar frem 

baade Fa.gma.nd&ns BPundring llg 

V~n·llJEml!l Lyk'keral,el&e ved udtfm 

D&lld. 
Fern Aar efWr, 17. ~1~j 19.30. g ili 

Knud -R.t&m Y.s.s~ .. .!~~g. N~Q&epa £< is~.e. 

UU>n~-r DramlneiBVejen i Os!o I dt>t 

Stille store Tog, fls.nkerel ~ ~ge 

Sider a.t Aa·rets StndM terungdom. 

Han gik alene. Der havde danne\ sig 

et natorligt R11m for ha.m i T ogef; 

&am en tavs Hyld~t om dette deres 

•idste Mede. 

Et Venskab genn-em m11.nge Aar 

band<t o• aUer kt sammer~. os del s~ 

lin Preve I Gronland&$agen, da vf 

at.od mod bver'llndre saa &tejlt, som 

2 ~tenuesker kan ge~ · 

Smigrende fransk 
Udtalelse om Knud E 

-· ·-·-~· "" '-"'"" o..aHuruetcl 
ker I disse Dage et heJt og flot 

ntNs adskllltg Opsigt, Jkke alene 

Grund a/ sln lmponerende Ster. 

e, merr OQ$(1(1, fordJ dets FarV6 1 
. . - . . . ·~· . ~ ... ,. ' -

Urenligt Bageri 
i Drn9'dP.nt~adP. _ 



amme raske Dreng, ban altid hav- ning, men aeMre blev de' fortalt, I - Jeg bar k~ndt KnuoRssm~n 

e vreret, og Aarene syntes at vere at det var en ln1luenza. -'Han vu ~.rna~ Aa:r, Ug~ fta Jeg i l902 lrom 
. . . m Grenla~. ~ j&g kendte ham, rut· 

aaet nog~ll.mde usporligt hen JmH:l!1ertl-d saa alvorl!gt syg, at m81D I dens ,ban ~rom Dr.eng gdik 1 SkOI!E' bPr 

K~;~·R~~~~~~~~~-N~~~.o~.~--p-s-K~.~~-e~~--------------------------

OCbver l>rzomtnellfJVej~m J Oslo I de~ 

ver hans raske Indianerprofll. frygtede for hana Llv, og i Ekspe- 1 Kdb&O'bavn. Han var belt igennem 
slillll store Tog, fl s.nkeret J>B,a b~ge 

S ider M Aarets Studenterungd()tn. 

ditionens store Motorkutter •Ki· et eton ~eoneske, et af de bedt> -E> Han gbk alene. Der bavde dannel. ~!g 

Knud Rasmussen& lndssb 
paa f{)atgr~nland. 

vioqc blev han fert Syd om Xap jeg bar kandt, og hans Vrerlt rar 

Farve! tiil Julia·nehaab hvor ban saare betydell:glt. Hans store Rejflf 

blev indlagt aa Sy ebuset under ov&r Indlandsi&en vi~ ~tadig. vrere t-<~ 
• p g ar de snwlttfSte Kapttler 1 arktl .. lt 

et naturligt Rum tor bam i Togl"f; 

som an tavs Hyld&\t om d~tte do!'es 
sidste M0de. 

Et Venskftb gennem ma.~e Aar 

band<t os stmrkt sammen. O$" del stod 
sin Preve i Grenla.ndssa@'en, da vi 

stod mod hvet•andre saa stejlt, som 
2 ~feonooker kan genr. 

I de senere Aars store Udforsk· B€1handhng af Dr. Laurent Chrl· 1"<>-tw~tnlngs Bietorle. De B&geT, han 

.ing af 0stgr~nland bar Dr. Knud stensen. Da man mente, at en Blod· skrev om Gmn!amdeme. var fl'l'>mra· 

tasmussen indlagt sig den sterste over1'ersel var nedvendig, blev g&n<Ie. Han havde Goonil~ndeorn!N' 

'ortjeneste. Den 6. Thule-Ekspe- Grenlands Handels Damper ·Hans dy<beete F~rtroiiglhed, 0 Z ban fortalte 
deres Tank~r s~U l'rerd!zt og jrevnt 

Jtion, som kom i Stand i 1931 Egedec, som netop befandt sig ved Men cf{)rdi Hjertet laa bag ved, bt:ov 

amtidig med, at Lauge Koch star- Vestkysten. dlrigere& lnd til Ju· dlrl st{)r KuMt. Knod Rasmussen bar 

ede sin treaarige Ekspedition, gik lianehaab. hvor Knud Rasmussen som lngen anden fopmaaet a:t bl-ndt' 

n d&t sydli.ge 0 stgrsnland. Det bJev taget ombord. Ved sin An· I Ba·and meldem Grenltmd og Danmark, 

·ar vresentlig en Kortlregnings- koms~ til K~benhavn var Knud 0~ hans J.n.dsats vJl etaa tH ~H~tli: 

t'd' nn~ • d Tider. 
•kspedition, men sam 1 tg saa .n.cu>mussen mege. syg, mere &n 

{nud Rasmussen Lejligbed til at hans Venner lod Offentligheden 

•oretage en Rreke al'keologiske og vide, og man frygtede endnu en· 

'olklorlstJske Studier. Aaret efter gang fC1r hans Liv. Etter en Uges 

dgik den 7. Thule-EkspedJt.ion, at- Ophold paa Amtssygebuset kom 

.er til 0stgrenland. Denne Gang der imidlertid nogen Bedring, og 

1entede Ekspeditionen i Angmag- denne Bedring syn tes Rt vrere ved

!Calik Dr. Tberke1 Mathiassen, som varende. Feberen forsvandt. Krlef. 

~oretog en Rekke interessante Un- terne vendte tilbage. og Humeret 

:Iersegelser af gamle Nordbo- og var godt, saaledes som det blev 

~amle Eskimo-Bopladser. Blandt meddebt Grsnlrenderna 1 Radioen 

andet vii man huske de r ige Fund fQr!eden. 

paa Skjoldungen. Ekspeditionen i Det var ved 4-Tiden i Onsdags, 

r var en Fortsrettelse og A.1slut- at bans Tilstand pludseligt forva!r· 

1ng paa den 7. Thule-Eksped.ition. redes. Hm1 var dog ved Bev1dst· 

orinden bavde Knud Rasmussen bed det meste af A1tenen -og bav· 

eltaget i den tyske Film.sekspedi· de ingen sterTe Smarter ud over 

ion, Mm med Flyveren Udet op- noglle AnlRld a! .A.a.tlOOned. Kl. 1,20 

g s. 0 . S .·Ftlman. Ogsaa paa dede han st.i1oo. Ove1,tege J~rgom

nud Rasmussens egen Ekspedl· sen bebandlede ham fit! det sldste. 

Den st;rste Eskimofors-ker, 
der har levet. 

Knlld Rasmussens Ledsager pas 

den temte Thll'le-IDksp.edition, Or 
·Pihil. T herkel Mat hlasson, udtaler: 

- Del &r med den st.erste Sorg. 
~ modtager Budska~ om Knmf 
Rasmussens Ded. Han var et berl!g! 
Meoneske, eo pragtfuld Rejsekamme
rat o~ den sk!rste ~o-Fo~k~r 

der bar Je~t. Eek.lmoern~ aaooeii.>;E' 
Kmtur var hans egentlige Felt. In· 
gen havde eom ban Evnen til b~.trt.!g~ 
ai bllve gOO-a Venner med priml~ivo> 

Ec:lkimoer og forstaa deres hemmelig'! 

T.an·ker ~ faa derea rel~·lese Fore· 
sbi.Hill.ier at vide. Bans tre etorP. 
Bind am Centraledkilll'O&rnes aaod->· 
Uge Kttltur vi1 til aile Tlder staa ctOm 

et p rag'ilfll'l<l,t Mooome.nt over b.aru. 
Uv oz Vlrken. 

ion blev der under Ledelse l.lf den Knud Rasmussens Rustru og Born En Udtalelse af Docent Hoel. 
yske Filmsmand Dr. Dallsheim var til Stede ve.d D~dslejet, 

n af de· ·behlste S0nner, 

vort Land har haft. 
n U dtalelse af Stats-
minister Stauning. 
Statem.inist-&r Staunlng udtaler 

ednin.g af Knud Rasmussens Doo: 

- Dette Dodsfalrl kommer som en 

yggellg Ovtn-rasktJlse. Vi renteJe 

aa sllokert, at Faren V'Sr ovel'l'ttaa9<. 

· gla>dede 06 over Etterr-etn1n1rerne 

m Fremgang 1 B'-e,bredelsem oi t6ler 

derf()r endnu mere ra.mt at DOOr!· 

d&'k.abet 

ska-ran, Vl~enekaben, Grmililnd tl: 

Danmuk. 
Knud R.a.smUMOO v&r '9'6, ndk &tl 

at de bedst.e StmM-r, vort Land lin 

haft. Hans Indeeta J GreolMldsf()nt· 

~en er frentraieooe, oe endll 

ha.vde han en etor FQan.. sam ausa 

ikke blev heU tuldfert Hans K&

lig!bed til Gnmltmds Bef'oikn.ine, etrt 
han 88'W tUherte, va.r verm oa r(. 

og hans Kendiikalb bil a-It ~el"''J)f 

overg!k:, bva~ an~T6 :tormaaede. 

K.nud ~ var lm!dlerb ' ' 

ikte bl~ optaget a1 Grsnlaoo, 

Danntarks eltarpeste ~tander 

un<ier Grenlandstitrlden, Doooot Adolf 
HoeJ I Norge, ootaler: 

- Dr. K.nud RastlliUf!IB&n V'llr ud~n 
Tvlrl den sterst.e nu!erende K&nder 

ar Fskimoerne, eom ban oml~tted4! 

moo en ~ledende l!nteresee. Det aav 
sig at smu.kt Udc'!Jag 1 Haag und<>t 

Grenla.ndsproceseen, da ban tkrev et 
¥armtffJ~ Tnrtlreg. ~om hlev l~Mt ·\(: 

Smigrende fran_sk 
Udtalelse om Knud 

, Rasmussen. 
Paris, Torsdaz. 

•Le Terll.psc skrlver i en Ari!"kel 

om Knud Rasmussen: •Den arlrllS'ke 

Verden v/l atdr lo mere helt bllve dot 

for os, som den va.r, da ol bleo lnd· 
fBrt I den at denne oharmeronde 

Aand, der I sfg forbandt d~ to Raoer, 

bvis Blod var blandet I hans Aarerc 
Idet. Bla.det skrfver om Knud Ru

mussens Kariere, minder deL om, at 
den afdAde Foraker var . iEre.>dok~ 

ter ved talrige Universiteter, og at 
ban flk det geogra.tlske Sel&ka.b f 
Paris' Medalje, ligesom · han va.r 

Officer a t iEreslegione"D 

Knud Rasmussen 
begraves paa ~tatens 

Bekostning. 
Statsntinister Stauning har i 

Gaa.r truffet Beslutning om, at 

Knud Rasmu8sen 8kal ~gll'8.ves 
paa Sf.aten.S Bekostning. Dlrt>kter 

Daugaard Je-nsen ovsrbl'8gt.e En· 
ken Meddelelse berom. Fru Knud 

Rasmussen vil selv tr~effe nwnnere 

Beste.mmf'lse om l'id og ~ti-d . 

' Det er et meget stort T·ttb, V:i bar var DaMk og rdede det'!or ag&aa Knud Rasmussen modtagea af Unde~lllogsmJ.nister, l'ru N1Da 

1. Dei gtelder Fatlllillen, V-enn-e· B.ista,nd IPS& anme Felter! og Sl&x( ' eftor B.Jomrko.m.aten fra diD. . S. Tli.Uleeb~Uou. .. 

~--· , = .uuge ellieJt dg flat 
rantrcs adskillJq Opslgt, Ikke alene 

!ll Grund a/ sin lml)Onerende Ster
~se, mea oosaa. ford/ dets Farve i 
a he} Grad adsklller slg fra Kore. 
1rneS. Det er ooersprejtet med Me

l oo skinner hvldt oo solvaotlot l 

TQO.{Jt'n - et usredvanllgt Svn. 

\ 
Di..rekttfr tor •Transvaal Stc! l 

~ Syndfoailec i J<fl211l!Df6bU!'; 
'uf Larsen kommer l Dag hertll tor 
bo-lde Ju:l ib-oe sdn F.amilie her. 

RetsprleSid~nt N. C. Boeg k>Om.mer 
lforgen hertil <fra KonstantlnO'pel 

r at bolde Jul hjemme. 

I F-orbdndel.se rued Pressens Radio
fts ud&endes S. Juledag den ZT. ds. 
. Kl. 19.10 eL Int.erview med Jnden· 

~lnister Bertel Dahloaard: Kon· 
trterlngS'loven og dens Virknlnger. 
Bd Mlkrofonen l nden.rlg&mlnlster 
~riel Dahlgaard og RedakiBr Gun· r Nielsen. ___ _ 

~mea~ten ID. ~~ bllver de'l' Ba. 
i0018!6ni.ng m Dom.kirkens Taarn. 
r-ogram.met er Julemelodier. 

RosenborO·SamllnUerne er lukket 
ll6ll t bens<lag, 1. Juledag og Nyt. 
l.r6dag. 
Kunstlndustrlmuseet m luk!ket 
llea'ftensdag, Nyta.Ar$aftensdaa, men 

1ben~ 2. Jwedae og Nytaar&deg fra 

I. 1-4. 
BioJ,foteket er hrkket fra Ssndag i. 

!. ds. til Timdaa den 2. Janu11r. 
Naflonalmu~t e-r lukket Ju!~af

nedag og 1. J uledag. 

SoolaJ.I>emokraten bar modtaaet 

1}gen<le Bidrae: 
Til •De Garnlec: Fre Systuen De 

· n.ske Skjorte!~tmk&r 1'1. K.r. Z5 0re. 



Ti> 'M.and, en Smed o-g !h·a.DS LmrUng, 

·wu i Hatting Vied iHI().rsens ~e.a'€/t ned 

! en Va!lldibEllholder for a.t m181!e t:Wn 

iln.dvendtilg, Otg die. 81llVIelllidllle IDle~ SiV

&Ileanert IItlied Pla11lB prejtmllll'®_ l8if F-all'l\'o!lil', 

Da de lb.arvld1e o.P4Wlldlt Siig Iii V &IJJdJ. 

belhloilldleo:lem. i ~ TI'<\ Vlltr a~e~t rl:em. 
IUJlJJulbiigst .flit lloomme ~ art Bt'!h!OLdlei"'O 

~-
lOe!l'.es Ra:a!b om Rjiell\P bl>e.v h.ms!t alt 

' - --- ~ ~~·- -~ ....... tl .... ~ ....... - · _ ... .............................. .. 

Den ~re;l!p, der i 0j~blillkik'El't <Yr I ser ·()~ Fej:ta•gelser undgaas~ lliVis de1· 
til :ror Dis,positi<m, er meg.et etrer.kt nu blivetr mdledlet ~ eftelkVlV Under· 
optage.t, og e.n vi!1kelig Und~megel~e s~lse af lhele dette v.igtilge Spm-gs-

• . maa~, og a.t der dim~te:r ti:Lflyder Of-
as'! .A'!Jk.olhoolfol)gtif.bl1!l!l!glelrne ved Pa'l- tootlighed-en fy1destgm-enrle BeS!rod 
&.Pl'.0jtnlng t8if Lakrfarver •k.r-mvea: yder· oon Resultate't. 

~rceindustriarbej,der
forlimndets F ormandsvalg , e.ndre !P'aa VmJlksted~, og d'€1r &end· 

tes Boo efter l<'aldks Red~·Ol"PS 
t HoJ.'66DS, der :fl:J;: de to fMand lbragt 

op 81! Be!ho1der~n. 

~ Tji!Bt.and v~ .iJm~el"ttd vdt>d Hove<lkasserer Jens Jen'sen valgtes i Ga:ar af Clen ekstra· 
IBestyr~lse. B!iad·e Srne.d <l'g 1La:n!llm,g ordimere Kongres .til V. S. P·etersens Efterf9flger. 
var oodd!I'Uikne. De Nl vede 'l'.Undlt oom 

fuilde Mtend, slludrede o-ven s>ig og 

vhlite eirktk-st't we.r? f.al"<i~t med Gllans 

~or en SpirliJ1uspre1Ve, 

Lrfdvig Sprensen, Aarhus, valgtes til Hovedkasserer. 

Da Soclal·Demolcratens Kootra- , tiollSalrbejdet som M·edlem af Ran-

-;===!::======:;- hootmoo.e fur en Maane®tid siden ders - .A.1ldelmgell!S Bestyrelse og 
enstel1li1lligt valg.t~ Foi\tn8.Dden ix;lr blev dens Fonmand gennem 15 Aan:. 
Dansk Trmindustriarbejderfortbund I 1909 valgbes Jen.s J ensen i:nd i 
V. S. Petersen til Forretn.in~8rer Forbu.ndetls Hmoobestyrelse, 1 
lor vort Blad, blev diet nadveDJdigt 1916 valgte lrJOingressoo ham til 
ftoi.r For.bun:det 8Jt sa~ sig Em ny Sek['etmr, og i 1926 blev han OIVer

F•m:stemand. draget Hovedkassererposten. Gen· 

Bliver Rugbr¢det 
hurtig t t¢rt? P r¢v 

•• 
SCHLUflEI· 
N•~ BA~ 

BQ0DFA8~ 1KEN WI' 
HAFNIA 

20 Tabl. .. 70 0. 
50 ., 1 Kr. 35 
~00 .. 2 " ' 25 

i~ 

er den bedste og bllllgste Form (or Aee
tylsallcylsyre. Virker paa $amme Maade 
uden Syrens ubehagellge Bivirknlnger. 

Fau paa aile Apoteker I Orlcln alpaknlnr. 
Hvu Tablat e r t t e mphtt .,Albyl Lao", 

Levens kemiske Fa.b~i·lc.. 

I den ..Anledning afhbldtes d. Gaatr nem disse mwnge Aars .Axbejde i 
i :oFollkets Husc paa· J111gt<vejen en Forbundets Tj'!IDeste er hans Ind
ekstra~re~r Koog:res, hvorli ca. sigt b1evet prurret med hans Mgter. 
150 Reprresentanter fu1r Trreindlu- en Sans og Rilogskfllb, og vi f£Jler os 
striarbejderfoa:bwndets .Mdelinge.r o,nerbeV'iist om, at Fox>bu!llldet 1 iham 
La~ndet OlVer delrog. bar :faaet en vrerd]g A11elser forr 

Resu11!tatet a1 Kongressens For- V. S. PeterBen. 
hand1ing.er blev, at man med Ak
lclam.ation valgte Forbtmdets Ho
v&dikassener J ens Jensen til ]'.on:. 

lrundslfomn.ai:nd og FonmandM ifox 

Aartbus Afdeling Ludvig Serensen 
til IDwoo.kasserer i J er1s Jensens 

· ~:!.ted. 

:K.oolgres~ der leded.es at Otto 
J fJrgensen, Odense, fiik et ret hiur
tigt Fwl~b. Der stod en De-bat om, 
hl'l•orvidt man slrulde lade den 1 
Sommer valgte Rejsesekretrer Ml
ohael Petersen bestride baade Po
sten soon Rejsesekretrer og soan 
Flovedikasserer; men dette aifvistes 
under Hensy'n til de Sbo!l'e Opgaver, 
der lliggen: o;g venter paa en Rejse· 

~~~~~~~~~~~~~~ sek!retrers gennemgribende A;x~bej
de :ru:ndt om i .Mdelingerne. Et Ar
bejde, som Kongoossen rigtig·t saa 
var for van~dtluld·t til at indtage en 
Andenrangs Plads blandt 0Il~.a1Ili-Forher vore Betlnaelser 

ved K•b at Ure, Radio 
eller Grammofon. 

Absalonsgade 25 
Vester 7961 

Det ) igtige J U L E-PAA LA: G 
llr store og 1maa er 

~:yc;,..~ 
Jaekre Paalaegs- Chokolade 

En Pakke til 5 St~. Mad 
· 25 0 re. 

faas overall. 

L..L. Hevleb 1110oke (eget Fabrlkat) I 
~ ti Ster relser fra .ll.r. 12,25 V .serk• 

W 
tejs kasser med kompl. V""rkteJ 
fra Kr. 2,85 til Hr. 25,00. LIJV• 
~avverkteJ fra Mr 1,.50 ~il Kr, 

, 4.15 .. BemeverkteJ fra hr. 2,15 

W til Kr. 2.00. Vaorkt eJ for ~e· 
· ta lsl.fljd i st9rt Udvalg. f. Eks 

Skruestikke Kr. 0,90. 'Bor:ema
$kloer Rr. 1,55 1 Sret File (6 St)<..) 

W Mr. 2,00 o . .s.v. 
Kuo de bedate Kvallteter fe res 
·or; ill abs olut billigsfe Prlser~ 

Lever!(l)der til Statens Slejdundervisolog. 

H ")sen Va~rkt oJ- og Bovlebamke.(abrik 
, .v · . Vognml.tgergade 11. Kbhvn. K. 
· C. 474.9. Gruodlagt 1S'7S. • 

Bemzer k dell neJa~;tlce Ailreuet Nr. u. 

sa·tionsopgave:rn.e. 

De nye Me nd .. 
Som alle1,ede nrevnt valgtes Jens 

Jensen med Akklamation til For-

bundsfol'mand, efter a·t V. S. Pe· 

Den DJ"Valgte !Wvedkasserer 
Ludvig Serensen er 41 Aar gammel l 
og :!Bdt i Aa11h.us, hV'OO: han tidHgt 

Landarbe jderne 1 ... ~pk1n-T . ....... ' •• ~ 
1 

Anerkendelse a~-------
• fre:mmoe Beskwftlgelsen paa Laruloet 

---- .ag f orOOdre iBollgforhoidene. 

Men samtidig kritiseres, at l 
_ Arbejdstiden b¢r ned·sre:ttes. 

. • Under Henvisnin.g til den lange A:r. 
Krav om yderltgere F oranstalj be:jili>tid pa·a Lande-t skal vi llg>eledee 

' Bekam1 henstil!e til Re.gering·en at' tage 

Spgrgsmaalet om en Nedsrettelse a! 
Paa et Hovedbestyrelsesmede, I '1 Arbejdstiden for Landbruget og 

som Landarbejderforbundet af· k Landkommunerne 0 p til nrermere Be· 
holdt den 19. og 20. December , u 
vedtooes f eloende Resolution, sti- handling og derom fremsrette LoiVfor-
let til Stalsmlnisteren oo den so- 5 slag fi>r ogsaa herved 111t give Be
oialdenlOkratlske Rigsdausor uppe: r skreftigelse til .f.lere Hreoder. 

b 
f, 

styrelse, .tor.samlet til JMOO.e den 19. 

.og 20. Dilcemher, ensker VOO nmrvm- d Skatten skal betales. 
rlllr.<Le OIVerfor Regeringen -og den eo· d 

iHovedbe· 

cialdemoik.ratisrke iRj,gsdagsgr uptPe at L ·'""" JJ.' ib "- x, d ter sen paa Hlovedledelsens V egne k Yn~owcv illilll' ireJ>.. !Ommune, er 
c<"''""-· udtale sin .Anerkendelse af, at det f, h.avde 1aaet et Skatte!bel0b till Gode 

havde anbefalet ham ti:l oWm.llugen. 006 en Ga'!'ltnerme>dbi·re~per, lhenvend· 
trods Langwtrige og meg>et b~vrerllge • 

Forbun:dets nye Fomn.81Il.d, 1llV'.is 0 te eig lf>Or OO!g'>en T4d &iden til Moed-
Forlumdll!nger er lytk:kedes f.or Rege- l Portrmt vi her bringer, er aUerede lhjrell:poere.tl8 ny~ .A.ttft>e~dsgiver, IH<Jtel-

en kendt :Mand i dam;lk Fagbe!Vre· rin~en at tih"Ell)eihringe en Kr!.seord- ej'€1! Carl Nielsen, Miisslionshmellet, 
.getse. Ding, som mildner de vanskeadge a Vestel\b:r!ogade., >Og gav 'ham Paalreg 

Hain lf0dtes 1B81 1 L~ 'Vied Kaar !or de A.r.bedidalfl'ee~ og eoon 68Jm- 13, o~ at tiJ.!bagooolde Bel.OO>et i Med-
nr tiiB' t aJt gdJ &e1k;ref ' hJ·I81perens I.sn. ilette :Paa'bud tog 

I 
I • lill 8 tik I G:rerma, hv.o;r hans Fader var Trre· 1 l4t Ig er ve mere ' - Rote3:tlljeren iJin.ldJerbid i:ntet iRen.syn 

IUID e U skoma:nd. Ham begyndte sit Arbej- tig.slse til den ubejdsh!se Ar.me. ti:!.. &gne;raadet gik derf<>r 11ii Byvet.-

has den fineste OPTIK I de SOIIll Threindus.triaribejder paa :Vi Jronstaterer med !Bclrlage1se, at d t.f;'n, .og 1 Gsa· ,idfnnlte iDomm&r Ohr. 
~ Ho/ger Hansen I Randel1S 11rreva:refabrik i 1904 og de reakti<onrere P.artier • tter bar n ( hristensen IHotel&je~ en iBooe paa 

/ JCY""U' W. K1.1oner, 80!ll\ tiHald·er LYJDglby-
Ni~~pgodtA ~ . kxmJ. .her hnutigt tnd i 0~- bl.'!\.Jgt tderes JLam.~st:l.ngs~~~tal .. ~ ~ T:1aDbe¥: lr;O@!ID&n.ee ~ 



• 

• 

ST. RE&NE&ADE ~ KBBENHAYN ~ 
Tllf. CENTRAL 11,99S 

skriver den 
1, n1~ 2 2 ·uE.C. ':J~~ 

11Politiken" e Kronik, 22-12-33 a(, tage fl'f•m P.nkel!R Ttn~ frp mfor n.n ~~kimoil'ke Rt~j~Pt-eku tk og ·formPriP ~<i!t l.rall':IP 
sin Regroc>nl'ning. At blive JEresdoktor rlrf'. DAr M clog enkPltr RA6ulta tPr. om Pn stra:~lcllliP Rportsprff'!:lat•nn. l11nrl~ Kyl't, \II!FPntli~t mellem .Tuli11.ne- gen af Li,et i Gronland, dPr hiPv "" ~;tod for h8Jll som hans L i va store ~ 1 f. , der >il hlive stll-aen.le, og 110m ugl'r Paa amlf'n Thu],. F:kspPrlilinn til hnnh n11: Amm11gc;~al ik. som LPdPr af I aJ 'rr~tiirlene i Knud~> ForfatlPr-kah, Drmll. ~m hrut >ist e~P.ntlig ikke tur -

~
U til R hnjt op o\·•r de andrP. D~>r Pr 'e>r•l 1:rnnlands Xnrrlky-;t ~;log rlPn r•l..tmn; -lrtrP Ekspeditinner med mange Op· og han ~taar her 110\'f'rtruffet. H"r har de b:tabB paa ,·iJde gaa i Opfyldelse. 
nnUur asmussen og fremml'liL OprPtt-1'1111'11 :tf Thule-:Sta ·kf' RpjsPtPkntk Jkke ti l; \I FJJitPdP 1-(n\Pr. .Men op;san, hPr YIJ,I' bani\ K8?r• vi Sal(nene indra.rnmede i Naturhe~;kri D!'l, er I'~ Fiporg~;maal, om ma.n skulde lionen i Nnrrh·P~tgrenlanrl, hvorl'rnru hr!P RommPrPn, og Gronl<J>JHlrren H'll· lt~hrd hose det Folk, han tilhl'lrr, ogsaa ,-ri~Pn. Seoere spa.ltedl'~ han~ Forfat ha,·e g-ivP~ ham denne Titel. Han op-• Dr. Laug~ 1\flr~ skildrP.r luwde arhf'jrlPt i nrestPn 20 Au. Paa ''I ik 0/,en og ~hPns'kt>n-'n Dr. n u!/! hrt \nr det di~stl EKnes Vrenli som tPrskah ud i en Rrekke Rf\i~eki ld 1 inf!Pr, fatreuf' dPn ~om noget. andet og mere I :Kn•tri Ra~mu~<l'ns flOrl' Ind<:lls llin ferlltl'l Yirkl.'liJIP EJ.!>pNlilion, r!Pn •lnrlP under Lk•pPditionen hn llfl !Hk .J~jlti{PhPt for E•ktmoerne samt o~ lkkP alltrl af li.,oe stor \'rerd!', orr I,.,, d T 

~ 
.. "D ~'u lfPI, han iolte den !om et 

eom Polarf!'r-hr. tttPrl4'r", h11nl,. Kn url lb•mu~ .. ,.n \'II'- hPr nogt?t udPn for ~1t egf'lltltR" Telt. ~ rnnlwnrlPro~s SaJl:llVI.'fdPn, dPI' ha'rl' Rrekkll R11gn, frit hrhandlet, sAalerJ,, \idPn"kahl'll~l Strmpel og misforstod 
~fetl I\.oud R.asmu~~rn gaa.r en llf rPt heroppeo. Han hnvd11 rtojl't •Plll'l'P np: unrl,. rtiden \RJ' han m••ml')di~r der· han« Pll,'f'ntl1ge Rll"tl1ghed. nt rlrt 1 ist bltver 11\'<J>I't Cor EI!rrn•r r!Pn. -vor T irl11 l'tOrP 8kikkri~<Pr bort. Han 'om Ull$1:, bPc;I..Pnrn i\IItnd og lrr,·t F~ki- mrr. Dr li re BNlriflrr, j~>g hP.r' hal denrn n.f RkPlne mPI]('m, 11\'ad dt>r er Kn tt-' " ng j'!g rej•t.P Fatnmrn paa. 

hM·de riP E1'111'r og Egeml.aber, dt>r moernP 11t kPnrlr. I H1111 nprt>ftNIP han :'lien und.-r tliur EkspPtli\.tt'lnPn gil. rHt>\nl. •om \'PI h1rr for si2 \HI !\tor KProP, np; h\ad dPr Pr Knuds PJl•·n 1 k d I 1. f h E '" no- Pn a ,-or 1gste 11 ans ltspe-
ae r Pn \l11nd ttl Sa~nhelt, Pn M&nd, ~~~a Thulr-f::latumen pnntt, rr•rdt Sta ),.t "P for Kotlll. lit rle EJrnl' , fi ,. r me$1 nnk td at bP\'1ll'P "" ) f ands Xa'n fol ctraalmrle 8kal om rltsst> Ra"n. p,. tn 1 · 
.,. 

~ tltlonrr, nndrn Thule Ekspeuition i 
om hwm IIistoner og Ant>kdovr grup· tPn ikkr m~'ntP lit kunnP j;(f!l"' d<>t .. DP llltPfP11•eredP hAm, \Rr dt>m, hlnr der Eftf'I'IPI'denPI); Opt•Pttelsen ai Thule C'ngdnmF>PUIIPI', Knud na .. mu~-Pn 0" .. 1916-IS. 'l'n ai YOre K~tmeratPr dade 
P~>rl'r fi"'. Eft.erhaanrll'n !'Om Aar,.ne fnrs;te Aar 111r ,-an£l..eli~l', riPr •kultiF tulltgPl'P haHI,. ],.,,.t El'l.. lmnPr; han :-otnttnnPn, ThulP P.kl<peditionrrne ttl Pet"r Freuchrn, Pl' h,-,.,. £nr sig hlc\PL 1 d 

,.. 

nnr er en no Rejse, Hrndrik Olsen 
gaar, \II 'han utvivl<~omt. hlanrlt Gron · ha1ule Diplnrnflt,i og 'f'akL lit. DP fAr ~sntes, a{; di ~t~C' rn rllan d~i~ R.,.i •~> r og ~nrrlA:ronlaod, Rpjsrn nord om Kana. store For(attere. Knurl •krc1, ltnul mk 

o om. n 'firl tkke h>orda.n, og Dr. 
lreodere o~~; Dan.ske i drt Land, han •tP Aar \'A r ns:•na falt il!'t'- En l'tnr. rtg RPj•Pr i det ll lJPrnnrr:llicz:•t,. Gmnlano <Ia "It R .. jserne i S,, dost~ronlanrl. t> l han mPnte 'ar "'Jclrn•kAb, dPt l.J)p, \\-ulff dorl,. 11 f ~ult kort rfter Hjem-
helt tilhnrt~ rlrropp,. mnd '\ord. hhvr> Ameriknnalc Ek,ped1t10n horrlr det Inn litlt udPn fnr hans Ln•r>p~::a'e 1rl rlr>t. tler blt,er staaenrlt t>ft"l nnrlr>rtir!Pn Romanstnl, frPtrCbPn kald 

rPjsen O\'PI' fndlandsi~rn. Yi rejste 
Juz:~oom Pn nf riP storP Ra~~:o~ldkkt>I~Pr, nppP i rlP Au, fJ~ rlPr \'ar AP~\8/f baa l>~>lt~> forte \PI mrrl Fig, at hnn i rj,. K!lutl En anrleo T1n~. minrlrP hnanrl te sine Bo~Pr Rom11ner, o<> 0,e,.Pt 11 r I ,., "' \lr pita en F.ksperhtion, der skulcle 
han sa~~ nfle ~eh· forlaltP om. Han rl11 met! Amrnk11nerne ofl: mPd E~ki knmmende A11r ~;nnlPde ~ · g ml"r" om p;r dwftp:. mPn JUIUlRke af ikke mtndrj clet hl p~· Virkelighrdsski lddng. ,/r<~ rJ' ,. ,·arP ,., ~Ian n~>der, og kom hjem 25 
ejerle Pn ('harrne i ~it ~inrl, der ojP· tnllerm. })rt \llr for~l hrr1imnrl Filnl -i n 1-n~dom~< ~tnrP nrem: R"j""'' norrl \'rr•d 1. "1' Knuus 10lorP Indsat~ i A1 ikke ~'liP nrn at staa n~ikk~>rt 0,,.r fnr \! 1 aanl'r rr rftPr. Knud har selv f'ogang 
bltkkPhll: p:jnrrlP ham ttl 'firltpunkt, '-'1ngrn af K tll!'l'n. at Thull', tallonen nm K11n~trl:~ m,.rJ Hr•og ho• nll"·~~n all" lrr>Jd~t for Samheri,~thPrlen mellt>m Da.n ,~~erdJPn Af Knud Ra ~rnu•«ens R11 g11 • ,_ I-' d 

till nt- 1'0111' RPj~e for bans ferste vir-
h~ or h11n kom. skahtP hnm rn :UI'nig· flkonomi~k •~>l hi,.,· ~>t ,~.rnrlt, Fore '"""'"ndP £,.),imo:,L1mmrr T>rnnr Rrj -k" ''R Grool~~>ndPrf", r!Pt intirnr S11 •nmhnp;rr. .\[an ~totted" barn JIJ,,. 

kPlig <;tor,. EbpPdition. For os, der 
hPrl a1 BPundrere, Pllrn 1klce &lbrl •n.ri lll~tnde. .,. rPalt•erPclr~ i lfl2l-:?4, nJ;t Knud AthPJnl', den d~be Forstaa!'lse, riPr n altid rigtig paa dPltf' Punkt. Knucl 

1 rl J tiYer en• a r rn, blev dl't, en ha.ard, 1,(,., m!'d dtn lot' Pneste Pnl~trfnr!<kPr hP•jwiPl' Dan~kP og GrenlrendPl't', ril' ~tod fnt !!lin tidligste ('nRrillm merll!l' 

kritiRk p ll l't. ha,m. 
\·aar l'olitiken i Dag nPdet wig 

r.klt\., om Knurl, ~a.& ~~:nr jr.Jl det. gPrne, 
fo• J'"f. har mP.cz:et. at ~ure bam Tak lot . 
M>'n j Pg for~tn.r oglllll. OPI\ Opga.vl', 
!lliiO hnr J~:hrL mig, ~Aa,Jedts, &L jeg 
bar Lo' t1l belt at si'le min MPning om 
h'lm. <>ph· om drn mavb pa& enlctlt,. 
Pu"h"r 11fn~r~>r Ira llnrlrP~. • Det Pr van~keli¢; i Pt Li,-. der 11r 

I G mnlaurl.- Hist.ol'ie \ tl OprPtteJ. 
,.n af ThuiP ~tationPn, r!Pr i RPali 

tl'len bPtorl, Ill ogsa ll Nord n·~t n~ 
men Pn gorl 1-'kolP. Ogsaa. Kn ud Irene ~f \'~>rdensformat. Dens ~tl'lr't" Re :;,t.-mrnntz:, der her ker meiiPm riP. t undrin.ll og Ydm~·ghf'd f'l\Pr for , .HIPn 
lnPget af dPn Den Teknik, der feJ·. 

lilt t hie; ypf rlPl nllnSkP 1-'ludtum 'lf LAnriP Olt dP to Folk, h\·or uh,\Tf' Cm ~kaben. fill, han rildr> ~PI'nl' tjen .. rfpn ... 
\ordgrnnlanrl hi""- rl11n•k. hl"·" oa>1nt r),.. lmn~di•l;p ~tll.tnmer o~~: tfp uh,11r~ •k~>llllzP rl!' ~>nd Pr. rPriP •aa. ~·•11alende Tr1umicr paa. \)gl'aa htr ba At skml' EtikPtter Jan Knuds Kn.tur 

f11rste Thulr Eksperlition under hans fjPrnt, men man hat· fnrtnlt mig, at 

{erst bl11ndt Knurl 'Ra~~mtt•~,.n~ Be 
drifter. 

Sent>re fulglP Thul~-Ek pPrlition!.'r 
Of'. 

h~tcz:e O\'Pr Tnclland·i~n •ammPn mer! 

H~ml111ger, clPr rnr ,n,. T idpr vii stkr~ Knnd vPI ~-rlet en lnrl«ats, rler ma 
Kr~bf'nha'\'11. 'om Pl. GPntrum for E~kJ. rP~tll'' blandt de slor~te. . Lrde}~... blrv Ler en Fallit. l,;nder rle Samling~r, som han per~nnJig bra!l n · 

nPJEen kow Knnd og jrg naturli~vis FiPr man paa K n11ds Fodattenkal· tp hjew fra Kanad11 Ira 'R~>j•Pr, h'·or ~ 
k b h d Cian2' paa. G~tn~~; til at O\·ernjeSporgs-

rnoforFkning. 
Da o~.t.groolandJ Pmb),.mPt hPIZ'~·nd. 

tP 11t r,rk.ke frPm. 'ar Knurl PI\ Rlt for 
,81l mnd~>r m11n br>r Pn Produkttnn un an a,· f' b~ogt de pa.ll~<J>Idendl' . 

0 maal for ellrt· tmqd. Sporgsmaal, der mrp:<-t for~kPIIig r iJ>rrli. Den Bo ·~tammPr, ntr ydent omlt~·~rgeligt t I 
k"ttera-',., e t· gjaldt Li\'et . .TPg hu~ker sa.a.lr-rles X at,. 

f',.lrr f'r1'11rhrn ne: to E~kunMr. \'Ill' 11klt\ o~rlt~'PIIrl,. X11tnr tJI tkk" At tall" han ln~r ip;Pnnem m"rl ... Xre ;\lrnn ..- £n I l~'n t il 'rlru I .. luni oppr~ paa Xord-
a&a rigt pAa. Bl'o;ivcnh .. clrr ~Oill Knntl '. rn geuial l"tlu,\ ltPI•e af """ ':t•1ll• Dr! ng;;na i clrttP Arbejrll' H11n ttl I '- k"l , PI nMl\•kP han~ bed~v. Hf:'j " 1 

lc_,··t~knm;em fra Po Tur, 



ST. RE6NE6ADE 2. KBBENHAVN K. 

tladet: 

TELF. CENTRAl 11 ,995 , 
Folitiken 

.r I 

•.J 

~J 
skriver den 

2 2 
[JEC. ,933 

.llllpOl'l; I l:J.)l U).\1 'Oiil '"et rent --ammlll~lr8U\'l, 

bPrunder 70,600 Tons polske Kul, som ~porg~>maal. 
ti'Knl~liT \ llrl'n, nu>n u~'aa Jl\·or t'IIP,· rwn1ol' r.r. 

ln!'rl'l·l~l' IHt'rntPre mna doknmeutPrFs. 

der vi11te, a.t Peary-Knn~tlrn ikkP eksi- 1 der har kart i Dllgl'l·is for ll~ 111\11 i"t !llort Oplo!{ af ,'lredcr. dr·n f"r~te, 

~tt>redl'l. Det forandrC'de fulcl~trendig ned til J ulehandelen, , -i( hringP Bucl- n1111 r dl'r 1 ar fljernr~por. 

vore RejMplaner, og ~alll'n igPnn!'rn ~kaiJet rundt til de mange srnaa Bo- 1 Lohet af [''oraarf'C 1il H_1 g:terne 

diskutert>de vi frt'm og tillm.'(e. .JE"g plad~rr. Dei ,-il ga.a l'ger, fM n!lf' om KrH~tl~ lhll.l p::aa 1 idere ud o1Pr 

raa.dede tll at vende om. Til 11idr;L i Gronland Y~d om det. dr kann<li~kc Tundracr. FjPrne, 110 j,·j. 

tog Koud en l3t>!llutning og :~agcle: K.•iud er vist det enesle M('nnr~ke, [ lisPrr~lc HlnmtJH>r vii hore 0 111 ham 

- Nrj, vi 11ka.l l~se vore Opp;A.\'er og der tkke alpne har set a-Ile Gr0nlmn- og llltlldr~ df'n store i\ian\1. Lig-e~om 

M.a ga.a, til vi ikke kn.n mPI'r. derP, men ~lHln k~tn \'is!; ogRA.n. metl,h,·r•·[, B:u:n i C:rornlnnd kcndt(l !Jam. 

D!'t gjorrle vi $1\lt. DPL ,·n.r Kuuds fuld R<>t stgr, at han b.enclll' tlrm. Of( niJ<, (.renlrcndere kend!e h:~ 111 og 

A li!.oritet, det \'ar h11.n~; Vi ljek rail, Drn sidste a£ Ko Jon iPmc trP~op;Le han htn de fc•t el mer! h11,11l, ~:ut i rtlo·« 1 ar 

der gennem~yrecle l{rjFrn iljPm 0\PI' i Somur1•r, clet. 1·ar Scorr~by Runtl. hnn ~Pudt. fl'l\ t~ronlancl til StiJJ,,. 

lndlandsi~l'n, saalede'! aL j alt Fald Her sa!i jeg Lam for ~id:;le C:a.ng. iiHt\~t. den sto•·~tc, ~om det ,•,kin10 i,ke 

kun Dr. \\'ulfi d0de af Folgrrno ai .Jrg kom rued Fl,pemaskine. dt>t hl:-c- Folk har fo•trel. Han biH ~it Folk~ 

den. Xa11r Knuds og mint> YPjl' i de ste op, dcr ,·ar megen I•, og tljllt •raJ,mancl iJ..ke alent> ht>r j l>anlllark, 

sPnere Aa.r skillr~. ~aa. sk~ lclt•s rlPt under OS saa Yi den lillc ~[olorlJaMl, lncn O~S/1.11 ria den k~tnarli~ke Re~l'rllll! 

ikkP, som noglc har troet, t'n for~kel- l11onned han haYde forela~el den ian- ~iter llano; !<lore RejQe kahlle hatn OHr 

J ip: Qpflll~l~e a! Di!!flO~ilioner ira ge Rrj~e op fra Ammagssalik . .Kort '\Oill Hanrlg•1·Pr for fll.'fOrrlll!rl.ejrl"t 

den Rf'j!le. Aile de Rporg .. maal har Pflrr landede Yi, mrn jf'g kundt> ikkt' J!audt lit• k~tnadi•kc E'<kimoer. 

ri for lreni\'•L p;rnnrmriPhatlHI't~ og komme om Bord, \'i maatle ra.1.he til F.n fltvkke a{ Knud R:l-mii-'Pu~ 
jpg Lror, at jl'g i Knurl~ Slf·d 1 ilrlr h1nandt>n, og i oogle ha•tigc .\1 inutt>r Hnndlinger fo•·klares ciPn!'d, at han 

h&~e hancllet ~om h~tn. DPt. har j"!l <~krl~Prrd!' l'i hinandens F.bpPclitiotH'r .ar clnn~k Rorg!'r og fAll~> ~i,g ~om 

ogsna sag!, h11rn. op mPd lesrente Sretninqt>r, sl'wre 11t lan~k. En Rwkt..e anrlrr Hantlling•r 

VEJEN Ti l 
I!R:tr 2't>UIIt•lfl l1

f \ k .. ~. 
nrr·,.:. Urr·4• .. T1 .\" k .. a ~ 
Fane o;.: lllu~tnutcw~ 

S iem s Bo 
J ernbanegade 6 

JULESKIL TE 
'I If' Stori'('IP"~t'"f Ol! Far 
'""~I'P VII• l;lJft: 'I tltm 

VITO. R ekl 

tEDELG 
Et r., tl ""'<o:•·l "'" 

3-4 \1 !'It·•·. h oi I I~< tll•a 
J1 P( . f a~ l 1'f•f 20() Ot.." ~ll l' 

MASSEJ 
rclr Kon:o .. Og" lJjt•lliln 
1 t"~ll frtt: <lj.t B1'.-ik I I\'(~)~ 
(' '1£6 I 1l ll••li i! IH•tt 

LAV JULEKO~ 
r • IHI'o ~• raa Mand 

'2: l\r. JH_ ' k~ l:•·m 
fol~e-r V:tn·• u.-. hrane 
Jlr .. 1 I 11111,1-"lkt·r mt,.t 
Alfr. Moller & Co., 
Stnf'l1, P<tr1..r1 tah't-ntlt 

Fehaar 
A S N . C. Rom, 

C't>nrrnl n:,:l. 

F oden scelg( 
I{ an d IIPk t(' tr·n F~ 

.IPrn-.lul!'t 1 a"lr>d. 
llrrrg. p,.., + l'n:'l•l'f' 
toer a m>nrl<t 'iP J'tk 

Hestegul .l\aar man har oplrvt·t s;HL llll'p;Cl horc i Sogangeo og rinden. Jeg ser for klnrcs lid fra, at hl'l!l \' 11.1' Urnn

! ammPn, Rom Knurl ng jPg hnr p:jort. ham Pndnu for mig, som han slod d11r rencl<'r, rnrd ,R:rl'lnland~k Bind ; sine 

det, hliver Ord SM fl1ltig<' .• Tf'g !\J..Jl om Bnrd i deL lille Rkih. Som n,Jtid, 1\l'PI', og r~J!Le ~ig I'M 1)11"1'~ knyltel 

d,..r hMn slUt nnHt.adf!l ig nl~'p;PL fra II£> naar Knucl k9m, flokkP!lrs R~ki ~ i l d(•( l•'o lk. hl'orfra han 1'1\l' ndga.a~:>L 

.AIH, ,. j rP.i~lf'l M.mmrn, np; ma.n):(f' •noer·ne om ham, og ma.n,::r af Om·!J<lll 1ar· ~i n ~l11mnw~, :<rt. Folk~ s!cu 

Gange undf'r minP ~l'rlPI'I> n .. j~f'. l' hAl' r..:nPJ)!\' E:o.kim\)Pf nr om Horn 50111 If', Fir.n 0!/: sit. Ltsnd I'll J(fld Horger, 

jeg dra.geL Nyl.te af, hind jr.g dPn Cresti'C. IJI: Hllr nnn R!-1' ~k.' "'"'' lrR.tll Tak for, 

gang Jrert,.., Knud ha.r seh· l::eret glad for lll.nnrl II:Jn hu.r u;Jr.,l)P~ for «i r L11 nol 

l'a . :100 'J'd r·, ~ul<• 
.l ord - N tH Snl~ 
I( do fr it I <' '' PI't'~ i I 
' '" rtdo!l'l{' Lit 't'l')!:lga 
T o·I<• I J>tl :l!• ell1• r· 1 · 1 ~ I __ __;__;__;___:_.:.:_ 

Kaar di>.~P LinjPr l re•P~, 1°0 \PI 1rere fodl, Ier den modrrne TPimik ltnlfll ,,.,,.J1• 

op imod Hahdell'n af Grc~nlAnds Bl'· mell lt'J~1Dine: ~tte rod i Polarlnn 

folknicg, at Knud er d0d. Shederne. tletre. Glat.l.:;,l 1 ar ban A. Sptd~en for 

Dansk Pater 
pna pn ., Anordning 
anloog", lrll"" l•nrlp 
holmen - Motala, 
fl\' ftPI•P•I P(!PII Pllrl 
d~>I.'P rli 

A · S D e fo ren e cfe 
Chr. d . 9. 



ST. RE6NE6ADE 2. KOBENHAVN K. 
TELF. CEICTRll 11,895 

Bladet: 

.l»olitih ·ert 

skriver den 2 2 Q£.C. \933 

.. 

Knud Rasmussen troede ikke selv, 
sidste Dag 

at han skulde dn og planlagde pfla 
store Arbejder 

Sld>ste Bllleda af Knud Raemu.sen paa Grenland - et Filmbillede fra Knud Raemussens store 
Ekspert Or. Fanck. 

K LOKKEl\ 11
2 1\att.Pn til i naar 

dede Dr. A lllld n(I.W/1/<UII 

paa Gent<Jfte Amts~ygt>hu~. Dndllbud

skabet modtoges lan~t udtn for Dan

mark!' og Gmnland!< Gra-nFtr med 

Sorg: den stort> Pola.rfor~kl'r, en !'ljtcl 

den Pt'rsonlighed, en enP~tanl'ndl' Yen 

''ar dod - uvl'ntet, netop sorn Pl glrc

deligt Budskah om Bedrinp; vA.r naal'l 

ud fra. Hospilnlrt ~>fl!'r 1'1 langt, Syg!'

leje. Han hlt>v kun 51 Aa,r p;ammPI. 

ban kom hjem fra Grenland, lnft>ktionen 
bavde bredt ~ig til nsesten aile Orp:aner. 
og han var i hej Grad febnl. Personli.Q; 
tror je~~: 1kke paa. Kedfor~tiHninp: ~om 

\nr~ag tJI ham ~.vgdom . .\liP de andre-, 
d<'r hM·de l'.pl~l a f K11dPt, frjle<lt> 1kkP 

dPt mindste - nej, rlPt b&r nt>ret Pit 

I nfluenM. og den kender 1·i i \'J rkelig
bed~n saa licit iii. I den ~id~te Uge l'ar 
der imidlerticl t.vdelige Tegn paa, nt bon 
rettede s1g, Feberen forlod ham, og 1·i 
ha1•de e(ter to MaJlneders Kamp Lo1r til 
~t hnnhe paa. fuldst:Pndig Belbn•delse ... 
Oft sna bliver man slaaet ned. J11, jeg 

nwp;ter ikl>r. 11l d<>tiP Dlldsfalri bar berer{ 

mig ]IN'•OiliaJl. 

- RIP' Knud Ha~II1U'»PI1 plud>eltg 
•)g? 

.J a, On~dag l'ornHdda!Z ,·ar ban hPit 
i1·"k og flk Pmld" Lo,- tal at ma<ltagt> 
et. Jll',9ft. )J en ,.,,d lt)-T1dPn ble,· del 
plud@ehg Mta gnlt, nt ,j ~trnk• tilkaldte 
hnns Hu~tru Ql!; J1ern, II\· ora f r!Em enP 
o~tter Pr ~.YI1;1•plrj(•-1•:ll'\- her P<lll. Hn~pi

lnlel - rna dPn Af<IPlinl!:, ln·or Jo'aderen 
laa. 0~Z:MHI h~lll\ SPkretrer. l<'rk. 1-:mmy 
TA1tQ/Irr(l \"1\r til ~tl'dP. Jt:'} kort, ' l 'irl --

\<'< rl<>1. •o111 1111~l'ulseu rl'liNIP ~iJ.: no~et 

• szn 



• 
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sidste store Arbejder 

Sldstt Blflede at Knud Rasmuesen paa Grenland - et Filmblllede fra Knud Rasmuseens store 
Ekspert Or. Fanok. 

K LOKKE.K 11
2 XaUPo til i Gaar 

d0de Dr. Ji nurl Rasmu-<.~cn 

paa. Gent~fte Amll<!'l~·gehu~. D0d~bud

llka.bet modtop:es lan.srt lll'ltn for Dan

mark~ op: Grenland~ Grren~>tr med 

Sorg : dt>n ~;lorP Pola.rfonkPr, en sjrel

den Pl'rsonlighPd, en enestaaPnde Yen 

,·ar dod - nvl'nlrt, netop wrn et glre

deligt Bud~knh om Rrdring ''ar naaet 

ud ft·a. Ho!lpiLaiPt. eftt-r "'' langt Syge
lrjt>. Han hit\' kun 51 AM ga,mmel. 

Knud Rn.sm u~~<'D hawle selv -

i Sommrr nn1ler ~in Syg

dom pa.n. Uronlancl saa Mutigheden 

a.r at do i 0jnene, beslut.Lel., at han 

\ ilde uep;t'R.VP8 I dybp.sffl Stilhed, kuo 

DeltngPise fnt dt>n !lnrevresLe 

End ikkt> dP nrPrmesle YrnnPt' 

mrd. 1 dettP rendrt>s intet, 

skont 1 AftPs Sta.l~mini~tt>r Sfarming 

som rt r dt ryk for heir Landets Sorg 

Fortjenestrr bttd Fru Knud Ra.smus

~en om TilladE>I~" tiL at hendes Mand 

beftra VI' dE'~ paa Staten~ Bt>kostning. 

Det er forste Gang, en saadan Hre

der pan. denne ~1 aade vises 

om t'n dansk Manus srerlige Fortje

nesLer. Fru Dagmllr Ra~mussen Log 

da op;saa imorl fh. Staunings Anmod

ninp,, mt'n fast hold!', at R~>gra,yel;;en 

skt>r i fHi lherl. 

Rl'liAr ikl..n Da~fln for 

ril bliv11 bekendtgjort. 

Hans Sygdom og de 
sidste alvorlige Timer 

\ 'i haxde i Gaar .h:ft.ermiddags 

Snntiala mt'd Overl~e .Jorgensen. 

personlig lll.~rkt hE>rort, fortalte 

- B.iln 1111 forf'l"r'dPirg medtaget, da 

h.an kom bjem fra Grenland, Jnft>klwnen 
havde bredt ,jg ill llll'IStPn 111le Organer, 
og hau ,·ar i h11j Grad ff'bril. PPrllonlig 
tror )eg ikke paR. K11dforjltllnin~~: ~orn 

A:~r~ag til h:~n~ S~·gdom. AIIP dP andre, 
der havde spt~l Rf Kndl"t, ft>Jiede tkkP 

det mindsie - n!'j, dl't hnr ' 'R'rpt Pn 

lnfloenza, og dt~n kt>ndPr l'i i Vtrkelig
hede.tl ~~;aa. lidt til. T d<>n ~id~ote Uge ,·nr 
dt>r imidlerticl tydelige 'fpgn pan, nL han 
ret.ted& sill;, Feberen forlod ham, og ,.i 
ha,•de Pfter to Mnnneder~ Knmp r.ov til 
at ha11be paa fttltl~otmndi_~t }!Pihredel~e ... 

nmg.u>r ikkt>. sl dPde Dod~fald har hPrsrt 
lUIJl J)Pr<'OU!tp;. 

- BJ .. ,· Knud Ra~mussen plud,~h~ 
-~g? 

- .Ja, Oosda~ Formidda~ ,·ar hnn hell 
fri"k og fik euddA f.o1· til at mO<lta~E' 
et Be.~og. i\it>n n>d If> .. Ttdf'n bJ,.,. del 
plud~elig saa galt, at vi strak~ t.Jknldte 
hans Hustru Oll B11rn, b1·oraf dt>n PIH' 

Datler PT ~.vg~pleje-I<:Jp,· hPr pna H o,pi

t;lle-L - paa. dl'n Afdeling. hvor f<'nd.•rt'fl 

!an. O!!: .. aa ban~ ~ekrl'tll'r, Frk. /·.'111111 !/ 

lA·IIfl/l~ro ,-n r til St.Pde. En kort 'J'i,t --., 
• le.~ dC?l, ~om nm Pulsen rell<>cle -,il! IHI~<·r 
- 111en ~:1a. forstod vi, at. Rlo<lprqppen 
i de l'klll'llPde Hjertev~v betnd l)ndt•n. 
Clrlal' de~ llfdlld r spilrgtt' hnn lliiJ!, og 
jrg forstod, at b:1n ''nr klar• o1·rr, b,·,n· 
dt't bar hen. B nu var Ida r lllf'>tt•n t i I 
det ~id~tl', klar og rolig ... Kl. lX i r\at 
indtraf Dollen. 

Saa la nge der er Liv, 
Haab, sagde han selv, 

han dode. 
Oru l<:ftE>rrnidd;~gl'timerne. rln !.; 11111) 

Jla~lllli~\PU b)ev S."g, fOI'trt>liPr I'll af hllll' 

f'lregtninge: 
- \' i var a liP fulcle a! Fortro<,t n i IIJ.: 

til, at Knuu ~kulde kommf! on;>r dPt. H an 

ha1 liP dr sid~teDal(e faaetLtn• ttl at Iii!:.:•• 
i en Hal i fri Luft nogle 'l'impr·. ~nn 1 

C:aor Eftcrmiddag, meus han' Hu,..tru 
~ad hos hrtm, s:ogde hall som i Pl !-:ia•t : -
./!'!!: nli,·er daarlig, det gar Ollfh I Hjer
leb. 

lltrd ,i ll ,torP Molorhnud., Kl\ ioq" i Aug
lnaJ.(:-.: 1! ik I'm• at ~a ntlo Sa~n 011: i ovrigt 
holtiP n il~> Tr·:1tl!'ne i l':k~pedilinnsarhej(let 

i '"' Huautl - da h1111 eftE'r en stor 
"'" i uu>isk l•'v"t hiC'\' anj:~ rebct. n [ en R lvor
li~o: KHdlnr~il•tninA. Allerrde tla fr,\·gtede 
runu for hnn.~: J.h· , og ,Kivioq" salle tla 
Kur·,cu ~ydpnn rundi Kap l•'an·el til 
.) d1a ut•hanh. 

n.•n t'n. f'OO km lnn~p HPjse llfkrmf-

],,,,,, ul f 'lt,.•f•·n.rn p:l:t Sl'gChll'<'l 1 .tu
halu•hnah mnatle foteta~e en Blodtrans
l•t-ion. S.v~d<JIIllliE'Il hnnle nu nth·iklet ~i 
'0111 I'll orulnrll'l Influenza mcd Lungebe
ta•ndt•l -1·, men Prtrr fjorlen Dages Op
loold p:1a f>:.l')tchn~l'>t kunde Knud R 
rnu""" n I ltstr,·p) •endl·~ bjl'm med .. H 
t·:~<>dr". i)('( sxlk ~odt. fljt straks 

.\lnt:-'.''~"h"'• hvor hnn har henligget 
"d<'tt trollll' t' BC'hund I i ug 11 f Ov~rhl:'ge dJrl 
,/II I'IJIII ~l'f(. 

1'1·1\l'rl' ll hn vde ~vrert ve<l a 
- Vidste han i Aflene ns Lab, n.l ha11 hnm, rni>n lk<lrlngeu vaT nlli~e,•el, nant-

1\krllde tle? lig i dl' , ;11 ~1" lll\W'. ~"" twtytlelig1 nl den 
- l>f't l'~d vi ikkP. Pan. Gl'erd:lll!l i IH1'1'11tf''ll' )fnruili l' ~Ra ~mnnl wnkte paa 

Sommer san han Dell en i 0i nene os.: t.a H <' n 1 ran h:o m hjt• ln i .Jalrdagene. 
roli~t om, hnrd der m:.a~ke n11 ,·ilrlr• I l-'ur'l!/1111'~ hnvrle Knud R:l.<IIHI~en 

h:\:!nue ror bnrn. 1 de sidstP TiruPr, dn hllfl "'"I··"•'' 11<''111-( af ·dn p;nmlnnrhke \'!'n (l~ 

~nn ~in H 11~1 ru!'. og 1>i II(-' BMns !l•;np:~ld~•·. :vt I'd :lrlwJdt•r, ~~~~nlortll•lleren li.•n·r,/r 
1·ar ~nt>t-Limod ltnn den, clrr ftH''n~tt> nt ''"'""·" "· drr t'lr komrnet hrrtil for at 
holrle )Jodet oppe. Saa !:'l'nJ!;I' (iPr r•r Lil'. 'l<1l1r Knucl Hasmii-.,Pn undl'r litlllrbrj
Pr der jo Hanh, ~agde ban fiPrP c:angr ,J .. I ... t•n ·'' d<>t ~1<)1'(' iud,nmll'dP Slll!lllllRtP

Op; ikke lrenge fe det var forbt, pr111 eclP rt;ll<•. <>!( han l'rkl;r•r!'dt> ~ic: klar til at 



Mindeord over Danmarks store 
.G rf)nlands-F orsker . .. 

Statsminister Th. Stauning: 
En af de bedste S;nner, vorl 

Land bar haft. 

D ETTE Dsidsfald kommer nu som en uhyggeUg Overraskelse. VI ventede saa slkkert, at Faren var 

der blev Ia derble Ekspeditlon hjembragt ~e Samlinger, som for aUe 'tlder l g;t'e ~benhavn tU Hjemsted f Eskimo-Forsknlng. 
Gr~wds-~rgsmaalet kaldte atter Knud frem 1 fl!lrste Llnle, og 1 de sldste Somre fandt man ham som Leder at store Ekspeditloner til Syd

overstaaet, v1 glredede os over Erter- {)st-Grdnland. retrungerne om Fremgang 1 Helbre- En s. Tlng maa maaske nrerne.s 
delsen og f~ler os netop derfor endnu her: hans store Indsats 1 Danmarks 
mere ramte af Ojl!dsbudskabet. 

Det er et meget stort Tab, ~ har Udt. Det grelder Famlllen, Venneska-

Forstaaelse at Esklmoernes Liv og In· teresse for Grl!lnland. 
I to Aar har jeg rejst med Knud 

ren, Vldcnskaben, Gr~nland og Dan- Rasmussen paa den alvorllgste af mark. 
hans Ekspedlt.loner. Der dukker Knud Rasmussen var vel nok en at mange Minder frem for mig om de bedste ~nner, vort Land bar haft. de Aar. Jo reldre jeg bllver, desto 

Hans Indsats 1 Gr~nlands!orsknlngen mere forstaar jeg, hvor meget jeg 
er !remragende, og endnu havde han skylder bam, hvor meget jeg har lrert en stor Plan, som altsaa ikke blev af ham. Naar man som Knud og jeg 
belt tuld!~rt. Hans Krerllghed til otte bar maattet dlskutere Swrgs· 
Grpnlands Befolknlng, som han selv maal, hvls LS'lsnlng gjaldt L1v og D~d. 
del~s tllhprte, var varm og rig, og saa bliver Ord nu saa fattlge. hans Kendskab U1 alt deroppe over· Men Jeg tmnker med dyb Beundrlng gik, hvad andre formaaede. og TaknemmeUgbed paa, hvad han Knud Rasmussen var lmldlertld har betydet for mlg, og takker ham 

tkke blot optaget at Grjjnland, ban for, hvad han bar udrettet for sit var Dansk og ydede derlor ogsaa sin Land. 

Lauge Koch. 

Bistand paa andre Felter, og srerllg vll hans Aktlon t11 Forde! for Natlo-nalmuseet staa som et smukt Min de Dr. GobbPis: tra hans 1 £Svrigt rige Liv. ,Et F orbillede paa en virkelig 
I vide Kredse og srerl!g ! Grli!lnland 

man dig Type." 
vii dette DISdsbudskab vrekke dyb Sorg, jeg selv t~ler dybt Tabet at en Dr. Gobbets skriver 1 Anledning af brav Landsmand, en soUd Medarbej- Knud Rasmussens Oji!d: der, en herllg Ven. 

Knud Rasnu.ssens plU<Jsellge ~g er et. meget stort Tab lkke blot for Da.nlnark. men for Alverdens Geografer. Han lndtog en frettll'8i'eDde Stilling blandt Polari01'6kerne, og det er l.k.ke overdreVet at slge, at ban efter Amund.Sens og Nansens ~ lndtog F\1rstepladsen blandt arkUske Pionerer. Hans Arbejde 1 Granland er betydellgt l alle Hen.seender, de Ekspedltloner, han u.d!~rte der, kan betragt.es som Forbllleder, og de gav ham en udnuerket Porberedel.se tU hans store Udf01'5lmlng a! det ametikanske FastJands yderste Norden. Hans Rejse !ra HudsonBu,gten Ul Bering.stnedet v11 blive staaende som en sto:rslaaet Bedri!t.. Knud Ra.smus.sen berlgede G«>graflen med vrerdifulde Iagttagelser; men det var Etnologien, der var hans Hovedemne, og hans Forsknlng har bragt et uvurderllgt Materiale angaaende Eskimoerne. F!Jr Knud 

Docent Adolph Hoel: 
, Den stprste nulevende Kender 

af Eskimo erne." 
Docent Adolph Hoel udta.ler: 
Polartorskn1ngen og Studiet af Eskimoerne Uder et stort og smerteUgt Tab ved Knud Rasmussens Bort.gang. Han var uden Tvlvl den s~rste nulevende Kender at Esldmoerne. Ha.n omfattede dem med en gljiSdenda Interesse, der gav s1g et vakkert Ud· tryk 1 Haag under Gr~nlands-Processen, da ban skrev et varmtf~lt lnd· !reg. Det blev !rest op at den dansk& Advokat og gjorde a!ll:kert et clybt Indtryk paa aile de Tl.Lstedevrerendt 

Rasmussen va.r Esld.moern.e kun kendt !TS og paa Domstolen. Arbejder om Grf$nlrenderne og nogle Knud Rasmussen var et usredvan• 
Vserker om Pelsjegernes Uv 1 Canada. Ugt charmerende og elskvrerdigt Men
Knud Ra&mussena og han.s Medarbejderes Arbejder har gjor~ os be!tendt med Esld- neske, der a.ltid !orstod og respekte· 
moemes Ltv. De~. der stiller KnUd Rus- rede andres Menlnger - ogsaa naar 
mu.ssen 1 Spidsen, er dog hans store Evne som PortreUer. Han forstod Polarlandenes og dere'l Indbyggeres Poesl og genga.v sine Indtryk paa den jevneste, mest. henr1vende Maa.de. I en fransk Lsesers 0jne rager Knu d Rasmussen lange op over mange Forskere. Han forstod at gpre alt. hva.d han skrev, tlllokkende. Ran va.r 1lge saa star en Kumtner, som en tapper Forsker. 

Charles Rabat. 

Prof ll. Backlund: 

En sceregen Type blandt 
V erdens Videnskabsmcend. 

de var modsat ha.ns egne. Det gav slg Udtryk under Gr£Snlands-Strtden, da han overhovedet lkke udtalte sig til Avlserne. Der kom aldrig et b1ttei1 Ord !ra ham mod Nordmrendene. 
Knud Rasmussen havde mange Venner her I Norge, og han satte Norge og Nordmamdene meget h~Jt. Da. Geograflsk Selskab skulde holde sin !.llndefest for Frtdt1ot Nansen, blev Knud Rasmussen kaldt tll Oslo tor at holde Mindetalen. 

Adolf Hoel. 
Th. Stauntng. 

Jeg modtog liie nu Meddelelsen om det. ha.arde Tab, som det da.nske Folk har Udt ved sin enel'(liske F'orslcer Knud Ra.mtus- Den svenske Professor Helge Back-
sen.s DGd. Knud R.a.smu..~ vil altid f:>r lund udta.ler: 

Ingenipr M. Ib Nyeboe: 
,Den store Ener - Und

tagelsen". 

Dr. Lauge Knch: 

Dyb Beundring og 
T aknemlighed. 

Verd.ens 0Jne ~ som en tapper ~.:npe; la.ngt ud o~r slne videnskl~ Fort.)enest.er nl h&.n for Ull8d0mmen I aile Lande vsere et Forbdllede paa en virkell.g ma.n~ Type. 

Dr. Glibbels. 
N AAR det !kke helt uventede Bud

skab om Knud Rasmussens D~d lndJOber, og man al11gevel noget pludseligt skal samle Indtryk rra bans Prof H. Simmons: Hans Liv og Gern!ng, saa har hans Llv Jo tormet slg saa begivenhedsrigt, at det er vanskel!gt straks at faa en Oversigt over alt. hvad han har udrettet. Der er dog straks visse Ting, der toner !rem forud for andre. Fjifrst ')g fremmest Oprette1sen a! Tbule-Statlonen paa et Tidspunkt, da Staten vanskeltgt kunde gribe 1nd. Med den 

Arbejde grundla!ggende 
far al Fremtid. 

Den svenske Gr0nlandsforsker, Profes&90r Herman Simmons, der har O\o-ervi.ntret pa.a Gr~nland 1 !tre Aar, ud t.G.let>: 
- Med fuld Grund lean man slge, at KOOd RMliU.l."'en lndtog en ~rstllllng indentor den arltt.l.ske F'or5kni!li. 

En vtrkellg Mand er d<XI. Han var en gaDS!~ Sllaregell Type blandt Verclellfl V1-denskabsmrend. Han levede slg 1nd 1 :\tllieuet og !andt slg til Rette deri paa en Maade, som kun den lean, der har de naturllge Forud.ssetnlnger derfor. S:untidig med at han levede und~r de primitive Forhold., brugte han de mest moderne Forskningsmetoder. Han udnyttede paa en enestaaende Ma.a.de d.et begrsensede og van.ueligt bearbejdellg:e Ma.t.erlale, der stod til hans Raa.dighed. 
Knud Rasmussen.s Energi har a.lt.ld vseret ukuellg. Sk~nt han nu lkke mere var oogen Dreng, tog han Aar for Ae.r op til Gr~SnlaDd og gennemtprte de mest effekUve Eksped1Uoner. 

Prlvat. var Knud Rasmussen en beskeden Mand med et lunt Gllmt l 0Jet. Han h&vde mange Venner, lkke mlnd5t I Sve~e. der L Dag med Sorg m.odtog ~-

Formanden for Thu1e-Komlt!en, IDgeniPr M. Ib Nyeboe udtaler: 
- Jeg var sammen med KnUd R.aamu.ssen med til a.t starte Thule-Stationen 1 Nordv~pnland l 1910, og jeg vu Formand for han.s Komit-6 under ane hans Ebpedlt.ioner: 1., 2. og 4. Thule-Ekspedttlon 1 Nordgn1nland og 6 .Thule-EbpedlUon Nord om Canada til Alaslta. J:>er{or kom J~ selvf<ilgellg 1.11 at staa Knud Ra.&mussen nser - og det er jo en kendt Sag, at hrert ena;te Menneske, c1er trt.f ha.m, kom til at holde a.t ham. Han v.r ganske enestaaende som Menneeke 1 alle Retn.lnger, en virk.eiig Undtagelae, et a! den Slags Mennesker, man kun t.reUet' een Gang I sit Llv. En Festen.s Ma.nd vsr han, men Arbejdet kom !JJrst. Al~ anvendte han Ul ubehersket Arbejde. otr var han stor 1 Medgang, eu va.r ha.n endnu stprre 1 Modpng. 



en stor P lan, som altsaa lkke blev 

helt fuldf¢rt. Hans Krerllghed til 

Gr~nlands Befolknlng, som han selv 

delvls tllh~rte, var varm og rig, og 

bans Kendskab tll alt deroppe over-

gtk, hvad andre tormaaedc. 

~ -.~ ...... _ ...... .._ .... _ .. , .... · -· ---o-- ~ .... D •• ..,.. .. •""'"' • 

af ham. Naar man som Knud og jeg 

ofte har maattet dlskutere Sp¢rgs

maal, hvis L~sning gja!dt Llv og D~d. 

saa bliver Ord nu saa fat,tlge. 

Men jeg trenker med dyb Beundrlng 

og Taknemmellghed paa, bvad han 

Vmrker om Pelsjteg"ernes Llv l Canada. llgt charmerende og elskvrerdigt Men~ 
Knud RasmusseM og hans Medarbejderes 
ArbeJder har gjort os bek-endt med Esld- ncske, der a.lt.!d forstod og respekte~ 
moernes Ltv. Oct, der stiller KnUd Rus- rede andres Menlnger - ogsaa naar 
mussen I SpJd$cn, er dog hans store Evne 
som Fort~eller. Han forstod Polarlandenes 

de var modsat hans egne. Det gav slg 

Udtryk under Gr~nlands-Strlden, da 
og deros Indbyggeres Poesi og gengav si- han overhovedet lkke udtalte slg til 
ne Indtryk paa den jmvneste, m.est h.en-

Knud Rasmussen var lmldlertld bar betydet for mlg, og takker ham Avlsernc. Der kom aldrlg et bitter~ 
rlvende Ma.Mc. I en translc L!esers 0jne 

tkke blot optaget ar Gr~nland, han for, hvad han har udrettet for sit rager Knud R$smussen Iangt op over Ord fra ham mod Nordmrendene. 

var Dansk og ydedc der!or ogsaa sin Land. mange Forskerc. Han rorstod at gjjre alt, Knud Rasmussen havde mange 

Blstand paa andre Felter, og srerllg Lauge Koch. hvad han akrev, tlJiokkende. Han var Venner her 1 Norge, og han satte Nor-

vil hans Akt!on til Forde! for Natlo- ~e saa stor en Kunstner, sam en tapper ge og Nordmrendene meget b~jt. Da 

nalmuseet staa som et smukt Min de Dr. Gobbels: Forsker. Geogra!lsk Selskab sku! de hoi de sin 

rra hans 1 pvrigt rlge Llv. , Et F orbillede paa en virkelig 
1 vide Kredse og srorllg 1 Gr0nland d T man ig ype." 

vii dette D~dsbudskab vrekke dyb 
Sorg, jeg selv f~ler dybt Tabet ar en Dr. Gobbels skriver 1 Anlednlng at 

brav Landsmand, en solid Medarbej - Knud R asmussen.s D¢d: 
der, en h erllg ven. Jeg modtog llge nu M«J.delelsen om det 

ha.arde Tab, oom det da.Mke Folk har lldt 

Dr. 

Th. Stauntng. ve<l s~n ener~k..e ~sk.er Knud Rnsmus-

Lau.ge Koch: 

Dyb Beundring og 
Taknemlighed. 

&ens Dskl. KmKI a.&.smu.-.sem V'll alt.ld ror 
Verdens 0jne stu som en t.a.pper Ka.>:n
pe; la.ngt ud o\l'er !lne videnskabellge 
Fortjenester vii han for UI'l8'dommen 1 

aile La.nd.e vere et Forblllede paa en vir
kelig rna n<i1g Type. 

Charles Rabot. 

Prof If. Backlund : 

En sreregen Type blandt 
V erdens Videnskabsmrend. 
Den svenske Pt·o!essor He-zge Back

lund udtaler; 

En vlt·kcllg Mand er dOd. Han var en 

Minde!est for Frid.tjot Nan sen, blev 

Knud Rasmussen kaldt til Oslo !or 

at holde Mlndetalen. 

Ad.olf Hoel. 

ln~enipr M. Ib Nyeboe : 

,Den store Ener - Und
tagelsen". 

ganske SS&rcgen Type blandt Verdeos Vi- Formanden tor Thule-K.omlt~en. Inge-
del'1191tabsmrend. Han Ievede slg ind 1 Mi- n1Pr M. lb Nye'boe udtaler: 
Ueu~ og fandt sig Ul RetLe deri pae. en - Jetr var sammen med KnUd Ra&nwi

Maade, sam kun den kan, der har de na- sen med tll at sflarte Thule-Stat;ionen l 

N AAR det 1kke belt uventede Bud

skab om Knud Rasmusscns D0d 
Dr. Gobbels. turllge Forudsretnlnger d.erfor. S1l.mtid4l' NordiVes~onland 1 1910, og jeg vu For-

med at han levede und~r de primitive mand for hans Komlte under alle hans 

lndl~ber, og man alllgevel noget 

pludsellgt skal samle Jndtryk tra hans Prof H. Simm.ons: Hans 
Forhold, brugte han de mest moderne EkspedlUoner: 1., 2. og 4. Thule-Eksped1-
For.slcnlng$1lletoder. Han udnyttede paa tlon I Nordg~nland og 5 .Thule-EMpedl
en enest.aa.ende Maade det begrmnsed.e og tion Nord om Canada tll Alaska. De11for 
vanskellgt bearbejdelige Ma.teria.Ie, der kom Je& selvt~ til at staa K.nud 
st.ocl til hans Rallidighed. Rasmussen ner - og det er Jo en kendt 

Ltv og Gernlng, saa har hans Ltv jo Arbejde grundlreggende 
formet slg saa beglvenhedsl'lgt, at. det 

er vanskellgt straks at. faa en Over

sigt over alt, hvad han har udrettet. 

Der er dog straks vlsse Tlng, der to
ner !rem forud for andre. Ffl)rst 'lg 

fremmest Oprettelsen af Thule-Sta

tionen paa et Tldspunkt, da Staten 

vanskeligt kunde grlbe lnd. Med den 

Station blev Nordvest-Gr(6nland dansk 

og lkke, som der var Udslgt til, ameri· 

kansk. Saa fpJlger 1 Knuds Llv Tbule

Ekspeditlouerne til Nord-Grfl)nland, 

den !SJ,Irste sammen med Peter Freu

chen, en straalende Sportsprrest,at.lon 

!rem og tUbage over Indlandsldsen 

paa een Sommer, derefter 2. Thule

Ekspedltion, hvor den esklmolske 

Rejse-Teknik lkke slog til, og hvor 

Grfl)nlrenderen Henrik Olsen og Dr. 

Wulf d¢de. 

I de f¢lgende Aar samlede Knud sl~ 

om sit Llvs s~rste Opgave: Rejsen 

Nord om Canada 1 Aarene 1921-21; 

Knud Rasmussens Ener~ har a.ltid \'a!· Sag, at hvert eneste Menneske, der traf 
Den svenske Gr~nlandstorsker, PTo- ret ukuellg. Sk9nt han nu lkke mere var ham, kom tlJ at hold.e a.t ha.m. Han var 

fessor Herman Simmons, der har nogen Dreng, tog han Aar for Aar op til ganske enestaaende som Menneeke 1 aile 

G "nl nd emi Retningu, en vtrltellg Undta.gelae, et a.t 

fo r al Fremtid. 

OYervintret paa Grfllnland 1 Ure Aar, r, a og genn fjrte de mest effek-
Uve E~pecliLloner. den Sla.gs Mennesker, man 1run t.rm!Ier 

udtaleor: een Gang l sit Ltv. En Festen.s Marwi nr 
Prtvat var Knud Rasmussen en beske-- Me.d fuld Grund kan man slge, a t 

Knoud Rlcl.smu.~n lndt..og en Ser.stilllng 
indentor den at•kbl.ske Forskn1ng. SOm 
Po.Ja.rrejsende besad h!ln &n Evne tll at 
kl.a.re s1g m.ed m.eget rin.&'e Udrust~ og 
lave at Landett; egn.e Produkter I en Ud
strekning som yderst raa, om overtwvedet 
nogen kiunde. Forkloa.rtngen er natul'lligvis 
at .s0ge I hans eskl.m.olske A!st.arnning. 

Hans Arbejde Indentor Polarforsknin
gen maa for al Frorntld taa grundl.seggen
de Betydning, 

Dr. Charles R abot: 

Lige stor som Kunstner 
som F orsker. 

Den kendte fra.I'l3ke Polarforsker 

den Mand med et lunt Glimt 1 0jet. Han 
h.o.vde maJ14Ie V-enner, lkke mind.st 1 Sve
rlge, dor I Dag med Sorg mootog Dskls
budis.k.abr>t. 

Med Knu<i Ra.smussen mistede Polal'
!orsknlngen slkkert den sidste a! hans 
Type, 

Kr mmand~rkaptajn B istrup: 

En af Danmarks store Mrend. 
Kouunand!1rkaptajn Bistrup: 

Knud Rasrn1.133en er ~- Et Budskab, 
som Htke alene her l Landet, men langt 
ud over det..s Gramser vii bllve modta.get 

med Sorg. En a.! Danmarks store Mrend, 
hvl.s T..ivsbane og Gerni.ng er blevet kendt 
vlder. om Lrund for den Energi og Ufor
rmrdethed, hvormed ha.n a!Ud fulgte 
Vejen W Maa.Iet og na.aede det, er gaa.et 
bort. Men fremlor alt lyser tor 05 den 
Pei'SOIJl.l.lgh.edens Mai¢, der stod om Knud 
Ra.snws&en. Ha.n var den !deale Leder, 
og han ha.vde. den sjeldne Evne at kunne 
forene Ohe.fens E{SenskJabe.r med Kamme
l'la.tens, hvilket vlll·te sig I hans enoota.a
ende Rldderllghed, som a.ltld g:av Kam
mcra.t.erno lEron og Ta.kken f~r oon vel 
gen.nemf~rte Ek:speditdon, medens han 
selv n!<)Jedes n1ed Ansvaret. At Irese Knu.d 
Rasmussens Ekspeditioru;.beskrivelser er 
sam at mOde ham selv, som han var, tuld 
at Llv og LYst og med en Energ1, der 
som en fejende Stormvind kom over os 
og rev os med slg. SOm den f~ Gron
la>oder, med det aronla.ndske Blod ror
trlskende og fornyende rullende gennem 
sine Aarer gav ha.n hele sit Liv hen 1 

Arbejdet ror det La.nd, hvor ha.n va.r fl:ldt, 
sam han elskede. Men ogsa.a. Danmark 

ar han en god S¢n. Hvem her l Lan
kender lw Knud Rasmussens Navn, 
hvem vU lkke ~e dybt over tiet 

Nat.lonen her llar lldt? Dog tnte' 
vtl Sorgen v~ere dybere end I Gron-

han, men Arbejdet kom ffijrst. Alt an
vendtc han til ubehersket Arb&jde. Og 

var han stor I Medga.ng, •• va.r han 
endnu st16rre 1 Mod.gang. 

Den Kt·ecb a! Mennesker, der &tod &Oni 
hans Ra•a.dglvcre angaaende Ek.sped1Uo
nerne, saa 1k.ke uden Bekymrtng paa. hans 
Ekspedltloner Ul Sydi1Stgrfjnland 1 ~ sld
ste Aar. Vl kendte ha.m nemlig aa& godt, 
at vl vldSte, at han 1 Fplge stn Natur 
nwatte vtere Sjelen belt og udelt 1 en 
Ekspedltlon, &aa at bver Detall glk IJ(!.n
nem ham. Det kan gaa, naar man er ude 
paa en Rejse med en seks-syv Deltqwe, 
men paa en stor EkspedJtlon med Snese 
at Mennesker, med Flyvemasklner etc., 
stuler det saa store Krav til Lederen, at 
der skal en strerkere Fysik til end bans, 
tor at brere det. Heri Jigger seJ vfpJglelig 
lngen KrlUk overror de dygtige Folk, ban 
havde rned I Syd~tgrpnla.nd. Meet dem 
samarbejdede han !ortneffellgt, og I det 
hele tage-t grolder det, at der aldrig bar 
vreret Ufred paa hans Ekspedltloner; DeJ
tagerne elskede ham ganske simpelt. Men 
han var nu engu.ng den store Ener, og 
det va.r ham umullgt lkk.e sclv at ffillge 
med 1 aile Detailler 1 Stedet for at over~ 
lade noget at An.svaret ttl de Unge. 

Derfor v·ar det lkke uden Grund, at vt 
var botronkellge vee! dls.se sldste Rejser, 
Desuden me.nLe vi som aile andre, at han 
allerede hAvde udl~rt fuldt ud, hvad man 
kunde torlange at ham. 

Desverre flk han 1kke Tid tn at ruld
ende Publlltatlonerne rra sine senere Eks
pedltloner, men de er dog saa Jangt !rem
sln'edne. at Arbejdet slkltert kan glfrea 
frerdlgt af hans dygUge Medatbejdere 
som Therkel Mathtauen og Btrket-Smlth.. 

Han var en Festens Mand 1 Llvet, og 

han dOde med et Smll pa.a Lreben. Jeg 
va.r ude e.t se tll ham I Morges - han 
saa ud, som om han sav og smllede 1 
Sj.)vne. 

Tam •. 

land, hos de mange Venner b.a.n I Aare- Dr, phil. Therkel 
nes ~ vandt s1g deroppe. Og lnt~~ 

StedB vll Ta.bet vere ~rre end hos det 
Folk Ja.ngt hf)jt mod Nord ved 'I'hule og 
Etah, og hvad nu ~e de Sted.er hedder, 
hvl.s Hytter han lgennem ma,ng-e Aars 
Rejser har ~. hos de Fan.ge::-e, llvls 

Mathiassen: 

nen af aile, som har betydet 
mest for Eskimo~F orskningen. 

Ja.gter og Besvmrllgheder han som en Det er svrert at skulle slge nogle !aa 
a.t deres egnc delte med dem, de Kvinder, Ord om en Mand som Knud Rasmus.se11, 
hvts Hislorler og S:'.gll han !lk dem tll at stor som Polarrejscnde, stor som Esktmo
rol'tleUe for senere under digterisk Form forsker og stor som Metmeske. Han er 
a,t Lade dem k(''llllle 05 tl~ode. Nationen den ar aile og l aile Tider. der har be
bar mlstet en a.t sine store ~nner. JEre tydet mest ror Esklmoforsknlngen: ban 

havde en Evne som lngen anden tU at 



1. Hoel: 

ulevende Kender 
moeme." 
HoeZ udta.ler: 

~n og Studiet af 

et stort og smerte4 

1d Rasmussens Bort-

3en Tvlvl den s~rste 

ler at Eskimoerne. 

lem med en glJidende 

.v sig et va.kkert Ud

er Gr~nla.nds-Proces

ev et varmtt!lllt Ind· 

!st op a! den danske 

Jorde sikkert et dybt 

e de Tilstedevmrende 

m. 
1sen var et usmdvan .. 

e og elskvmrdigt Men

. rorstod og respekte

,nlnger - ogsaa naar 

1ans egne. Det gav slg 

~rl!lnlands-Strlden, da. 

~t 1kke udtalte sig til 

Jl:om aldrJg et bitter~ 

Nordmmndene. 

havde mange 

og han satte Nor

meget h~it. Da 

Adolf Hoel. 

Thule-Komi~. Inge

udtaler: 
med KnU<l Rumu.!· 

starte Thule-St.ationen l 

1 1910, og jeg vu For-

Komlte under aUe han" 

2. og 4. Thule-Ekspedl
og 5 .Thule-EMpedl

li&n&euL t.ll Ala.ska. De11for 
t.ll at staa Knud 

116& va.r han 

Mennesker, del' stod som 

angaaend.e Ek.spedit.io

uden Bekymrlng paa hana 

Syd!i'Jtgrsmiand 1 de &id

ha.m nemllg saa godt, 

ban 1 F'~e al.n Na-tur 

helt og udelt 1 en 

at hver Detail g1k gen
kan gaa, na.ar man er ude 

en seks-syv Del1lagere, 

Ekspedltlon med Snese 

den store Eoer, og 

umuligt 1klte selv at flo1lge 

l St.eciet for at over

Ansvaret tU de U~. 

det 1kke uden Grund, at v1 

ved dlsse aldste ReJser. 

v1 som aile andre, at han 

udf~rt fuldt ud, hvad man 

Cra sine senere Eks-
de er dog saa langt rrem

Arbejdet sl.kkert kan gores 

dygtlge Med.atbcjdero 

Ma:t~tllas~!en og Blrket-Smlth.. 

Futen.s Mand 1 Live~ og 

et Srnll P3-ll Lreben. Jeg 

tU ha.m I Morges - han 

om han sov og smUede 1 

og faa alt draget !rem, de.r gemte slg I 

dett.es dunkleste Kroge; lngen anden hu 

tilnmrmelsesvls fremska.tret et saa. stort 

Materlale til Belysning a.r Esklmofolkct.s 

aandellge Kultur, som han. 

Men ogsaa andre Orene af Esklmo

!orsk.ningcn om!a~tede han med glpdende 

Interesse, jeg kan her soorllg tale om 

mit Hovedtelt, Arkooologlen, hvls Betyd

nlng for. Lpsrungen a.f de store Eskimo

problemer han havde !uld Forstaaelse at. 

Og her skylder jeg ha.m mere end nogen 

anden: Det. var ham, der I 1921 tog mig 

bort fra Skolekatedret I Viborg, !or at 

£rette mig i Spldsen for det arkle<lloglske 

Arbejde paa 5. Thule-Ekspedltlon, han 

akaffede efter Hjemkomsten ~nge tll Be

arbejdelse a! Materlalet og tll Beretnln

gernes Tryknlng, og 1 Fjor havde jeg 

atter Lejllghed til at deltage som Arkseo

log I 7. Thule-Ekspedltlon til Oronlands 

Syd!)Stkyst. 
Som Ekspedltlonsleder va.r han stor, 

ban behandlede s1ne Ekspeditionskamme

rater som voksne Mennesker, lod dem 

hver isser udarbejde deres Planer og hjalp 

dl'm paa bedste Maade tU at udf9)re dem. 

Alle, aorn havde vooret pu. Ekspedltlon 

med Knud Ra.~mussen, elskede ham og 

er dybt bedr9)vede over hans Dj;Sd, og over 

at det herlige Ekspedltionsllv med Knud 

nu for atedse er torbl. 
Therkel Mathftulen. 

A. W. Br(J 

En Personlighed af stort Maal. 
ProCessor A. W. Brf1gger, udtaler: 

- Det er et Tab for al moderne Po

la.r!orsknl.n.g, at Knud Rasmwsen er ddd. 

J~g tlenker ikke blot paa alt· det, der 

laa. foran ham af store Opa-aver, som 

han havde stUlet slg, og som 1ngen an

den nogensinde h&r saadanne Forudsret

ntnger for at li!ISC som han, men jeg 

too.nker paa, at han gaa.r bort 1 Arbejdet 

med den femte Thule-Eu"t)edltlon, der er 

en af de va.rukellgste 1 Esklmoforslmln

gens Historic. Ha.n var en eruptiv Kratt, 

en Personlighed at atort Maal. Han f9llte 

slg l ev!g Gseld til Fridtjof Na.n.sen. Den 

Gang han i 1925 kom tllba.gc fra sin store 

Slreder~Jse tra Gr~nland tll StWehavet, 

aamiede ha.n nogle Venner om Bord 1 

,,Frederlk den Ottende", med?m Ski bet 

laa 1 Oslo. Her hyldede Na.nrn ham I 

en Tale, der bar !rem baade Fagman- de' kommet an pa.a mig, havde der lntet 

dens og Vennes Lykkef~lelse ved udt9lrt vreret til Hinder !or, at han havde raaet 

Dsad. Det var en Stund fyldt af de to Pr!sen. 

Mrends M~de, og som de stod der ligc 

o,·er for hinanden, den lyse Frldtjot Na.n- Astrid Balle, Komiteen for 

~en og den lllle m~rke smidlge Knud 

Rasmussen. saaledes 11n~ker vi, at vi skal 

kunne bevare dern I Mlndet a.lle Da.gc. 

Fem Aar efter, den 17. Maj 1930, &ik 

Knud Rasmussen bag Nansens Klste ud 

over Drammen.svejen I Oslo. I dct stor

stllede Tog, der var flankeret paa begge 

Sider af Studenter og Uogdom. Han glk 

alene. Der havde dannet slg et natur

llgt Rum fQl bam 1 ~rgetoget, som tavst 

var Vldne til dette deres sidste Mj;Sde. Et 

Venskab gennem mange Aar bandt os 

strerkt sammen. Dct bestod ogsaa sin Pr~ve 

I Gronlnndssagen. I hv!lken vi stod !mod 

hlnanden saa stejlt som to Mennesker 

nu kan det. Mlt s!ds~e M~e med ham 

var I Flyvemasklnen fra Amsterdam, Da

gen efter Dommen 1 Haag. Han respek

terede min Harme og For!rerdelse, saa

ledes som jeg respekterede hans T.ilfred~

hed. 
Han.~ sldste HUsen var rldderllg og 

venlig, llgesom han selv var det genncm 

hele sit Llv. Han var et at de oprindc

llgste frodlgste Mennesker, jeg ha.r kendt. 

Albert Engstrt;m: 

Grt)nlrenderinders 

Uddannelse. 

, Han talte den gr-nlandske 
Kvindes Sag." 

K
NUD ER D0D, dette Budskab vll I 

Dag lyde ud over Danmark og 

Grpnland. Sorg vil der blive overa.lt 1 

Grpnlan.d, og Juleforberedelserne standse 

for at dvrele ved det tunge og uforstaae-

1\gc, at Knud lkke mere lever. 

Knud Rasmussen var uen, som !0rst 

talte den grpnlnndske Kvlndes Sag. Da 

han kom hjem Cra sin store Rcjse Nord 

om Amerlka, udt.alte han: • .saa lrenge vl 

lkke taar Kvlnderue med, kan vl andre 

arbejde, saa meget vi vU, for Grpnland, 

det vll altld vrere torgseves." 

Knud Rasmussen stod vort Arbejde 

mer, al~ld opmuntrend.e og hjrelpende, 

altld torstaaende og god. Et dybt S!l.vn 

vll !!1les I vort Arbejd.e tor den unge 

grpnland$ke Kvlnde, og en oprlgtlg Tak 

bringer vi ham og beder vore Venner 

staa sta!rkt og trofast sammen med os 

tor at !Jjre den Sag Vldere, han tWagde 

saa stor Betydnlng, for vort kmre Gren

land. ,En af Danmarks stprste 
Spnner" . I et JEre vrere Knud Ra~mussens Min· 

Albert Engstrpm udtaler ved Budskabct de ~nsker vi alle Julefred og Juleglsede. 

om Knud Ras.mussens Ds>d: Astrict Balle. 

- Da.nmark ved bedst, hvad Tabet aC 

Knud Rasmussen betyder. Ha.n. va.r en a.f 

Landets stC)rste Smmer og blandt alle, 

den, der mest var egnet til det Arbejde, 

der fprer bans Na.vn til Etterverdenen. 

Ha.n var den !s>dte F~rer og h~Jt elsket 

a! Esltimoerne. 

For mig personllg bctyder Knud Ras

mussens D!ld et stort Ta.b, ha.n var eo 

a! mine allerbedste og nrereste Venner. 

Vor,t Venskab skrlver slg fra 1899, da han 

kom t.U Sverige for at ophold.e slg i Lap

land om SorntrlA!ren. 

Knud Ra.smussen var lkke blot Forsker, 

han ft:Srte ogsaa en at de !lneste Penne, 

og maa regnes for en ator Digter. Gaa 

vldt Jeg ved, bar ha.n ogsaa vmret fore

slaaet tU Nobelprtsen 1 Litteratur, og var 

' 

Lange Minde
Artikler i de 

engelske Blade. 
Fro rJor Knrrt'fp(llldenl. 

LONDON, TORSDAG 

A
LLE de engelske Aftenblade brl.ngelr 

1 A!ten spalbelange Nek<rologer med 

Bllleder I Anledn.ing at Dr. Knl.ld R.as

mussena ~d. Bla.dene mlnder n111vnllg 

stserkt om, at det var Knud Rasmussen, 

d.er ~-te Franklln· Gaa.den, som 39 en

gelske og a.merikans.ke Ekapedl.tloner tor-

Franske Mindeord 
Fra rJo-r Knrreapnndenl. 

PARIS, ONSI>AG 

I Anlednlng at Dr. KnU4 Rannus8en.t 

DGd skriver ~en Yvu Goblet 1 

.,Le Temps": 

Den d&nsk.e eUer snarere gr~nlaMake 

Forsker Knud Ra.<~mwsen er ~. Oi den 

a.l'k.tlske V'tlroen vil lkike tor os vmre, hvad 

den var, naa.r vi stlft.ede B~ 

rned dens Llv genn~ denne dr&iende 

A.a.nd. der foren~ be(ge Racer Hans 

Arbejder om ~em-es Ltv er henrl

vende skrevet. Haos Stu forer os lnd I 

en anden Verden, og v1 nyder aamt.ldlg 

Tanket16 Ft1sk.hed og den !uld>endt vlden

sklabeUge Metode. 



~ lOJ nal aSnlaq 1<~P ~·. 

egyoder den storpolitiske i Gaar udsatte det engel~ment sine M~der til 29. •n ikke alt for interessant ;amling er sluttet. Herbert Liberale er gaaet i formel n, uden at dette dog har 
sat mrerkbare Spor. Regeringen er 
stadig blevet holdt til Ilden med sin 
Rustningspolitik, uden at man bar 
kunn~t opnaa forstaaelige Forkla
ringer om dens Planer, og Uden
rigsminister Simons Erklmring i 
Underhuset i Gaar gjorde ingen 

Forskel i saa Henseende. Men Op-

~~P 1a~ pasitionens Fordringer om udenrig-

Pf\U1I lNUl ' ske Resultater, samtidig med at et 

•q U10i 'anvl overvejende Flertal af Offentllg-

nd W.lP 

. 

heden paa Forhaand erklmrer s1g 

s;IU.xa! 
Jll asta'Pfaqlt J;ma a~n-e'!\1 

mod Deltagelse i enhver Fastlands
krig, er for sSvrigt mildest talt uri
melige. Med ganske anderledes 
Konsekvens er Regeringen derimod 
gaaet frem, hvor det gmlder B e
skyttelsen af det hjemlige Land
brug. 

-evd apfaqJy En opsigtvmkkende Foranstalt-

l SJUI ~ ning er dog saa vidt gennemf~rt, 

'U} ~oq -,aa :aapll1 som Underhuset har godkendt de 

Jaq !C Lovforslag, hvorved London-Rege

Jamatqo.tC ringen overtager Kontrollen med 

':OJ !a{t New!oundlands Forvaltning og ga

•n•~u.~ .... ~,,u al~~ ranterer de finansielle Forpligtelser, 

uJl!tll\DISlO, som en n~vendig Reform af SZ)ens 

nsliO uaw Pengevmsen f~rer med sig. Den an-

a1:napu-e, svarlige Regeringsform erstattes 

m at1flJOI'l"lJ~ forelpbig med Kronkoloni-Styre -

1\~<IS\<IUUWUfi lPI\InP sa-,1a1 en Guverns>r med hans Raad i Ste-

? 'Hll 11111 ll• det for parlamentarisk Kabinet. 
En britisk Dominion forsvinder i 

hvert Fald for en Tid. Siden 1920 har Newfoundland le
vet paa Gmld, der nu er steget til 
100 Millioner Dollars i et Folke
samfund paa 266,000, ja, Finanssty
ret betegnes rent ud som ,korum
perel". For to Aar siden lykkedes 
det lige at afvmrge en Statsbanke
rot ved en engelsk Sagkyndig, Sir 
Percy Thompsons Indgriben. Et 
Valg i J uni 1932 med paaf~lgende 

ngssk.ifte bragte ingen gen
nemgribende Forbedring, og nu i maatte man gaa til den 

at lade en kongelig K ommis
tage Forholdene op til Under, noget saadant er allerede i blevet forlangt. Og paa af dens Betamkning og et Noteskifte mellem DoThomas og Fprste-

...... ~,,..,.,.., , w n•enn.,-;::fKecuore er utt- givenhed, den stemningsfulde musikalske Opera.sanger Einar Nl)rbv havde valgt 

vikliogen inden for det britiske Rige Indledning til selve Julens Klrke-H¢jt1d. at synge de to Weyse-Sa.nge . .Den morke 

gaaet i Retning af st~rre og stprre Men en Kreds at vore yp(>8rste Kunst- Na.L forsvunden er" og ,,Lysets Engel gaar ' 

politisk Bevmgelsesfrihed for Kro- nere paa Sangens og Instrume!ltalmusik- med Glans" - for ligesom gennem dem 

nens selvstyrende Besiddelse; navn- kens omraader med Verdenstenoren Jo- at fejre Julen som Gltedens og Lysets 

lig j det sidste Tiaar har denne Be- seph Hi$lop 1 Spidsen ha\'de ogsaa bere:i- Fest. Vi ha.r naaet Mprkets Bu.nd - nu 

vmgelse taget Fart. Verdensk:riseo, vWigt givet MOde for at. hjrelpe tu ved gaar det atter frem: 

der mrerkes overalt, har nu ogsaa denne Fest og derved aflxlde lldt af N¢- For Gu.dr Engler Strac.leglant 

vendt Vognen i denne Henseende den for Julens Trtengende. 
flvgter aUe Natter~~ Slqjgger •orte. 

for Storbritanniens mldste Koloni Paa den smukkeste Maade !orl~ Kon- Saadan sang han dem, saa at man gen

- i alt Fald forel~big. 
$t certen. de1 var prreget baade a! Kirke- nem hans myndlge Klang og Foredrag 

Dickens' sidste S~n dtJd 84 Aar 
ga1n1nel. 

stUen og a.f Julens Toner. Bach - Kirke- tUsldst !~lte Lyset.s Sejr. 

na.vnet 1 Muslkken !rem!or noget - stod Atter lpd der Toner a.f K!rkemuslkkens 

Pverst paa Programmet, og Domorganfst stonnester: Fru Helga Weeke sang Arle, 

N. 0. Raasled spWede hans Prreludlum Reclta.tlv og Koral af Bacha Juleorato

som den storst.llede og festlJge Intona- rlum med sln blSSde, cello-ngUge Stemme 

tlon til Koncerten. 

0&' med den St.Uens Holdning og Skonhed, 

Selve Julestemningen bl~v straks der- der helt er 1 Bachs Aa.nd. 

efter ogsa.a anslaa.et af Raasted I hans saa var det Fln1 Henriques, der lS'ftede 
' 

Hans Dod skyldes Paakor sel paa Jule-Kantate, der med sin fine Reg!stre- Buen og spWede Lottls Ulle ~I A-Dur . 

Gaden. 
rlngs-Si)l\-tlSSjter og Cymbler havde det paa sin VloUn. Det va.r den lyseste · 

I 

g.a.mle JulebUledes Farver og rene Glans Streng, der klnng 1 Aftes: Finis belt se-

- og 1 sin Benyttelse ar den gaulle raffsk klare Tone - et Vlollnspll, der 

Lutherske Sa.lmemelod1 bela den prote- nresten belt er blevet Sang paa Stren

stantfske Juls Fryd og Vtelde. Smukt blev gen. 
den sunget a! Domkirkens Kor under De to r1gt1ge danske Julesalmer blev 

Domorganlstens Ledelse. Og Niels Ru- sunget af Kammersangerlnde, Pru Inge

dolph Gade sang dens Recitation og Solo borg Stelfensen. Fprst Carl Nlelsens me

med stn Stemmes prtegtlge Oralorleklang sterllge: ,,Forunderllgt at slge", og der

og -Btl!. 

efter Berggreens: ,Julen bar Englelyd". 
) 

Ingen anden at vore Vloloncelllster bar, Det var Julens egne Toner, genglvet med \ 

Sir Henry Fielding D lckenr. LONDON, ONSDAG AFTEN CHARLES DICKENS' S¢n, fhv. Dom
mer Sir Henry Fielding Dlckem, er 

1 Dag afgaaet ved ~en som Fp!ge al 

~n Trafilrulykke. Han blev 1 !Ardags paa 
Gaden paakliSrt af en Cyltllst og brrekkede 
det ene Ben. 

om man saa maa slge, I den Grad Ingeborg Steffensens m'rkladne, karak

Oratorfetonen I sin V1oloncel som Louis terfulde R¢st, Julestemnlngen, som deill 

IS ap I .ou - dltlfr'l".p:IJ!IJ,-u:<"•J""'P'" *2l ~ ~ mos nu :taWWOJ! Pl11f$Pl<'U O!L.1.o.lA!i 

111 ·i'e 3'lPl'8l[ ~31'1t'8W~2.t¢dg-sp~¢.tD 
1JVt{ ll!tf pUV"J 

ld 
·stiJlC{s.toJ-otXIPtsa ··s Pals J.IOA 'Jauu;s a1spaq ap Jll U] 

tl1 -wafH m uAuquaq!fx aa.s ~· .J3P1J. 
: an a lOJ meli 'Ja2Uttu1'1S a.lliJn ~'luq 

-maN uot·npadsl{a aapp -s;/ Aatct l3P spuvzu~.L-9 ' 
Henry Dickens, der blev nresten 85 Aar 1 ~ ga.mmel, var Charles Dickens' sjette Son 

og det sldste &! den ber!1mte Forfatters 
Bssrn. Da Faderen d~e. var han 21 Aar • 

J(J(l0 p.Loopu~w 
gammel, og tre Aar efter Faderem ~ 
fPrte han sln !orste Sag som Sagf~Srer. 

Som Jurlst vandt han megen Anseelse og 

var en mild og forstaaende Dommer. Da 
han for kun et Par Aar slden trak slg 
Ulbage fra sin Dommergernlng. blev han 
hyldet af Londons Jnrlster som en a! de-
res rcsrste Mtend. I 1922 blev han ud
naevnt til Knight. Det var lkke Henry 
Dickens til nogen Hjrelp, at lun var den 
store Forfatters sssn. Det blev snarere 
en Hlndrlng for bans Karr!Are; men hans 
J)e'Onllge Dygtighed og Elskvterdlghed 
bragte ham Sejren. Sir Henry elskede sin Fader, og llge tll 

5ine sldste Aar !teste og ctterede han geme 
hans ber~te Vter'ker. I Dlckens-Selska
ber holdt han undertlden Foredrag om 
Faderen, og 1 1928 udgav han ,.Memolrer 
om min Fader~. Henry Dickens overleves af sln Hustru. 

der er 84 Aar. De blev gift for 60 Aar 
s!den og !lk 6 Born og 17 Bomeb!lrn. En 
af sonnerne er Kont.readmiral Gerald 
Charlu Dtckent. 

0pU9P!l 9)fS6U!IJ9t_ 
:laPll\9 
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Bladet: 

• 
' • skriver den 

2 2 OE.C. '933 
Knud Rasmussen 

Df't er ofte roeget. 'l"&nl'keli~ !or 
SamtidPn a.t hf'stemme sine fremrar
FPnrle 1\fronrl!l Format. Fejlmulighe

dPrno f'r ~tore og man~te, Stemning"'" 

011; St.remninger kan .fsre til ba.&dt 
U\Pn'ltrrlering og Liorlervurdering. 

r-:null Ra~mtusen htwde den Ly~ke, 

11t han!\ Livs Arbejde allerrde men11 
h~tn lfiVI'rlf blrv undf'rkastet en 11treng 

Pt'G\6 og bl'st;od den. Df'r er in~Pn 

Tdvl om, at n~r den st-ore Proces 

j 111\a.g blev et saa 1\l!llt'k~ Bevis for, 

at. Danmark ikke alf'ne havde .den 
l'Pn~ jurHIIske, i tene Trakt~~oler og 

Fororrln ingf!r og lt>g11.le Myndigheds· 

ud,,·,.J!IPr begrundede Ret, men ogsa.a. 
"'n IP\ rndfl og groende Ret til Gnm
la.nd, sk~ Ide« det ikke mind<~t Knud 

' Ral\lllU~'il'n og hans lnd11a ts. Der lu. 
mna!lkP nok PO Skygge a£ uretfrerdig

hPd rlPrl, iclet L11.uge Kochs Na.vn i 
hojPre Grad enrl Knud RMmussen!l 
Pr knyHPt til dPt 0st.Rtenla.nd, hvor
nm ,Rtridf'n at.od, og det VM' J,~aug~ 

Korh, dPr for N onlmrenf}rne stod som 

rleres Yrerst.e J.{odst.a.nder. Men uda.d· 

t.d, owlr for Verrl1m, ha.vde Knurl 
Ra.~mllssen l'Jpt, .Fc;mspring pas, 11)- ):'; 

Anr, dr~r ha.nle- giveb ham V<'rdeM· 

hrrnmrnrl~rn, o~ rla. man fra. norsk 

~ir!P rlrog Vestgnmland og Ellkim~r
l\P« Fnt•holrl inrl i Proeprlurrn, ni\.\'QP 

m~n ,nmttdl~t tdk~tstPt Rnnrl ~~~~mus

~"n l"tnrhhanrl .. J..r: Ran l.og dPn op.l 

~1PIJ:> dP &Yse DommPre bag dPt 

lang~ Bord Dag efl.f>r Dag lytlPde 
t~talmodJgt til de lan~e Indlre~ i Pro
rerluren, har de l!lkk~>rt oftp ladPl 

Bllkkf'l. glide hrn owr de .\fa-ncl, som 

~nrl nede i Salen, og ma.aske hyppig~t 
ladet det h"·ilf' paa. Knurl Ra~mu~s11n~ 

morkfl An sigt rued de strerke Tnek 
o~ det. ravnsorte Haar, Manden, der 
i Sa len vat' lige sa.a. t·an1 som Dom
rul'l'ne srlY - og den ene Oa.ng han 
tnltP, talte han gennem H0jest.cret,s

M.gforPr St.~>glich-Petersens Mund. Det 

,·a.r, ria li orclm:Pndene h1t1·de beLviv

lrt ;E~theden a[ de Erklteringer om 
clr1l'l"!l Samhorighed med Da.nmark, 

som Gnmlrenclerne h~tvde onflket fore 

la~tt for den heje Ret. X an.r man 
nu lreser Knurl Rasmus~ens Erklrering 
i~~:en 1·ed han~ Dod, fornemml'r man 
f'nduu en Gang Ekkoet af hans slrerkr 
F ol~> j,.e og ~~~he lnd igna lion: 

-- .leg "'"'"~" mig M-Il' for l~t•retligt>l 
til at fol"'vare Gnmlrentleorue 1kko blot 
p11a Grund af det Blodeb Btuwd, 1>0m 
hi ndrr mig ti I d('m, men ogsaa paa 
Grund af rlen Kend.•.gerning, at jeg ligo 
111dPn m1n Rnrnrlom har staaeot i nnfhrudt 
Forhmtlelse med dam. Vi taler t'let snrn· 
lll!i Spro11;, som ,Ja>gne og ForskPre har 
1 i rll' li!\11H111' ~drifter og rle ~111111111' 
Jn trr"~'<'r, OJ.: jPp; hel ,•ng\1'~ dedor lliHlPl' 

alln •Fcwlwld ,;om I'll nl' clC"t'C8 ('gn•'· ./ ('~ 

1 ddf' ikke lnNI nogen fll'rt·~ti&~> l!ie ind
l n;!;•' ol~>n Stillinp;, jt')! hue·, l11·i~ jf'g Sl'i!::
\!'dl' df•lll \' NI C"n T.Pjli~:dtf'd 1<4'11>1 rlrnnr, 
h11 '> i<'ll; undlod Rt fors\'~re ~~~" minr 
t:;amlf' Aarudomsvenner, alle mme ,.:arnlr 
f:k,pC'di lion•kame.r·nlPr. 

,.lkkP blot paa. Grund af riet Blo
H~tand, son1 hinder mig til 

dem .. " Det \·a.r Menneskepe deroppe 

i rlrn lange Polarnat, paa de. ~neede, 

1 lo1indne Land~triber mellem Isha.vrt 
h11vdr h .ael 

Knurl RMI'Ylll:o\!\1' 11 1 n~t t.o Sp<:n-gsmaa.l 
Yil h11.ns ta.vM Lwh~r ikke kunno. be

!!Val'e. V R..l' d~>t, d& h11 n venclte hjem 

fr& ~in ~t.ore treMri~r Ek11pedition 

til rlet arkti~ke Norrl11merikl\. 1 VM 

rlet, da han bllll' bylrlPt i Ameril.a.l 
Va.r rltol, cia lutn ira. Idr:Pt!ihusets Ta.~~: 

IIIlA F llkkt~l lop;Pt 11om t~n lld!lttnge na~r· 

mr ~ip; p;Annem Mn~·ket1 

EIIH l'll.r del, d~t h11.n i Ra.a.g ta.ltA 

det p;renland,ke Folk!\ Sag 1 Mens 

St~>glich-PeUI"tn!\ roli~e Stemme 
brsp;te h11.ns lirll'nllknbPiigt formede 

Ord Jrrm til Dommrrnt5 0rer, s&d 

han ria. og twnkle pna., :~.t drt.te va.r 

:Mrnin~~:rn mpd drL hell', EnderesuiLa· 
tet af haM T .. iv 1 At han!\ R.ejser der
oppe, hn.1111 dyhr, R.f ln~L.inkP.t lerlP.de 

Tndl.rrengl'n i 1~!1kim0fl1'11M Liv og 
Ta.nh~ffit,, hnn~; .RF~~;!.rrebe lser for at 
g~ne dennr !lff'l' l i~ll primitiYI} Kultur 

k'Pndt. o,~t lwrl\ o~ andre a.t.. forstaa 
E~<kimoPrne - At ~tit rletie forud
gaaendA kun \Itt' Pn Forheredel~e t.il, 

at han, i rlP! Ojrhlik Grlilnlrenderne 

,·ar i X~d. J..undp ~l~ta. som Ta.lsmand 
for clrm, ti I hi' lim h11.n I'M knyttet. 

med .Rloclets Bund, kunde gere dttt. 
med h,.l• ain Mynrligherl, hPie sin 

V Prden~heremmP.)~e, h11le ~in uhP!Itridte 

Vidf'n b11.g sip;. Ma.nge b&r arbejrlet 

for og i Grenland, mange h;u segt 

a.t bring11 Ci vili~a.t ion og \'estevro

prei8k Kullur til den store a.rk:tiske 0 
- m11n h~~.r nog11n som Knud Rumu~ 
,.,en forst ~U~l!lt at fora Grr>tn laeodern~~ 
Kult.ur fr11tn lor V11rdf'n f Ha.n ku.n de 
~ere d11t, Iordi hnn va.r Digt.f'lr1 Dn.n• 
sker og Gr en lll'nd rr. M a.ng11 BP.driLt~>.r 
hn.r h~tn urlferf.1 df'nrr' sti l!rerdige '>r 
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-R"'~k11d, tkkf' hlot fnrdi h:~.n h1n df 

lfi\'Pt riProppl' n_~t rl~lt .\1"J" op; An
.'11 TI'IIP(f'I~Pr mPcJ (;r0nlaonrtf'l"I1P. mPn 

l'ndntt ITif'rf' fordi h11.n h~t.~r!P ~a-a. me

get ~~.r dPus Rlorl i ~<in,. A~trl'r, a.t 

ba.n kundc Ior~ti\.<L dem som en af 
diiTf'!l flgne, og t a.le rlerp~ Sa~ som en 

~~>l opr·rs ~>gn11 - j11,, flnd·nu l:lf'dn, 
·ro,·rli h11.n t>(J.~nrr 'a.t· D::Jn l<krr, Yllr 

VMI,HrOpl'C'Pr mrrl IH~Ie Vest·PI'J·opas 

Kult,ur i "ilg lldPn at Inrn~g(.p dlr n 

Starnmt>, hri11 Blod \1!.1' hlandPt i ha.ns 

og h11.vrln la>rPt. mrd HI ~tt sk~he d P.n 
Styrk!l, den Eventyrly~t. df'n Lie!r·n· 

11k11.h~lighlld og den rligtPri~ke Fit')· 

slln~. rlf'r herle til hans karaktNist i
~ke Egenshbt>r. 

For "'' hn•rt MennPske kommPr .. t 
Oj~>blik, da. hans Li1• our 11it KuJmi

nR.tion<~punU. H'·ornaar ~k!'le rlet for 
Knurl Ra_ .. musspn 1 Dette Spergsmaal 

,-jl h11.ns hw11e Lreber ik.ke kunne be, 

1wa.re. V~~.r det, da. h11n ,·endte hjem 

fr& 11in ,t.ore treAArigP EbpediLion 
til rlet arkti11ke Noroaml'rik!d V~tr 

rl11t, ria h11.n hll'v by!rll't i Amerika.T 

'Ya.r dPL, da h11.n Ira. ldt·;t>t.shusi'Lil Ta~~: 
M.!\ F11kkelto~flL 11om 11n Il(btla.ngll n~r· 
mt~ ~ig p:snnem M01'kotf I 

Knud Rasmussen 
j Ellor v~~.r del, dll. hlln i Haag ta.lt11 

Df'l~ er oft.e mPget vanskeligt for 

Sawt idPn a.t bPst.emme sine fremra.

gPnrlfl M~nd~ Format. Fejlmulighe
dPrnP er !\tore og mange, Stemniop;Pr 

o;; Slromninger ka.n fere til baade 
o, t>tTurdering og Unrlervurdering. 

A'n tul Rrumi/I!Un. haNdl'l den Lykke, 

at hans Lh·s Arbejde allerede mens 

han len~rle b!Pv unrlrrkast Pt Pn streng 

I p r0 ,e og heo;torl dPn. Der er ingf'n 

T,·i \J om, a.t. naar den slot·e l,rocee, 

i H11ag blev et Sltll. ~trerkt Rev is for, 

a~ D~tnma.rk ikke alene h~tvde den 

r~>n~ jurirli~ke, i terre Tra.kt11.ter og 
:Fororrlninger og lPga.le Myndigheds

ud!'lvPI~I'r begrundede RPt, men ogsa.a. 
Pn IP>Pnrlfl O{o'( ,~<roende Ret t,il Gren

lAnrl, ~<kyldes dct ikke mind:o.t Knud 

l\Mmus~n og !tans Indsa.Ls. Der Ja~~; 
mAR•kP nok Pn s·kygge a.£ Uretfrerdig
hPfi dPri, idet La.uge Kochs Na.vn i 

.hojflre Grad end Knud Rll~mussPn!< 
Pr k n.' ttl'~ til det O!!tgrenla.nd, hvor
nm St rir!Pn st.od, og opt va.r La.uge 

Ko<'h, cler for Nordmrend~>ne stod som 
rl,.re~ ,-~rst~ Modsta.nrler. MP.n ud~~.tl· 

t 11, o1·pr for Verden, ha.vde Knud 

R11~mu~~"n dl'~ Forspnng pa& 10-1~ 
Aar. dPr h~trde givtt ham Vrrdenl!· 
l>rromm"I~Po, og da. man fra. nonk 
Rtrl'l rlrog Yro.tgr~n1and og E'kimou
llPQ Fnrhol1l inrl i f>rMf'fhlrPn, h&Vdf' 
m:1.n qunt 1 dt~r t-llka.<;jf't Knrtrl R~~~mm

'tr ifhhnnd~ken. H11.n tog rlPn op. 

Mens de t,)t\'Se Domm(ll'e bag rlflf 
lang!' Bnrd Dag efter Da.g lyU erl& 

' taalnt('ld igt til clr lange Indl~g i Pro
C'f'rlnrrn, bar de sikk1'1·t ofte ladf'l 

Bhkki•t. glidr. hrn over de Ma>nd, ~om 
Md nNifl i Salen, og ma,a~ke hyppig!t 
ladet dPt h1 ile paa. Knud Rasmu~sen~ 

mork"' Ansigt mPd dP. strerke Trrek 
OJ( det 1~\<lOJ'le Haa.r, .\Ianden, der 
1 Rall'n ~a.r lig~> saa. lMs som Dom

mf'rne s~>h· _ og den ene G~tng han 
t11.1le, taltP han gPnnem Hojesterets
Mg{orPr St eghcb-Pctersens M und. Dt>t. 

IIH, da. 1\ordruwndene ha1·de belviv
lrt rEgt brtiPn R.l de Erk lreringer om 

dftrP~ Samhorighed mPd Da.nma rk, 

!IOll1 Grenl:cnderne ha\de en~ket fore 

la~t for df'n h0je Ret. X a at· man 

deL grenla.ndske Folks Sag1 Mens. 

St~>glich-Pe!Air~.-ns rolige Stemme. 

br11gte h11.ns lidfln~kabflligt fo1·mede 
Ord frPm t.iJ Domm!'rnf"~ 0rer, aa.d 

h11n d11. og tl{'nkte paa., a.t. dPtte va.r 

.Men inp:Pn mPd deL hrJt>, Enderesu Jt.a

tet a C hans Li' 1 AI hMs Rej11er der-
oppe, h11.ns d_rhl', a.f ln~tink!'t lt>ded~ 

I not rrengPn i ~<:~kimo .. rnf's Liv og 

T11.nkl"~l{'t, hnM BP,.trrebelser for 11t 

gere dPnnr !ta>rli,~~P primit,iYc J\ultur 

kPnrlt. og lll'r~ o<~ anrlre a.t, fot'!taa 

E~<ki moPrnc - 11 t 11lt dPtte forud

gMrndP kun nit' f'n Forhereoelse til
1 

at h11n, i rid 0jt>hlik GronlrendHne 

\'ar i 1\od, kund!'- s.taa. som Talsmand 

for dl'm, til h1·em h11 n v11.r knyttet 

mcd Rlodef·!l Baa.ncl, kunde gere det 

tnl'cl hf'le sin 111yndighed, heJe sin 

VerdPnllhet·emmrlJ~r, hele sin nhMtridte 

VidAn hag sig. Man~e h11.r a.rb~>.jdet 
for og i Gr0nla.nd, mange bar Sl-l'gt 

at bring<~ Oivili~a.tion og ve~tevro

prei 11k K uiLur til dPn store ~~.rkti~k,e 0 
- m110 h~~.r nogPn som Knud Rasmn,s

sPn foratlta.flt a.t fore. G r{lnllendt>rnt!' 

Kultur frf'm for Verden' Ha.n kuudP 

gere det, fordi hlln '!l.r Digtn, .D~~>n· 

~kf'r og G ren la-ncln M 11 np:fl R"d riff~r 
bar ha.n udfert, a,.,,, lltilfa-rrlige er 

dPn stet·sl.#. 

-~--+----;-;-::-;::;;~ 
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eire. Der er ilog enkelt.e RcaullntE'r, qom tn stra;llcl\dt> Sport-pl·lf'~tatHHL land, K.1't. I:I'~P r l!lig rnt>llem Julia.ne- gen a.f Liv!'t i Gr0nland. der blev en 
der 1· il blire staaendl', og som l'!lltl'l' Paa anrirn Thulr Ek'l"'<hlron trl haah <Ill: .\ u1mag~Qilh~. som Leder af a.f Tra.adene i .Knuds Forfattcr:;kah. 
hojt op orer de andre. I>er er f0r~t Gronlandc; Xordky<t slo~t d••n ~''krrnoi ""''' El.. .. p.·ditinrwr rnrrl lllange Op- og han staa.r her uo,·ertruffet. Her har 
og fremmrst Oprelte lsen af Thule-Sta- ,k!' Rejc;f'trknik" ikkl! t rl; 1 r ~ult··d•· ~a 1 .... .\ [I'll nJ.rsl\a lwr ,.a 1· hans 'Krer- l'i Sagnene iutlrammt'dt> i X aturbe~kri 
tionen i )."ordn>~tlzronland. b\·orf'r,trtt helt" Sommprl'n, O~ot Urnnlu·ndt>n•n ""' 11:.:1.··.1 !Jo, d.•t Foll-i, lran ulborr. ogsaa 1·elseu. Senere spaltede!' hans Forfat-

])r. :Vouu•· Ji. •.,h skihlrt>r ba,·tle arbcjdct i n::t>sten :!0 .lar. Paa dul.: U/A~Jl op; ·~henskf.r•·n Dr II •d/1 ll•·r 1ar· d..t .J,,, .. Egnr~ Ya>rdi som tPTskab ud i en Ra>kkr H('j•t"kiltlringer. 
1\nud fla-ruu.,~ns storr Iodsats sin f0rste \irkt>lige £k,prdttion. dt-n tlotle under Ek~JlNiillOn• n. Ja::t~· l,.•t ior [ ... kunorrne samt O."t· ikke altid af lige st~r \'re r~ i. og i'cn end rn Titt•l, 
•om l'olarfor,kt>r. lirter:ere. ha>df' Knurl Ra•mu, I'll nc- ).(t•t~tl.o·utl•·rn•·, 1'\agn\-(. rclen. der hanle Rrekke Sago, frit behandlet. saalerles 

~I rd K nud Ra-:mu~q·n gaar en aJ ret heroppe. Hau ha,·de rcj<:t ~CHt'rt: .au~ ··~.;··utlrg•· K~Prl iglretl. at det Yist bli>er s1·rert for Efterrer-
'vrrr 'f rrl• •tore :--kikkt'l-er bort. Han "<>ID ung. be:;krdcn :\11\nd og la>n E-<ki- OYer. 1),. fr re Bt>driiter jeg her har denen at :>kelne mrllem, hva.d rier er Knut.l mr j.eg rcj<e ~111 1 11, u ta. 
Jrn 11 11• d,. EvnPr o.st EJJ;enbkabrr, der moerne at kende. I HIIO oprettedt> han .\lrn untlrr di~-...~ .J:-:1-,wtllli•>tll'll ,.:rl.. "" 'rrt. ...om ,. I h\rr ior "ig •ar store .Kerne, og h•ad der er Knuds ••s.wn 1el uok tlrn a lw>rli)!"l r n.f h~11 ., I:k [J' • 

f! M en ,\11\nd til .·a~nlu•lt, en ~[and. saa. Thule-Statiouen pri1at, Jonli !'ta· clt·t op for Knurl, at rl e, EJ.Cn•·. drr 111•"1 nok trl at ht•\llff' Pll ~anrls Xavn for straalende Skal om d isse Sa~::n. De to tlitiont>r, a wle11 T hul.- Ek-Jor·diti •~ i 
0111 ]11 !'lll H i"toriPr 011; Ane-kdoter grup- tl'n ikke mente at kunne ~::ore dE't. Dt> i ntl're~eredr hanr. 1.ar tf,•m, In or tl•·r J: ft•·n ··nl;·rtru. Oprett~l~ru 11.£ Thule- C ngdoms,·enner, Knurl Ra~mu~>en og JHJ6-b. To af ,-oro' K a mo' r,t tl'l' t1 ,1 1~ 
prr Pr «1.1{. Eftrrlraanden "om Aarene forste Aar Yar vanskelige, dt-r «kuld,, tidligere ha1·de li•'•~>! E-kiHllwr·; loi111 :-:t.tt rorri•tl 1 Thute-Ek~peclitionerne til Peter Freucben, er ln·er for 11ig ble,·et unrler denno Rrjc:r, lll•nd rrk () I ,. 11 
J!'Rilr, 1d han ut'i,J•omt bla.ndr \3-ron- baade Diplomati o~ Tak-t til. Dr fen- -.;ynt .. s, at disse ln(llall cl~i' H;·j'•'l' ''~~' \nrdi(!Ctlll:tnd, Rrjsrn nord om Kana.- "tore Foriatterr. Knud skrcY, ln·ad omkoru, •i 1-etl ikk e h\ordau, og IJr. 
lR'ndHP o~ Dan~kr 1 drt Land. han ste Aar ,·ar o;r;aa iatli~e. En stor, ri!( Rejst>r i det tdlerooJ:,fllj~tP Grnnlnnd da OLC HI·J~f'rne i S~·d""tgronla.nd, er han mente Yar Yidcnc:kab, dct ble• \rnlff clodc at ::iult ko r t e fll·r liJ r'fll• 
lwll ti lhortc drroppc mocl X ord, blin a.merikansk Ekspedit.ion bordP. clf'l' · laa licit udcn for hn n~ L" 1 'OJll-(ll "'· 1 •·I dd. dPt' hi i \'.t.'r staarnrlc efter undertiden Roman~r~f, Freucheu kald rejsen O\ er lndlnnd, i,en. \'i 
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li;.tf'~Onl rn a.C dt> store SagnJ!kikkelseT, oppe i de Aa.r, og der var Re~\l't'r han- Dette iMtc vel mcd s]g, at llnrr 1 f!,. Klllrl) . f•:n n.ndrn 'ring, mindre haand- te sine Boger Romaner, og tneget af uri p11.a. rn EJ.. .. po•dit it•n , ole r -kuld<t 
lrnu <;aa 11ftl.' op[l· fortalte om. Han de mecl .\.merikanPrnr og mcd E~ki - kommrude A.ar l'Rtnlerle sig mf•rl' ort1 ~ti br·lr.lo(, 11H'tl maaske uf ikke mindre det ble,- lirkelighedsskildring . .Jpg cr \'ltl'e :> :\Iaanr dc r, o:r. k,m lrjem :l~ 
rj••tl•· "" Ch~trrnP i sit Si.nd, t.ler oje- moerne. Dt>t \·ar for~t heuimod Slut- c;in l'ngdoms store Dronr: RPjst•n nur.! \'wrdi, ,,, Knuds st.Qrc ltttlsats j Ar- ikkc ene om at staa usikkert o1·er for )fnanetler l'ftrr. Kuutl lrar ~rh· !'IIL::tllg 

hltkkPiig !(jotdP ham til ~Iidtpuukt, niugen a.f .Kri~en. at Tbult'-SLationrn om Kanada. med Rrwg hp~ nrr <tPn nll•· lu'Jdl't ior .·n.rnhorighl'den mellem Dan- V:crdien a.f .Knud Rasmu~~l'n• fingn- kaldt dennP Rrj <:r fm lt an 'l fur~t 1 .. , it·· 
hHH h:ln kom, sknhte ham en :\Ienig- okonomi~k set ble1· et. goclt Fore· nnlt'1endf' E~>kimost11.mmn. Drnue Ht'j ,~.;.. q~ Qmnl::t>ndcrr, det. intime Sam- samlinger. Man stottede ham ikkP kelig slore Ekc:pr rl ition. Fur 11~. d··r 
hrrl n( BPuntlrrrt>. ~tom ikke altirl <:aa tagende. se reali~eredes i 1921-21, O$£ 1\nucl ll.rh,.jdt·, riPn rl,1 be Forstaaelse, der nu a.ltid rigt.ig paa dette Punkt Knud O\·erlr•rr!P den, h!Pv det rn hnat·• l, 
kriti<>k pnn hn.m. I Gronln.nds lli•lorie vii Oprrttf'l- hlr1· med den ,·or enr•te Dol:trior,l..•·r loi'·JtPlt·r Dnn~ke og Gronl:endere, den stod fra sin ticiligste Cn!!dOm mr·rl Be- men en god ~koiP . • Og-.:ul Knn•l (,,,
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I
• :\11.ar 1',,/,ttkFn i Dap; beder mig sen af Thule-, tationrn, der i RPn.IJ- l1f fPrtiPnsCorma.t. Drn~ stor"tP I!•· Skmttrn,!!, der lu•r!~ker m~llem de to undring og Tdm~·!(hed O\'Pr for ,.iden- mr~rt af d r n. D Pn T .. kni k, drr •o·j

llktl\1' om Kuud, ~aa gor jl'a; dPt grrne. t~tRn hetod, n.t OJI:~na Xordvf'•t Of{ o;ultat lrlr\' Yf'l det rlan~kP Studium af l.:!ttdP OJ{ rlr to Foil.., l11or uhyre for- skaben. og han vi!rle grrne tjenc rl('tr. lerle ::-aa ~t raa!ende T ri umfo·r p:ta. 
fnr Jrg har mt>gf't at •ige ham Tak for. Xordgrenland blev dan"k, hli1·r !Ill!\ nt rle knnadi-.ke Sta.mmPr oj{ rlP nh.' r• •kPIIigr dr ~>ml Ar. l)g:;aa. hPr har At skri1·e Etiketter laa. Knuils Xatur ferstt> Thule-Ehpcrliliun lturl r r ha~s 
.\lf'n jP~ for"taar ogsaa. dpn Opga,·e, ferst blandt Xnud Rasmus~en~ Be- Ramlinger, der for all& TidPr vq srkH l\ nud 1PI ~riPt rn Indsa.ts, der maa. fjernt, men mao bar fortalt mig, at Ledelse. hie• h'fr · ~n F~ llit. • 'l·nd~>r 
tnan ha r ~j, rt mig, saaledes, at jeg drifter. Kobrnhaxn ~"m et CPntrum for F.•k1 rr~riP hlnndt tie storste. de Sa.mlinger, som han personlig brag
har Lo1· til hrlt at "i~r min )frnin~ om f:rncrc fuTgte Thule EhpPditiouer- moforskning. s,..r mnn pn~ Knuds Forfatterskab, te hjem fra Kanada. frn. Rej~er, hvor 
lHll11, ~rh om drn maa~ke paa. enkelte nr. Den ferst.e, RPj~Pn !rem og til - Da. 0stgt·onlands-Probleruet lwg~ nrl 'n:J. n111rlrr man her ,.0 Produktioo af kun ban lravde bt-~ogt de paagreldendt! 
P unkl,.r nf1ill"l' fr~~o andrt>'. ba~P O>er Indlanrl~isen ~ammcn mrd le at. n ·kke.frrm, vat· K nurl rn 11 lt fur m••>:f'l for,kt•llig \'rerrli. Drn Bog. Stammer, \&r ydrnt omhsggeligt •-ti 

Drt l' r 1 nn~krli~-rt i et Li\·. rlf'r cr Pelrr J.'l'furhnr o.~ to ' r:~kimoPI', 1n1 /lkli1· og lr1 rndr XaCtrr' I il ,,_~,,.a t Ia"•· ha n , J0 ;.: i.Ltl' ll tlf'l11 mrd, .. Kye Me nne- ketterede. 

liM rt~L p!Hl Drgi1rnhNier ~om liuuds, cu gpnial .. l'dn,>ttPbc af rlc11 gurnlr 1 Del ogr.aa i dette A rlwjde. ll 11 n ul l •J;, r , P I nHtn~ke han~ bcdste. Her K nud keudte, da han \'8).; ung, helt 



rn f' fH ot'" 'ctllti~Ut." .t UJfJUtl ' •·'7·tl ,_,~ I \On1 et ren•t 
hrr tnrJ .. , iO.fiOO 'j ons pol•ke Kul, •om 'porg~malll. 

ai'IIUIOI>lTRllfl, U!knrsk j \ art>n. rnPn og,a;~ hvorled"' dPnnl' Er
hven·else n~J>rmero> m~R dokurnentl>rE><. 

~~~ 

----. 0"1 'l'IP, at t'Pal'y-Kanalen il.ke t>ksi-j der har kert i Dage1·is fo1· at naa t>t stort Opt-Og af Shcrle.r. den farqP, ~t"1 PrlP. DPt forl\rld rerle fuld•trendig ned lil J ulehandelPn, Yil bri.n~e Hud- naar der var 'BjArnP~por. 'I'OJ!' Rr,j<,epb-tnrr , og Xatten igennew skabet t·undl til de rnangP smaa Bo- l Lebel af )'or"'arPt \II R _,g!Ptll P rl ·nutern~e d frpm og tilbage .. leg pladser. DPr , -j ] gaa L'ger, (Ar aile om Knud~ Ded gaa ~idPre uri OIPI' r.aalledP ttl at \'PnrlP om. Til sidst i Orenland n;d om det. de kanadiske Tundrllf'l'. FJrH'nl', urr~rtm.r Knurl Pll .Reslutning og sagde: Knurl er rist net lllleSlP ~1enneske, ltisel'f'de Stammt>r nl htnP om h;un - xe;. d 'kal lose \Ore Opga,·er og drr ikke alene bar ~Pt alle Gronlren- 1 og mindPs dt>o slore Mand. Lige<om EllA gaa, til 1i ikkf' !..an mere. rlere, men man kan Yist ogsaa med hHrt Barn i Groo]and kendre h11m, Del gjordfl 'i .'laa. DP. t n r J.;.nuds fuld Ret ~ige, at han kendte dem. og aile Grenlamdere kendte barn og A1 toritr:t , det ,·ar hans Yiljekrait, Drn sidste 11 ( K olonirrne besogte han ha rde fe~tet med bam, <aaled~>s 'ar drr grnnem;cyrede Rej-;en hjPm o1·er i Sommer. det 'ar Scoresby Sund. han kendt fra. Gtem I ani! til Sttllelnrl lanrl , isrn, sal\lede~ al i alt Fald Her saa jeg bam for ~idste Gang. ha\PI. den slor~te, so I dPt P'i.ktmoi,J.. .. k un Dr. \\ ulff dodP ai Folgern e af Je~ kom med F lpemaskine, det blre- Folk har fo~lret. Han biP~ ~rt Folk~ den. \au Knuds og wine \'pje i de qte op, der ,·ar megen I~, og d~·bt Tal!!rnand ilt..e alene her i Danm:11·k, St'llf!re Aar !\killP.s, saa skyldes del undt>r OS saa \'i den lille 1\Iolorbaad, men og!!aa da den kaoad iskc Regenng ikt..e. som nogle bar troet, eo forskel- hormed han ha1 de forelaget den Ian· eftet· hans store ~ejse kaldte ham oYPr Jig Opfattel~e af Dispositioner fra ge Rejse op fra. Ammagssalik. K ort wm Raadgn·er for Reformarbejdet (len Rej~e. Alle de Sporgsmaal bar efter laodedp vi, men jeg J..--uode ikke blandl de kaoadiske Eskimoer. YJ for lrengsl genoemdebatterel, og komme om Eord, vi maatte raabe til En Rrekke a£ Knud Ra~mussPns jf'~ tror, at jeg i Knuds Sted l'ilde hinanden, og i nogle bastige ~finuter Handlinger forklares dPnPd, at han ha q• bnndlfl~ som hllo. Del har jeg sktlserede "i hin. an den~ Ekspeditioner I ''lU dansk Borger og Ielte srg ~om og•Ra "a~t ham. op med losrevne Sretoinger, s1·rere at clansk. Eo Rrekke andre Harl!ilinger )\ aar man har oplevet saa me get hore i Sogangen og \ 'in den. J eg "er fork lares ud fra., at han 'a r GrnnMrnmeo , ~om Knud og jeg har gjort ham endou for mig, com han slod der !render, med greolandc;k Blod i ~1ne OPt, bli1er Or? saa fattige. Jeg skyl- om Bord i det;. lille Skib. Som al tid, l Aarer, og folle sig s11a nrert koyttet der ham saa umaadelig meget fra de naar Knud kom, flokkedes Ecki- til det Folk, hvorfra b~tn 'ar udgaael. Anr, , i rejste "ammen, og mange moerne om ham, og mange af Om- Han var sin Stamme ... sit Foll.c stor-
1 

Gange under mine sen ere Rejser hu egnens Eskimoer 'ar om Bord som -l te Son og sit Land eo god Borgn. je_;r dra~et XyltP af, h1ad jeg den- Gresler. og aile Danske skylder ham Tak for, J!an ~ lrerte, Knud har seh· vreret glad for at had ban b.ar udretlet for sit Lanrl ~ aar rl i::se Linjer I relies, Yed vel vrere fodt, for den mode roe Tekoik Lrwgt [.;or h. o p imod Hal'l'delen af Grenlands Be- mecl Fly1-ning saHe ind i Polarlan-
folkni.ng, at. Knud er ded. Slrederne, dene. Glade~~ va.r h~ i S~id~e~ for _..._ 
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Knud Rasmussen 
DeL !'l' ofte mPget ran~kPiigL for 

, 
I 

Samticlen at, bP.stemme sine fremra.
p:ende .M~nd~ Format. Fejlmulighe
derne er sl<lr~ og mangP, Stt>mninger 
og Stremn i nger ka.n fere li I baa de 
01'ervurdering og Cndernardet'ing. 

t 

K tWd .Ra .~mu.~sen ha.vde dPn Lykke, 
a ~ hans Li \ 'S A rbejde allerede mens 
han le,edl' hlP\' underkastet en streng 
Prere og be<~lod den. Der er ingen 
Trivl om, &t naar den store Proces 
i H~tag blev et saa strerkL Be\ is for, 
at Danrnark ikke alene hnvdP den 
rPnt juridi1<ke, i tene 'fraklater og 

Forordaingl'r og legale 1\iyndigheds· 

udenh•r begru ndede Ret, men ogliaa. 

en levende og groende Ret til Gren
Jand, skyldes det. ikke mind~L Koud 
Rasmussen og hans Jnd~a.ts. DH laa 
maaske nok en Skygge a.f GreLfrerdig· 
hf'd del'i, irlt>t J.auge Koch! Xavn i 
hejere Gra.d Pnd Knud Rumussens 

er l.n,rttPl til det 0slgr0nland, hvor
om Stridl'n ,tod, og det v&r La.n.ge 
Ko<'b, dP.r for ~ordma>nrl.Pne slorl som 
dHe!! \'RH~t e .Modst,ander. Men udad· 
til. ovPr for Verden, hMde Knud 
Rasmussen deL Forspring paa. 1(}-15 

Aar, der ha1de gi\et bam Verdens· 
bet·0mmelsen, og d& man Ira. norsk 
Side drog Vestgrenland og E11kimoer· 

nes Forhold ind i Procedtlren, ba.vde 

ma.n sa.mlidig t.ilkastet Knud R~t!lrtHIS· 
sen Stridsha.ndsken. Ha.o t.og den op. 

J(. 

.Men"' de ta1~e Dommere hag det 
l ange BOI'd Da.g efLer Dag lyLiede 
taalmodigL t.il de lange lnd lreg i Pro
cedut·en, ha r de sikkerL ofle Iadet 
Blikket glide hen over de Mrend, som 
sad nede i Salen, og maa8ke hyppigsl 
laclet dtt hdle paa Knud RaMllll'l'lPns 
ru0rke Anf,igl med de sl;el'!,e Trrek 
og deL nwn~otte Ha.ar, M~tnden, der 

i t-lalt>n r~~or· I ige saa. ta vs som Dom· 
OHlrne sell' - og den enP C:an~ han 
l alte, ta.lle han gennem Hejesterets
l agferer ' t Pgl ich-PPtersens M und. Det 
, ar da. X ord mrendene ha.vde beL vi, .. ' let .:Egt heden af de Erklreringer om 
deres SarnhMigbed med Danr;nal'k, 
som Gn~n lrencleme havde ensket fore
)agt. lor dPn h0je Ret. X aar man 

nu lreser .Knud Rasmus.sens Erl,lrering 

igen ved hans D0d. fornenuntr man 
endnu en Gang EkkoeL af hans slaerke 
l'elelse og dyi.Je ludignaLion: 

- .11'1( ~n~er mig selv for bPrPl~iJ4PL 
til at iMHare Gnmlrenderne il.ke blot 
paa Grund af de~ Blodet~ BA11nd. Mm 
bmder mag til dem, men Oll;~lll\. paa 
Grund af den Kendsgerniug, liL jt>g hge 
~;aden min Barndom bar ~ta11et. i uafbrudt. 
}'orhindl'l;;e mt>d dem. \'i tal('r de~ ~am
rna Sprog, som .J~gt>t·e og For~kcre har 
vi de samrne &dl'irt.er og de samrne 
J n~er~><.~er, og jeg bt>tragtes dertor· under 
aile •Forbold som en af deres egne .. Jeg 
dlde ikke mt>d nogen .Heret.ugelse ind
tage dl'n ~ tilling, jeg har, hvi, jt>g s,·ig
tede dem ' 'I'd en Lejligbed som dennl', 
hvis jl'll; nncilod at for.o.v;u-e ai le mine 
gamle '1111rndoms1'enner, aile mini' gomle 
:Ekoped i Linn ,kamera ter. 

,!Ue blol paa Gtund af det. Blo· 
dels Baand, som binder mig til 
dem ... " Del 1 ar M.enneskene deroppe 
i den langP Polunat, paa de sneede, 
isbundne La.ndstriher mellem lshavet, 
og lndlaudsisen, som bs.vde fu et 
Rest over for Verden~ h0jesle Dom· 
atol. Her talle en Man d. om 'idste 

!ll"a• tii'IHI~Ke 1\ 0I'U I!IOea·IKR. I \'Ill' 

•
16

'1 ' da bli.n1 ;,IPV hyldet i Ameriklt 7 • 
a.IJJ del da ha fra ld1·retshu~els Tag ll/ I ! 

·ua:o.f"akkeltogel som en llci'llangl' nrer-
11; ~tennem ~ierket 7 

•
8 ll . IPr ,.~~,,. dt>l·, da. han i Haag tal(l\ 

Q ' ' 
..o<~t.' gr·en land~ke Folks Sag 1 M.ens 
St eglich · PriP-I'~I'IlS rolige Stemm!' 
bragte han! lidPn"kRheligt !ormedP 
Ord !rem til Dommernes Or..r, sad 
han da. og t ~nkle paa, at dette ,·a.r 
Meningen rued del hPle, Enderesulla
LeL af hans Lid At hans Rtlj~er Ot'f· 
oppe. ha.n .~ d.\'l)t>, af lnstinkrt ledede 

Indlra>ngen i E~kimoernes Liv og 
Tanke11a>t, hans Bestrrehelst'r for al 
gere denne srerlige primiti,·e Kultur 
kenrlL og lrere os a.ndre aL forstaa. 
Eski rnoerne - a.t a. II; det t.e fornd· 
gaaenrlr t-un \'ar eo ForberPdf'l~e L.il, 
a.t han, i riP>t. 0jeblik Gr~nlrenrleme 

' 'ar i ~0d. kunde staa. ~om T11.lsmand 
for dPm, til hvem han 1 &r knyttet 
med Blodets Baand, kunde g0re deL 
med hele sin :Myndigbed, hele sin 
Verrlensberemmelse, hele ei n ubestridte 
Video bag sig. Mange hat· arhejdet 
for og i Gt·enland, mange ha.r segt 
at bringe Oivilisa.tion og vestevro· 
paoisk Kultur til den store arkti<~ke 0 
- men h&r nogen som Knud Rasmus· 

een forslaaat &t f0re Gnmhendernes 
Xultu1· hem for Verden t Han kundr 
gel'e det, fordi ha.n var Digt~>r, Da.n· 
sker og Grenlrender. Mange BPrlri[ter 
ba.r han ud£0rt., denn' slilfrerdige er 
den stenle. 



• 

Bes.ktd, ikk~ blot fordi ban havde 
le1 et deroppe og rlelt ~feje og An
strengelser m11d GreohendPrnt', men 
endnu mere foi'Cii ba.o ha.vde sa.a. me
gtt a.f dares Blod i sine Aa.rer, at 
han kunde forsla.a. dern som en a,f 

deres l'goe, og ta.le den•s Sag som en 
af dt>res egn& - ja, endou bedre, 
for·qi ha.n o(J8aa va.r Dansker, 'a.r 
V Pstev ropme.r med he! P Veste,v ropas 
.Kultur i sig uden at. Jornregte den 
St amme, his Blod ' ' n.r blandelr h11ns 
og ha1 de vwr·11t med til at "kahP dAn 

d A Slyrke. den E\'entyrlylll. den Lirl!ln
" elighPd og den di~tlerhke Fin· 

der hel'f.e til ham; karakiPriqf,i
~gen~kaber. 

Knud Rasmussen 
Det, er oft.e mPget Yl\nskPligL for 

v 
j 

8amt idtn a.t htslemme ~ine frtror~~r 

f!'Pnde )l!end8 Formal. Fejlrnulighe
rlernP er store og mange, SLPmninger 
ug Stromninger ka.n fere ti l baade 
Onr1urdering og unden·urdering. 

A'nttd Ra.•llllt~se't havde dPn Lykke, 
, , ha.ns L i,·s Arhejde allerede mtns 
ha.n le1 ede ble1 undPrl..a~l et en "lr eng 
r r0 1·e og beslod den. Der er i r1gen 
T1·ivl om. aL naar den store Proces 
j H~tag ble1• el saa slrerkt Beds for, 
aL Danruark 1\..ke alene han-lp den 
l'Pnl juridi~ke, i len·p Traklatl'r og 
}'orOI'dningPr og legale M~·ndighed<~

udeHilser begntndede Ret, men ogsaa. 
en Ieven de og groende ReL t.i I 0 ren
Janrl, skyldes der. ikke mindst. Knud 
.Ra!'.muo;;!\f'n og hans lnd~ats. Der laa. 
maaske nok en Skygge a.f Uret.Irenlig
hPd deri, irlet Lau~e KO<'h~ ~a,·n i 
hf+jt>re G ra.<l end Knud Rasmussens 
er kn~· ttP.t til det 0slgt·enla.nrl, hvor
om • 'triden stod, og dtt \'&r La.ugP 
Kneh, du for ::\ ordma>ndtne slod som 
tlt>re11 vrers le .Modstander. Men uda.d
lil. ovH for Verden, h;wde Knud 
Rasmussen dt>t. Fon;pring paa, 10- 15 
Aar, der ha1 de gint ham Ven.lPns
bPt'emmelsen, og da mao ira. norsk 
Side drog Yestgr~nlaod og E~kimoi'T
DAS Forhold ind i Procf'duren, ha.~• de 
m11.n ~~~.mlidip; t.ilkastet Kn Hd R R.SIIlllS

&en ~ , ridshandsken. Ha.n tog den op . 

.M1•ns de 111\'se Domrnere b11.~ tlet 
Ian~~ Bord Dag efler Dag l~·ttt'de 
laalmodigt til dE> langP lndlreg i Pro
cell u ren bar de sikket·t oite Iadet 
BlikkeL glide hen O\'er de M!end. som 
Pad nede i Salen, og muRke hyppigst 
l<td!'t det h\"lle pita Knud Ro.s•nu~MIIS 
mllrJ..p An~igt med de tota:>rke Trwk 
og del ra1 n«otle Haar, :\Ian den. der 
i ~alen Yar ligt' saa t.a.l's som Dorn
lllllrne sell' - og den Pne Can~ han 
taltt, talte ha.n p;ennem H ojesterets
aag!or~>r Stl'gltch-Pettrsens 11 und. DPt 
\ar, cia. Xordm!endene ha.l'rle bet\iv
let ,£gt bedtn af de Erl..lreringer om 
del'l'$ t-iamherigbed rnPd D~tnmark, 
e,nu1 Gr~mlrendi'I'De havde ensket fore
lag! lor den heje .RI't. ::\ aar man 
nu lre•t'f Knud Rasmus•ens Erklrering 
igen ved han$ Ded, iot· nemoler man 
endn u en Gang Ekkol't af bans slrerke 
}"elelhe og dybe Indignation: 

- .JI'g anser mi g selv fM hPr·ell.igei 
lll RIMf,li'S\'3re Grenhenderne ikke hi 

'or el hHr{ MennP~kt- komml'r Pt 

.t'ik, d~~o hans .Civ naltr si~ Kulmi
. on~punkt. H Yornaa.r skP!e det for 
ud Ra1-rn11<.<en 1 DPtte Sperp;"m11.al 
h11m! II!\'~P Lreber il..ke kunne he

'l re. \'"ar drt, ria hR.n 1endte hjPm 
sin store treaarige Ek~perlit ion 

'det.. a. 1·kti~ke Norrlamerika 7 Var J 
JUII ' dl! ban' vlev bj ltleL i AmP.rika.? l 
~~ T det da han fra Jdrwtshusel• IIJl lV I , 

• 0 .,:f'akkeltogel som en Irds1ange uall'· 
~ gennem Merkel7 

-uu , lf'r ,.~~.,. tll'l·, cia. h11n i H aag ta.lle 
~~. r gr0nland•\.e Folks Sa,g f Mens 
Step;lich-Pelt>r 'lrns rolige StemmP 

bragle ban• liden"kllbeligt formeclP 
Ord frem til Domml'l'OPS 0rer, sad 
ha.n da. og trenkte pa11, ~tL detle va.t· 
M rn i ngen med del, hl'le, EndHesuHa· 
let &I hans Li' 1 At hans Rej~er der
oppe, hans dyhP, a f J nsti nkPl ledede 
1 ndl rrengen i E~kimorrnes Li v og 
Tan\.esa-1, hans B E.'slrrehl'lser for a t 
p;ere denne srerligr primilive Kultur 
kenrlt og lrerP o!l a.nclre at ionta.a. 
Eskimo.-rne - at. a.lt. dett.P forud 
gaat>nde kun r~~r en ForberPdrl~P Lil, 
a.L hAn, i rl t•l 0jehlik Greola>nderne 
nn i ~0d. kunde s!aa. ~om Talsmand 
for flem, t.il hvero ha.n \'&r koyltet 
med Blodels Baa.nd, kunde gere det 
med hcle sin Mynd ip;hed, bele sin 
VPrdensberemmehe. hele sin uhe'ltr idtt> 
Video bag sig. Ma.nge bar 11rbejdet 
for og i a 1'00 la.nd, ma.nge ha.r segt 
at bringe Ci ,· ilisa.t ion og VAst.evro
p~!!isk K ultur til den store a.rkliske 0 
- rnl'n ha,r nogen soro Knud Rasmus· 
sen forstaael at fere G r1ml!endernes 
Kult tll' frem for Yel'den t Han kunde 
g~'re det, Io1·di ha.n va.r Digl·e•·, D~tn
skPr og Grenlrender. Mange Bl'drift.er 
bar han udferr, d~rrnt stilfrerdige er 
den sLet·ste. 
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ST. RE6NE6ADE 2. KBBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,985 

Bladet: 
1rlingske Tid&nde Atten. 

skriver der2 J D£C. J9J~ 

,,En Ridder 
uden Frygt og 

Dade/.'' 
F,.a vor Korre•pondcnt. 

OSLO, TORSDAG 

PROFESsoR H. U. Sverdrup Udtaler: 
Knud Rasmussen v.ar en Mand, en 

R1dder uden Frygt og Dade!. H.an var 
som en sprenat Sta.altjeder, dlrrende a! 
Energi, og han var dybt menneskellg. 
Der!or kunde han leve sig helt og !uldt 
!rul I Eskimoernes Kaar og Tsenkcmaa
de, faa deres !Ulde F'ortrolighed og flnde 
deres t.roraste Venskab paa samrne Maa
de som han vanat Venner, hvor han 
kmn. Vi er ham ganske uendelig tak
nenunwge !or alt, hvad han Sam.lede 
paa og har glvet os a! Esklmoernes 
Overleveringer og Sa.gn, glvet os med den 
varme Kserlighed og dybe ForstaaeLse, 
der var ham egen. Knud Ra.smussen 
v.ar selv en Sk:Jakl. Han h.ar gendlgtet 
Esklrnoernes Sange og gtvet os mester
llge Sktldrnnger af dercs Llv og den Na
tur, de leve.de 1. Vi havd.e haa.bet, at 
han endnu Isenge vilde ~se a! sine ~ 
K!Jder. Nu b¢jer V1 Hovedet l Borg. 

.... 
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skriver den 

'1 DEC. I~J"' 

.Danmarlis store Gronla_ 
l(nud Ras~nussen~ df3 

G R0NLANDSFORSKEREN, Dr. 

phll. Knuct Rasmussen er 1 Nat 

afgaaet ved D¢den paa Amtssygehu-

set 1 Gentofte, hvor han blev !ndlagt 

efter Hjemkomsten !ra sln sldste Eks

peditlon 1 Grji'lnland nu 1 Sommer. 

Dpden indtrar Klokken 1,30 og skyld-

tes en Blodprop. Den Sygdom, der n!l 

har bortrevet vor store Gr¢nlandsfor

skers Llv, havde han paadraget sig 

under den 7. Thule~Ekspedltlon 1 

Sommer til 0stgrjllnland. Det var en 

KPdfor.gittnlng 1 Forblndelse med en 

ondartet Influenza. Under sit Ophold 

paa Gentofte Amtssygehus laa Dr. 

Knud Rasmussen paa den medlclnske 

A!dellng under Overlrege Jji'lrgensen. 

Knud 
Rasmussens 

Sygdom. 
D ET var under ali Forskninglstogt; t.il 

0.stgrji'lnla.nd 1 Bommer, den '1. 

Thule-Ekspedltion, sam dette Togt be

nawnes, at Dr. Knud Ra.mlu.ssen paa

drog sJg aln Sygdom. Ran var rejst u.i 

paa c1en.M EkspedJ.tlon sund og raslc og 

mere oplm end oogen Slnde til a.t fa:~ 

gennem.fsnt de betydningsfulde Por.skning

opgaver, som han ha.vde stll.let slg. Men 
ikke laenge etter, at han og haru Mamd 

ovar naaet til Angmagssallk 1 ~~n

land, paadrog han slg en K~orgiftnllig 

a.! sa.a ondartet Na.tur, at man allerede 

da alvorligt .try~de !or hans Liv. I en 

at de Baade, der var med Ekspeditionen, 
den &tore Motol1kutter ,.Kdvloq", blev ha.n 
&ejlfA; den lange Vej ned Syd om Kar. 

Farve! og op til Jull.a.nehalllb, den sydllg-

6'te at de vestgrjijnlandske Kolonier, og 

her indlagdes han paa Sygehuset under 
Behandling a.t Dr. Laurent Christensen. 

Etter den laJl8e, be.svaerllge 89rejse vaz 

K.nud Rasmussen .-a &tk:rlettet, at man 

tand~ det MdvendJei at :roreta,e en Blod

tra.ns!uslon. 01r de~ blev ~uttet at !aa 

MINDEORD FRA POLAR-FORSJ 
STORE NA VNE 1 DANM~ 

OG UDLANDE1 

er svaert at trenke paa, a.t ~ aldrlg 

mere skal se ham. Men det er rlgtigt, 
hvad en nrer Pa.arj!lrende sagde til mig: 

,.Livet f1erMr En ojte ~re jra Venner

ne end Dpden", og som Zahrtmann sag

de: ,.De DIXIe er ~re levende i En& 

Erfndring end de Levende." 

Men det var nu Livet, som forenede 
os, og l>jiSden vU lkke sk.llle os. Det var 
Livet, Kunsten og Krerligheden t U OrS)n

land, som knyttede os fast t1l hinanden. 
Knud hprte til de Mrend, der daarllgt 

kan undvreres - som ik.ke kan erstatte! 
- han var noget for sig - en srerprre
get Ka.rak:ter - en lykkcl1g Mand, som 
1 Vuggegave ha.vde faaet siore Evncr og 

en Opgave, som han alene kundc l~se. 

og han fik den Lyk.ke, at han Ilk Lov 
a.t l~se den og lS)se den tU Bunds. Mere 
kan et Menneske ik.ke opleve! Men tor 
os, som bliver Ulbage, er Savnet tungt. 

Jeg er glad over, at mit sldste Mindc 

fra i Sommer om Knud er saa lyst 0!1 

godt. Den Knud, som drag ud paa sin 

&idste F'!erd, va.r den samme glade. !rej
dige og dog maalbev1dste Knud, som I 

1902 drog ud paa sin fprste Ekspedltlon 
tu Orpnland Rejsen gennem hele 
Vestgrpnland til Pola.r-Eskimoeme hiD

sides Melville-Bugten til Landct ved 
Ce.p York. 

Llvet havde ta.get mrerkvrerdig lldt 
paa ham, sk~nt ha.n jo havde budt s!g 
selv mere end de neste. De mange Stra

ba.a.de aandelige og legemllge, 
havde ikke svrekket ham, snarere haer

med Taknemmellghed mindes Sarna.
bejdet med Knud Rasmussen. 

H. A. Bernhoft. 

En H~vding og 
en Fader for 

Kap-Y orkerne. 
DET st~~rgel!ge Budskab om Knud Ras

mu.ssens D~Sd kommer ganske uven
let, netop som han var i god Bedring efte~ 
sin la.nge Sygdom, som han paadrog slg 
pa.a sin sidste Ekspedltion til 0stgrl)n· 
land. Netop fordi den kommer saa uven
tet, rammer den os al1e me~et haarder<!. 

Det er vanskeligt for mig I en kort 
Udtalelse at give mit Syn paa Knud R.a.s
mu.s.sen. Mlnderne stri'Smmer ind, og det 
er vanskellgt at a.fg~re, hvilke man skal 
tage med. Nrermest pa.a Llvet kom jeg 
ha.m I de Aar, han boede ved Thule !ra 
1910 t il 1913, hvor ha.n hver Vinter kom 
ned til Upernlvlk, hvor jeg den Gang var 
Kolonibestyrer. Her var han os en krer 
og hyggellg Grest. Han kunde holde Op
tnrerksomhe<ien fangen me<i sine Beret
nlnger om Thule-Eskimoemes Llv og 

Ssedvaner, og man rruerkede bag !Ja!ls 
Udtalelser, at Ka.p-Yorkerne betragtede 
bam som en H~vding og Fader, h•1ad 
Knud Rasmussen paa sin beskedne Maade 
:angt fra lod sldnne lgennem. 

Ingen anden Dansk har som han halt 
et saa lndgaaende Kendskab til Grl)n
\amderne og deres hele Tankegang. De 
elskede ham og saa op tU ham, og na.ar 
han ventedes til en Kolonl, glredede a \le 
slg til a.tter at hllse pa.a ham. Der var 

det ba.ade Karakter og Legeme. Han var Fest ved Kolonierne, naar Knud kom. 
og blev en Mand med en lysende Intelll· om a.lle hans store Ekspedltloner skat 
gens og med Hjertet paa rette Sted. jeg ikke udtale mig. Dem vu andre have 

JEre vrere hans Mindel bedre Betingelser for at kunne bediiSmme 
Haralr1 Moztke. Kun vll jeg sige, at Oennernll!lrelsen af 

Paa Linie med de 
sterste Navne. · , 

V ED Knud Ra. smussen s ~X'd cr en 
at Dan:marks bedste S~1mer 

gaaet bort. En Mand, hvls Navn lkke 
alene var kendt i hans Fllldeland, men 

dls.se Ekspeditioner var enestaaende, Jkke 
mindst den sidste store Ekspedltlon langs 
Nordamerlka.s Kyst.straekninger. VI, der 
ge~ et mangeaarlgt Ophold I Gron· 
land k~er Rejseteknikken l arktiske 
Egne, beundrede ham for hans vidunder
Jige Fvne til at komme over alle Vanske· 
)lgheder, baade hvad angaar selve de 
praktlske VanskeUgheder og hans EVne t!l 
s t vlnde Eskimoerne for sig. 

om Mennesket Knud Ra;mussen har 
jeg !tun Lovord. Hans vennesrele og tro
ra.ste Sind vandt ha.m k:tm Venner. som 

ogsaa vlden om 1 Verden. nu kun 1 Sorg kan bs'Jje Hovedet I Min-
Hans Indsats 1 den arktlske Forsk- drt om ham, som vi aldrig vll glemme. 

nlng stiller ham paa Linle med de 
stfiSrste Navne pao. dette Omraade. 
Naar han naaede saa vidt, sk:yldtes 
det ikke alene hans brrendende Inter
esse !or denne Forskrung, men. ogsaa 
de store Egenskaber, han havde faaet 
:fra Naturens Haand. 

Han var den flifdte Eksped1tfons
leder. Modig og utorfrerdet gtk han 

selv 1 Spidsen overalt, hvor det kneb, 

forstod som faa at faa sine Ledsagere 

Ran faldt midt I sin Vlrksombe1 for 
or~nland og Or~nlaenderne. Nogen smuk~ 
kere ~ kunde han lkke faa. 

Han faldt med JEre! 
C. Harries. 

Grpnland.s Styrelse. 

Grf!'nland i Sorg 
til }ulen. 



sund og raak og 

mere opl&"it end nogen 81nde 4l11 at fa:~ 

gennem!snt de betydnlngs!ulde Forskn.tng

opgaver, som han havde stlllet slg. Men 

1kke lsenp etter, at han og ha-ns M!end 

'VaT na.a.et tU Angmagssalllc 1 0stgr~n

land, paadrog han &g en K,pd!orgi!tn.lug 

at sa.a ondartd Natur, at man allerede 

d.a alvorllgt frygtede for hans Llv. I en 

at de Baade, der var med Ek.speditionen 

den store M.otorkut.ter ,,Kivloq", blev ha.n 

aejlet den lange Vej ned Syd om KaD 
Fa.rvel og op til Jul1anehaa.b, den sydlla

&te a! de vesl4fr~nlandske Kolonier, og 

her lndlagoo han paa Sygebu.set under 

Behandling a.t Dr. Laurent Christensen. 

Efter den lang>e, besvmrllge Sfllrejse var 

Knud Rasmussen sa.a e.fkrm!tet, at ma!l 

fa.OOt det npdvend.lgt ac foniltago en Blod

transfuslon, og det blev besluttet at faa 

den fmSnlMldske HUldels Damper ,,Ha:ns 

Egede", der netop befa.ndt slg paa Vmt

kyst.en, diriger~ W Jullanebaab, for al 

den syge Forsker kunde komme hjem tu 

til Kfllbenbavo. med dette Sk.!b. Rejsen 
er vanskellgt straks at faa en Over- Rasmussen paa den alvorligste af maal, hvl.s LS'}sning gjaldt Llv og D~d, 
sigt over alt, bvad ban bar udrettet. hans Ekspeditloner. I Dag dukker saa bliver Ord nu 1 Dag saa fattige. 
Der er dog straks visse Ting, der to- der mange Minder frem !or mig om Men jeg tmnker med dyb Beundring hert.il forlpb godt., og dd syntes, som 

Polar.!orskeren .skUlde overstaa det alvor- ner !reJD forud for andre. Fjllrst og de Aar. Jo reldre jeg bllver, desto og Taknemmellghed paa, bvad han 
llge Sygdomsangreb, som ~ Siden ar frernmest Oprettelsen af Thule-Sta- mere forstaar jeg, hvor meget jeg har betydet for mig, og takker ham 
ForgUt..n!ngen tllllee lormedo slg som en tionen paa et Tidspunkt, da Staten skylder ham, hvor meget jeg har lrert for, hvad han har udrettet for slt 
ond.artet Influenza med Lungebeta!'lldelse. vanskellgt kunde grlbe 1nd. Med den af ham. Naar man som Knud og jeg Land. 
Baade Sllegtnlnge og mange Venner b>!- Station blev Nordvest-Gr~nland dansk o!te har maattet diskutere Sp~rgs· Lauge Koch. 

og ikke, som der var Udslgt til, amerl
alt for lrenge lgen vilde se Knud kansk. saa f~lger 1 Knuds Llv Thule

Ra.smUDSen i h.awJ fulde Arbejdskr&ft. I Ek.speditionerne til Nord-Gr!1nland. 
de sidste Dage be Iandt han slg endda sser- den f~rste sammen med Peter Freu
llg godt. Igen saa man Smllet spille om chen, en straalende Sportsprrestatlon, 
118.113 Llllber og LLvsmodet lyse ! hans frem og tllbage over lndlandsldsen 
j?)Jne. Men I Our Eftermlddags ved 4- pas een Sommer, derefter 2. Thule
TI.den lndtraadt..e der en pludselig For- Ekspedition, hvor den esklmolske 
vrorrlng. De~ vlste slg at vmre en Blod- Rejse-Teknik lkke slog til, og hvor 
prop, og det var tydellgt, at det nu ba.r GrgSnlrenderen Henrlk Olsen og Dr. 

mod J:>s)den. Langsomt ebbede Llvet u:i. Wulf d~de. 

Klokken halvto 1 Nat,sov han stille hen. I de f~gende Aar samlede Knud slg 

om sit Llvs s~rste Opgave: Rejsen 
Nord om Canada 1 Aarene 1921-21; 

der blev fra denne Ekspedition hjem-

Da Gr0nland jik den 
• sidste '1ililsen fra 

l(nud RasmUssen . .I 
• 

, Dette er ingen Begravelsestale 
tvre rti mod!" ,Hvad jeg skMiaer 

ham og har, lrert 
bragt uhyre Samllnger, som for alle G Rj?)NLAND og GrJSnlrendeme flk 1 Overret.ssagfJSrer Sand 1ndledede me1 
Tider vil g~re Ks;Sbenhavn til Hjem- Torsdags en sldste Hilsen ,tra Knud at s1ge: 

at ham." 
N AAR det lkke helt uventede Bud

skab om Knud Ra,smussens D¢d 

1 Dag indl~ber, og man alllgevel noget 
pludseligt skal samle Indtryk fra hans 

Llv og Gernlng, saa har hans Liv Jo 
$prmet slg saa begtvenhedsrlgt, a t det 

sted for Esldmo-Forsknlng. Rasmuuen - og netop paa. denne Bag- - Knud Rasmussen beder mig hilse o 
GrS1nla.nds-Swrgsmaalet kaldte at- grund v1l ~budskabet komme saa ~ glmdeltg Jul. Men han bar bedt m1 

ter Knud !rem 1 f~rste L1n1e, og 1 de megeL mere overra.skende. om at ,sprge !or, at det tkke olev noge· 

sldste Somre fandt man ham som Hllsenen fremkom under den fS:Srste Begravelsestalc, men at det tvmrtlmo 
Leder af store Eksped1tloner tll Syd- Udsen.delse af radio!oniske Hllsner til blev en glad og munur H!Uert til Grrm 

~st-Gr~nland. 

En 5. Ting maa maaske na!vnes 
her: hans store Indsats 1 Danmarlts 
Forstaaelse af Eskimoernes Llv og In

teresse for Gr~nland. 
I to Aar har jeg reJst med Knud 

GronJand fra Statsradio!onien. land. Ha.n var ganske vlst syg endnt 
Dr. K.nud Rasmussen kUnde ikke selv men det glk rask fremad, og HumJSre 

talc l Mikro!onen, men han havde bedt var der 1 hvert Fald lkke noget 1 Vejei 
Overret.ssagf6rer Sand om at briDge en med - og han glllldede slg tu lgen t: 
personlig Hllseo Ul all~ Venner paa Sommer at kO!Tilne tu Grjllnland og vrer 

~r~and. ll'l41d 1 ArbeJdet 1 det Land, han elsked~ 

sterste Navne. 
10~1\4 U'-1-V • ·--~----·• ~ ~· • 

Egne, beundrede ham for hans vldunder· 
llge F.vne Ul at komme over alle Vanske· 
hgheder, ba.ade hvad angaar selve de 

V 
ED Knud Rasmussens I>Pd cr en praltLiske VanskeUgheder og ham Evne t!l 
af Danmarks bedste Sfi)nner ot vlnde Esklmoerne for sig. 

Om Mennesket Knud Ra'!mus.sen har 
Jeg kun Lovord. Hans venne!rele og tro
rast.e Sind vandt ham kun Venner. 80ITI 

nu !tun l Borg ltan ~je Hovedet I Min· 
dtt om ham, sam vi aldrlg v1l glemme. 

gaaet bort. En Mand, hvls Navn lkke 
alene var kendt 1 hans Fjlldelnnd, men 

ogsaa vlden om 1 Verden. 
Hans Indsats 1 den arktlske Forsk-

Ding stiller ham paa Linle med de Han faldt mldt 1 sin Vlrksomhed for 
sq5rste Navne paa dette Omraade. Gr11nland og Grcsnllllnderne. Nogcn smuk· 

Naar han naaede saa vidt, skYldtes kere ~ ktmde han ikke !aa. 
l:la.n !aldt med JEre! 

... ~ <leu alene hans breendende Inter
esse !or denne l'"orsK:u~ntr, m en ogsaa 

de store Egenskaber, han bavde faaet 

fra Naturens Haand. 
Han var den fl'ldte Eksped1tlons

leder. Modlg og ufor!mrdet glk han 
selv 1 Spldsen overalt, hvor det kneb, 
forstod som faa at faa sine Ledsagere 
til at f~lge sig I tykt og tyndt, og 
gennemf~rte med ukuelig Energl de 
Maal, ban havde sWiet slg. 

Aile, der kom I Berprlng mcd ham. 
kom ikke alene til at rere og agte 
bam, men ogsaa Ul at holde ar ham. 

Knud Rasmussen, der selv havde 
Gr0nlmnderblod 1 Aarerne, nrbejdede 
desforuden overalt, bvor hnn kunde, 
for Grj:Snlrendernes Ve og Vel, og fa:~ 
har som han glredet sig over, at 
Grpnland forblev dansk. saa Arbejdet 

1 saa Henseende kan !ortsret.t.es ufor
styrret. 

Knud Rasmussen har fore taget den 
sldste store Slrederejse gennem D<S
dens Port. Det store Arbejde, han hnr 
udf.¢r t paa den arktlske Forsknings 
Omraade, vil ald1·1g glemmes . 

G. C. Amdrup. 

C. Harries, 
Grpnlands Styrelse. 

Gr~nland i Sorg 
til }ulen.,., 

K-ron RASMU&.~s 00-1 har ber~rt 
mig personllgt saa strerkt, at det 

faldrr mig vanskcligt straks a.t samle eL 
Blllede a! denne store Person!!ghed, 
mangfoldig som han nr I sit V!llsen: P no 
een Gang et rergerrigt og samtldlg del be· 
skedneste Mennesk.e, jeg har kendt, eo 
Vllje af St:l.al og det biOde.~te Sind, e~ 
Adelss:lnd med de strerkest,. Fplelser af. 
at Adel !orpl!gter. Rvad han udrettede 
for Eskimo!orskningen, krrevE'dr just ham 
srerUgc Betingelser. og lngen har hans 
Fellngelser for at tage det op efter ham. 
Natlonalmustet har I ham mlstet sin lro· 
fRste Ven og strerkest.e St<Stte. Og Gnm
land - - ja, 1 Gr(lnland vll der overalt 
vrere Borg nu I Julen. Jeg bar set Dr. 
Knud Rasmussm deroppe. Hans An
kom.~t var som et Triumftog. At have 
k!'ndt ham og at have vreret hans ven, 
beLragter jeg som min rlgeste Oplevelse. 

Thomas Tho11l$en, 

Inspek.~r ved Nattonalmuseet. 

,Hans V arme Sin Sygdom tog 
. d han overlegent og 

sm1tte e os roligt. 
aile!" 

Direkt.j:Sren for Udenrlgsmlnlstcrlet, 
Kammerherre H. A. Bernhojt, der 
var Leder af Haag-Delegatloncn, ud

taler: 
Budskabet om Dr. Knud Rasmtts

sens D~d har smertet mig overor
dentligt. Igennem nresten to A:u 
bistod han den danske Proceslcdelse 1 
Gr¢nlandssagen med Raad og Daad. 

Hans Tro paa Danmarks gocte Ret 
var urokkellg, og den Varme, hvormcd 
han gik ind for Gr~nlrendemcs Sag, 
srnittede os alle. Nreppe har nogen 
glredet sig over Resultatet saa me
get som han. 

I Udenrlgsrninisterlet vll vi altld 

K APTAJNLOJTNA..""'T I. V. Tegner, 
som paa Motorbaaden ,,Kivloq" sej

lede den syge Forsker tra Angma.gsaalik 
t.ll Sygehuset I Jullanehaab, sagde i Mor
ges, umiddelbart. eft.e.r at han havde hort. 
Meddelalsen om Knud Rasmussens Ds>d: 

- Han vax paa sine 01ll111.9.der en saa 
star Mand, at det er vanskellgt at slge 
det rlgtlge om ham. Men, jeg kendte ham 
som en udmrerket F<'lrer at arbejde un
der. Han havde en sjrelden Evne til at 
faa Folk t.i1 at gpre. hvad han vilde. 
Hans Maade at behandle Eskimoeme paa 
var beundrtngsvrerdig, og de sled for ham 
med Olmde, naar der var noget, han stn· 
skede gjort. 

Under Sejlturen fra Angmagssallk ttl 
Juli.a.neha&b var han meget sloj. Han lae 
Ul Kdjs hele Dagen og sagde ikke stort. 
Sin Sygdom tog han overlegent og rollgt. 
men det pinte ham naturllgv1s nok at 



Taknemmellghed mindes Sa.mar
..,,o:Hle~ med Knud Rasmussen. 

H. A. Bernhott. 

n H~vding og 
Fader for en 

p-Y orl(erne. 

er han altsaa dod. 
Det er en stor SOrg. 

Bedre Mand 
fandtes ikke! 

DEN unge 8Pl~Sjtnant Erik Rasmussen, 
der I SOmmer ledede Knud Rasmus

sens Ekspedlt.lonsflyvninger I Grdnlan.d, 
og som ogsaa fi~SJ med ha.m I 1932, ud
t.aler: 

- Hvls man I nogle faa Ord skal ka· 
ET sl!lrgellge Budskab om Knud Ras- rakterlsere Knud R!lSnlussen som Eks-

mussens Dl!ld kommer ganske uven- pedit!onsleder og Menneske, kan man 
netop som han var I god Bedring ettcr slge det 1 een Sretning: Bedre Mand end 
la.nge Sygdom, som han paadrog slg han tandtes ikke. Det Jyder maaske saa 

,Kuud Rasmussen 
var den ferste paa 

sit Omraade." 
F ormanden for det svenske 
Kgl. geografiske Selskah, 

Professor Gerhard Lindblom. 
FrR rnr K nrrNpnntlcnt. 

STOCKHOk~. TORSDAG 

FOR.MANDEN I Det kg!. geografisk~ 

Selskab Professor Gerhard Lind 
411111 • 

blom \'ed RlgsmuseeLs etnograflske A! 

Knud Rasmussen kald t til Oslo for 
at holde Mlndetalen . 

Adolf Hoel. 

Kontorchef OldeTldow I Grcnlands 
Styrelse giver I nedenstaaende Ord 
Udtryk !or de Folelser, der besjrele
de ham ved Budskabet om Knud 
Rasmusseni Dod. 

sin sldste Ekspcditlon tll 0stgr$1n- stort, men jeg tror, det er sandt. Han 
nd. Netop ford:! den komroer saa uven- var a.ltid fuld at Energi og nresten altid 

rammer den os aile me~et htu~rdere. 1 iodt Humor. Naar hoan viste sig, blev dellng, udlaler: 
Det er vanskellgt for mig I en kMt der Arbejcl.sglrede overalt. Nogen vrerdl- Knud Ra&mussens Dod betyder et uhyre 

EN graa Decembernat kort for Jul .... 
En tret, taagctung tldllg December

morgen kllngcr Telefonens lyse Stemmc: 
i den lyder en frelles Vens ml!rke Rost om, 
hvad den graa Deccmbcrnal havde !uld
bragt. 

rystende Indtryk: paa mig, og jeg kali 
!mapt give Udtryk for min SOrg. Han 
har pvet det overordentllge tor Viden
skaben, baade i geologi.&k og etnogra!islc 
Henseende. Sam Ssin &f en Dansie otJ 
af en Moder at grl!fnla.Ddsk. ~ for
bandt han den h vide R aces Forstaaelso 
oted Polarverdenens Llvsop!attelse, Ban 
rejste som Eskimo og 1agttog som hvld 
Mand. Han lyttede til Eskimoernes Sagn 
og Beretnlnger om deres f-rste Mode 
Polarekspcdltionerne, og gengav dlssc 
Indtryk. Han har altid, hele sit Liv, v1r
ket !or GrS'niand og grundla.gt Thule, 
Ugesom bans Arbejde for Dr . Pancks be
rJlmte Film ,.S 0 S I sbjerg" er bekendt. 
Jeg traf ham 1 Fancks Hjem for nyllg, 
og glmdede mig over hans store Vlden, 
Det er et !rygtel.lgt Tab for dan.sk Po
larforskning, som 1 de senere Aar har 
batt saa stor Betydnlng og bar naaet 
sa.a store Resultater. 

Albrecht Penck. at give mit Syn paa Knud Rs.s- (uldere ,_ __ ,__,_ kan .... Fn~er nrep"" lkk 
'"'""~ ~... ,_. "" Tab !or Vldenskaben. De~ er · e neml ussen. Minderne strommer lnd, og d-:t vrere 1 Besiddelse af. Saa svrert, saa pludsellgt. m!dt i Jule

forberedelscrnes Gloode og I Skreret ar den 
oerettlgede Forhaabnlngstuldhcd. som Syg
dommcns Gang syntes at opretholde. 

Knud Rasmussen var en Konge 
Thule. - At Eskimoerne er 
saa godt tilfreds med det 
danske Styre, skyldes ikke 

vanskeUgt at a.fgcre, hvllke man skal 
med. N~ermest paa Llvet kom jl.'g 
I de Aar, han boede ved Thule !:a 
til 1913, hvor han hver Vlnter kom 

til Upernlvlk, hvor jeg den Gang vnr 
oJonlt~sl~vr1~r. He r var han os en k:~:-r 

hyggelig Grest. Han kunde holde 0;>
fangen med sine Beret

Liv ()g 

og mao mrerkede bag !laos 
uo<uc•.:oc•, at Kap-Yorkerne betragtede 

bam som en H~vdlng og Fader. hvad 
Knud Rasmussen paa sin beskedne Maadl! 
~angt !ra lod skinne lgennem. 

Ingen anden Dansk har som han ha.l~ 

et saa indgaaende Kendskab til Or$1n· 
lamderne og dcres helc Tankegang. De 
elskede ham og saa op til ham. og naar 
han ventedes til en Kolonl, gla!dede aile 
~ig tO atter at hilse paa ham. Der var 
Fest ved Kolonlerne, naar Knud kom. 

Om alle hans store Ell;spedltloner ~kal 

jeg ikke udt.ale mig. Dem vii andre have 
:>edre Bel;ingelser for at kunne bedelnune 
Kun v1l J~ slge, at Gennernlprelsen sf 
:lisse Eltspeditioner var ene.staaende, lkke 
:nindst den sidste store Ekspedlt.lon tangs 
Nordamerika.s Kyst.strreknlnger. VI, der I 
~tnnem et ma.ngeaarlgt Ophold I Greln · 
land kender Rejsetelm1kken I arktlske 
e:gne. beundrede ham for hans vldunder
jge F.vne tU at komme over alle Vanske
ligheder, baade hvad angaa-r selve de 
;>raktiske Vanskellgheder og hans Evne t!l 
~t vlnde Esklmoerne tor sl.i. 

Om MenneskeL Knud Rasmussen har 
eg kun Lovord. Hans \'enne!tele og tro
·aste Sind vandt ham kun Venner. som 
m kun I Sorg kan boje Hovedet I Min
let om ham, som vl aldrlg vll glemme. 

Han !aldt midt I sin Vlrksomhe1 ror 
}r<Snland og Grpnlrenderne. Nogen smuk· 
:ere Dsid kunde han lkke faa. 

Han faldt med JEre! 
c . Ho.rrte•. 

Gr$1nland.s Styrelse. 

Grenland i Sorg 

Enestaende Kombination 
af Vilje og Hjerte. 

mindst ham. 
Dr. Kurt Wegener, Broder til Dr. Al

fred Wegener, der omkom paa Indlands
lsen, bor nu i Graz i Sl)strlg. Han ud

mange rige Egenskaber slaa som den ccn- taler: 

Hvor tungt. at hans Stol lblandt os nu 
staar tom. og at vi skal !ple os yderllg fat
tige - !attlge, !ordl hans Rest er for
stummet. hans Ojne lukkcde og hans Ar· 
bejde afbrudt. 

For Vennerne vll altld cen n! hans 

trale: Hans Tro/asthed mod den og dem. _ Jeg er ganske rystet over dette Tab 
der en Gang havde erhvervet hans Ven- for Videnskaben. Dr. Knud Rasmussen 
skab - Danskere, Grpnlrendere. Odloon
dige. VI vldste med virkellg Slkkerhed, at 
hvor han stod 1 Gaar. d6r stod han 03'Saa 

i Dag og der vllde han ogsaa staa I Mor
cgn - og det betyder saa meget mldt I en 
Tid, hvor det, der I Dag er ~verst. ofte I 
Morgen er neden;t. 

En god Mand er gaaet bort. et rlgl Mzn_ 
neskehjerte har standset sit Slag - tll
bage staar Savnet.s Byrde, men ogsaa Mlo
dernes Lys og Vennernes Tak. 

En graa Decembernat kort for Jul .... 
Knud Oldendow. 

Tyske 
Mindeord. 

Frygteligt Tab for dansk 
Polarforskning, som i de senere 

Aar bar D:lClet saa store 
Resultater. 

Gehejmeraad, Professor Albrecht Pen.:li . 
lnltil for kor~ Tid slden Pr~esldenl !Of 
det store geografiske Selskab I Berlin. 
Medlem af Vldenskabernes Selskab I I<O• 
benhavn og .lEresmedl"m ar vort geogra
fiske Selskab. udtaler: 

- Knud Rll$mussens D!XI har gjort et 

var en Konge 1 Thule, hans Moder \'ar 
~f Eskimo-Slregt, og han !orstod som 
faa sine grj'Snlandsk:e Landsmrend. At 
disse er saa godt tilfredse med det dau
skc Styre, kan Danmark ikke mindst 
takke Knud Rasmussen for, som bar vre
ret et enestaaende Blndeled mellcm Fol
ltel og Forvaltningen. Det er et meget 
blttert Tab, th1 Knud RasmUS$Cn var 
Ol'eralt, hvor den videnskabellge Forslc
nlng arbejder, agtet og anset som en &f 
de bedste. 

Kurt Wegener. 

Knud Rasmussen var et vidun .. 
derligt Menneske. 

Dr. Arnold Fanck, der for nyllg bar 
sarnarbejdet med Knud Rasmussen, med. 
Udarbejdelsen a! den store Film ,13 0 S 
bbjerg", udtaler: 

- Det er et !or!rerdellgt Tab. Han 
var et vldunderllgt Menneske, og jeg 
erlndrer endnu, hvor han havde Taarcr 
I 0Jnene, da han saa Filmen hos mlg 
tor nyl!g, bl. a., saa sine grpnlandslt& 
Landsmrend paa det hvlde Lrerred. Udcn 
hans Hjrelp og R aad, saavel her som pa.a 
OrSSnJand, vilde denne Film aldrig vrere 
blevet til. J eg tamker med Vemod paa 
~tile de glade Timer, jeg har tllbragt 
sa~n med bam paa Grpnland og her 
I Berlin. 

~~ Franck, 

. I 



lge F.vne t11 at komme over aile Vanske· 

igheder, baade hvad angaar selve de 

Jraktiske Vanskeligheder og han., Evne t!l 

1t vinde Eskimoeme !or sig. 

Om Mennesket Knud Rasmussen hat 

feg ltun Lovord. Hans venne!aele og tro· 

ras~ Sind vandt ham lcun Venner. som 

nu kun I Sorg kan boje Hovedet 1 Min· 

det om ham, som vi aldrig vtl glemme. 

Han faldt mldt I s1n Vlrksomhe-:1 ror 

Grctnland og Gr!'lolamderne. Nogcn smuk· 

·ere D0d kunde han ikke faa. 

Han fald t med }Ere! 

F rygteligt Tab for dansk 

Polarforskning, st'm i de senere 

Aar bar n.·u~et saa store 

Resultater. 
Gehejmeraad, Professor Albrecht Pend~. 

lnli.U for kort Tid slden Prresldent Cor 

det store geograflske Selskab I Berhr •. 

Medlem ar Vldenskaberne~ 8elskab I Ko-

I en kort Udialelse aL gore R~e for benhavn og JEresmedlem a! vort geogra· 

saa betydt'llg Forskers Fortjenester. Kru; C!!'ke Selskab. udtaler: 
- Knud Rasmussens Dod h n.r gjort e' 

Odarbejdelsen at den store Film ,,S 0 9 

lsbjerg", udtaler: 

- Det er et forferdellgt Tab. Han 

var et vldunderllgt Menneske, og jeg 

erlndrer endnu, hvor han havde T aarer 

I 0 Jnenc, da han saa FUmen hos mlg 

for nyllg, bl. a. saa sine gr~nlandske 

Landsmrend paa. det hvlde Lamed. Uden 

hans Hjselp og Ra.ad. saavel her som paa 

Grpnland, vilde denne FUm aldrlg v~ere 

blevet tU. J eg tamker med Vemod. paa 

alle de gla.de Timer, jeg har tubragt 

sammen med ham paa Grpnland og her 

I Berlin. 
Arnold Franck, 

C. Harries, 

Grl)nlands Styrelse. 

Grf1nland i Sorg 

·til )ulen. 

Enestaende Kombination 
af Vilje og Hjerte. Rasmussen maa bet.egnes som den fprsl 

pas ~it Omraade, llc.ke mindst med sil 

I 
Ga.ar flk Jeg ltge Lov til at hllse pnn tern Thule·Ek.spedltJoner. Han har ~· 

Knud Rasmussen ude paa Hospltnlet, skreve' sK Navn l Polar!orsk.nl.ngens !li· 

og jeg var netop saa glad over at se ham Storie. 1 Sverlge var Knud R.asmu~n 

Sl!l I1lSk og mrerkc hans levende Interes~e kendt og populrer, ikke mintbt som Fore

for vort Arbejde med' Ekspedltionens sto· drags.holder l Oct kg!. gt!ograflske Sel

re BeretnJng og mange betydnlngsful<le I ~kab. Som et synllgt Bevis paa, bvor btjt 

Resultater. 
man vurderede hans Gernlng, mOdiog 

Gr~nlrendernes l(nud -.... _ -

- bedste Ven. 

'lUD RASMUSSENS Dpd har ber¢rt 

mig personllgt saa stlerkt, at det 

mig vanskeUgt straks at samle tt 

at denne store Perllon\!ghed, 

- •ns•·mnoldlg som han var I sit Vresen: Pan 

Gang et rergerr1gt og samtldlg det be-

8;:kec1ne'ste Menneske, jeg har kendt, en 

Og su. nu Budskabet I Morges om, a~ han I 1910 det geograflske seJskabs hole-

P
ROFESSOR, Dr. pl1U. Ad. S. Jensen, 

der selv er gammel Gronlandstar~r 

og har vreret Medlem ar Thule-Kolnlteen 

genn~m alle Aarene, udtaler: 

ban er dod. 
st.e Ud.mrerkelse, Vega·Medalllen, der er - I D1g sprger hele GronJand !ra de 

nordllgste Hytter , hvor Polaresklmoerne 

bor, tD de smaa Blokhuse I Kap Farvels 

Skrergaard, t.hi Knud - som hans Navn Det er saa u!attellgt. ln<lst.IItet til Erlndr!ng om NordensklaJds 

af StAal og det blOdes~e Sind, e~ 

med de strerkesl" Fs;lelser ar. 
Som nrer Mecta.rbejder til ham paa rte store Ekspedl.tion med , Vega". 

to sldste store Ekspeditioner til Gr~Snlands 

Adel !orpllgter. Hvad han ud'rettede 

Eskimoforsknlngen. krrevede Just ham Srdp.stkrst ha>de jeg Lej!lghed W som 

Betlngelser. og lngen har ham fil!l at komme ham paa nrert Hold. 

etlngelser !or at tage det op efler ham. Og hvilken v!d\.mderlig Oplevelse at ar-

har I ham m!stet sin t~o- ~jde !'llmmen med ham! 

Ven og st.rerkeste Stotte. Og Gr!Sn-

- - ja, l Gr!1nland vU der overalt Foruden sin vreldlge ArbejdskraJt besad 

Sorg nu 1 Julen. J eg bar set Dr. h:n en Evne LU a.t fan sine Mcdarbejdere 

Rasmussen deroppe. Hans An- med slg I Arbejdet, ja, han llge!rem lnd· 

var 90ill et Trtumftog. At have blreste Begejstring og Kraft I dem, ldet 

ham og at have vreret hans Ven, han slmpelt.hen pste ud a! sit eget rlit 

, ..... ft., ..... jeg som min rigeste Oplevelse. 

T1unna3 Thomsen, 

Inspek~r ved Nat4onalmuseet. 

Sin Sygdom tog 

overlegent og 

roligt. 
APTAJNL0JTNANT I. V. Tegner, 

som pa.a Motorbaaden .,:Kivioq" sej

den syge Forsker rra Aogma.gssallk 

Sygehuset I Jullanehaab, sagde I Mor

umiddelbart otter at han havde bort 

om Knud Rasmussens Dod: 

- Han var paa sine Omra.ader en saa 

Mand, a t det er vansk.ellgt at slge 

rigtige om ham. Men, jeg kendte ham 

en udmrerket Fprer at arbeJde un

Han havde en sjrelden Evne til a t 

Folk tu at gore. bvad han vilde. 

Maade at behandle Esk.imoerne paa 

beundrlngsv~erd1g, og de sled ror h am 

Glred.e, naa.r der var noget, nan PO· 

gjort. 

Under Sejlturen rra Angmagssallk til 

.................... u var han meget sl9j. Han laa 

K~js hele Dagen og sa.gde ikke stort. 

Sygdorn tog han overlegent og rollgt, 

det plnte ham na~urllgvis nok a.t 

~lt!!d. 

For dansk Forskning er det et 1 0Je-

bUkket uerstatteligt Tab, og netop nu, 

da han havde sa.a mange vldt.sprendend~ 

Planer for. 

Men det er ikke blot en stor Forsker, 

Danmark haf m.is~et. men ogsaa et stor~ 

Menneske, et Menneske. der lyste op o\'er 

os allesammen ved sit rlge Hjerte. ved 

sin Trofasthed og ved det, at han \'ar 

ga.nske uden Svig. Jeg vi! gerne til Slut 

vende de Ord mod ham selv, som h!!l 

udtalte tU Mlnde om Frldtjot Nansen: 

Han var en enestaaende Komb!nallon 

nf to af Llvets vreldlgste Krre!ter: VIUe 

og HJertel Ja., man kunde maaske tli

Coje: HJerne og Inst1nkt! Intet Onder 

derfor, at han drog et K~lvatld eftcr slg, 

~m kom tU at duve lnd over en htl ver· 

den. 
Ja - saadan var Knud Rasmussen seJV. 

Personligt har jeg m!stet en Ven, som j~iJ 

vel aldrtg faar en Ven !gen. 

JEre vrere dlt M1nde, Knud 1 

Gabel-JorgenJen, 

I{aptajn ved ~od~el.isk lnstltut , Nrest· 

kommanderende paa Dr. Knud Rasm>J~· 

srns 7. Thule-Ekspedltlon til Gr!lnland 
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var overalt I Grjilnl11nd - er dpd og med 

, Den sterste ~:.:~ ~;:~ren<lernes b~ste og mest tro-

Knud Rasmussen hlr hart en over-

nulevend K d f ordeniJig Betydulng !or GronJand. M~n 

e en er a vii aldrlg glemme, at han I 1910 opretteae 

Statlonen Thule og derved slkrede denne 

Eskl•moerne.'' Gronlands nordllgste Forpost !or Dan

mark - en Beg1venhed ar overordentlig 

Docent Adolph Hoel udt.aler: 

P olarforslmingen og Studlet a! 

Esldmoerne lider et stort og smerte

llgt Tab ved Knud Rasmussens Bort

gang. Han var uden Tvtvl d~n stprste 

nulevende Kender af Eskimoerne. 

Han omlattcde dem med en glllldende 

Interesse, der gav sig et vakkert Ud

tryk l Haag under Grpnlands-Proces

sen, da han skrev et varmtfllllt Ind

lreg. Det blev !rest op ar den danske 

Advokat og gjorde sikkert et dYbt 

Indtryk paa aile de Tllstedevrerende 

og pa.a Domstolen. 

Knud Rasmussen var et usredvan

llgt charmerende og elskvrerdigt Men

neskc, der a.ltJ.d forstod og respekte

rede andres Meninger - ogsaa naar 

de var modsat hans egne. Det gav slg 

Udtryk under Gr~nlands-Strlden, da 

han overhovedet lkke udtalte sig til 

Aviserne. Der kom aldr:~ et bittert 

Ord !ra ham mod Nordmamdene. 

Knud Rasmussen ha vde mange 

Venner her 1 Norge, og han satte Nor

ge og Nordmrendene meget bplt. I>a 

Gcogratlsk Selskab skulde holde sin 

Mlnde1est for Fridtfot Nan&en, ble·; 

Rrekkevidde, ldet man fra forskelllge Si-

der I andre Lande var begyndt at re•te 

0 jnene mod dette Dlstrlkt. Jeg ved iltke 

nogen anden !or Gr~nla.nd saa vlgtii Be

glvenhed at srette ved Slden a.f den, end 

da Kaptajn Einar Mikkel1en t lk grund· 

lagt en Kolonl a! Gr!1nlrendere p u den 

nordllge Del at 0stlkysten ved ScoresbY· 

sund. 
At Kood Ra,mussen var Gronlrender

nes tra!~t.e Ven. f!k man ogsa.a at vide. 

da SQgt!n om Gronland var lndanket for 

Domstolen I Haag. Der st.od Knud R1s

mussen frem og talte sine Landsmrends 

Sag paa en saa.dan Maade, at det hsntes 

over hele Verden. 

Naar Knud Rasmussen har betydet su 

meget paa saa mange Maader for Grdn

l~enderne, maa vi sl)ge Aarsagen hertll 1. 

at han i sig !orenede to Nat.ioner: den 

gr~nlandske og den daruke. Hans Fader 

var som bekendt Pr~esten Rasmussen, og 

bans Moder var a! den ansete gronlandslte 

Sllegt Fleischer. Denne dobbelte Her

kotn.st gav ham et Fortrln fremfor aile 

andre, ldet han I sig rorenede den hvlde 

Mands Intelllgens med Esklmoens Haard· 

forhed. Takket v~ere d.lsse Egenskab~r 

kunde han gennemfdre Ekspedltloner, som 

er beundrlngsvrerdig~. Han gennemkr:Yd

Sede med sin Sllllde og sine Hunde Gr~m

lands nordllgst.e Del fra Kap York og 

over til D&nmarksfjorden paa !Z)stky~n. 

og ban gt!nnem!erte den lange S!redereJse 

tra GrGnland tU Stillehavet. 

Opf~'tret, som han var, 1 Grs,1nl a.nd 0g 

fuldt fortrollg med det gr!Snllnclske Sprog 

fm Barnsben at og selv regnende stg for 

Grt<Jnlamder, forstod han at v1nde sine 

Landsmrend., Tillld. De aa.bnede deres 

Hjer te.r for ha.m og be-troede ham, hvad 

der ·lcvede inderst 1 dem. Og alt dette om 

deres aa.ndellge Kultur har Knud Ras

mussen betroet os andre 1 sine talrlge 

Skr!.fter. J~ ved lk.ke nogen anden at 

sldestllle ham med end Ml.ss!onreren 

Otto Fabricius, der !or 150 Aar siden saa. 

monstergyldigt beskrev Gr~nlrendernes 

materielle Kultur, som han ha:vde lrert at 

kende ved sit Samllv med GrpnJrenderne. 

Men vi savnede stedlg Sk..Odringen a! de

res aandelige Kultur, og den ha.r Knud 

Rasmussen g1vet os. 

Som Forfatter har Knud Rasmussen 

skrenket os en Rrekke Skri!ter , som man 

relser med den allerstorste Interesse og 

Begejstrlng. Man beh~ver blot a t mdndes 

saadanne BSSger .som ,;Nye Mennesker", 

.,Under Nordenv1ndens Svs;be", den vtdun

derllge ,,Foran Dagens 0Je" og ,,Den store 

Sirec!erejse". 

Men det var iklte alene a.f GrS1nl.amder· 

ne, han var elsket. Ogsaa. herhjemme 

n~erer man de samme Fs;lelser for h am. 

Thl naar han talte, havde man Forstaael

sen ar, at det var Grpnlands Son. der 

havde Ordet. Og hans Ekspedltionsdelta

gere elskede ham. Enhver, c1er havde vre· 

ret med ham, vidste lkke Grrenserne for 

den Begejstrlng, han fplte for ham. 

Vi kan ogsaa takke ham for, at vi har 

en Rrekke uoge Forskere. som har tjent 

deres f(lrste Sporer ved Deltagelse 1 hans 

Ekspeditlon. J eg bohjilver blot at nrevne 

Navne som Lauge Koch, Th.orklllofatthias

sen og Bfndet-Smith. 

Han forstod at grlbc enhver Dansk om 

Hjertet, naar han talte om GrSSnland. Jeg 

erlndrer engang, jeg h~rte ham sk1ldre en 

Juleaften, som han under meget fatttge 

Forhold s~gte at g~re !estllg for den syge 

Grev Moltke, da. de laa oppe ved Melville

Bugten. Knud skildrede dette saa. smukt 

og rprende, at jcg tror, a.t lntet jZ)je var 

tl)rt . 
Nu er han selv gaaet bort llge ved Jul, 

og alle hans Venner 1 GrSSnland og 1 Dan

mark sprger om Tabet. 
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skriver den 

11:bpfldifionen& tntsfe h•indelige 
T ttlell~~·ahwumd, &tud. mag. Frk. 

.Marie J t:tgen$Cn. 

- nn1· .~ med fe r, led det &Jie,·egne fra 
) ferkrt paa Nordre Toldh<Jd i 1 Aftes, 

d a D11. E.nwl R awwssens Ekspeditions
~kib, dPn trf'mnst&de Skon11ert ,~ord

etj!'rnen" Jngde ind til Knjen efter Som
:merens fuldrer te 0slgrenlands-Eksped i
t ion. H1erken ,Rt-ore Knud" eller 1\::est
kommnndercnrle Kaptajn Gabel JergM~-

lltn tt1111f' 7.oolog, Kon3~m~ntor Ulrik 
Mehl (til vcn.~ f re) og ,Sokon!Jtl~" a 
gamle F'orer, 1\aplajn z~. M. Prte,·
sen, df r t'Or El.!pediticmtn& h lodJ . 

fortejet sa a man , at der i 'l'ilgift va r en 
ung K 1•i nde om n ord: Zoologen IFrk. 
Jlarie Jrrr(Jnrslln, .,.n Rtraalend~>, sol

brrendt ung D:rme rnf'd IF n.1· non fuld 11f 
13 1nmstcr, den Ah'orligc Eksp~>ditions mil
d~ Aand. 

Den store 0stgr~nlanda-Film, der 
er komponeret af Knud Raa· 

mussen. 
6rn ' 'a.r mP<l hjPm, det var ~kun" Ekspe- Til Stl'de r0(] Aukomqll'n \'n r bl. a. 

dilionl'n' un~:~;e ~'olk, de fleste Stndenter Kommandorknptnjn (;Q</jrP•l lltnt.~rll, 
og unite \'rd c> n, kn ht\mll!nd, dcr dannede D irekter St·rnd Xirlua, tl' rk. l~mtttJI 

1Fortrop. rsnt<-l ige Vild ma.nd~sk~eg over I Langlii'I"(J, der SomlliCTE'Il ij:(ennem har 

helP dPn mnrin('bemnudede Rkude, der llavet )lad trl Ek~p<'ditionenll tFilm-Afd. e
fert~ 1\f Orlo~~:,knpt.,)n T Pdd med ,Se- ling i Angmng"alik, og 0 1·erret..sagferer 

kon$!:en"s sznmiP Ferer K aptajn P. )1. Pe- Rudolf Sand. De l::ljem,·cndtes :\lunde 

dn•rn ~om bind~. Ost da Skibet ha..-de •·nr lukket med I:len~.vn ttl Ekspedilio-
uens Resultater, men Overret-.~nszforeren 
gav bered1•illigt et ko1t Rid~ af, }H·ad I der kRn sip;es, rncltil Dr. Knud Ra~mus
sen er kommet hjem. 

- Uclcnf'o•· di't e~cn tli~e 1 iden~ka be
lige A rhejde Lrar d+~n tyskc Dr. 7Juhls

heim optaget en 'L'oncfi lm, der nnlo~~:elig 
bliver af ~;tor fofkloristisk V~.er<li - den 

skildrer en Ku ltur, d er gn.:\r sin Under
gang i :\f0dc, [ Filrnon har Kuud Has
mussen selv ind lngt Gil lllllldlill(} , 111en 

det er na.turligl'is FolkeJ i,·sbi l l~dcrne cle r 

er <let egenllige. Dr. JJuhlsheim, d r r har 
hAft fire t.1~e ~:ksprril' r til ll jr.elp, er 
selv en me~tet fin Kender nf ;\'nturfolk 
- deli er ham, der hn r· oplaget den ~tore 
Bali.Jl''ilm . 

... Dr. Knurl Utt.lmu.ur/1 ankl)m 

I Gaar saJ11100n med de avrige Ek~pediti

onsdeltlagere til J ulianehahab om Bord 
i 1\lotorbaaden ,.Kidoq••. De kan \'ent~ 
til K ebenha>n med ,Julius Thomsen" om 
ca.. 14 Dag~ . 
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I Dag startede 
Dr. K nud RasnnLssen 

paa 

0stgr~nlands
Ekspedition. 

Statsminister Stauning 
hy lder ham ved 

Afrejsen. 

M··~E - MOTORSKONNERTEN 

-::N'Ordstjernen" med Dr. Knud Ras

mus~en ~ hans MIIID<1 om Bord lagde ved 

Mldda~istld 1 Dag ud paa. sit store Togt til 
(ll$~rpn1and, den 7. Thule-Ekspedltlon, 

hvorved Slutstenen l~gges tll det vreldlge 

p~t.grs;nla.ndske Forskervrerk, som Dr. 

Knud Rasmussen nu gennem mange Aar 

bar opbygget;. 

Noge~ Festarrangement var der ikke ved 

Afrejsen, men dette opvejedes a! den 

spontane Bcgejstring, der kom t!l Udtryk 

fra de mange, som var m~t op paa Nor· 

dre Toldbod Cor at se EksJ)«<itionen drage 

ar og den Hjertellghed, der fra aue Sider 

slog Knud Rasmussen i Mf)dc. 

Fra Gronlands Styrelse var mPdt den 

fungerende Direkts;r, Kontorche! Olden

dCFIO og mange andre at Styrelsens Em

bt'dsmrend samt en Mangfoldlghed a! 

kendte Gronlands-Navne som General

audltpr, Folketingsmand Purschel og Pro-

1es~or William Thalbltur. Marinemini

steriet var reprresenteret ved Afdelings

chef. Kontreadmiral A. G. Top8oe-Jensen, 

Marinens Flyveveesen ved sin !ungerende 

Chef, Orlogskaptajn Scheibd. Vldere saas 

Havnedlrektf)r Laub, Dr. phil. Nielr Niel

un fra Det. kgl. geogra!iske Selskab, Dl

rekt0r la Cour fra Meteorologlsk Instltut 

o. s. v .. o. ~. v. Srerllgt lagde man Mrerke 

tll de mange kendte Fllms!olk, der var 

komrnet !or at sige Farve! t.il deres tyske 

Kolleger, Dr. Dallshelm, Filmstotograierne 

Hans Scheib og Walter Traut, der skal 

deltage t Ekspedltlonen. Der saas saaledes 

Instrukts;r A. W. Sarldberg, Skuesplller-

1nden Karina Bell, Direktpr Nielsen tra 

.,World Cinema" samt mange andre. 

Kort !pr Sldbet skulde gaa, kom Stats

minister Stauning. Mldtsldbs Iandt han 

Dr. Knud Rasmussen, der var helt gemt 

ha!t en t~t Mur 1\C afskcdtagl'nde Ven

ner. Han lik et. hjerieligt Haandtryk af ~ 

Stat.<;minlsteren, og da Tlden var inde, 

da .,Nordstjernen"s Chef, Orlogskapta.in 

Vedel gav tU Kende, at man maatte 

drage ar, tog Slat$mlnisteren Ordet. 

- Inden ,,Nordstjernen" giver sig ud 

paa Rejsen , sa.gde han, vii J cg w;ltale 

mit hjertel!ge 0nske om e€ Jykkeligt Ud· 

fald a! den store Ekspedition. Vi kendcr 

aile Knud Rasmussens Indsats i Grf)n

lands!orsknlngen o~; alt det yppcrlige, han 

har udrettet !or Natlonen, samt hvilken 

fremragende Borger og Forsker han er. 

Held og Lyk.ke med Togtet, og mit bedste 

0 nske om, at deL maa f91je Sl(!' ind som 

et nyt smukt Led i Deres store Voork. 

Knud Rasmussen og hans Eksl)edition 

lrenge leve! 
Hurraraabene rungcdc over Ka.len, og 

Dr. Knud Rasmussen vinkede glad og 

taknemm('ilg ind mod Land. Da kor~ 

ecter Sklbct kastcde los, og Motorcrne 

begyndte dere.s St0nnen, mens Skonner

ten lagde ud fra Kajen, l!'id der nye be

gejstrede Hurraraab og Tilraab med Pn

sker om en lykkellg Rejse for Knud Ras 

mussen og hans Moond, der hllste og hll

st.e igen, saa lrenge indtil Sl~lbet tabt.es 

a! Syne bag Langeliniepynten. -k. 

1 
,Nordstjernen's 

J Afi· eJ~c. 
:> 



Knud Rasmussen nu gennem mange Aar 
bar opbygget. 

Noget Festarrangement var der lkke ved 
Afrejsen, men dette opvejedes af den 
spontane Begejstrlng, der kom tU Udtryk 
fra de mange, som v&r mj?kit op paa Nor· 
dre Toldbod !or at se Ekspeditionen drage 
af og den Hjertellghed, der fra alle Sider 
slog Knud Rasmussen 1 MPde. 

Fn. GrS:Snlands Styrelse var mi!Sdt den 
tungerende Dlrek~r. Kontorchef Olden
dow og mange andre af Styrelsens Em

brdsmrend samt en Mangfoldlghed at 
kendt.e Grj!Snlands-Navne som General
auditor. Folketingsrnand PUrschel og Pro
fessor William Thalbitur. Marinemini
stcrlet var reprresenteret ved Afdelings
chef, Kontreadmlral A. G. Topspe-Jensen, 
Marlnen~; Flyvevresen ved sin !ungerende 
Ohe!, OrlQi!'Skaptajn Scheibel. Videre .!laas 
Havnedirekt~r Laub, Dr. phil. Niell Niel
sen fr!\ Det kgl. geogra!lske Selskab, Dl
rektpr la Cour fra Meteorologtsk..lnstitut 
o. s. v .. o. s. v. Srerllgt Jagde man Mrerke 
til de mange kendte Films!olk, der var 
kommet for at slge Farve! til deres tyske 
Kolleger, Dr. Dallshetm, Films!otogra!erne 
Han,& Scheib og Walter Traut. der skal 
deltage \ Ekspedltlonen. Der saas saaledes 
Instruktl)r A. W. Sandberg, Skuespiller
blden Karina Bell, Dlrektpr Nielsen fra 
,.World Olnema" samt mange andre. 

Kort fpr Sldbet skUlde gaa, kom Sta~
mlnlster Stauning. Mldtskibs !andt" han 
Dr. Knud Rasmus.~en. der var belt geml 
bag rn tret Mur af afsk~dtagcnde Ven
ner. Han Hit et hjert.~lig~ Haandtryk at 

Knud Rasmussens Eks'Pediti.ons-Skib 

,.Norclstjernen" atseilede f Formid

dags hcrfra. I Midten Statsminister 

Stau11ing, der ved A.frejsen Udbragte 

ef Leve for Ekspeditforzens Deltagere. 

Til hoirc Knud Rasmuuen vinker 

Farvrl, og .ltderst Ira venstre den ty

ske Fllmsinstrukt0r Dr. Dalsheim. 

Karina B!!ll og Tnsfmktdr Sandberg, 

der vnr modi }or at tage Aj.~ked., og 

lamgst til hoi re Films}otograj Traub. 

~ 

~"c:1 v"'· ~;:11 •Yll.tw••K J:'l<t:J8e ~or J:l..nua tulS
mussen og hans Mrend. der hllstc og hll• 
ste lgen. saa lrenge lndtil Sl.lbct tabtes 
a! Sync bag Langellnlepynlen. -k. 
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GL. M0NT 4. K0BENliA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Stor Grenlands-Afrejse 
dra Nordre Toldbod 

Dr. Knud Rasmussen afsejlede i Gaar 
sammen me d Hovedpar ten af sin Eka 
pedition om Bord paa ,Nordstjernen". 

To ~ange hjertellg 

Atsked : Statsmini

ster Staunlng med 

Knud Rasmussen og 

FllmslnstruktiJr, Dr. 

Dallshelm, der giver 

Karina Bell et 

Farvelkys. 

J)e~ n.t" e1l 'Atsked m ed Stemnin~.~ Vel et. Par TTunrirNlt> 1\f!'nnMkc-r I alt 
Ma~,er &f l\Ienne&ket" l)na Xordre l'olu- balanccredo o•·~>r .,NordstjE>rnPn"s D:;f'k, 
bod - a ile de kendte Grenlandsnnvnp d<'r vnr stuvt>t. fuld nf nl mulig Udru<t-- , 
og "" bel ~'la~se ~ngdom vat" modt for qt nin~, llpn:~~inlondPr, OliP<lunkc, Fl.¥ve
ai~~~ Farve! til nanmarks K nud og han• lmnd~ponlonPr op: n<'J'I'kulfrrtPr i brOJ.(Pt 
F eige af ca. 40 Ehpednions.dE~Itag<>re, Fon·•rri11~. Agl~rudl' stod Stal,<mini,te
d a ,Nord~tJt>rnen" sPjiE'de Kl. 11 i Gaar. r!'n sammcn mt•d Ur. 1\n.,d U11.<11111.~.•rn og 
Smilt>t ovt>r alle Smil var Feu Kari1111,• -- Rkiht>l" }'o•·Pr, OrloK kaptajn l'edrl. 
I Rmmen med A.. lf. Sandberg og Palla.. F~r Jo'ortAJninJ.(<'rllP hiPI' kastet, holdt 
dium~ St•tnd Nic/un, lll0dte hun op mer) 

• n Da.~~se Bol~jer til E.nud Ba.mw.••P11 og 
den ty~ke Filmse-lr~pert Dr. lJalt.•lrPim. 
o~~ll l\ Direkt er :Sir/sen, fra Cirkus Ml>lS 
d!ll'tHle - dog ikke som Filmsmnnd, nHlll 

! or ut sige Farve! til sin Sen, dPr rej,,r 
a f Steel 11om I;leltager i Ehped ition<'n . 

Stat~min"t<'I'Nl t>n Iillo 'l'aiP, bvori han 
p r·iloot~ K n ud J1 n'lllll'~"n som dPu frcm
rngPrJtle Bor~o:cr Ol-( l•'orsk<'r o~ nt<'rl et 
Len'\ IH"k<'cll' lrnm Ol{ J•:kNpl•<l it irmc>n L,v k
ke og lfl'ld paa H".i"·n. 

Op: tlH'ns HurrArllniH'ne klnng, lagtl!' 
,Nonl~ t.i <'rn<'n" nd fm Boh·:Y"rkP.t. 
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TELl!'. CENTRAL 11,995 

Bladet: 
- I( 

skriver den 
2 4 JIJNl I 1J 

7. Thuleekspedition startet 
I J.'ormidrlofl' Kl. 11 ·''"' (rdr 1\.'""' )ltJ.<III11,<SI'II., 11(11'/ige Ebpnlilion til {lhtyreulolld Ira Sonirr T(l/diJq.t mrd l!o.r$(a/-5ikonnerlen ,)~ord.ltie1'nt1l". l"i bringP-r her 

11,,1/, l. yn.,f . .,,f fu• H•JoiiiiJ•n. /!•fun/ rd llr!Ji•·t•n/,,·dpn vil1111111 /indP. M1d1•t :Sled• i Blru/el. t;Jnr.~t til l'l/t.•lre ur )llan. Eal'lua flrll oo A.. lfl. Snnrlberg taut 

AI<l:r·•l ,...,{ olt'll'.< t.,.~!.t l111 llf/ !\ulll'l"· /lr /lu/I,Jui"' • tlrr $/rill dri'JC dut slt1r·e Orl!lllllllol.<-l!'il/(1. ']'if /,u;r,. 1\.nud Rn.•mussen i Fnnnlrc/1.~ Sk0d, Mt.mmet~ ~ned 8in 

fo'nrr 1/[/ ,,;,,. ,,. /lonl /lru 1111(/"''"''"'''"'' , .. ,, 1\.nru/ u(l .. lllfl .,rl~ 3ff1tlr $(/I(L Xwrltr (o jr(~ /o(/jl't. ;Yrrhnf '" 1'~/1.</rr holdtr Stt1/.•mini~IPT Stf!11111119 en li/(p F!yldrsl

TCile /r11 .1/(11111(11'11. l'~d Mini.•lrrl'll$ ~iJe ~u 8iddtnde Enw:i liaswu.ueru Stkretrer, }'rk. E!!llll'!J La.nv/11'1(1. 1'rl hejrc ·ciRker den lukkeliue h'orskcr l<'urvct ltl l'e1t-

ner ou lleundrcre in.de P<W Kaim. 
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GL. M.0NT 4. K0BENHAVN [{. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: r-. t • 

slo·iver· den 2 4 JVNf1~r 

KNUlJ. ?RASMUSSEN 
T{l~ GRONLAND 
Z. T~'tEkspeJition starlet 

.,Nordstjornen'" staar Havnen ud mad Knua Rasmussen.\ EkSf)edllion om Bord. Pa a Bro•n 
ger Sklbets F~rer, Ortogska ptajn Vedet, Honner, og agterudt vinkar Knud Ratlmussen !lflli· 

lende larvel til de mange Menneosktr inde paa Kajen. 

I l<'nrmiddags Kl. 11 start~de Dr. Kn11d 

lrfi .<TIII~<.~e,t andeu Del af sin 7. ThnlE'
J•:kspNiitioil, sorn han paabeg,vndte i l<'jor, 
og som skal kortlrogga 600 km nf Gron
lantls est k~·st fra [me\ ik til nord for 
\ng1nng~alik. Ek~r>l'<iitionen heiiPr i alt 

(l:? .\land, men deraf er som lwkendt I'll 

Del reJ~t i Fon-ejen - del~ med ., Di~ko" , 

dt>ls m"d den lille .Fi8kekutter , K il'ioq", 
der ~<>jfede for et P ar Dage siden. De re
stN·ende ;38 Mand- og Knud }tagmu~~n 

llf'lv - gik i Formiddags om Borel i Mat

'tal-~k<\nnerten ,,Xo1·d~tje1-nE:'n", snm 
h. nud [la•mu~~en hnr. kebt til d+>tt~ l.<'ot
manl, og snm laa fortAjet ve<l. N(lnlr<' 

Tolrlhod - fylrlt til Rande r1 moo Pro
vinllt og Materiel. 

Jforu<lNt Dr. Rfl~m ussen va.r d(lr o1n 

Bol'(l Luft fot-<>gra ferne, Lejtnnntt>rne 
'il'/.ven og Jn cob.ven, Geolog~rne, Mngi

s~r lJ!lorad og J\!agistet· Milther&, dton 
tyske .F'ilms- I nstrukter Dr. Doll~heim 

med sine to Op!.'rnterer Sch,ib og Tmut 
m. ft. - "Nordstjernen" fAI'('S a r Orlogs
knptnjn l'edel med Knod Rasmuss('ns 

JZ:l111le Skipper fra .. Sekongen", Kaptajn 
l'edcrun, som hlods. 

J~n ~fl!'ngde :\ll'JlOe!lker Tar moot for 

at tajZE:' Afsked. I Yrimlen saas ogsaa 

l"tabmruister Sln11ning, der hilste hj\'r

t\'lijtt paa Knud R asmussen. Unri 

bn rt fer A f~a ng«si~otna l<>rne loo, hint tt'<l{• 

StHl~minhl\'rPn Hon'!det ~ lrCIIdt, ~tn~

t!nde \f'd Hl!'lingt>n, e n lille Tale hlr d(O 
llortdr ll~('nde: 

- l.nd o«, RIIJZ<IE' ~lini'li<>rl'n, forell<'' 
j 0n~k<'l urn et l,l·kkelr~tt l'fltafrJ nf dPI1 

l<ll e Jo:k,r}('d1t1on, ~om Knud Ra'm""~" j 
I nng iudl!'<ler. Yt kt>nd!'r aile h:mq I nrl

'nts som en fr·emra~Pnde 11orger og \' i
d~>n•knh~llllln<l, og urlt>n T,· jyf nl o~~:o:u• 

dt>nne F:kqp~lition hli'e til Ga1·n for Lan

tle~ 011: ~il A~ra for K1111d Ra,;mus~('n og 
ltnns d,,·gtigc .\Jednrbl'jclere. Knnd Rns

mus..,en "ll: .ltn 11~ Folk IC\·e l - -

- '('afPll ix-oiWAI'I'dl'S med OOgt>jStred(> 

H urrm·n 111!, og K fJ ud Hllsmll ~l'<<>n ta.kkede 
med nnJI:Ie fnt\ 1 lsp·mrolte O:rd, der ble,· 
U(H'Ul i de ll nltnindl">lige l<~orvi 1• ring. L'mid
(f(•ihMt eft\"r stod ,,Nordstjernen" ud [rll 

1\njr.n. En n~· Tlttlle-J<:kspeclition - 110111 

<'lei' It Llisc er dPn otlerrde - er sta.rtet. 
lo'or~t til Oktober vender Knud 
sen og bAns Folk tilbage ... 



UL. M0N'f 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

skriver den 
'1 I 

,Yf 193J 

Mindste Earto j 
til Os~gronland 
,'siden Vikingerne 
Thule-Ekspedit ionens lille Motor
kutter , Kivioqtt alsejlede i Gaar . 

m ed 8 raske unge Mamd om I 
Bord . 

Kutteren , Klvloq" fotograferet I 
Caar ved Atrejsen fra Langellnje. 

I 
.I 

, to1"\ 'IA1A,. 

det sk11.l fuld Peres af Hnvundersegelse&

skioot Dana. 

Knud Rasmussen 
fortreller 

Videnskabelige Arbejder - og 
den l,rste Tonelilm Ira 0stI Morgen Kl. "11 sejler Ktwd Zlasmu&

s~n afst.ed p:ta den syvendo ThuleekspQdi
tJon. Afrejsen sker fra Nordre Toldbod 
og hele Ek&peditionens Hovetlstyrk~ er om Bord paa I<'lagskibet, den ekartre- 0\'er at genoptllge Vikingernes Traditio- )ledens K ptajnlejtnant Tegner er i 
de Skonnert Nrrrd.stjernm. ncr - siden Nordboerne drog paa deres Land for at ordne et P ar sidste Smaa· 

~~rinden afgik dor i Gaar en llf Eks· eventyrlige Togter ha.r en saa lille Band ting fortooller K nud Rasmussen os om, 
pe<htwnens mindre Baade, den Iiilo )lo- 1\ldrig begivet sig ud paa denne Rejse. bvorledes Planerne for Sommerens Arbei
torkntter Kivioq Kun 2

2 
T Overrel.ssagferer Sand og Dr. Kn.ud de er vokset, sanledes at dot udover det 

gr,nland. e 

u. rustet saa godt det overhovodet Iader Rcwntts&en kornmer ned for at sige Far- allerede omtalto l nspektions- og Under· 
d 

· ons stor. men 

s1g gore, skal den alene sejlo op til e~t- vel til Skibet, der i Sommer skal fore· segelsesprogram nu rummer endnu et Pal' 
gronland med en rask l.ksretning p!IA. 

8 
tago Fiskerinnders0gelserne i de estgren- "Punkter. Bl. a. er de zoologiske Under-

lu~ge Meonesker. lllereren er Kaptaj
11

_ landske 1~'a.rvande. )ian stiller store IFor- s0gelsers Omro.ode blcvct betydelig ud· 
OJtnant. V. ~euner, Styrma.od og Radio- venLnlngor til , Kivioq" s Arbejdo, som \ 1•idet, og som !Feige heraf vi\ den meget tele~raftst Ntels Ohristicm~en, ~hrtorpas- o.n ta.o;elig \rengere ude i Danmarksstrre· dygtige kvindeligc Zoolog mag. scient. 

ser.!r· Pedersen, l'r[utroserno J!'iskor Karl r -- - - to ' ' ' r.~ • ~ Frt J qoqolJSUOP1·' ua ~•w•u 
Ek 18 0~ • ens Olsen. Endvidore or t re af 'ap(oqJV 11w 'l1l pa.1 pu[li .10j! 

spedltJOnens evrige Persono.lc om B d 
I 

. E' . 0.1' 
ngemer nk M o1·ten.sen K M hl-H , onservator 
e a.n3en. og stud. techn. Alfred 
adsen.. 
IFlunkende hvid ...,. med. to r--> V. -.. . .... e . unp-



'" ,aj<ndo f<> ""'""" kom K.ntW" !<>l okol !oldie"' 
"'"' '" O<log"~nt.ot. Lillo '" d" ud ol<ibot J)an•· 
i Betragt.ning af den A{stnnd, der skal 
tilba~t"lregges, og do IFan-ande, det. drejer 
"111. om. Men godt. bygget. er den roed 
,bltud'' og n.\le t.en'ltelige \FoTStmrkllin-

Knud Rasmussen 
{ortre\\er 

• totograteret \ 
fra Lange\\n)e. 

<"' 9 s.mU '"' don "''de fo< }toto< -'

1

"

00

- og dn """"odt•, ,,.aeodo, •1~ Videnskabelig• A.rb•id<' - • • 
do Unf<O om Uo<d oynM ikk• at okrenk• den l•r"< T onelilm Ira 0st-

UD'd on ••""' Tonk•· 1)e " ;on 0to\W gronland. 11 sejlcr E.rwd. BMmu.~
den syvmtde 'fhu\eokspt.Oi· 
sker fra "Nordre To\dbod, 

I{ovedstyrko 

F\ngakibet., den elto.rl:.re-

onJ,.,,tjenl en. 

Risik~n ved den lange :Reise i den \i\le 
o<"< nt goooP"'"" ~\k\ng•n>" T,.d~tlo· r.iod•"' Jl.nploinloit•••' T<O"" " 
no< - olden Nonlboe"'" d<ng poo dn<" Loud fo• nt .,dun ot Po< o\dol.e smoo· 

n,onl>·•ligo '''""'' b" on- 1\Uo B"d tin. fo.-t>ollo< K,ud R,., ..... n "' om, 
nld<l• """''"' o\g nd pno donn• IWi"' · h<•''""" Pl'"'"'n in• S•'""''"'"' ,,boi· 

der i Go.M en n f Eks· 
re U na<lo

1 
<len )i\\e Mo-

. Kun 22 Tons star· 1Mll 

det overhove<let. \atlN· 
den alene !;6}\e op t.i\ ~ht
en rask Be~tning pna 8 

. \ll'ereren er Knptain· 

"'"""''"'"" S,.d og D•. J< nud do • • "'"'• ""'"""' •' dot nd•••• d.-t 
Ru•m•• on ko"'"'" nod fo< ot oig• >'o<· ollo<Odn umtoltn loopnklln•~ •• ond"-
"1 t\1 Ski bet, dO< \ Som"'" ' '"' !oW ""''"'P'og""'"" "'"""" nnd•" nt "" 
togo F'•'"\und•~,.•'"'ne i do .,._.,..,. Puokl<'· 01. •· e< do ,..logiok• Undo<· 
\ondok• ,, • .,,.odn. YnD ot\11" o\.0<' >Fo<· •••"''"" OnH<od• bi""' \~tydo\1• ud· 
venlninger til , Kivio<l" s ~rbeida, sotn\•\dol, og '""' •\<olgo """' n\1 dn• mngot 
••"•'"" l•nge•• udo i D•n<""'"'"'" dYgl\ge knindoll<' • oo\og mog. ,,. .. , . 

ntr, Styrmand og R ndio
Chrisl io ruen, Mot.orpas
}Iatroserne \Fi'>ker KarL 

Endvider~ or tre af 

e~rigo Personale om Bord 
A!orltl\$tn., Konsorve.t.or 

og atud. t.eebn· Alfred. 

. - -
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eidanske Gmn
landsekspedisjon 
starter idag. 

Utforsking pi Sst-Gr•n
land med Angmagssallk 
som basis. 

K j s1 b e n h a v n, idag. 
F;rste del av dr. K.nud Rumus

sens G~ruan<ls-ekspedisjon reiser idag 
fra K,k1benhavn til 0st-Gr;nla.nd med 

«Disko:.. Ekspedisjonen fAr navnet 
7. Thule-ekspedition 1933. Den tel
ler 60 deltagere, hvorav 20 grs1nlen
dere. Foruten «NorcJ.stjernen:. dis· 
ponerer man over 7 motorfart;ler og 
en av marinens flyvebAter. 

Arets opgoave er A utfonke distrlk
tet fra Umiviik syd for Angmagssalik 
tiil Kangerdings.uak og nord<Wer med 
Angmagsosalik eom hoved'b831is, en 
strekning pA 600 km. Hovedopgoaven 
iAr blir kartlegging i forbindoelae 
med luttfotografering. 

Den neste del av ekspedlisjonen 
starter med en 20 tonn motol'kutter 
«Kivieq:., som Sll!rlig &kal foreta tis
keriundersdkelser omkring Angmags
salik. BAten gAr den 10. juni fra 
K.iiSbenhavn. Moderskibet Nordstjer
nen~ gAr omkring den 15.-20. junl. 

Med flyet llikal der foreta.s forekjel
lige flyvinger med Angmagssalik som 
basis. I midten av september reiser 
<Norostjernen~ hjem. 

Midlene til ekspedisjon~n er dels 
ydet av private og dels av Carlsberg
f{)Ddet m. v. / 

- L__ 
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r· Or. 1\ nucl R asmussen om sit Opnu.1cdings ug 
Kortlregn ingsvrerk. 

Vidtforgrenet videnskabelig Udforskning i 
Forbindelse med lnspektionstjeneste fra 

Kap Farvel til Angmagssaliks Norddistrikt. 

I i brinKn OV('n/or et Billcde a/ Dr. K nud l~alllrulfen ug f'ru/I•Uor N~~trlunJ 
oomm.en. rnf>d dPt Huld Ge<Hlmter, der i /Jag m<>d ,.Oi8k o" rt"j1u til Grftnlu~~tl 

/or at ddta~t' i Or. Knud Ra•mllU<'ttl ~/qpcllilion. frn Vt'tlllr<> Iii h,jrc JJt••: 

Ta~ra/auitlf!nt l-ar6&un, Englrendere" .Ur. Sp('rtdl!r, /Jr. huud ICnlllWUt'" • l' tu• 

/c-11or /Vftrlr~nd, b..nplajtl Galrcl-] frg<'tllle n, O fficiant Pctt•rn•u 1111 llliJI'IIiprlpjt rrurr t 
Winther. 

Basis for disse Operationer Med Ekspe

ditionssklbet som Moderskib skal der 

foretages Kortlregningsflyvninger over det 

Ternen, som Geod~teme skat p.mkt· 

bestemme, og som strrekker sig fra Umi

vlk i Syd til Kangerdlugssuaks Nord

distrikt, idet man ogsaa 1 Aar gerne 0n

sker at fotografere fra Lut'Len dct Om-

1 raade, der sidste Aar blcv opmaalt ar 
E1nar Mlkkelsens EkspedlnLion. 

Ekspeditions-Skibet laar 
M arine-B esatn·ing . 

. 4fgang f ra Kobenhavn 

ca. 15. J uni. 
Med Hensyn til sit EkspeditiOnsSklb 

o.~plyser Dr Knud Rasmus~eu, at det e: 
lykk.eJe.; r.am at chartre den tremastede 

t..iolorskonnert .. NordstJernen·· fra Rede

net Kromann i Marstal. 

- Det. voldte st.ore Vanskeligheder at 

faa et passende Fartpj, og det var navn-

11~. tordi det skulde v~re et Skib, v1 bc!v 

vilde Ievere Kaptajn til. Da clet er M~

t.lngen, at der skal foretages en lnhpek

tionstJeuest.e a:f hele 0 sLkystomraadet 1 ra 

Kap Farvel til Angmagssalik Norddistrlkt 

i Forblndelse rued Fiskeriundcn;j!lgelscr. 

har det vreret Md\·endigt at J:{ive ~klb~~ 

M ari11.ebesretning, og Fereren bliver Or

logskaptajn Veael. Som Islocis medf~lger 

min egcn gamle Thule-Skipper, Kaptajn 

P. J. Pedersen, men ellers bllvcr det kun 

Marlnere, der faar med Navigcringen at 

T IL Dr. Knud. Rasmussen indloP dl!r 

I Oaar e~ Telegram Ira hans Fpde

by Jakobshavn. Det er det fprste Tcle-

De to Marhleflyvere indgaar som Offi
cerer om Bord. dog SCJie:s Luftfano;Pl 
lkke op med .. NordsLjernen". men l'il 
blivc befordret op til tvigtut med Inspci'
LJOllSSk1bet . .HI"idbjornen". der nfgaar fra 
Koher.havn i Begyndcl~CI• af nresle Maa
nec4. sen o~; 1 Oaar. 0•; llan oprulledc derpaa 

hele Plancn !or dct projektcrcdc S~ort.ogt, Vor Plan er at '\llioiJ,. l~l~nd hvorrr.t 
~k11x' t saa i F01ge n.t J den st.or~te a I 

til Sydpstgrsmland 1 Sommer, ct. Togt, E~speditionens Mol·>~baade. lwh Nn~n c: 

gram, som er blevet a!scndt fra dcnne sagde han, dcr cr nt op!atte ~oom en na.- ,.T{ivioq" efter den -:~JP.Ianclskt' Sagnh!'lt, 

nordgronlandske Kolonls nyoprettede turlig Fortsrettel~c ar den 7. Thule· D<-n11e Baad \oil plir.:: HJlct hclc VcJeu 

Rnd1ostat1on, og dct !ormede slg som illl Ek'spedU.10n i Fjor, 1det. Kortlregnlng 1 Ira Robcnhavn til Gr0J'Iand 

Hylde~ot. til den berj!lmte Orpnlandsfor- Forbmdelse med Luftfot.ograferlng ogsail 

sker. .,Befolknlngen i din gamle Hjem- denne Cra.ng bliV'I)r llovcdopgtwen. Oet. 
Ekspeditionen vil talle 

70 Mand. sta.vnsby," saadan ll'fd Ordene, .,vi! gerne bllver altsaa Qeodretcrne, d<)r lreggor for, 
Alt i alt vil EkspetJ;ti0nen. der kom•.1•cr 

have Lov t.ll genncm det fprste Radio- og Meningen ei:, aL de I derc$ Baade skat til at ladle ca. 70 Mnmt lnklusive Gr0n-

tclca-ram, der afsendes her!ra. -1 Dag, at gaa s1mdt>n om Kap Farve! og saa skat 

brtnge sit. gamlc Bys'barn en hjertelig arbejde sig op Jangs Sydl)stkysicn, hvor 

HU!ien fra hans HJemstavn:• de 1 Lindenows Fjordcn skat st.pcle sam-

Telegrammet, der er underskrevet af m~:tl med de to Fangstmrend Pstergaar1 

Kolonlbestyrer Aage Knudsen, bringer og Rasmussen, som vi e!terlod der 1 Fjor. 

ttlll&e Meddelelse om, at Spminemcster for at forts~tte videre nordpaa under 

Janus S~rensen, der 1 April en Gang stadig Udfylden af de Lakuner, dcr er i 

rejste sammen med SpJpjtnant Wittrup- de tidl!gere udarbejdede Kort. Mldt 1 

Han&ett tor at trrerte de fS'lrste Forbere· Jull \'il Oabei·J~rgensell og hans Folk 

delser til Sommerens Stor-Ekspeditlon til antagelig vrere naaet !rem til UmiviJ; 

Syds1stgrS'lnland under Dr. Knud Rasmus- Syd tor Angmagssalik, og der paabegyn

serus Ledelse, J Oaar glk om Bord 1 der de saa Maalingen at Sommerens nye 

Geodretbaaden. Med den sejler han nu Terrrenomraade. som strrekker slg fra 

ned ttl Julianehaa.b, hvor han skal trreffe Umivik nordover, om!attende Angmags

sammen mcd Wlttrup-Hansen, som har sallk-Dlstriktet og, hvls rsrorholdene tU

gjort den der stationerede Geodretbaad. Iader det Angmagssallk Norddlstrlkt. 

klar , saaledes at alt kan vrere Rede til eventuelt op til Kangerdlukssuak. 

Modtagelse af det Hold Geodreter, der 

skat med Knud Rasmussen til 0stgrpn· Hvad Flyveren skal udrette. 
- Oeodreterne, sigcr Dr. Knud Rasmussen 

land 1 Sommer, og som 1 Dag til Morgen vldere, foretager paa dcnne Strreknlng 1 

afrejser fr& Kpbenha.vn. 

Geodaternes Plan. 
Aar ligesom 1 FJor en omtattenae RreKK~ 

Punktbestemmelser, suppleret med i'oto-

Dlsse Oeodreter er Kaptajn Gabel-Jpr- grametriske Optagelser. Og hertU kom· 

gensen, lngeniS')rlJ.'jtnant Winther, Topo- mer yderligere, for at faa de !rerdlge 

Den ledende Geolog bllver Magister Bpq

t:ad. 

grafasslstent Larsson og Officiant Peter- Kort. Luftbillederne, der optages fra 

Hans ArbeJdsfelt vii strrekke sig fr>\ 
K:mgerctll:¥Ssuak tU Imarslvlk, der va:
Nord!lramsen !or sidste Aars geologlSKe 
Arbejder. St0rstedelen at dette Ornraade 
bestaar a! Onejs, og efter hvad Magiste
ren selv har oplyst. bllver Hovedformaalet 
med den geologiske Udforskning, der skaJ 

lvrerkssettes paa denne Ekspedition, en 
Udrednlng ai OnejsP.t>:> Udbredelse. Alder 
og Tilblivelseshlstorie. Endv1dere skal 
Kap Gustav Holm, hvor Engl~nderen 

Wager I Fjor fandt Interessante l!'or
stenlnger, unders0ges, og Udbredelsen og 
Alderen af de yngre Eruptiver. hvorved 
lorsta.as B.lerga.rter, der ved vre1dige vul

kamke Udbrud er trrengt ind i og op 
over Gnejsen. skal om mullgt bestemmes. 
EkspediUonens Olaclolog er Magister 
Kjeld Milthers. en Scm af Statsgeologen, 
hvls ~rllge Opgave bliver at unders0ge 

sen, og det er Menl.ngen, at de skal land

srettes 1 JullanehaaP og der strakS gaa 

,lVord#tjernen". den saakaldte ,.d~e Is" . der rummer 
Flyvemasklnen. Det er ogsaa 1 Aar Ss1· 1-T·ncle:-ne. raa otte store Motorbaade til store vldenskabellge, endnu uloste Proble-

lpjtnant Erik Rasmussen, der skal lede sin P.a11digbed. ..NtH'ds~jernen" under- n'er, h\'IS Opklaring antagelig viJ kast.e 

i de store Motorbaade, ,,Dagmar", de: Ekspeditionens Luftarbejde Hans Maskl- kaJ>tes for Tiden en storre Ombygumg Lys over mangt og meget med Hensyn 

Cores af So1PJtnant Wlttrup-Ha)lSen, og ne, et Heinkel-Hydroplan, vil blive trans-

.. Andrre'' , hvis Fprer er Spmmemester porteret med Skib fra Kobenhavn op tU 
Janus S!ilrensen. 

- Paa den Maade indledcs min Ekspe

dltlon Aa r , fortalte Dr. Knud Rasmus-

Ivigtut, og derfra vU L0jtnant Rasmussen 

flyve den Syd om Gr~nland og langs 0st

lcysten op tU Angmagssalik, der bliver 

1det d"r jo skaJ laves Kahytsplads Ul ~: Dar.rr.:trks Istid. 

Personer i Stedet for til otte Personer, 
d~r opriudelig Udgjo:de dens Bes~tn n:,: 

NRar det t'l Slut, ~aar Sltibet ind tU Or
logsv~rftet for at lt•dt,age sin Ladning, 
cter va>sentlig vil konunt> til at bcstaa c~.f 

2:!0 T!ill1der Brrenct~.:J:;r·ne tiJ Motorbaade 

~----;-~--11~;;~-=-·-------:-------,.,~~~·o()~.,;~;~~~~~~ "~ ti~ I?~~~askiuen M mt de stn.-! Pro-



• 
l'i bringer <~venfor ct Billcde of J)r. K nud U lt llltU13Cil Qg Pr·of<'Biwr /V.;rluntl 

•ummt'n med d·!"t Hold Geooo•tcr, d er i Vag rm•d , Ui,ko'' rt'jsf!r til Grf'nla/l(l 

/or at deltoge i Dr. K nud RalniiiUNI3 E k&pcditittn. Fm ven&trf' til IHtjre •••a: 
ToP"flrafo"iltent Larf3tm, Engla•,d~tr<•tl J1r. Spcndrr, l )r. /(nud llalmlfucn, l'r<J· 

fr:.,or Njtrlund, h.nptojll Gabcl·]flrgt'li~C n, U//icialll l'ckr~crt c•S ' "IJ' ''"flrlpjlllwtl 

IPirtther. 

sen os i Oaar. Og llt\n oprullcdc derpaa 

Ill;. 1UCU1 U~~ :;~UlU\: VWI t; l!~ <::>KIU, Vl ~t:. v 

vllde Ievere Kaptajn til. Da <let er Me

t.ingl.'n, at. der skal foretages en Inspek

hOI)StJel'el>te a[ hele 0stkysLOmraadet tra 

Kap Farvel til Angmagssallk Nord<iistrikt 

i Forbindelse med Fi:.kcnunrlerspgelser. 

har del.. vreret npdvendlgt at give ~klb~~ 

Martnel>escetntng, og F'preren blivcr Or

logskaptajn Vedel. Som Islod.s medfolger 

mln cgcn gamle Thule-Skipper, Kaptajn 

P. J. Pedersen, men ellers bllvcr det kun 

:Marmere, der faar med Nav•gcrlngeu at 

g~re. 

De to Marlneflyvere fnclgaktr ~om OffJ

cerer om Bord, dog sejlel> Luftfart0jPL 
ikke op med .. Nonll\tjcrnen" . men vtl 

blive befordret op til Ivl!I'LUl med Tnspek
tJonsl>klbet . .HvidbJ0rnen·• . dcr ufgaar fra 
Koher.!Javn i Begyndelscu af meste Maa
nect 

TIL Dr. Kmut Rasmtw;tm Jndlpb d.:!r 

i Gaar eL Telegram fra lHms l!'pde

by Jakobsltavn. Det er det fprste Tele-

hclc Plancn ror deL projekLcrcde Slortogt Vor Plan er at '·l lltt'lh:· hland. hvorfm 
Slobet sa a i F0lge nH J den st0rsLe al' 

Lil Sydoslgrsmlaml 1 Sommer, et 1'ogt, E~speclltlonens Mot.J:-b:tadc. hvls Na1n c~ 

gram, som er blevet afsendt fra denne 

nordgr~nlandske K~lonjs nyopret.tede 

RacllostaUon, og det formedc slg som an 

Hyldesl ttl den berl')mte Grpnlandsfor· 

sker. ,,Befolk.nlngen i clln gamle Hjem

stavnsby,·• saadan lpd Ordene, ,.vll gerne 

have Lov ttl gennem det forste Radlo· 

telegram, der &fsendes herfra 1 Dag, at 

brtnge sit gamle Bysbaru en hJerte\ig 

sagde han, der er at op!atte som en na- .. KiviOfl' efter den -:~.:lr.land:,ke Sagnht>ll. 

turlig ForLsrettelse af den 7. Thule- Dt:nne Baad vii bli\·.: ~· Jll'l htlc VeJeaJ 

Ekspedltion 1 Fjor ldet Kot·tlregnlng 1 fra Kf•benhavn ttl 0:01'1and 

ForPmdelse med Lu!tfotograrertng ogsa•l Ekspeditionen vil talle 
deunc (jang blivor Iiovedopga.ven. De~ j 70 Mand. 

... 

l>llver attsaa (}eoctcetern•. der lregger for, , •
1 

• 
1 

. d k 
"t ' at vtl Ekspe<t,tlonen. cr ·om':l•er 

og Menlngen er, at de i deres Baade skat! ttl at t:~::lle ca. 7o Mlln<l mkluslve Gr¢n-

gaa scmde11 om Ka.p Farve! og saa sku! 

ar bejde sig op langs Sydpstkystcn, hvo: 

HUsen fra hans Hjemstavn." de i Lindl'nows Fjorden skal SU!cle sam-

Telegrammet, der er underskrevet at n11.m mcd de to Fangstmrend !Z)stergaar1 

Kolonlbestyrer Aage Knud.sw, bringer og Rasmussen, som vi eft.crlod der 1 Fjor. 

tl.lllge Meddelelse om, at S~!~mlnemester for at fortsret.te videre nordpaa under 

J11nus Sttrensen, der I April en Gang stadlg Udiyldcn af de Lakuner, dcr er i 

rejste sammen med SploJtna.nt Wtttrup- de Udllgcre udarbejdede Kort. Mldt i 

Hansen. !or at trretfe de f¢rstc Forbere- Juli vii Oabel-Jjjrgensen og bans Folk 

delser til Sommerens Stor-Ekspedltion til antagellg vrere naaet frem til Umivil~ 

Syd~stgr¢nland under Dr. Knud Rasmus- Syd :tor Angmagssalik, og der paabegyn

sens Ledelse, 1 Gaa.r glk om Bord I der de saa Maalingen af Sommerens nye 

Qeodretbaaden. Med den sejler han nu 

ned tll Jullanehaab, hvor han skal trreffe 

sammen med Wittrup-Hansen, som har 

gjort den der stationerede Geodretbaad. 

klar, saaledes at alt kan voore Rede til 

Modtagelse af det Hold Geodreter, der 

skal med Knud Rasmussen til 0stgrpn

land 1 Sommer, og som 1 Dag tU Morgen 

afrejser fra. K~benhavn. 

Terrrenomra.ade. som strrekker slg fra 

Umlvik nordover, omfattende Angmags

sallk-Dlstrlktet og, h vis Isforholdene til

lader det Angmagssalik Norddtstrikt, 

eventuelt op til Kangercllukssuak. 

Hvad Flyveren skal udrette. 
- Geodooterne, siger Dr. Knud Rasmussen 

vldere, foretager paa denne Strrekning 1 

Aar ligesom 1 Fjor en onl!attenae Ra!KK'! 

Geodaternes Plan. Punktoostemmelser, suppleret med roto-

Disse Geodreter er Kaptajn GabeL-J¢r- grame~rlske Optagelser. Og bertil kom

gensen, Ingeniprl~jtna.nt Winther, 1'opo- me~: yderligere, for at faa de frerdige 

grafasslstent Larsson og O[[!clant Peter- Kort, Lu!t.billederne, der optages fra 

sen, og det er Meningen, at de skat land- Flyvemasklnen. Det er ogsaa 1 Aar gp. 

srettes 1 Jullanehaab og der straks ga.\ l~jtnant Erik Rasm.ussen, der skal lede 

i de store Motorbaade, ,,Dagmar", der Ekspeditionens Luftarbejde Hans Maski

f0res af Sl')lCJtnant Wittrup-Hansen, og ne, et Heinkel-Hydroplan, vii ulive trans-

Knud Uwmrusse.n1 Ekllftt•llitiolls-Ski(J 
,NordnjerneJ&". 

L-r•nde:-ne, faa otte store Motorbaade til 

sin RuRdlglled. ,.'Nord~Ljernen" under

kas~l'S for Tidan en storrc Ombygumg. 
1det clt>r jo skal laves Kahylsplads til :l; 

Personer i Stedet for til ottc Personer, 
.,Alldroo", hvls F¢rer er Spmlnemester porteret med Skib fra Kll!benhavn op til d\!r oprhJdelig udglo~da deus Besretn ng 

Jantl$ SSlrensen. Ivigtut, og derfra vil ~jtnant Rasmussen NR.lr det er Slut, .,;aar Skibet ind Ul or: 

- Paa den M.aade indledes min Ekspe- flyve den Syd om Grpnland og Jangs fc')st- Jog~vrerltet for at il•dtage sin Ladnmg, 

d1t1on i Aa r. !ortalte Dr. Knud Rasmus- kysten op tU Angmagssallk, der bllver der va-sentllg vll kommP til at beslaa af 

••• • 

Oa>enawoendc Korr.&ki.Qe viler del Om riXMle of Sydo•L6rfHrlant!, luur Kuud 

Jtamwuetl .. 1!.'/upe.lition r.>il faa 1it llovedGrbeid•/elt. 

2CO T~11der Brrenct•,.,tlir-l!e til Motorbaade 

o~ til Flyvemaskinen. &! mt de sln•~ Pro
viantbeholdninger, vi skai have med. Og 
t.lsejllngen fra KoLenhavn -.1<:.•1 skc 1 

Dagene mellem den 15. og 20. Junl. Efter 
at have anl~bet Island vii .. Nordstjernen" 
fortsrette over Danmarksstrredet til Allg
magssallk, der som nrevnt bllver E!:spedi

tlonens Basis. Men ArbeJdsomraadet vii 
komme til at strreldte sig op til Kan
gerdlugssuak, det vu slge over en DI
stance paa 600 Kilometer. 

De videnskabelige Opgaver. 
Ved Slden af Opmaalingerne og Kort

lregningen, der jo bh11•:r Hovedop.,<7liven 
;Jaa dcnm' R<:jse, vii Ekspeditlonen ogsa:>. 

forc:ta.ge en Rrekke v!..i•.r.;kabcligc Under
s~gcl::cr Ur. Knua Ra~utuswn oplyser 1 

J<lVrlgt. at han &elv anLagellg vll vwrc I 

AngmaJJssalil:: den 1. Juli. 1>a.a hvilket 
Ttdspunkt ogsaa Flyvema~klnen kau ven
tes detUl. Disse Undersogelser bhver 

na vnlis ~! geologisk og glaclaologlsk Art. 

t:ad. 
Hans Arbejdsfelt vii strrekke s1g !rli 

K:.nget·dtugssuak til lmarslvlk, der va~ 

Nord(ol;rrensen for siclste Aars geologlslte 

Arbejder. St0rstedelen a.( dette Omraa.de 
bestaar at Gnejs, og efter hvad Magiste
ren selv bar oplyst. bUver Hovedformaalet 

med den geologiske Udforskn1ng, der skaJ 

ivrerkstettes paa denne Ek&pedltion, en 

Udrednlng a: GnejSP./'3 Udbredelse. Alder 

og Tllbllvelsesbistorie. Endvldere skal 
Ka.p Gustav Holm, hvor Englrenderen 
Wager 1 Fjor tandt Interessante For

stenlnger, Wlders¢ges, og Udbredelsen og 
Alderen af de yngre Eruptiver. hvorved 
for~t.aas Bjer~rter, der ved vreldlge vul

kan~ke Udbrud er trrengt lnd I og op 
over Onejsen. skat om mullgt bestemmes. 
Ekspedltlonens Glaclolog er Magister 

Kjeld Mtl'thers. en S0n af Statsgeologen, 
hvls srerlige Opgave bllver a.t under~ge 
den saaka.ldte .. d~de Is••. dl'r rummer 
store vldenskabelige, endnu \ll(jste Proble
n'cr, hvls Opklaring antagellg vii kaste 
Lys over mangt og meget med Hensyn 

Danrr.~ rks Istid. 
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OL. M0NT 4. K0 BENHAVN ((. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

----~ __ !_r? J:> f ad _el 

skriver de~ 

~ 5 FEB. 1933 

--
En srerlig Ekspeditionskomite med Direkt0r 

Benny Dessau som Leder 

D
ET tegner til, at Sommeren 1!>3:l 'il 

bli•·e lige saa. livli~~: i o~tgronlnml 
aom 1932, b'"or danske Ekspeditioner mod 
3 Fly\'cmaskioer, 4 Ekspeditioosskibe OS!, 'n h·i~e Motorbaade uc\forle et mregtigt 

Kortlregniogs- og 
l,jndersogelsc~ar-

Dr. Luuoe E.oc/1 
er i fuld Gang 
mec\ J!'orberE>del
serne ti l sin tr~ljc 
Sommer )lndcr 

Treaarsplancn, 
h1•or dC'r bl. a. smt
~os ind mod Hoin-

fnltllure i\lnnuskriptct til en ny Bog, 
1111'11 imlcn han rejste cr det lytkkedes ham 
at. faa nl'dsnt en srerlig Komite1 cler ~:>kal 
LJlrctll'III'~!!C en uy Ostgrenlandsek:.pedi
tjon i 1h•n kommende Sommer og tih-eje
bringo det ekonomiske Grundlag. 

Bl. n. or Di•·ektor Btmty Des$llu1 dcr 
!'lll'r!l 1kke tidligero har ioteresseret 1>ig 
for Oroulaud, tr11adt iud som lFormand 
for K nud Hasmnssens nye K omite. Di
rckter Oc'\sau ofbgde. en Visit i H aag 
und~>r 0"1f1rAnlauusproccssen, og her Yak
l~~ htlllil. ln t{'rc~se, Jcr nu stra.ks ~th'e r 
:;iJ.t Udslng i positiv t Ar\>ejdo og Offcr-

l"iljc. 

kel-l!'Jyvenl!\Sk i ner 

1\.nucL Basnw3sen. ligesom i Sommer, 
og nn oply:;es dot, 

En Vandflyver med. 
T>!'L ct· 'l'ankon, at K n ud R asmu ssens 

l•:kspcdllion - ligcsom Ur. Kochs - skal 
lorsynNI mcd en Vaudflyrer fra Lurtrna
dut•tt og mcd deL fornedne Pe.rson~l a.f 
~·t.rr('tC, l\h•kanikere og L uftfotografer , 

!ur al dl't ~"~> n•ude K ortlwgn.ingsarbejdo \ 
)lllll bli'o fortsnt. ogsaa fra denne Side. 

a t ogsaa. Dr. K11ud Ruwnt3Jen vi i af SleJ 

p.ordp:ta igen. 

En saerlig Komite. 

at H om. I 0 jeblikket. bdinde_r K nud Hn~mus-
for Rejse sydpna. pna. -
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• Dr. phil. KNUD RASMUSSEN paa Vej til de~syd.J~·g 
Udland sammen med Spnnen . 

...-.~~ 



I. 

);_;~ / -e- ~ J d Y. 
2/ ».h . / Ji' :l2 . 

mrerksomt de offlcielle Isberetninge: geodretisk, geolog1sk og arkreologlsk, Aile de mangegrenede Opgaver, der 

Berl. Tic!. 29.-12.-32 fra denne Kyst og :flk dem suppleret Di.strlktet Umivik-Kap Farvel, en kom tll at foreli~e paa denne Ek.<;-

Min Ekspedition 
til 

Syd~stgr~nland. 
Af Dr. phil. 

Knud Rasmussen. 

med !kkle m!ndre vigt!ge Ismeldmgcr Kyst.stnekn1ng, der l Fugleflugtsllnie peoditlon, bar selvsagt !k.ke lrunnet 

fr.a GrJI)nlamclerne ! Kap Farvel-D!- er ca. 600 Kilometer, og denne Opgave l~ gennem een Mand. Eksped.itio

striktet - lndtil jeg forrige Sommer skulde l!iS-SeS inden for et saa kort nen bar dertor !ra fJI)rste Frerd vreret 

beSluttede mig tiil. at :fo~ge en Re- Tidsrwn rom to Maaneder. delt 1 en Rrekke Atdeltnger, der hver 

k_ogn.oscerlngs-Rejse 1 en hurtig Mo- Nu lyder <ldsse 600 Kilometer (en bar ha.ft en Leder med selvstrendtge 

torbaad fra. Jultanehaab og tll Ang- Str~ng dog som fra O.Slo til Klel) Opgaver og A..nsvaret for ~~n~n. 

magssalik. Det blev den 6. Thule- maaske ikk.e srerllg imponerende, men Min eg>en Opgave bar n~n ude

Ek.spedition 1931, og For.sjllget ly>kk.e- Kysten er overot'<ientllg vild og saa lukkende vooret Chefens, <ler skal for

des. strerkt indskaaret, at der f!ndes over spge paa at faa aile de forskel1lge Af

Resulta.oot af Ekspe<titi.onen var det 50 s~rre og m!nd-re Fjorde og Sunde. C:.Cllngers Arbejde til a.t samvtrke pa.a 

Dr. phil. Knud Ra.smussen Jwtret
!er om sin Elc.!pediti<m ttl Sydpst- For de forskellige Arbejdshold maatte bedste Maade, et Arbejde, der er fa!

gr¢nLand /r.''f\"'; Sommer. fuldkomrnent nye, at denne !~r a.f ls 
b!okerede Kyst nu var farbar fra Be- det S(llvsagt btive til et stort Antal det mig overordent1Lg let med det 

Mandskab, Jeg bar haft tll Disposi

tion. Den moderne Ek.spedltionsledcr 

er nu lamket til sin Rad!ostatJon; jeg L IGE siden 1904 bar de-t vreret mit 

JZ}nske at komme til at berejse 

G~nlands Syd~t. Men dengang 

gyndelsen a! Ju!U, samt 1 August og Motorbaadsrejser for at Opgaven kun

SeptembeT Maaneder saa isfri, at der de 1~ inden for det saa korte Tlds

rum. Og ikk.e belt med Urette har vi 
overalt var uhlndret Sejla.ds for Mo

og rna~ Aar e.tber var det Is, Is og 
torbaade og ,stskre Skiw. da !Qarakter.lseret vor Ek.9ped!tion som bar der vrere;t bistaaet paa de-t bed

atter Is! 

Der var pt'Qikti.9k talt ingen aaben Og det er ud :fra dl.$00 Erfaringer, 

Sooson. For h.ull!dNde AaT siden tog at den 7. Thule-Ekspedition har kun

d« den da.nske Konebaadsekspedition net planloogges og gennem.fJI).re.s. Hvor 

ste a:f ,Stauning"! Radloekspert, In

gend~r P. Winther, og Arbejdet her 

bestOO 1, lkke blot at holde Forbin

deise med Omverde.nen og saavl.dt 

,de mange Rejsers Ekspeditton". Vore 

Motorbaade bar tilsammen udS(ljlct 

en Distance paa ruD!dt 20,000 Kilome

ter, og Luftfa!"WJe•t bar paa 125 Fly

under Grcum tre Somre og to Over- f!1Sr et Par enkelte Konebaade krem- vetimer gennem!lj1Sjet omtrent sa.mme m'U.ligt med Motorba.a.dene, men og

vintringer a.t trmnge frem til Danne- pede sig frem la.ngs den ¢de Kyst gen- Antal Kilometer, med andre Ord e-n saa under Flyvningerne med Luf.tfar

brogs-~ (1828-31); tor 50 Aar Sliden nem D¢W)ing og Is, har der nu vreret Distance som fra Iv·ig:tut 1 Gr¢nland tJI)jet, der gav Positionsmeldinger 

anvendte Holm og Garde {1883---85) sam.let - foruden Ekspeditlon.sskaib~t via Danmark til Syd.polen! Naar der hvert 10. Minut. 

den sao::nme Tid for at na.a Angmags- ,Th. Stauning" - syv sts>Jrre og min- hertll endellg lre~e.s den Strrekning, 

dre Motorbaade, et Luttfal'lt¢J og ialt 
salik, den selvsam.mc Kyststrrek.ning, 

'som vi n!u sLdste Sommer gentagne 

Gar..ge bar gennetru3ejlet ba.ade med 

Motorbaade og moo Skib. 

Men genn~ Aarene fulgte jeg op-

62 EkspecUtionsmedlemmer; af disse 

var 25 Gr!iSnlrendere, de fleste med 

Kalak. 

som ,Stauntng" bar udsejlet !nden for 

S(l1ye Ekspedltionsfelte•t, saa bar man 

med en samlet Sejlads og Flyvnlng 

Da v1 lk.ke bar kunnet dlsponere 

over t!lstnek.keldg stort Sklb, har 

Ekspedit!onen deGVrerre maattet fore-

prresteret Rejser, der 1 Lrengde sva- tage Sil.ne Rejser til og !ra Gr~nland 

Opga.ven var at frerdigbehand!e 1 rer til en Tur Jorden rundt! i flere Hold. I Foraaret blev Jeg sa a-

t 



bli!4POTer na.vae tprt 5I 

Iedels den, der ma.atte rejse aller!j!lmt, ved Imarsivik blev kun ,Th. Stau- Sprending lmS'ldesete Flyvnlng paa L. Jensen og C. Jprgensen har lagt for delsrett~n . Den paagrel 

dels for selv at kunne ud·tage Ekspe- ning" med Flyverhokiet. 0stkysten lykkellgt tllendebragt. Der Dagen. Foruden det egentllge Eks- 1 &etten som V!dne og 

ditionerus mange grjiS.nlandske Delt-a-
var ialt udfl¢jet en Distance pa.:. peditlonsarbejde ska! nrevnes, at der hun s-odt vldste, at han 

gere, samt dels !or a.t overtage Pro- Hovedopgaven var, som man ved, 11,000 Kilometer - svarende til to for Professor G. Hatt og Dr. Poul N¢r- be<Mngshuset. Bland 

tektorat over Dr. Fanck-& store Kortlregning tra Lujten, en Opgave, Gange GTSSn1and rundt, og herunder lund er tOI·etaget Luftfotograferin~r rier var ogsa.a den, at 

1 N d .. I ... der leded""a at Ekspedltionen.s Nrest- d f d 2 Fl erf to ! r .. -. nT a.d der gtk paa dim be 

Fi.l.msekspedition ti or gr..,n an"'. ..., er er a e yv o gra er, ....,.,J.- cw de Omra er paa Vcstkysten, hvor Eton. Hele F'orholdet 

Det var, synte.s jeg, af Betydning, at kommanderende, Kaptajn Gabel-Jiir- n~nterne 0. Nielsen og H. C. Jacob- de paagreldende Videnskabsmrend har om over 100 Kr .. og 

en med Kendskab til Folk og Natur gensen med Blstand af S"hSjtnant sen, tU Opma.allngsbrug ~aget ca. 1000 foretaget om!attende arkreologlskc !K'lv sorensen strarr'et. 

var med ved Skabelsen af denne f!llr

ste grpnlandske Storfilm. Jeg maa.tte 

dertor npje.s med kun at vrere til stc

de ved Starten at den store Motor

baadsrejse fra Jultanehaab tu 0stky

sten 1 de s1dste Dage at Jun1; Kap

tajn Gabel-J¢rgensen overtog Ledel

sen, og jeg rejste derefter til Umanak 

1 Norogr¢nland. Erter en Maaneds 

Forl¢b slubtede jeg mig lgen til Eks

pedltionen oppe 1 Skjoldunge-Fjorden 

1 Begyndelse-n at August, da jeg med 

,.Stauntng", f~rt af min gamle Eks

pedit1onssld.pper, Peder M. Pedersen, 

og med LuftfarWjet om Bord kom ol) 

for at- lede Flyvningerne paa 0stky

sten. Dr. Therkel Mathtassen hente

des fra Angmagssalik, og den 11. Au-. 

gust var vi alle samlede med gode 

forelobige Resultater ved Graahs Vln

terkvarter 1 det sk(<Snne Imarstvik -

Eamlede for allcrede Dagen e!ter at 

spllttes lgen 1 Nord og Syd, til nye 

Opga.ver langs hele Kysten. Tilbage 

' .. .. 

Erik Rasmussen, der va.r Chef for Fly- LuftfotogMfier af udmrerket Kvalitet. llnders~brelser 1 Sommer. Nreste Vldne var 'I 

verholdet. Alle Lufttotograflerne er af Geodre- Til Slut skal endellg omtalcs Und- tlton.sen. der angav 511 

a 3000 Kr., Penge. SOl 

Korblregning fra Luften blev gen- tisk Instlbut.s kyndlge Tekniker, Over- sretnlngsflyvnlngen for Fa.millcn Hut- sorensen til .. Sdnner 

nemf¢rt fm seks B~ med , Stau- ofticiant H. C. Hansen blevet frem- chinson, hvor Sfijljjjtnant Erik Ras- rcnsen bar ganske vis 

ning" som Modersldb, et !dealt Moder- kaldt paa Stede.t, da det altld var mussen med Mekaniker, Radiotel~ra- men han er anbragt 

skib, der paa faa Mlnutter med legen- nSS<fvendlgt inden fort.sat Fotogra.!c- fist J~rgen.s>en om Bord 1 eet Strrek SOrensen havde vlst 

de Lethed med sit SpU og sin Born ring at se R.ooultatet af de allerede fi!21J r~a Ivtgtut over Indlandslsen til fra Rektor paa Eton 
der stod, at SOnne 

kunde srette Maskinen 1 Vandet og tagne Bllleder. den norske station Finnsbu Nord for 

llge saa hurtlgt efter endt Flyvning Lufttotograferingen blev fomat paa Skjoldungen (en Strrekning som fra 

tage den om Bord !gen. VestJ.tysten, saa.lrenge Vejret tlllod det. Kj<jbenhavn til Stockholm> .. hvorfn 

Det ~tgr¢nla.ndske Flyveprogram, og alt 1 alt blev der a.! 81 Da.ge fl!lljet der llgeledes i et Strrek blev fli'Sjet til-

der om.fattede hele Str~ngen fra de 41 Dage med ca. 100 Flyvet.ure. 

Piktutdleq Noro for Umlvik og tU Kap Et sa.a stort Antal Flyvninger vlser 

Farvel, blev tadtket vrere godt Vejr og ikke alene de to Flyve~ - ~li!Jt

g'UJl8tlge Is!orhold, men ikke mlndst nant Erik R.a.smussens og Artl.llerl-

bage I en Nordenstorm. efter a't Med

delelsen om Hutchlnsons Rednlng var 

indlflbet pr. Traadl¢s. 

Det e.r maaske vrer<l at nrevne, at 

Blindtarmsbetrendelse 

kost.et 1000 Kr. En 

rensen, at han var C 

mester paa Ledrebo 

Penge for lldt I Kas 

paa den Kqnto. for 

thonsen, at ellers ve 

ste Udvej. Han ha 
gOt;le Hr. Anthonser 

dog ta.klret vrere det dygtdge og for- assdstent Thork.ll Petersens store Dri- nur alle d1sse FJyvninger er sammen- de overtage ,.Borgel 

trinllgt ledede Flyverhold gennem!~rt stlghed og sjl:eldne Flyver-Egenska- lagt, er der med Marinens Luftfartf21j Under AfMringe~ 
tagelse. Man har 1 

med nlnSten matematisk Ni!Jagtlghed ber, men fremhreves skal det ogsaa. 8t\ sat Rekord for Flyvnlng med en scns Forklaring hele 

til del Forvejen !astsatte Tider og af- at naar deter lykkedes altid ai holde enkelt Masklne I Gr~nland. 19.000 Kl- son var 1 London, 

sluttede den 2. September med en LuftfarWJet og alle et Luftfartf21Js lometer er jo heller II&~ nogen rtnge London. Men Arm 

Flyvning fra LtndenowsJjorden over mangeartede Instrumenter 1 flyveklar St rrekning; den svarer .u . , Gange d~ lkke cr.. ·· ., 

den sydlige Del af Indlands~n dl- Stand under de mange Flyvn1nger, en Atlanterbavsflyvnlng fra Par1s:Jll Sydafrika! Men ' 
·mrelet eL Ord om. 

rekte tll Jultanehaab. saa skyldes dette den fremragende New York. Rel.smOdet forl.sa 

Dermed var den .ned saa megen fagl.lge Dygt!ghed, som Mekanikerne Knud. Rasmussen. Slutnln~ 

t 

~~/z_ ~ 
2'/ »_,~..../}}8~ . 
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l(nud 
Rasmutsens 
Thule-Ekspe
dition. 

FOR nogen Tid slden vendte Dr. Knua 

.R.a1mussen hjem !ra. sin Gr¢nlands

rejse. Kort efter Hjemkomsten rejste 

' han til Haag for at overvrere Proceduren 

i Gr$lnlands-Sagen. 

Og om Resultatet af Grpnlands-Ekspe

ditionen, der havde gan.ske srerllg Inter

esse, ford! Knud Rasmussen som bekendt 

paa denne Tur bes~gte netop nogle ar de 

omstridte Strrekninger, har han endnu 

ikke glvet nogen skrlltllg Premstilllng . 

I ·oag bringer vi 1 vor Kronik den f9lr

ste Del a! Dr. Knud Rasmussen.s person

lige og o!ficielle Beretnlng om Resultatet 

a! dennc hans 7. Thule-Ekspeditlon, der 

vidner om det store Arbejde, CCI er ud

fprt. Dcls er det en smrlig lang Kyst

strrekn!ng, der er besejlet, og med saa 

dybe Indskreringer, at den kac svare til 

en he! Jordo~jllng, dels er der gen

nemfprt Flyvninger paa sna store Di

stancer, o.t det svarer til tre Gange Tu

ren Paris-New York. 

VI bringer pa.a Bagslden 1 Atten en 
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GL. M0NT 4. K0RENHA VN K. 

TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: _ 
.!:. k s 

skriver den1 6 I ' 
"~ ·· 

7. THULE-EKSP DIT.lON ,, . . -
~ :;r 

Films-fotogral Rimmen, Jer kom hjent_ fr:a 
Gr11nlanJ i Nat, fortt£1/er "-.. 

.\ 
Ma~ster 8-gvad om Ekspeditionens~ 

I 
geologiske Resultater 

Knnd Rasmussens Ekspedition kom· 
mer bjem i Smaapartier med de forskel 
lige Grenla.nds-Dampere. Kryolit-Selska.· 
bets Damper .,Julius Thomsen", der gik ind i Nordbavnen i ~at Kl. 1, b,ragte 
endnu nogle Stykker, nemJig Geologen, 
:Magister 88g1Jad, Zoologen, Magister P. 
111. Han3en, der bar for etaget ~'iskeri· 
Undersegelser, og FiJmsfotograf B. 1!. 
Bimmen., aom af Knud Rasmqssen telo
grafisk blev kaldt til Grenland for at fil. 
me den 7. Thule-Ekspedition. 

Filmsfotograf Rimmen 
forta3ller. 

- Jeg bar i Sommer optaget flare •ru
aind Me~r !Film, fortreller Hr. Rimmen. 
Jeg fulgte Ekspeditionen rundt til de for
skellige aydgrenlandske Kolonier og Bo
pladser, og alle Vegne, bvor der var noget 
at tage, var jeg der med .,Kassen" • , . 
Jeg tror nok, at Resultatet er blevet 
gnnske fornejeligt. A ntagelig vil Knud 
Rasmussen vise Filmen til sine Foredrag. 
Desuden bar jeg taget en bel Del Plader 
nf g.ronlandske Typer og af Folkelivet 
deroppe. De skal bruges til en Bog, som 
Knud Rasmussen agt~r at skrive. 

- Hvordan stillede Grenlrenderne aig 
til at blive fotograferet P 

med den 5. Thule-Ekspedition. Den Gan~ 
var de noormest bange for at blive foto. 
graferet: men no kom de selv og stilled< 
sig op foran Apparatet og syntes, at del 
var vreldig sjov • • . De er skam helleJ 
ikke belt ukendte med Fotografiena My· 
storier. 1 Julianobaab f. Eks. har mange 
a.f dem Appara.ter og sysler selv med f.l'o
tografering. Men J ulianebaab er nu og
sa.a. en soorlig fremskreden KoloDi. Jeg 
kunde a.bsolut ikko kende den, da jeg kom 
dertil igen •• • 

Det monda3ne Julianehaab 
- .Elar den forandret 11ig aaa meget? 
- Om den har I Den er aim pelt ben 

blevet en Storstad - omend i grenla.nd'!lk 
l•'ormat. Den bar faaet Torv med Groos· 
planering og et Springvand af red Gra
nit med en flot Fontoone. Der er anJagt 
smukke Promenadestier, som oplyses af 
elektriske Lamper, og i Husene er der 
iudlagt Va.nd ... Nede T"ed Havnen er 
der opfert et 8 Etagerll Pakhus ai Granit., 
og der or lavet heje, stensa.tte KaJer. 
Oyen har et stort Sygehus mcd Cent.ral
varme og moderne Operationsstue. J o, 
Julianehaab bar sandolig udviklet sig -
man skulde forsvrerge, at noget saadant 
kuude lade sig gere i Grenland I 

- Ja, dot var IDalrkeligt at se den 
l"ora.ndriog, som var foregaaet med dem, j 
sl-.len jeg sidste Gang var deroppe i 1921 

Ny Bekrreftelse paa en 
gammel Teori. 

Hvad har De faaet ud af Somme
ren? sperger vi derefter Magister Beo
vad. 

- Jeg har forctaget goologiske Onder
og Kortlregnioger fca <haau 

gamle Overvin· 
t(ingshavn og ned 
til Kap l<'arvel
Landet. Dot er i 
geologisk H~nseen
de ikke noget S&lr
lig interessant Om
raade, men det er 
ret undforsket, og 
det vl;).r et .J?Iigt
Arbejde, der skul
de geres ... 

-San, har De 
1kke fundet Scn
sationer deroppe? 

.Nej, det kan man ikke aige. Det 
inter~aut.e er egentlig, a.t jeg og
i dette Distrikt fa.udt Dekrruftelse 

den Kendsgerning, sotn man har kon
ret a.ndet.steds i Grenland, at Lan-

har hawet sig ejter l 3tiden. Det lyk
mig at findo Spor af do gamle 

, som hidtil ikke 
k(lndt. Mnn troede, at 
skjult dem, men dot var altsaa 

Tilfre.ldet.. .Men da der her overal 
Tale om Grundfjelds-Terrren, kan 

ikke vente sig sterre Overraskelsor i 
ning a.f lt'orsteniuger og Jignendo. 
aflejres jo nomlig som Itegel j Hnvet, 
Grundfjeldet har ikke vroret Baluket 
der Hadladon i bele Tidsrummet 



• 
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Gode venner 
~a Gr~nland: 

Idyll Ira Finnsbu . 

Det er ganske eiendommelig l se, 
hvordan danske og norske nesten all
tid kommer godt ut av det med hver
andre pA aelve Gr,.nland. Der cr ik
ke andre undtagelser enn norsketeren 
Lauge K o c h, som nrermeat virker 
litt stormannsgal. Nu er den sympa
tiske Grtfnlandsforsker Knud Rasmus
sen kommet hjem med sin ekspedi
sjon; og en av delta.gerne, sjj!Slr6itnant 
Erik R a s m u s s e n, forteller i Po
litikken om ct mr6te med nordmennene 

Finnsbu: 
- De bes!Skte Finn Devoid? 
- Ja, vi gikk ned ved nordmenne-

nes bus for 1 tanke bensinen om og 
blev hos de to nordmenn om natten. 

- Hvem var den annen nordmannl 
- Det var jo Jenssen! Men vi had-

de ikke lest avisene, sA det kunde vi 
ikke den gang finne noe morsomt i ! 
Jo, vi sov hoa nordmennene om nat
ten i deres to vaerelsers leilighet med 
kammer og hadde en hyggelig aften 
rued sang og klang og bjemmebryg
get • I - det var raske og byggelige 
folk! 

Bvad snakket De om! 
Litteratur og lignende! 
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GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Blodet: 

skriver den 

Gr~nland 
mod Vest 

sejler 20m 
om Aaret. 

Telsel! Vegne Knnd Rasmussen velkom

men hjem .,fra en Ekspedition, om 
hvit~ Gennemt0rllgbed man ll.lllsten 

maatte tvivle; men De har paany vtst 

Dem som den enestaaende, den geniale 
Leder a.t.. Arbejde I Grenland". 

Knud Rcumu3sen vendte hjem i Gaar /ra den 
vidts pamd ende Ekspedition paa (/Jstkysten. 

De mange Rejaer& Ek&pedi
tion. 

- Det er ikke blot paa Ud- og 
Hjemturene, vi bar maattet dele O!! I 
mange Hold, sagde Knud Rasmu.'ls•n., 
da han var blevet brenket I en lyttende 
Kreds. For en Gangs Skyld var jcg 
ikke selv hele Tideo med t det pra.ktl
ske, daglige Arbejde. .Teg havdc jo 
maattet paatage mig, foruden at lede 
min eg'eo 7. Thuleekspedltlon, at vaere 
Protektor for den tyske Fang-Ekspe
ditlon, der skuJde optage den f0rste 
store Gr0nlandsfilm, et Arbejde, som 
jeg'"trnaegger megen Betydntng. 

Dette gav mig mange Hundrede 
Kilometers Ekstrarejser, men Radlo
telegrafien gjorde dog Arbejdet muJigt . 
Samtidig havde 'jeg den mest ubegrren
sede og mest velbegruodede Tlllid til 
mine Medarbejdere, som hver tor slg 
bar udfert deres smrlige Opgaver paa 
eget Ansvar. 

20,000 km t il S pa, 19,000 
i Lulten. 

Den Strmk:ning, hvor EkspediUoneo 
har sit Arbejdsfelt, er som bekendt 
Syd0stgr0nland. I Luftlinle er den uo
derS0gte Kyst kuo 600 km. Men de syv 
Fart0jer, vi bar batt i Brug toruden 
Th. Stauning, Moderskibet, bar tilsam
men udsejlet 20,000 km.. Geodmthol
dene hat bver Dag .m.aa.ttet til Fjelda, 
uodertiden flere Gange, og de bar lalt 
taget 1000 nye Punktbestemmelser. 
Sammen med Flyvefotograflerne vii I 
disse Puokter daime Gruodlaget tor 

fortrlnllge Kort.. over La.ndom-
raader, som for en vmsentllg Del bld-

var ukeodte. Flyvemaskinen ha.r 

8eUIJti'IGnt Erik Ro.8m~ og Dr. KnKd RMmt~sen i 111yvertejet. 

I Ca.a.r vendte Dr. Knud Ba8mU3sen Raamtt.!sen. Ligesom ved Udr.ejsen bar 

hjem fra .rln store Grenlandsekspe- Eksped.itionens mange Medlemmer 

dltion. Han kom med Dampskibet Lon- maattet fordele slg paa en Rmkke 
d-on og kun I Selskab med sin N~st- Sklbe. 

sin fremragende Bemandlng at 
Flyvere og Mekanikere tilbagelagt 
19,000 kn'l. Det er tre Gange Turen 
Paris--New York og der bar lkke vm
ret et eneste Ubeld. S0Jejtnant Ras
mussen fl0j blandt andet den v~~eldige 
Tur fra Ivigtut til Skjolduogen tor at 
uodsmtte Hutchinson. Da Amertkane
ren var reddet, fl0j Rasmussen tilhage 
lgen, begge Veje uden Mellemlanding, 
en ganske pra.gtfUld Prmstatlon, tll
med i Uvejr. 

kom'ma.n.de~nde, Kaptajn Gab6l.Jer- Direkt0r Daugam·d-Jctr...'tcn b0d paa 

l/6t~MJn og F'lyveren, S0l0jtna.nt .Emil Statstninlsterens og Gr0nlands Sty- Livsmulighederne -
VU man .Paany ~erge, om der cr 

for Mennesker paa 
Kyst, maa jeg nmrmest slge nej. 

For hvlde M11end i hvert Fald lk.ke. For 
Esklmoer kun til Ned. La.ndvildt 
mangler !Uldstmndigt. Fiskeriuoderse
gelserne vlste, at der ikke blot mang
ler Torsk, men at de slet lkke vii kun
ne !eve der. Hertil kommer, at Klf
ma.et er meget foranderligt. Det 
llge siden 1.904 v~eret mit 0nske at 
derS0ge denne Kyst, men f0rst l 
seneste Aar har det vmret 
Graah og Holm bar rejst der for 100 
og tor 50 Aar siden. Men det tog dem 
Aar og Dag i stadig Kamp med Isen. 
Nu har Billedet mndret sig. Vi sejlede 
i Maanedsvis I aabent Vand, og ma.n 
kan regne med, at der nu er farbart 
1 tre Maaneder af Aaret. Men alllge• 
vel er der kun Smlfangsten at leve a f 
og det bllver et meget usikkert Grund~ 
lag i vore Dage. 



om Aaret. 
Knud Ra3muuen. vendte hjem i Gaar /ra den 

vidtspamdende Ekspedition paa (/Jstkysten. 

SeUijt"'IAJnt Erik .RMm.US.!en og D r. Knv.d R<r8mt'-'sen i nyVertejet. 

Dem som den enesta.aende, den genial 

Leder a.t Arbejde i Grenland". 

De mange Reisen Ekspedi· 
tion. 

- Det er ikke blot paa Ud- og 
Hjemturene, vi bar maattet dele O!! 1 
man.ge Hold, sagde Knu4 Rasmussen, 
da han var blevet bamket t en lyttende 
Kreds. For en Gangs Skyld var jeg 
lkke selv hele Tiden med I det praktl
ske, dagHge Arbejde. Jeg havde jo 
maattet paatage mig, foruden at lede 
min egen 7. Thuleekspedition, at vmre \ 
Protektor for den tyske Fang-Ekspe
dition, der skulde optage ~en ferste 
store Grenlandsfilm, et Arbejde, som 
jeg tntmgger megen Betydnlng. 

Dette gav m.ig mange Hundrede 
Kilometers Ekstrarejser, men Radto
telegra.tien gjorde dog Arbejdet mullgl. 
Samtldig h,avde jeg den meat ubegrreo
sede og mest velbegrundede Tillld til 
mine Meda.rbejdere, som hver for slg 
bar udfert deres srerlige Opgaver paa 
eget Ansvar. 

20,000 km til Sfi)s, 19,000 
i Lulten. 

Den Strrektllng, hvor EkspediUoneo 
bar sit Arbejdsfelt, er som bekendt 
Sydestgr0nland. I Luftlinie er den un
dersegte Kyst kun 600 km. Men de f!'JV 
Fa.rtejer, vi har haft i Brug foruden 
Th.. Btatming, Moderskibet. har Ulsam
men udsejlet 20,000 km.. Geodrethol
dene har bver Dag maattet ttl Fjeld!!. 
undertiden flere Gange, og de har ialt 1 
taget 1000 nye Punktbestemmelaer. 
Sammen med Flyvefotograflerne vii 
dlsse Punkter daime Grundlaget for 
aldeles fortrinltge Kort over Landom-

I 
Ge.a.r vendte Dr. Knud R<r8mta86" Rasmussen. Ligesom ved UdrJljsen bar 
hjem tra ein store Grenlandsekspe- Ekspedltionens mange Medlemmer 

ditlon. Han kom med Dampskibet L<m- maattet fordele sig pe.a. en ~kke 
d.on og kun t Selskab med sin NlllSt- Skibe. 
komma.nderende, Kaptajn (}<UieZ-Jwr- Direkter Da"gaard.-Jcnsen b0d paa 
getl8en og 'Flyveren. Selejtnant Emil Statsministerena og Grenlands Sty· 

. som for en vresentllg Del bid
til v:ar ukendte. Flyvem.askinen bar 
rn,ed sin fremragende Bemandlng a.t 
Flyvere og· Mekanikere tilbagelagt 
19,000 kn\. Det e r tre Gange Turen 
Parls-New York og der har ikk,e vm· 
ret et eneste Uheld. Selejtnant Ras
mussen tlej blandt andet den vmldtge 
Tur fra Ivigtut til Skjoldungen for at 
undsrette Hutchinson. Da Amerikane
ren oor reddet, flej Rasmussen tllbage 
igen, begge Veje uden Mellemlandlng, 
en ganske pragtfuld Prrestation. tll
med i Uvejr. 

Livsmalighederne -
Vll man _llaanY sperge, om der 

for Mennesker pa& 

Kyst, maa jeg mennest slge nej. 
For hvide Mrend i bvert Fald tkke. For 
Esklmoer kun til Ned. Landvildt 
mangler tuldstrendigt. FiskeriunderS&
gelserne viste, at der iklte b1ot mang
ler Torsk. men at de slet tkke vU kun
ne leve der. Hertil kommer, at Kll· 
maet er meget foranderligt. net 
llge siden 1904 vmret mJt 0nske at 
dersege denne Kyst, men ferst I 
seneste Aar har det vl!lret m11lliJO';t.~ 
Graah og Holm bar rejst der for 100 
og for 50 Aar siden. Men det tog dem 
Aar og Dag i stadig Kamp med Isen. 
Nu Jutr Billedet rendret sig. Vi sejlede 
i Maanedsvis I aabent Vand, og man 
kan regne med, at der nu er tarbart 
l tre Maaneder af Aaret. Men alltge• 
vel er der kun Smlfangsten at leve af 
og det bliver et meget usikkert. Grund~ 
lag i vore Dage. 

Gr9nlands Vandring be
krCBitet. 

Ekspeditionen bar toruden geo
geodretlske og a.rkaeologiske 

UncdeJt"Segelser foretaget nogle Mtron()
De ble'V 

geners store videnskabellge Ide om 

tinentemes Vandring syncs efter 

torel0bige Resultater at vmre 
A lt tyder paa, at Grenland flytter 
20 Meter Vest over om Aaret. 

dette Resultati som alle de mange 
dre, der af Ekspedttionens 62 
mer er bragt til Veje, skal nu unde%~· 

ges, og det bliver ikke den mindste 
af Vrerket - nu glteder jeg mig 

vi atter kan sa.mles. 



om 

-- Fra AnlocmuJten 1 G<uv. Kaptajn Gabel-J prg~, Dr. Knua RasmU$3en og Splpft 114nt Erik Rasmussen. 

Dr . .. Knud Rasmussen fortreller 

- TUbage staar nu - s!ger Dr. Knud 
~ Rasmussen tU Slut - Bearbejdelsen ar 
I de lndhOstede Resultater, og det vil ogsaa 

bllve et stort Arbejde. Naar jeg nu ser 
tUbage over Sommerens mangee.rte<ie 
Arbejde, staar det !or mig som et ~:t 
0jebllk da aile de !orskelllge Ekspedi 'l-

• 

om 7. Thule-Ekspeditions 
mangeartede Arbejde. 

Ntt m mmer den sydlige Del af Grfm/ands fJstkyst ikke 
mange Hemn-teligheder. 

J 

ner ve;1dt.e hjern. Og et stort 0jebllk 
vll det og5aa. vrere, na81r aJ.le Medlem
meme bllver samlet her. TUbage deroppe 
er au vore dygt!ge gr!llnl&n<~ke MedaJr-

--- d mange venlige bt>jdere VI sender em 
mrorkclig~ i · · d e blevet vore Venner for .ager, som J~ Tanker - e r 

ve st1llet over Llvet. 

tar stnaet ved Selojt~tant Erik Rasmussen om 
steret at den Luftfot.-v7raferingen og om MBdet Wtrtthcr. Vi ~~~ 

m sWrst mu- m.ed Nordmamdene. 
;1.! Forholdcne 1 Tilslutnlng til Dr. Knud Rasmusseru 
1 flcre Hold. Beretn.lng gav S!ill!lljtnant Erik Rasmus

tlg-e de Gro.n- sen en kort oversigt over Lu!t!otogra!e
ruge, og saa rlngs-Arbejdet. Der er roretaget to store, 
gronland som nrest.en parallele L0b i Non:l-5yd RetPhil. Nielsen, Ingen.Jer M. lb. Nyeboe,~ ..,, =nr.• _.

1
• ·- _ ske Filmseks- ning, en ude til S<1s og en 1nd 

0

= 
Skib.sreder Smtdth, FJyverl~Jtnant .' st~gen pedltion - det var ~~aa en Opgave a! Landet, og desuden Flyvnlng ia.ngs e 

iet er en VeJ- Betydning. FJordene. HertR kommer saa Lu!t-Foto-

T U~RKET va.r ved at llste Slg 
frem lang15 Bolvrerker og T~-

merstabler, da Dampsldhsselskabet Barm3 o. m. &. 

,,Pacltic"s Damper ,,London" 1 Oa.ar, 

8'0dt Iastet moo Kryolitb, Iangsomt Direkt;r Daugaard.Jensen 
stod Jnd J Jernhavnen med Dr. Knud byder J' elkomm.en. 
Rasmussen og to a.t haru fornem.ste Da de lllOdtagende havde faaet sig 
Vrerkffeller og A!dellngscbefer, Kap- stuvet sammim 

1 
,.London"s lille Of

tajn Gabel-Jfirgensen og Flyveren, ficer.smesse, ~ D!relr;tj!lr Daugaard-

Sj!l~Jtnant Erik Rasmussen om Bord. JeMen de Hjemvendoo Vel·kommen: 
I den modte;~de Skare 1 Land saas St8i1;&n!ruster stauntng ha«" 11Qce kun
f.oruden Dr. K111Ud .R&smusseru Frue net komme b(n. 1 dag, tordt han er 1 
01 ~rn, Dl:ookt,~Jr Daugaard-Jensen og Jylla.nd; ellers Vilde han have vreret 
Konto~et Olden«ow f.na 0l'IIJnlands her, .saa Ievende han 1n1iexesserer. Sclg 
Bf;yre}se, DJ~ren for Geodootlsk for Gl'lllnlands!o~k:ningen. Nu s1ger 
Illstibut, Prof~r N. E. Nf1rluna og jeg V>elkommen tra alle, der stoaa.r 
Oheten for lnst4tuttet6 tiopograf.lske Dares ArbeJde nrer, og dertU laiytter 
A1dellng, Obe~ F. 0. Jorgen3en, ieg en Tak fur alt det, De, Knud Ras
Konunand~r God/red Hansen og mussen. har Udrettet, Slden De reJ.ste. 
&omm.an<if1vkaptaJn Grandjean, Po- De bar jo 1 Sonun~r Slcllllet voore baa
lartonsJceren. Kapta.Jn E1nar MUckel- de her og d~r. og endnu en Gang bar 
aen, Kommand~rkia.ptajn Btstrup, For-
maDden for Thule-KomJteen, Over
ret.9sagf~rer Sand, Stat.smeteorolog, 
Kaptajn Speerschneider, Sekretooren 

tor D&t kg}. g~e Sel.skab, Dr. 

De vist os, hvtlken enestaaende Leder 
De er 1 GI'fSnland. En Tak tra alle 
1 Danmark! 

Fortsrettes Side ' · 

1 Fugletlugt- 1 I Slutningen a.f Juni overtog Kaptajn gra!ertng paa Vestkysten til F'remstllllng 
~ysten er me- l Gabel-JOrgensen Ledelsen a! 0stgron- -# ri :1! Besejl.l.ngs-Kort til JUliaxlehaa.b og 
over 50 Fjorde lands-Eksped!t!onen. og efter en Ma........., a~e... arkreologlske Lu!t-Fotogr .... e nger 

UQ(Ier5.01· ~e .li:::alL9"..!'_"'lu.ttAtl.- u.a_ .u.. ~''""'HtlnnAn 
""'->'"UUJg 1 Ur$Jnland. 

Kor t l cegnings-Arbej det. 
Saa kommer v1 til at stge lidt mm>e om 

Kortlmgnlll€8-ArbeJdct. Det cr bascret 
paa 2 T1~, Pu.nlgtbefite.mmeLser paa Jor
den, ved hvilket skabes det System al 

Punlc:ter, sam danner S'kelettet tor de nye 
Kortl~. Hert11 slutter s~ Flyver
Fotogra!lern~ og Re<ilultate:rne behandles 
saa med det Vidunderltge Redska.b Aero
Kartografen, hvorved baade Konturern.e 
og den pla.6ti.ske Ud!ormning al Terraenet 
kommer 1 ~ De llye Xort ud-

Dr. Knu{! RasmU83en (tllh.) og SS'llf1tn ant ! 

• 



u1.w aA~4do l'e lla4 lalln-11 
~----....._. ~r •nu '" a.~ a ado .J Q OJON 

·----111-f 
Qjebllk, da. aile de forskeJUge Ekspedltto-
ner vendte hjem. Og et stort 0 Jebhk 
v11 det ogsaa vrere, Da.81r aJie M.edlem
meme bllver samlet her. TUbage d eroppe 
er n u vore dygtige gnmlanJske Meda.r

r Dr. l(nud Ras~nussen 
Men tit ha.r det forckolnmet lllRrkeligt 1 bejdere. Vi sender dem mange ven11ge 
stedet for at vrere aktiv Deltager, som Jeg Tanker - de er blevet vore Venner for 

ellers altld bar vreret, at blive stUiet over Llvet. 

for det at vrere Leder. Jeg llar staaet ved Solojtnant Erik Rasmussen om 
. .Hr. Stauning"s Radio, asststeret a! den det 

~ 

rort ~ller udmlBrkede Ra<ltotelegraf1st wtnther. VI Luftfotograferingen og om Mo 
~ bar 60~ at arbejde med den st.orst mu- m.ed Nordmrendene. 

• l llge S1kkerhed. Pna Gnmd af Forholdene I TiJslutning til Dr. Knud Rasmussens 
livor for et Par Konebaade mpjsommeligt maat te vi rejse hjemme!ra I !Jere Hold. Beretning gav Ss'llf>jtnant Erik Rasmus-

f orfsat fr fl orstden. arbejdede sig !rem, bar l Aar !oruden Le- Jeg begyn<lt.e med at udvrelge de Gron- sen en kort Ovemgt over Lu!tfotogra.!e-

• der-Fartojet ,.Tb. StaU!ling" VJeret sam!et lrendere, som vi slrulde bruge, og sa& rings-Arbejdet. Der er !oreta.get to store, 

,,De 1; i !lnge lkke fame end 7 Motoroo.ade, 1 Lu.!tfiU'- maatte Jeg a.!sted tU Nordgronland som nresten para.Uele Lob i Nord-syd Ret
toJ, 62 EkspeditJonsme~mmer, deraf z,; .Protektor llor den store tyske Filmseks- n!ng, en ude tU 50s og en 1nd over 

ReiserS Gronlren<lere, bar UDdel'SOgt stne!mtngen pedltiou - det var o;saa eo Opga.ve a! Landet, og dC->""'llden Flyvning langs alle 

J fra Omiv1k til Kap Farve.!; deter eu VeJ- Betydning, Fjordene. Hertil kommer saa Lutt-Foto-

Ek d •t • '' lrengde paa 600 Kilometer 1 Pugleflugt- 1 Slut.nin.gen at Juni o~·ert~ K.aptajn gra!erlng paa Vestkysten til Ftemstllllng spe l zon. Un!e, hvortU kommer, at Kysten er me- Gabel-Jcrgensen Lede1sen af 0stgron· a.f Besejl.i.ngs-Kort til Julia,nehaa.b og de 

get tndskaaret og omfatter over 50 Fjorde Jands-Ekspedltlonen, og efter en MaanedS arkreologiske Lutt-Fotograferlnger 
og Sunde. Vor Opga.ve va.r at undersGge Fl:'avrer sluttede jeg mlg til Ekspedltlonen Igaliko. Sa& fo.rtalte Dr. Knud Rasmussen om 

sommerens mangeart.ede, v1dt forgrenede 

Fonsknlngsarbejde: 
denne K.yst geOdret.isk, goologisk og ar- ved 0en Skjolduogen. Fra Angmagssalik - Traf De ikke Nordmrendeoo 
kmologisk., og mange Motorbaadsre,lser hentede v1 Arkreotogen Therkel Mathias- l0stkysten? 

- Je& viJ. geme sl;t1alm betone, at denne 
7. Tbule-~it!Dn paa ingen Maade 
st.aar 1 Forblnd&Jse med den jjjebllkkellge 
Situation Danma11k- Norge. I mange Aar 
bar det vreret mit 0nske at lromme l Lag 
med Gr¢.n.lands SydS)Stlcy5t. For 100 Alll' 
slden tog det Kapta.jn}s)jtnant GTaa.h tre 
Sonne og to Vintre og for 50 A&r slden 
Holm og Garde to Aar at berejse den sam
me Stnekning, sorn vl nu har befaret 
flere Gange med burUge Motorbaade. 
Lrenge h.awe jeg studeret Isforllo1dene 

har der maattet foretages for at 1¢-;e den- sen; det var ct st.ort 0jeblik, da aile de I 
ne Opgave 1 saa kort Tid. Ha.l.vt 1 Spog, forskell!ge Hold blev sendt afsted. Kort
halvt 1 Alvor har v1 kaldt vor Frerd ,.De lregntngen Jededes a! Kapt. Qabel-Jor
mange Rejsers Ekspedition". Rundt reg- gensen og a.r SO!ojtnant Erik Rasmussen 
net 2000 Kilometer er gennemflOjet, det fra Luften - forst Nord !or Umivik og 

svarer til en Strrekning som fra Dan- dereft.er ned til Ka.p Farvel. Det blev alt
ma.rk til Sydpolen, og lreg~er vl he:'tll sammen ud!ort med matemat1sk Nojag
:.Th. staunlng"s udsejlede Dtstanoer, er tlghed. Sluttelig foretoges yderllgere en 
der 1 a lt pl'lBSteret Re.)ser sva.rende til en Flyvn!ng !ra Llndenows Fjord over Ind
TtlT Jorden I'Uild.t. landsisen til Jullanehaab; 1 alt er ud

,,1 Aar har j eg vreret Leder!' 
derovre, og ! FJor J.y.kkedes det saa at Ekspedltionen har fra fprste Frerd vre
~nemre.)se bele stnekningen !ra J ulla- ret delt 1 mange Afdellnger, hver med sin 
neh-aa.'b t.tl A.ngma.gsSa.l.ik. Re6ultatet a! 

1 
Opgave. Min egen Opgave bar nrermest 

vore Undersogelser rnr clet belt nye, at vreret Obefens - Inspek~rens. Jeg 
denne Kr.>t vlste slg a.t vrere !arbar llge 

1 
skulde lede aile Afdellngemes Virken o~ 

fra Juni Maaned, og a.t. den ka.n besejles J Sanl.ailbejde, og det er fa.ldet mig let, 
tU enlwer Tid 1 August og Septemi>er. takket vrere det u~ede Mandskab. 

!ll)jet en Distance af 11,000 k:m, og der 
er taget over 1000 Lu!tfotogra.fler af ud
lllRrket Kvallt.et, fremkaldt af Fotograt 
Ha11$en fra Geodretl.sk Instltut. For vort 
Arbejde begyndte, var der I ovrlgt foreta
get Flyvninger paa Vest.lcyst.en, og yder
mere er der foretaget arkreologlske Luft
totogra.tertngsarbejder !or Professor Gtu!
mu.n<t H att og Dr. Poul NCrlu.nd. I Syd

gr0nland. I alt er der foretaget ca. 100 

Flyveture. At det altsammen er gaaet saa 
godt, slcyldes baa.de SO!ojtnant Erik Ra.s
mussens Qg Thork:tld. Petersens Dygtighed 
og Drlstlghed og den Duelighed, Meka
nlkeme L. Jensen og C. Jf)rgensen bar 
lagt !or Dagen. 

U rulsretnin,gs-E ks peditionen til 

den flyvende Familie. 
Jeg maa her Q86aa ruevne Ekspedlt1o

nen for at undsrette Hutchinson og hans 
flyvende FamiUe. Det var en Flyvetur i 
eet Strrek tra Ivlgtut over Indlandslsen 
t11 Nordma.n<ls-Statlonen Finnsbu, en TUr 

sam tra Kebenha.vn ttl Stocltholm. Her 
kom Meddelelse om, at Hutchinson var 
reddet, og saa blev det samme Vej til
bage lgen med en Storm i Halen . 
.,Flyvebaad 84u har sat en Rekord 

,.Pol!tlmest.er• Finn Devold og en 
merat. Det var paa Turen efter Hut
chinson. Vi havde det saamrend meget 
hyggeligt sam:r. 'n en Aften , 



,,.· ... 
Fortsat fr r;-orsiden. 

1 'l'liSIUtTU!lg ttl !Jf, KDUQ .ttaS.mussens Rvor ror et. Par Konebaade mojsommellgt I manlt.e vi rejSe hjemmclra I flere Hold. Beretnlng ga.v ~llljtnant Erik Ra&nus-
arbejdede slg !rem. bar 1 Aar Coruden Le- Jeg begyn<lte med at udvrelge de Gron- sen en kort Oversigt over Lu1tfot~e
der-Fartojet ,.Th. Sta"Uiling" vreret samJet llendere, som vi slrulde bruge, og saa rlngs-Arbejdet. Der er Coretaget to store, 
ikke frerre end 7 MDtorbaade, 1 Luit.t:ar- maatte Jeg a.fsterl tU Nordgrsmland som tueSten para.llele Lim 1 Nord-Syd Ret
t!!Sj, 62 lmtspedttlonsmedlemmer, dera.f 25 Protektor !lor den store tyske F!J.mseks- ning, f!n ude tl!l ~ og en 1Dd over 
Gr¢nlrendere, ha.r undem!i)gt strreknlngen pedltlon - det var ogsaa. en Opgave a.! Landet, og desuden Flyvning langs alle 
fra. UmiVik til Kap Farvel; det er ea Vej- Bctydnlng. Fjordene. Hertll kommer saa Luft-Fi>to
lmngde paa. 600 Kilomet-er I Fugletlugt- I Slutn!ngen a.! Jut'J orerc~ K.apt.ajn graterlng paa Vestkysten til PremstJlllng 
Un!e, hvortU ttommer, at Kysten er me- G<Lbel-Jorgeme:n Ledelsen at 0stgron- at Besejl1ngs-Kort til Jul1a.nehaab og de 
get in<lSkaaret og omfatter over 50 Fjorde lands-Ekspeditionen, og e!ter en Maaneds arkreologlske Lu!t-Fotogra.!ertnger ved 

• 
,De lJ .... ange 

Rej'sers 
Ekspedition." 

Baa forta.lte Dr. Knud Rasmussen om og SUnde. Vor Opga.ve var at under.s¢ge Fravrer sluttede jeg ml.g tU Eksped!tlonen Igal!ko. 
sommerens rna.ngea.rtede, vldt forgrenede denne Kyst geodretdsk, geologdsk og ar- ved 0en Skjoldut~gen. Fra Angma.gssalik - Trar De ikke Nordmrendene 
Fomkntngsa.rbe.f<le: kreologtsk. og mange Moto.rbaadsrejser bentede v1 Arkreo1ogen Therkei MathiaS- 0stkyst~n? 

- Jeg vU gerne strniks betxme, a.t denne har der maattet roreta.ges for at lose den- sen; det var et stort 0jeblik, da alle de I _ Jo. v1 tra! t.o ved Skjoldungen, 
7. Thl£e-EJkspl:d1t.iOn paa 1ngen Maa.de ne Opga.ve I saa kart Tid. Halvt I Spog, forskelllge Hold btev sendt afsced. Kort- ,.Polltlmest.er" Finn Det~ og en 
sbaar I Fotoblnde!se med den !)jebllkkellge bah·t i Alvor har vi kald.t vor Frerd ,.De Iregnl.ngen lededes a.t Kapt. q,a.bel-J01'- merat. Det var paa. Turen efter 
Situation Danma.rk-Norge. I mange Aar I mange Re~rs Ek!Spedition". IVundt reg- gensen og af SOl0jtnant Erik Rasmussen chlnson. VI hav<:le det sa.amrend 
h.ar det vreret mit 0nske at komme l Lag net 2000 KUometer er gennem!lojet, det fra Luf·t.en - fS'rst Nord for Umivik og hyggellgt sam:nn en Aft.en. 
med Grpn.land:s Sy~. For 100 A!l.l' sva.rer til en Stlrrekning sam fra. Dan- derefter ned bil Kap Farve!. Det blev alt-
slden tog det Kapta.jnlpjtnant Graah tre m3ork til Sydpolen, og llegger vi he:-til sammen udfort med matematisk NS)jag
somre og to Vlntre og !or 50 Aar slden :.Tb. Sta.unlng''s udsejlede Dlstanoer, er tl:gbe<l. Sluttelig fore.toges yderllgere en 
Holm og Garde to Aar at berejse den sam- der 1 a.lt pnesteret Rejser sva.rende Ul en Flyvnlng fra Llndenows Fjord over Ind-
lrnl Strrekning, som vi nu bar befaret Tur Jorden l'Ulld.t. landsisen til Julianebaab; i aiL er ud-
nere Gange meet hurtlge Motorbaa.de. fl!>Jet en Dlstance a.f 11,000 k:m, og der 
Lrenge ba.vde 1eg struderet Isforholdene ,,I Aar har jeg vreret Leder." er t.aget over 1000 Luftfot.ogra.!ier at ud-
derovre, og 1 Fjor Jykkedes det saa at Eltsped!tlonen h.ar fra. r~rste Frerd vre- mrerket Kva.litet, fremkaldt a.f Fotograf 
gennemrejse bele Strrekningen !ra Julia- ret delt 1 mange A!dellnger, hver med sin Hamen fra Geodretisk lnoStitut. Fs1r vort 
nehaab tJ1I Angmagssalik. Resulta.t.et a! I Opga.ve. Min egen Opga.ve ha.r nrermest Arbejde begyndte, var der 1 0'Vl"lgt foreta
vore Unde~elser vnr det helt nye, at 

1 
vreret Obefens - Inspek.l;f!rens. Jeg get Flyvninger paa Vestkysten, og yder

denne Kyst viste slg at vrere fa.rbar llge skulde lede aile Afdelingemes VlrJten ~ mere er der foreta.get arkreologiske Luft
fra Junl Ma.a.nect, og at. den 1tan besejles j Sa.marbejde, og det er faldet mlg let, fotogra.feringsarbejder for Professor G114-
til enhver Tid 1 August og September. takket vrere det udmrerkede Mandskab. mund Hatt og Dr. Poul Nt>rlund I Syd-

i> gronla.nd. I a.lt er der foretaget ca. 100 

.-inoritoq-Fjorden tret ved Kap Torderukjold.. 

FlyVeture. AJt det alt.sammen er gaa.et saa 
godt, slcyldes baa.de 60lojtnant EJr.ik Ras
mussens og Thorkila Petersens Dygtlgbed 
og Drlst!ghed. og den Duel.i.ghed, Melta
nikeme L. Jensen og C. Joruemen bar 
1agt for Dagen. 

Undscetnings-Ekspeditionen til 
den flyvende Familie. 

Jeg ma.a her ogsaa nrevne Ekspeditlo
nen for at undsrette Hutchimon og hans 
tlyVende Famllie. Det var en Flyvetur I 
eet Strrek fra Ivigtut over Indlandslsen 
ttl Nord.mands-Statlonen Flnnsbu, en Tur 
sam fra ~a.vn ttl Stockholm. Her 
kom Meddelelse om, at Hutchinson var 
reddet, og saa blev det samme Vej tU
bage 1gen med en Storm I Halen. Jo, 
.. Flyvebaa.d 84'' ha.r sat en Rekord for 
Flyvning I Gr~~~IUand. 

Kortlcegnings-Arbejdet. 
Baa kommer vi tU at sige lldt mere om 

Kortlmgn.lngs-Arbejdet. Det er baseret 
pa.a 2 Tt~. Punl!Jtbestemmelser pa.a Jor
den, ved hvilket skabes <let System a! 
Punkter, som danner Skelettet for de DYe 
Kortlsegn1ngel". Herttl slutter slg Flyver
Fotogra.neme, og Resultaterne behandles 
sa.a med det v1dunderl!ge Redskab Aero
Ka.rtografen, hvorved baa·d.-e Konturerne 
og den plastlske Udformning at Terrrenet 
kommer 1 ~ De nye Kart ud- Dr. .Kmut B<wnU&en (tah..) og Sl14Jjtn ant Brllc B<wn~Usen. 

·· ---- · ----------~--~-~-----------



a.rbejdes a.r Prof. N¢r lund. ~rue 
var 1nddelt i 4 Ma.a.lehold, llver med to 
Or~amdere som Medhj£elpere. S).td Oi 
atter Slid var det !or Geodooterne; mange 
O&nge tu Fjekis ma.a.tte de hver D~ for 
at tn.dtegne DYe Fjelde og DYe Fjorde. 
Vore Oeod.reter udtalte deres Beundrtn.g 
for de Kort, Holm og Garde ha.r udt¢rt; 
det var for den Tid udmrerket Arbejde. 
0g det Arbejde, vore Geodleter bar ud
fl)rt, er glimrende. 

Det geologiske Arbejde - 1 Forblndelse 
med botanisk og zoologisk Forsltnlng -
bar vreret forestaaet a.f MagisterBpgood. 
0g saa k.ommer hertil Nor<lbo-Arlueolo
gle.n, der bl. a . omfatter ~elsen af to 
Oaa.rd-Ruiner 1 den gamle 0sterbygd t 
Jullo.neha.a.bs-Distrtktet, og O~nlands

Arkmologien med UdgTavnlng eUer Op
maaltng a.f over 200 Rus-&u1ner, a.f byllke 
nogle kan f0res belt ttlbage t!l 1400· 
Aarene. 

0 stgrenland er ikke et Land I or 
/wide Mrend- og ltaardt nok for 

Grenlrender e. 
Sa.a Erh\·ervs-Mullghederne. Efter mln 

Men!l\g er der 1 Syd¢stgrl}nla.nd ab.folut 
ikke Bebyggelsesmulig>heder tor hvide 
Mrend. For Gr¢nlrenderne er der vi.sse 
Mullgheder, men selv tor Oll>n.lrendere 
er Llvsbetingelseme karrlge. da der lntet 
Landvildt er og tngen Fisk. Vandet er 
af for stor Dybde, og det er for koldt. 

I 1ntim Forstarul bar vi nu lrert denne 
Kyst at ken<le, og ved M.e.leren Ermt 
flansem Tegninger, ved F'llms!otogrtlf 
Uimmens Opta.gelser og ved Lu!tfotogra
flenle kan der nu fremsttlles et stra.a
lende Billedvrerk 1 Streg og fotograflskc 
Optagelser af hele denne Kyst. 

Grenland bevreger sig Jl est 
Endel!g er der foretaget en Rrekke 

astronomiske Lrengdebestemmelser, der 
synoo at bekrrefte de af Oberst Jeman 
foretagne Ia.gtta.gelser, hvorefter OrS'In
la.nd bevreger slg Vest efter med en Ha
stlghed af 20 Meter om Aaret. Dette 
bestyrker Rigt!ghcden a.f Prof. Wegcners 
Toorl om Fastla.nds-Va.ndringer. 

'i Ga4r. Kaptajn G<Wel-Jprgen.sen, Dr. Knud ~en og SPlPit Mnt Erik Ra$mtuSen. 

- Tl<lbage staar nu - siger Dr. Kuud 
Rasmussen tU Slut - Bearbejdelsen aC 
de lndhostede Resultater, og det v1l ogsaa 
bllve et stort Arbejde. Naar jeg nu ser 

tud Rasmussen fortreller 
7. Thule-Ekspeditions 
ngeartede Arbejde. 

tUbage over Sommerens mangeartede 
Arbejde, st.aar det for mig som et stort 
Ojeblik, da aile de forskelllge Ekspedltlo-

i 
ner vendte hjcm. Og et stort 0jebllk 
vU det ogsaa. vrere, na.a.r aJle Medlem
meme bliver sa.mlet her. TUbage deroppc 

1------ er au vore dYgtlge gronla.ndSke Meda.r

mrerkeligt i 
,ager, som Jeg 
ve stlllet over 
~ar staaet ved 
$teret a.f den 

Wtnt1tcr. VI 
In st0rst mu-
1!-f Forh.oldene 

bt'jdere. Vi sender dem mange venllgc 
-;ra.nker - de er blevet vore Venner for 
Llvet. 

Soloj tnant Er ik Rasmussen om 
Luftf otograf eringen og om Modet 

med Nordmrendene. 

den sydlige Del af Gr()nlands fJstkyst ikl.·e 
1nange Hemmeligheder. 

1 ncre Hold. 
ilge de Grou
~·uge, og saa. 
gr0nla.nd som 
ske Filmseks-

I TI!slutning' til Dr. Knud Rasmussens 
Beretning ga.v SS!Iojtna.nt Erik Ra.s.mi.W
s<'D en kort overslgt over Luftfotogra.fe· 
rlngs-.Aroejdet. Der er foretaget to store, 
nresten parallele lAb i Nor<l..Syd Ret
Ding, en ude tU 80s og en 1nd over 
Landet, og desuden Flyvning langs aile 
Fjordene. Hert~ kommer sa.a Luft· Foto· 
graferlng paa. vestkysten til Fremstnllng 
af Besejlings-K.ort til Jullaneha.a.b og 
ark.reologiske Luft-Fotograferlnier 

Phil. Nielsen, Inge~r M. lb. Nyeboe,.~-=--===-~-:-:-::-:-==~~---
Skib6reder Smtdth, FlyverlS'jtnant ,'~~~~ I ~~-;~;--- det var o:;saa en Opgave a! 

1et er en Vej- Betydning. 
1 Fuglefiugt-

~ysten er me
over 50 r'jQr<le 

Direkt' r Daugaard-Jensen 
byckr Velkommen. r at undersoge 

Da de modta.gende ha.vde faaet sig nloglsk og :n
stuvet aammen 1 ,,London"s Wle Of - .)l!;ollbaa.dsre,Jser 

~r at l¢6e den
f1oer&neiS6e, bi!ld D1.rekt;fir Daugaard- · Ha.Lvt 1 Spog. 
Jensen de Hjemvendte Velko~en : vor Frerd ,.De 

Stat&rniruster Stauntng ha.r 11Qce kun- l". RAJndt reg· 
net komme her 1 dag, ford! han er 1 nnem!l~jet, dec 

Jylland; ellel'IS vllde han have vreret som fra Dan
ger vi he;1.1l 

her, saa levende han fnte!r:'esserer $1g .-...~•~- er OeodretJsk . e ...,.,.,,.... .• oer, 
N~rlund o for Gl'JIJnland6!or&;tmlngen . Nu s-tger. svare.nde tn en 

g jeg ve'l.k:ommtn tra alle, der &taar 
lolOO.!!~fJ~luo 

Dere.s Arbejde noor, og dertu kn.Ytter L d " 
~ret e er. Jeg en 'l'a.k tor a1t det, De, Knud Ra,-

mussen, har ud:rett.et, slden De rejste fiSrste Fremedrd vre,-
'ger hver s n 

De bar Jo 1 SOmmer Sknllet vmre ba.a-a.ve' har nrennest 
de her og d~r. og endnu en Gang harnspek~ens. Jeg 

De vist os. hvtlken ene.staaende Ledertgemes Vlrk-en o~ 
De er 1 Gl'f1nland. En T&k tra alle r faldet mig let, 

rtecle Mandsk:ab. l Da.nmarkl 

I Slutnlngen at Junl o\·ertog Kaptajn 
Gabel-Jorgensen Ledelsen a! 0stgron
lands-Ekspedltionen, og erter en Maa.neds 
Fravrer slutt.ede jeg mig tU Ekspedltlonen Igal!.ko. 
ved ~n SkJolducgen. Fra Angn\a3ssal1k - Tra.f De !.kke Nordnuerulene 
hentede vi Arkreologen Therkel Mathias- I fi)stkysten? 
sen; det var et st.ort 0jebl1k, da aile de I _ Jo. vi traf to ved Skjolduugen, 
rorskelll.ge Hold blev sendt afsted. Kort- ,Pollt!mesteru Fttm Devoid. og en 
Jregningen lededes af Kapt. (Jabel-J~- merat. Det var pas. Turen efter 
gensen Ot< a.t 8!1llojtn.ant Erik Rasmussen ch1nson. Vi ha.vde det sa.amreud megct 
fra Luften - fl)rst Nord !or Umtvik og hyggeltgt sam~r.'n en Aften. 
dereft.er ned tJl Ka.p Farve!. Det blev alt
sammen udlfprt med mat.ema.tlsk N!>jag
t!gh.ed. Slutteltg fore.t.og>e.S yderl1g<cre en 
Flyvnll'I4S fl·a Llndenows Fjord over 11ld
Jandslsen til Jullaneha.&b; I alt er ud
noJet en Distance a.f 11.000 Jan, og der 
er ta.get over 1000 Luftlfotografler af ud
mrerket Kvalltet, ft'CII'I1kaldt a! Fotogra.t 
Hansen frn Geodretlsk ~titut. F!>r vort 
Arbejde begyndte, var der I ~M"Igt foreta
get Flyvnlnger paa Vest.'cysten, og yder
mere er der foretaget arkreologl.ske Lu!t
fot.ogra.!er!.ngsarbejder for Professor Gud
mund Hatt og Dr. Poul N~>rlund. 1 Syd

grOnland. I alt er der foretaget ca. 100 
Flyveture. At det altsammen er gaa.et saa 
godt, skyldes baade ~lpjtnant Erik Ras
mussens og Thorkild Peterset~ Dygtlghed 
og Drlstlghed og den Duellghed, Meka
nlkerne L. Jensen og c. Jcrvensen bar 



• 
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skriver den 

Kmtd Rasmussen vendte i Gaar hjem fra 7. Thule Ekspedition, 
der er gennemf~rt med matematisk N~jagtighed. 

Grenland flytter sig 20 Meter mod Vest om Aaret 

S11ltJjtnant Erik Rasmussen lortaller om en Altenlest hos 
FiM Devold og Jenssen. 

M BD &tift smroldende Flsg i Maste
toppene og en tung Ln.dnin6 

Kryolit i Lnsten lagde tDamperen nLon· 
don" i Ganr Eftenniddags i Skumrinj;cm 
ind i Jernbo.vnen efter en hurtig 11 Da
ges R~jse fra I vigt.ut. Om Bord Vll.r 7. 
Tbule-Ekspeditions t.re Rovedpen;oner: 
Dr. Knud Ra&mm&en, Geocheten Kap· 
tajn Gabel J11rgemen og :Marineflyvereu 
Solojtnant Erik Ra.fmu.W~TI, der vendor 
bjem som F ortrop nf den Stnb af Vjden
skabsm:end, der i Sommer bar kortla~ 
og unde.rs&gt Sydestgreula.nd. 

Paa Knjun stod flcre Hundrede )fou 
tngende, deriblandt. Direkter Daugaant 
J rn$t r~1 Chefeu for ~[arinens !yvevro;,on 
Kommandorkaptajn Granrljean-, .Kom 
mondnr God/red H amen, Prof. N11rluncl 
, [arineingcnler E$ktl<Uen g Kaptn jn 
/::j11ar Mikkelsen, fonaden Knud Rasmu 
_s&ns Frue og oDettro og haus Sekrclrer 
l.<'rk. Em111y T.:an.gbug. 

Ekspeditionen har ti,bagelagt en 
Straekning som Jorden rundt. 
Straks, da. Lnndgangen ,·ar l~tgt. 

trwngl:.es S lwgt og V't•uner i Skibets tru.n 
gc alon, men eftcr et< KvaMrs •Forlob 
l.1kke<fes d<•t at fau ryddet. saa m<Jg•:t 
Plnds omkt•ing Spiscbordet, at Dr. l<nud 
Ra-mus._~eu kuode kommo til S:ede ou. 
brede Kort og nillNier ud UJ.t gi,-e cr, 
forolebig &H·otning om den i ltlte llcu
SC<'nder vell~-kkede Ekspedition. 

- Lad mig forst og fn•tnrnl.'st -Ia • 
fnst, at 7. Thule-Ekspedition iH$ Ntnu r 
i nogeu ~orn holst l!'orbiudel~>c Jned d<•u 
tl~bhkkt>hl{t> S1tuataou Daumnrk-~<lrJ!<'. 
~;\gde h:.ltltl/ U\l.'flfii/.\~1'/L, ' idt•u 190-! har 
jc~ euskot at kuntrallesejle S)< l !lstk.r~tcu. 
uwn i dE> fulgende .\nr har llo•t \'a>aet 1-. 
1 ~ o~ l:s. Ettl'r gcunem noaug(> Aar ;,t 

Knud Rasmussen I Flyverdragt, 
fotograferet paa Granland. 

hav(• !ulgt l ~heretuiugonl~ lw~loJttedl· j('g I bru~~:l<- o.lel t11l<lkoonuu•oo nye Httsooltnt, :~1. 
sidbte Aar ut ~oretago en hurtig ~loto1 I K\I,LI'II nu • r faThar 11100 liaad 1 ~una, 
baads-E~it.lo.n, <1m: gellllorufer:teo ug Juh <1~ Av~w.L. l:>aa !O~t.~ Vl 1 W 

Forhandleres Udt~ 
Ieiser stadfiester yderll
gere Forbruge_rnes Dom. 

Naar De G.2ster har til Rumba 
vii en Valash smage uhm - j 

med ~fodersk il)('t. ,Tfo. Stannin~", 7119,000 ktn. - i nit en Straknino 
sterre ~Iotorbande , en l•' l.v.-enut~k one og 'fu1·en rrtndt O>n~ J orclklotlenl 

Har Deres 
opglver vi nzrmeste Forhandler 

i alt ()~ Ek~JJoditionsdcltngere for at 
f3>rdi~oobandlc Landet. geodreti!>k. foto
grafi"k og arku'OIQgi~>k. Deun1• Opgavl' 
l'r nu lebt. 600 km af K.I'Kteu ('I' kurthtgt 
og under;;egt, Mct.orbuadcne hnr st>jlt>t 
~tggg ~ Ql 1-'I.Yveruukuien bA.r flsjet 

1om I C~efens, Instrukterens. ~et er f~Jdct 
mag ~d(l let og forunderltot, ford1 jeg 
ellt•rs altid bnr \'Wr<'t aktiv Deltager. Jeg 
r<'J»te derop allercde i Juni for deJa a t 
forbcredo .\rbejdot og c:leia for at vrore 
snAkyudig P rotekt-or for IDr. Fane~ 
Falmsekspo'<lltion, som jeg till;egger stor 

1000 Luftfotografier af Syd~st
gr~nlands Kyst. 

- 0JJI?;U\·en luor uaturlip;1·j~ ikko kun
IH!t lo*" af en enkelt :\fond, og mm Op
i&V! hf..r for 8ll ~ SJQ:Jd kWl V~W!!t Bety~g. I A1•gust sluttede jeg mig I 

("ZH -(, <-c/ n-"' .. -.-/ ----------------



til min egen Ekspediton yed S\tjoldun

gen - og det var en stor Dag for mig -in 

aUe Deltagorne paa on Gang eamledo~ 

pan. dette Sted ... men til Reu.tltater-ne! 

tFiyverholdot, Selojtnanterno Erik 

lla$71lu3Stn. og Thorkild Petcr&tn og Me

knnikorne L. Jen&en og M. J•roensen 

har med matematisk Nejagtigh~>Cl gen

llomfert dores Fotograferingsopg;M·er. 

Der er taget 1000 Luftfotografior af ud

mrerket Kvnlitet til Brug for Korthe;.:

ningsarbc-jdet. Deeudon var der jo Ei'ik 

R a.emussens .i'~lyvuing i et Stnck frn 

higtut til den norsko Station l<'inn.siH! 

for at undsrette utcluusona. P aa Til

bagtrrejen fik han en frygtelig Uvejrs

atorm f ra. Nord, on (>J'Ilgtfuldt gen_nem

fnrt Flyvni ug! :\led Uein_kel-!\1uskimm 

N r. 84 cr dor sat Rekord for tFJy,•ning • 

Grenland med en enkclt i\Iaskiuo: samme 

Strlllkning 110tn tre Gange over Atlanten 

l'aris-New York I 

lngen Mu'ligheder for den hvide 
Mand paa SydJ)stkysten. 

Knud Rasmussen ga,· deroftcr l'D in

t ercssant Sklldring af GeodttfCTilP$ ar
bejde og an11 reogende lndsats, !:ilid og 

atter Slid. Aleget .nyt L and er maalt 

a£ KaptajnloJ~nanternc Jladstn og Teo

ner og Solejtnant rntt rup-.UanSCil, i nit 

1000 E unktbcstemmelsor er gjorl. Ved 

B jrelp af dot gcodreti&ke \'1dundl'r-..\p· 

parat A ero1•o rlogra/en arbejdc, d•,se He

etemmelser on sammcn med l .. uftloto~'Tn

fierne til et ful<lstrendip;t K ort over Syd

Otitkysten. l,oseligt fortalte Rnud Ras

mu.ss~ derefte! !JM do geologiske og a.r-

kreologiske Undersogelaer, der er fore

taget af }!agister Btuvad, Dr. Norlund 

og Terhel Mathiasen, og udtalte derefter 

om Erhver'l'&nmligbedcrne i Sydostgren

lond: 
- Efter mi.n MoiLing er der ingen 

.Muhgbed her for Bebyggelse af bvide 

lltend. Betydeligcre er Muligbederne 

for Gren!tenderne, men da dor hverken 

er Jagtvildt eller Fisk, men k un Scrl, er 

Vilkaarene aelv for Gronlrenderne mevet 

usikrel 

En opsigtvakkende Opdagel&e. 

CrJ)nland vandrer mod Vest ! 
- J<;[t.er sel'l'e Ekspeditionoo optog l'i 

endnu en Opgave i Jnliunehanb, sluttede 

Knud R"smu'<~en rued ct po.lisk Smil. 

Ferst blcv der foretaget. en R~kko C"n

dersogelacr o.f Landets H rovrung og 

Stenkning, men Rosnltatet af disse skal 

fr-n,t bearbejdes. nernmst iva-rksatto vi 

inudlert1d ved Juhanchaab oogle asrro

oomiske Lroogtlebestemmelser, i Fortstet

tcl::.e af on Teori og et Arbejde, der for 

adskilligo Aar siden er bep:ynclt af Oberst 

P. F_ J tn4tn 'l'ed Geoda?li1-k l nstitut. 

UndersiJOtl&erne l11~r bekrre/tet huM Por

muJning om.. at Gr~nland$ Ktmti1tent 

r·otttlrer ta . .tO Meter 0111 Aartt 1 vutliu 

Rrfulno! 
~:Her dcnne reL opnigtvwkkcndc Sa

luL trak Koud Ra~mu'!.~en sig tilbage til 
\in Famili~>s Kres og Sltgde til .H,ketl 1 

- Dt!t blu·cr en bt-or Dog for tnig, 

nnnr vi fra F.'kspeditionon om kort Tit! 

aile samles i Kebenbavn, allo 1·i, der er 

blrut. y !Wl~ f!g Li~ 

Vi vekslede til Slut nogle Ord med 

den unge, syrupatiske Marineflyver, So

lejtnllnt Erik Rcu111111Sen1 og had ham 

forta>lle licit om sit Mode med Hut,.hi~ 

81m8 i Julia.neb&ab og Fintt. De'IJold i 

Finmbu - og om selve den farefulde 

Gammel Gronlmnder I Flyver· 
dragt. 

Bjrelpe-l<'lyvning - J<~lyvningon er der 

1kkc noget at sige om, de• ,·ar bare irem 

og Lilbagt' og jo et S ing i Lufl<'n hall at 

sig£1, da liutchinsous var opdn.gt>t. 

- 11en Ilulrhin~on sch ;-

- Eu rtink Fyr, et .\lanclfulk. helt 

- Ja, vi gilt ned Yed Nordmllllndenes 
Hus for at tanke Denzinen om og blev 

hos de to Nordsniii!Dd om Na.tten. 

- Hnm var den anden NordmandP 

- Det Vlll" jo J en1W1.l Men vi bav-

de ikke lalllt Aviserne, au det lrunde 

vi ilU:e den Gang finde noget mol'80mt i I 

Jo, Yi SOY hOI Norcitnendene ora Nat-

ten i derea to Vllllrelaers Lejlighed mod 

Kammer og bavde en hyggelig Afton 

med Bang og Klang og hjemmebrygget 

01 - df¢ Y&r r .. k. og byggelige Folk I 
HYad anakkede De omP 

- Littera.tur og lignendel 
Bcap. 

Univeraitetet i Upsala haedrer 
dansk Videnakab. 

Ups ala, Lerdag. ( R , n.) 
11tndehejtidelighederne i Anlcdning 

af 300Aara Dagen for G-wta v Aclol/s Dod 
indlededes i Dag her i flyen 

igeunPm nil right. Og san huvde hau 

en u<'jlig Konc og nogle yndi~o Bern i 

-l>! ~It! D~ 

Hejtideligbeden fik srerlig Glnns ,.I'd 

I ndvi~>lsen af den n,vrestaurerede gamic 

Rigssnl pa1t Upsaln. Slot og l'ed c11 ~Iindc

fPst pan Uuh·ersit~tel m(>(! Uchtw,·u~l~e 

nf en ll~kkc s1 enskc og udPnlandskE' 

.Ere.'><lolrtorc·r, fra Danmark J>rofes-or 

.l en.~ Norrcouurd1 Prof()ssor 11. 1'. llunch

J>efer.~en, Dtrekt-er Thurvald M11dstn og 

~~~ o~ l.. W11M\h~·~ 

Faerdaelsstatiatiken viaer atadig 
en Nedgang i Uheldenes Antal. 

Den .tarke Stigning i Ah tallet af 
Cykli.ter marke• og~a i Stati

atiken 

Statisttk~n o 'l'"'r dsalsuheldene i 

A \'gust i A M'r , sammeulignot med 

Av_gu» , atter en glledelig "edgang 

l Ubeldencs An1 nl. Men i Betragtning 

nf at dcr i Aar doglig korea langt frerre 

Kilometer pr. B il og 1\Iotorcykle end 

normalt, skulde Statistiken jo ogsaa o'l'cr

ordentlig noaig vise Stigning. 

Inl<'ressant er dot for ovrigt at se 
bvor lcdes ~·kli~>tPrno mere og mere do

minerer i Kolomtt>rne. Man lreser tydo

llgt ud af de~e Stalistik, hvorlodes do 

~en_ore 'l'iders nkonomi:~ke Forhold - vel 

aagtcns i ForbindclsQ med Spor'l'ogns

Femeren - har virket i Trnfiken: Mo
l-orkarcl9jerne soottes hen, og Cyklerne 

rulles frem. 
Idct n nngher Tallene for 1931 i 

l'areut~s, scr Statistiken saalcdes u·d: 

la!L har der va'rct 1070 (1171) Uhe!d 

1 hcle Lnndct i Avgust l[aanl'd, og deraf 

er de i>62 (5ti2) fordaldet i llor:cd•tadcr•. 

tie 16:J (167\ pan Sjcrllnnll i avrigt, 01 

(100) pna Ocrne i enigt og 254 (342) i 

Jl!~!!d. Kedgallien ligg!!f alt6aa 

• 

• 
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l(nud Rasn1ussens 
Beretning: Vi har l~st 
vor Opgave og lidt til. 

Et Interview orn Bord pa.a Dampeten 
, London'' i f')resund ud for 
Lappegrundens Fyrskib. 

Fm t>nr tul.endlte llledarbejder. 
HELSING0R, L!Z)RDAG 

- Hvor1edes spamdte dlsse M¢der 
af? 

V ED 1%-Tiden bordede vi Dampe- - Der skete lkke andet, end at vi 
ren .,London", der da passerede t..rar hlnanden, hUste paa hinanden 

Lappegrundens Fyrskib. ,London" og tog Afsked. 
medbrlnger Dr. Knud Rasmussen og 
to ar hans nrereste Medarbejdere. 
Ka.ptajn Gabel Jprgensen og S¢1pjt

nant Emil RasmtL..~n. De sta.ar aUe 

Knud Rasmussen tortreller om den 
Del a! Arbejdet, som Magister R. BfSg
vad har toretaget - de geolog!ske 
Under89lgelser: 

Fra dette Arbejde hjemlprer Eks-
tre paa Drekket smilende og raske, da 
vi byder dem Velkommen. 

peditionen store geologiske, zoologi

Kn ud Rasm ussen beret- ske og botanlske Samllnger. 

ter k ort om den fu ld- Knud Ra:smu.s.sen omta.ler endvider"l 

f~rte E kspedition: 
'I'll Trodls for, a.t Ekspeiditlonen var 

d~elt i et meg~et stxrrt AnJtal Afdeling>eir 

det arkmolog!ske Arbejde, som Ter-
kel Matthiassen bar be.3¢rget: Han 
har bels¢-grt; a:lle de gamJe Hoved-Bo
pladser paa Skjoldunge-Om.raa.<iet til 

moo stort Opbu'li af Motorbaade, der Llndendow Fjord. Denne Unders¢gelse 
skuJ.de arbejde over en meget betyde- har lalt omtattet 200 ga.mle Husrum, 
Jig Ky~kning, lean Hoved:resu.l.tla- der er blevet opllliaalt og undersnt. 
tet n u saiiXUl1.eThfa.ttes saa1ed.e6: 

Terkel Matthiassen har personllg be- · 
AJt ha.r klappet. De Opgaver, vl 

havde stlllet os, er lJ'st _ og lldt til. skre!t~et slg med Undersl'gelsen af 
21 Huse. Han medbrlnger herrra et 
rigt Resultat. 

- Hvilke Opgaver var det? 
- Vore Hovedopgaver var geodre-

tiske, geologiske og arkreologi.ske Un- - Har De nogle Sensa.tloner m~d 

der~gelser ar den gcyjnlandske 0st
kyst. AJ!e di.sse Opgaver er klaret 
fuldstrendig programmressigt. Nu ka.n 

hjem? 

- Sen.sat1oner! Det er vanskellgt i 
en Hast at deflnere dette Ord. Jeg 

Kaptajn Gabel fortaille om Kortlreg- maa ~jes med at sige: Vi har udrettet 
ning.sarbejdet, som han har Iedet. et stort Arbejde. Det er lykkedes belt 

Ka.p~a.Jn Galbel J!;Srgensen berette.r lgennem. Saa bllver det den enkeltes 

drere<rtex: Sa.g, om man V'll kar.aJcte:risere det 
- Jeg har foretaget en Kortlreg~ som Sensation eller ej. 

ning a! Kysten over en S~rrekning Irv. 
paa 600 Kilomet.er. Derved har VI. 

skal>t et moder.ne Kort 0\o"et hele den-
ne Strrek.ning. Vort Arbejde har knyt-
tet Silg til dels en PunktbehandJ.ing 
fra Jorden og dels Luftfotografering . 
.oette ~bejde er lyklked~ !r.a f¢rst til 

sidlSt. 

- H.a.r De vreret udsat for Fare? 
spj6rger vi Knud Rasmussen. 

- Fare har der vreret nok af. Det 
er ikke noget a.t tale om. Ekspeditlo
nen har vreret Arbejde, Arbejde og 
atter Arbejde. 

Knud Rasmussen gdver nu Ordet t\1 
Flyverafdellngens Leder, ~l~jtnant 

Erik Rasmussen. 
- Vi bar, fortrell.er nan, arbeJdet 

med Luttjlar~j med enklelt.e Foto

~appa.mter. Vi har f1¢jet baade 
paa. Vest- og 1Z)stky,sten. I alt har vi 
fij!Sjet 1 125 Tim:e:r og tilbagelagt en 

Stneklning paa. 19,000 Kilometer. Alt 
/ 

er gaaet udmre.rk.et. 

M~dc m ed 
Nordmrendene. 

- Har De set noget til Nordmren
dene, spj6rger vi Knud Rasmussen. 

- Ja, vi bar truffet dem baa.<ie paa 

Skjoldomraadet og ved Llndenow 
Fjord, hvor de har haft deres Station 

de to sidste Aar. 
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Knud. Rasmussen paa Hiemvejen 

Kap York Stationcn Thules Ron
tor meddelel', at Dr. Knud R a s -
m u s s e n s 7. Thule Ekspedition 
nu har afsluttet sit Arbejde. Dr. 
Knud Rasmussen forlod K0benhavn 
i &gyndelsen af Juni Maaned og 
har siden udforsket, kortlagt og 
luftfotograferet Sydestgrenlands 
Kyst og Fjorde mellem Julianehaab 
og Kap Farvel. Han afrejste den 
25. ds. fra Ivigtut med S.S. ,Lon· 
don" sammen med Flyverlejtnanl 
Erik R a s m u s s e n og Geodre· 
ten, Kaptajn G a b e I J 0 r g e n 
s e n. De avrige Ekspeditionsmed· 
Iemmer vender hjem dels rued S.S. 
,,Laura Mrersk", der afgi'k fra Ivig· 
tut den 28. ds. og som medl>ringer 
den af Madnens Luftvreseo udla~n
te Flyvemaskine, dels med .,Hans 
Egede", der formcnmg afgaar fra 
Julianehaab i Begyndelseu af No
vember. 

Knud Rasmussens Thuleekspe
ditioner er efterhaand€-n blevet me· 
get omfattende. I Begyndelsen var 
det kun de Ekspeditioner, der ud
gik fra. Thule und~r Knud Rasmus
~s Ledelse, og hvoraf den f~r:;f.<l 
sta.rtede i 1912. Sener~ har der vre
ret 6 EkiSpeditioMr, og derai blev 
den fjerd<e Iedet a.f Kapt. Godtfr~ct 
Hansen, som dog kun havd~ ti! 
Opgav~ at udlregg~ Depoter for 
Amundsens Polflyvning. 

!l'~n syvende Thul-eekspe-ditioo oer 
en Fortsoottelse af den sj.ette Eks· 
pedition, som i . Fj.:~r rejste langs 
Ky~t<On i Motorbaad fra Julian&
haa,b til Angmagssalik og tilbagc 
og som smrlig k,mcentr.ered·e sig 

1 

om 0en ,S, kjoldung~n", hvor 
d~r er srerlig mange Nordboruiner, 
.:~g hvor der ~r Muligheder for 
Eskimoheby~else og Faarea.vl. 

Ekspedition~n i Aar er - lige
som La.uge Kochs Ekspedition -
et Led i Trea.arspla.uen til Gri'JO· 
lands Udforskning, S.lm afslu.ttes 
til nmste Aar. 

Under Knud Rasmuss<ens Led~l 
se har den haft til Opgave at ud
forske den Del af 0stgranland.c' 
Kyst, der gaar fr.a. Lindena.u-Fjol·
den til Angmagssalik pa.a 67 Gr. 
nordl. Bredde. Ekspeditionens Skib 
var ,Tb. Stauning", der kom hjcm 
d~n 2-o. Sepoomher mefl de fleste af 
Ekspeditonens Deltag.er-e om BJr1. 
Knud Rasmussen blev lidt lrengere 
i Gr0nla.nd. 

Opga.vorne for den syvende Tbu
leekspedition bar baa.d<e vmret vi
denskabelige og praktiske. Dr. 
Therkel Mathiassen bar 11Ddersagt 
Eskimoruiner og hjembr~t over 
6000 Stkr. Oldsager, Marinens Fly
v~r~ og Fvtografer bar tag<et B.ille
der fra. Luften som Led i Arbejdet 

me.d Korth.egoi.ngen af Grenland. 
Endelig har Geologen, Kryoliteks
p<erten, Magister Richard Begvad 
deltaget i Ekspeditionen - f.:Jt' om 
muligt at finde ~finera:er, der kun
de danne Ba.sis for en Bjergvmrks
drift. Dette er nu ikke lykkooes, og 
ha.ns Resultate t· bar kun vreret af 
vid~nskaoolig Art. Den sydlige 
Del a.f det Distrikt, som den syven
de Thuleeksp<edition ha.r gennem
rejst, er ctet samme, ~om for nylig 
blev ,okkuperet" af N.)t•dmmndene. 
og Dr. Knud Rasmussi:ln bar vooret 
udstyt·et med Politimyndighed af 
den danske Sta.t. Man maa. a.ntag&, J 
at Eksp~clitionen har haft Forbin
delse med de 4-5 norske Fangst
mmnd, der unde·r ~delse af Finn 
~voids Bt·oder har anlagt en K.l-
loni paa 0stkys~n. 



• 

• 

GL. M0NT 4. f<0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

BladetJ) N h ag-rns y eder 

ekriver den 

Begis"eren, Dr. Fanck, ti'Pejder f1/ter 
oabent Vand. 

Hamburg, Tirsdag. 

Ekspeditionen 
vendt hjem til 

Hamburg i Gaar. 

I Livsfare under 
Filmsoptagelserne. 
lirre t paa Grun d, oe nu paa Grund 

af Httjnn de kom l~a oe valtede belt 
rundt i V andet . 

Marknardig•i• havde vore Filme

operatjilre r netop opatillet d er.. Ap

parater f or at ta~re endnu et Par Bill / 
Ieder af lakolouen, o• den-eel 1,. • 
keclu d et oa f or fjilnte Ga~ i V r• 

den at f ilme det atoralaaede Scer/eri. 

B,slger 1om maatige Mure aloa, f lem

bldt a f Nat urfenomenet, op ~od 

D EN store FilmsekspeditiQn, der 
for 5 Maaneder siden forlod Eu

ropa for at optage Filmen 8. 0. S. 
/&bjerg, er I Dag vendt tllbage til 

Klippeve eae ne. 

Dr . Sorge gav Meddelelse oml] d-
sultater, aom den vld.enskabelige 1 at 
Elkspedltionen havde hjembragt. 
havde undersegt Temperaturtorhol ene 
ved Hjrelp at Pilotballoner, maalt J)iy'b
den l Fjordene (den sterste Dybde -3~r 
11.23 Meter), og ved Flyveren Ud.cts 
Hjmlp b.ar man fotogratlsk f ra Flyve
ma.skine kortlagt store Stykker at 
Grelllands Vestkyst. Dr. Sorge selv 
var flere Gange I ydcrste Llvsfare, tdet 
han med en sammen.toldellg Baad var 
taget til den store Rlng-Gletscher tor at 
studere, hvorledes Isbjergenes .Kmlv· 
ning toregik. Hatt8 BM<t blev ved on I 
Krelvnlng, til Trod.! /or at han havde I 
&krbt den hojt op poo KUppen, rev~ I 

Hamburg, hvor 
der fandt en Mod
tagelse Sted I Ho· 
tel Atlantic. Den 
tyske og uden-
land.ske Pressc 

var medt, og den 
danske Vicekonsul 
J. R. Dahl samt 

Reprresentanter 
for Hamburgs Se· Dr. Fanck. 
nat var ligeledcs 
konunet til Stede. Ekspeditionen, 
der foregik under Dr. Knwi Rasmu~
sen.s Protektorat, har vreret ganske 
overordentlig farefuld. Regiss0ren, 
Dr. Fanck beskrev Llvet deroppe og 
fortalte om selve Slutnings.scenerne 
af Filmen. 

-- VI b.avd.e tundet et enormt Is
bjerg, der netop I Feige sin Struktur 
egnc,le slg gllm.re.nde for de slclilte 
Fllmsoptageloor. I t11e Dage a.rbejdede 
vJ oppc pa.a Bjerget, og vl gjor de det 

de mest angsttulde Felelser, for 
laa stllle, b.vad der ellers ikke 

at v~re Tllfmldet. 

D en aidate Scene Tar optaget, og 

Motor baade n mad de •idate af Eka

pedi tionena Medlemmer Tar naa~t ca. 

100 Meter vek fra labjer~ret, da • i 

httrte et enormt Bra~r bag oe. Det 

1om bavde 

mea af den enorme Belge, der opstod. 
Fl1f1ieren Udet opd4gede paa, en Bjmlpe-~ 
ek&pediti cm han& 81Jage Ned8$ignaler, og 
det lykkede:l ham at und8a1tte ham. 

Det er et meget stort vldellBkabellgt 
Materiale, som F"'.lmsekspedltlonen med
bringer. 

Den danske Regering• 
Hjt:Blp. 

Aile Deltagerne va.r begejstrede tor 
den pragttulde Tur, men aile som een 
udtalte de, at de aldrlg nogen Sinde 
vllde ha~ begivet slg ud pn.a denne 
Tur, hvls de havde vldst, hvllke umen-

1 
neskellge Farer de maatte udsmtte slg 
for. Den amertkan.ske Manag&r, Paul 
Cohner , udtalte Un~ersal Picture Oor
perations bedste Tak tQr den Im0de
kommenbed og Bjmlp, den danske Re
gering og Gnmlands Styrelse bavde vlst 
Ekspedltionen. Grenlmndeme paa 
pladserne bar medvlrket 1 Fllmen 
Kt~u.d Ra.,mussens Ledelse. Ved 
sen var de alle dybt bedrevede. 
rerne leb dem ned ad Kindeme, d& 
skulde slge Farve! til 
Medlem.mer. 
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Horl~n_gxkr~ 'f iit~nrl~ 
-·-·-··--·---·-~· ................. -.. -... ...... . . . . .... . --

skriver den 2 f S EP, 1932 

0stgrf)nlands lkfcildling 
indvandret fr:a Vester 

"' GrflJnland., r . 

Betydningsfalde arkaologi.,Tu F orsknings-Resultater: 

Knud Rasmussen-Ekspeditionens Fortrop kom 
hjem i Gaar. 

M 
ED Motors!Ubet ,Th. Sta.unlng" an

k.Om I Gaar Fortroppen a! Dr. Knud 
Rasmussens 'l. Thule-Ekspedltlon til fl)st
gr~nland, og d>er var m~t mange Or~n
lands-Interesserede, deriblandt den funge
rende DirekWor for Gr¢nlands Styrelse, 
Kontorchef oldendow, Museumsins.pek~r. 
Dr. phil. Thomsen fra Nationalmuseet og 

Dr. Knud Rasmussens Frue m. n. 

modsvaret n~Jagtlgt tiLsvarende Redslta
ber !ra Vestgr¢nland tra Slutningen af det 
fjortende Aarhunorede, og man ka.n dera£ 
med Bestemthed slutte, at Esklmoerne paa 
det Tidspunk.t er vandret fra vestg.rf)n
land rundt Kap Farvel t11 0stgr0nland. 
hvor de saa har bosat slg. Saavidt man af 
Fundene k.an sk¢nne, er der senere. anta
gelig I det gyttende Aarhundrede. sket en 
ny, endnu st!ilrre Indvandrlng fra vest
gr¢nland tll Sydost-Gr<Snland. men efter 
den Tid har de Esltlmoer. som !andres der, 
faaet Lov at !eve deres eget Ltv Slregt 

efter Slregt, lndt\1 Kommaodllr Gustav 
Holm I 188-l pa.a sin Konebaads-Ekspedl
t!on kom til dlsse Egne. Den Esklmo-Kul

tur, der saaledes har udvlklet slg I 0st
!fl"0nl.a.n(1. har haft v\sse Srerprreg. ~r 
~dsldlte den fra den tllsvarende Eskimo
Kultur 1 vestgronland. Alt I a.lt synes jeg. 
:~ot Undersogelserne har bra.gt overordenl-

1\g tllfre<isstlllende Rlesultater. 

Dr. Therkel Mathiassen med Frue og 
B!1ro. 

Luft -Kortlregningen f ra 
Angmagssalik t il Kap Farvel. 
Marlneflyveren 7'hcn-kiLci Petersen, der 

paa Dr. Knud Itasmussens Ekspedit1on 
har delt~t 1 Kortlaegningen pr. Hydro
plan, meddeler b}. a., at haD ialt har flpjet 
105 Timer og en Distance paa 17,000 \011 . 

uden et eneste Ubeld. Det er hele Strrek
nJngen fra Angma.gssa.lik til KaP Farve!. 
han lu.ftfotogra!i&k har gennema.rbejdet. 

Straks efter Skl.bet6 Ank"Otnst ha.vde vi 

LeJllgbed til at hilSe paa et Par a! i:ltspe
dltl<msdeltagerne. nemlig Arkreologen, 
Dr. phil Therkel A!athtassen og Marlne

Oyv>e.ren Thorlcild Petersen. 

Han opholdt sig I Julianehaa.b, da 
Hutchinson-Famlllen kom f!yvende dertil, 
og han va.r dem behjrelpelig pa.a torskelllg 

- Mit Ophold 1 oronland, rortseller or. 
Ma.thlassen, har de.nne Gang stra.kt slg 

over !jorten Maaneder. Forst va.r jeg ude 
pa.a min eg~n private Ekspedition, som jcg 

rejste op tll 1 Tjor, og de.rn!eSt bar jeg tra 
F'orsomm.eren I Aar arbejdet I TUitnytnin~ 
til Dr. Knud Ra.smu.ssens Ekspeditlon I 
Syd~stgr¢nland. Dette sidstnrevnte A.!sn\t 
a! min Vil'k.samhed deroppe vU jeg dog 

over lade til Dr. Knud Rasmussen at for
toone om. Min ~n EkSpedltton gja.Jdt 
Angma..ossalik-Dlstnktet. hvor jeg har ~
s.Ogt samtlige ca. 90 Bopladser med 220 
Husruiner, a! hv111te jeg bar udgravet de 
4.0. Alt i alt har jeg rundet godt 6000 
Esldmo-Oldsager. som nu vU bllve 
ladt Nat\onalm~t. Samtllge 

Fangstredskaber og 

Maa.de. 
- Det var et h(jjst mf&keli.gt FlyvebeSog. 

Ja, Masklnen var saamrend god nok. men 
at t,a.ge Kvlnder og Bern med paa en saa
da.n Luftrejse er vel nok drlstlgt eller 
n1em1est 5a.a uendelig tankel0st og ube-
slndlgt. De va.r betegnend>e nok ful<istren
d1gt udgaaet tor Proviant. da. de kom til 

Jullanehaab, og de var nresten hel-t ud
gaaet for Benzin, men det lod tkke til at 
lnlieressere HutchlnM>n srerligt Han var 
lma.pt \toml11et ud aJ Ma.sklnen, f0r han 
boegyndt.e at optage Films og lod os andre 
bes0rge Fo-rtG)n~ngen De Film~ fik han )o 
'mldlertld ikke megen Gltede af De g\k 
alle op I Luer. da han efter sln N0dlan
dlng l 0sW1"0Dla.nd stgna,Hserede efter 
Trawleren .,Lord Talbot". som redded~ 
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Fire Deltagere Ira Knud Raamu•· 1 

aen-Ekspeditionen hjemme igen. 

Me<l M:otorskibet ,,'.l'h. Stauning" ko1n 
den fer~>te Afileling af Da·. K11!1Ld ll(l&m1J.s· 
.~en$ 7. Thuleekspe<lition i Gaar Formid
da.gs til K e henha.vn. Den konstituerede 
Dirckter, Kontorahe.f OldeTUlow, bed paa 
Grenlands Strrclsos Vep;n& velkomanon til 
de Hjemvendcnde: Dr. Tllerkct Matthia&· 
sP.n

1 
)'[a.leren Ernat Han~en, IJ.<'Iyveron 

1 Tlturl.-ild Peter.1en. og Luftfotografen , 

1 
Lejtonnt Ove Niel.aen.. Der var et ha.lvt 
Hnnclrede )!enncsker - navnlig Sl~egt 

l o~ VeD.ller - forsamlet derude i Jern· 
hamen. da Skibet la.gde tiJ, og ea>rlig de, 
der bavdc vreret borte i halvandet Aara 
Tid. blcv budt et rigtigt Velkommen. 

Dl'. Therkel ~Jatthiasseu cr den, dcr 
har gjort dct Rterste Al'l>ejde. Ban bdn
ger ikke mindre end 6000 Oldsager, ud
gravet fra Angmagsalik-Distrikteta <>g 
andre Egnes gamle Bcboelser, med bjem. 
Dctte 1h lgravningsarbejdo bar skabt ny 
Klarhed over, hvorledes den tidliiere 
E skimo-Knltur i 0stgrenland er opstaMt 
- man bar faaot Beds for, at Eski
moerne er indvandret ayd Ira omkriug 
dot J4. og det 17. Aarhundrede, og de 
aik~Wlogi:sko "'(i'und rummer mango inter
essante Enkcltbedor. Om nogen iNordbo
Kolonisation har dl'r nreppe nogen Sinde 
vrerot Tale. 

Ogsna Flyverne or glade for de ltesul
tater, de har opna~t. Thor.kild Pe~nen 
bar medvirket ved Kortlregningcn af bele 
Strrekningcn fra Ang.mngaalik til Kap 

1 },arvel, og ejheller her er der aket det 
mi.ndste Ubeld. 
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.Eks.tr abJ a d_.e.i 

skriver den 2 Q StP.1932 

Knud Rasmussens 
Fortrop h jemme 

• 

'' 

r. 'rl.. S ~~ u• k i Dag. Til venatre see Skibets Ferer, Kaptajn Petenen1 tiJ hfjre .rTa, ln. faaning $ I1}em OmSf foroven Fru Dr. Knud Raemu.asen I Selskab med Knud RU. musaens s-.er og Sesterdatter, forneden sea de hjemvendte Ekepedltionadeltagere med deree kvlndellge Paa· rerende, fra venetre Dr. Therkel Matthlas-en, Flyveren Thorkild Petersen, Maleren Ernet Hansen og LJJjtnant Dve Nielsen . 

DE:-.1 feNrte Del nf Dr. K-n.ud Rn.smu~
.~,, lb$ 7. Thulc-Nkspooition vondte i 

F01·middap:s hjem fra 0stgrenlaud med 
).l_otor!'kibet , Th. Stauning". 

A nkom~teu var !lA. I. til Kl. 10, og ved 
d ettt\ Klokkcslret dul&ede Statsministe
rons Navn op uden for J ernhavueo, men 
der gik en hRJv Time, fer Skibet laa. ved 
Kajon, og Toldvrosnet havd"O afsluttot sin 
Razzia om Bord, saa at Menigma.od knn
de komme t11. 

Peter Freaclzen Filmer 
staJig i Alaska 

V<'ntetirl<>n var lkold i den ,toorke 
BIIP)IL. Rlandt de V~>ntend" var den fung. 
DirE>ktor for Gronlands Styrolse Kontor
chf'f 0/dPnllOw, d~r lige h1wde modtagf't 
et 8 ~iders Brev fra Peter Freucllen.. 

90m melder, at hans Fi.l.msoptagelse me<l 
M:etro-Ooldwyn-1\1nyer" oppe i Alaska. 
gaar fint, desuden Fru Dr. Irn.ud Ra$
mussen, Meteorologen Kaptajn Speer
I!Cimcider, lnspeltter Thonuu Thomsen 
frn Nationahnusont, Dr. JJirket-Smith. og 
Frue, lngenier Tuzen fra ,0resun<h ke
miske I•'nbriket·, Kolonibcstyrer Hastrtt1) 
og en Del Sloogt og Venner af den H jem
vendende. 

, Th. Sta.un.i ng'l hjemferte 4 af Eks
pedit.ionens Medlen\lller: Dr. Tkerktl 
Alatthicusen, Maleren Ern$t Ha?Hen, 
1r1yveren Artillel'inssistcnt Tho·rkild Pe
terse-n. og IFlyvefotograf Lejtnant Out 
Nielsu1 •. 

Ernst Hansen er den mindst moodcl
somme. Ran har flcre Skibsbeger med 
hjem, fyl<lte a£ Tegninger fra 0 stgren
landskysten Ligo fra Kap }i'arvel til Ang
magsalik, men han skal nu forst til at 
gennemarbejd~ Marerialet. 

- Mit Samarbejde IOID1 Deltager I 
Dr. Knud RnSD'Iusseo.a Ekspedition vil jeg 
ikke gerne ind paa.. Det afgiver Knud 
Rasmussen eelT Bel;'etning om, na.ar h.a.n 
~om.mer bjem, men jeg bar for evrigt 
foret.aget arkaeologiske Studier omkring 
Skjo!dungen, hvor der i sin Tid bar vse
ret em eskimoisk Boplads. Nu bor delJ 
eom bekendt lrun et Par Nord.mamd. 

Hele Angmagsalik-Distriktet hav~ 
jeg derimod forinden gennewegt. Der 
fandtes i &It 90 Bopladser med 220 Bu.
ruiner 1 hvoraf jeg udgravede de (() mesi 
.interessante, og horfra. er det, jeg hjom
bringer 6000 Stykker Husudstyr, IV~~erk~ 
toj, Vaaben og andot. 

Mine Under&Jgelser ekabte tuld 
Klarhed over Beboelaeaforholdene. 
De ferste Eakimoer er I det 14. Aar. 
hundreds k1dvandret fra Vestgren
land. De er kommet sydfra, ned om 
Kap Farvel, og deree Huae har vm. 
r et noltfe orimltlve rund11 R ... u ...... 
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r:r. ,.l. S ~~ u k i Da,g. Til v&netre see Skibets Fsrer, Kaptajn Pet ersen, til hf) re rra, In. fauning $ I1jem OmSf foroven Fru Dr. Knud Raemueeen I Selaka b m ed Knud Raa. 
mus.sena S .. er og SIJsterdatter , forneden sea de h jemvendte Ekapedltlonsdeltagere m ed deree kvlndellge Paa· 
rBrende, fra vens tre Dr. Ther kel Matthlasen, Flyveren Thorklld P etersen , Maleren Ernst Hansen og Lt jtnant 
Ove Nielsen. 

DE~ forste Del nf Dr. K-nud Ra.snws
&rru 7. Tbule-Ekspedition vendte i 

lt'ormiddngs hjean fra. 0stgrouland med 

M:.otorRkibet , Th. Stauning". 
Ankom~trn var sat til Kl. 10, og ved 

dette 1\ lokkoslrot dukl!:ede Stntsministe
rens Navn op uden for Jernhavnon, men 
der gik en hnlv Time, fer Skibet Ina ved 
Kajen, og Toklvrosnet bavde afsluttet sin 

Razzia om Bord, saa at llenigmand kun-

Peter Freuclzen Filmer 
stadig i Alaska 

VentA.•tid<•n var kold i den stalrke 
Bloo.~t. fllnndt de Venteude var den fung. 
Direktor for Oronla.nds Styrelse l\ontor
cbef Cll•ll'luio'w, der liP;e havdo modtaget 
et 8 S1rler.s Brev fra. Petr.r E'reuche1~, 

som melder, at hans Filmsoptagel$0 m.ea 
lletro-Goldwyn-l\!ayer" oppe i Alaska 
gaar fint, dosuden Fru Dr. Kn.ud R(J,S
m.u&8en, A1etoorologen Kapta.jn Speer-
3chneidcr, lnsp~r Tho1114& Thomsen 
fra Nationalmuseet, Dr. 13i'rkct-Smit1t og 
l"n1e, Ingenier Tua;en ft'a. ,0resunda ke
miske }'abriker, Kolo11ibesty.rer Ila&t'1'11-p 
og en Del Sloogt og Ven11er af den Hje.m
vendende. 

, Th. Stn.u11ing'l bjemfe1"ie 4 a,f Eks
peditionens lredlemmer: Dr. TherkeZ 
Mattl1ia,8sen, Mll.!eren Ernst Ban&en, 
FJyveren .A:rtilleriru;sistent Tbo,rkild Pe
ter,~e-n og IFlyvefot.ograf Lejtnant Ove 
Nielu-n. 

Ernst Hansen er den mindst meddel
somme. Han bar flere Skibsbeger med 
hjem, fyldte a.f Tegninger fra 0atgren
landskysten Jige fra Kap }'arvel til Ang
magsalik1 men han skat nu forst til a t 
gennemarbejd~ ~fa.terialet. 

1000 
t ultlotogralier 

Flyverfotografen LIJjtnant Ove 
Nielsen har ogsaa et r lgt Bllledmate. 
r lale ,med hjem . Ha n ha r a lene paa 
S stkyaten taget ca. 1000 Lufttotogra 
fler t il Brug ved Kortlmgningsarbej· 
det, og def e r i den sydlige Del, hvor 
den ~asmussenake Flyvemasklne ha r 
arbejdet, llgesom nordpaa fundet 
fl ere nye Fjorde Of a ndre JEndrin
ger I de h idtldlge k ort, 
?tlarioeflyveren Thorkild P0ter~~an har 

saomarbejdet mcd Solejtu11.nt Erik &s
mu,m:n., og de bar delt .Arbejdet med 
den HPinkl'l-I<'Iyvebaad, der sidst var paa 
Vingerue for at lede efter Hutchinson. 
I alter dcr (Jejet 17,!XX) km, alene i 0st
gren land 105 I<Jyvetuner hvoraf Peter-' , sen har haft de halve. Trods de uvante 
}'orhoJd liar alle Flyvning<'rne kunnet 
gennernforcs prog"ra.nu:tlle"Sigt. }[otoren 
bar a.rbejdet fint, og det har v~~eret l'n 
straa.lend<> OpJe,·else at se 0sligronlands-
1.-ysten og lndlnndsisen fra. J..~ufien. 

6000 ekimoiske Oldsager 
til Nafionalmuseet. 

--+ 
Dr. Therkel 1\fattbiassen er dog den, 

der i denne Omgang hjemferer det rige
ste "Cdbytt.c. Node i 11 Tb. Stauning"s 
Last ligger d!'r 6000 Stk. ukimoi&ke Old-
3ager fra .4 n.g?na{1$alik-1Jistriktet, 30fll, nu 
QJ?.e.rd!ra.g_e, til N~ti.oM~f¢.; 

- Mit Samar bejde eom Deltag('r I 
Dr. Knud Rasmussens Ekspedition vil jeg 
ikke gerne i~d pac&. Det afgiver Knud 
~ussen selv Beretning om, naar han 
~ommer bjem, men jeg har for lfVTigt; 
foretaget ark100log iske Studier omkring 
Skjoldungen, bvor d er i sin Tid ba r v~&
ret en eskimoisk Boplada. Nu bor dez; 
som bekendt kun et P ar Nordma,nd. 

Hole Angmagsa.lik-Distriktet havde 
jeg derimod forinden genneD'l6egt. Der 
fandtes i alt 90 Bopladser med 220 Hwt
ruiner, bvoraf jeg udgravede de 40 meat 
interessn.nte, og herfra 6'1' det, jeg bjem
bdnger 6000 Stykker Husudstyr, lVa~rk .. 
tei, Vaa.ben og andet. 

Min e Underss gelser ekabte tuld 
Klarhed over BeboeJseaforhold entt. 
De fsrste Eakimoer er I det u . Aar-

1 hundrede lndvandret f ra Veatgrsn
la nd. De er kommet s ydfra, ned om 
Ka p Farvel, og derea Huse har vm. 
ret nogle primitive runde Boliger, 
gr avet ned I dordim og overbygget 
med Sten, Gr2st1Jrv og Trm, Slden, 
I det 17. Aarhundrede, er der kom• 
met en ny lndvan drlng, og d leee 
Esklmoer har bragt deree firkantedt 
Fmllsahuae med e ig, der hver har 
huset 4-5 Famlller . 

lngen Nordhoer 
- Der var ingen Spor efter Nord

boer? 
- Naj, de bar aa.benbart ikke 'Vll!!ret 

i disse Egne. Eskimoerne i 0.stgren!and 
ha.r levet holt for sig selv, indtil Holm 
fandt dem i 1884, og derfor bar de be'l'a.
ret og udviklet en Kultur, som ikke mere 
finde~, j Vestgronland. I Angmag.sa.lik:, 
hvor der bor 800 Eskimoor, gjorde jeg 
ma,n~e interessante Studier og foretog 
Ture moo Konebaad, roet a.f ~ 
Kvinder. 

- Stodte De paa J Ul!.,en t 
- Nej, hverkeu ham eller De•old, 

men ieg traf nogle af Fangstfolkene. De 
var megot flinke og holdt sig fro. a1 Pe>
litik. Situutionen er imidlertid skrebne
svan.g~r for Eskinwerne. Nordmwn<lllne 
'har sid~t okkuperet hele dere" aydlioe 
Fang&tterrcen, nw&te"n tit Kap Farvel, ou 
rn,ed de fl.0'1'ske Fa.ng&tmetodu· uil det 
ttvceoerliot OM &tarkt ud over den ind
ledte J:Je/olkning, Fano8tmulioheder. 
Hvi8 dtr ikke 1ka~ ske &tor Skade, maG 

der snare&t trcef!es Fora.n8taUnin-ger til 
Beskyttetsf af Eal•imoern.ea l nteres&er. 

HO'NI!. 



• 

OL M0NT 4. K0BENHA VN {{. 
. TELF. CENTRAL 11,995 

Krlstellgt Dagblad -- -- -
2 0 AUG. 1932 

skriver den 

Ekspeditlonen& Led~r. Dr. !Inud Rasmussen. 

Statsminlstereo og G'r~nlands Sty
relse har under Fredag modtaget f¢1· 
gendc Telegram fra Dr. Knud Ras
musscu via Direkt¢r Daugaard-Jen
sen, M·S :.Diskoc, Gr~nland, som 
{¢rsle Meddelelse fra syuende Thule
Ekspeditiol!: 

>Geou:-.etiske Punktbestemmelser er 
gennemf¢rte planmre.sslgt under Ga
bel-J~rgensens Ledelse tt·uds et Par 
strerkt forsinkende Motorbaausuheld. 
Ekspeditionens 47 Mand er no sam
let ved Skjoldungen for Tildeling af 
nye Opgaver. B¢gvad, Madsen og 
Tegner afgaar sydover i Molorbaade· 
ne >Gerda< og :.Pomasobac for geo
logiske-geodretiske Arbejder i Quar
qat-Prins Christians Sund. Gabel og 
Wittrup gaa'r nordover for supple
rende l\laalinger i Umivik-Omraadet. 
Therkel Mallliassen er afhentet af 
MIS :.Stauningc i Angmagssalik og er 
J1U i Gang med UdgraYning i Skjold
ungefjord. >Slauningc ligger som 
Flyvebasis ved Imarsivik. El'ik Ras
mussen har gennemf~rl 30 Timers 
Flyvning paa Vestkysten og 20 Tl- ~ 
mer paa ~stkysten og berved frem
s.Pdfet fortrinlige Flyvebilleder fra_ 

hele Omraadet Pikiutleq Ul Skjold-
1 

ungen. Efter enkelte supplerende 
Optagelser forlregges Flyvebasis tll 
Tiogmiarmiut. Under Flyvoingerne 
er gennemf9}rt god Radioforbindels• 
mellem Luftfart¢jet og :.Stauningc. , 

Blandt Ekspeditionens forel~bigll) 
Resultater fremdrages fSSlgende: Fr~ 
Dr. N;rlunds Deltagelse i Ekspedtl 
tionen i Juli Maaned er der konst~ 
teret nye Nordboruiner l Kap Far"', 
vel-Omraadet. B¢gvad bar geologislt 
undersSSgt det berejste Omraade cJ 
foretaget omfattende Ind.samlinge~~ 
ogs.aa botaniske samt zoologislle) 
Flere bidtil kun skitserede Fjorde Of 
Landomraade'r er endelig kortlagt.1 
Kunstneren Erns t Hansen og Films-

1 fotog'rafer f~lger Holdene, skildrende 
i Tegning og F<>tografi Arbejdsom1 
raadet. Motorskibet >Stauningc hal\ 
gennemfSSrt Rekordrejse til og fra 
Thule og vist sig velegnet som Flyv&J 
basis og Ekspeditionsskib paa Syd· 
¢stkysten under Kaptajn Pedersens 
Ledelse. Samarbejdet mcllem G'r¢n·J 
lrendere og Danske bar vreret for'O 
trinligt. Alle er i hedge YCl!S~.!\, 
de.f 
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GL. M0NT 4. K0BENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11.995 

Bladet: 

JJu.gens Nyhede:_ 

skriver den 2 Q AUG. 1932 

Knud Rasmussen har 
fortt·reff elige Resultater. 
Flyvernes Kortlcegningsarbejde, Underspgelsen al Nordbo
ruinerne, de geologishe og :oologishe Arbejder luldlpres 

aile V egne luldstcendig planmt:elligt. 

D R. PHIL. B.n.ud Rtumti8&Gn har 1 bel-Jerg~en, Ledelse trods et Pa 
ct Telegram tu Statsmlnlsterlet staerkt torslnkende Motorbaadsuheld 

og Grelllands Styrelse givet en kort Ekspedft1onens 47 Mand er nu samle 
Ved Skjoldungen for TUdellng at ny• I Redeg0re1se for sine foreleblge Resul· Opgaver. Begva<L, Mad&en og TegM 

tater. Telegrammet er a.tsendt a.t Dl- afgaar sydover 1 Motorbaadene ,.Ger 
rekter Daugcur.rd-Jensen over Motor· da" og ,Pomasoba" tor geologtske 
sktbet .,Disko"s Radio. geodretlske Arbejder I Quarqat 1 Prin. 

Telegrammet - den fer!'te Medde- Christians Sund, Gabel og Wittru2 
gaar nordover for supplerende Maal!n lelse tra Knud Rasmussens syvende ger 1 Umlvik-Omraadet. 

Thule-Ekspedltion: Therkel Mathia.s.scn er a.thentet a 

G od t o k Punktbest ·-A Motorskibet ,Th. Stauntng" I Ang 
- e re ts e emme.....,r magssa.Ilk og er nu 1 Gang med Ud 

er gennemt0rt planmressigt under Ga·1 gravnlng 
1 

Skjoldungetjor<J. 

Luftfotografe rlng tll Korth&g· 
ningen • 

.. Th. Staunlng" llgger som Flyve
basls ved Imarsivlk, Eril' R<UmU81!en 
har gennemfert 30 Timers Flyvning 
paa Vestkysten og 20 Timer paa 0st · 
kysten og herved fremskatfet fortrin
lige F1yvebllleder fra hele Omraadet 
PlkluUeq til Skjoldungen. Etter en
kelte supplerende Optagelser forlreg
ges Flyvebasis tU Tlngmiarmiut. Un
der Flyvntngeme er gennemtert god 
Radioforblndelse mellem Luttfartejet 
og .. Th. Stauning". 

Blandt EbpediUonena toreleblge 
Resuitater fremdrages felgende: 

Fra Dr. N0rlunds Deltagelse 1 Eks
peditloaen I Jull Maaned er der kon
st&teret nye Nordbo·Rulner I Kap Far
vel-Omraadet. B0gvad har geologisk 
underS0gt det berejste Omraade og 
foretaget omtattende Indsami!nger, og· 
saa botanlske samt zoologlske. Fle
re hldtil kun skltserede Fjorde og 
Landomraader er endellgt kortlagte. 
Kunstneren Brmt Remsen og 
tografer t0Iger Holdene og sklldrer 
Tegntng og Fotogratt 
det. 

,.Th. St&uning" har gennemt0rt 
kordrejse tU og fra Thule og Vist 
velegnet som Flyveba.sls og El!:SP4~1:!· 
on.ssklb pa.a. Syd0stkysten under 
ta,tn Pedersena Ledellse. 

Samarbejdet mellem Grenl~lltdetre 
og Danske har veret fortrinllgt. 
er 1 bedste Velgaaende. 
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Knud Rasmussen er nu 
reist til Umivik. 

l<j 0 benhavn: Tbule-kontoret 
meddeler at dr. Knud Rasmussen 5. 
august er reist fra JulianehAb til 
Umivik pa Sydest-Orenland med 
motorskibet » Th. Stauning«. Ski bet 
ferer med sig flyvemaskinen og dens 

! mannskap. Motorskibet » Th. Stau
ning« vil efter sin ankomst til Umi
vik fungere som moderskib for eks
pedisjonens 4 motorbAter og flyve; 
maskio. 
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GL. M.0NT 4. K0BENHAVN K. 
TELF. CEN'PRAL 11,995 

Bladet: 

i ,oli t iku11 ---------

sktiver den( r2 

I 

Dr, Kn11d R1um.-uMen, som i do sidste 
Mnaueder har Va!rct loknlkendt Fercr for 
den ty~e FilrnS(Ik"Pedition, der nnrlPr 
Ledelse af den tyske lnstruktor Dr.Fanck 
har optaget t'll Ji'ilrn i estgrenlnnd, 

I 
L1•ori den tyske Krigsfly1·er Udet vg 
l<'rk. Leni Ritfe11.fto.hl som enesto Dame 
deltager, er nu anlcomrnet til Irigtut,, 
IH•orfra han nu starter sin nye Ostgror1. 
lands.Ji:kspedition. lrnud Rasrnu~sen hnr 
irni<llertid ogsaa sclv faaet Lyst til at 

-

I 
tage .l<'ilmen i sin Tjeneste og telegrafe
rede for et Par Dage siden til Filmsfot~ 
graf E. F . Rimmen om straks at gere 

I sig rejseklar og tage tJI Lvigtut, lwor 
Ekspeditionssldbet ,'rb. Stauniirg" Jig· 
ger i @jeblikket. 

1 Rimmen afr·ejste i Gaar Eftermiddngs 
1 llled DampetQD ,Susan,", rler e1· cbartret ~ af J(ryo litselsknbet, til at bente en Lad
ning Kryolit i Jvigtut, hvor Anikomsteu 
finder Sted omkr; ng 1. A vgust. Tia.n skuJ 
falp;o tned .Elkspeditionen i mindst f5 J\f~a. 
neder og optage Film a.f deus dnglige 
AJ·bejde og fra Lufteu, naar dt>r foretag(ls 
Flyveturo me<} Ekspeditionens Heinkel. liydroplan. 
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Gabel J~rgensen naaet Lindenow
Fjorden og Lauge Koch i Neer

heden af Clavering-0en . 

.:lk'<ldelel.sEJYJ om Okk upationcJI l.>L"in

~er gausko nnturligt Sporgsmaa let om, 

h1•o•· de dan,ke Ekspeditioncr, der er pan 

Vej til Ostgrou lund, bcfindcr sig i (:)je

bl•kkct. Som bckcudt c•· dct danske 

l·id<>nskabeligc a rlx>jdc pan e~lgron land 

i Aar delt i tre omtt·ent Jig'' ~tore IDi

stl·ikter: Kn11tl r.a~muss•·n~ mellern l\ap 

.f'an·el og Angmag--allk, EJIWr .\likJ..tl

~r)u mcllem Augmag,ahk o~ 'corc,hy 

Sum! og cud~lig Luttffl' 7\ot/t$ uor•dlig,t 

ruellem l:it'On~'b) ~uml u~ Dnnmn•·k~kn n. 

I )fest interos,<)rcr naturligvi~ i 0 jc-

bllkket det sydligste 0111rande omkring 

Lintlf.IIO!I'·I·'jonkll, dE"n Lantbln~kning, 

tier ha1· n~ret Genstand fur den norske 

Okkupation. Allcr('do fo•· <' II l\ luanocl 

~idcn gjordl,l Knud Rasmussen en ~l ol.ot·

baads rejse fra Jttlianeh»ab <•p til disse 

t";gne £or a t ucllregge Depolor iii Getxlll> 

Geodooten, Kaptajn Gabel Jsrgen
s en, der som Knud Rasmussen& 
Noostkommanderende er ankommet 

til Lindenow-F jorden. 

ern.e og de enige '\1idt'n~kn bsmoond. 

Som meddelt start<'do Geodret!Joldet; un

der Kaptajn Gabel Jor{JriiU/ts Ledclsc i 

Onsd11gs Ira I vlgt.ut. og er udet~ al 1'vivl 

aller·ede i Mancl<tgs cllcr i Oa11r sejlct 

ind i L indeucnc-Fjorden mccl tre u/ El:s-

1/tdttionens Molorbaatle. Dt'n fjet•do, 

dcr cr den eneste af Baadene, d~r har 

Radio on! Bord, startede forst; i Gnnr 

£ra Ivigtut. Omkring 1. Avgust a£gnar 

f\nud Rasmus~on , dor \ 0jcblikkct be

fiurler sig ved Kap York mcd de•' tyske 

Dr. Fanck-'Fihnsekspeditio.n, fra I vig

tut tj ] 0 stgt'I.Jnlandskysi,etl me<.l fi'JyvOl'· 

og Arkmolog-H oldct. .l.!;t Telegram til 

Knnd Rnsmussens l ' illidsmRnd, Ol•enet.s

sngfercr l~rldo1/ s(~nd, fnt :Ledcren 11£ 
tFl.n·c-Eks1,1editioueu, Selojtnant Ti:ri l~ 

Ra.<~nrtssen, moddeler, n L den no nllcrcdc 
i Forgnnrs bar indfloje L sin 1fci nkcl
:\1askine pan lvigtnt-Wjo,·den, og at alt 
1Iate•·iellet cr i fly,•ekl11r Stnnd. 

Om de andre Ekspedilioncr meddelcr 
Granlands Slyrcl-,c i Caar, a t Rjnar 
,\J il.lulstn.~ Ek~pedition mod .. 'okongcn··, 
der er naner. ind til .Knp Dalton ~>.Yd for 
'coresb.v Suno. cr gaact ~:d paa gan&ke 
planm:c~sigt. Fra L nuge Kod•-l<:kspc
clitionens enc Skd1 .,Godtb:tnb" lorelu 
et Telegram om, at dd (£ormo<lentlig 
sam men mcd ,.C.: usla\· H olm·•) befindm 
~ig i Js.eu knap l!l ,'Qmi l nd lo•· ('la ve· 
r ing-0en, Somit•r•mester Pcler~cn$ Ho,·ed
kvnrter lor 'l•' l.r1 !'mn• l- in<'I' Ji e. Nnar lwr
ul fflje~ . nt l 11 s pektiorr.-.s kJi){'~ , I h·id-
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F jorden og Lauge Koch i Ner

heden af Clavering-0en. 

~lcddeld~en om Okkupa~ioncu brin

ger ganske naturligt Spergsmnalet om, 

ll\·or de danske Ekspeditionet·, dcr er paa 

Yej til 0 stgrenland, hcfind<.>r sig i 0 jc

bllkkct. Som bekendt cr dct dau~ke 

,-idcru.knbeligc Arb.-jdc pna Ostgron lnnd 

i . .\ ar delt i tre omtt·cnt lig1• store D i

strikter: K.nwl Ra~""' ·~St"IU mellem Kap 

fan·el og AngmagSltlik, T~j1111T Mil.l.el

~P/13 mcllem Anp;mag,alik og Sl·orcoby 

Sund og end~lig Ltwac 1\tHirs nordlig,t 

rnellern !';eore!>h.l' S uud Uj.( D unmnrkshr11 11 . 

j ~t est in tercsserer 11aturliJA1' is i 0 je-

bli kket d <.>t sydligsle Onmtnde omkt·i ng 

DitldeaoH·-z.'jurtlt•", den La ndstnck n i ng, 

~le r ha 1· vreret Gem; Land fo r de r~ norskc 

Okkupl\t ion. Alle retlo fo r '"' .M!tllnc<.l 

sidon gjord~ .Knud H.asm u>scn en Motor

baadsre jse fra Juliane h11 nb op ti l d isst\ 

Egne for a.t ud lregge Depowr LiJ Gcodoo-

Ceodceten, Kaptajn Gabel Jergen
sen, der som Knud Rasmussen& 
Ncestkommanderende er ankommet 

til Lindenow-Fjorden. 

tcrn.e og de evrrgc Vidcnllkahsnaend. 

Som medd~lL startede Geodretholdet un

der Kaptajn Gabel J()l'f}Cn:sell:s Ledo160 i 

On:sclags fra. I vigtut DO tr u1lcn. nt Tvi.:t 

alterede i Ma.ndaos eller i Ga(tr ujle£ 

i11d i L i11denow-lt'jo1·derr mccL tre uf Eh&
pcditi{)11e1U Molorboade . Den fjer"<lc, 

dcr er den encste af Ban,done, d$11" hrtr 

R Hdlo om Doro, star tede fo rst. i Oaar 

(ru. I vigtut. Omkriug 1 . Avgus t. afgaar 

Knud R.usmus.sen , dc r i 0jcblikkc t be

finder s ig ved Kap Yol'k med den Ly~ke 

D r. l!'anck-flh Jmsckspcdition, fra I v ig

tu t t.il estgreolu ndskysten rnod tn~·vcr

og A.rkreoh)g-Holdct.. E li 'l'olegn.tm t il 

Knud R asmussens 'l'ill id srmtnd, OvolTots

~ugferer R u<lolf Sand, f t'll J,edcrcn a f 
l~ lyve-£kspe(litionen , SelejtnanL Eril. 
R a.•musscn, medueler, at dcnnc alleredc 
i I•'orgaars bar indfl0jcL sin H ci nkel
)faskine paa higtut-U.<'jorden, og a t alt 
11ateriellet er i nyveklar Stand. 

Om de andre E kspeditioner me<ldcle r 
Grenlands :::tyrcl<e i Ganr·, at P.ju(lr 
Jl il: /;rbttJ s £kspeditiou me-d , 1:-;ekongcn" , 
der er oaaet ind til K a p l>tdton syd £or 

coresb.v Suud. er g:111et syd pan ~~:a n~ko 

plnn uUP"••gt. IF ra Lau~e Koch-l!;k:.pc
d ttionens cnc Skib .,Godthaab" lorclllll 
ct Telegram om, ut det (lor rnoclenllig 
.;am men wed .,Gnsla ,· ll olm" ) befinder 
, il!; i lsen kna p 12 Semi! ud for (' l ~vo

ring-0 cn, Sem i~\C' UH.'st.cr Pc!Rr~cn s Hon>d. 
k •·nrter for [J.'i ,p-emask' ncn re . N ntn hpr
t i I f0je;, :~.t l nspeH ionssk i bet ., 1-Jv id
bjoruea", de r· <~ t" ti l ltu H.di ~=:hl'd I'Ll t' Or. 
La uge Koclt, i Oiehl•kket IKll' indt·•' 
Aku n•.n i. har ,.j tl R'I" nl l'uo, ition 
nile d!'l Ski bEo>, d l'r d •rt•.d.() hor nw<l 

J::.kspedit iouer a.L ger£ . 
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Ekspedisjonene 
pa Grenland. 

EJNAR MIKKELSEN OG KNUD 

RASMUSSEN FREMME 

K j ~ b' e n h a v n, 11. juli. - Styret 

for Gr~nland har ieftermiddag mot· 

tatt telegram !ra kaptein Ejnar Mik
kelsen pA. Sj9kongen om at ekspedi

sjonen kom til Kapp Dalton s!Sndag 

kl. l!Z, og at alt stAr vel til. 
Knud Rasmussens syvende Thule

ekspedisjon er if9f)ge telegram til 

Thule-kontoret her i byen avgll.tt fra 
Julianehaab til SyMstgrjSnland den 5. 

ds. Alt st~r vel til. Av telegrammet 
'"'fremg!r at motorskibet cTh. Stau
ning, passerte Kapp York 7. ds. pA. 

reise til Thule. Alt vel. 
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GL. M0NT 4. 1<0BENHA VN K. 
ELF. CENTRAL U ,995 

Bladet: 

11-0kk'npaUon. 

Dr. ~ har anbefa'let eo ny 
O~n paa Grenland . 

.Naar Varmen IRt.w.OOei EIP<>lerer 
og h8'Ilfdller lllled Om ta'll&en ltllis, 
iRr. Su:nJe.d,ru lh'eJJt:tt <llk1krupif'I'er 
~ei an-est-a alf Gt100lila11Jds Is. t1 

-



r 

UL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

131adet: 

;:, o cial demo kE at(~ n 

skriveT den ' 1932 

,Arbejderbladet" Ieeser 
Ch,uvinistsrne T eksten. 
Kraftfge Ord mod Okkupations· 

Folkene. 
Oslo, Onsdag. 

I en ledende Ar.tikel i Mten po
lemiserer •Arbejderbl3detc st.ro.rJa 
mod dem, som lcrrever Ok.Jrupation 
i AnJedning af, at Danlll.al'lk har 
g1vet Lederne a!f de danske Ek.spe
ditioner til 0stgr8nland Politimyn
dighed. Bladet skn1ver, at Norge 
bar store ekonow.iske Interesser 
pa& ltenland; ln.en t disse Imeres
ser k.an blive skadet ved ansvat·s
Ies Optrreden. 

»Norges Ra.nde1s- og &nartsti
dendec kalder derimod den danske 
Regerings Qptr;.edoo for en Udrfor
drmg. Bladet sk!Lver, at Norge al-

tid kun har ;forsegt at forsvare sine 
fattige Fangs olks Interesser mod 
•vort Nabolands Lilleputimpecial
isme«; dermed maa det fortsrebte. 
H''Orledes Sagen videre vH udvikJ.e 
si1g, ved vi ikke, skrirver Bladet. 
Danskeme maa ~ hvert Fa:ld t.age 
Ansvarot !!or, hvad dor sker. 



--
GL. M0:-;:T 4. K0BENHA VN K. 

TELF. CENTRAL -11,995 

Bladet: 

:~r.Jingske 1Jid~n, 

., Jufil9~-;; 
skriver den 

Norsk Polemik 
om ny 

Okkupation. 
,,Ar bejderbladet" anser del f or 

kun skadeligt for Norges 
l nteresser. 

OSLO, ONSDAG. RB. 
I en ledende Artikel 1 Alten poleml

serer ,Arbejderbla.det" strerkt mod 
dem, som krrever Ok:kupatlon 1 Anled
ning af, at Danmark har glvet Leder

n.e ~ 4itg~ ~~on.e.t :r,u ~ 
grsmia.nd Politimyndtghed.. Bladet I 
skrtver, at Norge har store t21konoml

sk.e Interesser paa Gr~nla.nd, men at 
dl.sse Interesser ka.n bl1ve skOOet ved 
ansvarslf$s Optra;den. 

,Norges Ha.ndels- og Sj¢fart:.stlden
de" k.akler derimOd den daruke Rege-

~ rings Optrreoen for en Udtoro.rlng. 
Bladet skriver, at Norge a! tid kun har 

forsnt at forsvare BiM fatt.lge 
Fangstfolk.s Interesser mod ,vort Na
bolands Lil!eputlmperiallsmc"; der
m«t maa det fort.srette. Hvorledes 
Sagen videre vii udvikle Big, ved vl lk
ke, skrtver Bla.det. Dansken1e maa 1 
hvert Fald ta.ge Ansvaret for, )wad 
der sker. 
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GL. M0NT 4. K0BENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

skriver den 

Onsdag 6. Juli 1932. 

Ny norsk 
Okkupation? 

OPLYSNINGEN om, at de danske 
videnskabelige Ekepedittoner 

til 12Jstgr12mla.nd er blevet udrustet 
med Politimyndighed, bar sat Sin· 
dene l Bevregelse i Norge - endog 
i den Grad, at den norske Regertng 
har benvendt sig til den danske 
med en Note om Sp0rgsmaalet. Nu 
bar, som det fremgaar af vort Te
legram andet Sted i Bladet i Dag, 
Dr. Smedal direkte tilraadet den 
norske Regering at skride til en 
Okkupation ogsaa af Sydestgr0n
land, hvilket efter hans Mening 
skulde Vll!re det eneste egnede Mod· 
trrek fra norsk Side. 

Dr. Smedals Argumentation er 
denne, at Danmark ved at give Eks
peditionerne Politimyndigbed bar 
forrykket det GrundJag, der forelaa, 
da Sagen indankedes for Haag. Han 
eiger, at naar Danmark er gaaet til 
en saadan Foranstaltning, saa er 
Hensigten den at gere ,de Dele at 
0stgnmland, som endnu er ,Ingen
mandsland", til da.nsk Land, f0r 
Dommen i Haag !alder". Og der· 
ved, fortsretter han, hindrer Dan
mark, at ,Sagen om Erik den Re
des Land bliver en sa.akaldt Preve
sag, del: kommer til at indebmre en 
Afg~else af, hvilket at de to Lande 
0stgr0n!and ska.l tilfalde". 

Hertil er at benuerke, at 0stgren
land ikke bliver til et lngenmand.s
land, blot fordi de no1'8ke Gren
landsaktivister siger det. Det er 
Danmarks Opfattelee - anerkendt, 
med Undtagelse af Norge, at eamt· 
lige Magter, der har Intereese i 
Spergsmaalet, herunder De forenede 
Stater, Storbritannien og Sverige -, 
at Danmarks Suverametet g~lder 

hele Gr0nland. Det var det Grund· 
Lag, der forelaa, da Danmark og 
Norge, som ,Tidens Tegn" med en 
lllle Udemykning siger det, ,.blev 
enige" om at gaa til Haag - eom 
bekendt afviete Norge den daneke 
Reg.erings Forelag om, at man i 
Fellesskab skulde gaa til Haag: 
Norge skred i ·stedet Ul Okkupa
tion! Danmark procederer i Haag 
ud fra den Opfattelse, at Danmark 
bar H0jhedsretten. Men saa er 
der heller ikke noget som heist nyt 
eller ejendommeligt i dette, at de 
danske videnskabelige EkspediUo
ner udrustee med Politimyndighed. 
Det er kun en naturlig Konsekvens 
a! dansk Opfattel21e, og her· 
med er intet forrykket eller !ore
grebet. 
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GL. M0NT ~. K0BENHA VN K 
TELF. CENTRAL 11,995 • 

Bladet: 

skriver den 

Et Modtrmk overfor den altomfattende Politlmyndighed fra 
dansk Side. 

--
Oslo, Tirsdag. (R. B.) 

»Dagbladetc bar halt en Samtale 
metl Dr. Smedal, der er Formand i 

Isha\'sraudet samt Medlem af den 
- . norske Gr~nlondsdelcgation, om den 

nye Situation, som er opstaaet paa 
Sydpstg'rf)nlan d. 

Dr. Smedal fremhrevede, at naar 
den danske Regering cr gaaet til et 

sao opsigtsv::ckkende Skridt midi 

under Processcn, som at give en alt
omfattcnde Poli timyndigllcd lil de 

danske Ekspetli lioncr, er Hcnsigten 
uden Tvlvl den, at g¢re de Dele af 

fi.)slg•·pnland, so111 cndnu er »l ngen

mandsland«, til dansk Land, fs>~r 
Dommen i Haag falder. Derved hin
drer Danmurk, at Sagen om Erik den 

Hpdes Land oliver en saakaldt Pr¢
vesag og kommer til at i'\dcbrere en 

Afgprehe ar, hvem af de to Lande, 
0stgrs>~nland skal tilfalde. 

Ser vi paa delle i Uvirksomhed, 
udtalte Dr. Smedal, belyder det, at 

Landct bliver taget bQrt lige for Nre
scn af os. 

Kommer SydpstgrpnJand ind un

der dansk Suve'rreoitet, vii dette 
mcdfpre ,at Landct bliver Iukket, 
fpr 0stgr¢nlandsoverenskomsten ud-

1¢ber i 1944. I Sydpslgrf)nland er der 
v::crdifulde Havne, som kunde blive 

udmrorkedc Stssttepunkter for Fiske· 
l'iet. Det er i Norges og andre fiske
rilnte~·essercde Nationers Interesse, 

at sandanne Havne bevares aabne. 
Til Slut spurgle ,Dagbladet< Dr. 

Smedal, om en Okkupalioit Ira norsk 
Side nu er npdvendig, og om den b¢r 
ske slraks. Derlil svarede Dr. Sme
dal: Ja. 
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GL. M0NT 4. K0BENHA,..VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

__ E.k..s.f..r.abJ .artet 

ekriver den 'UL/1932. 
I 

. 
I Lobet af en .Not-eYeksling med 

i:ien danske Regering har ,Regeringen 
i Oslo nedlagt Protest mod, at den 
danske Regering bar udrustet llmul 
'Ra6mu&sen og Lauge Koch med Politi
myndighed under deres Ophold i Oren
land i Sommer. Som om der Yar no· 
~l,lt nyt eller mrerkeligt i, at vi hcr

hjemmefra medgiver vore Gr0nlands
l'fljsende en saadan Politimyndigbed I 
Dct er noget, der er pl'aktiseret i Aar
l'rekker, og det er da blot; en selvfelge-

1 ig Sag, Itt Danskerne opl'etholder Po- den ene Parts Side foretages nye 
litimyndigheden i et dansk Landom- Skridt netop paa det Omraade og af 
raade. Hl'em skulde ellers gere det1 deo Karakter, som Domstolen skaJ 
~Raske Mustafa. Kemal eller Kongen demme om I Rent bortset fra, om .Sor· 
af .Monacof Efter hnd vi erfarer bar ge bar nogen som heist Anledning til 
den danske Regering besluttet at lreg- a.l den Nervositet, som dets Optrreden 
ge den norske Prot~st ubesva.ret til aabenbarer - og nogen saadan Anled
Side. Intet s,·ar er ogsaa et Svar. ning foreligger efter vor Opfattelse 
H Yad er der at s,·are paa f H vis man abeolut ikke - sa a maa det dog be-
fra e.n eller anden Side protesterer 
mod, at 2 plus 2 er 4, besvarer ma.n det 
<log l1elst med heflig Tavshed I Hvad 
er der at svare paa 7 

Lragtes som en Selvfelgelighfld, at 
denne Nervositet ikke t.er give sig Ud
slag i et nyt Overgreb af samme Ar 

som det, der er til Behandling ved 
Domstolen. Pa.a dette ~unkt vii mao 
med Grund anta.ge, at Dommerne i 
Haag ikke vil ~orstaa Spog, men at 
deres Standpunkt vil vrere et udtryk
kcligt og umisforstaaeligt: Fingrene 

a£ Fadet1 saa lrenge vi sidder som "in
ternational Domstol! Forhaal>entl.ig 
-, og ikke rni ndst for deres egen Skyld 

Ikke des mindre synes det selvfol
gelige danske Standpunkt i denne Sag 
at have vakt en betydelig Uro og Vre· 
(:}e i Norge, og den kendte D r. Smedal 
•har offe!ltligt eTklreret, at Sagen vil 

og l>er mcdfore, at Nor~e beslagJreg
ger (okkuprrer) mere Land i Ql·~n
lanrl. Vi vii nu dog nok S'e d~:tte, fer 
;vi tror det. En saadan Optrreclen fra 
N orges Side, mens hele Grenlandssa
gcn er til Rehandling >ed Domstolen 

i Haag, 'il utvi>lsomt ha,-e en helt a.n
aen Yirkning end den, der tilsigtes. 
lEr der noget, hYorom der ikke skulde 
;\rcre r,·id, saa er det yp] dette, at 

!XJens Retten ~idder, maa der ikkil fra 

- vii det i r~>tte Tid gaa op for Nord-
mrendene, R.t de kunde nreppe begaa 
stDrre Fejl, for ikke at sige D umhed, 
end at Ja,·e BeslaglmggeJse Nr. 2 oppe 
i Grenlanel endnu mens Dommerne 
sidder og forhandler om Beslaglreggelse 
N r.!.. 



GL. MeJNrl' 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL. 11,995 

Bladet: 

skri ver de~ j ~\ , 932 

~ SJE-edal vii ol~kupere 
hele Ostgr~nland. 

Den over-energi&ke Nordmand krawer lorpget 
nor&k Aktivitet. 

Oslo, Tirsdag. R.B. 

DAGBLAOET bar haft en Samtale 

Jned Dr. Smedal, Forma.nd t I&-

bmre en A!g0relse at, hvem at de 2 

La,nde 0stgronla.nd skal tiltalde. 

Scr vi pa.a dctte 1 Uvirk.somhed, ud-
.b.a.vsraadet sa.mt Medlem a.t den norske l.a.lte Dr. Smedal, betyder det, at La.n

Grenla.ndsdelegation, om den nye Sl- det bliver ta.get bort llge for Nmsen 
tuaUon, som er opstaaet pa.a Syd0st- a.t oe. 
grenla.nd. 

Dr. Smeda.l fremhmver, at naar den 
da.nske Regering er ga.a.et til et saa 
opsigtvmkkende Skridt m1dt under Pro-

"Norge maa okkupere 
llrak•!" 

Kommer Syd0stgr0nla.nd ind under 
oessen som at give en altom!attende dansk Suver&~netct, vil dette medt0re, 

Pollt:imyndighed til de da.nske Ekspedi- at La.ndet bllver lukket. f0r 0stgren. 

lloner, er Hensigten uden Tvivl den landsoverenskomsten udJ0bcr· I 19H. 1 

at g0re ile Dele at estgr
0nla.nd, som Syd0stgr0nland er der vmrdifulde Hav

endnu er .. lJ:Igenmandsla.nd", til da.nsk ne, som kunde bllve udnuerkede St0tte
L&nd, f0r Dommen 1 Haag !alder. Der-

punkter !or Flskerlet. Det er I Norges ved hindrer Dan.mark, at Sagen om 
og andre tlskerl!nteresserede Nationers Erik den ROOes Land bliver en saa-
Interw:.se, at saadanne Havne bevares ka.ldt Prevesag og kommer tn at lnde- a.abne. 

Til Slut spurgte Dagbladet Dr . .Sme-

dal, om en Okkupation !ra norsk Side 
nu er n0dvendig og om den ber ske 
straks. 

Dertil svare<le Dr. Smedal: Ja., 

-



--

I 

GL. M0NT 4, K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

--~~ !_!:S~~ -

skriver den 6 JUL~ 19~~ 
I -r. 

Dr. Smedat 
vil okKupere 
Sydestgrenland 

~ 

Eu mall»laceret Udtalelse 
ar hha vsraadet• Form and 

Oslo, Tii•sdag, (H. B.) 
;r"\ agbladel" bar h af'L en Iron

" U gere Samtale med Dr. S m e
ll a I, der er Formand i Ishavsraa
lct samt ~led !em af den norskc 1 

lil'Onlandsdelegation, om den nyc 
Situation, som er opslaact pan Syd
,,slgronland. 

Dr. Smodal frcmhmvedc, at naar 
den danske Regering er gaaet til et 
saa opsi8Lvrekkenrle Skridt midt un 
der Processen, som at give en 1\ltom
fattende Po1Himyndig1lcd til de dan
ske Ekspedltioner, er Henslgten uden 
Tvlvl den, at gare de Dele ar est. 
granland, som endnu er , lngon
mandsland" til dansk Land, fer Dom- J 
men I Haag !.alder. Derved hlndr·cr 
Da,nmaN<, at Sagen om Erik den 
Rede,s Land bliver en saakaldt Pro
vos.ag og komme~ til &t inclebtl:ro on 
Afgorelse a..r, hvc.m af de to Lamde, 
0stgronland skal tufalde. 
Sor vi paa dotte i UVilrksomhcd, udt.al. 

te Or. Smedal, betydcll' de , at T..andot 
blive1· tagot bort lige for N~sen a.C 06, 9g antlr·c tiskeinteresscrcde Nationers 
Kommer Sydosfgr0Illand ind under lntcrcsc, at Madanne Havne bevarr$ 
dansk SuvermnHet, vii delLe modferc, aabnc. 
at lAlndat bliver lukkct, Ostgronlands· Til Slut spurgtc .,Dagbladet" Dr. 
overenskomsten udlober i 1944. I Syu., Smcdal, om en Okkupation fra. norsk 
I'!Stgr'Onland er der vret•difuldc Havne, Side nu er nodvendlg, og om den ber 
som kunde blive udmrerkedc Stottc· Akc siM>ks. Dertll l!Yat·ede Dr. Smed&l: 
punkter fo1· Flskeriet. Dot er I Not·gee Ja. 
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GL. M0NT 4. K0BENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 
} \ ... . k '!' .. ' · • ugs ij z.o.6n' . 

sluiver den 

Dr. Smedal er bange for, 
at , antfe? 1;liver taget bort 

lige lor Nasen ai os.11 

N ORSK ,DAGBLADET" har ha.tt en 
Sa.mta.Ie med Fonna.nden 1 1$

ha.vsra.a.det, Dr. Smeda.l de.r erklrerer, 
at naa.r den danske Regerlng er ga.aet 
til .saa opsigtvmkk.ende Skrldt midt 
under Proceduren oom at give en alt
omfattende Polltimyndjghed til de 
da.n&:e Ekspeddttoner, er Hensigten 
uden Tvtvl den, a.t g~re de Dele at 
0stgrS!Jnland, de.r endnu er ,,Ingen
mandsla.nd", til dan.<lk Land f~r Dom
men 1 Haag falder, hvorved Danmark 
hindrer Sagen om Erik den ~de.s Land 
I a.t bllve en saak>a.ldt Pr~?Svesa.g med 
Betydn.lng tor det 9fV"rige 0stgrpnland. 

Ser vi paa dette 1 Uvlrk.somhecl, ud
t.aJ.er Dr. Smedal, betyder det, at Lan
det bliver taget bort llge for Nresen 
at os. Der er vmrcti!ulde Havne t Syd
¢Stgl'S!Jnla.nd, og det er af Betydn.ln.g 
for Norge og andre fl.skerllntere.s.sere
de Sta.ter, at de ikke lukke.s, ffjr 
Gr¢nla.nds-Overenskom.sten udl¢ber 1 
1944. 

Tll1 Slut svarede Dr. Smedal Ja paa 
St)9lrgsma.a.let, om en Okkupation tra 

mussen har haft d.et paa s1ne Farter 
t.U Thule, og som Kolo~tyreren d 
An.gma.g.ssaUk a.lt1d har haft det over 
de StrrelQ)inger, hvor ha.n har frer
dedes. 

Danmwrk ma:~. selvf!lllgellg nu som 
f~?ST Slilgen tn.da.nkede.s !or Ha.ag-Dom
stolen, handle ud fra .sln paa For
haand kendte Op!a.ttelse at dets Ret. 
Det er be.synderllgt, at dette kan op
h.l.dse Dr. Smeda.l og !remkalde Ta.len 
om Nflldvendigheden a.t en ny Okku
patlon. Det turde dog lkke vrere no
gen Hemmellghed, at det hele Tiden 
har vreret da.n.sk Opfattelse, at hele 
GI'S!Jnland er da.nsk Land, og det ka.n 
nreppe vrekke Forundri.ng, at Da.n-

norsk Sfde nu er n¢dvendig, og om Ostgrf)nlanct, hvor Dr. Smectal nu krcever 
den b~r ske straks. videre Skrt.dt tra norsk sute. 

lntet nyt F remstfid Ira 
dansk Side. 

Fra daook Side vlJ. man lnden.for 

mark uden nogen Florandrlng i sln 
tldligere Polltik hamier sit gamle 
Standpunkt. 

alle Kredse bootemt hrevde, at der 
lkke 1 Aar er sket n.oget nyt F'l·em- Fridtjol Nansen 
stf!d: De danske Ek.spedition.sledere om Syd.Sstgrf)nland. 
ha.r faaet Polltlmyndighed, gan.ske Naar Dr. Smeda.1 specielt ruevncr Syd-
som Lauge Koch fik det 1 Fjor efter 

1 

"stgrPnland, Lw-de der maaske vrere 
Bruddet med Nor,ge, som Knud .Ras- Grund til at erLndre am, hvact FlUdtjof 

Na.nsen saa sent 110m 1924 skrev 1 .. Tidens 
Tegn": 

,.Hele den sydlige del av ¢stkysten fra 
Kap Farvel like nord tll omtrent 69 gr. 

n. br. er f~rst berelst og k6rtla.gt av tre 
d.anske ekspediti-oner. Doouten har da.n
skene anlagt en fast station J Angmag

saJ.l.k.. Nord:lruendene b.n, saa vidt ~ 
skJ~r. ingen fo'Ni'l'dng gj~ pi\ dleln.M 
kyst, de bar .snf('Sdt nak vreret 1 land der. 
Dertdl kommer, at den lngen Vrerd1 bal. 

for norsk !angst, og drivJsen gJ!»' den 
vanskellg t~Jgjamgellg mestedelen a.v 
a.rct". Taltb. 
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GL. M0NT 4. 1(0BENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

skriver den 6 J~U 1932 

Norsk 
Nervssiter 

En Protest Ira Norge i Anledning 
af Politimyndigheden til de dan~ 

•he Ekspeditionslederc. 

Det har i Norge vakt nogen N er .. 

vesitet, at Lauge Koch og K nud Ra,.. 

mussen bar faa.et Politimyndighed 

j under deres Ophold i 0stgrsnland~ 
1 Der er i den Anledning fra norak Sid~ 
rettet en Foreepsrgsel til den da.nskt~ 

Regering, Paa. denne Foreapergael er. 

der na.turligvis afgivet et Bvar, men 

I Sva.ret har ikke vmret tilfredsatillende 

.for den norake Regering, og i Gaar e~: 

der indJebet en Note, hvori der ned4 

lregges en Protest mod det skete. Derved 

er intet at gsre, og den aidste norak:e 

Note vii ikke give Anledniog til noget 

Snr fra danak Side. 

Det er i svrigt avrert at forst&&, &ti 

denne Sag bar kunnet vrek.ke Opauerk .. 

somhed i Norge. Det er kun na.tur• 

1igt, at Ekspeditionslederne forsynea 

med Politimyndighed; der er intefJ 

nyt heri, og der er intet mmrkeligt 
derved. Lige sa.a selvfelgeligt er det, 
at denne Politimyndighede-Overdra.
gelse iJske kan faa nogen eom holst; 
IndfJydelse paa. Afgerelsen i Haag ...... 
for Resten erklmrede den danske R&. 
gering a.llerede i F jor, at de Ting, de-: 
ma.atte foregaa vedrerende Gronla.nd, 
medens Sagens Bebandling for Retten 
st~d paa, naturligvis ikke kuode til~ 
lregges nogen Betydning for den end01 
lige Afgorelse. Under disse Forhold 
synes det nntt>gteligt, som om Nord .. 
mrendene tager 1idt for tungt paa Sllli 
gerne. 
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Bladet: 

Soria ltf~ .. l·~oii: , .. n 
- --· --- ~- .... -- ··-· ·- ·--

skriver den 6 JULf,1Q1? 

- Vii Norge atter 
r okkupere. 

En Udta1else af Ur. Smeda.l. 
Oslo, TirS<l'ag (RIB) 

•Dag~bJadet• har haft en Samta:e 
med Dr. SmedaJ, der <er .Foo1llland i 
Ishavsraadet srunt ltedlean at d·Em 
oorske Grnn1andsd~1<egation, 001. dl)n 
~ Situation, soon er Olpstaa,et O"JQa 
Sy~·~raruland. 

Rr. Smeda! freJJ:Ih.rev&de, at nailr 
den danske Regering Yar gaaet til ct 
saa Oop.sigtvre4clrende So'kr.idt otidt un
der Processen, som at give en aJtorn-

1 fattende Politimytnrughed til de dan- • 
shl EksJ>e<iitioner, er .Hensigten uden I 
Tvivl den at gm-e de Dele at 0stgren. l 
land, soon endnn en- •Ingenmandsland• 
til da:nsk Land, fiJl" Dommen i Haag 
CaJ,der. Derved hindrer Danmart, at 
Sagen om Erik den ROOes Lana ~liver 
en saa:kal<it Provesag og kmnmer tU 
at indebalre en Afg0:00lse af, l}'vem ar 
de to Lande, 0s~r.0Dla'll.d t kaJ. tJJ. 
falde. 

Ser vti. paa dette i Uvirklsomhetl, ud
taJ.te Da:-. &nedal, betyder det, at Lan
det ibliver taget bort 1ige :r:or Nre.sw1 
af os. 

Kommer SY'Qootgranland in<] urud!llr 
cansk Suverrenitet, vil dette medllo're, 
a·t Landet ,bJivea- lukket, lfer 0stgra:t
!andsov-erensk-mnsten udle~be.r i 1944. 
I Syd0stgranland e.r der "V'lerd.iJful,le 
Ravne, som kunde bl:ive udmterfrede 
SUJttepunkt&r fur Fiskeriet. Det er i 
Noorges og andre ftsker.i!interesseredo 
Nationers Interesse, at saadanne Hav
ne bevares aa.bn~ 

Til Sllut s,purgte ·D~bladetc Dr. 
Smedal, om en O~tion fra oors'k 
Side nn er Mdvendig, og om den bo:
llke straks. Derti1 svared~ Dr. Smedal: 
Ja. 
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Bladet: 

Tideudf\ 
_ ....... t ... •t······--· .. ··-··· .. •· .. •·· ····-· ..... ·-·-····- ·--· .. ·f··~· -·----,--

{ . o/i. 11\. 

skriver den -Hr. Sme.dal ·vif1 

~okkupere jgen. 
, Et opsigtvakkende Skridt 
midt under Processen". 

OSLO, TIRSDAd: RB. 

D AGBLADET h.ar haft en SamtaJe 
med Dr. Smedal, Forml!-nd 1 Ishavs

raadet samt MecHem at den norske Gr~n-, 
land.sciel.egJation, om den nye Sittmtio.n, 
som er opstaaet paa Syd¢st.g:r¢n1aoo. 

Dr. SmedaJ fremhrever, at naar den 
daiJSke Regering er gaaet til et sa.a op
slgtvrek:kende Skridt mi.<ilP under Prooes
sen, som at give en aJtomfa.ttende Pollti
myndlghed tU de oa.nske Ekspediitioner, er 
Hensi~en ude.n Tvivl den at g0rf: de Dele 
af 0stgrpnland, som endnu er .. Ingen
mandsla.nd'', tll dansk Land, fr<1r Dom
men 1 HaGg falder. Derved hindre:r Dan
mark, at Sagen om Erik den R¢des Land 
bliver en · saa.kaldt. Pr!<}vesa,g, og kommer 
til at lntiebrere en A!g¢relse a.f, hvem at 
de to Lande, 0stgr¢nland ska.l tilfalde. 

Ser vi pa.a dette 1 Uvirksomhed. udtalte 
Dr. Smedal, ~tyder det, at Landet bllver 
taget bort llge for Nresen a! os, 

- - Kommer Syd¢stgr~nland lnd un
der da.nsk Suvermr.etet, vi! dette medlf~, 
at La.n.det bliver luklret, f~r Gr(<1nla.nds
Overenskomsten udl¢ber 1 1944.. I Syd~t
gr¢nland er cler vrerdifulde Havne, som 
kuncle b!ive udmlP.orkede S~ttepunkter for 
Fiskeriet. Det er I Norges og anc!.re !iske
riinteresse:rede Nationers Interesse, at 
sa.a.cla.nne Ha.vne beya.res aabne. 

Tll Slut spurgte ,Dagb!adet" Dr. Sme
daJ, om en Okltupation tra norsk Side 
nu er n¢dvendig, og om den bj:jr ske 
straks. 

Dertil svarede Dr. Smedal: Ja. 
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Bladet: 

= 1< ,.. • r a b ' a d e f 

skrive1• den ~ 1932 

Smedal h~vder, deter 
nsdvendigt som Modtrmk 
mod Danskernes Politi-

1, myndighed. 

O&lo, i Doi. 
Priuat lrn- l!lutro lilod~J. 

Det norske lshavaraade Formand 
Advokat Smedal, udtaler I Dag til 
, Dqbladet", at det etrake vii bllve 
n•dvendtgt at foretage en norsk Ok· 
kupation at Setgrsnland paa Qrund 
af den Polltlmyndighed, der fra danek 
Side er gJvet. , Hvle Norge forbllver 
uvfrkeom", udtaler Hr. Smedal, ,riel· 
kerer man, at Setgrenland bllver bort· 
-..appet for Naeen af oa". 



GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

skriver den L 

NoteudY.eksling oril::-Roliti
myDdigheden piia'Grenland 
Misforn~jelse i den norske Presse over, at Danmark hrevder sin H~jhedsret. 

Oslo, Mandag. (R.B.) 
Ifelge Morgenbladene skal Aarcls 

store norske Gr0olandsekspedition 
rejse fra Oslo fGrslkommendeTors
dag. Dampswibet »Polarbjern«, 
som Ekspeditionen slml benytte, 
kommer til Oslo i Dag eller senest 
i Morgen. Ekspeditionen vil kom
me HI at bestaa' af mellem 30 og 
50 Mand og vil, efter hvad Morgen
bladene erfarer, blive Iedet af In
genier A. C. Orvin ved Svalbard
kontoret, idet Docent lloel ikke vil 
faa Lejlighed til at deltage paa 
Grund af sine mange Virksomhe
der hjemme. 

Processen for Haag-Domstolen fo
regaar, og skriver, at delle er en 
saa alvorlig Foreteelse, at den nor
ske Regering vanskeligt kan slaa 
sig til Ro med at spille den passive 
Tilslcucrs Rolle. 

* * - * 
Efter hvad vi fra kompcleol Side 

erfarer, er del rigtigt, at der an
gaaende Polilimyndigheden paa 
0stgr.enland bar vreret udveks1et 
Noter mellem den danske og den 
norske Regering. 

Begrundelsen for, at vore Ud
sendinge af Regeringen er blevet 
udstyret med Politimyndighed, er 
ganske ligctH. Danm·ark har altid 
og vii frcmdeles, indtil Dommen 
falder, hrevde sin Overh.ejhedsret 
over hele Grenland. Der er intet 
mrerkeligt i, at de danske Ekspedi
tioner, der udsendes, skal kunne 
ud.eve Myndighed ogsaa over Egne, 
hvor Nordmrend bar slaaet sig ned. 
Den Undren, som den norske Pres
se lregger for Dagen, er derfor for 
danske 0jne uforstaaelig. 

» Tidens Tegnc offentliggor el 
Telegram fra sin kebenhavnske 
Korrespondent, hvori det hedder, 
at den norske Minister i Koben
bavn, Huilfeldt, skal have faaet en 
ny Note fra del danske Udenrigs
ministerium i Anledning af Greo
landssagen. Bladet lmytter nogle 
re'daktionelle Bemrerknioger til 
Meddelelseo og fremhrever, at det 
i deone Note efter al Sandsyolig
bed oplyses, at Danmark bar givet 
Politimyndighed til sam.Uige dan
ske Ekspediliooer til 0stgranland . . Bladet finder delle beklageligt og Udenrlgsmlnister Braadlalld skriver til Slu t, at Meniogen med villkke udtale slg. et saadant Skridt er at foregribe en Oslo, Mandag. (R.B.) Afgarelse, som begge Lande var Ude$igsm,nister Braadland op-blevet enige om at overlade til in- lyser i \Jiddags paa Foresp.ergsel ternational Dom. Det er en Hen- · fra Norsk Telegrambyraa, at den synsleslled, der let lwn bringe an- omtalte Note fra Danmark angaadre Skridt efter sig. ende Tildelingen af Politimyndig-»Afleoposten« indebolder ligele- bed til Lederne af visse danske des en Artikel om samme Spargs- Ekspeditioner nu er indl.ebet til maal. Bladct bcklager, at Danmark I Udcnrigsministeriet. Qdenrigsmigiver Politimyndighed til de d an- nisteren kunde ikke i 0jeblikket ske Gnmlandsekspeditoner, medens udtale sig om Notens lndhold. 

.-J 
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I shavsnidets forman fi 
dr. S medal uttaler sig. 

· Det norske Sydast-Oranl•nd, 
som danskene vii b·esette. 

I anledning av den nye situa- at landet nappes vekk Jike for 
sjon som er opstAtt pA Syd~st- nesen pA oss. 
Gr~nland, bar Dagbladet batt Kommer Syd~st-Gr~nland un
en samtale med isbavsrAdets der dansk suverenitet, vil dette 
formann og medlem av den nor- medf~re, at landet blir luk
ske Gr~nlandsdelegasjon dr. ket straks 0st-Gr~nlands-over
S medaL Dagbladet swr: enskomsten l~per ut i 1944. De 

_ Hvorfor bar den danske plaseringer av innffS<lte opover 
kysten fra Lindenowfjorden til 
Umivik som nu Knud Rasmus-

regjering midt under proses~en 
gAtt til et sA op~iktvekkende 
skritt som A gi altomfattendt ~ens ek~pedisjon skal !oreta, vi-
politimyndighet til de danske ser med tydeligbet at grunnla
ekspedisjoner? get legges til retta for inrtf~rsel 

av monopol og a v s p e r r 1 n g 
- Hensikten er u.ten tvil den -hvis 1andet bl4' dansk, 

A gj~re de deler av 0st-Gr~rtland I Syd~st-G~nland er der ver
som ennu er ingenmannsland, difulle bavner s.otn kunde bli ut
ti1 dansk land f ~ r d o m m en merkede st~ttepunkter for fi
f a 11 e r, svarer dr .. S m e d a 1. sket, bAde ved 0st-Gr~nland og 
Derved bindrer Danrnark at sa- Vest-Gr~nland. Det er i var og 
ken om Eirik Raudes land blir andre fiskeriinteresserte nasjo
en sakalt «Test-casu, som altsA ners interesse at disse havner 
skulde vmre avgj~rende for bevares Apne, og derfor rna vi 
bvem av de to land 0st-Gr~nland hindre at landet kommer under 
skal tilfalle. dansk suverenitet og avsperring. 

Danrnark bar med andre ord Til slutt sp~r vi doktor Sme
selv avgj9lrelsen i sin hAnd f~r dal: . 
domrnen blir avsagt ved A p;j~re - Mener De at en okkupasjon 
det gr~nlandske ingenrnanns- fra norsk side ;nu er R~dvendig 
land til dansk land. Ser vi pA og at den bpjr skje straks? 
dette i uvirksornhet, bet-yr det - Ja. 

t&&~ .... 
a ,.ut• / NCJ"s~!' .............. ~· ..... ··· 

Ka.rte~ viser den sydlige del av f)st-Grt:fnland. De skra.ve.rie 
partier er de omrider hvor l'inn D e v o 1 d og Ole M o r t e n-s e n fanget og bygget bus under overvintringen si$te vinter, 
og hvor deres elaiped:lJjoner fremdeles opholder sig. Dette kar
tet glr fra Gr;nla.nda sydsp:lJs til eskimokolonien Angmagaa.
Iik. Strekningen nordover fra Angma.gsalik til Scoresbyaund 
er minst like ~ lang, og sA kommer man f,Srst til Eirik Raudea 
land. Den store avatand mellem disse to .omrf.der gjjlfr a.t de 
spiller en. vesentlig roUe t den ;konomiake utnyttelse a.v Gr;n. land. Landet her nede er skAret op av dype fjorder og tra.nge 
aund mellem mange ;yer. Dartor byr det fortreffellge h a v -n e r, aom dan:ner utp:ngrunkt for fa.ngst og !iske. Ikke bare 
for det rike f:lJke som efter Devolda og Mortensens erfarin
ger kan drivea pi bankene utenfor, men hva.d eom i denne for
bindelse er enda viktigere: Disse havnw da.nner basis for 
fa.:ngst- og fiikerlvirkaom.het pf. V e s t - G r ; n 1 a n d. Streknin
gene ligger jo sf. langt syd, om trent pf. bred degrader som 
lem Trond.hei.m., 



-· 

GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet : Bsrs~ c 

skriver den 

Politimyndig~eden~ 
paa lJstgrsnla·nd 

--o:S>--
En ny norsk &kspedUion 

og en ny norsk Note 

Oslo, l\landag. (R.B.). 
I Feige Morgeobladene skal 

Aarets stvre norske GrS<nlands
ekspedJtlon 'l.'ejse fra. Oslo ferst
komend,e Torsdag. Dampskil>et 
,,.Polarbjern", som Ekspeditionen 
skaJ benyt~. kommer til Oslo i 
Dag eller senest i Morgen. Eks
pediti.:>nen vii komme til at bestaa 
af mellem 30 og 50 Mand og vii 
efter hvad Morgenbladene erfar&r, 
blfve looet M lngenier A. C. 0 r
v in vect Svalbardkontoret, idet 
Docent Hoe 1 lkke vii faa Anloo
ning 'til at deltage paa Grund at 
sine mange Vjrksombed-er bjem
me. 

,Tidens Tegn" offentligger el Tele
gram fra ein kebenhavnske Korre
spondent, bvorf det hedder, at den 
norske Minister i Kebenha vn H u i t
f e l d t skal have faaet en ny Note 
fra det danek·e Udenrigsministerium 
i Anlednlng af Grenlandssagen. Bla
det knytter nogle rectaktionelle Be
mmrkninger til Meddelelsen og frem
bmver, at det i dennc Note efter al 
Sandeynlighed oply8es, at Da.nmark 
bar givet Politimynd.ighed til samt li
ge danske Ekspedilioner til 0stgr0n
la od. Bladct findet· dette beklageligt 
og skt-iver til Slut, a t Meningen ved 
et .saadant Skl-idt cr at foregribe en 
A£g0relse, eom begge Lande var ble
vet enlge om at overlade til Interna
tional Dom. Det er en Hensynsl-06hed, 
der let kan brlnge andre- S;kridt e!ter 
sig. 

,.Aitenposten" indeholder Ugeledes 
en Artikel om samme Sp0rgsm.aal. 
Bladet beklqer, at Daumark giver 
Politimyndighed til de danske Gr0n· 
l&Ddsek&pedltioner, medens Procce
sen for Ha.ag Domstolen foregaar og 
E>kriver, at dette er en saa alvorlig 
Forcteelse, at den no.t;_ske Regering 
vanskeligt kao slaa eig til ~Ro med at 

den passive Tllskue.rs Rolle. 

l1dtalelse af Udenrlgsmlnbter 
Braadland 

Oslo, Mandag Aften. (R.B.) 
Udenrlgsminister Bra ad 1 a. n d 

i Middags paa Fol'eSPfJl'g
fra N•.msk Telegrambyraa, &t 
om tal t& Note fra Danmark .an 

de Tildelingen a.f Politf.myn 
til Lederne af visse dan 
itioner nu er indlebet 
gsminfsteriet. U 

kunde ikke i 

• 
bekendt er det 

amdene selv, som har 

timyndigh·eden" i nd i ,,Grl!jn 

per.gsmaalet", idet 

fG r ,;Okkupatdonen" 

-Erik den Redes Lanrl", udruetede 

Dooent H o e I med P<lliUmyndi.g

hed over Nordmamdene i 0stgll.en

land. Da man fra. dansk Side un

der Paaberaa.belse af den danske 

Su,veramitet meddeJte NJrdmam

den~, at Konsekveusen heraf 

maatte blive, at Lauge Koch 

maatte udrustes med Politimyn

ditr}led overfor aile paa 0stgrBn

land, blev Nordmrenden~ be.tren

kelige ved deres eget Misgreb. 

Imidlertid kom ,Okkupationen" -

og Haag-Sagen. Og indtil den siger 

noge t andet med Hensyn UI Dan

marks tidligere anerkendte Suv-e

t·renitet ()Vtw Grenland, vii man 

fra dausk Sjde handle ud fra den

ne Suv-E!Iramitets Forudsretninger 

og fot"beholde sig at ud0ve P()liti· 

myndighed i 12Jstgr0nland Ugesom 
V-est.grenland. 

. I 
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Bladet : 

skriver den 

Angmagsalik og Scoresbysund 
skal vare danske Enklaver i 

norsk T emtorium! 
O&IG, M:nnda.g. 

E N AlF NORGES krnftigste Gren-
lan<lsakti v:istex:, Professor Oarl Mar

straruler, offentli~w i Morgen i ,Ti
dens Tegn" en meget a.gitntorisk Arlikel, 
ht:ori han opfordrer den 'n<n"ske Regering 
til ogsaa. a.t okku.pere Sydestrmmland. 

Han bringer ot Forlydende om, a.t; Re
geringena a:rittiske Kontor er for ejehlik
kelig Okkupntion; det sa.mme groldor Is
ha.vaomraa.det og Grenl~egat.ionen. 
Profee.'!Or Marstrander l:uevder, at dette 
Skridt er en Nedvendighed efter den sid
ste danske Note. 

Som Stillingen er i 0s~enla.nd i Dag, 
vii en Afgerelse i Haag i Norges Faver 
sige det. ll&tillll& som at hele 0stgrenland 
bliver norsk undtagen Angma.gsalik: og 
Eskimokolonien ved Sooresbysund. Dan
mark bar ikke og har aldrig haft nogen I 
som heist Erhvervsinteresser pa.a denne 
Kystlinje, eom for norsk: Neeringsliv der-

, imod h&r en Betydning som ing~ anden I 
IDel af 0stgrenla.nd. 

Vi behever, w ives- Profe.ssoren, den
ne Kyst som Ste·ttepunkt for vort ll!'isk~ 
ri, ogsaa paa. Vestgrenland, og vi har 
Brug for Ha.VDo, hv-or vore IFanget- og 
Fi.skefartejer kan eege ind, og I,agre, 
hvor de kan kompletteJ:e deres Udrust
ning. SiLuationen er i Dag i Norgea Fa
ver, men om nogle Uger kan Forholdet 
v;ere vendt om. 

A.rtik:Jen slutter med en Opfardring 
til tiklke at seude nye Nator til Danm.ark, 
men okkupere helo 0s1:grenland. 
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Bladet: 

( 
skriver den 4 JUt i 19J2 

Norsk Mislornpjelsf' med 
de danske Eh peditioners 
Politimyndighed. 

OSLO, MANDAG. RB. 
I Ffflge Morgenbladene skaJ Aarets 

store norske Grpnlandsekspedtt.lon 
rej.se tra OSlo fj'6rstkommende Tors
dag. Dampskibet ,,Polarbjpm", som 
Ekspedl.t.ionen skaJ benytte, kommer 
til Osio 1 Da.g eller .Senoot 1 Morgen. 
Ek.spedit:.ionen vii k.omme til at be
sta.a af mellem 30 og 50 Mamd og vil, 

efter hvad MOl'genbladene erfareil', 
blive Iedet af Ingenlt<Sr A. C. Orvin , 

ved SvaJb~;trdkOl'lltoret, lde't Docent 
Hoel ikke vll faa Anlednln.g t1l at de~
tage paa Grund a! sine mange Vl.tk
somhed.er hjemme . 

.,Tlden.s Tegn" offenUiggpr et Tele
gram fra sin kpbanhavn.ske Kor~
sponOOnt, hvori det hedder, at den 
norske Minister 1 K~nhavn Huit

feldt skal have faa.et en ny Note fra 
det da.nslre Uden.rlgsm.Lntsterium 1 
Anlednling af Gr~nlandssagen. Bladet 
knyttier no.gle reda.ktionelle Bemrerk
n1l'l.g'& til Meddele!.<;en eg fremhrever, 

a.t det 1 denne Note efter al Sand
synJ.I.ghed oplyses, at Da.nmark har 
g1 vet PQJ.lt.imyn.c11ghed tll sam tlige 
da.nske Ekspedibion.er til $2)stgr¢nla.nd. 

Bla.det finder ctette bekLageligt og 
skriver tlll Slut, at Me!n1ngoo ved et 
saadant Skr1dt er at foregribe en Af
g9)relse, som begge Lande var blevet 
enige om at overla.cte tu international 
Dom. Det er en Hen.synsl~hed, der 
let ka.n brlnge andre Skrldt efter sl.g . 

.,Arten.posten" !Jndeholder Ugeledes 
en Artikel om sa.mme Sp9Jrgsm.aaJ. 
Bladet beklager, at Danmark giver 
PQJ.lbimyndighed tU de daMke Gnsn
iandsekspeditkmer, medens Prooossen 
for Haag-D<>m3tolen fo.regaa.r, og skri

ver, at dette ex en sa.a alvorllg Fore
teel.se, at den norske Regerl;ng van
slreUgt mn slaa sig til Ro med a.t 
spULe den pas..cnve Tilskuers Rolle. 

E FTER hva,d vl er!a.rer, ha.r der 
fundet et Notesldfte Sted om 

Polltimyndigheden mellem den do.n
ske og norske Reger!ng. 

Til selve Sagen mener vl 1 ~vrfg,t, 

at der er f~lgende at slge: Der er In- Danmark maa selvf~lgellg nu som ff6r 
tet som heist mrerkellgt 1, at der nu' Sagen lndankedes, ha.ndle ud fra sin 
gives de forskelllge danske Ekspedl- paa Forhaand kendte Opfattelse af 
t.donschefer samme Po11t1myndlgheld dets Re-t. Fra dansk Side er det aile· 

som den, Lauge Koch fik I Fjor. Det rede 1 Fjor blevet sagt, at R_!!tsafg~· 
er en simpel F9)lge deraf og lndehol- relsen utvivlsomt maa ske paa Grund• 
der intet nyt Prlncip, lntet nyt Frem- lag a! de Kendsgerninger, som fore• 

s~. §.Om nogle 1 Norge synes at tro. Iaa, da Sage~ begynd~. 
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Bladet: 

ektiver de6 

Der tales aabenlyst om nye Skridt fra Norges 
Side, fordi Danmark har givet Politimyndig

hed til danske Mwnd i dansk Land 

Hoel~ kommer ikke til Gr-nland 

DEN norske 0stgronlands-Eksped ition, dcr skal af Sted med ,Polar .. 

bjem", er nu ved at g0re sig startklar. Skibct kommer antagelig 

i lJag til Oslo for at indtage den sid

ste Last, og rt Oslo-Telegram angiver 

i Dag Ekspeditionens Deltagerantal 

ti l det noget svsvende 80--50 M and. 

Den sterste Nyhed er, at Docent 
Hoel i Aar ikke kommer til GrtJnland. 

Ekspeditionen vi1 i Aar blive led~t af 

Ingenier A. C. Orvin ved Sva.Iltard- ' 

kontoret, mens Hoel bliver hjemme for 

at a.rbejde for sit Professorat og for 

Forberedelst>r til Haag, - maaske er 

han heller ikke alt for glad over at 

skulle konkurrere med den store, dan

eke Indsats og vil hellere sidde i Oslo 

og lrese Politik. 

Samtidig med, at ,Polarbjern" er 

ved at blive gjort klar, er Spergsmaa

let om den danske Politimyndighed 

paa 0stgrenland blevet rej sb med for

nyet Styrke i Dag. 

~ystiske Trusler i ,Tideqs Tegn;'~ 
Hvad mener man med ,tJ.ndre Skridt11

, aer kan fslg~ 
efter ,den danske Hensynslsshed". 

Tid ens T egn" offentligg0r tioner, medellB Procesen for Haag-Dom· 
" et Telegram stolen forcgaar, og skriver, at dette er e n 

fra sin kebenha!nske Korrespondent, saa ah·orlig ForQteelse, at den nonke Re-

h,•ori det hedder, at den norske .Minister gering van~keligt kan slaa sig til Ro med 

i Kebenhavn H1titJeLdt skat have faaet at spille den p:1ssive Tilskuers Rolle. 

en ny Note fra det danske Ud~nrigsmini- ... Fra dansk Side forstaar man 

sterium i Anledning af Gr0nlandssagen. ikke den norske Ophidselse eller Trus
Bladet knytt~r nogle redaktmQelle Be- len om nye ,,SI .. ridt". At man i et 

m~erkninger til Meddelelsen og fremh~e· dansk Land giver danske Mrend Poli· 

ed oplyses, at Danmark hnr givet 

Politimyndighed til samtlige dallBke Eks

peditioner til 0 stgrenland. Bladet finder 

beklageligt og ekrlver til Slut, a t 

lnt,erl'll&tiiOn<al Dom. Det er en Hensyns· 

der Jet kan bringe andre Skrldt 
slg. 

o•,.••agt~r, at Danmark giver Politimyn

til de dallBke GrenJands-Ekspedi· 

ti m.rndighed feles gan;ske naturligt .. 
H.orn,. 

Lauge Koch-Ekspeditio-· 
nen venter paa godt V !3jr. 

i Akureyri. 

A 1mreyri, i Dag. 
Lnuge Koch-Ekspe<litionens Skib lig

ger her vodblivende, idet man afvent.er 
bedro Vejr, da der de foregaaende 'Dage 
bar horsket strorke nordlige Vinde ovet: 
Tsba.vet. Elispeditionens Medlemmer be
oytter '1 entetiden til at foret-age Ride
ture i Akureyri.s naturskonne Omgivel· 
ser. RB. 
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~;Ny dansk note 
rraberrakt mini
~sfer Huitfeldt. 
I -

Fra '9W egen korrespondent. 

Kjebenhavn, 2. juli. 

Utenrtksml.nisteriet skal ha tilstil

let den no:rske geea.ndt her t byen, 

minJster Huitfeldt, en ny note om 

Grenlandssaken. Almindellgvis blir 

Clet antatt mermest A vsere en offi

alell meddelelse eller bekreftelse til 

tlen norske regjertng om st.atsminl- 1 

ater Staunlngs uttalelser til pres

sen om den til dr. Knud Basm.us- i 
.en. dr. Lauge Koch med flere giv

nolltlmyntllghct. 
Etter bva.d minlster Hultfeldt 

oplyser overfor Deres korrespon

dent, er dette imidlertid tkke rlk

tlg. Miulst.eren betegner noten som 

en belt ny note men tilfffier, at no

get na~rmere kan jeg na.turllgvis lk

ke opgl. Bare min regjeri.Dg - det 

flf mlnls~ Huitfeldts egne ord -

bar hale og bAndsrett over hvad 

Clt-r ska.l offentllggjeres av noten. 
I 

C. J. SAST. 
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!Situasjonen pa Sydost-Groolaod 
er I> meget ·alvorlig. 

Danskene vil .e-iensynlig- lee-g-e under 
sig land, som er av vesentlig betyd
ning- for norsk fangstvirksomhet. 

KNUD RASMUSSEN. 

og deponering lkke bare av-~ 

ting, men ogsa av mennesker. -

Hensikten er med andre ord ved 

a etablere gr¢nlandske bosetntn

ger og ved samttdig a. u~ve pol!-

• timyndighet A. iverksette det man 

I 
i folkeretten kaller en etfektiv 

bestddelsestagelse av landet. Den 

I danske plan er uten tvt1 den A 1 ~ 
bringe dette omra.de under d..anB 

suverenttet h urtigst mulig og * 
. dommen faller 1 Haag. 

I Syd¢st-Orj.'Sniand mA antas l 

1 kunne bli et meget v1ktlg lmd 

for norsk fangstvirk.somhet. ·Lan-

Oslo: •Sjpfartstidende:. skri- det byr pA. gode havner, som er 

ver bl. a.: Situasjonen pA. Syd- isfri 1 den stprste del av A.ret. 

¢st-Gr9$nland er meget mer al- og som kan vrere s~ttepunkter 

vorlig enn almenheten er op- bl. a. for norske ttsker1er. 81. 

merksom pA.. Den store ekspedl- lange Vest-Grpnland holdes ll?k

sjon under dr. Knud Rasmussens ket, er det av vesentlig betyd

ledelse som i disse dager er un- ning a t Norge kan vrere sUcker 

derveis til denne del av 0st- pA. 1 den sydltge del av 0 st-GI'J!in

Gr¢nland, er utstyrt med politt- land A. kunne ha A.pne havner 

myndighet og har uten tvil til som kan benyttes. Den sttuasjon 

opgave A. Iegge denne del av 0st- som er opstA.tt ved Knud Raa

Gr¢nland under dansk suverenl- mussens ekspedlsjon, er sA.Iedes 

tet. Det er oplyst i den danske rr.eget betenkelig og betegner en 

presse at det er Knud Rasmus- trusel mot norsk nreringsvirk

sens hensikt a oprette depoter somhet. Det sier stg selv at man 

opover kysten fra Kapp Farve! fra norsk side ikke rolig kan se 

til Angmagsalik. Det er rimelig pA. at Danmark nu midt under 

A. g!\ ut fra at man ved ordet qe-~ prosessen legger dette land under 

poter her ruener bygging av hus dansk suverenitet. -



GL. M0NT 4. l{0BE~HAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

skriver de~ JULJJgJ2 

Norsk. 
~Misforn~jelse·~ ;·i 
me~: de danske· .. 
Ekspeditioner. l , 

, Aitenposten11 protesterer mod 
den Politimyndighed, der gives 

Ekspeditionerne 
til f}stgr9nland. 

Fra vor Korr~porrdPIIt. 

CSLO, L0RDAG 

U NDER Overskr!Iten .,Akbivitet paa. 
Gr!>nland"? skriver ,.A!tenposten" 

I en ledende Artikel 1 Dag: 
I F'orbindelse me<~ vor Gr~nlancls-Poll

tlk: er der sket et Par Tlng, som paa
k&lder Opmrerk.somhed. For det fm-ste 
ha.r D&nmark sogt at trrokke Haa.g-Pro
cessen Ud, og for det andet !oregaar der 
! Mellemtiden en febl'JJ.sk dansk Ak.tivl
tet paa det s d.lige 0stlgr¢nla.nd. Som be
ltendt er Norges Standpunkt, at helc 0st
gr~nland er Ingenma.ndsland - bortset 
fra Angm.agssa,llk. Dette, vort Standpunkt, 
er begrundet bl, a. 1, at Landet llgger ube
boet, og lkke ind,gaar i, hva.d der 1 Al
mlndeli,ghe<~ menes med den danske Ko
loni paa. Gr¢nland, nemlig Vestgr¢nland. 
Ved Hjrelp at Mllllonbevllllnger har Dan
mark 1 Aar udrustet to store Eksped!t!o
ner, med talrigt Personale, ttl Grjjnland. 
Derllil er intet at slge, men naar det op
lyses, a.t dlsse .,vldenska.bellge" Ekspedl
ttoner Udstyres moo Poll tlmynd!ghed, og
saa over de norske Overvintrere paa dls
se Strmknlnger, faa.r Sagen straits en an
den Betydning. Henstgten med en saadan 
PolltlJnyndlghed mas Jo vrere, at etablere 
dansk Administration og udf)ve dansk Su
veramel;et i d1sse Distrik.ter, hvor der des
Uden treukes nedlagt .,Depoter", formo
dentllg med Gr9Jnlamdere som .,Beboere". 
Dette vii sige en fa.ktlsk Bes!ddelsestagel-
se af Landet, som svrekker vor Begrun
delse for, at det er Ingenmandsland. t;yk
kes det for Danmark paa denne Maade 
at ska.f'fe Si.g Suverrenetet over det syd
ll.ge 0sl'.gr~nJa.nd, .m.aa v! regne mcd, at 
Ggsaa dette Omraacte tU sln Tid bllver 
lulcket for Nordmrendene. Da d!sse syd
l!ge Distrikter er at betydellg s~rre reel 
Interesse for os, end Elrlk Ra.udes Land, 
ldet vor Fiskerflaade der vil kunne 
slg Havn, bllver Situa.tlonen nok saa van
skelig. 

Udfordring 
Spprgsmaaiet om, h\"'rvidt Norge ha.r 

Ret 1 sin Paastand om, at 0stgri'Snland er 
Ingenmandsland, er tor Tiden til A!gjj
rwse Ved international . Dom.stol. IndtJI 

Afg!1relse forellgger, burde begge 
Parter afholde sig fra at ta.ge sllge Skr!dt 

Etabler!ng at Polit!myndlghed. BPe-
t skulde dette fa.lde naturltgt tor Dan

som jo fl'ller sig saa Sik.ker paa at 
1 Haag, og som derfor lntet ri&lke

ved at lade F'orholdene iorbllve, som 

det ud, som om Danmark forbereder 
paa., a.t Dommen ga.ar 1 norsk Favpr 

lndretter slg med dette for 0je. Derl 
en Slags Udtordring til Norge, om 

sin Side at forberede slg paa det 
Dom.sresulta~. En saada.n Ka.mp 

undgaa.s, medens Prooessen foregaar, 
den kan lettest undgaa.s ved, at Dan

!ndskrrenker den g!vne Pol!Umyn-
tll kun at grelde de danske Ekspe

tUtiloners egne Deltagere. Det burde vrere 
at bllve enig om, at Ret ten ~ gaa. 
Gang, Ulorstyrret at nye Fremsl,jjd, 
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Bladet: 

B. 

skriver de~ n Jt ~' 193{> 

r,=::DAGENS EMNE=~ 
( POLITIMYNDIGHEDEN 

J<oget saa !!lrkesl0.st og ll:\abellgt som d~>n 
Dlskusslon, Nordmamctene nu hnr reJat om 
Knud Ra.smi\1.9Sene Po11Umyndlihed, eknl m~n 
lede benge eft~r. 

For det fii!rste maa det j<) nu efterh:~andrn 
vrere g-aaet op for Nordmrendene, at etter Ok

lrupatloneu vii enbver 
betydende da116k For
sker. der berejser de om
strldte Egne ai 0st&"ron
land, tor aUe Tllfreldt's 
Sk)•ld bllve !orsynet 
med Polltlmyndlfl'hed. 
saadan aom Lauge Koch 
blev oet l PJor, 01! 
for det andet bll ver del 
til sy,·cnde og sldet en 
Strict om KeJseren~> 

Skreg. 
Der er Jo dog nu kun 

nogle ra.a Maaneder tll. 
Sagen kommer tor 1 

Sta~ulng. Haag. Sltulde NordmCCll-
dene gaa. !:len og vlnde 

Ja, saa knn de Jo gl'ine ad de danske PolJll, 
myndie'heder, og skultte de, hvad vi gaar u1 
!ra her LDanmark, ta.be Sagen, Ja., Sl\a ved d 
Jo, at de tra samme DB4r vll vrere .!Wdt t1l 

et og a.tt at rette slg etter en da.nsk PoUtl!or
ordnlng. 

Staunlng har gJort rlgtlgt I ful<lstcendlgt at 
a!,•J.se De-batten om dette SPillrgsmaal. VI hnr 
halt Ord nok, 11ere!ter hand 1 e r oanmaarr~ 

eom vl tlnder det rett og tl&Ugt. ./ 
--~----------------_.~_.., 
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MI("NUD RASMUSSENS r -- TBULE-EKSPEDISJON. 

l K j eben h a v n, 29. juni. -
Kap York-stasjonen Thules kontor 

I 
medde~er at moderskibet cTb. Stau
ning:. med Knud Rasmussens Thu-

l
le-ekspedisjon ombord er kommet 
til J ulianehAb igAr. Alt vel ombor 
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"· Norsk Rore omkring Dr. Knud Rasmussensl 
. · Politimyndighed. 1 

Advokat Sm.ecUd rykker /rem i Anledning af 

Hr. Staunings Udtalelse. 

D AGENS NYHEDER bragte i I Dr. Knud Rasmu&~eo under sit Op
Tirsdags et Telegram fra vor hold 1 den sydlige Del af 0stgr0n

land har faact, er kun den samme, 
Oslo-Korrespondent angaaende Stats-~ som Kolonibcstyreren I Angmagssa-
minister Staunings Udtalelser om lik har ud0 vet over det paagmldende 
Dr. Knud Rasmussens Politimyn-, Distrikt. 

dighed som ogsaa gmldende for de r Anledning at d.isse Bemmrkui.nger 
af Norge okkuperede Egne og den udtaler Advokat Smcdal iflg. Rflzaus 
Opmmrksombed, disse Udtalelser Bureau: 

havde vakt i Norge. I Gaar har ,So- - Udtalclseroe er uklare. Det frem
clal-Demokraten" herhjemme be- gaar ikke deraf, om der kun sigtes til 

skmftiget sig med Statsminislerens Knud Ra.smussens foresta.aende Op

Udtalelser om, at Lauge Koch og hold paa 0stgr0nland 1 Aar, cller om 
Knud Rasmussen er udstyret med de ogsaa. grelder hans Opltold d.&r i 
Politimyndighed.. Bladet finder den Fjor. 

nor&ke Presses Forundring over det Hidtil er 1:\ i Norge ur.w..et ud fra, at 

sidste, at Knud Rasmussen har faaet Knw:l. Rasmt4S.sen ikJ;,e Juwde Politi

Politimyndig~d, mcerkvcerdig, og rnyndi.ghed i Fjor, og vi har bygg~t 
skriver: dette paa to da.nske Udtalelser. Den ene 

Sa.n~eden er den, at Dr. Lauge rr~ Statsminister Stauning at 28. Au
Koch allerede I Fjor blev udst.yret gust i Fjor, og den a.nden "l''ra kom~ 
med Po!itimyndighed, og den, rom lent Side" 10. Augwlt i Fjor . 

I Aar har haft den 0verste Politimyn
. dighed paa Thule, det Omraade, hvor 

l ban srerligt fmrdedes. Da' vi i Fjor 
sendte Dr. Lauge Koch af Sted, var 
det f0rst, efter Aftalc med Norge 
om ikke at udstede Polithnyndighed, 
1«ien ·Politimyndighed, men da Nord
mmndene broo Enigheden, ~ saa ud
styrede vi paany vore Folk med Po
litimyndighed. 

I0vrigt 0nskede Statsministeren 
ikke at indla.de sig i Polemik med 
Dr. Smedal. 

Angaaende det sidste Punkt i Dr. 
Smedals ovenfor gengivne Udta,lelse 
udtalte Hr. Stauning, .at vi ller 
bjemme er af den Opfattelse, at det 
er os, der har Suverameteten, og den 
Opfattelse vH vi h<evde, indtil Dom
stolen i Haag har udtalt det m~ 
satte. 
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Bladet: 

hvorvldt Knud Rasm'JSSen under sit Op 
hold 1 Sydos!.gr!'lnland I Fjor var udstyr';lt 
mod cta.nsk Polittmyndlghed. o~ s ta tsmlnt
ster Staunln:t bOr nu selv fremssette en 
Redegl')relse. 

At Kolonibe.styreren 1 Angma~alik 
skal · have udevet Polltimyndlghed ov;:r 
omraadet mell~m K.a.p Farve! og Ang
ma.gssalik maa betegnes som et frejdigt 
Forsog paa at give <let Udseende af. a.t 
Danmark her har uds;sve Suversenetet. 

Og Statsminister Staunings 
Svar. 

,Nu er det mest passende, · 
at Proceduren finder Sted 
for Domstolen i Haag." 

Frtr r:or utl•t•ml u• J f l'llflr!H•jtlo •r. 
OSLO, ONSDAG 

l 
,Af~enpo.sten"s Nummer !or T!rs
dag Aften retter Dr. Gustav Sme-

dal et Angreb paa Sta.tsminlster Stau
ntng paa Grundlag aJ en Udtalel.<le 
aJ denne tll , Tiden.s Tegn" om, at det 
lkke er nogen Nyhed, at Dr. Knttd 
Rasmussen har !aaet Pollt.lmyndlg
hed paa Gr~nla.nd. Det har han haft 
i mange Aar, siger Statsminlsteren, 
men Dr. Smedal pa.astaa.r nu, at deo
oe Udta.lelse er forba.vsende, og ~
ger geonem forskelllge C!tater at do
l{umentere, at t.io.Hgere Udtalelser a.t 
Statsmlnlstereo staar 1 Modstrld med 
den sld.ste Udta lelse til ,Tidens Tegn". 

Dr. Smedal slutter Artiklen med at 
sige: Det ma.a vrere 1 Statsml.nister 
Staunings egen Interesse nu at give 
en Forkla.rlng paa, hvorledes hans 
forskell!ge Udtalclser er at torstaa.. I 

Og ,A!tenpo.sten"s Redaktlon til
f~jer for egen Regnlng: VI slutter os 
helt til Dr. Smedals Henstilling. Her 
I Norge vll vi gerne vide, naar Hr. 
Staunlng taler sandt, eller om 

efter Tur. 

Statsminister 
Staunings Svar. 

Sta.tsmlntster Stauning afrejste 
Ga.ar Morges med Kpbenhavn-Eks
pres.sen tU Da.nmark og a.nkom tell 
K~benhavn 1 Aftes. Under Rej.sen 
har vor Medarbejder haft Lejllghed 
tU at forelregge Artl.klen for Stats
mlnlsteren, der udta.ler: 

- Je wrsta.ar ikke. hvador c1et 



ning paa Grun.dlag aJ en Udta.Jetst< 

a.1 denne tll ,,Tide.ns Tegn" om, at det 

I lkke er nogen Nyhed, at Dr. Knud 

Rasmussen har faaet PolltlmyndLg

hed paa Gr~nland. Det ha.r ha.n haft 

i mange Aar, sl.ger Statsmlnlsteren, 

men Dr. Smedal paastaa.r nu, at den

ne Udtalelse er forbavsende, og Sf6-

ger gennem forsk-elllge Cltater at do

kumentere, at tl<i11gere Udtalelser a! 

Stats.mlnlsteren staar l Modstr1d med 

den sid.st-e Udtalelse tU ,Tldens Tegn". 

Dr. Smedal stutter ArtUden med at 

sige: Det ma.a vrere 1 Stat.smin.Lster 

Staunl.ngs egen Interesse nu a t give 

en Forklarlng paa, hvorledes hans 

forskellige Udtalclser er at torstaa. l 
Og .,Attenpost~n"s Redaktlon til-

f~jer for egen Regnlng: Vl slutter os 

belt tll Dr. Smedals Hen.stUUng. Her 

i Norge vll vl gerne vide, naar Hr. 

Stauning taler sandt, eller om alle 

ha.ns Udtalelser er blevet misforstaa.et 

etter Tur. 

Statsminister 
Staunings Svar. 

Stat.smlnlster Staunlng atrejste 

Ga.a.r Morges med K~benhavn-Eks

pressen tu Danmark og wnkom tell 

Kli)benhavn 1 Afte.s. Under Rejsen 

har vor Medarhejder haft Lejllghed 

til at forelregge Artiklen for Stats

mlnlsteren, der udtaler: 

- Jeg forstaar lkke, hvortor det 

fremhreve.s som opslgtvrekkende, 

der er Folk, som er udrustet med Po

l1tlmyndighed 1 Gr~nland. Mit Svar 

tU Intervieweren var et ganske kort 

Ja paa Sp¢rgsmaalet, tordi Jeg blot 

betragtede det som noget selvfs:il~

llgt, uden at jeg havde Rede paa alle 

Patoer for Udstedelsen at Myndig

hedsbevls. Knud Rasmussen har ha!t 

Politlmyndlghed l ad.skUll.ge Aar paa 

det Omraade, hvor han srerllg frerde

des, og etter at den norske Re~ring 1 

Fjor havde godkendt den saakaldte 

Okkupatlon, borttaldt naturllgvls Af-
~---- ~ 

talerne om lkke at udstyre Ekspedl-

tlonerne med Politlm:)l.ndlghed, og der 

blev udstedt en saadan. -Men 1 !1lvr1gt vU jeg lkke deltage 

en unyttig Polem.tk om disse 

gender. Nu er det mest passende, 

Proceduren finder Sted for JJUuuswl'e' 

l Haag. . 
Dr. Smeclal udtaler sig 

Norsk Telegrambureau. 

I ls./tes torelaa endvfdere 

Telegram tra. Oslo: 

OSLO, ONSDAG. RB. 

Norsk Telegra.mbyraa har forelagt de 

dansk ,.SOclal-Demokraten'' 1 Dag under 

Overskrif·t .,Danmark og 0stgri/Jnland'' 

1ndehDldte Meddele~ vedrSSrende Pollti

myndighedm pa.a G~nland for Dr. Sme

dal, som udtaler: Udtalelserne er 

Det !remgaar 1kke deraf, om der kun 

tes til Knud Rasmussens 

Ophold paa 0stgronltmd 1 Aar, eller 

ogsaa grelder hans Ophold der I Fjor. 

H1dtu har vi I Norge ga.aet ud !ra, at 

Knud Rasmrussen ik:ke ha.vde Politimyn

digbed t Fjor, og vi bar bygget dette paa 

to da.oske Udtalelser. Den ene fra Stats

mlnlster Staunfng a.f 28. AUfUSt 1 FJor, og 

den an<len ,.fra kompetent Side" 10. Au

gust I Fjor. 

Under sit Ophold 1 Oslo 1 dl.sse Da~e 

ha.r Stataninlsoor Staunlng som Svar paa 

en Foresporgsel. som gja.Jdt 9>stgronland. 

udtalt, at Knud RMmUssen har ha.ft Poll

timyndlgheder .,1 mange Aar". 

Vi s;nsker 1 Norge lrun klu Besked OOl, 
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En tvetydig dansk 
forklar.ing pa Knud 
Rasmussens politi
myndighet pa ~st-

. Gr(Jnland. 
Statsminister Staaning 

bpr selv gi en redegj,Jrelse, 
sier dr. Smedal. 

Nogen norske aviser har under 
statsmini..ster Staunings ophold 1 
Oslo intervjuet ham om Grll!nlands
spll!rsmlilet, og hans uttalelser om 
at she! Lauge Koch som Knud 
Rasmussen utstyres med politlmyn
dlghet synes a ha vakt opslkt I den 
norske presse. 

Det siste er merkverdlg, skrlver 
Socla l-Demokra ten, e!tersom det 
lngenlunde foreligger noget opslkt
vekkende, enn sl noget nytt. Heller 
lkke er det «nye danske renken 
srnldd til bruk ved domstolen 1 
Haag. 

Sannheten er den at dr. Lauge 
Koch allerede ifjor blev utstyrt 
med polltlmyndighet, og den som 
dr. Knud Rasmussen under sltt op
hold 1 den sydlige del a.v ,0st -Grpln
land ha.r !att, er bare den samme 
som kolonlbestyreren 1 Angmagsa
llk har u~vet over vedkornmende 
dlstrtkt . 

• 
N. T. B. bar torelagt uttalelsen 

dansk Soclal-Demokraten tor dr. 
Smedal, som uttaler: 

- Det tales 1 telegrarnmet om 
den polltimyndighet som dr. Knud 
Rasmussen bar !1\tt cunder sitt op
hold I den sydUge del av ,0st
Gr~nland• . 

Uttalelsen er uklar , da det lkke 
fremgA.r om den slkter bare til 
Knud Rasmussens forestAende op
hold pA. ,0st-Gr9lnland 1A.r eller om 
den ogsA gjelder hans o'phold der 
!tjor. 

HlttU har v1 1 Norge gA.tt ut fra 
at Knud Rasmussen lkke hadde 
politlmynd1ghet ifjor, og vi har 
bygget dette pA. to dGnske uttalel
ser, den ene rra statsminis ter 
Staunlng av 28. august 1931, og den 
annen tra ckompetent hold• og ut
sendt gjennem Ritzau~: Bureau 10. 
tebruar 1932. Under sltt bespjk 1 
Oslo 1 disse dager har statsmin.lster 
Stauning im1dlertld svart pA. en 
fores~rsel som gjaldt 0 st-Grt1Sn
land, at Knud Rasmussen har hatt 
politlmyndlghet d mange ln. 

Det er denne uttalelse som bar 
vakt forundrtng, og torundringen 
bllr 1kke mlndre efter den tve-

1 

tydlge forklaring som nu innehol
des 1 statsmlnlsterens o,.rgan Social
Demokraten. 

VI 9lnsker i Norge klar be$kjed 
om hvorvidt Knud Rasmussen un
der sltt ophold 1 Sydpst-GrpJnland 
lfJor var utstyrt med dansk polltl
myndlghet, og statsm1n1ster stau
nlng b9Jr nu selv gl en redegjplrelse. 

At kolon1bestyreren 1 Angmagsa
Uk skal ha u~vet polltlmyndlghet plvet suverenltet. 
over omrA.det mellem Kapp Farvel 



GL. M0NT 4. K0BENilAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

I I • 
't "".' :l " ' . ! 

~ r 
skriver den ~ 

• I 

Norsk Rore omkritm Dr. Knud Rasmussens 
Politimyndigheil. ·. 

Ad vokat Swedal rykker / rem i A.nlcdning a/ 

H r. Staunings Udtalelse. 

D AGENS Nl'1fEDER bragLc i 
Tirsdags et Telegram fra vor 

Oslo-Korrespondent angaacndeStats
minister Staunings Udlalelser om 
Dr. Knud Rasmussens Politimyn· 
dighed som ogsaa greldende for de 
af Norge oklruperede Egne, og den 
Opmre.rksomhed, disse Udtalelser 
bavde vakt i Norge. I Gaar har ,So· 
cial-Demok:raten" hcrhjemme be· 
ska!ftiget sig med Statsministercns 
Udtalelser om, at Lauge Koch og 
Knud Rasmussen er udstyret med 
Potitimyndighed. Bladet finder den 
norake Presses Forundring over det 
sidste, at K.nud Rasmussen har faaet 
Politimyndighed, mrerkvrordig, og 
skriver: 

Dr. Koud RasmUJ>Sen under ~It Op
hold I den sydl!ge Del af 0stgr0n
la.od har faaet, cr kun den samme, 
som Kolonibcstyrercn I Angmagssa
lik bar uct0vet over det paagaeldende 
Distrikt. 

t AnJednlllg at cilsse· Bcm&rkninger 
t:dtalcr Advokat Sm.cdaJ iflg. Ritzaus 
Bureau: 

- Udtalcberne er uklare. Det frem

gaar ikke derat. om der kun sigtes UJ 

Knud Rasmussens foresta.a.ende Op-
• 

bold pAA 0stgr0nJand I Au, eller om 

de ogsaa greldcr haM Opltold d8r i 
l";or. 

Rwt1l C'r t'i i No1·ge ga.aet 114 fra,, at 

1\.llltd Rcumt«.S&tm ikkc lur:r; ds Politt

mylldigi!P-d. a Fjor, og vi bar bygget 

dett.e paa. to da.m~ke Udta.lelse.r. Den ens 

fra Sta.l!~m.lnlster Sta.uolng a.f 28. Au· 
Sa.ndheden ·er den, a.t Dr. l.x1 11 !7C 

Koch. al!erede 1 FJor blev udstyret gust I l"jor, og den a.nd.en ,,Fra kompe· 
med Politimyndighed, og den, som tent Side" 10. August 1 Fjor. 

Ul).dcr sit Ophold I Oslo I dJ.sSe Dage 

bar Statsmicister Staunl.og som Svar 
paa en Foresp0rgsel, som gjaldt 0st

gr0nland, ud.ta.lt, at Knud Rasmussen 
bar batt Polltimyndigbed ,.i mange 

Au". 
VI ens.ker I Norge kun klar Besked 

om. bvonidt Knud Rasmussen under 
sit Ophold i Sy<Wstgronla.nd i Fjor var 
udstyret med d.a.o.sk PoUUmynclighed, og 
Stat.smlnl::;tcr Stauning oor nu &elv 

rremsaltt.e en Redeg0relse. 
At Kolonibestyroren 1 Angmagssalik 

ska.l bave udovct Politimynclighe<l, ,?ver 

Omraa4et .lllCllem Kap Fa.rvel og .Ang

magM&llk, lllM. betegnu som et frejdigt 

.F'or50g paa at ,give det Udseende at, 
at Danmark h.er h8.r ud0vet Suverm
oct.et. 

, Det er os, der bar 
Suverreneteten" . 

:>rcna1minister Stauning, der i 
Aftea vendte hjem Ira Oalo, 

udtaler aig. 
Vi forelagde i Aftes Advokat 

Smedals Udlalelser for Statlsmini· 
ster Stauning, der netop var vendt 

fra Oslo. 
Hr. Stauning udtalte, at det er 

at Knud Rasmussen i mange 

Aar har haft den 0verste Pol 
dighed paa Thule, det Omraade, 
han smrllgt fmrdedes. Da vi i 
sendte Dr . Lauge Koch af Sted, 
det ferst, efter Af tale med 
om ikke at udstede 
udcn Politim.yndighed, men da 
mmndene brod Enigheden, saa 
atyrede vi paany vore Folk med P o
litilnyndighed. 

I0vrigt 0nskede Statsministeren 
ikke at i.ndla.de sig i Polemi.k 
Dr. Sroedal. 

Angaaende dct . sidste Punkt i Dr. 
Smedala ovenfor gengivne Udtalelse 
udtalte Hr. Stauning, at · vi ller 

bjcmmc er at den Opfattelse, at det 
er os, der bar Suverameteten. og 
Opfattelse vii vi hmvde, indtil Dom· 
stolen i Haag har udtalt det mod-



, 

• 

• 

Ny da·nsk 
freidighet 
i spersmalet om 
politimyndighet 
pa 0st-Grenland .. 

Dansk Socialdemo
kraten hevder at 

ogsa Rasmussen 
hadde den i fjor. 

K j sn en h a v n ldag. 
Noen norske avleer under statsmln1· 

ster S t n u n 1 n g s opbold l Oslo in
tervjuet ham om <;trf§nlan<ls-swrsmillet, 
og hans uttalell!er om, at shel Lauge 
K o c h som Knud R a s m u sse n ut
styres rued polltlmyt!dlgbet, synes A. 
ha vnkt opslkt i den norske presse. 

Det slste er merkverdlg, skriver 
Soclal-Demokraten, ettersom det 1n· 
genluode foreUgger noe opsiktvekken· 
de, ennsl noe nytt. Beller lk.ke er det 
•nye danske renker:t smldd til bruk 
ved domstolen 1 Haag. 

Saonheteo er den, at dr. Lauge 
Koch allerede ltjor blev utstyrt med 
pol!Umyndlghet, og den som dr. Knud 
Rasmussen under sltt ophold 1 den 
sydYge del av {i)st-Gr,Snland bar tAtt 
er ba-re den samme som koloni
bestyreren i Angmagsalik bar ut;vet 
over vedkommende distrikt. 

N. T. B. lhar forelagt uttalelaen 
i dansk Social-Demokrl!.ten for dr. 
S me d a l som . uttaler: 

Det tales i telegrammet om den 
}l<llitimyndighet som dr. Knud- Ras
mussen bar fAtt cunder sitt ophold i 
den sydlige del av 0aii-Gt;Jllapq,) 
· Uttalelsen er uklar, da det ikke 
fremgAr om· den sikter ba-re til Knud 
Rasmussens forestA.ende ophold pA 
0st-Gr!1nland iAr eller om den ogsA 
gjelder hans ophold der ifjor 

Hittil bar vi i Norge gAtt ut fra, 
at Knud Rasmussen ikke badde }l<l
litimyndighet ifjor, og vi h.ar byg
get dette pA to danske uttalelser , den 
ene fra statsminister Stauning av 
28. august 1931, og den annen fra 
ckompetent hold, og utaendt gjennem 
Ritzaua Bureau 10. februar 1932. 
Under sitt besl1}c i Oslo i disse dager 
bar statsminister Stauning' limidler
tid svart pa en foresp~rsel som gjaldt 
{i)st-Gr~nland, at Knud Rasmussen 
bar batt politimyndig'het ci mange 

an. 
Det er denne uttalelse som bar 

vakt forundring, og forundringen blir 
ikke mindre efter den tvetydige for
klaring som nu lnneholdes i stats
ministerens organ cSocial-Demokra
ten,. 

Vi jlnskcr i Norge klar beskjed 
om hvorvidt Knud Rasmussen under 
sitt ophold i Sydpet-Gr!lnla:nd ifior 
var t{tstyrt m-ed daMk politimyn· 
dighet over omrddet, Of/ st4ttmin._, 
stcr Stauni?tg b!lr nt' •elv gi. en 
reckgj-rc/.$e. 

At kolonibestlfTcren i Angm4gsalik 
skal ha. uttvet politimyndighet over 
omradet mellem Ka.p Farvel Of/ 

A?tgnutg~ta.lik mci betegnes som et 
jreidig forstJk pd d gi dDt utseende 
a.v a.t Da.nma.rk her hOA' ut-t1et 

stwercnitet. 
------------~==~ 
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OL. M0NT 4. K~BENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

ekriver den 

Dr. Knud Rasmussen 
faar Politimyndighed 

- I 
Ekspeditionen bevc:eger aig ' 

bl a. gennern det okkaperede 
1 

Ornraade. 

Das-en• .Nyheder prtvat. 

Oslo, Mandag. 

S 
TATSMINISTER Bta.u.ni119 blev 

ved sin An.kolll5t til Oslo i Dag 
til Det nordiske interparlament..a.riske 
M0de modtaget paa. Banegaarden af 
den danske charge d'affaires, Lega
tionsraad Hansen. De 0vrige Dele
gerede fra Danmark benyttede Fre
derikshavns-Ruten og tilbagelagde 
den sidste Del af Turen i Automobil. 

Naturligvis er Stauning blevet I 
mterviewet, og herunder er han til , 

,Da.gbladet" fremkommet med den I 
opsigtvrekkende Oplysning, at Knu.d 
Rasm~sen ml blive u.dstyret med 
cLansk Politimyndighed - ogs(JQ, 
hvor det gl£lder norske Fa.ngstjezter. 

Da Knud Rasmussen skaZ re;se 
over de Str reknitnger, hvor Finn De
volds og Mortensens Ekspeditioner 

!igger , har denne UdtaZelse vakt en 
Opmrerksomhed, som Zangt overg(JQ,r 
~n, som Interparlamentariker-M0det 
torrnac.r at aftvinge Offentligheden. 

R-e. 

Det beltnett.es overfor os, at St.&l&
roinister Stauning bar udtalt sig som 

gengivet i ,.Dagbla.det". At Knud Ra&

mussens Politi.myndigbed ogsaa gaelder 

i de okkuperede Straek.ninger, er I.Inld
lertid kun en naturllg Folge af, at Da.o~ 
mark netop ikke bar ancrkendt Okku· 

pationen. 
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GL. M0NT 4. X0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

U0r tiugt'n.e i 1 t.i~nde/ {:,, 
..i -- v _ .. -·-·-··-·•"''--···-··· 

28 JU r 
skriver den N/19'-' 

Politi myndighed 
i t)stgrpnland. ~ 

' Dr. Lctdge Koch ogDr. Knud 
Rasmussen. 

S 
TATSMINISTER stauning er under 
sit Ophold 1 Oslo blevet mtervllewet 

aJ de norske Avlsoer, bl. a. om Dr. Lauge 
Kochs og Dr. Knud Rasmus&ens Polltl
m)llnd.Lgb.ed I 0stg.r~nland. 

Hlr. Staun1ng har paa ,.Artenpootcn" s 
s~gsrnaru om, lwo.r vldt La.uge Koch 
bllver udstyret med PolltLmyndighed. sva
ret, at ctet bliver ha11, og det skal gre!de 
der, hvor M.n frerdes - ,.Ka.nfllt.le OQ"SA i 
I:)e1ro1ds D1strik.t?" swrger den nors~ ln
terv.iewer. - Mu.ligens, som ~t. der ha.n 
ferdas", svarer St at.smlnisteren llfjlae 
den norske Gengivelse . 

.. ~bladet" I OSlo meddeler endvldere, 
at Hr. sta.uning har udtalt, a.t opu. Dr. 
Knu.d Rasmussen vU bltv~ udstyret med 
dla.nSk Polit4myndighed - ,.ogsaa h.vor det 
~!elder norSke Fa...~tJelter" . 

Denne Oplys.ni.Dg er blevet betegnet 
SC>IIl ,.opslgtme kkcnde" . Hv1lket dog nrep
pe ka.n siges a.t vaJre berettlget. Etter 
bvad vi erfa.rer fra kompet.ent Side, fore
llg,ger der nem:lig !kllae a.n<let, end at 
K.nud R.asmu<SSen udstyres med en Del a.f 
den PoUtlmyndii~hed, sorn K olonibestyre
ren 1 Angm~Lk altld - d. v. s . &!
den KDloniens Oprettel:se - har ud;vet 
paa hel.e ·Strreknltl;gen fro. A~ma.~ttk 
Sy(f eft.er tiT Jullanehaabs-Diet:dktet. • 



statsministre om 

et tollforbund 
Oslo-maktene, 

av nye direkte og indirekte skatter. 
En tredjedel blir direkte, reaten i 

f'C'rm av avgifter pA. bensi.n, 01 og 
kaffc. 

- Og den danske krone? 
- Vi vil forseke sA.vidt mulig ! 

I 1 d S 
f'0lge pundet. 

s an s, veriges og Danmarks statsministre 
uttaler sig til «Tid ens T egn». 

VI bar rettet felgende to spersmA.l W de tre sta.t&mlnJ.Itre, 

berrerne Ekman, Sf4unlng og Asgelr88on, som l dl<Jse dager opbol

der slg i Oalo Ul lnterparlamenta.rlkel'Dllltet: 

1. Bvad ha.r Dazes land rJort for A mete krisen T 

2. Bvordau. stwer Deres rerJelinr lllg W det bollandsk-belg; .. ke 

tollUD.lonforsla.g T 
Sva.rene som vU leses med den aterste lnteresae, Iinne& neden

for. , . ,. 
S~ERI~E. 

Den svenske krone er 
ikke holdt oppe ved 

kunstige midler. 

Hvad Kreuger.krisen 
har betydd. 

Statsminister Ekmann: 

Vi ha.r i Sverige aom i andre 

land en krise som i sin almindelig· 

bet ka.n deles i tre : Jordbru.kskri· 
sen, arbeidsleshetskrisen og den 
almindelige pengekri.se. Hertil kom

mer en spesiell krise som er knyt
tet til et stort handelskon.serns fall. 

Hvad nu jordbru.kskrisen angar 
sA har vi fora0kt A hindre den pA. 

ullke sett. Vi bBir .sAledes forS0kt A 

skape rentelettelser, 0ket kreditt og 
minskede skabter pA jordbru.ks

faatlgheter. Hertil bar vi bevilget 
15 millioner kroner til akkordllul og 
stettellln. StettelAn gAr til gArdbru
kere som forutsetter at tilbak~be
tallngen skjer i form av utbedrin
ger av deres egne eiendomme. 

Akkordltm g:iB til de ~dbrukere 
som var i illlkvid eti~g~ slik at 
de kan a.rbeide videre. 

SA bar vi gjennemf0rt en ooga

nisasjon av melkeprodusentene som 

stort sett ligner den som eksisterer 

i Norge. 

Den svenske krone. 

og bar her gAtt hensynslest til 

grunnen i vA.re undeTSlilkelser an
gA.ende de A.rsa.ker som har frem
kalt krisen. Samtidig har man ved
tatt foranstaltninger ad !ovens vei 
som kunde minske ta.pene, slik at 
den at0rst mulig rettierdighet skul

de skje mellem de ulike interesser. 

Vi har her m0tt en forstAelse hos 
de st.erste utenlandske fordringsha
vere som i hs1 grad bar lettet vArt 
a.rbeide, en forstAelse, aom hvis den 
lkke hadde funnet sted, vilde lagt 

de allerst0rste hlndringer iveien. 
Vi bar ogs! b!p om at blbeholde 

det vesentllge av de svenske foreta
gender, som feres pA svenske ben
der. 

- Hvordan stiller den svenske 
regjering slg til det belgisk-bol
landske tollunion.sforsla.g? 

VA.r regjering ser med megen 
sympati pA. forslaget. Men f0rst mA 

det neie granskes, f0'l'end vi ka.n ta 
et definitlvt standpunkt til det. 

DANMARK. 
Vi 0nsker ingen kun
stig nedskjrering av 

kronen. 

Valutacentralen skat 
erstattes ved regu
lering a v importen 

eller toll. 
Hvad pengekrisen ang!r, sA. ha.r 

vi ferst og fremst vAr valutalov. Statsminister Stauning: 

Vi har f0rt en selvstendig valuta- De siste krisebevilgninger, som 

politik.k. Vi ha.r a0kt A. skape en 'k 
f' st · dr kj kiaft f d . r1 sdagen vedtok, bel0per ~g til 44 
a m e 0pe_ • or . e_ sven- millioner kroner. Herav g!.r 16 

ske kroner og Vl bar_ samtidig la~ millioner til arbeidsl0shetens be

kronen brere oppe sm egen verdi kjempelse, 16 til jordbruket og 9 

utad. Den svenske krone bar sAle- til ko Kri bevil · 
naco Htlto hliH AMVP.t 0"'0 av kunstige mmunene. se gtllllgen, 

~ft- l-IA.,. .. ...AtoH mP~ oamtliP'P. nRr-

Den danske krone og de andre 
nordiske. 

- Var det ikke en forutsetning 
for kriseforliket at kronen skulde 
bringes pa linje med de ~~JVrige 

nordiske kroner? 
- Nei. Der bar vrert visse be· 

vegelser i folket for at kronen 
skulde nedskjreres. Men slikt kan 

ikke foretas ved et kunstig bud fra 

oven. For~~JVrig vilde en slik ned· 
skjtering bare f0l'e til at andre land 
vilde forb0le sin toll, da de jo ikke 

vilde la sig underselge av vA.re va
rer. Noget annet er det bvad man 
kan bli n0dt til, det vet man ikke 
nu, men det vil i sA fall skje pA en 

belt naturlig mAte og ik.ke efter 
ordre. 

- Hvad skal tre istedenfor va- : 

lutacentralen, nA.r den ophsrer 15. 

september? 
- Man forha.ndler om dette en- · 

nu. Om det blir tollforanstaltnin· 
ger eller importregulering vet 

ikke ennu. 

Sympati for tollforbundet. 

- Hvad mener den danske re
gjering om det belgisk-bollandske 
!orslag? 

- Vi ser med sympati pt. selve 
prinsippet. Det er jo en viderefe- ' 

ring av de ideer som Oslo-konven- 1 

sjonen bygger pA. Vi har ennu ik· 4 

ke behandlet selve foralaget og jeg J 

personlig kjenner det ikke i detalj. 1 

Det b0r for0vrig f0l'es forhandlin- 1 

ger som kan fol'berede veien. · 

- Til alutt et sp0rsmAl om vArt 
stridseple Grenland: Har Knud 
Rasmussen politimyndigb.et? 

- Ja. Det er ingen nylbet. Det 
·bar han hatt i mange A.r. 



Og om et tollforbund 

m.ellem .Oslo-maktene, 

Fro. venstre Huodseid, Ekman. Stauolng og Asgelrsson. 

av nye direkte og indirekte skatter. 

En tredjedel blir d.irekte, resten i 

form av avgifter pA bensin, ol og 

kaffc. 
- Og den danske krone? 

- Vi vii for80ke sAvidt mulig A 

I 1 d S D 
telge pundet. 

s an s, veriges og anmarks statsministre 

uttaler sig til «Tid ens T egn», 

Vl ha.r rettet f&lJende to spersmAl Ul de tre &ta.t8mlnlstre, 

herrerne Ekman, Sl4~ og Asgelruon, som l dlsse da.ger ophol

der •Ic 1 o.Jo Ul interpa.rlamentarlkermetet: 

L Bvad bar Deree land JJOrt for A. J:Hte kriaen f 

l . Bvorda.n aUllel' Derea rerJer:t.nc ala' Ul det hollandsk -belpke 

tollunlonforsl.ag f 

Svareo.e 110m vU leeee med den •wnte lDtereue, fiD.Dee neden

for. 

Den svenske krone er 

ikke holdt oppe ved 

kunstige midler. 

Hvad Kreuger.k.risen 

bar betydd. 

Sta tsminister Ekmann : 

Vi bar i Sverige eom 1 andre 

land en krise som i sin almindelig

het kan deles i tre: Jordbrukskri

sen, arb>eid8leshetskrisen og den 

almindelige pengekrise. Hertil kom

mer en .spesiel:l k:ri.se som er knyt

tet til et stort handelskonserns fall. 

Hvad nu jordbrukskri:sen ang!r 

sA bar vi fol"'SBkt A hindre den p! 

ulike sett. Vi bar sAledes foi'S0kt A 

sk.ape rentelettelser, eket kredttt og 

minskede skallter pA jordbruk!r 

fa.stlgheter. Hertil bar vi bevilget 

15 millioner kroner til akkordlAn og 

stettellul. StettelAn gAr til g!rdbru

kere som forutsetter at tllba.ke;be

talingen skjer i form av utbedrin

ger av deres egne eiendomme. 

AkkordlAn gis til de ~brukere 

som var i illikvid atil.liig, slik at 

de kan arbeide videre. 

SA ha.r vi gjennemfert en orga

n.isasjon av melkeprodusentene som 

stort sett ligner den som eksisterer 

i Norge. 

Den svenske krone. 

og bar her gAtt hensyn.sl0st til 

grunnen i vA.re unders0kelser an

gAende de Arsaker som har frem

kalt krisen. Samtidig bar man ved

tatt foran.staltninger ad lovens vei 

som kunde minske tapene, slik at 

den sterst mulig rett.ferdighet skul

de skje mellem de ulike interesser. 

Vi bar her lD.J!Itt en forstAel.se hos 

de ~rste utenlandske fordringsha

vere som 1 b.01 grad bar lettet v!rt 

arh>eide, en forstAelse, som hvis den 

l.kke hadde funnet sted. vilde l.&gt 

de allerstmrste hindringer iveien. 

Vi bar ogsA hAp om at blbeholde 

det vesentlige av de svenske foreta

gender, som feres pA svenske hen· 

der. 
- Hvordan stiller den sven.ske 

re-gjerlng sig til det belgisk·hol

landske tollunion.sforslag? 

V!r regjering ser med megen 

sympati p! forslaget. Yen ferst mA 

det n0ie granskes, f~Jrend vi kan ta 

et definitivt standpu.nkt til det. 

DJ\NMARK. 
Vi ensker ingen kun

stig nedskjrering av 

kronen. 

V alutacentralen skal 

erstattes ved regu

lering av importen 

eller tolL 

Hvad pengekrisen angir, alL bar S 

vi fm-st og tremst v!r valutalov. tatsminister Stauning: 

Vi bar f0rt en selvstendig valuta- D _, t ,_ ...... _ bevilgnin 

li.:
 •. l. v· h kt ... ,__ e ;:).18 e A.l.,e ger, som 

po ~ ~ ar S0 u. SAtLpe en rik5dagen vedtok, bel0 si til 44 

fast mdre kJ0pekra.ft for de sven- milli 
per g 

ske kroner og vi ha.r samtidig Ia.tt . oner ~oner. . Herav gA.r 16 

kr b . rdi millioner til arbe1dsl0shetens be-

u~~e~e::: ~n
eeg~ ~le- ~jempelse, 16 til jo.rdb~et . og 9 

des ikke blitt stivet op av kunstige ttl kommunene. Krisebevil~1ungen, 

foranstaltninger, men bar batt den s~m blev vedtatt med samtlige par

kul'IS som den intema.sjona.le tillid tiers stemmer. gAr ut pA f0rst og 

bar 'tt ttrykk f 
fremst ~ a\11Jelpe arbeidsl0sheten; 

Med
&l hu tilor. beidsl h t dernrest vil den sbrtte folk som bar 

ensyn ar · 0s e en 
. . 

bar vi 0ket bevilgningen i Sll!rlig formue og megen gJeld og en~elig 

gra.d til d k h de kommuner som er i vanskelighe-

e ommuner, vor ar- ter 

oodsl&sheten bar vll!rt stor. Denne . . 

riksdag bar s!Iedes bevilget omkr.j Hertil kommer alL ~oratorlelo-

40 millioner kroner til underst9ttel- vens forlengelse. D~n gu' ~enstand 

se i forskjellige former av de ar- med rente: til k:redittfore~ger 
og 

beidslese. 
~dre pnoritetshavere 1DDenfor 

JOrdbruket. 

Kreugerkrlsen. Dek:ningen av disse 44 millioner 

Med hensyn til Kreugerkrisen bar plus de omkring 20 millioner i un

vi ut fra samfundshen.syn medvir- derskudd ~ statsbudgettet kom

ket til en avvikling av stillingen ~r til A skje gjennem utsk:rivning 

Den danske krone og de andre 

nordiske. 

- Var det ikke en forutsetning 

for kriseforliket at kronen skulde 

bringes pa Jinje med de evrige 

nordiske kroner? 

- Nei. Der bar vrert vi~se be

vegelser i folket for at kronen 

skulde nedakjreres. Men slikt kan 

ik.ke foretas ved et kun.stig bud fra 

oven. F ormrrig vilde en slik ned

skjmring bare fere til a t andre land 

\'ilde forheie sin toll, da de jo ikke 

vilde Ja sig underselge av vAre va

rer. Noget annet er det hvad man 

kan bli nedt til, det vet man ikke 

nu, men det vil i alL f all skje ~ -en 

belt naturlig m!te og ikke efter 

ordre. 
- Hvad skal tre istedenfor va

Iutacentralen, nA.r den ophmrer 15. ' 

septemb-er? 
- Man forhandler om dette en

nu. Om det blir tollforanstaltnin

ger eller importregulering vet vi 

ikke ennu. 

Sympati for tollforbundet. 

- Hvad mener den danske re

g~ring om det belgisk-hollandske 

forslag? 
- Vi ser med sympati p4 selve 

prinaippet. Det er jo en viderefe- · 

ring av de ideer som Oslo-konven- 1 

sjonen bygger p!. Vi har ennu ik- 1 

ke bebandlet aelve forslag~t og jeg l 

personlig kjenner det ikke i detalj. 1 

Det ber forBVrig feres forhandlin- j 

ger som kan forberede veien. · 

-Til slutt et ap0rsmA.l om v!rt 

strldseple Gr~mland: Har Knud 

Raamussen politimyndighet 1 

- Ja. Det er ingen nyhet. Det 

bar han batt i mange Ar. 
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Hr. Stauning 
og politi
myndigheten, 

Av dr. Gustav Smedal. 
Da det ifjor sommer blev kjent 

at norske !angstfolk aktet a. sll sig 
ned I Syd~stgrf(Snland, !lkk Knud 
Rasmussen det travelt med A real1-
sere en ~gammeb plan om en eks
pedisjon tll disse strf(Sk av Grf(Sn
land. I norske aviser blev nevnt at 
man mltte regne med at Rasmus
sen vHde bli gltt politimyndighet og 
at det virkellge formAl med hans 
reise var A bringe Sydf(Sstgrf(Snland 
under dansk suverenitet. Sltuasjo
nen sa. ut til A. tilspisse slg, men 
dette blev avverge~ ved !,lgende 
meddelelse !ra Kj~benhavn som 
blev offentliggjort 1 Aftenposten tor 
28. august 1931: 

.. statsmlnlster Staunlng som 
idag er kommet hjem !ra en 
Tysklandsrelse erklrerer nu ved 
sin hJemkomst at der lkke fra 
regjerlngens side er bUtt med
delt Knud Rasmussen polltlmyn
dlgheb. 
Med denne erklrering slo man 

sig til ro 1 Norge inntil den danske 
avis Ekstrabladet for 6. februar l!r 
inneholdt den overraskende oplys
ning at Knud Rasmussen hadde 
vreret utstyrt med polltimyndlghet 
pa sin ekspedlsjon lfjor. Hvls dette 
!orholdt slg sA, vilde statsmlnlster 
Staunings erklrering fra 1!Jor ha 
vreret urlktlg og den danske stats
minlster vll ha vreret kompromitte
ret. Dette fremholdt jeg 1 et inter
vju som er inntatt i A!tenposten for 
10. febr'uar d. A. og som redaksJo
nen gav sin tilslutnlng. Resultatet 
var fig. omgAende meddelelse !ra 
Kj¢benhavn: 

~Etter hvad Ritzaus Bureau 
ertarer ved henvendelse pA kom
p etent hold, hadde Knud Ras
mussen ikke politimyndlghet un
der sin relse til Sydf(Sstgr,nland~. 
Full klarhet syntes hermed ~ 

vrere tilvelebragt og derfor virker 
det he!t .torbausende at statsminl- . 
ster Staunlng under sitt ophold 1 
Oslo 1 dlsse dager h ar svart 
ff(Slgende pi\ et spf(Srsmfil om Knud 
R asmussen llr bar politimyndlghet: 

«Ja. Det er ingen nYhet. D e t 
h a r han hat t 1 m a nge Au. 
,(Tidens Tegn for ldag). 

Det rnA. vrere 
S taunings egen Interesse nu A gt en 
forklaring pi\ hvorledes hans for
skjelllge uttalelser er fi forsta.. 

Oslo, 28. Junl 1932. 

Gustav Smedal. 
• 

r VI stutter oss helt til . dr. Sme
d als henstill~ng. Her 1 Norge vii vi 
gjerne vite n A r hr. Stauning talte 
sant eiler om a II e hans uttalel
ser er blltt mlsforsta.tt efter tur. 

Ref. 
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. . Knud:Rasmusseul 
£aar Polifimyndighed/ 

Ekspeditionen bevager sig I 
bl a. gennem det okkuperedel 

Omraade. 

Da&"en~ N;rhed~r JH'f-t. 

O:ilQ, Mandag. 

S TATSMINISTER Stauning blev 
ved sin Ankomst til Oslo i Dag 

til Det nordiske interparlament.ariske 
Mede modtaget paa Banegaarden af 
den danske charge d'affaires, Lega
tionsraad Ha~en. De evrige Dele
gerede fra Danmark benyttede Fre
derikshavns-Ruten og tilbagelagde 
den sidste Del af Turen i Automobil. 

Naturligvis er Stauning blevetl 
mterviewet, og herunder er han til 
,,Dagbladet" fremkommet med den 
opsigtvrekkende Oplysning, at Knttd 
Ra.smu,sen vil blive 1Mltlyrct mcd 
dansk Politimyndighed - ogsaa 

hvor det gailder norske Fangstfclter. 

Da Knud Ra.smussen skal rcjse 
over de Strwkninger, hvor Finn De
volds og Mortensc,l.3 Ek8peditwner 
ligger, har denne Udtalclse vakt en 
O]J'In(m"ksomhed, som langt overgaa.r 
d~n1 som lnterparlamentarikcr-Medet 
/ormaa.r at aftvinge Offcntlighcdet&. 

R-e. 

Det bekrmttes overtor os, at Slats
minister Stauning har udtalt sig som 

gengivet i ,Dagbla.det". At Knud Ras

mussens Politimyndighed ogsaa gmldcr 

i de okkuperede Stn:ekninger, er imtd

lertid kun en naturlig Feige af, at Dan
mark netop ikke har anerkcndt Okku
patlonen. 
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'oansk politimyndighet 
i norsk land. 
I Stauning har utstyrt .. 

Knud Rasmussen vel. 

Oslo: En rekke deltagere til 
det nordiske interparlamentarl
kermj:1te kom idag til Oslo, derl
blanctt stasminister s t a u n 1 n g 
og statsminister E k m a n. 

PA. spS?JrsmAI om Knuct Ras
mussen vii bli utstyrt med dansk 
politimyndighet over Syd¢st
Grj:1nland i A.r, svarte statsmlnis
ter Stauning: Ja. 

- Ogsa hvor det gjelder de 
norske fangstfelter? v 

- Ja, der hvor Knud Rasmus-
sen ferdes bar han politimyndig- • 
het . 
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STAUNING OG EKMAN 
TIL OSLO iDAG 

Pd flstbanestcsjonen i formiddag. Til V61Uttrc kormner stctsm.'in·is~er :Ek+nct,n, 
Til hllit·e bombarderes statsminister · Stauning IW journatistenc, n~e7t8 1nan 
i bakgnmnen ser deltagere ikjemikerkongressen. . · - 1 • ' 

0stbanestasjonen hadde en stor 
dag iformiddag. BAde med uten
landstoiet- og 1 ~~d Stockho'lmsto
get kom 'en rekke fremstAende 
personer med to sta.tsministre i 
spissen. Det va-r -delegerte til det 
nordiske interparlamentariske m¢

te. Dessuten kom ogsa en del kje
mikere som skat delta i det store 

· nordiske k~emikermflte som apnes 
kl. 12 i Aulaen. 

Parlamentarikerne blev m¢tt av 
stortingets deputasjon som bestod 
av statsrad Lange 1 and, soren-

1 skriver K o b r o, skibSTeder Svend 
1 Foyn BTu u n og fullmektig 

W e f3 s e 1 B e r g. 
De to tog skal som bekjent efter 

ruten 10pe inn pa 0stbanestasjo
nen samtidig, men for at deputa
sjonen skuldc rekke over fra d~n 
ene perrong til den annen badde 
man arrangert det slik at Stock
bolmstoget kom to minutter for 

tidlig og utenlandstoget · to m1ut
ter for sent. 

Statsministr E k m an og vice
talsmann Sven B e n g t s s o n 
blev mottatt' av den svenske sen· 
demann i Oslo, dr. H o j.e r. · 

De .Pvrige delegerte fra Sverige 
kom igAr aftes. 

Finnene, professor F u r u • 
h j elm, jordbruker" K o i v u • 
ra n ta, biskop V i r k u n e n, pro
fessor V o i o n m a a og L i n d • 
b o l m, blev mottatt av den finske 
seodemann dr. T h e s 1 e f f. 

Vi vekslet et par ord med stats
minister E k m a n som uttrykte 
sin glede over A. ha fAtt anledning 
til A k'omme til Oslo igjen. Han 
ventet sig et meget interessant 
m0te med de ¢vrige politikere fra 
hele Norden. 

Statsminister S tau n in g blev 
mottatt av den danske charge 
d'affaires, legasjonsrad Han. 
sen. 

De pvrige delegcrte fra Dan
mark er reist med Fredrikshavns
ruten Qver Kjflbenhavn og kom til 
Oslo idag med bil. 

De to statsministre badde meget 

,~ 
• 
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litett tid til sin r!dighet iformid-

dag. Kl. 11 trAdte nemlig det in-~u 
terparlamentariske rid sammen i 
Nobclinstituttet. 

Efterat den svenske stats
minister vel og vakkert var 
mottatt marsjerte di:!n norske 
komite over tH perrongen hvor 
K.i~benhavnertoget t~ffet inn, 
for A motta Danmarks statsmi
nister hr. Stauning. Den 
lbrede vildngeskkikkelse var lett 
gjenkjennelig, Ienge f~r toget 
var stanset var hans stolte 
skjegg og sympatiske smil 
foreviget av de fremm$6tte presse. 
fotografer. 

Det var ikke meget, statsmi
nisteren hadde a meddele pres
sen pa staende fot. Sp~rsmal som 
angik.k den danske valutakrise b 

fant han for innviklet til a rele- s 
gj~re for i l~pet av noen minut. d· 

f J ter. Heller ikke kriseloven som 
g. 

skal ska.ffe hans fedreland 47 e, 
rnillioner kroner i denne termin g, 

til hjelp for det n~lidende dan- v, 
• ske landbruk, fis.Keriene og til P. 

vi avhjelp av den verste arbeidsl~s- m 

het, blev det her tale om a kom- r~ 
me na3rmere inn pA. 

- Den danske krone? 
ar' 

- Jeg kan bare svare, at v1 hs 

har fors~kt og vii fremdeles for- ;e 
s~ke sa vidt mulig a holde den n: 
oppe. de 

- 0ns'ker De A uttale Di:lm , 
om G~nland ? lA1 

- Nei. Det overlater jeg til dy 
tel nordmennene, svarer statsminis- kr 

teren med et lunt smil. 

- Kommer statsministeren ve: 
til A svare pA dr. Smedals siste tY" 
innlegg? · fin 

eft 
- Nei. Vi kan ikke f~re to -

saker om G~nland, en i Haag og 
en i avisene. J 

- Vii Knud Rasmussen bli b 1. ~ 11 \.It, · &Ia 1 '-' 
utstyrt med dansk politimyn- . " • & 

dighet over Syd~st-Gr$6nlanq • 

~~ Ja. I senge~. 
- Ogsa hvor det gjelder de 

norske fangstfelter? 
- Ja, der hvor Knud Rasmus

sen ferdes har ban politilnyndig. 
het. 

(Da Knud .Rasmussen reiser 
til de strekninger, hvor Finn De
voids og Mortensens ekspedisjo
ner Jigger, har denne meddelei
se adskillig interesse.) 

- Kommer aile danske Gr~n
lands-ekspedisjoner iar til A med
f~re gr~nlendinger? 

-
Uhyggelig ulykke 
i Grong. -

Prtvatteregra"l 
!!! Dagbladet. 

T r o n d h e i m ida.g. 

Statsminlsteren stusser. 
- Knud Rasmussen tar tned gamle Peter T9lmmera.a.s va.r 

sfg noen, hvorvidt flere ekspedi- sengliggende og ha.r vis.stnok 
sjoner gJ$6r det samme husker skullet tende pipen. Han har 
jeg i farten ikke. ,. str9lket av en :fyrstikk, og denne 

En uhyggelig brandluJykke 
hendte freda.g pA P.rden T~
meras i Grong. Den 70 Ar 

Audiensen er forbi. M~tets har sa antendt sengk;la3rne. De·t 
generalsekreta3r bryter ta:ktfullt Jyktes ikke T~mmeraas, som var 
av og redder hr. Stauning over meget dArlig, A komme sig 
i en ventende bil. av sengen, og det tok ogsA fy 

1 hans klrer. PA ropet om hj 
kom s~nnen, som nu har 
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ET INT.ERVJU PA UTENLANDS
TOGET TIL OSLO I FORMIDDAG 

.. 

. Den hollandsk-belgiske tollavtale og .Danmark: "Man 

kan ikke akonomisk avvrebne sig selv". 
NA.r man er journalist pa reise og 

plutselig pA. toget star overtor stats

min1ster S tau n 1 n g er et lnter

vju uundgA.ellg, og spS:)rsmA.Iene er 

glvne. Det bllr enten Grpnland el

ler valuta og krlsepolitikk. Men er 

man klok gjemmer man taldtuut 
• 

Qr~nland tllslutt, og sa bel~nnes 

man med et lntervju med greie 
A.pne S\'ar om danske kroner nu og 
1 !remtlden og om den danske land
bruks- og komm unekrise: 

Statsmlnistcren som er pa vel 
til Oslo til interparlamentarikerm~-

gjcnnem valutacentralen. Og det 
bllr toll!oranstaltninger eller im
portregulering eller begge dele vet 
vi ennu ikke. 

- Mener De man vil kunne be
grense be.huvet sa stcrkt, nar cen
tralen opheves at der ikke skjer et 
press ptl den danske krone som rnA 
trykke den ned? 

- Det kan jo vrere der kommer 
et sllkt press. Men nogen bcvisst 
nedskj rerlng overtor pundet v!l ikke 
skje. Vi vll fors~ke il. holde oss pa 
linje med pund som hlttll. Og det 
er jo for a ruste slg til a m~te p!
kjenningen at Natlonalbanken har 

tet sitter og skrlver, men legger fatt sil. lang frist. Den fors~ker nu 
pennen bort, da vi leverer vil.rt kort A styrke sine reserver. Vi kan ogs11. 
og er ~apen for et lntervju:.. H\. valutahin nar vl vll. 

- Vi bar talt sammen .f~r. stats-j . . 

1 i te h k d t k Skje Det - Vll DanmarJ< slutte s1g t11 den 
m n s ren us er e an . . 

.. 1 ltet t f 5 6 a 1 hollandsk-belgiSke tollnedrustnlngs-
var p .. un vers e or a r s- avtale? 
den, og statsminlsteren gav oss . 
den gang den vlktlge uttalelse at - Det bar lttke vreret behndlet 
danske kroner cskulde i parb. ennu. 1 dlsse tider kan vi lkke ta 

_ Jo _ _ det var den gang, skrltt av den art ·uten videre. ner 

sler statsminlsteren, og vi mener 11. er sterke krefter 1 be~egelse mot 
gjette oss til hans tanker. Den gang de sm! land. Man kan ikke ~kono
s k u 1 de det skje det og det med misk avvrebne slg selv. 

valut.aen, kronen skulde 1 pari. Den - Hvad mener statsmlnisteren 
gang var pari en nasjonal vlmpel om ~rlselovglvnlngen, som nu er 1 

man heiset. Nu ser man usentlmen- • havn? 
talt pa kronespjilrsm:Uet. Man tar I - Den tar tredobbelt sikte, man 
det som det kommer, . fpler slg 1 v!l hjelpe mot arbeidslsSsheten, 

skjebnen. og ewe trust In Sterling>. man vil hjelpe folk som har formue 
_ Hvall vii skje nar den nu- og megen. gjeld, men lkke klarer 

vrerende valutaordnlng avvlkles 1 slg 1 llllebiikket og man vil hjelpe 
september eller sener 15. oktober? de kommuner som er 1 vanskellg-

- Vi vll som hittll sil. nogen- heter p!). grunn av dlsse sviktende 

Iunde fors¢ke ll. ff)lge punlet - hvls !6konom1ske torhold De kjenner 
der da ikke kommer for store om- morutorleloven. Det har vreret npd-
veltninger. vendlg a. supplere den med bestem-

- Og den nye ordnlng? melser ogsa for lnstltutter som 

- Der torhandles nu av valuta- kommer I klemme ved betallngs-

utvalget om de !oranstaltninger som henstanden. Ved dlsse foranstalt-

skal erstatt valutareguleringen nlnger haber vi jo det sk~l brere 
e over krlsen. Akkurat 1 j6Jeb11kket 

tegner det ogs!\. mt lysere med ut
slkt til stigning 1 fleskeprlsene. 

Til dekning av de 47 mil-
O Honer kroner kriseforslagene 

krever og underskuddet p~ 

ca. 20 millloner pll. statsbudget
tet, hvor blandt annet importinn
skrenknlngen har gjort sig gjeldcn
de ved nedgang 1 tollinntektene, er 
det altsa blltt n¢dvendlg a utskrive 
nye dlrekte og Jndlrekte skatt~r. 

~- Omkrlng lt!J bllr dlrekte, resten In
k- dlrekte skatt pA bens1n, kaf!e ~~ etc. 

- Og nar man en gang er !er
dig med krisen, hvad V'll man da 
gj¢re med kronen, vii svenske, nor
ske og danske kroner igjen komme 
pa samme Hnje? 

- Det rna man anta. 
- Tror De shilling-kronen kan 

bli aktuell? 
- Det beror helt og holdent "a 

nvad England gj¢r. 
- Det er altsa et blott og bart 

hensiktsmesslghetssJ)$'lrsmA.I? 
- Ja. 
Og sa, ldet toget siger inn pA 

perrongen 1 Oslo, vager vi sp¢rs
malet: 

- Det nytter vel lkke a nevne 
Gr¢nland? 

- Nel, det overlater jeg til (her 
kom et orcJ. som det ikke var mullg 
a opfatte) A tale om. 

- Men dr. Smedals slste innlegg 
som statsm1nisteren ikke fikk tid til 
a svare pa? 

- Hele det sp¢rsmA.l er jo nu for 
retten. Man kan ikke f¢re to pro
cesser - en 1 retten og en i avl
sene. 

- Bllr La u g e-K o c h utstyrt 
med po1lt1myndlghet pA. Gr¢nland 
iar? 

- Ja, det bUr han. 
- Skal den gjelde tor hele 0st-

Gr¢nland? 
- Den skal gjelde der han fer

des. 
- Kanskje ogsa 1 Devolds dl

strikt? 
- Mullgens, som sagt der han 

ferdes. 

PA stasjonen var der stort frem
ms:ste. Man hadde holdt Kj¥)ben
havn-toget lltt tilbake for at det 
lkke skulde komme ~amtldig med 
Stockholmstoget. 

Pi den interparlamentariske 
gruppes vegne ms:stte stat.'lr!d La n
g e 1 an d og stortingsmennene K o
b r o og Svend Foyn B r u u n. Dess
uten mf6tte legasjonssekretrer H a n
s e n !ra den danske legasjon, or. 
den svenske minister H lll J e r. 

Statsmlnister Ekman blev straks 
bortf~rt av minister H~yer, og efter 
statsminlster Staunings ankomst 
glkk turen til Grand Hotel, hvor gje
stene er innlosjerte under ophold 
her. 
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STAUNING OG EKMAN 
TIL OSLO IDAG 

Pel ;stba.nesta.jonen i formiddag. Til venstre lrommer stat8mini8ter Ekaa:n. Til kjtire bombarderea ata.twtinistcr Sta.u:ning cw· jour.na.liatenc, Jnte1118 ma.n i bakgnmnen ser deltagere ikjemikerkongt·essen. 

0stbanestasjonen hadde en stor 
dag ifortnitldag. · Blde med uten
landstoget· og med Stockholmsto
get kom en rekke fremst~ende 
personer med to statsministre i 
spissen. Det var delegerte til det 
nordiske interpa.damentariske m91-

, te. Dessuten kom ogsA en del kje
mikere som skal delta i dot store 

7 nordiske kjemikennflte som Apnes 
I kl. 12 i Aulaen. 

Parlamentarikerne blev mptt av 
stortingets deputasjon som bestod 
av statsr!d Lange 1 and, soren
skriver K o b r o, skibsreder Svend 
Foyn B r u u n og fullmektig 
W e s s e 1 B e r g. 

De to tog skal som bekjent after 
ruten l¢pe inn pa 0stbanest.asjo
nen samtidig, men for at deputa
sjonen skuldo rekke over fra den 
ene perrong til den .annen hadde 
man arrangert det slik at Stock
holmstoget kom to minutter for 

tidlig ·og utenlandsto.get to miut
ter for sent. 

Statsmirustr E k m a n og viee
talsmann Sven Ben g t ss o n 
blev mottatt av den svenske sen
demann i Oslo, dr. H o j e r. 

De pvrige delegerte fra Sver ige 
kom igAr aftes. 

Finnene, professor F u r u -
h j e 1m, jordbruker K o i v u -
ra n ta, biskop V i r k u n e n, pro
fessor V o i o n m a a og Lin d . 
h o 1 m, blev mottatt av den finske 
sendemann dr. T he s 1 e f f. 

Vi vekslet et par ord med stats
minister E k m a n som uttrykte 
sin glede over ~ ha f!tt anledning 
til A komme til Oslo igjen. H an 
ventet sig et meget interessant 
m~te med de ¢vrige politikere fra 
hele Norden. 

Statsminister S t a u n i n g blev 
mottatt av den danske charge 
d'affaires, legasjonsrad R an. 
sen. 

De ~vrige delegerte fra Dan
mark er reist med Fredrikshavns
ruten over Kj~benhavn og kom til 
Oslo idag med bil. 

De to statsministre hadde meget 
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liten tid til sin rAdighet iformid
dag. Kl. 11 trAdte nemlig det in
terparlament.ariske r!d sammen i 
N obelinstituttet. 

Efterat den svenske stats
minister vel og vakkert var 
.mottatt marsjerte den norske 
IJmmite over til perrongen hvor 
Kj~benhavnertoget tfllffet inn, 
for A motta Danmarks statsmi
nister hr. S tau n in g. Den 
brede vikingeskkikkelse var lett 
gjenkjennelig, lenge f~r toget 
var stanset var hans stolte 
skjegg og sympatiske smil 
foreviget av de fremm¢tte presse. 
fotografer. 

Det var ikke meget, statsmi
nisteren hadde a meddele pres
sen pa staende fot. Sp¢rsmal som 
angikk den danske valutakrise 
fant han for innviklet til a rele
gj¢re for i l~pet av noen minut. 
ter. Heller ikke kriseloven som 
skal skaffe hans fedreland 47 
millioner kroner i denne termin 
til hjelp for det n~lidende dan
ske landbruk, fisKeriene og til 
avhjelp av den verste arbeidsl¢s
het, blev det her tale om A kom
me nrermere inn pa. 

- Den dans'ke krone? 
- J eg kt\n bare svare, at vi 

har fors¢kt og vii fremdeles for
s;ke sA vidt mulig a holde den 
oppe. 

- ~nsker De A uttale Dem 
om Gr¢n1and? 

- Nei. Det overlater jeg til 
nordmennene, svarer statsminis
teren med et lunt smil • 

. - Kommer ata..tsministeren 
til A svare p! dr. Smedals siste 
innlegg? 

- N ei. Vi kan ildce f¢re to 
saker om Gr¢nland, en i Haag og 
en i avisene. 

- Vil Knud Rasmussen bli 
utstyrt med dansk politimyn
dighet over Sydpst-Gr¢n1and 
iar? 

- Ja. 
- OgsA hvor det gjelder de 

norske fangstfefter? 
- J a, der hvor Knud Rasmus

sen ferdes har han politimyndig. 
het. 

(Da Knud Rasmussen reiser 
til de strekninger, hvor Finn De
voids og Mortensens eks.pedisjo
ner ligger, bar denne meddelel
se adskillig interesse.) 

- Kommer aile danske G~n
lands-ekspedisj oner iAr til a med
f~re gr¢nlendinger 1 

Statsministeren stusser. 
- Knud Rasmussen tar med 

sig noen, hvorvidt flere ek.spedi
sjoner gjf6r det samme, husker 
jeg i farten ikke. 

Audiensen er forbi. 
generalsekretrer bryter taktfullt 
av og redder hr. Stauning 
i en ventende bil. 

-
Je.o • w 

t 

S-rcr"3 ~J I • ?f 
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J 9 j uPt,',' J: _.""' !!<river den I' ~ 

Grenlands-Ekspeditioner: 

~ 

D r. Knud Ra smussen er som b.:-- Furor, K~ptajn Pedersen, 3kal vmre kendt allerede for nogen Tid lllloder~Skib rot· Flyvemaskinen og de 
siden afrejfit til Gronland saromen Motorbaade, der borer til Ekspeditio
med sin Sokreta-r fot· a t forberetle nen. Dr. Knud Rasmussen skal, naar Ekspedilionen til Ot:;tgJ"l'nland. Ar- Forarbejclerno er i Orden, bistaa den 
bejdet er blen•t bel} deligt ud \ idet, tyske Filrru;ekspedit.ion, der arbejder 
idet der er slillet en Fly,·em askine nord paa, ~men senere deltager han til Raadighed, og Opmaalin.gon vii personlig i EkepE.'Iiitionens Arll-ejde, komme til at orofa tte helc Oslkyst~Jn dl'r ventes a fsluttet i Lo~ af Oklo-• 
fra Kap Fan el og ca. !#] km nJr 'l ber. paa. 

For Eksped ttioncns a' rige Mc<lleromer og Udsl) r har Knud Rasmussen cbartret l\loforsk.ibet , Tb. Stauning", og i GaaT l\.fgik delle Skih fra f\.alk-br:Pnderiha vncn med Ka t·l()grafem c 

Ejner Mikkelsen sejler 
paa Onsdag med 

,Sekongen" og Geologerne ombord. Med Skib~:t p a.a. Onsd~ afgaar en ny daDBk 
fulgte Ekspetlitionens 1:\a-stkomm.an- I:kspedilion til 0stgreola nd mcu ,Sokongen" og under Ledelse af Kap
derend~:>, 1\artogra fer nes Leder, Kap- fajn E j n .a. r M i k k e 113 en. Det er 
tajn Gab e I· 1 or gens en, og hans Scoresbys und-Komileen, der bestaar 
Medarbejdere, 1\aptnjnlojtnant C. H. af Admiralindo Wandel, Godsejer W. 
Madsen, Solnjtnaul t>rne Tegner cg Utlental, S,Ubsreder C. Kraemer, KoWittrup Hansen. End,·idere var Magister Bo~p·.ad mcd. Han skal lede de geologiske Arbejder. Det er meget omfattende geologiske og arkreologi· ske UndersogelseJ·, der forestaar, og smrlig In'iereso;e knytter der sig til Undcrsegelserne af de Ruiner af gamle Nordbohusc, Dr. 'Knud Rasmus-sen fandt sidste A.ar. 

looib.styrer Joh.a.n Petersen, Dr. Lauge Koch og Rjna.r Mikkelsen, der llar taget Initi.ativet til Udsendelse af denne EkspedH.ion, hvis Hovedforma.al er en videnskabelig Unde"i-S0gelse al J{yststrmk.ningen rra. Ca.p Dalton til noget syd for 'Kangerdluk<ruak, en Kystslrmkni .g, der blev berejst af Amdrup-Ekspediponen i 1900, men som videnskabelig set er den mindst kendte Kyststrmkning .a.f 0stgren-Som nmvnt er der stillet en Mari- land. nc Flyvemaskine til Ekspcditionens R , ·\dighcd, og det er Meningen at koi·tlreggc bele Strrekningen gennem 

Pa.a Amdrup-Ek.speditionen i 1898/ 99 blev Kysten videnskabelig und':)rsogt fra Angmagsalik til Nualik og fr.a. Cap Dalton og nordefter. Si:.len 
Luftfotog•·aficr. Den til Flyvningen da bar W.a.tkins-Ekspeditionen syd 
horende Del a.f Ekspedifionen afraj- fra forlsat Undersegelserne til I<.an-gcrdluksuak, og i 1931 var et norsk 
ser herfra. i nmste Uge med Kryolilh· Fangstskib mcd en enkelt Naturfor-
sc:o~kabeia Damper ,Julius Thomsen", sker ombord 1 Kangcrdluksuak, bvor 
Lederen bliver Selojtnant Erik Skibel dog kun opholdt sig ca.. et 
R =t s muss en, 2. Flyver Artillerias- Degn. Resten af Kysten bar aldrig 
si.~ . ent Th. Petersen, og endvidere vmret videnskabelig undersegt, ej beller det udstra.kte B.agl.a.od, og det 
m cdfolger Mek.anikerne L Jensen og er denne Kyststrrekning og srerHg 
C. J0rgcnsen. Det fotografiske Arbej- det1e B.agland, der er Maalet for Ek<.!
dc udfores af to af Hrerena Fotogra- peditionens Arbejde. for, Lojtnanterne 0. Nielsen og H. C. Regeringcn og Grenlands Jacobsen samt deres Assistent H. c. bar velYilligt stillet Motorskibet . . ' kongen" til Diaposition, og de 
Hansen fra Geodrehsk Inshtut. Det vendige Midlel· er skaffet ved er Meningen, at ,Th. Stauning", der I s :-.mling blandt interesserede. feres at ,Sekongen"s mange1arige oilditio.,.,ens Medlemmer er 

Lederen, Ejnar Mikkelsen, de to Geologer, Bredrene R. G. Wager og H. G. Wager, sa.mt Geodmten Michael Spend!r. En:l\"ider~ Zooloian, ~gister M. Degerbel og Botanikeren, stud. mag. Tyge Becher. Desud~n Assistenteme, Koneenator Mohl Hansen, L<ege J ens Jensen, Topogra.f C. Larst!Qn og s,·en Mikkelsen samt .,.n Besretning paa 7 l\fand. 
·Efter at have anlobet Island for 1\omplettcriog, vii man forsege at komme d irekte ind til Grenlauds-1\y. s ten omlu-ing ved Kap Dalton. H'i" det Jykkes, vii man at·bejde sig lang. somt vestefter l.a.ngs Ky::,ten, og overalt. h \or Lejligbed gives, lanrlR£ettes Videnskaus m.endene og Karto~ra· ferne for at faa 1.-ysten bedst muligt underMgt og de af Amd.-up optagoe Kort supplerel og udbyggede i videst mulige Omfang. Omkring Midten a.f August haaber ma,n at naa 1\angerdluksuak-Omraadet, bvorfra man vii fo~ge at trrenge ind i Landet, for at faa saa godt et Overblik over B~landeL op mod Scoresbysund som muligt. Dcrfra gaat· man langs Kr&ten mod An~agsalik og diJ·ekte t.il Reykjavik, bvor den videnekabeligo Stab gaar i Land lor med Rutebaad at rejse hjem til K<>benbavn, medans ,.Sokongen" fortsmttet· til Tuliane· haab, hvor Gronlands Styrelse at!'Pr overtager Skibet. 

-·--
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akriver den 

Stor Udvidelse af Dr. Knud Rasmussens 
ologtske Undersltgclser. TU LOsnlng a! dlsse Opga.ver bar Dr. Knud Rasmussen taae~ udtaget et Flyverhold fra. Marlnen under SOlojtna.nt Erik R.asmU$sens Ledelse og med Artilleriasslstent Th.. Petersen som 2. Flyver. Dertil kommer saa. Mekan1kerne L. Jensen og C. Jorgen.!en samt fra H:aercn Fotograferne, LOjtnant o. Nielsen og L<Jjtnant H. C. Jacobse11 og Fotogra!tekniker H. C. Hansen fra Geod:aetisk Institut. TU FasUreggelse af Luft-Fotogra.flerne er det n«lvendigt !ra. Jorden at udmaale en Mamgde Punkter, og dett.e vii Kartografhol<iet give sig af med. Som Kartografer med!0lger foruden Kaptajo Gcbel-Jprgensen KaptajnJojtnant C. Madsen, SOlojtnant Tegner ~amt SOICSjtnant Wi!trup Hansen, der d€1l.tog I 6. Thule-Ekspedlt.lon s!dste Sommer, og som nu 1 Aar, bistaaet af Kvartermester Ramstad, skal fore Ekspeditio-

Ekspeditions-Plan. 
vrere Medvirh--en af Flyvere kan en Kyststrrekning paa $50 km udforskes. 

Motorbaad ,.Dagwnnr" . 

Et mti!gtigt geologish 
Operationslelt. 

De geologiske Underspgelser skal ledes af Magister Bpgvad, der spec!elt vll undersoge vls~e Interessante Forhold vedr9)rende Gnejsen, hvllket som bekendt er Betegnelsen !or Grundljeldet, den !¢rste &~rknede Jordskorpe, - og dennes Forhold Ul de yngre Erupt!ver. 

Er der Kryolith at Iinde? 
- !)Imide det lykkes os at flnde Havaflejnnger !ra t.ldllgere geologiske Perloder, v!lcte det v~re af den stcsrste vlden~kabellge Interesse, lndskOd her Magister Bpgvad, der hedler lkke kunde Skjul paa de Porhaa.bnl.nger, han 

I Baggrunden ses ( fra venstre til hojre): Dr. Knud Rasm~sen. SCl(Jjtnant Wittm p Hansen og Flyvemekaniker c. Jorgen

!en; og i Rtrkken joran Wgeledcs tra ve nstre til hojre): Marinetlyveren, Artilleri assistent Th. Petersen. LOjlnant H. C. 

Jacobsen, Lo1tnant 0. Nielsen, Ja:geren Knud ~stergaard, Sp{.ojtnant Tegner, Magister Bogvad, Kaptajnlojtnant H. Mad

aen, Overretssagjorer Sand, Elc3pcdttione ns Ncutkomman.derende, Geodreten. Kap tajn Gabel-Jprgensen, Flyvemekantker L. 

om gennem sine Undersogelser at Mlnera.l!und f. Eks. Kryolith-Lejer. v1!de vre1-e 1 MJ Grad velkomment. 

De arkaologiske Forskninger. 

Jensen og Marineflyveren, Solojtnant Er ik Rasmussen. 

Kaptajn Gabel-Jorgensen gjorde nu vldere Redoe for Ekspe:iit!onens arkreol.ogi

Flyvningens revolutionerende ske Arbej.<isplaner. 

I Eftermlddag Kl. 4 afsejler fra I rrekkende og storstilede Dllnensioner, 1 

Jernhavnen paa IZ)sterbro Motor- end nogen havde anet. 
skibet .,Th. Staun!ng" m.ed Dr. Knud Rasmussens store Ek.spedition til Syd-~tgrssnland om Bor<i. den saakaldte 

Hvorledes Ekspeditionen er kommet i Stand. 
7. Thule Ekspedition. 

0\--erretssagto:-er Sand oplyste. at Eks-
Umiddelbart f!)r Afrejsen gav Over- peditlonerne er sat 1 Scene og vU bllve gennem!ort uden Tilskud !ra. Staten. og 

l"~tssag!S)rer Sand, der sammen med at den er udrustet a.! Thule-Stationen 

Dr. Knud Rasmussen ad.ministrerer I med stotte fra private Bldragydere 
Thule Stationen, samt Ek.sped!Uonens en Rrekke forskelllge Inst!tutioner. bl. a. 

Nrestkomm.and.erende, Geodreten Kap- Kryol!t.hselskabet. Carlsberg-Fondet. 0re-ud!"rl!g sunds kemis1te Fabrlkker. Geodretlsk In-

tajn Gabel-J~rgensen, en '~~ 
st!tut, der har stlllet baade Instrumentel 

Re:klg0relse for Ekspeditionsplanen. og Personel Ul Raadighed, sa.mt SOkort-
Man havde hldtil mermest haft arklvet og Gronlands Styrelse naturllg

Indtryk at, a.t det kun drejede sig om vis. Videre gjo'Tde OverreEssagt~reren op

et llile Anhang Ul Dr. Lauge Kochs mrerksom paa, saa mrerkellgt det end 

stg n1 dsk Stortogt men etter 
1

tyder, at Sy®stkysten ltf G~nland IItke 

S'l rS'l an e • havde Vleret unde:~gt ! de sl.dste 51.) 

hvad vi 1 Oa.ar fik at vide, vil denne I Aar, for Knud Ra.sm~p 1 FJor be®g~e 
EkspedHlon blive at langt mere vldt- den paa sin 6. Thule-Eksped1t!on. 

/ndsats. - Det er vort bestemte Haab, udtalte han at VI kan faa Eskimoforskeren Dr 

Kaptajn Gabel-Jorgensen som skall ' 
• · 

le .. _ K ,_.._.. f H ld t ' 1 ri I phil. Therkel Matthiassen hentet ned 

..., a.r""".a - o e og som ov gt er r Ekspedit.ionens Nrestkomma.nderende for- ra AngmagsSaltk, 'hvor han har opholdt 

treller om Eksped!tlonen, at den !pr;t varJ sig i Vinter. Sa.mmen med Dr. Knud 

trenkt kun at omfattr Omraadet omkrlng I R~mussen er det d.a Menlngen at 

Skjoldungen. Men da del. takket vrere tage. nogle Interessante Udgravnlnger 

Marinemimsteriet. lykkedes Dr. Knud Speclai-Un~rsogelser 1 det ukendte 
Rasmussen at skaf!e ogsaa et Luftfartoj, taade ved SkjoldUJl8en, hvor man 

et Helnkel-Hydroplan kunde ForsknJngs- ~kendt har fundet Bygningsrester efter 

Omraadct udvldes tU hele Sl)stkysten fra 1 ~vide Mrend. L\.g>eledes skal dcr her 

Umivik 1 Nord tU Kap Farve! 1 Syd, en I ~retages omfattende wt.rOJ)Q'logislte lnd

Kyst.strreknlng paa ca. 550 Kilometers ! s-mllnger. Lrengde, og Ekspedltlonens Personel og 1 alt vU Ekspedltlonen komme til at 
pgaver blev selvsagt foroget 1 samme bestaa a! seksten dat¥;ke Medlemmer, o. 

Forhold. 
hertU komrner t! Gr0nlrendere, som D4 

Hovedopgaven er at loretage en Kort~ KtiiUd R&$1ll.ussen nu har udsogt s!g I 

lregnlng !ra. Luften af den sydllge Del Jullanehaab-Dist.r'Act.et. L.igeledes kooune 

af Sllstkysten fra Kap Farve! tU Umivik nere lejede Baadbesretninger, saa 

paa 64 Gr. Bredde, og dernrest s~al der I~cs at denne syven.de Thule-Eksped~ 

foretages omla.ttende geologtske og arkre- tlon l personel Henseende bllver de hidtil stf)l1Ste af alle Thule-Ekspedltl 



1 Baggrun.d.en. sea {/ra venstre til ndjre): Dr. Knud .Rasmtt3sen. Solp;tnant Wittrup Hansen og Flyvemekaniker C. Jorgen.
aen.; og i .Rrekken loran (ligeled.es fra ve nstre til hojreJ: Marineflvveren. Artilleri assistent Th. Petersen, LI?JilTiaiH H. c. 
Jacobsen, LMtnaflt 0. Nielsen. Jregeren KmUi (!Jsterganrd.. S91l0jtrumt Tegner, Ma gtster B(jgvad, Kaptajnl(ijtnant fl . Mad
sen, Overretssagjorer Sand, Ekspedtttone ns Na!.!tkomm.anderende, Geodreten. Kap tajn Gabcl-JI'rgensen, Flyvemel«zniker L. 

Jensen. og Marinetlvveren, Sol<'fhw.nt Erik Rasmussen. 

I E!termlddag Kl. 4 a!sejler fra 
Jern.liav111en pa.a 0sterbro Motor

\Skibet ,.Th. Staunlng" med Dr. Knud 
R asmussens store Ekspedltlon til Syd
¢.stgrjiSnland om Bord. den sa.akaldte 
7. Thule Ekspeditlon. 

rrekkende og storst!looe Dimensloner, 1 Flyvningens revolutionerende 
end nogen havde anet. Jndsats, 

Hvorledes Ekspeditionen 
er kommet i Stand. 

Oyerretssagforer Sand opayste, at Eks-
Umlddelbart !S'r Afrejsen gav Over- peditionerne er sat i scene og vU bllve 

gennem!ort uden TUskud fra. Staten, o~ 
l'etssagfSSrer Sand, der sammen med at den er udrustet a.! Thule-statlonen 
D r. Knud Rasmussen admlnistrerer med St0tte !ra. private Bldragydere og 
Thule Stationen, samt Eksped!t.ionens en R<ekke !orskellige Instltutioner, bl. a. 
Nrestkommanderende, Geodreten Ka.p
tajn Ga.bel-Jprgensen, en udfprlig 
Red,eg~relse for Ekspedit!onsplanen. 

Man havde hldtil nrermest halt 
Indtryk a t , at det kun drejede sig om 
et lille Anhang til Dr. Lauge Kochs 
~stgrjiSnlandske Stortogt, men .efter 
hvad vi 1 G aar !ik at vide, vll denne 

Kryollthselskabet, Carlsberg-Fondet, 0re
sunds kemtske Fa.brtkker, Geodretisk In
stltut, der hs.r st!J!let baade Instrumentel 
og Personel W Raadlghed, sa.mt S¢kort
arkivet og Or~nland.s Styrelse naturllg
vls. Videre gjorde Overretssai!'f~reren op-• 
mrerksom paa, saa mrerkeligt det end 
lyder.- at SYdflstkysten af G~nland lkke 
havde vreret unde:.s¢gt I d~ s1clste 50 
Aar, for Knud Rasm'LISS~ 1 ~jor best)gt.e 
den Pll.a. sln 6. Thule-Ekspedlt!on. 

Kaptajn Gabel-Jorge11.8en, ~om skal 
lede Kartogra!-Holdet og som 1 ovrlgt er 
Ekspedlt.lonens Nrestkommanderende, for
tre.ller om Ekspedltlonen, at den [~tst var 
trenkt kun at omfatt.~ Omraade~ omkring 
Skjoldungen. Men da det, takket vrere 
Ma.rtnemlnisteriet, lykkedes Dr. Knud 
Rasmussen at ska'ffe ogsaa ct Luttfart~J. 
et Helnl«!l-Hydroplan, kunde Forsknings
Omraadet udvides tU hele ~stkysten !ra 
Umlvlk I Nord tU Kap Farve! 1 Syd, en 
Kyststrrokning paa ca. 550 Kllome~ers 
Lre~de, og Ekspeclltlonens Persone,J og 

pgaver blev .selvsagt rorS)get 1 sanlnle 
rhold. 

Hovedopgaven er at !oretage en Kort
lrogning Ira. Luften af de:n sydllge Del 
af !Z)stkysten fra Kap Farve! til Um.ivlk 
paa 64 Or. Bredde, og dernrost si!:al der 
foretages om!attende geo1ogiske og arkre-

l:ii<JUJ paa de Forha.a.bnlnger, han nrored' 
om gennem sine 'Ondersogel.ser at ~· 
Mlneralfund !. Eks. Kryollth-Lejer. D 
vt!de vrere i MJ Gra~ velkomment. . . " 

De arkaologiske F orskninger. 
Ka.ptajn Gabel-J(1rgensen gjorde nu vl

df're Red-e tor Ekspedltlonens arkroologl
ske Alloojdsplaner. 

- Det er vort bestemte Haab, udtalte 
han, at vi kan faa E:lkimoforskeren, Dr. 
phU. Therkel Matthi<usen hentet ned 
fra Angmlli&'.ssa.1'1.lc, hvor b.an har opholdt 
slg I Vi.nter. Sammen med Dr. KMd 
RMmussen er det; da Menlngen at !ore
t:tge nogle interessante Udgravni~r ogl 
Speciai-Under~elser l det ukendte Om
j:a!\de ved &'<:joldungen, hvor man somj 
be.kendt bar fun.de~ Bygnlngsrester efter 
bvlde Mrend. Ligeledes skal der her 
loretag,es omfattende a>ntropologiske lnd
sa.mllnger. 

I alt vil Elk.spedltionen komme til a! 
best.a.a a.f sek:.sten danske Medlemmer, Of 
hertU k.ommer tl ~Iiliendere, som Dt 
Knud Rasmussen nu har udsogt s!g 1 
Jullanehaab-Dlst.rlktet. Ligeledes komnnet 
hertll flere lejede Baadbesretnh"kg'er, saa' 
INies at denne syvende Thule-Ekspedl 
tlon 1 personel Henseende bliver. de 
hld~U stf)rste ar alle Thule-~pedltl 

Afrejse i tre Tempi. 
Afrejsen tU Grf)nla.nd finder Sted 1 tre 

Tempi. Med Motorsltlbet .,Dlsko" a:f
sejlede den 1. Junl Dr. Knud Rasmus
sen selv, ledsaget a.f Fanger 0sterg~ard, 
til Jul!aneha&b. Det var hans Hen.slgt 
selv at klarlreg-ge alle Forhold angaaen-de 
Baadene og de !~rste Depotrejser. Med 
M.otorskibet ,,Th. Staunlng" afrejser saa 
som nrevn1; KartograJerne og Oeologerne 
Ul Jullanehaab, hvorfra. der straks star
tes 1 Motorba-ade rundt Kap Farvel op 
til Um.ivik, hvor Punkllbestemmel.serne 

Rasmussen om Boro L .,Th. Staunlng", 
der saa afsejler tiJ. Disko-Bugten. Her 
mOdes ha;n med d-en store tyske Fllms
ekspedition, som han vU btstaa med 
Raad og Daad, og hvis Tolk over for 
Esklmoerne han vi1 vrere. Knud Ras
mussen forbl1ver her, til Sklbet paa Til• 

!ra Thule ta.ger ham med om 
Bord !or Sydgaa.ende. Omkrlng 1. Au-

de sldste dra.ger Flyverholdets syv Mand 
af Sted den 26. Ju.nl med Kryolltselska
bets Da.mper ,.Julius Thomsen~, der og

tager Hel:n.kel-Masklnen om Bord. 
Ankommet tll IvLgbut monteres Masklnen, 

Pr~veflyvntngerne er endt, paa-· 
hA<>"'n'rl""' SommerellS Kortlregnlngs-F'Iyv

Disse vll, lndtll ,.Th. Staunlng" 
ltommer ned rra Thule. omtatte hele 
Julianehaab-D£str£ktet, og der vil esndvl
dere bllve !oreta.get Luft-Optagelser af 
de gamle Norobo-Bygcler til Brug for Dr. 
Poul N0rlund og Professor Hatt. med 

Ekspedltlonen senere skal samar-

(/)stkyst..Omraadets 
Luftfotogralering. 

Korbl&:lgnl.ngen fra Lutten af 0 stlkyst
Omraadet ud!jilres 1 August, der med 
Hensyn tU Vejr- og lsforhold er gun
stigst, og Udstyret er ogsaa 1 Henseende 
til Rad.io-Hjrelpemidler det allerl:Jed&te. 
,.Th. Staunlng" fungerer under dlsse 
Flyvnlnger som Modersldb. Med Ud
gangen a.f August tlyves tUbage til Ivlg
tut, hvor Demonterlngen af Muklnen 
sker, medens ,.Th. Sta.unlng" med en
kelte Ek&pedltlon.smedlemmer afsejler fra 
Llndenow-Fjorden cllrekte Lll K~benhavn 
Kartogra.ferne fortsretter endnu et Styk
ke Tid Arbejdet langs Kysten, men sam 
les saa. 1 sldste Halvdel af September 
Jullanehaa.b, hvor!ra Hjemrejsen find 
Bted. 
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Den hidtil stf)rste Thule-Ekspedition, der afsejler 
i Lf)bet af en U ges Tid. 

Aarcts andeo slore Gr~nlands-Eks· 
pcdition staar nu foran sin Start. Del 

cr Dr. Knud Rasmusserzs 7. og hidtil 

st~rsle Thulc.Ekspcdition, som skal 
op a t unders~ge og kortlregge store 
Strookninger af det syd~sUige Gr~n
Jand. Knud Rasmussen er allerede 
rejst i Forvejen for at trreffe de sid· 

ste Forberedelser til 1'urcn, og i L~
bct af en Uges Tid f;lger Ekspeditio· 

nens ~vriitc Dellagere efler. 
Under co Samlale, vi i Gaar havde 

mcrt Ekspeditionens Nrestkommande· 
rcndc,Kaptajn Gabel-Jprgcnsen, frem· 
salle dePnc en Rrekke Oplysninger 
om de mcrmcrc Enkelthedcr vcd Tu
ren saml de Opgaver, som skal l~n

nes. 
Ekspeditionens Hovedopgave, ud· 

lalle 1\aplajnen, bestaar i en Kort· 
hcguing fra J.uften ar den sydligc 
Del af (/)slkysten fra Kap Farve! til 
U111ivik paa ca. 6<1 Gr. Brcddc sam· 
lidig rued, at der skal forcta'ges om· 

fattende geologiske og arkreologiske 

Unders~gelser. Til L;sning a£ disse 
Opgaver bar Dr. Knud Rasmussen 

faaet udlagel et Flyverbold fra Ma· 

rinen under. Ledelsc af S~1~jtnant 

Erik Rasmussen og rued Arlilleriassi· 
stenl 1'h. Petersen som anden Flyvcr. 
Fra ll;cren kommer desudcn Lu!t· 

folograferne, Lpjtoant C. Nielsw og 

Lpjtnant H. C. Jacobsen samt Foto· 
graf.Tckniker II. C. Tlansen fra Geo. 

drotisk Instilut. Til denne Trup slut· 
lcr sig Mekanikerne L. Jensen og C. 
J~rgensen. 

- Skal der udelukkende arbejdcs 
fra Luflcn under Kortlregningen? 

- Ncj, til Fast1reggelse af FJyve· 

folografierne er dct d,esuden n;d
veod~gl fra Jorde.n at udmaalc en 
Moong,de PunkleJ?, og~.d~tte vii ~t Ka!~ 

"togt·at.Hold l;lnder .!-~delse -af mig gi-

ve sig .af me d. Kar!ograferne er Kap· 

tajnlj6jtnan l C. H. Madsen, S~l~jtnant 
Tegner sarn t Wiltrup Hansen, dcr 

dellog i den 6. Thule-Ekspedition 

sidsle Sommer, og som nu i Aar, bi· 

staaet af KvarlerrnesterRamstad, skal 

f~re Ekspeditionens~Iotorbaad :.Das-

m:~rc. 

De geologiske og arkmologlske 
Underssgelser. 

- Hvcm lcder de geologiske Un. 
dersj)gclser? 

rra dcr slraks startes i Motorbaade 
rundt Kap Farvel og op til Umivik. 
Knud Rasmussen gaar derimod i Ju 

llanehaab om Bord i :.Th. Stauningc,l 
som fo-rtsretlcr lrengere op til Disko
bugten, hvor ban skal m¢de den ty
~ke Films-Ekspedilion, som for Ti· 

den opbolder sig deroppe. Doktoren 

er blcvcn anmodet om at yde Selska· 
bet sin sagkyndige Bistand under 
Optagelserne, men rejser dog senere 
tilbage til sin egen Ekspedition i 

Julianchaab, oar :.Tb. Stauningc ven· 
dcr tilbage fra sin ordinre.re Tur til 
Thule for at indgaa som Moderskib 
for Ekspeditionen. 

De sidstc, der drager af Sled her· 
hjcmme fra, er Ekspedilionens 7 Fly· 

vere, som afrejser med Kryolitselska
bets Damper >Julius Thomsen< an· 

tagclig S~ndag otte Dagc. Samtidig 
afgaar den ene Heinkel·Maskine, som 

skat anvendes under Luftfotografe
tingeme. Straks efter Ankomsten til 

Jviglut monleres Maskinen, og naar 

do forberedende Pr;vcflyvninger er 
tilendebragte, paabegyndes Somme· 
rens l{ortlregninger. 

Flyvningerne ventes tnemte
bragt l Slutnlngen af August. 

I Tidcn indtil >Th. Stauningc med 

Knud Rasmussen om Bord vender tiJ. 

bage fra Thule, Vii der blandt andet 
blive optaget en Ra:kke Luftfotogra· 
fier af de gamle Nordbobygder i Ju· 
Hanehaab-Distriktet til Brug for Dr. 

Poul Nprlund og Professor Halt, med 
hvem Ekspeditionen skal samar· 

bejdc. 
Sci vc den store Kortlregning af 

J{ystomraadet vii af Hensyn til Vejr

og Isforholdene ff6rst blive foretagel 

i August Maaned, Under disse Flyv. 
ningcr s'kal >Th. Stauningc fungere 
som Moderskib. Flyvningerne ventes 

tilendebragle i Slutningen af August, 
bvorcfter Maskinen flyves tilbage til 
Ivigtut, bvor Demonteringen og 

lljemscndelsen finder Sted samtidig 
med, at >Th. Stauningc gaar tilbage 

til KSSbenbavn med de fleste af Eks· 

pcditions-1\ledlemmcrne. Kartogra· 
ferne fortsrelter derimod nogen Tid 

derefter og m¢des f¢rsl i Slulningen 
af September i Julianehaab, hvorfra 

Ujemrcjsen forcgaar. 

- Det ss1r Magister B~gvad, dcr jo Gennem Grenlands mest vilde 
her fanr et v~ldigt Omraadc under og forrevne Fjeld9-atur. 



0111 de nccrmerc Enke1rhedcr vcd Tu· 
rcn saml de Opgaver, som skal Jpn

nes. 

for Ekspcditionen . 

Ekspeditionens Hovedopgave, ull

talle J{aplajnen, beslaar i en Korl· 

hcgning fra Luften af den sydlige 
Del af 0stkysten fra Kap Farve] til 
Umivik paa ca. 64 Gr. Bredde sam· 
lidig mcd, at der skal foretages om
fattende geologiske og arkreologiske 
Unders~gelser. Til LS1snjng a1 disse 
Opgaver bar Dr. Knud Rasmussen 
faaet udtagct el Flyverhold fra Ma· 
rinen under Ledelse af S¢1~jlnant 
Erik Rasmussen og rued Artilleriassi
slent 1'/t. Petersen som anden Flyvcr. 
Fra Ua:ren kommcr desuden Luft· 
fotografcrne, L~jtnant C. N ielsen og 
L~jtnanl U. C. Jacobsen samt Foto
graf-1'cltniker 11. C. Tlanse~~ fra Geo· 
drelisk Institut. Til denne Trup slut· 
ter sig 1\fekanikerne L. Jensen og C. 
Jflrgenscn. 

De sidste, der dragcr af Sted her· 

hjcrome fra, er Ekspeditionens 7 Fly
vcre, som afrejser med Kryolit.selska
bcts Damper ,Julius Thomsen« an· 

tagclig S~ndag otte Dage. Samtidig 
afgaar den ene Heinkel-Maskine, som 
skal anvendes under Luflfotogra.fe· 
ringcrne. Straks efter Ankomsten til 
Iviglut monteres Maskinen, og naar 
de forberedendc Pr9veflyvninger er 
tilendebragte, paabegyndes Somme· 

rens Kortlregninger. 

- Skal der udelukkende arbejdes 
fr a Luften under Kortlregningen? 

- Nej, til Fastlreggelse af Flyve
rotogra!ierne er det desuden nS1d· 
vendigt fra Jorde.n at udmaale en - ·- . - . 
Ma:ngde Punkte~; og dette vii et ~ar-
lograf-Hold under ~E?dt:lse .af_ mig gi· · 
ve sig af med. Karlograferne er Kap
tajnl~jtnant C. R. Madsen, S~1S1jtnant 

1'cgner samt Willrup Hansen, der 
dcllog i den 6. Thule-Ekspedition 
sidslc Sommer, og som nu i Aar, bi· 
staact af l\vartcrmesterRamslad, skal 
f~re Ekspcditionensl\fotorbaad :.Dag
m:,rc. 

De geologiske og arkmologiske 
Undersegelser. 

- Hvcm Ieder de geologiske Un
derspgelser? 

- Del g~r Magister B~gvad, der jo 
her faar cl vroldigt Omraade under 
sig, og som sped elt vil unders~ge 
visse interessante Forhold vedr~ren· 
de Gnejscn og dennes forbold til de 
yngre Erupliver. Hvad de arkreolo· 
giske Arbejder angaar , baaber Eks· 
pcdilioncn, at den faar Eskimofor· 
skeren, Dr. phil. Tberkel ~lalhiassen 
hentet 'ned fra Angmagssalik, hvor 
Doktorcn hnr opboldt sig i Vinlcr. 
Sammen med Dr. Knud Rasmussen 
er det da Meningen at foretage oogle 
interessante Udgravninger og Spc· 
ciul-Undcrs~gelscr i dct ukendle Om
raade vcd SkjoldulfgeU, 1-iv"or man i 
sin Tid bnd[ Be'byggelser, sotn jkke 

stnmt1Jede fra Gr~nlrendere. End
,·itlere vii der blive forctaget omfat
lt-ndc antropologiske IndsarnUngcr. 

- Hvor stort et Personalc raader 

111<3:" ver·i all? 
Eksijeditionen vil kommc til at 

'Uesl a af 16 slanske Medlemm~ til· 
lige med 10 Gr,gtrendere Jra Juliane
haab-Disfriktet. Dertil kommer en 
Del s•·~nlandske Baadebesretninger, 
saaledes at den 7. Thule-Ekspcdilion 
i personcl HJrnseende Yil blive den 

h\{}ti~ st jlrsle.J 
- Ilvornaar forrgaar Afrejscn? 

z . 
- Som De Yed, afsejlcdc Dr. Knud 

Rasmussen alJerede den 1. J~ni 1U"ed 

) 0isko« til .lulia,nt'haal,. Uuu ledsa
godes af Fangstm:.mdcn 0slergaard. 
Dct var D"oktorcns Hensjgt selv at 
udpcgc uc GrfSnlamdere, som skal 

Flyvningerne ventes tUende
bragt 1 Slutnlngen af August. 

I Tiden indHl , Tb. Stauningc med 1 

Knuu Rastnussen om Bord vender til- \ 
bage fra Thule, .qu der blandt andel 
blive optaget en Rrekke Luftfotogra· 
fier af de gamle Nordbobygder i Ju· 
lianehaab-Distriktet til Brug for Dr. 
Poul N9rlund og Professor Halt, med 
hvem Ekspeditionen skal samar· 

bejdc. 
Selve den store Kortlregning af 

Kystomraadet vii a£ llensyn til Vejr· 
og Tsforboldcne f~rst blive foretaget 
i August Maaned. Under disse Flyv-
ninger skal :.Th. Stauningc fungere -
som Moderskib. "Flyvningerne ventes 
tilendebragte i Slutningen af August, 
bvorefter Maskinen flyves tilbage til 
Ivigtul, bvor Demonteringen og 
Hjemscndelscn finder Sled samtidig 
med, at :.Tb. Stauningc gaar tilbage 
til K¢benbavn med de fleste af Eks
peditions·l\'tedlemmernc. Kartogra· 
fel'ne fortsrelter derimod nogen Tid 
derefter og mf!des f~rs l i Slutningen 
af September i Ju1ianehaab, hvorfra 

Hjemrejsen foregaar. 

Gennem Grenlands mest vilde 
og forrevne Fjeldy.atur. 

- Bliver der store Vanskelighcder 
at overvindc for Ekspeditionen? 

- Vi er paa Forbaand klar over, 
at del baade vii blive en baard og 
spa:ndende Omgang, for vi skal ikke 
blot kortlregge et vll!ldigt Omraade i 
L~bcl af h~js t to Maaneder, men del· 
te Omraade b¢rer uden Tvivl til 
Gr~nlands mcst vilde og forrevne 
Fjreldnatur, og Kap Farvcl er jo et af 
Jordens mest stormomsuste Forbjer· 
ge. Men naar vi allesammen er fyldte 
med Bcgejstl'ing, saa er det fordi vi 
ved, at vi i Dr. Rnud Rasmussen bar 
en Leder af betydeligt Format, F~r· 
rcrcn og Forskeren, der altid selv er 
forrest i At·bcjdet, Mandcn, der mere 
cod nogen nnden har aabnet Verdens 
0inc for Gr~nland og derigennem for 
Danmark. Jcg ved, at vi alle vil gt)re 
vort ydcrste for at denne, den 7. 
Thule-Ekspedition skal f~je sig smukt 
ind i Rrekken af Dr. Knud Rasmus
scns ber~mmelige Tbule-Togter, slut
ler Knptajn Gabcl-J~rgensen . 

Paa Foresp¢rgscl om, hvem dcr ri· 
nansiercr den forcslaacnde Ekspedil 
lion oplyser dennes Kasserer, Overi 
retssagf¢rer R~ Sand, at i Mod 
5a:tnlng til de norske Ekspeditione1 
som alle er slatsunderst,.SUede, er 
Thulc-Ekspcdil.ioneu udrustet af Dr 
Knuu Rasmussen selv igennem Ka4 
York Slationcn thule i Nordgr,.sn
land. n rtadc Slal~minister ~L<lUIIIUJj~f 

l
ellagc i Ekspeditioncn, sam t per· . 
on I ig al ordnc Depolsp~rgsmaa let. 
urtograferne og Geologen afsejler 

med Motorskibel , Tb. Stauningc Ll'!r· 
dag Eflermiddag Klokken 4 fra Kalk
hrrenderihavnen tilJuliane~ hvor-

ydet Assistance underEksp 
Forberedelser. Endvidere bar 
modtaget konomisk Tilsl-ud 
Carlsbcrgfondet og ct Par Legater • 

.-, ..... 
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KnutPTR.asmussens store: ... ... 

Rkriver den 

(f;rnnlandsekspedition · 
.... ..... ,....'fl/gaar i 1!Jag. 

Ekspedltlonens Deltagero. Bagved staar Dr. Knud, Rasmussen, Kartogra• 
fen, Seleftnant Wlttrup Bensen og Flyvemekantker c. Jorgensen. I fer• 

ste Rmkke ses fra venstre: Flyveren, Artillerlassistent T. Petersen, Sa. 
lejtnant B. C. Jacobsen, LeJtnant 0. Nielsen, Fangeren Sstergaard, Sct

lejtnant Tegner, llrlaglster Bogvad, KaptafnleJtnant B. Madsen, EkspedJ. 

tlonens Xasserer, Overretssagforer Rud. Sand, den Nmstkommanderende 

Kaptajn Gabel Je.rgeusen, Flyv8Jilekaniker L.. Jensen og Flyverchefen 

Selojtnant E. Rasmussen. 

Nummer to llif Aarets store GNID

l andsekspediti~mer, Dr. Kn'Ud Ras

r mussens Eikspcdition til det sydl:igc 

0stgrenland, a.frejser i .Efterunidd.lg 

Kl .. 4 mcd l\rotorskibet »Th. Stau-

medte]ge,r iovr1gt Kaptajnl~jtnant C. 
H. Moosen, Se<lfrjtnant Tenner, 'f!Mnt 

Selsitnant Wittrup Hansen, der 1 
Fjor fBrte Knud Rasmussens Motor
baad ~Dagmar«. 

ning« til 0stg1·enland. Denne den 7. ~1-ogien og Arkmologien. 

'nhiu1oolh>pe.d1'bi'Oin faa:r et be.~y1()c. De goologiske UndersEJ.gelser skal 

ligt st.erre Arbejdsomraadc, end op- ledes at Magister Boqrxzd, eom smrlig 

rindcligt tamkt og det cr lykketlcs I vil undersege ,·jsse inteTessante iFor-

. ' h'Ol-d vedrs rende Stenart-en Gnejs og 
Dr. l\ nud Rasmussen ogsaa at fa!~ dens Forho1d til de Yngre Eruptiv~r, 
en Flyvemaskine med paa. Ekspedi-~ og herunder hare sin Opm~erksom.bed 
tionen, hvorved den faar Mulighe1er benvendt paa Forek-omster at Metal, 

for at lafte Iangt starre Opgaver end Kzyolit.h o.g lignende. 

O!prindolig bostcmt. Dr. Ra.smUJSs.cn 'l'll at val'&t.age de atkmoiQgiske Op. 

gavel," baaber man, aL man kan faa 
er som meddelt allerede !or nogcn Dr. Therkcl .lf athia.<JSen ned !ra Ang. 

Tid siden ad'rejst til Greniand for at DlagSalik, hvor nan har overvJntret og 

bistaa den tyske FilmsekS'pedHion studeJ;et Fund f.ra de gamle Eski-

moers lt'ortid. Som bekendt o,Pd.1gede 

Knud R.asmtl6Sen i Fjord paa •Sk.Wid
ungen.• Jidt Syd t<tr Umi.vik betyde
llge Raster a!! gammel nordisk Be

·Pal!l D.iskooen. F·cn-1nd'tll.ll rvar <log 

Raanmerne for EkspedHionen i det 

v&sentlige fastla.gt, og det der stod 

tUbage, lhar Knud Rasrnussens Na~st- boelse, og det k;onstateredes, at de 

kekromanderendo paa Fmrden, K•ap- atammede fra en i sin Tid meget be· 

tSJjn Gabel Jargensen fra Geodmt!sk ramt Hwvdjng, Thorleif Orrebein.s-. 

fostre. Her vH Knud: Rasmussen 1ort
S~&tte Undensagelserne 1 Il;orbindelse 
med Therkel Math!iassen, og der er • 

•Th. Stauning« og 4 Motorbaade Grund til at vente betJrdningstuJde 

til Disposition. Resultater. 

Ved et Mode i Gaar !Pa& Overrets
sagfarer Rudolf &nds Kontor, b lev 
Ekspeditioncns Planer na~noere ud
vlkledo. Overretssa.g.furer Sand, der 
er Thule-Ekspeditionernes Kasserer 
betoncde, at dcnne, den 7. Thule
ekspedition var udrustet og isceue. 
sat at Knud Rasmussen f)emonlig. 
Man skyldte dog Ta.k til baade 
Krigsministeriet og :\!arineminhte-
1"\et samt til Cieod111ti.sk Institut [or 
Stette, til Stats>minister Sta.unin'r 
f or v/J:1kso.m HjroLp, til Grenlands 
Styr else, Kryolftbselskabct. 0re. 

Den stpt-ste aif 'aJie '11iule· 
Ekspeditioner. 

Ialt vH Ekspeditionen krunme til at 
be6taa at l6 danske Medlemmer, 
b.vortil komme,r 10 Esklmoer, som 
Knud Rasmussen vii udsegG i Julia
nehaab-Distriktet. Dertll kolllJJler 
fiere lejede Baadbesmtninger, saa· 
ledes at Ekspedit.ionen bliver den 
sterste Thule-Ek,spooition, der endnu 
er ud.sendt. 

• _:Th. Stauningc afsejler som nm~nt 



NtllmiOer to rut aarets s~ore Lil'11JTI· 

landsekspeditioner, Dr. Knud Ras

l mussens FJkspedition til det sydUge 

0 stgr.enlanc.l, a.fre}ser i E!termidd.(l.g 

Kl. 4 mod Motorskibet »Tb. Stau· 

meCJ·!0Jg<CJ: 10vr.iJ{Ct Mpta3Thl.e:Jtn·ant o. 
11. Madsen, Sal·eitnant Tenner, saant 
S.010jtnant Wtttrup Hansen. der 1 
F.tor .torte Knud Rasmussens MiotA>r
baad •lDagmazc. 

ning« til £Jstgr0nland. Denn-e den 7. ~logien og 'Ark:EOlogien. 
'llblulee'kt>pediili>on fuar et betyode· De gool~giske Unders0gelser akal 
Hgt st'lrre Arbejclsomraade, end op· ledoo af Magister B()gl)(Id, som sterlig 
rindeligt tronkt, og det er lykkedes I vii undet:S0ge viese interessante_ Fi>~ 

hoM vedrerende Stenarten Gne}S og 
Dr. Koud Rasmussen Ggsaa at ia~t dens Forhold til de yngre ErupUver, 
en Flyvemaskine med paa Ekspedi·1 og berunder haro sln Opmterksomhed 
tionen, hvorved den faar ~fuligho1er benvendt paa Forekomster af Metal, 
for at lmte langt sterre Opgaver end Kryolit.h og llgnende. 
oprindelig bestemt.. Dr. Rasmussen Til at l8Teta.ge de arkre.ologiske Op-

gaver haaber man, at. man kan faa 
or som meddelt aJlerede for nogon Dr. Therkel MathJassen ned !ra A:og. 
Tid siden rufrej&t til GNrnland fi>r at ma@Salik, hvor ban bar overvintret og 
bistaa den tyske FilmsekS'pedition studeret Fund t.ra de gamle Eski
paoa D.i:skoae~n. FQ'l'1n<i-eru. rvar dog 

Rammerne !or Ekspeditionen i det 

vmsentlige fa,stla,gt, og det der stod 

moers ~'ortlcl. S<>tn bekendt opdagede 
Knud Rasmu~en i Fjol,"d paa •S:kjiO d
ungen~ lldt Syd fur U(lllivik betyde· 
llge RCISter a:f gammel nord1sk Be· 

tubage, lhar Knud Rasmu'SSens N~st- oo&lse, og deb k<()nsta!teredes, at de 
kammanderendo paa F-mrden, K-a-p- etammede fra en l sin Tid meget be· 
ta.jn Gabel Jargensen flla Geodmt!sk ramt REJv<ling, Thorlelf Orrcbeins

:.Th. Stauning« og 4 Motorbaade 
t il Disposition. 

Ved et Msde i Gaar paa Overrets
sagferer Rudoli Sands Kontor, blcv 
J!)kspedititmens Planer nrermere ud· 
viklede. Overretssa.gferer Sand, der 
er Thule-Ekspeditioneroes Kasserer 
betonede, at denne, den 7. Thule
ekspedition var udrustet og isceue
sat a.f Knud Rasmussen personlig. 
Man skyldte dog Tak til baade 
Krigsm.inisteriet og :\1arincministe
r.iet samt til Goodcetisk Institut Cor 
SteHe, til StatS'IDinister Staunin~ 
for vh'lk.som HjceLp, til Granlands 
Styrelse, Kryolttbselska.bei, 0re
sunds keroiske F$riker, Carls'b~rg
fondet og Det Raben-Lewetzauske 
Fond. Smrli.g betonede OverretsSRJl· 
!0reren, at Ekspeditionen nce.ppe 
var kommet i Stand uden Stette fra 
Geodmtis.k Institut. Foruden Motor
skibot »Th. Stauning« raaaecfe Elcs
peditioneii()'ver den store Motoribaad 
fra i Fjor, I>Da.gmar« og en ny .Mo
ti>l'baad :r>Manne« samt t{) lejede 
grenlands-ke .Motorbaade. 

Ekspeditionens P laner. 
i\aptajn Gabel-Jergensen, der skal 

lede Ekspeditionens store K<Jrtl~g· 
ningsarhejde, gjorde derEifter n~r
mere Rede for Enkelthederne i Eks
peditlonens Planer. 

Ekspoditionens Hovedopgave bli
vcr at roretage en Kortlregning trs 
Luften at den sydlige Del af 0stky
sten fra :Kwp Farvel til Um.ivik pR.a 
ca. 64. BDeidKI~.rucil. 'llilillg~& .skat. <l'eT 
f.oretagcs omfattende g~ologiske og 
arl<reologi.ske Underoogelser. Kort· 
lregningen Ira LUiCten f.oretagos ved 
~t FlyverhoJd fra 1\-Iariuen med Sa
lej~nan~ E. Rasmussen so.m L'OO~r 
og med Ar!Jillerimester T. Petersen 
sam ·andcn FJyver. Hertil komu.er 
saa Flyvemekaniket•ne L. J.ensen og 
C. Jergensen, samt fra Hreren Foto

·~~e:rne Lwjtnam:t 0. Nielsem og Lett-
nan H. C. Jaeobsen og Fotograf· 
Tekniker n. C. Hansen fra Geodre
tisk Institut."" • 

Til Fastlmggelse a! Flyvefotogra. 
fieme skal oe~t Karl~'o.'Ld l!llllbo9jdo& 
pa.a Jord6Jl under LOOelse af Kaptajn 
Gabel-Jeruensen. Som Kartografer 

fostrc. Her vH Knud Rasmussen :tort· 
s~ette Undel'6£Jgelserne i F;orbindelse 
med Therkel Matb!iassen, og der er .. 
Grund m a~ vente betydningstulde 
Resultater. 

Den st~rste af a lle Thule
Ekspeditioner. 

IaU vii Ekspedltionen koon.me til at 
beetaa af l6 danske Medlemmer, 
hvortil kommer 10 Eskimoer, S()m 
Knud Rasmussen vil udsege i Julia· 
nebaab-D.istrildet. DertU kommer 
flare lejede Baad:tlesrotninger, saa· 
Iedes at Ekspe.dltlonen bliver den 
stel"$te 'lfuule-Eksl)editii>n, der endnu 
er udsendt. 

>fl'h. Stauningc a!sejler som nmvnt 
l Eftermlddag Rl. 4 too Jernha.men 
med den gfJJillle 'mtuJeskipl)e.r Peder 
Pedersen som Ohe'f, og mad Ingenf.0r 
Winther paa den vigtlge P<>et som 
Radlotelegraflst. I Julianehaab gaar 
EkspedlUonens Dctt&gere i Land, 
bvorfra KaTt.ograferne tortsmtter i 
Moto.11baade rundt om Kap Farvel og 
be~'llder paa Punktbestemmelserne. 

Dr. Enud Rasmussen gaar i JuHa" 
nehaab ombord I •Tb. Slauningc, der 
fortMlttar til Disko-0en, hvo.r Dok· 
!loren gaar rra Borde for a~ st&Jde til 
den tyeke Fllmseksped!tion. Skibet 
forfl!retter til Kolonlen Thule, og naar 
de.t, a11ter tommer sydpaa, tag.er de'$ 
Knu<i Rasmussen med paa Disk:o, 
saaledes at ban <Jmkrlng den 1. Aug. 
kan va:lre 1 Julianehaab, naar den 
egentli.ge Tur begynder. 

Flyvernes Planer. 
Fd.vverne a·~ejser fra ro;b.enbavn 

den 26. <Is. med lKr:rolithdamperen 
•J'Ulitl6 Thomsen• tlil h.igli'Ut. Indtll 
•Th. Staru<n]OJgc er ilrom~t tifl'bage fra 
'Dhnle, v:U Flyverne foretage Luft· 
fotograferlng o.mkring Ivigtut og Jn
llanahaab, og skal bl. a. !oretage Luft
optagelser at de gamle Nordbe>byg
der, som Dr. Poul Nerlund og PrG
feesor Flatt eT i F~rd med at under· 
sage. Derefte:r begynder man pea 
Ho.vedopgaven, Korttmgningen af 
S'YU0Stgrsnland fra !.JU:ft og Jord .• Th. 
Stauningc bliver M<>dersklb for Flyve
maskinen, og iiJVl'!gt skal der vmre 
nwje Samarbejde mellem Skib, FlYve, 
masklne og Motorbaade. Med Udgan
gen af August vii Flyvn!ngen blive 
sluttet. Maskinen demonterea 1 lvig
tut, medens Dr. Knud Rasmussen og 
enkelte a1 Ek&pedftlonens Deltagere 
oojUerr ~il2'8k'OO 1lra 0s~lcyiS'ten <t.~~ K0'
benbavn med Motorskl!be<t. ~rtogra. 
ferne vH fio·rtsrette .A.:riOejdet indtll 
sldste ~alvde.l a·r Septem'ber. da de 
sa.mle.s 1 Jultanehaalb foQr at re;}se 
hJem. 

Det ·Paa,gmldende Omraade at 
Gr0nlancl, der er 5100 km langt, herer 
til de tar1J.g15te og mest forrevne Par
tier af Landet, og Kap Farvel er be
remt for sine Storme, saa det blive-r 
'Jdke 1ct. Altbejde, Eki>J.)edit:ionen :t~. 
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I 111Q32 skr iver den 

rl.) vemekaoikc:r L. Jensen og Flyvrrch cfen. Selojtoaot E. Rasmussen. 

E k s~p e·d it l on. 
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I pag starter Dr. Knud 
Rasmussens Ekspedition 

Den 7. Thule-Ekspeditibn bliver den st;rstc 

a/ alle Knud Rmsmussens Ekspeditioner. 

Omfattend e videnskabelige Unders;gelser~ Kortlregning 

og andre Arbejder venter Ekspedi.tionen. 

Ek3pedit1cneM DeUagere. Fra venstre 8~ ba.ge8t Dr. K~ud 1U&8m.t~8C?t, 8&

llljti'IQ.nt WUfrup-Bm&aeK og Mekanik&r C. JtrrgC?&aett, f0'1'a1t A rtiUeria.<i8i-

3't~t Th. Petersen, Lfljtrnlnt Jacob~Jfm, Lejtna.nt 0. Niel.'!etl , Fatager Knud 

(!}~rgaA.rd, 8elejbta1tt T egw:Jr, Mag~ter Begvad, Ka.ptajnl6.1tn.. C. H. Mad

~. OIUJ. Band, Ka.pt. Ga.bel-Jtrrgensen, Flyvemt!kamker L. Jenson og S"-

lejtnant B. Ra.smtu1sen. 

I DAG starter Knud Rasmussens 

store Ekspedition til Syd0Stgr0n· 

land. Del e r den syvende Thuleeks

pedition og den vil Ugesom de fore

gaae.ndc blivc Iedet af .Knud Ras

mussen sclv som en direkte Fort

llrettelse af det fortrinlige Arbejde, 

der i Fjor med begramsede Midler 

blev fert paa den samme Strrekning, 

hvortll Ekspeditionen nu gaar, fra 

UmJvik og Syd efter paa den gren

landske 0stkyst. 

Vcd ct. .M0de i Gaar bos Ekspedi

Uoneos Kasserer, Overretssa.gt. 8ood, 

gav Overret~gfQreren og Ekspedltio

nens Nmstkommanderende, Ka.ptajn 

Gabel-Jergen.scn en Rmkkc Oplysnin

gcr om Ekspcdillonen og denll For

maal. 

- Det cr, oplyste OverretssagfeTc

ren. llge:som Udllgere Dr. Knud Ras

mussen selv, der ha.r eat hele Ekspedi

lio- \ Seene og aka.ff~t deo f o roed

ne ekonomiske og teknlskc Baggrund, 

forega.a l tre Hold. Den 1. Juni rejste 

Knud Rasmussen samtrt1'i:r;li!M den-tnt

ligere anoR~J~get 'ftt:rtergMrif. til 

Jullanehaab, hvor Knud Rasmussen for 

Tiden udvrelgel! de U Orenl!eodere, der 

skal deltage, et Arbejde, som Knud 

Ramnussen naturligvls bedst selv kan 

men vi vU dog gerne have Lov at klare. Forudeo disse vU Ekspeditio

rrembmve, at vi har modtaget over- nen komme til at benytt.e sig af flere 

ordentlig vmrdituld stette tra Krlgs- hyrede Ba.adsbesrot.ninger , Andet Hold 
afrejS'er I E!termJddag Kl. 16 fra Jorn

og M&rincm.inisteriet, fra !orskellige bavneo mcd Motorskibet .,Tb. Stau-

LegateT og ganske smrligt fra olng", der t il Fe·rer ba r Knud Rasmus

Geodmlisk In,,titut og 8ekorta.rkh:et, sens gamle, prevede Skipper Pedcr Pe

Ugesom baade TtLborg og Carlsberg har der~en fra S0kongen, laJt bliver der 16 

givet os en Haandsrookning. Derlmod danske Delt.agere l Ekspeditionen. 

er der desvferrc lngon anonym Olver · Med .,Th. Stauning" rejscr Magister 

llf 50,000 Kr. I Vandakorpcn, men vi Begrad. og Kartograferne. ,.T.h. Stau
o:i.ng"s Ma.a.l btiver Corel0big Uperni

vilt, altsaa paa Vestky:sten; derfra ta.
ger nernlig Knud Rasmussen Nord paa 

me.d Sk.ibel, som skal lil Thule for &t 

udf0ro llarets normale Forretnlut:er 

ved Stati{)nen. K.nud Rasmussen for

bltver herunder I DI'Slrobugton for at 

h a.r jo Lov at haa.bc! 

Ekspedltionens tre Bold. 

Kep'ajn GabeJ-J0rgenscn gav der

efter folgende Oply.snlngcr om den 

store Ekspeditlon: 
• e-•-- "" ; A... lmn,, .. HI A.t h iw.lnn det t vske Filmsselskab. !me-

de:Ds t'lragoer l!bpeditionedeltagerne 

med de f{)rakelHge ml.ndre F'artitjer 

rundt Kap Farvel til Arbej<isp.ladser'

ne, der straeklker Big ~ fra Grenla.nds 

Sydspids og op tiq Umi'V1ik. Den oprln

dellge Tanke om Jwn a.t arbe~ i 

Skjotduogen-Dj:stnktet, er ne:m.-1ig nu 

f orladt, etter at EkspeditiOI!IeD bar 

faaet den om!atte.nde Ke;ra.kter, som 

de se.neste Pla:ne.r bar .givet den. 

Flyvei'De rejser deu 26. 

Det sidste H.old er Flyverne. De a.f

sejler med K.ryolitselskabets Damper 

,. Juli~ '!'bomse:n" den 26. Ogsaa de 

I tager tU Ve.st.Jcysten, men saa. sna.rt 

M.askdnen er samlet, paabegynder de 

Flyvnm60me. I den terste Maa.neds 

Tid pa.a Vestlkyst-en. Na.a.r ,.'lb.. Stau

nlng" l Sluto.ingen af Juli gaar ti1ba.ge 

fra Thule og har taget Knud R6smus

sen med tilba.ge fra P.iskobuglten, ,gaar 

den tiJ Umivik. og fra det 0jeblik er 

det Sta.tionsskib for Ek.spedit!onen. 

l<""ra dets Ra.di.o vii Flyvorne da faa Be

sked om, at de kan slutte sig til R.e

sten a:t Ekspeditionen og foreta.ge de 

Mmngder af Fotogr8.1feringer, der 

sa:mmen m.ed geodmtiske Stationer 

ska.'l give et sa.mlet, furld.Stamdigt Bi:l

lede af den 550 Kilometer lange Kyst

str$k.ning, paa hvllken den 7 . Tllule

ekspeditionen arbejder. 
Ved Udgan~n af August ven<ler 

F'lyverne tubage til Vestky&ten og 

sejles med deres Masklne hje.m til 

Da.nmark, medens det kart.ogra.fiske 

Arbejde .for tsrettes e.ndnu en Tid. Naar 

Knud Rasmussen selv slutter sig til 

Eksped.ilionen, faar vi S8llllt~dlg et nyt 

Med!lem. idet Mag-ister Thcrkel Ma-

thia.'tfm, der har overvintret 1 Ang

ma.gssa.lik, Vii slulte slg til 06, for 

IIS.lXl!lllen med Knud Ramnusse:n at un

dersege de Funct af ildte-esktmoiske 

Bebyggelser, der blev gjor:t under sid

st.e Aars Ekspeditlon.. 
Sh f , 
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Nordmennenes Gr~n:-j 
lands-arbeide har satt 

fart i danskene. 
Spesialtelegram tU Altenposten. 

Kj~a.vn, 18. junl. 

Motorsklobet cThv. Staunlog~ gar 
idag herf,ra med dr. Knud Rasmw;sens 
0st-Grpn!&nd6elaopedlsjon ornbord. Det 
omride som s~al undersl!kes, omfatter 
bele S!fl;tkysten fra Umlvik I nord til 

Ka.pp Farver 1 syd, en kyststrekning 
pa 550 km. Det er den 7. Thule-ekspe
disjon. Den ha.r tU opgave A. !01-eta j 
kartlegniog av he1e dette omrMe og I 
hele J\llianeMb-distl·lktet. Til as.si
stanse !or ek~dlsjonen ha.r man me<i 
sj~ly. Des.ru.t.en f~lger det med en he! 
stab &•v kartogra.fer som Slkal utflilre op
maJir~sa;rbelde 1 land l samat·belde med 
Hyverne i lutten. Det Skal ogsA. utt0res 
et stort geolog!sk og aJ·keologl&k arbel
de. I alt vii ekspedlsjonen komme til 
1 omfatte 16 danske medlemmer, 10 
grllnlendere og !!ere le!de Mtsesetnln
ger. Det blir den st~rste asv alle Thule<~ 
ekspedlsjonene hlttll. ....._ 
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Knud Rasmussens 
Ekspedition til 
t) sl gr9nlan d .. 

I St4rl«n Iinder Sted paa L;rdag. 

N AAR Dr. LalJge Kochs store Ekspe

dltloo m~ de to Sltibe er alsejlet 

fra Kobenhavn I Dag, kommer Turen til 

Dr. Knuct Ra.smussens Eks}>edition, der 

som tldligere m~delt skal ske pea. Motor

!Jdbet ,'I'll. Stauning". Det bllver den 

7. Thule-Eksped:ition, og Afrejsen sker fl·a 

Jernha.vnen udfor 0resundsgade Lordaa 

Elternlld<lag Kl. ~-

SkLbet be5ejler f<ilrst Stationen Thule, 

og gaar derefter mod Syd og optager Dr. 

K?tud Rasmussen. der er rej&t i Fonr~1en . -



,--. 

f/Janskene setter aile) 

1

1

krefter inn pa ,~t- r 

ltl Grt~nland. ~ 
Knud Rasmussen o.g Einar 

I Mikkelsen ogsd til fillkysten . 
I 

c~ko~en. - EJnar Mi.ktelsens skib. 

Da det l!jor blev kJent a.t norske ' pl vestkysten Olf nordkysten, men I ogl 
!angsttolk vilde s1A sig ned J>A syd~t- med saken 1 Haag har dan.skene satt 
kysten av Gr~nland, blev Knud Ra.s- aile sine folk inn pA ~tkysten. Planene j 
mussen sendt dit av den danste regJe- tor sommerens ekspedisJon omgls med 

------------- - 1 ut fra at r elsen foretas som. en kom- , 

bfn-eff Jnspeksjonsrelse og vldenskape- j 
llg ferd. FOrskeren har fatt en marl-

1 nemasl!:Jn av Heinkeltypen til sin rA-
dlghet. En tredje stprre ekspedis!on 

1 : skal a.vsted under kapteln Ejnar M 1 k- , 

I k e 1 s e n s ombord 1 «SSlkongen,.. Med 
de to oventor nevnte ekspedfsjoner og 

• Lauge Kochs ekspedlsjoner vii dan.ske-
' ne I sommer komme til a operere helt 
/ fra sydsplssen av Or<Snland - fra 
I gr. til ca. 7? gr nord. 
~ 0 



/ 9 3~. 

Ki¢benhavn: Onsdag gikk mo- er det en botanisk og en magne
torskibet ~Disco> herfra til Grpn- tisk ekspedlsjon med. Knud Ras- ' 
land med 3-4 videnskapelige mussen, som nu skal ut pl!. sin 
ekspedisjoner ombord. Blandt syvende Thulc-ekspedisjon, fulg
passasjerene var dr. Nprlund, som te ogsa med. Han reiser 1 for
skal fortsette sitt arbeld med un- veien for A. legge ut depoter for 
cters¢kelsen av de, gamle nord- denne ekspedisjon Ia.ngs hele 1 

menns boplasser og Eirik Raudes GrS:Snlands ¢stkyst. 
plass ved Ju11aneM.p. Dessuten 
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,,Stprlfl over Mollt Blanc11s Skab~r Dr. Fanck skal optage 

Flyo•film fra Gr-nlands Ky.ter med den oerdenaber,;mte 
Krig• flyoer. 

Knud Rasmussen bliver Ekspeditionens Protektor 

M ED den tyske Va.ndflyvema,. 
skine fra J3edin - samml\ 

Typo som den, hvormed von G1'ottat~ 
siuste Sommer krydsede Indlandsisen 
- vendte 'Dr. l{nud RaBmtt88en og 
hans Sekrctrer, Frk. Emmv Langberg, 
i Aites tilbage he:rtil efter et tre Da
ges Ophold i Berlip. Med sig bragte 
de stort Gr0nla.ndsnyt: Knud Rasmus
sen og Frk. Le.ngberg aka.l i Sommer 

Den beramte Krigsflyver Udet, 
der tkaJ med til Crenland. 

med pa.a. en stor tysk Films-Ekspedi

tion til Grenland sammen med Ska.
beren a£ den tyske Storfilm ,Storm 
over Mont :Blanc" Dr. Fanck og den 
vordenaberemte Krigs- og Kunstflyver 
Udet/ 

Samtale med Dr. Knud 
Rasmussen i Lulthavnen. 

ski nen omhyggoligt havde fert med sig, 
saa lmedekommonhedon blandedes med en 
lot for$ta.aolig Irritation: 

- Dot er dog Pokkers, at ingenting 
kan holdoa hommeligt I eagde Knud Ras· 
muason. Men naa, al tsaa I Det for
holder sig saado.n, a t det store tyske 
1filmsselskab UnivenaZ finansierer en 
Filrns-Ekllpedition, der under Dr. Fancks 
Ledelse om faa Da.ge a fseiler fra Ham
borg til Vestgronland. Fanck vilde gerne 
have en stedkendt Mand mod, aom kunde 
hjrelpe bam med Raad og Daad, og aaa 
henvendte han aig allleaa til mig. Det er 
blef"et til, at jci skal v~re en Slags Pro
t ektor for Ek.spediiionen, 10m jeg kom
mer til v~ere sammen med en ?.!aaneda Tid 
i Ja.oobsbavn og der i Om~gnen. J eg fa.ar 
ikke Tid til at vrere med ret' lrenge, iaet 
jeg ogl!tll\ er optaget af mille egne P la
ner - jeg skal ud pna en 1'11otorbaadstur 
ad s11mrne Rute langs 0stgr®landsk,ysten 
!>Om sidste Aar. I mit Sted tr lleder sa.a 
lftk. La.ngbcrq til, ogsa.a hun er Sted
kendt oe; Praktiker. 

Den vtidunderlige Udet. 
- Udet sknl ogsa,a. med I 
- Ja., m~>n desuden bar han udvalgt 

to nndro mege& dygtige tyske Flyf"ere, og 
!mn tager ik:ke mindre end t-re Fly.ema
skinor mcd I 

- De har truffet Udet P 
- Jo., med et meget mildt Ordl Udet 

er vidunderlig, on virkelig Sjooldenhed, 
vi var helo Berlin rundt i et Par Dage .. 
dot viste sig, at han havde !rest mine Be
ger o~ dorfor troede, jeg vnr en gammel 
Julenisse, og det var jeg altsaa ikke 
endnu. Udet. bar on sterro Beregnings
Evne end nogot andot Menneske, jeg 
bar tru£fct; so ham kere Bil igennern 
Berlin cller spille Bold med et SeiTioe 
i Ila.'IU Vatc1·lund, hvor vi ogsaa var • • . 
han er jo Tyslcla.nda Lindbergh, kendt af 
allc, og eon. snnrt han viser sig, intonerer 
Orkestret Flyvermnrchen •• • et herligt, 
ot eminent dygtigt og uo.J.mindelig indta
gcudo muntert 1\{enne:.ke ••• han ska.l 
nok finde paa noglo Drengestregor at. 
muntre Eskimoerno mod I Umiddelba.rt efter Ankornsten havde 

vi en Samtale med Dr. Knud Rasmussen 
og bad ham fortrelle noget nrormere om 
Resultatet af Forhandlingerne i Berlin. 
Baade han og Frk. Langberg var nror
mest kogt af Varmen i Berlin, aom Ma-

Et Arbejde, der lmnge har ladet 
vente paa •ill. 

- Ekspeditionene IJVr ige Medlem
merP 

- Ferst og f rommest naturligvia 
Fanck selv. Han er den deciderede Vi· 
denskab~mand, men en rttand, der lige
frem felE>r det 1010 en Mission at anvende 
sin Viden.skab, eo.a der kommer noget 
umiddelbart mennoskeligt ud af dot. Af 
Uddanne!Je er han Geolog, men bar ud· 
specialiscret sig som Natur-Foto1raf. Som. 
han i ,Storm over Mont Blanc" viste .t\J. 
perues l!torladne Struktur, vii han nu 
gaa i Gang med den u li~e vauskeligere 
Opgave at gengive Grenland i Billeder. 
Ar bejdot. har loonge ventet paa. at blive 
gjort; saadan sor jeg paa. dot, og man 
kt,mde nrepp~ find\l nogen kyndigcre, om• 
hyggeligere og more ~fortredon end 
1!'anck. 

- Han er en Kunstner, inclskyder 
Frk. Langberg mod Bcgejstriug i Stem
men. ;Han er en Slo.gs Moissi-Type, der 
vil tr~~enge ind i Naturen pa.a 11amme 
lfaade som l\I oiss1 i det menneskelige •• • 

- De glreder Dcm til Rejsen P 
- J eg ha.r ingenting engt I 

For Landett Sltyld 
- Ekspeditionen har endvidere en 

rent viden~kabelig .Afdeline, eiger Knud 
RasmuSiien til Slut. Det bliver en Fort
SI<'ttelse a.f Wegenor-Ekspeditionen med 
Dr. Loewe og Dr. Soro•, Wegener• gamle 
.Mecl~trbejdere som Leclere • •• De bliver 
sat af i J aoobshavn og drager sa a. in dover 
for at Iortsrotto Maalingerno af Indla.nds
isens Bevregelsor. 

- Og Dorea egsn, Ekspedition ~ 

{: Om den meuor jag m ig I 0j 
kenkliie beret~t tV ~tJorta>lre 
b.&'Ier, dot maa. komme from i en 
Samruonboong. I A n.r ma.a •i o.lle 
i F reliesska6 for Bagena1 for 



et Sendag den .22., Kt 
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for a.t overvrere den forudganende 
mcllcm de da.nske Rotary

onere. Under Kongressen i Dag viJ man 
beba.ndle Spergsmanlet om en Ungdoms
udveksling i Uddannelsesejemed mellern 
de nordiske Lande, en Tanke, der bar 
de varmoste Forkmmpere i Sverige. 

- J. en Tid, bvor Laudegroouserne 
lukker sig, udtalte Bersc.hefen, er det 
en naturlig Opgave for en Organisation, 
der ,ha.r Medlemmer i sao. godt som aile 
civiliserede Lande, at sege clette Spergs
maal Jest paa bedbte Maade. Det er vir
kelig lykkedes o.s at sonde adskillige unge 
Moond til Udlandet, og det bar kun kun
net ske gennem vore Rotary-Forbindelser. 

- H vori &er Rotary sin H ovedop
ga.veP, 

- Vi arbejder paa at nrerme ~!enne
sker, der ba.r frelles Interesser, til bver
a.ndre tvron. over Grrenserne. Vi paata
ger os ikke Opgaver, der allcrede besluef
tiger andre Institutioner, men bj.elper 
med til at fjerne eventuelle Misforstaael
ser. For ga.nske nylig bar \'"i fra. Sverige 
gonnem vore danske "Venner berigtiget 
fors~ellige 1\fisforstanelser, der havde Be
rDTink med Kreuger-Affmren. Vi optne
der ikke som en Institution, men propa
ganderer gennem vore l'tfedlemmer. 

- V ar Kreuger Rotarya.ner? 
- Reldigvis ikke. Han bar beller 

aldrig vooret foreslaaet. Affreren bar 

ryddet op til Bundrd Vi mon. have lJelc 
denne surgelige AHrere klarlugt, fer v i 
kan vente at. gaa lyaere Tider i l1ode. 

De da.nske Rotary-Kiuboor valgte paa 
~Iedet i Gaa.r Ingcnier OhM. 1:an. dtr 
Hu.<ie til :Oistriktsguvernor for Danmurk 
i det kommende Aat· og J11 ~cnier T. 0. 
Thomsen til ~fedlcm af Rotary interna
t.ionalt o'•ropreiske ltll.lld m(ld Apot.eker 
11elweg-ltlikkelsen 110 m Sul•!JloanL. 

rv. 

Under Hammeren 
Kebenhavns Auktionshal A / S. 

Kebenbavn» AvktloMhaJ A/S. OJ. Konll'e· 
vcJ l. er dcr paa. Ma.odag KJ. 12,30 og folgende 
Dag eo ator Avktioo: 1-:o an8<!111r Barok Spl~& 
stue. et. Btrket:nes BerreTII!rebe, komb10erede 
Opholdtl&tuer, Ma.h. Da.glig~toClr, Ea-etrre& 
Skrenk·Splscstuet well llelfellredors Stole. 
Ch&oterl'teld ltobleemnter, e~ M&b. Chatol. 
rran..ke Rol>enlrre! Kommoder. t'l Se~ Wunke· 
mobler. !,Ieder Lame~t.ole. moderne maledo 
Sovevrerelsesmoblementor, Bt·ooxo l,ysekroncr, 
Oulvtrepper, Malerler af: 0. Neumann. Peter 
Hon5t.ed, Jlolger LUbber$, R. B~n. E. 
fi.~her. Vlgao Hlllbt.ed. Niels lllmon•en. Aare 
Va.ng, Otto Nielsen, 011l f Jcno,en, Chr . .Moll· 
ga.ard lD. n. - Eftersyo I D~ Kl. 10-18. 

Sagferernee Avktioner. 
Ros Sagfororne. Fat vorga.dc 6. cr dor paR. :ikke berert 06 direkte, men indirekte feler Mandag XJ. tO or rolg•mde :Oawe en oJufat.-

vi den jo aile. .For evrigt &er jeg nu lidt tende A.vktlon over Stotrer. :r.ra.nura.ktu"arer 
lyeere paa Situa.tionen. Bersen bar i no- m. m. Her srelg-es bl. &.' Damekonrektlon, 

Undert.oj, Stromi>er, JumpeMJ, Pyja,rxHts, Un· gon Tid vreret rolig, og ]{ urserne er sta- derkjoler. Boroetoj, Oardiostofl'er. Iland~kcr, bilere. Vi bar nu kun et 0nske: at faa 1 Broderier, Smykkcr m. m. 

ElskovsJfen. 

Den smukke Meksikanerinc::e Lupe 
Velez I ,. Eiskovs~J&n", 

Motro-Coldwyn-){ayer bar med Filmen 
., J•:lskovseen'' forsegt ot forfelge den 
Sukccs, Min uon cba.rmereudo Sydhavs
film ,Solakinsoen" i sin_ Tid opnaaede 
Verdon over. Og Forl>eget. skal virkelig 
vr(' re Jykkcdcs. H nnd lingeu foregaar 
clenne Ga.ng pna. Kubo., meu Stemningen 
ligger mcget. mer op ad den popuJ~erc 
Nava?'I'O-Fi lm, ja. nul l\ er endda gaaet ' de der, hvor dot faktisk har Magt til[ gel paa Overblik over Forbunt!eta in- 81u1 vidt....,ot. rnnn bar kaldt af San~ene de._hreEtliaRt..P n.rnc:n-mb'"'l ..... j) ~ ... - - -' • ' - .. • 
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GL. M0NT 4. K0BENHA VN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

ierlin?sko Tidend<· 

skriver den 

12 F£8.19~2 
- --.:====,. -(!Jstgr,nlandsk 
r Palaver. 

M ELLEM et; Par danske Blade og et 

. Pill' nol"3ke Blade <og dlsses OrS>n-

19._nds-Kansulent, Mvolta.t SmedalJ er der 

b}evet stoT staa.hej om, hvorvldt Dr. 

Knud Ra8muss~n& ha.roe faaet.. eller l.kke 

!a.&et, PoUti!nyn:dlghed 1 0S~r¢nlan4 for I 
sip 6. Thule-Ekspedltlon til Strmknlngen 

K.a.p Fa.rvel-Angmagssallk - en Myndlg

hed, han m.aa.ske skuldo ville U~il og

s~ nreste Sornm-et·, srerll,g 1 Anledn~ a.t 
o.pt-olltelsen a.t den norske Redlo.s~l.on 

ved F!.nnsbu. 

Reltll er tun a.t ~e. 8lt Dr. Knud Ras

m.uasen ikke bar !aaet ~ tkke b&r ud!lve~ 

~en PoUt.lm.rnd~hed l ~Sinland sld· 

ste Sommer - og a.t det to~vrigt lngoo- ) 
1~ er st-kkellt, at 1iiii !§~ !!....de , 

~dl~e E(ne til Sommer. 

l sa.mme Forbl.nd!.be &Drer de norue I 
Blade os deres Tillld.."''llaod op med Paa
sta.nden om. o.t d.erme St.rseknl.n.g a.f 0st
~nd e'!' ,,Ing-erunand.31a.nd". Som de\ 
rorsswl.gtt casaa t~k a.f St6t8ml.nls~r 
St.a.urungs U-dttAlelse i hans Foredra, 1 
A!·Ws. er denne Paa.st.G.nd uhjemlet. 1!141· 
te Gr¢nla.nds· OVereoskot1lStml mellem 
Daruna~k oa Norge bar Da.nmark Ret Ul 
at tastsrette GrrenMn for Angmagssallk
Otnm.adet Sfd ~. men h4lor bldtil lkke I 
g)olt B~ a4 denne Ret, forot d~r lrlJe4l1 

Apledning ~l' vreret derti.l. Det kunde 
~ tmn.kes, at Da.runn.rk nu vllde rtnde 
AnlOOnling tU at t>emybte stg at d~ne sta· 

d.iog bestaaande Ret. l ~ . 


