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Angm~gssalik-Kolonien 
i 17 re. ,for at gaa til Grunde~ 

. ···~ 
Eskimoerne kan ikke taale at faa Civilisation en alt for fret in4 

paa Livet, siger Kaptajn Ejnar Mikkelsen. ·· 

Udsigt ind mod Kolonien AngmagJsalik. 

U 1'0Ulaud f'r pi uds~lig hl•ev(}t 
nktn<•l. Pludselig sinekker Kri· 
gen en af sine vreldige Fungal
me derop i den cvig-e Is og ~ne. 

F1•n Amel'ika foJ·clill,'ge.r en la.Jw
nisk Meddclelse om, at »Gr0n· 
land s.kal beskyt.bes«. DeuneKrig 
miuder mest a r a lt om en stor 
m~>l'derisk Blrekstn"tltte - intet 
0jeblik aner man, hYor og bvor 

dc·r. Guntle og Rmnab~:tl'U tmwt t" 
do, uuar Tran.gtid va r inde. H~ ' 
ge blev ofte lugt nd for at du, 
naa1· Sygdomn1en syutes hanb· 
l0S, eller Pasning blev for bt' 
svrerlig. Endelig kr~v18de det 
farJige Fangerliv mangen I'll 

Mands Liv. Indg:ifte. fo1Tinp:ed1' 
muligvis ogsaa Stmmnens l\fo(l· 
standskraft mod do barske For 

muu· den. nreste. Am1 rrekkes ud, hold, den lewde under - OK ti I 
knuscnd~ og fl<:lelreggen.de aH alt dotte kom saa Aaringer mNl 
pan sin Vej. Ji"ra det uordligste svigteude Fangst, Aar med drff" 
Norgcs Oranitfjclde til Abcssiui· beudc Sult: mange 211.eJlu•~skcL· 
ens forrevne Klipper stn;ekker 1 

Krigen sig - nu faar ogsaa ~
Or0Ula>nderne dGn haard~ Vit·-
kclighed -at f0lc. I 

Tnalcr den indf0dte B(}folk· l 
11i.ng e.t saa.dant Slag? Er <lC'•l' ik-

. j 
k<e den st01·ste Ji'nre for, al den 
indf~dte Befolkn.ing skal ga~t til 
Orundc, naa.r den faar al Civili
satiouens morcleriske V~ helt 
ind PM LiveH En Artikel a:£ 
Kapt.ajn Ejnar :M'ikkels<'n i sid· 
sLo Nrunmer af det gr011lnmbke 
Solskabs ..A.arsskrift styrkcl' lwn 
Eus P'essimismo. Hau fodreller 
om. Gustav llohns Made mou 
Augmagssalik·Kolonieu o?: dt•n· 
no K olon.is vid<'n' Skrehn<>, 

d l;' t' dausk Fot'SOl'fl: OK Ad.minl
stration - et kort ~h>and al 
Tid i ct fl'ol ks llistol'ie, dog 1..augt 
nok til, <lt man nu med Tcyghed 
kan h~cl>vde, at Kolonisuti<>nen. er 
lykkedes l'uldt. ud, og at. Gus.ttPr 
Holm" l"01 haabninger til Anr 
magssalikf't•U.(:'S [l rcmtid langt « 
oYertnllnc ~1r Virl<(>,lighedeJL'l'bi 
clen B~follming, del' for e;t halvl 
Hundl'CdL• Aar siden stod. pas. 

I Gran•ns U~nd, cr nu uden at 
i T,·jyl rt'ddet for bcstandet, thi 
, d1• ~4:~ Angmagss.alil<cl·e, 11lus@ 



~. 

Udsigt lnd mod Kolonieu Angmag~salik. 

G r(m htud cr plud..sclig blevct 
al\tucJ. PJuuselig strrekket· Kri· 
gen on af sine vreldigC< J1'augllt~ 

me derop i den evige Is og Sne. 
F ra Amerika forelig:ger en lako
nisk Meddelelse om, at »Gren· 
land skal beskytoos«. DenneKrig 
miuder mest af alt om en stor 
m~wderisk Blreksln'tltte - iutet 
0jebli k aner man, h Yor og hvor 
naar den nreste Al'ID rrekkes ud, 
knusende og ooelreggende alt 
paa sin Vej. Fra det nordligst<' 
Korges (h'anitfjelde til Abessini· 
ens fonevne Klipper str~kker 
Kri~n sig - nu faar op:san 
Gnmlrenderne den haarde Vir· 
ke¥ghed at fole. 

Taa.ler den indfedte Hefol k· 
ning et saadant Slag~ Er de'r ik

lte den st0rste Fare for, at don 
indi'odte Befolkning skal gaa til 
Grunde, na.ar den faar al Oivili· 
sationens mo1·deriske Vmsen hclt 
ind paa LiveU En Artikel nf 
Kaptajn Ejnar Mikkelsell i sicl 
sbe N'ummer af dot g'1'01lland~:-ol<e 
Selskabs Aarssk1·ift s tyrkcl' knn 
Ells Pessimisme. Iran fortwller 
om Gustav Hohns ~fooe mcd 
Angmagssalik-KoloniC'n ou: den · 
ue Kolonis vidert' Ska>bnt•, " " 
llcretning om en St~tnllit C' , d(' ,. 
va1· lige paa {}rt¥11sen aJ LiYet. 
ct lille F olk, i-<Om l\nn VE'd ct <> •l 
oruhyggeligstf> Plc.>je og · ~.kn 
si<wste Forstaa0l st' stod ti 1 n t 
rt-od<>. Er dis.se i\nstreng>3lse1 

p.·jort rorgawes-. 

dor. Unml~ og Smnab~<>l·n rn.tal '· · drt· dansk l•'o n;o q~ ti•P: Achnjni
u0, l.1.aar 'Pra.ng'iid VU I' iucle. Hy· :-<tratiou - et l<ort Span.d af 
ge ble-v ofte Jagt ud for at do, Tid i et ~olks Historie, dog t.angt 
naar Sygdom.mC'n synte;s~ haab· uok til, at man nu med Tt;.glu!d 
l0S, eller Pasning blev for be kmt hrevdt', at Kolonis;.l.tionen « 
svrorlig. Eudelig krrewde det lykkedes fttld t ud, og ut Gu.stav 
farligo Fan~Z:e.rlhr mangen en Holm~ Fot hnnhnin~Z:e l' til Anc 
)fands Liv . Indgiftc foningecle nuLgssalik<'l ' ll<es Jl' t'(IJntid langt er 
muligvis ogsaa Stammen.'> Mod· o>ertrufne af \'irkclighedea.'l'bi 
stund"lkraft mod de barske Fm· clen Bdolkninu:, det· fot· t-t hal.t 
ho ld, den leY-erie under - og til Huudrede Aar· sidcn stod paa 
nJt tlctte kom saa Aaringer mt>d GraYens Rm1<l, et· nu uden. ~ 
S\"iJ,!.tcnde Fangst, Aar metl dra>- l Tvh·l r eddt't for bt•stande t., thi 
beudc Sult: mange :Menno.~sl;.er , clr :2-t:~ An;.!. tn<thrs alikel'<', J}lns de 

G1·enlrendere ved Angmr gssallk. 

Iandt Kolonien. bu~\kede under f~r Su~te:u i. stitlt>, I udva~tClt-ede ca. 100 · Pel;sonef', 
uvu·l\SOln Rcstgnatton, mens som 1 1894 danncde Urn •u••o.K"'""' 
nndrc pr0Ve<i!J at finde bed1·(} for Kolonisation, bar (<t~nilntaft 
Kaar i'jemt £raStammefrrendera sig- !'aa strurkl, at 0slgr0;IJlantW! 
Kreds - men medte ogsaa der I'<' :kning i HM·O lrell{'T l'lt.)UMl 
den sa.mme haa1·de Skrebne.. Indi,·i(ler·, der aile ·ne<li>t.annnu 

Videre fortreller Ejnar Mik· 1 .-,. I 49's Bo£olkning. 
kelsen om Gustav Holms Mode Ca Kaptajn Ejn.ar )iikkel.siilr. 
med Stammen og den Hjrelp, der shev dcnne Betragtning, regae
--<>mcnd uhyre langsomt- kom cl1 hall aabenbart ikke mcd ' de-. 
fra Danmark. ~lnli•J,hed, a,t ameri.kansk · Mili-

Det var paa heje Tid, atlljrel· trer skl1lde landsrettes paa (ka;r 

pen kom- siger Kaptajn. M1k· land. Xu, siger han, er dl'n Q· 

loolson - for de 413 Mennesker, gmn!.:mdsk c Bcfolknin~ i .oiJ£'li ·ak
som levede i Distriktet ved Gu· vorli~Xste Fare for at g·a21. 

1
.tll 

stav Holms fm-ste B es.og i 1884, G11JDde. De tte Folk vil iklo.e 'knn:
var j de mellemliggende ti Aar nc hUllO n.t faa Civilisatiooen. 
svundet ind til 243 Individer - a.lt for tret ind pa.a Livet. 

E ;jnar Mikkelsen fortreller om. . 

Rcsten var dede eller paa; Vej Dem'ltO }f(lning staar vor be
tilV~tgnml$.d, idet ca. 100Pe:r- tydelige Gr.onlandsforsk-er tat 
Personer omsider va.r blevet ker n'<l, men 8118ker i.kke at koUa:' Aarsagerne til Stan1mens U d· 

slettelse, da Gustav l:Iolm traf 
deu, .bl. a:: Svigtende :[.1angst var 
Anledning- ·til en forholdsvis be· 
tydelig Udvandring tilVestgren· 
lands langt mere grestfrie Egne. 
Mord og Drab og Blodhrevn hrer· 
gede Samfundet og slog- dobbelt 
haardt, da det var de kraftige 
:J\Irend, Samfundets Gru.ndpille1· 
som Erhververe,der bukkede un· 

de af at voente og var begyndt m('ntere •den nogoo M.ai~ 
at udvand:re. 

Reddet for bestandig- og dog .. 
1 sin Artikel, der v-el at l.ll.ter

ke cr skrevet i 1940, skriver Ej· 
nar )fikkelsen endvidere: De:r 
er nu forl0bet 4{) Aar, sidem. 
det primiti\'e Stenald~rf-olk p-aa 

Grenlands Sydestkyst kom un· 
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Fornojelig Gronlandsaften 
i D.ansk Ungdoms Samvirke 

I -

Livligt Lysbilledforedrag af Kaptajn Mikkelsen 

og smttk Sqng af Aarhus Studentersangerne 

!Z)stgr~nland har fuldstrendig besej- skclse: Udsigt til det primitive :.Sno
ret Kapt. Ejnar M i k k e 1 sen, og da relOft~. dcr er rigget op paa Haand

han i Aftes skulde fortrelle en teet \'<erkerforeningens Scene. Ufestlig og 
pakkct Sal af Aalborgungdom om blottet for det mindste Sretstykke el. 
Natur og Folk i vor nordlige Koloni, lign., som kunde skjule Snore, Led

talto han med en smittende Varme ninger, Kontakter, Bjrelker og andre 
og Begcjstring, der rev aile med. Med teaterteknisko lndretninger, laa den 
lige!remme og dagligdags Ord gav han n¢gne Scene blot for Publikum. Det 
et Indtryk af det Kolonisationsarbej- burde Haandvrerkerforeningen kunne 
de, som Danmark har udf¢rt, siden g¢re bedre. Og trenk saa, hvis der 
Kommand¢r Gustav Holm i 1884 op- kom lidt flere Folk til at ekspcdere 
dagede de faa Hundrede overlevendc i Garderobcnl 
Eskimoer af den ~stgr¢nlandske Race, I 
som fristede Livet i Angmagssalik. 

Som den danske Stats Inspekt¢r for 
!Z)stgr¢nland hat· Kaptajn Ejnar Mik· 
kclsen et f¢rstehaands Kendskab til 
de 1200 Eskimoer, som i Dag befolker 
de to Kolonier Angmagssalik og Sco
resbysund, og han har selv fulgt dem 
paa deres Udvikling fra Stenalder
folk - saaledes som Kaptajnens Svi
gerfader Gustav Holm fandt dem fo1 
godt 50 Aar siden til moderne 
Folk, som fingernemt reparerer baadc 
Motorbaade og Radioapparater. 

Pragtfulde F arvelysbilleder 
Kaptajn Mikkelsen ledsagede sit Fo

redrag med meget smukkc Farvelys
billeder, som han selv har taget under 
sit sidste Overvintringsophold paa 
~stgr~nland. F¢rst f~rte han sit Pub
likum rundt i Kolonien til Skole, 
Sygehus, Alderdomshjem og Butik, 
saa til Gr¢nlrenderhytter, store og 
smaa, og til sidst med Slcede over 
sneklredte Fjelde og med Konebaade 
gennem isflagefyldte, blaanende 
Fjord e. 

Billedernes Farvepragt alene gav et 
meget strerkt og smukt lndtryk af 
~stgr¢nland i Sol og Sne, - og de 
Personer, som efterhaanden gled over 
Lcerredet, blev levende, naar Fore- ~ 
dragsholderen forn~jeligt fortalte om 
deres Bedrifter. Da det sidste Billede 
var forevist, og Kaptajn Mikkelsen 
sluttede med at udtale Forvisningen 
om, at man fra dansk Side fortsat vii 
st¢tte !Z)stgr¢nlcenderne i deres Kamp 
for at genvinde de Kyster, paa hvilke 
Forfredrene uddj!Sde af Suit, var det 
langvarige og energiske Bifald et ty
deligt Svar, som vidnede om, at dansk 
Ungdom ved, hvilke Forpligtclser vi 
som Nation har paataget os i Nord. 

Mylius Erichsen mindu 
I umiddelbar Tilslutning til Fore

draget lceste Fru Overlrege M ¢11 e r 
Digtercn L. C. Nielsens Hyldest til 
Mylius Erichsen og hans to Led
sagere, H¢eg Hagen og Brpndlund, 
som omkom paa Danmarks-Ekspedi
tionen i Nord¢stgr¢nland i 1907. For· 
samlingen sang derpaa Biskop Lud
wigs' Gr¢nlandssang, og saa blev der 
slukket i Salen paany; dennegang vi
ste Kaptajn Mikkelsen to Farvefilm 
fra henholdsvis ~st- og Vcstgr¢nland, 
den f¢rste optaget af Jette Bang, den 
anden af Magister Poul Hansen. 
v::1r hPlt underliat at se Forskelen 
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og Begcjstring, der rev alle mcd. Med teatertek.niske Indretninger, laa den 
ligefremmc og dagligdags Ord gav han njl!gnc Scene blot for Publikum. Det 
et Indtryk af det Kolonisalionsarbcj- burde Haandvrerkcrforeningen kunne 
de, som Danmark har udfjl!rt, siden g¢re bedre. Og trenk saa, hvis der 
Kommandjl!r Gustav Holm i 1884 op- kom lidt flere Folk til at ekspedere 
dagede de faa Hundrede overlevcnde 

1 
i Garderobcn! 

Eskimoer af den jl!stgrjl!nlandske Race, 
som fristede Livet i Angmagssalik. -----<)----

Som den danske Stats Inspektpr for 
!Z)stgrf.lnland har Kaptajn Ejnar Mik· 
kelsen et fprstehaands Kendskab til 
de 1200 Eskimoer, som i Dag befolker 
de to Kolonier Angmagssalik og Sco· 
resbysund, og han har selv fulgt dem 
paa deres Udvikling fra Stenalder
folk - saaledes som Kaplajnens Svi
gerfader Gustav Holm fandt dem fot 
godt 50 Aar siden - til moderne 
Folk, som fingernemt reparerer baade 
Motorbaade og Radioapparater. 

Pragtlalde F arvelysbilleder 
Kaptajn Mikkelsen ledsagede sit Fo

redrag med meget smukke Farvelys
billeder, som han selv hax taget under 
sit sidste Overvintringsophold paa 
fZ)stgrjl!nland. F¢rst f¢rte han sit Pub
likum rundt i Kolonien til Skole, 
Sygehus, Alderdomshjem og Bu.tik, 
saa til Grjl!nlrenderhytter, store og 
smaa, og til sidst med Slrede over 
sneklredte Fjelde og med Konebaade 
gennem isfiagefyldte, blaanende 
Fjorde. 

Billedernes Farvepragt alene gav et 
meget strerkt og smukt Indtryk a[ 
!Z)stgrjl!nland i Sol og Sne, - og de 
Personer, som efterhaanden gled over 
Lrerredet, blev levende, naar Fore
dragsholderen forn¢jeligt fortalte om l 
deres Bedrifter. Da det sidste Billede 1 
var forevist, og Kaptajn Mikkelsen 
sluttede med at udtale Forvisningen 
om, at man fra dansk Side fortsat vii 
stptte f2)stgr¢nlrenderne i deres Kamp 
for at genvinde de Kyster, paa hvilke 
Forfredrene uddji!de af Sult, var det 
langvarige og energiske Bifald et ty
deligt Svar, som vidnede om, at dansk 
Ungdom ved, hvilke Forpligtelser vi 
som Nation har paataget os i Nord. 

Mylius Erichsen mindes 
I umiddelbar Tilslutning til Fore

draget l~ste Fru Overlrege M ¢ 11 e r 
Digteren L. C. Nielsens Hyldest til 
Mylius Erichsen og hans to Led
sagere, H9Seg Hagen og Br¢ndlund, 
som omkom paa Danmarks-Ekspedi
tionen i Nord¢stgrj1Jnland i 1907. For· 
samlingen sang derpaa Biskop Lud
wigs' Grpnlandssang, og saa blev der 
slukket i Salen paany: dennegang vi
ste Kaptajn Mikkelsen to Farvefilm 
fra henholdsvis fZ)st- og Vestgr9Snland, 
den f¢rste optaget af Jette Bang, den 
anden af Magister Poul Hansen. 
var helt underligt at se Forsk.ele:n 
mellem de primitive 
og den >civiliseredec 
stad Godthaab med Haver, 
Mindesmrerker, Hestekjl!ret¢jer og 
diomaster. Fornjl!jelige var isrer 
Rrekke levende Billeder af en Srel 
der blev flaaet. 

Dygtige Stadentersangere 
Aftenens Program var righoldigt 

b!lld foruden paa Kaptajn Mikkclse 
paa Aarhus Studentersangcre, som 
mjildt 16 Mand st~rk under Ledelse 
a.f Organist Georg Fjelrad. De sang 
overraskende godt og vel afstemt. 
Korets dygtige Leder bar faaet over
ordentlig meget ud af sine Sangere, 
blandt hvilke baade Tenor og Bas 
gjorde sig godt greldende trods det 
ringe Antal. 

Da Studentersangeme havde sun
get det sidste Nu.mer paa Programet, 
>Roselli«, var Bifaldet saa orkan
agtigt og saa vedvarende, at de maat
te ind endnu engang for at synge 
Weyses >Natten er saa stille -c. Men 
heller ikke dermed var Publikum til
freds. For anden Gang maatte San
gerne kaldes frem paa Scenen igen 
for et Ekstranumer, f9Srend Samvir
kets Form and, Hovedbogholder T h u -
n e, kunde slutte af med en Tak til 
de Medvirkende. 

Aftenen bjl!d paa en ekstra Overra-
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Det gronlandske Selskab 
opretter Lokalafdeling i Aalborg 

Kaptajn Ejnar Mikkelsen, der i Alten taler ved Dansk 

Ungdomssamvirkes M;de om Gr;nland og Selskabets 
nye Opgaver I 

1 dot ydre en stout, djmrv, typlsk 

dansk Semandstype, ved nrermere 

Bekendtskab en !risk og naturlig Pel'

sonlighed, der lkke el 0jebllk tsenker 

))aa. at skjule sin store Lidenskab : 

Gronland - noormet·o beteznet 03t

gr~mland, som han omfatter med en 

broondende Krerlighed .. . det er Polar

forsltcren og Forfatteren, Ka.ptaJn 

E j n a r M i k k e I s e n, som I Afton I 

Dansk Ungdomssamvlrke vii fortrel\e 

om dette sit Hjcrtebarn og vise en 

.Rrekko Lysbiileder, hovedsageilg Op

ta.gelser fra. hans sldstc Grenland3tUr 

I 1939 . 

,,Det gt·onlandske Selskab" 

som en Landsorganisation 

Vi havde t .Formlddag ))aa Hotel 

,Phenix" en Samlalo med Kaptajn 

Mikkelsen, der va.r t ravlt optagct a! at 

bringe Lysbillederne til A!tenens Fore

drag l Orden. Telefonen stod lmldler

tld IItke stllle et 0jeblik, og det blev 

snarl k l.art, at K aptajnens Aalborg

beseg stod l Forbindelae med mere 

end lige netop det Forodrag. - Et 

Sporgsmaal berom bek reftedc Ko.ptaj

nen da ogsaa straks: 

- Jt~g l<ommor ga.nske rigtlgt ogsaa 

I en and on Miaslon. J eg er jo Formand 

tor , Del gronlandske Selskab'', og <lon 

Opgave, vi nu vll prove at !sse, er at 

gore Selskabet Ul noget mere end en 

kebenhavnslt Forenlng. Jer: vod fra 

Kapta.jn Ejnlll' Mlkkel.!len l "F'rord· mod 

at ordne Aftonens J .. ysbllledor. 

har vreret i Gt·onland, Roeten a f Livet 

lever I en bcstandlg Lrongscl efter at 

vendc tllbage ... 

- Ja, eaadan er det. Jog lumdet· det 

tra mig sei•· og fra andre. Gronland 

er langt fra et Land, lwor det flyd er 

med Mrel kog Ronning, men det er ot 

dejllgt Land, som man bestandlg drem

met· om, naar man in Gang har v'i:br et 

der. Hvorfor ved jeg i Grunden lkke, 

mine mange Foredragsrejser, at Inter- Cot· vii man preve at analy&ere det, or 

essen for Gronland cr stor over helo dct umullgt at deflnere, bvorl Tillok

Landet, og det or derfor Hensigten at kelserno beslo.ar. 

danne Lokalforeninger af dot gron- _ Hvad vii Kaptajnen soorlig dvoole 

land•ke Selskab I alle sterre Provlns- ved 1 Foredragct 1 Aften? 

byeJ•. 
- Det er mit hcrllgc 0stgrenland, 

- Er det sket andre Steder? dot kommer til at handle om, og jeg 

Nej , h vls Tanken reallseres vil vise to Yderpunktor: 0stgronland 

ber - og det tror jeg, den ger, for 

I nteressen er m eget ator indenfor 

de Kredae, moo hvUk e Jeg 1\lleredc 

hi.U' vtaret I Forbind~U., - bltver 

J\alborg den forste P rovlnsby 1 

La.ndet. 

VI vii med Oct grenlandske Selskab 

som landsomfatlendo InstiluUon ~;erne 

bidrage Ul Oplysning om G•·enland og 

om do gronlandakc Fot·hold og ogaaa 

akabe Adgan~ for allo til at Slllltlo' 

l'tyggen til, om det skulde blivc 

vendlgt. Vi kan - og da alet ikke 

- tkl<e lade tem og syv v~~&re llge 

dette Spfrgamaal. 

En Karakteristik 

- Der hat· tldligere vlll!ret gjot·t For

eeg paa at ekabe Interesse for Gren

land - omend paa en a.nden Maade. 

Forenlngen ,Luk Gron!J.nd op" tor 

Eksempel? 
- Ganske vial, men dcr ekulde jo 

gerne va~rQ mere Bund under dot, end 

der var I det speclello Tlltllllldc. Sagt 

rent ud var ... jeg sla-cr udtrykkellg 

v a r . .. dot on taabeilg Bevaegelso, 

kunde lkko bllve ~det, ford! do Folk, 

der stod 1 Spidsen, aldr lg havdo veeret 

I Grtml~d, m en k un havde hert om 

det og derfor slet lkke kcndte F ox .. 

holdcne, 10m do er. 

Om ,Gronlandsfebe1•' 4 

- Man alger , at P'olk, dor 4n Gang 

fer og ofter vi paatog os Koncesslonen. 

De vii faa en storshiaet Forskol at so. 

- Og Kaptajnen vender tilbage til 

Grenls.nd, saa snarl Fo1·boldeno tilla

der det? 

- Del kan De tro - ogsaa omgaa

ende. Jeg er over 60 Aar, bu1·de maa

skc. begynde at :tole mig 11 d t afiOOi;l!, 

men jeg ger 4et IItke . . . slet ikke. 

- Fra. Fortatteren Ej:tar Mikkelsen 

!<an vi lkke ve~e snarl!~: Nyt7 

- Nej. Hvorfor? iErlittt tal: 

lkko va:ret til det. 
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3 MRTS. 1041 
skriver den 

Gr~nland kalder paa 
Aalborgs Ungdom 

Kaptajn Ejnar l\1ikke1Jen forta-ller 
paa Onsdag om vor !flort nordJige 

~qlom 

1 

t 

Selvom Forbindelsen med Grpnland 
ad Spvejen er afbrudt, holder Dan
mark sig stadig i Kontakl med denne 
vor enesle Koloni, og samtidig med 
Alspcerringen mcerkes en voksende 
Interesse for alt, hvad der har med 
Grl!lnland at g¢re. Det er dedor me
get aktuelt, at Dansk Ungdoms Sam
virke i Aalborg har anmodct Forman
den for Det grpnlandskc Selskab, Po
larforskeren Kaptajn Ejnar M i k -
lt e 1 sen, om at fot·lcelle om Grl/ln
land ved . en stort anlagt MS!ldeaftcn 
paa Onsdag. 

Faa kan som Kaptajn Mikkelsen 
fortcelle om Gr¢nland - han er jo 
Statens Inspekt¢r for fl)stgrl/lnland -, 
som han har Kendskab til ik.ke blot 
fra S¢siden men ogsaa fra talrlge 
Overland-Ekspeditioner. Foredraget 
ledsages af Lysbileder. 

Samvirket har hafl den gode Ide 
til samme Aiten at invitere de 
j y s k e Studentcrsangere til Aalborg. 
Deres Optrceden im¢deses med store 
Forventninger. Selvom de endnu ik
ke har opnaaet en saadan BerJ'!mmcl
Se som Studentersangerne fra K¢ben
havn, skal de under Organist Fjelrads 

•dygtige Ledelse have drevet det vidt. 
Det er f¢rste Gang, de giver Konccrt 
i Aalborg. 

Medlemer af de Foreningcr, som er 
tilsluttet Dansk Ungdoms Samvirke, 
kan k¢be Billeter til GrfiSnlandsaftenen 
hos de af Byens Boghandlere, som 
var ncevnt i Annoncen i Gaar, samt i 
G.F.L. Centralen. 
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ST. RE6NEGADE 2. KSBENHAYN It 
TELF. CEIITIW. 1f ,895 

Bladet: 

' kstrablaae t 

Og Docent Hoel meddeler, at Norge ogsaa sender 
to Skibe i Sommer 

Kaptajn Ejnar Mikkelsen ont, hvad der fra 
dansk Side skal udrettes nordpaa i Aar 

DER kom1ner i Sommer to danske og I den ska l bt>~ege de ni Fangststationer, 
to norske Ek<:.peditionsskibe til est- der drh·~ ber. I alt lijZjZPr der 25 :\!and 

g renland. Om ~ord:ma.>ndenesPJ~ner for&- 1 ~l.'"ggebultfen. Ekspeditionsskibet bar 
]Jg~ter dE>r i Dag officiel )fedcleiPlse fra n~·t. )lRnd~kab mecl til Stationen og ta
,XoriZ&s F:1·albard- og hhai'~Uuder~egl'l- )!er \'intert>n' Vang~t t11bage." 
' er·'. Dort>ot H a Pis' norrantpra.>gede ln-

' titution i Oslo. Den danske Bese jling 

De to norske 
' 

Ekspeditioner 
DO<'Pnt Floe! fllf'tld eler, , at der i Som

mer l' il hli>e sendt to nor~ke Ek~pedi 
t.imu.•r t i I G re11 illiHl. Den ene Eksped it ton 
g~Rr til d!'ll 11orske Harliosbd.ion i Tor

gil'l"l pRJ\ .t;,,·de~tgre,!J Ia lld. A nLa)l:eli~Z 
' kal riP Folk. drr opholder <.ig hf'l' , h.iem, 
OjZ <l~>r ~!'nrles rlerfor uye Folk med Url
ru~tning o,~t I'Jol·iant. 

Dc•n anflen J<;kspf'dition ~aar til lla
ri instat.ionpn ) f n~gebugtPn (d. e. 
M su·ken?.iehtt);ttt>n. Hed .) paa Nordjlst
,::nmlanrl. Den skal ors,,·ne Radiostatio

nPn mNl lldst~·r og l'rovi;~nt, Jijl:esom 

\.i hnr for!'lt~~Zt deo norske l\Ieddelelse 
for 13Rt~rc:llllanJs lnspeki~t~·, K aptaj n Ei
nar M il:kd~en, der frem~a.>tter de lille 

Kornmentnr, nt 1'a llet 25 ikke ganske 
'tlrekkcr So.ndhedcn. Der er kun e~ god 
lullv Snes nor11 ke (•'~tngstmrend i Distrik
tet Cllrl kri 11g M ackenziebugten - Docent 

Hoel r('~ fl t>r, for at gere Ta.l let sterr((!, 
Bc>~wtningen ll lPd P!l.ll det arden franska 
0 r1•v M irhM'Il lejefle Sklb , Quest" . 

- Fra dansk Side s~ettes der to 
Sklbe ud : .. certrl.ld Rask" og , Gu
stav Holm" . Det terste vii besege 
baade Angmagssalik og Scoresby. 
aund, det andet antagelig Ang
magssallk og here Nordstkysten. 
Jeg antager , at vi skal have delvia 

Kaptajn Ejnar Mikkelsen . 

nyt Mandekab op til Dr. Lauge 
Kochs Stationer og til 11Nanok" , og 
I aft Fald skat vi bringe Proviant 
til de forskelllge Stationer. 

For fl~·riui rr dtn nor,,ke R{Jdi'J

&iafi,Jn i S11dgro11/and 1·~d at nrre 
ourflediu. A.ttgmagualik Rndio er 
hln·ft /or~tr~ rkrt , og dFr arbejrfe$ mPd 
,1J l'ttoroloui baarle 1trr og i Scoresby-
4und ..• 

Horn. 



Aabeobjertige Breve 
fra Gr0nland. 

,-----Af - -:--=:::-:-, 

Kaptajn 

Ejnar Mikkelsen. 

Den verdenskendte amerikanske 
Maler og Fortatter Rickwell Kent 
har skrevet en Bog om Gr¢nland 
Salamina, Harcourt, Brace and 
Co., New York, tilsendt at Maga
sin du Nords Bog handel). Gr¢n
landsforskeren, Kaptajn Ejnar 
Mikkelsen siger f sin Anmeldelse 
at Bogen, at Rockwell Kent har 
mestret Gr¢nlcendernes Psyke, de
res gode og daarlige Sider kom
mer levende trem, hver Skikkel-se 
staar som mejslet i Ens Hjerne . .. 

Rockwell Kent har en stor og 
varm Kcerlighed til den indf¢dte 
Befolkning. De danske Tjeneste
mcend paa Gr¢nland 

derimod ikke licte. 

debs Sk!ffihe<i, for de 

lnd.[¢::lotes Dydex og SQ!ll mejslet I Ens 

d.e dem. 

~ 

M EN Tferultemam4ent ltan .Roc~ 

well Kent GGbenbart lkk4 z~. CG 
om end d.er hd4fgvfl er enkelte, 1om /fn• 

der Na«M t or ham 1critflke B lfkke, taa.r. 

lk /le~t• Uck• noget godt Lof1 4/. ~7t 
am.erlkamkc Torjatter. 

S e&rlS. h&&rdt cur det Uod over Ud· 

s~belltyrere.n t den Bopla.ds, bvor Kent 

har sl&a6t ~ ned. Han kommer 1 strld 
med ham or , _. abaolut 1ngen Hemme

llghed at det or D.rakteriserer ham aom 

en aerdelea uecnet Mand pa.a an Post, 
erterladende, opblest og dum, d.er IOIIl 

Ha.ndelsmand dog var kl~ nolt tu at -
benytte ~ at Kents Uvldenhed og 

Ukerul.skab t1l Land.ets Prlser. ~t er 
haard.e Ord, ha.n bruger, forha.abentllg 

for lui.Ude - men det trj)ster noget, at 

RA:Ickwell Kent 1 De<!1kat1onen tll ,;F" -
h.a.ns Kone, der mu. forudsrettes at ken

de h&m godt - er 3!1'11g nok t1l at skrlve: 

Hw feg h.4~ lffJet - trilde du fkke bllve 

forba.vsetl 

Det mu. altsa& kunfie )Jgge Indentor 

MuJ.lihedernes GraeMe, at Rockwell Kent 
er Udt f rt med sine Ord, og 1kke er eo 
absolut tro Kopl at George Washington. 

0g det vtl Vll!l'e rOOt det sa.mme, th1 det 

klan 1kke undp.u, at haM bitre Bem~erk

ninger om Udstedsbestyreren, hall6 Le.t

teriJggS)relse a.t L&ndsfogeden, haps Om

tale a.f en Xolon1.bestyrer eller to, or de

res Admlnl.stration, h&na Bemaerkninger 

om de flotte Leegebollger og de modsmt-

ntngsvis da.arllge Sygehu!le, gaar en Dan• Salamin n, d•eon f•r;nl(ITidltl~e KvindtP., der fnrbrylledc fJ.B IJe· 
her1kede t/'4!11 omPr iko1r11k e Fnrfa~t.oer. Lyder, for Dan1>ker- Hjerne, na.ar BO<gen Gr~1da•n'll<'r mNI Kajak, ~m Rock well KenJt opfaeU!ir ham. sker W Hjerte, or det er trlst at sl4ge Ud-

nes Fej! og gode Si- er !leSt, man kender talelser bllver kolporterede pa.a et ver-
hprte og saa dem "" ved, hvorledes de fil rea.gere un- glredet" sig over Tllv~melsens smaa Lys-T o amerik~e M1ll!onaer54)nner og der: en vaagen Mand, der 

en ung Maler, del' havde rejst i meget, stkkerltg gOd som Ven - men 
ma.ngtl L3..nde, begav sig 1 1929 paa Even- becl8k som Fjende. 

tyr 1 en lille Sejlba.ad, sta.k tU Sps rra Og hvad han har set, oplevet, fPlt ~ 
Boston - og ved Guds Styrelse forli'lte fornemmet at godt eller ondt, a.f sko:.. t 
de !erst pa.a Vestgrsmland.s Ky.st! og dystert, har han samlet 1 en Bog, der 

De to Millionae~nner havde da haft netop er udkomn1et: SALAMINA, gen
Eveptyr nok og foMvandt 6ll&rest mUllgt, nemillustreret a.f mor.somme Vignetter og 
men den tredie blev tllbage, Maleren, foMynet med mange Tegnin~r. Mange ar 
Skn'benten, den vfdtberejste Rockweu disste er gode, ~dens andre Hgner Duk
Kent, som f en kortere Rejse nordover ker, klredt pa.a som G!'SSnlamdere. 
!Clngs Kysten file Grlfnland f Blodet, blev * 

v., densspror. 
der denne eller hin SituatiOn. punkter. • * Man gaa.r med Rockwell Kent paa [ det hele taget 81/MS .RockweU Kent at 

R
OCKWELL KENTS Nl.turgl~e er ,.KA!temik" I de usle Hytter; man ~r gen- mene, at Da}i&kerne tager lor 71Uget 

d k n~ nem hans Beskrivelser de Forspg, der In'- og ""''""r a~ .... ·- "'·- · lor 'fdt. Han har-stor og aegte, og en s ·pnh,, "ov" ,,..,......,,.....,., • ., • 
~n barske gr~lnlandsk• Natur I de res pa.a at· briDge lldt Fest lnd I det dag- celerer ooget uver de Goder, Da.nskerne 
sklftende Ae.l'\Stider gribtr hans Hjar- llge Strreb; man ! ryder slg over h.1.ns - og de !asta.nsat;te G rjifnlamdere - krre

te. Ha.n ' smiler med de straalen1e Gl!l!de ved Juleaften at forva.ndle den ver 1 Modsaetn1ng tll de Ka.ar, 110m de 
skj;jnne Som~rdage, ned den var- lille ra.ttlge og en!oldige P1ge fra Aske?Ot grjSnland.ske FM'Ii'6tnuend lever under, der 
me, fllmrende Sol; han rryder sig o\'er tU Prinsessen; og man lytter ansprendt ved strrebsom or fa.rllg Fs.ng,st s.ka.ber Be.
Nordlysenes uroll€e, men uhygge!lg tyste e!ter B;menes benovede Hvisken ved det sis for Opretholdelsen af Tjenestemand.s• 
Flakken hen over den lulsorte Vtn!A!r- stra.alende Syn at et Juletrce, h.vfs Starn.- standen, a.f A.dm1nistrat1onen, Besejlin-

grebet at La1UUts Char~ og BebOernes S ALAMINA er Navnet paa .Rockwell himrnel; og ha.n kamJ.per med Naturen. me er en Narh.valtand med Grene a/ ru- gen, Kirker, Slcoler, Leeger og Sygehuse 1 
Umldd.elba.rhed. Han skrev en Bog om Kents gr~nlandJke Tjenerinde, en naar den er bedsk og Stormene hyler stent Staaltraad, forsynede med gr;nt- det su. tyndt be!olkede Land - hail 11/• 

stn Ref$e og kom tilbage til Gr~land i Kvinde, der a.abenbart forelskede slg I hen over det ~Ire og dystre Lantl. malede, hjerteformede Blade a.! Ka.rton, nes at mene, at Da.nmark udnytter Grt'n-
1931, byggede si.g et Hu.s, overvlntrede ham, rugede som en Dr~e over ham o~ !e jende for.an slg Kaskadt'l' af SnP.. Hlln oversa.aet med Lys - et pragtfuldt Skue, lam.derrn: til egen Forde!. 
J..r ... -~.,. ,.._""-'-.-J ....... __ __ , .. .,. ... _ ... _. ., .. _ ,.. .... 



Salomirw, d en grpnlamh ke Kvind•P, der for~rrllooc t>g be
her•kc<le d-en am~.r ikatt.ke Forfatt~r. 

Maler og Fortatter Rickwell K ent 
har skrevet en Bog om Gr~nland 
Salamina, Harcourt, Brace and 

Co., New York, tilsendt at Maga

stn du Nords BoghandelJ. Grpn
rondstorskeren, K apta1n Ejnar 

Mikkelsen siger t stn Anmeldelse 
at Bogen, at Rockwell K ent har 

mestret Gr¢nlrendernes Psyke, de

res gode og daarltge Sider kom
mer levende trem, hver Skikkelse 

staar som me;szet i Ens H1erne . .. 

Rockwell Kent har en stor og 
varm K rerlighed til den tndt¢dte 

Betolkning. De danske Tjeneste

mrend paa Gr¢nland kan han 

derimod ikke ztde. 

debs Skcnhed, for de hve~r Sklkkelse s.ta~r 
J.nd[~+tes D~ og s001 mejslet 1 Ens 

Lyder, for Dansker- H.)e-rne, na.a.r B~n Gr,.tdwndN mt"d Kajak, 10m R ockrcell Kent o.pfaeter ham. 
nes Fejl og gode St- er lrest, man ken<;~er 

ben:;tte 1111 at .aunts u~ og 
Ultendakab tu Lluldet.l Prl.!er. Det er 
haarde Ord, han bruger, forhaabentllg 

for ha&rd.e - men det trssater noget, at 
Rockwell Kent 1 Ded~katlonen tn ,.F " -
hUl5 Kone, der maa foru&rettes a t ken

de h am p t - er aetiig nok t1l at Skrtve: 

Hvu 1eu 1J.a.txU ~et - viZ~ du fkke blfue 
/orbaVIet/ 

Det m..._ ~tsa.t. kunfie Ugge 1ndenfor 
Mul.libedemes G r renae, at Rockwell Kent 
er Udt fr1 mec1 sme Ord, og l.kke er en 
abl!loaut tro Kopl af George Wa~hington. 

Og det vt1 nere IOdt det &&mme, th1 det 
klan 1k.ke ll11dgaae, a·t hans bltre Bemserk 
lli.nger om Udste<!sbe8tyreren, ha.na La.t

ter~relse at IAnd.sfogeden, ham Om

tale a! en Kolonlbelstyrer eller to, or de

res Admlnt.stratlon, ha.n4 Bemrerknl.nger 
om de flotte I..segebo~r og de modsa!t
nl.ngsvis daarllge Sygehu.ae, ga.ar en Dan~ 

sker t.U HJerte, og det er tr1st at .sllge Ud-
talelser bllver lrolporterede paa et Ver-

T o amerikw.ske M.illiomer~ner og der: en vaagen Mand, der hf'rte og saa dcm og ved, hvorledes de vll reagere un- glreder sig over Tilveelsens smaa Lys- dens.sproe. 
en ung Maler, der havde reJst I meget, s!kkerlig god. som Ven - men der de<nne eller hin Situaltlon. pupkter . • 

mange Lan'Cle, beg'BJV slg 1 1929 paa Even- bedsk som Fjende. * Man gaar med Rockwell Ken.t paa [ det hele taqet 8lfnea Rockwell Kent at 
tyr 1 en lllle SeJlbaad, sta.k ttl Sl)s fra Og hVa.d han har set, oplevet, f11lt og R OCKWELL KENTS Na.t.urglrede er ,.Ka.Hemik" l de usle Hytter; man ser gen- mene, at Dall8kent4! ta.ger for meget 
B09ton - og ved Guds Styrelse rorll'te fornerwne t af godt eller ondt, af sko:1L stor og regte, 06 den skpnn~. nem hans Beskrtvelser de ForSI'i, der ~- og ¢ver Grjfnlamderne tor ztdt. Han har
de fl1rst paa Vestgrj!!nlands Kystl og dystert, har han samlet 1 en Bog, der men barsko gr~nlandske Natur 1 de res paa at brlnge lidt Fest ind l det dag- celerer noget over de Goder, Danskerne 

De to Mill!onre~nner ha.vde da haft netop er udkommet: SALAMINA, gen- skiftende Aaret!der gribtr hans Hj::r- ltge Strreb; man fryder s!g over hans _ og de !ast&nsa.t,te Grfllnlrendere _ krre
Eventyr nok og forsvandt &narest mullgt. nemillustrcre t af morsomme Vignetter o~ te. Han smiler med de sbr8Jll.len1e Glrede ved Juleaften at forvandle den ver 1 Mod.saetning tll de Kaar, som de 
men den tredie blev tilbage, Maleren, forsynet med mange Tegnlnger. Mange a r skdnne somrnerdage, ned den var- lille !attlge og en!oldige P lge fra A.skepot grSSnlandske l"a.ngst.msend lever uDder, der 
Skribenten, den vldtbere;ste R.ocktce!l d1sse er gode, rnedens andre ligner Duk- me, flimrende SOl; han Cryder slg o\'er tU Prlru>e.ssen; og man lytter ansprendt ved str.ebsom {lfr farllg Fangst ska.ber Ea.-
Kent, som i en kortere Rejse nordover ker, klredt paa som G~nlrendere. Nordlysenes uro!Jge, men uhyggelig tyste e!ter Bj1Tnenes benovede Hvisken ved det sl.s !or Opretholdelsen a! Tjenestemands-
Zangs Kysten file Gr¢nland i Blodet, blet) * Fl:iikken hen over den kulsorte Vinter- straale.nde Syn at et Ju.letrce, hvfs Stam- standen, a! Adm1nlstratlonen, BesejM.n-
grebet aj Landets Charme og Beboernes S ALAMINA er Navnet paa Rockwell hinunel; og han kremper med Naturen. me er en Narhvaltand med Grene a/ ru- gen, Kirker, Skoler, IAeger og Sygehu.se 1 
Umuuulbarhed. Han skrev en Bog om Kents grdnland.ske Tjenerinde, e n naar den er bedsk og Stormene hyler stent Staaltraad, forsynede med gr~nt- det saa tyndt be!olkede Land - han sv
sin R.ejse og kom tilbage til Gr11nland i Kvinde, der aabenbart forelskede slg I hen over det tl\ISI'ke og dystre Lancl. malede, hjert.e!ormede Blade a.! Karton, nea at mene, at Danmark tu!nytter Grssn-
1931, byggede si.g et Hus, overvintrede ham, rugede som en Drage over hant o~ fejende foran sig Kaskadt'l' af Sne. Ha:1 oversaaet med Lys - et pragt!uldt Skue, lamderne til egen Fordel. 
olandt Gr~nlcenderne, rejste med dem og hans F~erd, pa.ssede 06 plejede ham som lever Grpnl-ru:l"'rn~ Liv, gaar med dem slkkert uforglemmeligt! Og JulegUderne 1 ..... " "" Rockwell Kent hBJVde maaske 1kke 1 levede som et at Landetl B~. ener t rfet en Mor sit k~ereste Barn, men samtld!g paa Fane ... og Fiskerl, sldder 1 Telte~ »m- aile de smaa gr1;Snlandske Hytter er r~ren-

o->• Grpnland Lejllghed til at bllve bekendt ,nind.ste som et aJ dets AdoptivlJSSrn. gjorde ham Livet. surt og broget. mcd slt "'o'tve" af Gr""]--.. ~re, og mens Prunus- de besltrevet, Pest paa Fest Julen lgen-"' ,..~ =" med, at Gfl1nl&.nd er alt andet eDd en Etter e-t Aa.l'$ ForWb rejste han oversprendte Hysterl. Det er virkeltg lor- en b~·~~"'r ~ S"'-ret !ra Lyset 1 F'la· nem, og Julen l GrS'nland varer tolv Da5P • .............. "" ....., Forretnlng !or oa.nmark, og 1 hans .srer-hjem, men led saa ster~t af den grl)n- n¢jeligt at lrese om en Mand, der mente · •··haLsen kaste·r en mat Ol"'d, ud 1 ·"('O - hvts ma.n da ka.n bro Rockwell Ken•,. """" " " deles vellykkede l"orsn pa.a &t ska.be et landske s~. a.t ha.n maatte tJlba.ge lgen, sig skabt til at herske, men som blev be- sor'- Polar~&t, h ...... er han dem !ortrelle Festllghederne kulm!nerer 1 et vreld~gt ""' .... ""' lltterrert Monument tor GrSSnla.nd, dets overvlntrede paany 1 1934-35, flakketle 1zersket a/ denne Kvinde, der spgte a t. s~"'n fra gamle ,....·=e _ men nogle al Gllde den s1dste Da.g, et Gilde, han giver, 
.... """'lS Na.tur, den gypnla.ndske Fangstma.nd og 1gen Landet rundt med Blyant, Lrerre1 hoMe den hvide Mand for sig selv, hem- dlsse er ret m-rkeli2"'', mon lkke en D\g- og hvor der serveres Sprelt og KPd og a.n-... "" hans Kvinde, har ha n slaaet Udt for og Fuver, med 0Jnene aabne !or La.n- mede ha.m 1 hans Bevregelsesfrihed, He:t- ter:s Fanta.sl har Spl'llet ham et Puds dre grpnl.andske H·erligheder, gives Kaf!e 

lnde 1 dysLre Jalousid+ramaer, og saa Kll- eller to? haard·t tll de Da.nske, som efter bedste - og Spiritus, men debte er vistnok lkkc 
Evne prssver a t vrerne og beskytte' Grssn-rakter!a.st, at ha.n &.ke kunde frig0re siR 

for hende, • trods den it'llderligste Vllje 
belt 1 Overensstem.meLse med Lovens 

Der gives nogle glimrende Be.skrivelser 
strenge Bogstav. 

a/ Livet t de grf'nlandske Udsteder og Ko- R.ockweU Kent beskriver Grlfnlcenderne, 

lrenderne. 

Men alt 1 alt er Rockwell Kente Bog 
Men hvorfor han h!U" opkaldt Bogen lonter, og i denne R.etnhtg er R.ockwt/.l som de er, dog maaske en Smule ideali- srerdeles underholdende, Isesevrerd1g og 

eft.er hende, er ret u.forstaael!gt, lana't Kents SALAMINA vistnok enestaaende I serede, scerlig Kvfnderne; han beskrtver oplyseru:le - men den burde vrere ud-
bedre' og ...,..,.,.et rlg.tlg-e Vl'lde det h•"'e dtres Glcede over Livet, trods deres dybe kommet paa Dan.sk og lkke paa Engelsk ··-<> ..,.. "'' Gr¢nlandJlltteraturen, en tUsvarende Bog 
vreret, hvl.s han havde kaldt sln Be~ Fattigdom, deres Leven i Nuet uden - herhjemme kunde v1 glrede OS over fi~s saa vid.t vid.es ikke paa Damk. Og Aabenhjertlge Breve Jra Grdnland - thl Skygge af Tanke tor Dagen 1 Morgen. den smukke Beskrlvelse a! Gr¢nlrender-
som saa.da.nne v1rker hver Side at Cl~:~ det er Syod, thl den bringer os Groolren. Krerlighed til Grl'Jnl~endeme lyser ud a! ne og eventuelt undersssge de 1 Bogen 

Or~nlrender.:1es derne lnd paa L!ve.t og bevlrker, at mao hver af Bogens Linler, han sootter dem rremsa.tte Anker over de da.nske Tjene
mestret, deres gode og fatter Krerllghed tdl de fabt.lge Mennesker. meget hl'Jjt, men han prS')ver dog a.t skille .stenuend - 1 Udland.et vU d.et sa.ndsyn

S!der k.ommer levende rr.,m. fSSier for dem 1 deres Frerden og Str~eben, Vlnd og SOl llge og er !kke blind for de- l.igVU vrere dlsse, der tsestner s1g 1 I.e!6e-

I 
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ST. RE6NEGADE 2. KDBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

E kstrab!'3det 

.. 1935 
skriver den 

.GODTHAAB PAA 
·vEJ 11/EMAIJ 

Den kan ventes hertil 
paa Lerdag 

f.!tspektionsskibt>t ,Godthaab" , der I 
.-\ar har haft en saa dnunatisk og far&
fuld Sejlads l"ed 0stgronland, mermer si~e 
nu de hjemlige l<'annnde. Efter hl'nd 
:\fa.rineministcrietl! Eftc:-rr·c:-tni•ngsslalinn 
meddeler , kan ,Godthaah. 'entes til J\8'

benbun paa Lerdag, nntngclig t>ed Mid
dngstid. 

Om Bord befinder sig bl. a. ln~pe~
teren for 0stgrenlaud, K~ptojn EjllOf') 

Mikk£lsen, og Direktoren for "~a.nok" • 
Hr. Jennow. De to Hener, der rejste op 
for at inspicere, bar haft den trist~ 
Skrobue, at i.ngen nf dem na.aede at Sletle 
Foden paa. grenlandsk J ord I Den eoeste 
af ,Godtbaab" s Passagol·er, hvem dette 
bJe,v forundt, var Sel0jtnant Overbye, der 
pr. IF'Iyvemaskine hentede de Overvin... 
trende i Eskimonres og paa Etla-9en . 



• 

• 

ST. RE6NE6ADE 2. K8BENHAVM K. 
TElf. CENTRAL 11,895 

Bladet: 

B rlingske Tldende 

J 7 AUG. 1935 f ln-ivPir fil=m 

Den ene P olitimesterpeSi 
paa 0stgr~nland ophreves i Aa~ 

Baade danske og norske Skibe afskaaret fra J at naa Kysten. 

Kontorchef 0/dendow om den a.lvorlige 
Situation . 

P AA Grund ai de usledvanllg daarllge Besejlingsforhold paa Or~nlall.W 0 stkyst vll den ene a! de to PoULim.esterpo.ster paa 0stkysten, nemllg paa. Ella 0, 1 Aar antagelig bllve lnddraget at Mangel pa.a. Provlant. 
Oronlan:ds Styrelse modtog I Oa4ll Telegram !r.a .,OustaY Holm", der beflnder slg I Isen ud!or Scoresbysund, om, at Skibet. Jigger fast I tJldels store brudt.e Ismarker. Vejret er klart, men der er lngen Fremgang at S'Jne rorels:iblg. 

Kontorchef Oldendow 1 Or¢nlands Styrelse, der under DirelcWr Daugaard-Jensens aarllge Inspektionsrejse tU Vestgr¢nland er kon.stltueret DlrektS'r for Styrelsen, udtaler pa.a vor Fores~rgsel, at Si
~uationen tlU er v~erre, end den har vreret I mange Aar. 

- Vi har I 0jeblikket tre Sklbe lig(Nnde ~roppe, nemllg ,God.tha.a.p", der er chartret at Marlnen, .,Gustav Holm" og .,Oer-

1 

trud Rask''. SI<Lstnrevnte sku.kle I Dag vrere sejlet t.ll Scoresbysund, men da de to andre Skibe lkke har kunnet forcere Isen !Dod til Kolonien, har vi telegra.fl.sk tUbagehold.t .. Gertrud Rask" I Angmli4Jssallk, for at ikke og~~aa dette Sldb sk:ulde komme I Klemme i Isen. ,,Gertrud R&sk" og ,Godthaab" er I stadlg Kontakt med hlna.nden pr. Telegrat. og kun, hvl.s de ~e 
sk~nner, a-t .,Gertrud Rask" ha.r n.ogen som helst Chance lor at naa .lnd til Score$bysund, vll det sejle n.ordpa.a. 

Vanskelighederne paa Eskimonces 
og Ella-f). 

Pa.a de to Lauge Koch-Sta.Uoner, Eskimonres og Ella-0 er Forboldet for 0Jefplgen<ie: 
Oaar blev Magister Thorvatd Sdrentra ~kimonses bentet om Bor<i 1 

Gocltha.ab fra Esklmonres, hvor han var PolltLmester. Samtidlg b!ev Evald Rasmussen flfiSjet dertll fra .,Godtbaab", og han har overtaget PolitlmesteJ·v~heden me<! Radiot.elegrafist Espersen, der bUver deroppe, som Medhjrelper. Der er Provlant n.ok deroppe til de to. 
Paa Ella-0 derlmOd er det sa,a smaat med Provlanten, at vi lkke tS'r la.de nogen overvlntre, saafrel'l)t der ikke tU!!'rOO Proviant fra .,Godtbaab" , og det kan ma.n vlst pa.a. nuvrerende T ldspunkt. regne med som udelukket. 

I Ste<let vll Flyvemaskinen forsoge at hente den dervrerende Politimester /b Poulsen og hans Medhjrelper Allan Lind ud t.li .,God.thaab", medens de to Mrend, der skulde anose dem, de Lemos og Harder Jensen, der er med op fra Danmark, sejler med hjem tgen, saaledes at der i Aar lkke vil vc.ere noge7l paa Ella-0 til at haandhc.eve Politimyndiglteden, om det skulde blive nP<Jvendigt. 
Nordmrendene er I ¢vdgt, om muligt, daarl\gere stlllet end vi. ~ord for ,.God.tha.ab" 1\gger to norske Skibe, som skulde bente n.on;ke Fangstmrend og srette andre I Land. Men dlsse Skibe llgger ogsa,a 1 IS0n. og de har Jo lkke, som vi, masklne .at ty til. 

Inden Udgangen a:I denne Maaned ~ru~~& aile Skibene vrere paa VeJ hjem. Saa begynder Natte!rosten n,ernllg at srotte lnd og fryse Isfl.agerne sammen, og hvls Skibene s.a.a ikke er fri ai !sen, kan de hverken ltomme !rem elle,r tUbage. 
- Er det tidUgere sket, a.t man h.elt har maattet opglve at naa. Land med Skibene? - Ikke I Scoresbysund, men for mange Aar siden skete det et Par Gange, at vi maaUe opg-ive a.t besejle Angmag 1 J1k paa Grund af Isvanskelighederne. 

Ek. 

I 
I 
I 
' I 
I 
I 
I 
I 

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

Bladet: 

~kstrnrl adct 

skriver den 16 

Issituationen g6r det n6dvendigt at inddrage den 1 ene af de to danske Politiposter i 0 stgrjjnland 

Nordmmndene i gstgrpnland har heller ikke 
kunnet faa friske Forsyninger 

En stor traad&s Rapport i Dag Ira HstgrJinlanJs 
lnspektllr, Kaptajn Ejnar Mikkelsen 

0 STGR01\TLANDS ln9pekter, Kaptajn 
i!JJnar Mikkelsen, bar i Dag fra 

,Godthaab'' sendt Grenlands Styrelse en 
udferlig Rapport om Situationen, hvoraf 
det fr8Jllgaar, at lsspserringen .JI volde 
etore £ndringer i de pla.nlagte Diaposi
tioner. 

Man maa saatedes vente, at den 
ene af de to danske Polltlstatloner 
I Nord·Sstgr" nfand maa r1mmee -
at ,Nanok" ligeledes maa r1mme 
et Par at dets Hovedstauoner - og 
at Nordmmndene kommer I flgnende 
Vanskeligheder. 
Paa EKS1'ltADLADE'fa Henvendelse 

giver den fungerende Direkter for 0st
grenland, Konto1·chef Oldendow folgeude 
Oply:sui nger: 

For fe rst at tage Nordmawdeno, 
saa er de lige saa galt farne som vi. De 
f a r en lla.lv Sues Fangstmamd i det nord
lige 0stgrenland, men dct nonke Forsy
nit&guhib har ihhe lwnnet /oreere lsen, 
o(J da det ikl>t !tar l?lyvemasl•itle aom vi, 
er de t 0jcl;nh/;et vw1·re stillede ... Dat 
norske Skib forsoger nu endnu Irongere 
nordpan, men Chancerne synes smaa. 

Derncest er der vore to Potitista
tioner. E/ter Ejnar Mikhelsens Oplys
ninger maa dct ventes, at den we 
rommea /uldstcendig -for ikke at lade 
Bcswtningen tare paa den Proviant, 
dc r cr tilbage. Der har i Vittler sid
dct to Mand Thorvald Stmmsen, der er 
~!agister og Politimester, paa Eakt
nwnces, og S. K. Espersen, son~ er 
Radiotelegra/ist. Og paa Ellao: Poli
timester l b Poulsen og han1 Medhjcr:l
per Allan Lind. Etter l.>lattcn tlt·ulde 
Esperacn i Vi11ter vcere Politimcstcr 
paa E'sl;imonas tned en. ny Ma11d• 
Evald Rawnusen, som Hjcelper, og 
Radiotcleora/id n.. T ~"'"' ~- " -

telse af nye Forsyninger er meget ringe. 
... .,Nanok"s Bestyrelse bar endnu 

i.b.ke bohandlet Sagen - men den har alt
saa i Aar faaet Sandsynligheds-Bevil! ror, 

Den rungerend• Direkt• r , l<on torohtf 
Oldendow. 

at Dr. Lavge Koch havde Ret1 nalj,r baa 
i .I<'jor maatte opgh·e Bcsejlingen af de 
nordligste Stationer. Selveste ll!arinen 
kan ikke klare dct i Aar, skent man 
netop frn donne Side i Fjor skarpt kriti. 
screde Dr. Koch. 

hforholdene svinger i Perioder paa 
nogle Aar. Nu er ~i ntidt i en vanskelig 
lstid deroppo. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
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Issituationen g0r det n0dvendigt at inddrage den 

ene af de to danske Politiposter i 0 stgr0nland 

,_ Nordmcendene i Sstgrpnland har heller ikke 
kunnet faa friske Forsyninger 

En stor traaJI11s Rapport i Dag Ira UstgrllnlanJs 
lnspektllr, Kaptajn Ejnar Mikkelsen 

0 STGH0NLANDS Jn&pekter, Kaptajn 
E}1tar Mikkel&en, har i Dag fra 

, Godtbaab1' sendt Grtmla.nds Styrelse en 

udferlig Rapport om Situationen, hvoraf 

det fremgaar, at lsspcerringen vii volde 

store t.Endringer i de planlagte Disposi

tioner. 

Man maa saaledes vente, at den 
ene at de to danske Polltlstatloner 
I Nord·Sstgrenland maa r•mmee -
at ,Nanok" ligeledea maa r1mme 
It Par at dets Hovedstatloner - og 
at Nordmamdene_kommer I llgnende 
Vanakellgheder. 
Paa EKSTRABLADETs Renvendelse 

giver den fungerende Direkter for 0st
~renland, Kontorchef Oldendow folge.nde 
Oplysnmger: 

l!'or ferst a.t tage Nordmreudene, 
saa er de lige san galt fa.rne som vi. De 
f ar en halv Snes li'angstmrend i det nol'd
lige 0stgrenland, men det norshe F'or&y
ni·nu&shib har il;l;e lmnnet jorcerc lsen, 
ou da det ih ke lrar FlyvemMkine som vi, 
er de i fJjeblikket vcerre stillede ..• Det 
norske Skib forseger nu endnu loongere 
nordpaa, men Chancer.ne synes smaa. 

Demazst er der vore to Politista
tioner. Ejter Einar Mikkelsen& Oplys
ninger maa det untes, at den e:ne: 
re11111~es /ulds tamdiu -lor ikke at lade 
Dcsa;tnif41en t(l:"re: paa den Proviant, 
der er tilbage. Der har i Vinter sid
det to ill and Tllon;a/d Sorensen, der er 
Magister ou Politim.ester, paa Eski
monllls, og S. K. Espe:rsen, som e:r 
Radiotelegra/ist. Ou paa Ellar~: Poli· 
tinHster l b Poulsen oo hans Medhja:l
pcr Allan Lind. Etter Planen sl;ulde 
Espersen i Vinter vrere Politimestcr 
paa Es/.;imonazJ m/Jd en ny Mand, 
Rvaid l~asmussen, som Hicelper, ou 
lladioteleo·nJ,list Dr. Lemos og Tlar
cler J enun skulde aflr~se de to paa 
Ella 0. De to sidste er om lJord paa 
,Oodthaab" og kommer til at reise 
hje1n med uforrettet Sag. Magister 
Serenun er hentet af l<'lyveren paa 
E,kifltonces ou erstattet liueledes pr. 
lf'lvvemasl;ine aj Evald Rasmuuen, 
men Ella 0-F'olkene hcnte& hjem, til 
Skibet Ofl '1'emplacere& ikke. 

Endelig er der 
Nanok -1 

i:ndelig er der ,Nanok", og her maa 
man vente, at der ogsaa rommes et Par 
Stationer. Fire _\land er flo jet ud til 
,,Godthaa.b", men Sel:skabots Forsynin
M:er i Land er - da Besejlingen ogsaa 
svigwde i Fjor - sa& s1naa, at dor llik
kert man. tages flere bjem, uden nt man 
kan fo.rsvaro at sonde andre iud i Stedot. 
Dog dette maa. ,!'ianok" selv tage Stil. 
ling ti l. 

- -'len hvorlecles gaar den a lmindo
lige J3esej I i ng af Scoresbysu nd P 

- Ogsaa daarligt. ,G usta.v Holm" 
rapporterer, at den tigger fast i lsen 
udep Uc.h;igt til Fromgang. 

11 
Gertrud 

fi ask", drr Jigger i Angmagsalik, sknlde 
gaa derop - men om begge Skibo 

U%01 llffO,l potu _la!U .ta trU 'lldQ 
~N "lDJO..{ UIJ I Of Ja UVR Dl"-11iU1JfR VtrVJ:l 
wd ~~r Jaf\1181{ .SUfUUH~.\>Illlbg w ooz I 

(- P~.\ UJ;J.\q Jo 
1olp mo dtliV}{ .ra., !(q .raa ·u 1.13131\: 00~ 1 

telse af oye Jl'orsyuinger er meget ringe. 
• . . , N a.nok." s Bcstyrelse bar endnu 

ikke bohandlet Sagen - men den bar a.lt
saa. i Aar faaet Saudsynligheds-Bevis for, 

Den rungerend• Direl•.l•r, Kontorohtf 
Dldtn(low. 

at Dr. 'tcwge Koc7~ h:lvde Ret~ na;JJr h!ltt 
i Fjor maatto opgi>e J3csejliugen af de 
nordligsto Stationer. Selveste l\larinen 
kan ikke klare dot i Aar, skent man 
netop fra donne Side i !rjor skarpt kriti
sercde Dr. Koch. 

lsforboldene Sl' inger i Perioder paa 

no~lo Aar. Nu er vi midt i en ''anskelig 
Istid dcroppe. 
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ST. RE&NEGADE 2. KIJBENHAVN K. 

TELF. CENTRAL 11,995 

al: 

Under Tinget sorterer en Befolkning paa 
1000 Eskimoer, 17 Danske og 10 No-,:dntrend 

Kaptajn Ejnar Mikkelsen om F ormaalet , 111ed · 
I den nye Ordning 

~ Trafik fra Vestgrenland til 0stgrenland 
og omvendt gaar via Kebenhavn, - derfor 
ligger Vrernetinget naturligst her 

LOVFORSLAGET om, at 0stgrtmlll.nd 
fremtidig skal have V:oerneting un

der Kebenha1·ns Ryret, er en naturlig 

KonRek,·en~ af Haag-Dortlmen og O~lret. 

t!{'Isen af den I nspektersli lling for 0st... 

grenland, der er tildelt Kaptajn Einar 
M iklcel&tll. 

Altid via Kebenhavn 
Det ser ,.ed ferste 0jekast lirlt be-

8' w•·ligt ucl, at en event.uel 1Polit1sng fra 
e~tgrenlnnd sk11l pnademmE>S i Keh('n
hal'n i Slerlet- for i \-estgr11nland, men 
rejr11 fru (J,,(. til resfyrenlttnd 0(1 Oln· 
vc11dt oaar 1:ia KoiJt• r~l•a rn. 

Na11r Ernbedsmwnd, K olonibe;:tyrere 
o~ PrK-ster, forflyttcs f1·a den ene Del a£ 
Gmnland til den anden, S!'~s de ferst 
oed til Kebenhavn og derfra otter op 

til clPrP~ ··~·o Arh~>jcio;;felt, (ordi der ikke 
flr di1·ekle ~Pjlnrl~ mellem de to Gron
la nd~k.1'~t..>r. Sidste \'in l!>r r>•en- i ntrede 
for t•;kq, l'n hel gno~nh111dsk Proostefamllie 
i ll11ntnn~k, da den blev t•·nnsporteret 
hNMd u(cd sid11le Baad fra \T estgr9n-

1nnd og 0[1 til estgl'llnland med ferste 
Band 0111 l•'or:u\ rot. 

Do~ vilclo 111cd onclro Ord l'lllre Ticl~
spilde, hvis mnu l11gtlc de estgrenlandske 

R.et-ssRg:er over under V e.stgrenland 
Kebenhnv n er Jl~•·mere og burtigere. 

Det nye V rernetings 
Domrene 

Knpt.aju l<~jnar Mikkelsen oplyser p11a 
l!:KRTH A BLA IH..:'l"s J.<'ore~;pergsel, at der 
under det nye v~rneting ialt kommer til 
al sortere oodt 1000 E1lti111oer, 17 Dan
&he oa 10 1\'ordm<l!nd. 

- \ ' e-<1 l>id~te Opl.a>Uing i .1 anua.r 
1934 boede der i 0slgrenJand 978 Eski
moer, - der er nu mindst 1000, i Ang
magssnlik og Scoresbysund er der ialt 
5 Danske, paa de to Politistationer 
Nordpaa.: Elll\ 0 og I!Alkimonoos, er der 
2 Danske hvert Sted: en .,Politimester" 
og en Radiot.elegrafist, - af }'angere er 
der 8 Danske og 10 Nordmrend, 

levriJl:t er OpreUelsen af et estgren
land~k V.x>rnf!Lil ·: l-o~ n •let · 'llme, sorn 
Nordmrcnrlt'll<.' ~~oJorde, da de. 'navde ok
kupe•·et. De opre~L(!(ie et V~rneting for 
0st,gren Ia nd i 'l'rom ~/;i. 

En For l0ber for For· 
budet mod Giftfangst? 

- Har der '' teret nogle Polit1sager 
<3sLgreula nrl? 

- Nej, og jeg baaber rigtignok, at 

kan blive fri for at faa. nogen. Det 

hele skulde gern.: gaa i IFordragelighed 

og Fredsommelighed. ~!en derfor er det 

all•gevel n~~~url.igt, at man faar skabt 

re~ligt gy ldige l<'ormer, som kan bruges. 

- Er \'R>rnetingeta Oprettelse en 

Forlebflr for t't Forbud mod Giftfangst? 

- De rom ka u jeg intet oplyse ... 

Horn. 



ST. RE8ME6lDE 2. KSBEMHAVN ll 
Ttlf. C£11TR&l 11 ,895 

Bladet: 
BerftnQS~ -Tidendc~ 

J(aptajn Ejnar 
Mikkelsen blirer 

0stgr0nlands 
ftJrs~e lnspektfJr. 

U dnrevnelsen er sikret og vil 
foreligge i Lobet a/ nogle Dage. 

F
OR et Par Maaneder slden bragte vi 
et Forl:vdende om, at d!!n kendte Po

larforsker. Kaptajn Einar Mikkelsen ~ar 
ud..~t lll de t nye Embede som Inspek~or 

lor Ostgronland. Udnrevnelsen var dog aL 
ha!nglg at en Rrekke Forhandllnger og" 
sltulde naturllgvls ogsaa sanktloneres at 
Rlgsdagen og Flna.nsudvalget. Det&e er flU 

sket, og e!t.er hvad v1 erfarer, har Dlrek
Wr Daugaard-Jenaen forleden med:lelt 
Kaptajn Mikkelsen. at hans Udnrevnelse, 
der vU rore ll~ge offlc!elt 1 L!l!bet at !.u. 
Dage, er slkret. 

Embedet skal sortere under S tyrelsen lor 
Kolonterne I Gr~nland, men Rammerue 
tor KaptaJn Ejnar Mlkkelsens nye Vlrk4 

somhed cr endnu lkke endellg fastlagt. 
Del , menes dog, aL han raar Tltel ar ln
spektf>r !or 0stgn;mla.nd. og at han udsty
res med Politlmyndlghed over hele den 
lange Kyststrreknlng. som I de s ldste .t.ar 
hal glvet Anlednlng t.ll saa megen Omtale. 
Her vU de-r bUve Opgaver nok at tage fa t 
paa. En af de forste Opgaver, den ;,ye 
0stgr0nland-Inspek~r stUies over!or, bli
ver rimellgvls a~ lndfore Regier Cor U:I
•Hl~n at Fangst I d lsse fjerne Egne. Den 
c;ttel'ke Beskydn!ng. t. Eks. Moskusokserne 
har \'rere-t. Genst.and for I de senere Au. 
nadveo{!IIJ'Ifllr uden Tvlvl et hurtlgt Ind
greb . 

.P'ra alle S ider vii det blive hllst med Til
rredshed, at Styrt-lscn har udpeget KapLajn 
EJna.r Mikkelsen til denne vlgtlge Post . 
Han h(6rer fprst og tremmest W 0stgr0n
lands-Veteranerne. Som ganske ung j el
~ han I Ka.ptajn A.mdmps store EkS9e
d1Lion I 1900 og Vl\r et Par Aar efter me:l 
paa den Baldwln-Ziegteldske Polarekspe
dltlon. hvL' MaRl ogsaa var S!)stgrpnland. 
hvor nere Eksptdltionshuse. der ganske 
\' lst. aldrlg blev l~et I Brug, endnu rnt:l 
der om den. I 1909 <lrog Ejoar Mikkelsen 
som CbeC ud paa sln store Alabama-Elts 
pedltlon, bvls Maal var at Clnde MyU 
Erlchsens og bans to .P'sellers Grave, <>g 
1924 gennemforte han Scoresbysunds 
lonlsering med Angmagssalik-E~kimoer -
en ai de vigtlg~te Mlleplele I Gron1 
Hlstorle eCter Aarhundredsklfl.e t. I de 
allersld.ste Aar har Kaptajn Ejna.r Mikkel
sen endelle- led~ tn mlndre Ekspedltlon 
ttl Egnene S.vd lol' Sooresbysund. Oet er 

saaledes en lang og daadrlg Vlrksomiled. 
Kaptajn Ejnar Mikkelsen har bag slg i 
!Zistgr¢nland, og han har sikkert alle ae
tingclser for at lose de nye og store Op
gaver, der nu venter ham. 

Saa :mart Udorevnelsen !orellgger, gaar 
Kllptajn Mikkelsen 1 Gang med at tor
berede sin ff)rste In.spektlonsrejse til 0st
g rfllnla.nd. 



•• 
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-
Einar Mikkelsen 

blir inspekt~r for ~st
Gr~nland. 
Ki~benhavn. 27. mars. 

Politiken erfarer nu fra sikker 
kilde at kaptein Einar M i k k e 1-
s en vil bli utnevnt til inspektj!lr for 
¢st-Grs<~nland og s6. a si straks trede 
l funksjon. Han vil bli utstyrt med 
politimyndlghet for he1e distriktet 

pa ¢stkyst .. YA~---

' 
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ST. RE&NEGADE 2. K8BENHAVN K. 
TELE. CENTRAL 11 ,995 

Bladet: 

- .J 

skriver den 

2 7 MRTS. 1934 

r Mikkelsen 111 

Politimester 1 

• 
I l (/)stgrf{Jnland . 

. I~ 
Han udstyres med Politimynaig-
/t~d for hele 0stkystensDistrikt. 
EN. MORGENUDT ALELSE AFJ 

EJNAR MIKKELSEN 7 

Ejuar Mlkkels~n . 

I Anlednlng a.r en Med'<lelelse Lll M.or
;ren om, at Ka.pt3jn Ejnar M:kkelsen i 
LJIIIbet a.r faa Dage vii biLvc udnrewnt til 
Pollt!imester for !()stgr¢nlan.d, bar B. T. 
velk;.sa-et n.ogle Ord mect Kapt:.ajnen. 

- Jeg ved ikke selv ret meget om 
det endrw, siger E}nar Mikkelsen . 
Der toreligger !k.ke noget orrtcielt, jeg 
hoar kun ~rt, at der var Bestrrebelser 
l Gang l saa !Uo.sendc, men natur
llgvLs skiu.lde det glrede mig, lwl.s det 
v~!'ltellg var TU•frel::let. Gr¢nland har 
jo veereot mit Hje<r-t.eharn, llge !ra jcg 
var en gans'.te ung Man.d paa 18-19 
Aar. 

Udruevnelsen $:er - &Iter hvad der 
med.deles - efter F'orslag !ra Or~n-

lands Styrel$e og Stetsntrus.t.er SU!{ 
1ung. Det er Ri:gsdapn.s Gr~nlan s
udvaltg, Sl)!ll har behandilet SWr, -
maalet, og man regner med, at 1h 
forellgger en A!~rel<Je 1 Lp;bet a•t et 
Par Dage. Ka.l)tajn M.l.klrelsen vU !~ 
Poll.tt..myndlg!hed over hele 0 stkystens 
D Lsl-r\kt, og Udnrevne~n er et .nyt 
Led I det Arbe,tde, der h.!dtU er fulgt 
1 deft dan.ske Gr9ID]andis-A1:1b~jde. Op
re~tel.sen a.r et Poll.timester-l!lmb<ede vii 
brlngc mere Samling over de .spreJte 
Kolonls.ationer paa Vesbk.ysten. 



---
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Udnrevnelsen kommer om faa Dage, og Kaptajnen vil allerede i Sommer besi2Jge 0stkysten som 
Politimester 

D ET har l:cnge v:eret Hen~;igtt>n, mt'd ,.tor Skepsis, naar han dukkede op :.tt .Kaptajn fi)juor .lfi!.·l:~:/.'!'11 i l''l,I'I'I'BHlf.kiuc ellcr Motol'l1aad. I skulde bc:~ette en Emi.Jed.\!stillin.g i Euduu c1· <lei ikke afgjort, om Lallg(• Gronlund. \'i Cl'farer nu fra sikkel' Koch 1 Summer sknl foretagc den ~atnnw K ilcle, u.t hau vii blive udmt•vr1t tilln- P •llilimm"'~igc ln:<pt>ktiou, t>llcr om deu Rpektor for Olltgronlantl og om t r ent 1ulf<H'<'< nf Lt;jnar ~ I ikkolsN1. 
strnks lrwde i .Funklion. :\l<'n <'n hrlt andon Sng er , at de Udnmvnrlscn foregaar rfler l'or- Sioltt>punkter, L:111ge Kocl! har bygget &lag fra Clranlunds ~tyre lsc og Stuts
minister Slurwiny. Forslagct er be· 
hantlll'l i Ri~sdaKCns Gro.nlanrlf.ud
valg, hvor dct hurtigt. [aodL den nod
~·oodige Tdslutning, og Ud1Hevnclsr.n 
forcligg<>r sikkert, (or n.igsdagen 
bjemsendes. 

Kaptajn Ejna1· Mikkelsen uustyl'es 
med PoliLimyndighed for hele 0stky
stens Distrikl. 1-3om bekendt findes dcr 
Kolonier i An"magssa lik, Hopladser i 
Ang-mall:f!.Salikfjo.rdl'll og en Koloni i 
Score!l.bysu nd, organ iscredt.l eft<' t' sam
m!' Syslem som Kolonierne pa.a \' est
k.\' sten. l\len hidtil har disse spreclte 
Koloni~tioner savnct deres e~cn sam-

l
lcnde Myndighed. Danmark ht~.r ~clv
fnlgd ip; paa. behor ig .Yande hrenlet 
I:>UVCI'U'llilt'len ogsaa 0\'(:'1' 0~l~J'OII· 

for ·rreanr~plnncns l~kspcrlitioncr pnn 
t::lln-0 og E~k illiOil:e« kan <I anne Grund-land, hYilkel anerkendt,es H.aag- lrtg for l'l l 1\oloni~aUon. Dcr er ingcn [)ommcn, hvad der nu shr, er kun c•n Beslutning t rulfet, U>l)ppe nok sk itscn•L \'iderc Uch•ikling ad de Linjer, vi hid- P lauer, hntd d ber orcvner , e r blot til hat· fu lgt i Arbcjdet fol' Gronland. Muli~lt('(lcr, som man hnr for Oje i Gren-

Muligvis Kolonier paa Ella-0 
og Eskimonces? 

Dnnskc og norskc 'i''nngstmroud fin<lcs 

1 
,.,predt i forskell ige Strrekn ingt>r l:a ngs 
a~~k~~len mod Nord. On.•r fur dcm har 
Dr . ]Aruge KIJ('ll som bekcndt lrao.nd-
h~<>l'eL On.nmarkf. P olititnyndighed nnrler 
sin~> l'tden,kalwligc Ek~pcditioncr i de 
'~'"t·rc Aar. nan lmr ikke haft mej!et 
nt gore> ~om P olitimestt>l'. Alter l'otlubet 
1 Rn (J;.! god .Forstaa<>lse tnl'llem allo .Pa r
lN, ~d1· Qm :'\'orduucndene modt.e bam 

lflotlR frcmtidige [ichilding. 
De.,vfl' rre gi1·cr 111 crken de uorskc 

eller· cle dan.,ke Fanj.,.,tresullnter "?_reli 
ly~c Ud~>igt<Jr for Hcfolkniog af · 
kystt•u. q . 1 

I 
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ENGLJINDERNE 
OG GRONI:AND I 
rl' -

Et hetyJningsfu/Jt ~ 
ForeJrag i London 

GR0NLANDSFOUSKF.REN Knptajn 
Ejnar Mikkelsen,, afrejser i Dng til 

London, bvor han efier en ll'refultl Op· 

fordring fra det. kgl. geografiske Sel

skab skal holde et. Foredrag om 0 stgron

Jand. 

Kaptajn Einar Mikkelsen vii i Sll'rlig 

Grad beskll'ftige sig med Scoresbysund· 

Distriktet., og herunder ogsna med 0st

gronlands-Eskimoerncs Liv, der nu t rues 

af Nordmll'ndene. 

Kaptajn Einar Mikkelsen. -ril bl. a. 

skildre Watki1u' Indsa.ts • • • Den a.f

dode unge engelske Forskcr -rar, som be

kendt, en a.bsolut 1\:Iodstander a.£ Norge& 

Okk!IP.&tiQ~sfor&e!'1 oa h~J!a Igdatilli~a 

syues i langt oven ·cjendo Grad at ha-;; / 

prreget den engelske, videnskabelige Ver- / 

dens Standpunkt i Striden mcllem Dan-
mark og Norge. I 



1 

e 
e 

'Einar Mikkelsen 
fik rflans Egede
... Medaill en. 

Et Foredrag om Mulighed for 

Eskim.o-Bosrettel se paa Gren

l andskysten. syd for Scoresf}y. 
sun d. 

G EOGRA.FrSK 8ELSKAB8 M0de I 

A!too, hvor Ka.ptajn Einar Mikkel

sen boldt Foredrag om Scoresbysund-

1 
Komi teens IZ)stgrl)nla.nds- Ekspedltloner, 

indJededes med, at Belska.bets 1. Vlce

prre.sldent, Generalkonsul Johan Hansen 

overrakte Foredragsholderen Hans Eged~-

Generalkonsul Johan Hansen overrcekker 

Kaptajn Einar Mikkel8en ,Har~ Eged:e-
M edaUlen". 

Medaillen som Anerkcndelse a! 1uu1s 

Fortjenester a! Gr¢nland.s-Forsknlngen. 

Generalkonsulen optrak Hovedllnlerne t 

Hr. Einar Mikkelsens Forsker-vtta, som 

om!a.tter ikk.e fame end seks arktlske 

Ekspedltl.oner, a! hvllke h,a.n ha.r ledel: de 

fire. Ved Alabama-Ekspeditlonen blev 

det !astslaaet, at Peary-Land lkke er en 

0, og at Scoresbysund-Ekspedltlonen, der 

gav Ahlednlng t!l Kolonlens · Orundlreg

gelse, og a! Ekspedltlonen tU Blossevllle· 

Kysten kom I Stand, sk;yldes Einar Mik

kelsens store Energt. 

Einar Mikkelsen ta.k.kede og g1k 1 Gang 

med sll Foredrag, I hvllket ha.n f~rst gav 

en ltort Overslgt over 0stsn:~~- l 

ForskningeM rustorle - konkluderende 1 

Forha.abning om, at d.Lsee strsekntnger, 

hvor engliJl1l en ret ator atamme a! 

Esldmoer ha.r tserdedes, paany maa bllve 

1nddraget UDder Esktmoernes Erbverw

Omra.a.de. SOoreabysund-1toiOnlens Ud.v1k-

1.1ng har vseret god. og Befollcn1ngs-Over-

6kudet herfra og fra. Angmagssa.llk vil 

mu!ig finde Pla.ds her, hvor deres For

!tedre ha.r frerd.edes. Beoresbysund. ha.r 

jO og;saa fe.aet saerlig Betydn1ng som Ba

sis !or Dr. Lauge Koehl store Ekspedl

ti~mer. En ~rll8 Tak rettede E1na.r Mik

~n tU Vtcea.dmlral Am4rup - der var 

tU Stede 1 Forsam.Unge.n - for bans Ar

bejde og de rmpu.lUr, d.er ha.r vaeret 

ba.nebrydende for Ud!ot'8knlngen a! 0st

grsSnla.nd. 

Hovedformaalet for Einar Mlkkel!en! 

Ekspedltl.on med ,,81)klongen" I P'jor til 

Bl05Seville-Kysten-St.ncknlngen Syd. for 

Sooresbysund-Ind.l¢1bet - var Uncle~ 

gelser om Mullgheder' for en Esklmo-Bo

srettelse her. Barsk og vUd ser ~ysten 

ud, set !ra. Ha.vet, men 1nde 1 Da.lene er 

der en ret frodig Vegetation - hvllltet 

smukke Lysbilleder bevidn24e. Omraad.et 

er ret fa.ttlgt pa.a, Land.dyr - M.oskus

oksen forekommer lkke her - men 11!

b.)0rne er alm1ndellge, og der er set store 

Flokk.e a! Or9nla.ndssmlen, hvllltet er a f 

Betydn.tng for en muUg senere Eskimo,. 

Bosrettelse, som 1 ~ blev !orel~lg tor. 

beredt ved Op!~relse a! Ruse og Ned.lleg 

nlng a! Depoter. Etter Udforskning al 
Blosseville..Omra.a.det h&vde Einar Mik

kelsen M~er med EslQmo-BefoJkn.1nien 

1 Angmagssallk, hvor han g.)orde Rede far 

sine Erfa.~r. 

Einar M1kke~n sluttede sit oplysende 

I Foredrag med. at rette en varm Tak tll de 

Mrend, der har hjulpet bam t11 at lrotnme 

a! Sted og tU sine Ka.rnmerater og Med· 

arbejdere for . deres A~ejdsm.od og det 

gode Hum~. hvormed de tog aile 1'11-

sk:ikkelser, og bvorved Arbejdet var bleovet 
1 
en Fest. 

Oenemlkonsul Joha.n Hansen aluttede 

Ms:XIet med en Tak t11 Hr. Elna.r Mikkel

sen og meddelte, at nseste M!Xle v1l bllve 

Tirsdag den 7. Februar. Det er IItke 

endnu end.ellg a!tgjort, hvad ~det vU 

I klomme til at omha.ndle. 

-. 
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Mi~O. DANMARK HAR GJORJ . 
. 60R O~TGRBNLANOS ESKIMOER r~ 

Scoresbysunds Grundlregger, Kaptajn Ejnar 
Mikkelsen, besvarer EKSTRABLADET's 
Spergsmaal: ,Hvad venter De Dem a£ Haag?" 

Den danske Koionisations-Poiitik, uden hvil
ken @stgr0nlands Eskimoer i Dag vilde vrere t 

forsvundne. I 

\ 

Hvem bar mest Ret til Landet - de 1000 lndf~dte 
eller de 20 tilrejsende Jregere? 

En interessant Redegerelse for den eskimoi
ske Befolknings Udvikling i det truede ((Jst-
grenland. 

:.\Lellemtidcm var de 413 Menncsker svun
det iud til ca. 350. 

En Befolkning 
i V rekst. 

'l'ttl 1\i)!:cr 111<'1'<' l'lld mnnge Ord om 
deu glA?<klige Vwkst i Angmagsal.ik-Be
folkniugt•ns Allt.al, og Je c r , ROm folger: 

I 1883 ved Qustav Holms fBrste Be· 
seg 41 3 lndlvider, 1894 ved Koloniene 
Oprettelse ca. 350, i 1900 403, I 191f 
554, i 1920 642 og I 1930 851 lndivider 

'J'nlcndc Tnl, der viser, hvnd Da.nmark1 
IForsor~,t for Angmng~nlikerne har bety<let 
mnm•nde Tnl, der hejlydt krrever, at v 
ikke slipJ~r Omsorgot\ for .Befolkningen 
mj!n !or·tsrotwr i dot saa. godt begyndU 

Spor. "' 
I en. tredi\'O Aar bod Jagten inden ior 

A ngn1RI,!SO.hkomraadets snrovreste Grron
ser den lille Befolkning fuld t godo L ivs
vilkaar, men efwrhaanden som den til
tog, kunde J1\gtudbyt.tet ikke lronger 
~vnre til de swrrc Krnv, der stilledes, og 
dcrfor gE'nOptog Angmagsalikerne !For
foodrenes Ionge Fanjtstrejser til gode, 
Lrangstplndser i Syd og .Nord: Rejserm\ 
gav foregot S(•lvLi llid og et sterre Jagt 
udb.,•t.Lc; de blev loongere og loongere, fler 
og flcre d I'Og nd - og Jill har A ngm~tg• 

117 Angmagsalikeres 1\faal - og di~>e Op- gi1•er d en Danmar1c )ledhold aom Feige 

gaver blev lost. af l'ort igenoom Generationer udferte 

maalbevidste Arbejde for Landets Ud-

K
APTAJN Ejna rMikketsen, Scores

bysunds Qrundl~egger og Eski· 
moernes Ven, der er udpeget som en 
at Danmarks Sagkyndige i Haag, be
svarer I Dag EKSTRABLADETS 
Spergsmaa l: , Hvad venter De Dem 
af Haa g1" 

F
OIIHAABEXTLlG en saa klar og 
ut1•etydig Anerk~;~ndelse a£ aile J)nn

mank$ Rcttigheder i 0stgronland, at dt! 

nuvrcrende usikro tForbold oplt0rer, saa· 

lodes at \'i Dnnske i Fred kan fortsootte 

A1·bejde, der gonnem Genemt.ioner 

er udfMt nf os for Landets Under~ogelse 

pniog li1 Selntamdighed af 0stgron

nds DciJ<lCre. 
lfltr i Ticlcu h:~r adskillige Eskimocr 

lnng~ 0stgronlands K~·sler, men .For
' \'i ikke kender, slog demud. De:' buk

e<le llllder Og forS\'1\UUt: - fl'a S~OI'Cc'S· 
·Rund og nordefter ser man nu kun de

efterlutlte llopladser. Kun en eoe,te 
rr Eskin.oc:m:te blen•t set pll:\ dt>l\JH~ 

lrr<•kning- i 182:3, da 12 lndi1·ider flyg
fOI' don lll'ide ~ l and og fol'>\'t~JidL 

11n. likorne solv gonvrmdf)t dores gaml~ 
'l•'an~slpladscr. 

l~uduu \'ul' uer dog store Scr~kninger 
pan 0sl~reulu.nd, hror J•:!lkimoc•· fe r bav
de lovet, og lwor· J ngton var god, og i 
1924 blev der af Scorc~L~·sund- 1\ omiteens 
f~k'tlt!diliou grundlugt en Koloni i det 
slorf) og ,·ildlt'tl(t> Score~hysund: vi byg
~ooe lluso for Grenlrenderne og Admini
st•·ation<'n og efterlod t re AnrM P ro1·ia nt 
og ljdru~<lning - alt sum Ga1·e til d e 
.\ngm~g~<nhkere, d<'r l' ilde folge St.am
m!'n<, reldgn mle Bud: at rej..e ud Lil fr~m
m<'do F.gne. 

Udviklingen i Scoresby
sand. 

Kolonien blev overgivet til CrliJO· 

la nds Styrelse, s om det paatelgende 
• -- -··--•~-•~ • ~ A"'"'"'""'AAiikflrfl til 

Hvem bar mest Ret til 
Landet? 

Det er en absolut Nedvendlghed 
for en voksende Jeegerbefolknlng at 
have Reservater, ellers vii den gaa 
til Qrunde - men ulykkeliglll8 be
vlrkede fremmede Jeegeres lndtram· 
gen 1 fJstgr.-nland , og netop I de Om 
ra•def, sqm var det naturllge 
for eaavel Angmageallkerne som 
resbysundt Befolkning, at de Rejser 
som estgrJnleenderne havde genop 
taget adskillige Aar lnden 
Fremmedes Ankomst, er blevet 
met ved , at dlsse har sat slg fast 
at slge uden tor de to Ko 
ders Dere, hvor de driver en 
haandet Fangst med Qltt og Selvskud 
som estgrenleenderne lkke kender 
men som edetaagger Oyreb,est:andel 
- •delaegger Fremtldsmulighedern 
tor den 1 Landet barnefedte Befol 
ning. 

fo111kning og 0 stgronlooudernes Ophjrolp

ning ti l Seh·strcnd ighed, vii kommend e 

~:~stgrenlandske Sloogter have Betingetser 

for at eksistere ved at ndnytte Ky~tens 

faa J agtmul igheder , Stammen til Gavn 

og fort&a.t Udvikling. 
Ejnar Mi~kelsen. 

Og drift /Jn iHe 3ht ! 
Der lever i 0~tgrttolnn<l t'Hu~.H regnet. 

ca. 1000 ] n~fedte, og indlil sidsle A~tr 
drev lkun 15 it 20 norske og danske Jn>,
ger1'! tFangst i dis~e l~gne, men di~se frl'm
~.-.ln r ......... r .. AI' kun 'l'rK>III\•tde cller llllllt-



eller de ZU tilrejsende Jregere? 

En interessant Redeg0relse for den eskimoi
sk e Befolknings Udvikli ng i det truede flJst
grfJnland. 

K APTAJN EjnarMlkkelsen, Scores
bysunds Grundlmgger og Eski· 

moernes V en, der er udpeget som en 
a f Danmarks Sag kyndige i Haag, be
sva r er i Dag EKSTRABLADETS 
Spergsmaal : .,Hvad venter De Dem 
af Haag?" 

FOI1TTAABli:~1'LJG en saa klnr og 
utvelydig Atwrkendel!le nf aile Dan

rnnl'ks llctlighe<ler i 0 stgr&nland, at de 

lllll'~rcudo nsikrc tForhold opherer, san

ledPs at; vi Dan.~ke i Froo kan fortsootte 

I; .AI·bcjde, der genncm Gene•·ntioner 

.. ut.lfurt nr OS for Ln.ndets Unde•·segelse, 

men forst og fremmE>~~t for fortsat Op

t.j oolpuiug til Sell·stren<!ighe<l n.f 0stgren
Debocre. 

]for i '.l'itlen hnr n.d~<killi~e Eskimoer 
lnn~tll 0Rtgronlnnds K.rster, men lFor-

, vi ikkc kender, slog deni ud. D l:' buk
under og fors1·nudt: - fra Scorel!· 

Oft non:lerter ser man nu kun d~. .. 
eftl'rlndle JJoplRdscr. Kun en ene:~te 

:1 ng ~r E,kimoerne b)e,·et ~et pan dem1e 
rn•knill~t- i 18!?:1, da 12 J ndil'ider flyg-

fOJ' dr•n hdde :.\land og fot.>nmdl 
'"t i d<'t si.ore 0d!'. 

Ftu· d(ln s~·dligPre (ht k~·sls \' edkom
c er i"orholdet et an<'lct, og seJv om 

rn Oj.Csnn. i sin 'l'itl ~11 On•rg:mg var del
i' n ff,))k(•t, k<>nd<>r mnu clog B ovH]grun-
1'11 <lrrlil : Vdn<<Hlring til Vcstgnmland 
H nnb orn b<ldre Knnr. 

Vestgr~nland lokkede 

MellemtidPn ,·a•· de 413 Mennosker S\"un
det iud ti l ca. 3.30. 

En Befolkning 
.. i V rekst. 

'l'al sigt'r 111<'1'1' l'ncl mange Or·d om 
den glred<'lige Yt•'k~l i Angmagsllliok-Be
folkningcns Ant al, og 1l!' c r , som folger: 

I 1883 ved Gustav Holms ferste Be
seg 413 lndlvider , 1894 ved Koloniene 
Oprettelse ca. 360, I 1900 403, I 191t 
654, i 1920 642 og I 1930 861 lndivider 

Tn.lende Ta l, dl:'l' viser·, hvad Danmnrk: 
ili'orsorg fot• .Angmagsolik<'me hnr betydet 
manende 'l'al, der hejlydt k•·oo,•er , a.t v 
ikke slipper Omsor·gon for Bcfolkllingen 
lll!cln :fortsrebter i d et saa go<lt begyn<lt 
Spor, •• 

I <'a. tl'll<livc Aar bod Jagten inclen ior 
AnglT!ngsalikomraadet.s .s.nrevrest.e Grren
ser den lilJe Befolkning fuldt gode Livs
, ilkaar, mon efterhn.nnden som den til
tog, kunde Jngt.udbJttet ikke lamger 
svaro til do !.terre Kt·av, der stilledes, og 
derfor genopt.og A ngmagsa likerne 1For
C!edrenes lange Fang~trejo;er tiJ gode 
Fang-.tpladser i Syd og ~ord: Rejser·nl\ 
gav foreget Seh·tillid og et sferre ,Ja~ 
udb,vU.o; de bioi' l!A!ngere og lamgere, flet·? 
og flere drog ud - og Jill har ·"ngmng< 
•alikemo sclv genvuudpt dares gn.ml1· 
Fa ngstpladset·. 

l<~nduu v:u· tler dog .rlore Sh:~kninger 
p11a 0stgr·~Jnland, ln·or J•:skimocr far lrav
de levet, og 111' 01' Jngt eu var god, og i 
1924 hlev der af S<:or·t<sby.su nd-1\om iteens 
l~kspe..liLio.n gl'Hnd lagt i'll Koloni i det 
storlJ og ••i Ill lrig~' ~t·or(•.sh,l·~uud : vi b,l'g
gooe lluse for Urenlronderue og Admini
sLrationen og l:'fterlod tre Aors P r·o,·innt 
og Udruslning - nit ~om Gs11•e til di' 
Angmngsalikl're, der -rilde f11l~e .Slam
mens a'ldg~nJle Dud: at rehe ud lil frpm
mooe Egne. 

UJviklingen i Scoresby
sand. 

Kolonien blev overgivet til Oren
lands Sty r el se, som det paafelgende 
Aar overferte 85 Angmagsalikere til 
den nye Boplada, m en om end ad· 
skilligt fler e meldte elg eom viHige 
til at rejse derop, vllde Styreleen dog 
have praktiske Erfaringer for Er
hvervsmulighederne I Scoresbysund, 
inden en saadan Tilladelse blev gi· 
vet, og uden yderllgere Tllgang ude
fra tmller Befolknlngen nu (Januar 
1931) 112 lndivider , der har deres 
gode Udkomme I den Koloni, der kun 
anlagt for faa Aar siden nu allerede 
har en ator Klrke og Skole - en 
Gave fra en grenlandsinteresseret 
Privatmand - Radiostatlon og en 
hel Del Bygninger. 

117 Angmagsalikeres Maal - og dissc Op· 
gaver b lev lest. 

Hvem bar mest Ret til 
Landet? 

Det er en absolut Nldvendighed 
for en voksende Jmgerbefolkning at 
have Reservater, ellers vii den gaa 
til Grunde - men ulykkeligvis be
vlrkede fremmede Jllllgeres lndtrlllln· 
gen i f:Jstgrenland, og netop I de Om· 
raadef, som vat det naturllge Op 
for saaver Angmagsalikerne som 
resbysunds Befolkning1 at de Rejser 
som estgrenlmnderne havde 
taget adsklllige Aar lnden 
Fremmedes Ankomst, er blevet hem 
met ved, at disse har sat slg fast sa 
at slge uden for de to Kolon 
ders Dfre, hvor de driver en haard 
hmndet Fangst med Gift og Selvskud 
som estgrenlmnderne lkke ke 
men som 1delmgger Dyrebesta 
- edelmgger Fremtidsmulighede 
for den i Landet barneffdte Befolk· 
ning. 

01) (/eltt ber iHe &l:e! 
Der Je1·er i 0stgrenland rundt regnet 

~a. 1000 ]ndfedte, og indtil sidste Anr 
drtw kun 15 a 20 not·ske og dauske J~e
ger~ Ea ngst li disse F.gne, mt>n di,qe frt>m
mede J~gere er knn 'l'raokfugle ell!'r mnn. 
ske r etLere: Rovfngle, dor slaur nt'll pna 
BstteL, tnger det mest mulige i f,ebct nf 
et Aar ellflr to og sna. forlader L4JndPt 
for bestn11dig med deres slorre ellcr nriu
d re Tlytte. 

Fristelsen var nrerliggend e, thi 
allerede lang t tilbage i Tiden stod de 
sydligst boende e stgrenlrendere i 
H and elssamkvem med Vestgronlmn
d erne, d er smrlig efter Julianehaabs 
Oprettelse i 1775 maatte synes at 
vmr e I Besiddelse at al Verdens H er 
l igheder . De lokkede, drog Eskimoer
ne bort fra Sydestgrenland, forst paa 
langvarige Handelsr ejser , sen ere for 
aldrig m er e at komme tilbage, og 
paa den selv samme Kyst strmkning, 
hvor Graah i 1829 fandt ca. 600 Eski· 
moer , traf Gustav Holm halvtreds 
Aar sen er e kun 135. 

For~ege~ mad Omplnntning af .Ang
mngsalikeme til en SaR forhold~vis nord
Jig E~n 1·nr Dlllll ... ke nnk \'OI•eligt, men 
det ma1tlte gore.~ - og dPl gik godt: K'o
loni~terue er tiHred-e, og Danmark h11r 
igen vist, at d t>t h1•Prken l'kyl:'r t>l morahk' 
An.s,·ar eller et pt>kuni~rL Offi!r, h1·or 
man ruener at kunne ga1·no 0 stg•·anlwn. 
dernes Sag. 

Fu~t bl'lo.'liddende som ~ren lr<> ndernl\ 
blil·er de aldrig, og trods nile f>;~MLitJJOI' 
om det m<Xlsatte kru.t J agten i 0~lgrun
Jand a ldrig give en Erroprner forn9d~nl 
Vedl.'rlng for hnns slidsourme 'filn~.?r<'lo,e 
der - Lr~ n edela>gger kun DyrdH'~Ln nden 
for sig ~;elv og for Landels egne Bern, 
l~gger de Ky~ter ede, hor Gronl!,l.•ndt'r·uc 
indPu de Fre~medes Ankmu~t ha,•de <lt>
res naturligr Opland, ln-orfra l)yr!'be.!>tnn. 
dens Overskud kom ind paa Grenl~nd<>r· 
nes egentlige Omraader - og dE'tte tri!l'te 
Resnltat a f fremmed Indgrihen kan aile
redo nu efler ganske faa Aar~ Forl11h ~JIO· 
res t.vdeligt ved Nedp;ang i 0'tgnmh"ll· 
derncs Fangstudbytte. 

Hvis Dommen gaar 
Danmark imoJ. J)a. Gnsl:w H olm i lSSI nnaede frem 

til Oruuh1:1 forjwlledc J,nnd: .\ ugmngsatik
omr~r:Hlt'l, fnndl hun t•n Stnmllle l•:,kimQCJ' 
pl\!1 .J J;J Jndiridt•r- Rk'Stcu 11f don eu
fo.ill llg roL l.nlrig:r llo>fol,kuing, d er iicllige•·e 
htLHlc 1!'1'\'L iHtl'll('lll /(nngcrdlnksuak og 
'l'itij.Ctuinrmiul, en Stnckuing pan c:1. 420 
Sum i I, 

\' 1'!'l 0 n~<tn1· II olm~ Fljemkom't wed 
Brrctuing om deuuc ~lnrnme Jo:,ki rnoer 
hl£'1· dN h<'~L<'ml, nt hrad dl:'r fra dansk 
Sitlt> knnd(• J(UI'I's for nt opbjrelpe ogsan 
d,•nnP ))c) u f {htgrouland' JJetolknuJg, 
'kuldt• bli1e gjurt - lllt'll dt•r ~·k dog ti 
.~ur·, tnd••n 1\ ollllti<•n IJl!'1 OJ>rt•ltel, og i 

Scorc~b.,•sund-Komil<il'n hn1·dr dog vi
dere i\lanl end den allorroe anlngte Ko
loni og onskedc at sknhn e 11 )l ulighl.'d 
for, 111. AngrnagHnlikN·nc sclv kunde r~jse 
uordoi'Or - f•l ll'r ornrc•nrl~ - ~ail l <xleR nt 
ingen mod nctto kunJo JJ:liiS{Iill , u t. S··o
resh.l·~ uncl.~ [h•fo llw i 11g Yn ,. t1·u n~~;E>L til n f, 
forhliYe i 1\oloHi1'11 1 lll'iN <lc wlv en~ke<le 
at komme tillmgc til d el'(•~ ll jt> mstan1, o~ 
i Sommcren J!J3:! ble1· df'r igeu plln Komi. 
tt-:eus Initintiv o~ utal('r rnin L<><lt; l~e ud
scndl en Ek"J><."'.Iitinu, <l••r hi. n . lu11·d<> 
Lil Fonn:~a l nt ~oknbe eu ~andnu l•'urbiu. 
dt>l~csllujo - H'<l Jirgning nf JJu ~t> -
-nrnl at oprl'lte ru :lilt• Kolnni i Kn llgf\r. 
dlnksuak - Mill i l!l'.l~ hurt16 \"tl!ret 

IFot· D a nske, Jn .. e.m 0s!gn:~nl<under·ue~ 
flag Jigge-r uret r aa Hj('l'tO, blin·r 1-lnng
Dolllstolen.s Kendillse ikke ;l ien!' en :-ikel
rum h11P. IIem Ret eller l. ret. - lllNI nok 
Slil~ ml.'get e n Dom, dor eut('u l'ruiugt•r 
Qll ri lle og Va)r·gele~ S!amnJp d~n~< Ret til 
l''re<lr(•s Jord og dens Het til at l'ksi~tPt'(', 
rller ogsna 1· il den j:\l:'llgin• d<?n d!' ll•' rt'm 
tid~ntttli)l:ltooer, :,om dP. ~i•hl-t> t rtod " '" An 
bar l"i~t, at 0~lgr~tnla•n<lorut>~ 1-d,·iklin 
og V a:kst tilful<le lull' KIll\' paa. 

Gaar Donuue.u i HR<~g Danmark i 

1•il 0st"'rnnlamdern~ Saga I'R'te 81ul, 1111· 

girer den Danmal1k Medhold eom Feige 

af vort igenoem Generationer ndferte 
rnaalbcvidste Arbcjde for L andet8 Ud

forRkning og 0stgrenl~ndernes Ophja!]p. 

uing tJI Seh·st~ndighed, vii kommend e 

estgt·enland~ke Sla-gter have Betingelser 

for At eksistcre 1•ed a t udnytte R y.stens 

fAn J aglrnnligheder , Stammen lii l Gavn 

og for"tl!a l lidvikling. 

Ejnar Mikkelsen. 
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Et 

KanuerdluMsuaM 
maa lindes. 

~ . . 
--o-

1 Gaar kom den ancien af vore 
~tore Gr~nlands-Rejsende Ejnar 
M ikkelsen hjem efter- ogsaa-at 
have udf~rt et fortrceffeligt Stykke 
Arbejde. Mest har, efter hvad han 
'Selv fortceller. dette Arbejde ligget 
paa at unders~ge Erhversmulighe
derne med Henblik paa en frem 
tidig Bebyggelse af Kangerdluk
suak-Omraadet i (j)stgr¢nland. 

. derfra. drejer netop Tanken hen 
paa vore egne, der mangler Vlrke
fel tet. Et dansk Kangerdluksuak 
det er det. der tiltrrenges. og da 
det desvrerre vel ikke vii kunne fin~ 
des skabt af Nat\iren. maa det ska
bes af os selv ... Den, der kigger 
sig lidt om. maa faa Gaasehuds~ 
fornemmelser ved Tanken om, at 
man bare Iader det hele gaa med 
Haabet om de btdre Tider, der skal 

En gammel. svensk Ven. Jeeger 
og Pisker, selv Enehersker over 
baade Skov og S!<), har engang ud~ 
trykt sin Mening om Tiderne og 
U dviklingen i disse Ord: Huert 
Menneske skulde have sit Jagt O(/ 

.sit Fiska - man vi er for manga! 
Og det passer ligefrem focbandet 
godt. Det er nok ogsaa ved at pas
se oppe i Gr¢nland. Beboerne af 
Angmagsalik-Distriktet er virkelig 
ved at blive for mange. de er da 
ogsaa tredoblet i Antal siden Aar
hundredskiftet. Ejnar Mikkelsen 
har underspgt Mulighederne for en 
U dvandring. og han bar konstate
ret, at der i de store Fjorde £indes 
Flokke a£ Seeler - allerede er da 
de gr0n1andske Fangstmcend ved 
at pakke Randselen og rykke Telt
peelene op for at drage til Kan
gerdluksuak ... hvor der er Plads. 
hvor der er Fangst. hvor der er Ar
bejde. Man erindre sig her. at See
len for Eskimoerne er alt. den yder 
ham F~de, Klceder. Belysning. 
Breendsel. Materiale til Pangstred
skaber, ja Materialet til Teltet -
Hus og Hjem, F!<ide og KlcedeJ: 
samlet i et. 

Ak. kunde Jkke Ejnar Mikkelsen 
gaa paa en ny ,Oanmarksekspedi
·tion' ':"cn ',.lndenlandsk". for at un
<1.-ersji'Sge. 01~ ikke der i vore Fjorde 
findes et hjemligt Kang~dluksuak? 
Let bliver dog mere og mere -
strerkere for hver Dag der gaar 
n¢dvendigt alvorligt at undersoge 
aile Muligheder for at ska He Ar
bejde. VI .bar 120,000 .. Fangere", 
der hver Dag forgeeves pr¢ver 
fange Arbejde. Tallene har 
uhyggelig Trang til at stige all 
rede nu, og en lang Vinter staa 
for D~ren. hvori de naturn¢dve 
digt vii stige end yderligere. 0 
man har paa Fornemmelsen. at 
saa at sioe er ved at olemme d~t 

komme. Ak ja. de bedre Tider ... 
tt Slagord kun. Oer var en Mand, 
der forledcn meldte. at der var saa 
meget Bedrlng at spore. at man 
kunde begynde at neere Haab . . . 
Begynde at nrere Haab ... Ott er 
altsaa endnu kun tynd Is at bevaege 

sig paa, der er lamge, til den kan 
bcere. 

Det er notorisk. at man hlst og 
her ser !deer fremsat, Planer reali· 
seret, som kalder paa ArbeJdet og 
de ledige HC£nder, men det er 
spredt Pcegtning. Mon der ikke 
kunde g~res et aamlet Premst9Sd. 
en vlrkelig stor Indsats -? Oer er 
jo nemlig intet andet at g~re end 
at skubbe alt andet til Side for om 
muligt at skabe det Kangerd
luksuak. der kan give vore 120.000 
Bosted og Br9Sd, F angst og For-
tjeneste. ]en$ Hammer. 
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. derfra. drejer netop Tanken ben 

paa vore egne, der mangler Virke• 
fel tet . Et dansk Kangerdluksuak 
det er det, der tiltrcenges, og da 

1 Gaar kom den anden af vore 
store Gr~nlands~Rejsende Ejnar 
Mikkelstn hjem efter- ogsaa- at 
have udf~rt et fortrc:effeligt Stykke 
Arbejde. Mest har, efter hvad han 
selv for treller. dette Arbejde ligget 
paa at unders!iige Erhversmulighe~ 
derne med Henblik paa en frem· 
tidig Bebyggelse af Kangerdluk
suak-Omraadet i <,Z)stgr¢nland. 

det desvcerre vel ikke vii kunne fin
des skabt a£ Naturen, maa det ska· 
bes af os selv ... D en. der kigger 
slg lidt om. maa faa Gaasehuds· 
Eornemmelser ved Tanken om, at 
man bare lacier det hele gaa mtd 
Haabet om de bedre Tider, der skal 
komme. Ak ja. de bedre Tidet ... 
tt Slagord kun. Der var en Mand. 
der forleden meldte. at det var saa 
meget Bedrlng at spore. at man 
kunde begynde at neere Haab ... 
Begynde at ncere Haab .. . Det er 
altsaa endnu kun tynd Is at bevC£ge 

En gammel. svensk Ven. Jc:eger 
og Fisker. selv Enehersker over 
baade Skov og S¢. har engang ud
trykt sin Mening om Tiderne og 
Udviklingen i disse Ord: Hvert 
Menneske skulde have sit Jagt Ofl 

sit Piska - man vi er for manga! 
Og det passer lige£re.m forbandet 
godt. Oet er nok ogsaa ved at pas-
se oppe i Gr¢nland. Beboerne af 
Angmagsalik-Distriktet er virkelig 
ved at b\ive for mange. de er da 
ogsaa tredoblet i Antal siden Aar
hundredskiftet. Ejnar Mikkelsen 
nar unders¢gt Mulighedernc .for en 
Udvandring. og han bar konstate-
ret, at der i de store Fjorde findes 
Flokke a f Srele.r - a!le.rede er da 
de gr¢nlandske Fangstmrend ved 
at pakke Randselen og rykke Telt~ 
prelene op for at drage til Kan~ 
gerdluksuak ... hvor ~er er Plads. 
hvor der er Fangst. hvor der er Ar~ 
bejde. Man erindre sig her. at Sre-
len for Eskimoerne er alt, den yder 
ham F¢de. Klreder. Belysning. 
Brc:endsel, Materiale til Fangstred
skaber. ja Materialet til Teltet -
Hus og H jem. FpSde og Klreder 

samlet i et. 
Ak. kunde ikke Ejna.r Mikkelsen 

gaa paa en ny .,Danmarksekspedi
tion ·•, en .. indenlandsk" . for a t un
de.rs91ge. om ikke der i vore Fjorde 
findes et hjemligt Kangerdluksuak? 
1Jet bliver dog mere og mere -
strerkere for hver Dag der gaar -
npSdvendigt alvorligt at undersoge 
aile Muligheder for at skaHe Ar
.bejde. Vi .har 120.000 .. Fangere". 
der hver Dag forgreves pr¢ver a 
fange Arbejde. T allene bar 
uhyggelig Trang til at stige 
rede nu. og en lang Vinter 
for D¢ren. hvori de naturnpSd 
digt vii stige end yderligere. 
man bar paa Fornemmelsen. at 
saa at sige er ved at glenune 
Problem. der jo dog er det vigtig 
ste af aile. for de andre. der allig 
vel i Forhold til dette kun er 
titesser. Smaating i Hobetal. 
er Manden. m3n ser overall i 
D age paa Gaderne. ..oaLIJ<..o::uu~ 

Hrenderne' ' for den f¢rste Kulde 
Luften; den. der varsler Vinteren. 
som kalder disse Tanker frem. 

Fortrreffeligt. at vi bar kunnet an
vise Gr¢nlrenderne i Anmags 
Plads med Le.vemuligheder for <,Z)je, 
nu da de trrenges for tret op ad h 
anden - og .tEre vrere vore 
Forskere for det. de har 
deroppe; det skrives paa vort Reg 
nebrredt paa den Side, hvor vi 
Stolthed kan pege paa det . 
.. det lykkelige Land" langt 
Nord. hvor Virkefeltet venter 
dem. der vii s~ge ud. og de smu 
ke Beretninger. vi nu bar modtaget 

~lg paa, der er lcenge, til den kan 

bt£re. 
Oet er notorisk. at man hlst og 

her ser ldeer frtmsat, Planer reali· 
aeret, som kalder paa Arbejdet og 
de ledige H<Ender, men det tr 
spredt Ft£gtning. Mon der ikke 
kunde g!llres et samlet Fremst9Sd. 
en virkelig stor lndsats -? Oer er 
jo neml1g intet andet at g~re end 
at skubbe alt andet til Side for om 
muligt at skllbe det Kangerd
luksuak, der kan give vore 120.000 
Bosted og Btj~Sd. Fangst og For-
tjeneste. Jens Hammer. 
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'JH' jnar Mikk elsens 
Ekspedition vendt hjem . 

.Hnkelthederne "f'ed Watkins' Kamtringsolykke • 

Mu;:D I&andsbaadrm l>r'otiMttg Ales-. 
drltte vendt:e Ka.ptajn 6JM,r Mfk.

ke~ og alle Deltageme I hans Eka
ped.IUon I Ge.ar Mlddaga bjem tra 0st
gnm.l.aM vta. Island. Ell Msmgde kend
te Gnml&tldstolk var medt trem 'ftd 
Modtagelsen. del" tonMde stg overmaa.
de bjerteligt . 

. Ejnar Mikkelsen bar aom bekeftdt 
opereret pa.a den Del &t 0stkysten, der 
llgger mellcm Lauge Koch$ og Knud 
Ra..!mUMen.y Arbejdsom.raade. 

Det er en yderst vanakeUg tngam
geUg Kyststreekning, og 1 s1n begeJ· 
str~de Velkomsttale hyldede Viceadml
ral A mdrttp ogsaa ganske srerUg Kap
t.ajn Mikkelsen for den Bedrltt, det er 
at ga.a. gennem Isen pa.a. denne strmk
ntng. Vlcea.dmlral Amdrup er selV den 
eneste, der bar undersegt denne Del at 
0 gnmland t dena Helhed. Det er nu 

I 32 Aar siden, saa. denne Kyst bar vmret 
roeget lldt udtorsket ve<l Siden at an
dre Stnekntnger. 

Ekspeditionena Resultater. 
Eksped!Uonen bar da ogsaa kunnet 

hjemfere mange interessante ResuJta~ 
tcr. 

Zoologeme, med Magister Degerbol 
1 Spidsen, hjembringer ansellge Samlln
gcr, og det er lykkedes at tastsla.a Syd
gra~nsen for tlere nordUge Dyrea.rters 
Udbredelse - Opdagelser, de ie~vrtgt 
forud havde haft Teorier om. 

En Ralkke Under110gelser over 
hvervsmullgbeder viste, at der 
usledvanUg ~nge Seeler og 
die~ Egne, na.vnllg i Omegnen 
gerdlugsuak var Fauna.en 
rtg - isrer pa.a Isbj0riJ, 
Hvalros. Der er her store .Mtlll~~be<tlcr 
tor eskimolsk Kolon1sation. 

EndeUg bar man toretaget 
bota.nlske. arkeolorillka nil" fnt""""""""" 

slgt !let mindste Jllkspedition -, har 
veeret den, der ~ mindst sema.nds
nuessigt knevede sterst Indsats. Men 
.. &kongen" og dens Folk bar smukt 
klaret alle Sker og tortjente tuldtud 
®n store Hyldest og de gjaldende Hur
raraa.b, der blev den til Del ved An
ko!Wite.n I Gaar. 

-.... -- l~·..._;;;..;.;...~;.=.; 
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lCD I.alands~ DrofMMflt7 Ales_. 

dritt.e vendtA! Kaptajn JD/fl4r Mf1e

ke""'- og aile Deltageme l han• ED
peditloD 1 Ga.ex ::Mlddaga hjem tra ~ 
gnmla.nd via Island. En Mamgde kend

te Gnmtandsfolk n.r mRJdt trem ved 
Modtagelsen, ~ formede slg oftrma&-

de hjertellgt. 
Ejna.r Mikkelsen har sam bekeftdt 

opereret paa den Del a! !21stkysten, der 

llgger meDem La.uge Koch$ og Knttd 

Ra.~mt~ Arbejdsomraade. 

stgt set mindste 11lltspedition -, har 
veeret den, der 1kke mindst semands
DU~eSSigt knevede l!lt0rst Indsats. Men 
,.S0kongen" og dons Folk bar smukt 
klaret allo Skeer og fortjente tuldtud 
den store Hyldest og de gjaldende Hur• 
raraa.b, der blev den til Del ved An
kom.sten t Gaa.r. 

Det er en yderst vanskel!g tnpm
gellg Kystst.rfeknlng, og ! sin begej· 
strede Vel.komstta.le hyldede Viceadml· 
ral Amd"fP ogsaa ga.n.ske serllg Kap

ta.jn Mlkkelsen for den Bedrlft, det er 
at gaa. gennem ):sen paa denne Strek

ning. Vleee.dmln\1 Amdrup e selv den 
eneste, der ha.r underS0gt denne Del a! 
!21stgrenla.nd 1 dens Helhed. Det er nu 
32 Ae.r siden, saa denne Kyst bar veret , 

meget lldt ud!orsket ved Stden at an

dre Strekninger. 

Ekapeditionens Re1ultater. 
Ekspeditionen bar da ogsaa kunnet 

hjemfere mange interessante Resulta
ter. 

Zoologerne, med Magister De~bel 
I Sptdsen, hjembrlnger ansellge Samltn· 
ger, og det er lykkedes at fastslaa Syd
grmnsen for nere nol'dlige 
Udbredelse - Opdagelser, de ievrlgt 
forud havde haft Teorier om. 

En Reekke Undersegelser over Er· 
hvet"Vsmullgheder viste, at der 
useedvanlig mange Seier og Isbjerne 
disse Egne, navnllg i Omegnen a! 
ger<llugsuak var Faunaen 
rlg - lsrer paa Isbj0rn, Narhval 
Hva.Iros. Der er her store Ml~IH•nP..nm 

for e!lklmoisk Kolouisation. 
Endelig har man foretaget 

botaniske, arkeologiske og fotog4aoiloe
trlske Arbejder. 

For at gere Kysten mellem 
magesallk og Kangerdlugsuak 
tUgrengelig for fremtidige Ekspeditlo+ 
ner og eskimoiske Kolonlster, bar EJ· 
nar Mikkelsen og hans Folk sat et 
!!t ort Arbejde ind paa at bygge Huse 
med Proviant og Petroleum langs bele 
Kysten. 

Ejnar Mik kelsen om 
• W atkin•' Kamtring. 

])'} v1deD$kabelige Resultater 
selvflllgellg l den kommende Tid bllve 
neermere uddybet, og a! mere dlrekte 
Tntereme for den store Oftentllghed 
bll!rer derfor Kaptajn Mlkkelsens Be· 
retntng om sit Made med Watldna' 
Folk I Lakefjord, hvortil ban ankom 
faa. Dage efter, at den unge engelske 
Forsker var omkommet. Beretnlngen 
bringer en Rrekke nye og vresentllge 
Trek ttl Forstaaelse af den mystlske 
Tragedie. 

- Watkins' Kajak, meddeler Ejnar 
Mikkelsen, er efter a1 Sandsynllgbed 
kse.ntret som Feige af, at et Iabjerg 
har kelvet. Den Dag, Ulykken skete, 
horte Watkins' Venner netop Braget af 
en .,K.selvntng". Vandet er kommet l 
Oprer og Watkins er saa druknet under 
ForSeg paa at svemme gennem det ls

Vand - man fandt jo senere 
Bukser paa en Isflage - -

Hele den estgTenlandske Kyat har 
Sommer veret ,belagt~ med dan

Ekspedltioner. Den Del, Ejnar Mik
bar besl!lgt - med den talmres-
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D~ . Einar Mikkelsen- \ 
'Ekspeditionen ankom 
Det a lvorlige Arbe jde 0atgrJ~~nla.nd - Wa.tkina' Eka,peditionena 

T ragedie . 

r 

Drt nar stlt'rkt med Gr11nland~folkf' · a£ dl'n vold~omme HRip;t' , "" suaan n · 
nl'!l H JI' tnkomsl i di~sl' lla~e . J•:k~peth· ,lyr ll'nrlc l smn•~e fTcmkaldE'r - det t"ar 

I l1on l'fie r Ek~perlilion t·ender hjPm - i ht r r t Fnlrl ikkc l:rnge <' fter, at man 
~<nm oflest i £1E>re H old. De offiriPIIE' £andt Kajnkken drivende tom. Englren· 

Gw~lcr ,.ed )lodtn~dsernc bar t radt, de 
\"ar der nile igen i Gnar, forMmledc paa 
l• lnndsplad,Nl, cia 7/rut>IPn!J • .J.lc:n111dnnr 
merl K a ptajn J<:mar Jfikkchrn. og han' 
T.etl~a~E>re la~t<le ind 'ed )f iclcla!:~hd ,. ft<>r 
at bat"a scjlet gennem den flagsm.ykkcde 

H a vn . 
Oppe i K aptajncns lillc h~·gg;r l i~c 811· 

!on ~=:a t· Ei nar ~fikkelsen en kor t H<'tl<'
gerel ~e for sit Top:t., - ci<'i h:u jo ga ael 
t JI nop;le af de miudst udl"orskede 8gne I 
nf 0stJ~:r<~nl:tml - snnlrclcs som Admiral . 
Amrlrttp fremhre'rede dl't i sin smukko 
Volkormtbale - Strrekningen mcllem Dr. 
[,rr.ugr Koehs og Dr. Knud Rasm1MUt~s 
1\ rbejdRomran.der ha.r ikke vroret borej11t 
i h~>le sin l ,oongde, sidell Admira.leu 8elv 
i 1900 t"a.r ude paa sit beremte Togt. 

Der er d Ekspeditionen opMn.ct store 
r.oologit~ke og a.rkreologiske Resnltater , 
kon~tateret rij!:elige Vild t moongder og 
S por af tidligere Behyggclse. 

Ny T eori om Watkins' D, d. 
Etnar Mikkelsen har besegt Lake· 

fjord, ht•or Watkim~-Folkene ha'"de dt>rl'll 
Tlas1s. R ile11 og ChopnLan forb rettc r Eks
perh t ionsarhE>idet tiL Trods for den af
holdto Chef og Kamerats Ded, do for
twller, at de den Dag Watkins omkom, 
herte Rragt>t af en Isbr::ea Kmh·ning, an
l~tgrlig er K-a,jakken kmnt_ret som Feige 

Einar Mikkelsen ved Ankomsten 
sammen m ed Admi ral Amdrup. 

derne formodede, at. Watkins, &om nr 
en d,vgtlp; Svtmmer, bar affert sig sine 
O••ert n eksbenklwder for letteTe at k unne 
~vemo1e i Land fra Isflagen , men han 
har ovrrvurderet. aine K rmfter og er 
gaa E>t t il Bund8. 
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Ejnar Mikkelsen 
vendt hjemt Ira 

-stgr;nland. 
Han fortaller, hvordan Watkins 
kantrede under kalvende Bra 

M ED ,.Dronnlng Alexandrine", e:r 
ankom til Islands Plads ved Mid· 

dagstld 1 Gaar, vend~ Kaptajn Einar 
M!k.k.elsen og hans ott.e Led!Sagcre lljem 
fra dere.s Gronlands-Ekspedltlon. 

Som det fremhlE~e6 i en begejstret 
Velkomsttale af Viceadmiral A1ndrup, der 
sammen med Dr. Le.uge Koch. Museum.s
inspektor, Dr. phil. Thomsen, Kontorchel 
Oldendow og mangE: andre var moctt paa 
Kajen !or at !;age !mod, har Ejnar Mlk· 
kelsens Eltspedltlon gennemsejlet den 
vanskellgste Strrekning pna hele Ostky
sten og bar paa rorlrlnUg Maadc kom
pletteret og korrigeret det Arbejde, som 
blev · gjort af den fjjrste danske Ekspedl
tion til di.sse Egnc for 30 Aar slden Ull

der Viceadmlral Amdrups Ledelse. Han 
bar saale-des dannet et vrerdifuldL Bin
deled mellem Lauge Kochs Ekspedltlon 
I Nurd og Knud Rasmussens Ekspedltlon 
I Syd, kort sagt bygget Bro mellem Nord 
og Syd 1 !2>-stgrpnland. 

Store Muligheder for en 
fremtidig Bebyggelse. 

Efter hvad Ejnar Mikkelsen oplyste, har 
Ekspeditlonen sa!rllg lagt Vregt paa Un
det'S91gelsen at Erllvervsmullghederne med 
Henbllk paa en eventuel rremtldlg eski
!UOisk Bebyggelse a! Kangerdluksua.k
Omraadet, og det havde vist slg, at der I 
denne store Strom!jord fandt.es . over
maade gode Jagtforhold, ldet man havde 
konstateret store Flok:ke Grli>nlandssreler 
- varlerende l Antal fra 50 til 100 snas 
paa. een Gang tre Flokke fra ,,8¢kongen". 
- Foruden denne Trrek.srel, !andtes og
saa den stat!onrere RingS&!! I stort Antal 

Eskimoerne t;r nu reise til 
Kangerdluksuak. 

Som Ffi)lge a! den raske Vrekst af Ang
magssallk-Beboerne, hvis Tal er nresten 
tredoblet slden 1900, S6g'er de yngre Fan

gere lamgere og lrengere bort mod Syd 
eller Nord, og ett.er at Ekspedltloner 
ha.vde meddelt dem om de Foranstalt· 
nlnger, den bar tru!tet for at hjreiPE 

samt frernllrevet de rlge t;KlnSt.eil8"1 

muligheder, havde adskllllge a.! Fangst.
nuendene hrevdet, at de nrestc Aar agte
de at rejse til Kangerdluksuak; tor der
ved paa ny erh•;ervnuesslgt set udnytt.e 
den Kyst, som deres Stam!redre tldllgerc 
har beboet. Det er saaledes et smukt 
grundlaeggende Kolonlsationsa1·bejde, Ej
nar Mikk~en her har udff(irt. 

Hvorledes Watkins omkom. 
I Lake!jorden havde Ejnar M~kkelsen 

trutfet den britlske Ekspedltlon faa Dage 
e~ter, at Watkins var omkommet. Det 
var den almindellge Opfattelse, at det 
var en ka!lvende Brre, der havde sat 
Vandet 1 Oprfi)r med det Resultat, at 
Watkins var ltuldsejlet med sin Kajak. 
Man havde netop den Dag fra Lejren 
h¢rt Braget af et krelvende Isbjerg, sail 
alt talt.e for, at Ulykken var foregaaet 
paa den Maade, Det var ogsaa yderst 
letslndlgt ai Watkins at tage pan Sall
hund~fangst alene I Kajak, noget ar det 
rarllgste, man kan lndlade slg paa. Wat
kin$ ha vde antagellg efter Krentrlngen 
red<let sig op paa en Isflage og lagt 
Tfi)j !ra slg der for lettere at kunne 
svS)mme 1 Land, men Vandet er Jo saa 
overordentllg koldt, og han har eandsyn
llgvis ~jeblikkellg Iaaet Krampe og 
ga.act til Bunds. 

I 
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Bladet: 

skriver den 2 J SEP. /
932 

Einar Mikkelsens 
Ekspeditionens 

Hjemkomst 
--<!>--

ltedet med Watkins Folk 

Delta,gerne i den tredie af Anrets 
Gronlaudseksppd:tionee mcd Ledcrcn, 
Kaptajn Ejnar M i k k e I s e n i Spid
sen vendte i Gaar .Middags hjcm via 
Island med Det forcnerle Damp,;kibs
selskabs ,Dt·onning Alexandrine". 
Skibet lagde som sredvanlig til ved 
Islands Plads, og her sam lecles kort 
fer Ankomsten en Rrekke ar vore 
kendte Grtmlands-Fat·ere og Gt'01l· 
lands-Interesserede. Her saas den ny
lig hjemvendte Dr. Lauge Koch, don 
konstituerede Direktor for Gronlands 
Styrelse, Kontorchef Oldendow, Han
delschef Lyngbrek, Viceadmiral Am
drup og mange af de hjemvendendes 
l,aarerende . 

Efter at Landga.ngen var lag! og de 
ferste Velkomsthilsener udveks let, tog 
Viceadmiral A m d r u p Ordet og boJ 
Ekspeditionen velkommen hjem. Den
ne Ekspedition bar - udtalte Admi
talen- arbejdet paa den vansk<>ligstoJ 
Strrekning paa hele 0stgt·enland. Den 
bar kompletteret ResuHaterne fra tid· 
ligere Forskninger paa dette Omra :\· 
de for 30 Aar siden, og bar undet·$egt 
det Afsnit, der ligge.r mellom Lnuge 
Kochs og Knud Rasrnussens Arblljd~
omraader. Det er derved lykkedes i 
Aar at undez·s0ge hele 0 stgl'0nland:'! 
Kyat. Ekspeditionens Arbejde bat· ) 
dannet et vrerdifuldt Bindeled metlem 
cie to andre Ekspeditionet·. 

Kaptajn l:jnar Mikkelsen 
fortreller 

I Skibets Salon fortalte Ka.ptajn Ei
nar Mikkelsen om Ekspeditionens Re
sultater, der hovedsagalig b&vde v~
ret en videnskabelig Undersagelse af 
Blosseville-Xysten. Denne ·Kysts trmk
ning er kun berejst en Gang tidligerc, 
i Aacret 1900 af Viceadmiral Amdt·up 
og er den mindst kendte Strrekning 
paa 0stkysten. Ecter store Vanskelig
hcder - fortreller Kaptajn Mikkelsen 

1 - naaede vi ind i Mukis-Fjorden. I 
Kangirdluksuak begyndte Geologerne ' 
dares Arbejde med Motorbaad, og den 
9. August k9m ,S·eYkongen" dertil og 
fandt en fortrinlig Anltc!'plads l et 
smalt Sund. Ekspeditionens Zoologcr 
bar foretaget ·en Rrekke Undersagel
ser og bringer betydeHge Samlinger 
af Land- og Havfauna med hjem. 

Man bar endvidere underse-gt Mu· 
lighederne tor en eventuel frcm tidig 
eakimoisk Bebyggelse ved KangerdJuk
suak, og dot har vist sig, at der l den 
store Fjord fandtes mange Havpatte
dyr. Der saas saaledes fra .,Sekon
gen" store Flokke af Grenlandssreler 
med op til 100 Dyr i Flokken. Desudcn 
saas den stationrere Ringsrel i stort 
Antal, ligeledes en Del Rcmmesrel og 
Hvalros og flere Flokke af Narhva.l. 
Ned tangs Kysten saas ogsaa mange 
1sbjerne. 

Ekspeditionen bar Ioretaget s tore 
arka!ologiske Arbejder, og med stort 
Udbytte botaniske Forskninger. Ned 
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Delt3Jgerne i den tredie a.f Anrets 
Gr0nlandsekspt>dltionet· med Ledercn, 
Kaptajn Ejnar M i k k e I s c n i Spid
sen vendte i Ga.ar Middags hJcm via 
Island med Det forcnede Dampskibs
selskabs ,Drenning Alexandrine". 
Skibet la,gde som sredvanUg til ved 
Islands Plads, og her samledes karl 
fer Ankomsten en Rrekkc af vore 
kendte Grenlands-Farere og Gren
lands-lnteresserede. Her saas den ny
Jig hjemvendte Dr. Lauge Koch, den 
konstituerede Direkt0r for Grenlands 
Styrelse, Kontorchef Oldcndow, Ho.n
delschef Lyngbrek, Viceadmiral Am
drup og mange af de bjemvcnchmdes 
Paarerencle . 

Efter at Landgangen var tagl. og do 
ferste Velkomsthilsener udvckstet, tog 
Viceadroiral Am d r u p Ordet og bad 
Ekspeditionen vclkommen hjem. Den 
ne Ekspedition bar - udtattc Aclmi
ralen - arbejdet paa den vansk<'ligste 
Strreknlng paa hele 0stgr0nland. Den 
bar kompletteret Resultalcrnc fra tid
ligere Forskninger paa dette Omraa
de for 30 Aar siden, og bar undet·segt 
det Afsnit, der Jigger mellem LFluge 
Kochs og Knud Rasmussens Arbfljds
omraader. Det er derved Jykkedes i 
Aar at undersoge bele 0 stgrcml!m<lil 
Kyst. Ekspeditionens ArbejdE> har 
dannet et vrerdifuldt Bindeled mE>llcm 
de to andre Ekspeditioner. 

Kaptajn i!jnar Mikkelsen 

fortrener 

I Skibets Salon fortaJ.te Kaplajn Ej
nar Mikkelsen om Ekspeditionens Re
sultater, der hovedsage.lig b~t>vde vm
ret en videnskabelig Under;:u~~else af 
Blo&Sev iUe-Kyeten. Denne , 1<yalstr~k
ni'ng er .kun ben;j!!t en Gang t~dllgerc, 
i · Aaret 1900 af Vicea.dmira.l Amdrup 
og er den. mindst kend.te Strmkning 
paa 0stkysten. Erter store Vanskelig
hcder - fortreller Kaptajn Mikkelsen 
- naaede vi ind I Mukis-Fjorden. 1 
Kangit·dluksuak. begyndte Gcologerne 
tleres Arbejde med Motorbaad, og den 
9. August kom .. ~kongen" dertil og 
fandt en fortrinlig Ankerplads I et 
smalt Sund. Ekspeditionens Zoologcr 
bar foretaget en Brekke Undersogel
ser og bringer betydelige Samlioger 
af Land- og Havfauna med hjem. 

Man bar eodvidere undet·segt Mu· 
ligl1ederne fur en eventuel frcm tidig 
eakimoisk Bebyggelse ved Kangerdluk
suak. og det har vist sig, at der i den 
store Fjord fandtes mange Havpatte
dyr. Der saas saaledes fra ,Sekon
gen" store Flokke af Granlandssreler 
med op til 100 Dyr i Flokken. Desuden 
saas den stationrere Ringsrel i start 
Antal, ligeledes en Del Remmes~l og 
Hvalros og flere Flokke af Narhval. 
Ned langs Kysten saas ogsaa mange 
Jsbjorne. 

Ekspeditiorien har foretaget store 
arkreologiske Arbejder, og med stort 
Udhytte botaniske Forskninger. Ned 
l&D8S .Kysten er der bygget Ruse, 
som er forsynet med Provi.a.nt. V~d 

Laksefjord er ogsa.a bygget Hus for at 

skabe Forbindelseslinie til Angma.g
salik. og denne Hytte e'l' for<! lobig 
?Verladt den engE>lske Ekspedition. 

I denne Forbiodelse fortreller 1\ap
tajn Ejnar Mikkelsen om sit Heseg 
bos Watkins Folk i Lakefjord. De 
var dybt nedbejede over Walk im 
Ded, men fortsretter det af bam paa
br•gyndte Forskningsarbcjde for fuld 
KTaft under Ledelse af Reymil. 

Man opbevarede Watkins Kajak og 
det Toj, der var rundet paa Iseu. Det 
var den almindelige Opfattelse. at 
Watkins er omkommen ved, at Ka
jaken er kamtrot som Felge af, at et 
!sbjerg har k•n1vet. Inde i Lake!jord 
horte ::nan Larmen fra Kmlvningen, 
og kort T id ef!.er fand!.es den t•"llCtnl' 

Kajak, der val· drevet ind paa Kysten. 
Klrederne paa Isflagen tyder paa. at 
Watkim ha.r reddet sig op pan Fla
gen, og der affert sig saa meget som 
muligt af Klrederne. Han har dert•fter 
sikkert segt at svemme ind til Land, 
men druknet under Fors0get paa at 
gennemfere Svamningen. Dette er 
den sandsynlige Forklaring paa den 
ansate og afboldte Forskera Ded. 
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skrivel' det£ 3 S£P,J932 

Ejnar, Mikkelsen 
hjenime~ 

Sommerens tred.je Gr~nlanJ.s-Ekspedition, J.er har berejst 
den mest utilgangelige Strakning i f2)stgrpnland. 

iM.ed det ll'o.rened&a lslandslbaad forsknlng af 0stgranland :fra Kap 
•Dronning Alexandrine• ankom Del- Bismarck til iKap Farvel. 
tagerne 1 Ejnar Mikkelsens 0cJtgron- :Han sluttede ar med et Hur.ra, og 

saa forst fik de unge GrwoJandsfarere 
lands-Ek:spedition 1 Gaar Mddaags til Lejlighoo til at ibHse paa der~ utaaJ-

Islands Plads !Paa Christlanshavn. modigt ventende :Familier og Venner. 

Ekspedltionen bar med S~relsens 1 ---------- - 
Motorskonnert ·Sakongen• drevet vi-

denskabelige Undersegelse.r paa Blo;;-

s~illekysten, de.r kun en Gang tid· 

llgeTe bar vrercl t>erejst 1 hele sin 

Lmngde, nemlig at nuvmrende Vio-l· 

admiral Amdrap i 1900. 

Om Udbyttet !ortmller Kapta;tn Ej

oar Mikkelsen, saa sna.rt .Landgaogen 

er lagt til: 
- lPaa Rejsen langs IB1o.3sevojJtle

kysten har vi undersagt Naturf.orhoil· 
dena og !oretag.et Opmaalinger a r 
Landet, isoo.r at de forholdsvis dy1be ' 
Fjorde og det heje Bagl.and, som ikke 
er blevet kortlagt eller set a! .Am
dru.P, som kun fulgte Yde.rkysten. 
Ekspeditionens Na~urt.orsk-e1'6 og 
Ka.rtog1:af~r ha:r med vmrdituld Bi· 
stand af Sk.i'bsbesretningen tuldt ud 
udnytte\ Sommerens gode Arbejds
forhold og ®naaet smukke Resul-
tater. 

F orbindelsen mellem Lauge 
Koch i Nord og Knud Ras· 

mussen i Syd. 
Bm-tBet tra Eks.peditionslederen, 

Kaptajn Mikkelsen, er alle de evrige 
DeUagere unge Mamd. 

For den lille Kreds a! Grcmlands· 
rorskere, der offlcielt var blevet mod· 
taget ai Kootorchef Oldendow fra 
Styrelsen og D.r. Lauoe Koch, boldt 
Vlceadmil'al A:mdrup en ill];} Tale, 
b ~ri han udtalte, at Ekspeditionen 
bavde berejst den vanskeligste og 
most utllg~ngelige Str~ekning i bele 
0stgMnland og i Sommer knyttet 
Forblndelsen me11em Laug-3 Kooh
Ekspeditionen i Nord og Knud Ras
mussen-Ekspedltiooen I Syd. Derved 
bavde den ydet en anerkendelsesvmr
dlg Indsats 1 den videnskabelige Url-



• 

• 

GL. M0NT 4:. K0BENHA VN K. 
TI::LF. CENTRAL 11,995 

_ . s;:P. 1932 . ~ 
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skriver den 

I femtedele af Gronlands Bstkyst 
~ ._ er no udforsket .. 

--o---

Einar Mikkeuen-Ekspeditionens Hjemkomst. 

I 
fattelso, at Watkins D0d skyldtes et 
·I6bjergs Kmlven. Kajakken er krent
rot og Watkins er svammet J1en til 
en Isflage, hvor han har la.gt en Del 
a.f sit T0j fra 6lg for at sv0mine i 

Med Islandsbaaden .,Dronning 
,Alexandrine" kom Ejna.r Mikkclsen
Ekspeditionen hjem i Gaar sammon 
med alia sine Ekspeditionsdeltagere, 
blandt hvilke vi nmvner Lmgen Jens 
J en 6 en, Forfatleren Johs. V. J en· 
6 en s S0n, Magister D e g e r b 0 1, 
Maleren Svend Mikkelson og 
stud. mag. Tyge B 0 c k e r. Tilstede 
for at modtage de hjemvendte v4r bl. 
a. Lauge Koch. Viceadmlral A m
d r up b0d Ejnar Mikkelsen og hans 
Folk velkommen hjem. 

Ekspectitionen ha.r hart sit Virke· 
felt mollem Lauge Kochs og Knud 
Rasmussens Ekspeditioncr og dermed 
er Undersegelsen ar de fire Femtedele 
ar Grenlands 0stkyst afsluUet. 

Watkins D;d. 
Ejnar Mikkelsen gjol'4e redo for 

Ekspcditionens Resullater, og fortal 
te derunder om sit Beseg hos den 
engolslto Ekspedition i Lakefjorrl 
kot't efter at dens Ledet\ don u 
Forskcr W a t k i n s havde fundet 
D0d i B0lgct'ne. Man var ar den 

Land. Men det lykkedes bam altsaa 
lkke. 

Ekspe<litionens Opgave var at fore
tage en videnskabelig Undersegelse 
at Blosseville-Kysten, der kun har 
vroret bcrcjst 1 hele sin Lrongde en 
Gang tidligere, nemlig af Viceactmiral 
Amdrup i 1900. I Kangerdluksuak 
havde Geologerne deres Hovedarbej
de og saavel disse som Ekspeditio
nens Z~loger ha.r betydeligc Resul
tater at opvise. J\1an undersegte i 
Kangerdluksuak·Distriktet Mu!lghe
dcrne for en eskimoisk Nybebyggelse 
og fandt dlsse gode. Heller ikke Ar
kreologcrne har ligget paa den lade 
Side. De har (orctaget en Mrongde 
Undersegolser og Udgravninger og 
modbringer forskellige interessante 
esklmoiske Sager. 

Der er med Mellemrum bygget 
Huso paa l{ystcn sydetter, saa der 
paa den Maadc er skabt en Forbin
dclscalinie til Angmagsalik. 
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& rlingsJie 'l'i - --·· ...... -- . -
{11 

Begejstret 
Velkomsttale af 
Viceadmiral 
Amdrup . 

""' lGribende Enkeltheder fra 
Gr0nlandsforskeren 
·watkins D0d. 

Da Ejn~r !t!ikkelsens EkspedUfon i Dag lagde til ved I sland& Plads, l!t>Or de.n.. M ED ~t .Forenedes Rutedamper rr~ 
Jik en begejstret lreULIO.f'3p3ll.la:UIPn 1ts JOJ Jau a{'\JOJ o:aZ \ Re)kja >lk . .oronn\ng Alexandrine f endte Ka.ptajn Ejnar Mikkelsen Oi alle 

hans Ekspeditlon.sdeltagere tl\bage !ra. 

Ost.gronland. 
Modtagelsen. der fandt SW<i paa. Is

lands Pla.ds. rlk en mcgeL 1\jertelig Ka
ra.kter. Der ve.r modt op en R aekke at 
vore tne5t kendte 0st~nlands-Fa.rere 
med Vioea<imiral AmdruP og Dr. Lauge 
Koch 1 Spldsen. Den mangeaarlge Kolo
nibeStyrer fTa AngmaiSSalik Johan Pe
tersen bemserkede vi bla.ndt andre I den 
talrige Skare, der havde sa.mlet s.lg paa. 
Kajen - - og den ltonstitucrede Dlrelt· 
tli'r for Grpnla.nds Styrelse, Kontorchet 
Oldendow, Handel~~Chef Lyngbook, Kap-

Ejnar Miltke)sOns Frue :>& hans ~
Forfattednden, Fru Aslaug M0ller 
mange andre. 

l:jnar Mikkelsen stod paa det 0verste 
Drek og vlrlikede lnd sammen med alle 

r'Qllt, derlblandt Magister Deger~l. 
~atteren Johs. V. Jensens S0n, Lrege 

Maleren svend Mlltkelsen og stud. 

Viceadmiral Amdrup 
taler. 

stra.ks, <1a. Sklbet havde lagt tU. 
Viceadmlral Anulrup Ordet og hyldede 
Ejnar Mikkelsen for hiLUS ypperllgt gen
nemiorte Ek.spedltlon til den efter Adml
ralens Menlng va.nskellgste og mest utll-

Fortsat tra Forsid.en. I la.dt den engelske Ekspedltlon Brupret· 

1
1gamgellge strreknlng paa. !Z)stkysten. Med ten af. 

• · .-. . . _,,_..,..,. hal' TlP.. sa.Q:Cie han hen-



Ka.Jen - - og den kQnst.itucrede Direk

tor for Grpnlands Styrelse, Kontorche! 

Oldendow, Handelschef Lyngbrek, Kap

lajn Ejnar Mlkkelsens Frue :>g hans Sp

Forfatterlnden, Fru Aslaug MOller 

t mange andre. 

Ejnar Mikkelsen stod paa det fl)verste 

og vlnkede lnd sammen med aile 

sloe Folk, deriblandt Magister DegerbOl, 

f'orfatteren Johs. V. Jensens Son, Laege 

Jensen, Maleren Svend Mikkelsen og stud. 

mag. Tyge Boeker. 

Viceadmiral Amdrup 

taler. 
Straks, da Sklbet havde lagt til, tog 

Vicea.dmiral Amdrup Oroet og hyldede 

EUnar Mikkelsen !or hans ypperli.gt gen

n.emrorte Eltspeditlon tll den efter Admi

MenJng vanskeligste og mest util-

Fortsat tra Forstden. 

~~~:a:nKenJ~e Strreknlng paa $2>sbkysten. Med ten a f. 

Dygti~hed hat De, sa¢e han hen-

tU Ekspo<iitionens Leder, komplette- H vorledes Watkins 

ret og korrigeret de tldligere F'orsknings

resultater, og efter at De har underfOgt 

det Afsnlt, der Jigger mellem Lauge Kochs 

og Knud Rasmussens Arbejdsomraader, 

er det nu lykkedes at tUendebrlnge Un

cle~elsen at Pstgrsmlands Kyst l!ge fra 

Kap Bismarck tU Kap Farve!. VI Wjer 

os 1 Beundling for det Arbejde, De har 

gjort. Leve Ejnar ll.fikkelsenl 

Rungende Hurmraab besvarede denne 

, og Ejnar Mikkelsen takkede rl)ft for 

smukke Velkomsthllsen. 

Ejnar Mikkelsens 

Beretning. 
Formaalet med denne Ekspe.dttlon har 

fortrlnsvis vreret en vldensk.abellg Under

spgelse a.t Blossevllle-Kysten, fortalte 

Einar Mikkelsen os under en Samtale, vi 

nu ha vde me:l ha.m 1 Skibets Salon. 

Denne Kyst er kun en Gang tidllgere 

blevet berej&t 1 hele sin Lrengde, nemlig 

1 1900 at Vlceadmiral Amdrup; og det 

har sa.aledes Wdtll vreret den mindst 

kendt;e Kyststrrek:ning pa.a Grpnla.nds 

j()s~kysten. ECter store Vansk:ellgheder 

naaede vi ind i Mukls-Fjorden, hvor vi 

opholdt os 6-7 Dage travlt beskooftlget 

med Husbygnlng og v!denskabellgt Ar

bojde, dels 1 og omkring selve Fjorden, 

del:: 1 Kange.rdluksuak, hvor Oeologerne 

begyndte deres Hovedarbejde med Motor

sam Basts. Den 9. August' kom vi 

,.Spkongen" lnd 1 Kangerdluksuak, 

vl 1 et meget smalt, men dyrerlgt 

!sen a! Erhvervsmullgheder for en 

fremtldlg esldmolsk Bebyggelse 

Kangerdluksuak-Omraa.det, og det vt-

sig, at der i denne store Strpmftord 

overmaade mange HarYPattedvr. 

Flokke Grdnlandssa:ler trak ind og 

a.t Fjorden, og rra .. S0kongen" saas 

pa.a. en Gang tre Flokke. varlerende Cra 

50 t!l 100 Dyr 1 hver. 

Gr~nlandssrelen er lmldlertld en Trrek

srel, men foruden denne flndes den sta

t.lonoore Rlngsrel l stort Antal. Ogsaa den 

store og tor O~nlrenderne saa vrerdlfuldc 

Remmesool saas hypplgt, llgesom Hvalroa 

blev lagttaget. A1 Narhval saas og h~rtes 

flere Flok.ke, hvllket bekrrofter de aJle

rede ar Gustav Holm omta.lte esklmolske 

Beretnlnger om Narhva.Jens store Hyp.. 

plghed I Kangerdluksuak. Af andre Pat

tedyr saas paa Turen ned iangs Kysten 

mange Isbj!Srne. 

esklmolsk Bebyggeise. 

Kapta.jn Mikkelsen fortroller ogsaa om 

Interessante og udbytterlge bOtanlslte 

og a1 de fotogeometr1ske 

uj,J''"'''"u'Kl''• det vlste slg, at Ba.glandet 

bestaar a.:f Nunatakker pg 

omkom. 
Kapt.ajn Ejnar Mikkelsen giver endell~r 

en lnteressa.nt Beretn1ng om sit Be~g 1 

Lakefjord hos Watkins Folk. Han for

treller, at de naturllgvls var dybt ned

~jede over Watk.lna Dsld. men de fort

sootter dog med Energl det a! ham iTUDd

lagte Forskerarbejde. 

Einar Mikkelsen saa. Watkins Kajak og 

det TPJ han havde etterladt slg paa Is

fladen. 
- Den almindellge Opfattelse er den , 

at Watkins Kajak er koontret som F¢lge 

af, at et Isbjerg har krelvet. Man h f rte 

lnde 1 LakefJord Larmen at Broos 

nlng" og lkke loonge efter fandtes den 

tomme Kajak drevet ind paa. Kysten . Et

ter Koon trlngen er Watkins sandsynllgvis 

sv~mmet hen tU en I s!Jage, hvor han saa 

har atfprt slg saa meget som mullgt at 

sine Klreder tor lettere at kunne svll)m

me lnd til Land. Det haT dog iklte kun

net redde ham, og han er under denne 

Svpmntng bukket under og druknet. 
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Gribende Enkeltheder fra 
Grenlandsforskeren 
Watkins D0d. 

Da Einar Mikkelsena Ekspeditton i Dag lCLgde til vecl Islands Plads, hvor den 

M ED Det Forenedes Rutedamper rra 
Reykjavik ,Dronnlng Alexandr ine" 

vendte Kaptajn Einar l'r!rkkelsen og ane 
jik en begejstret Modtagelse. 

------------~· hans Eksped.1t1onsdeltagere tUba€e fra 
Ostgronland. 

Modtagelsen, der fandt Sted paa Is

Ejnar Mikkelsens ,. -
lands Plads, fik en meget hjert.ellg Ka
rakter. Der vu m(ldt op en R.cekke at 
vore m~t kendte 0stgrSlnlands-Farere 
meo Vlceadmil'al Alnd1up og Dr. Lauge 

f£kspedition. 
Fortsat jra Forsiden. 

grengellge Strreknlng paa 0st.kysten. Med 
stor Dygtighed har De, sagde ha.n hen
vendi; til Ekspoditlonens Leder, kompletJte-

1 ret og korrlgeret de tidligere Forsknings
L'esultater, og e!ter at De har underspgt 
det Aisnlt, der !lgger mellem Lauge Kochs 
og Knud Rasmussens Arbejdsomraaaer, 
er det nu Jykkedes at tllendebrlnge Un
dersogelsen a! Pstgr¢nlands Kyst lige !ra 
Kap Bismarck til Kap Farve!. Vi ~jer 
as 1 Beun<bing for det Arbejde, De bar 
gjort. Leve EJnar Mikkelsen! 

Rungoendc Hurraraab besvarede denne 
Tale, og Ejnar Mikkelsen takkede l'l)rt !or 
den smukke Velkomst.hllsen. 

Einar Mikkelsens 
Beretning. 

• 
Forrn.aalet med denne EkspedUlon h.ar 

fort.clnsvl.~ vroret en vtden,.<;olf:a.bellg UPder
spgelse at BlossevJlle-Ky~n. !m1:alte 
Ejnar Mzkke!sen os under en Samtale, vi 
nu havde med ham i Sldbets Salon. 

Denne Kyst er kun en Gang tldllgere 
blevet berejst 1 hele sln Llengde, nemllg 
1 1900 a! Vlcoodmiral Amdrup; og det 
har saaledes h.!dtll vreret den mindst 
kendte Kyststrreknil)g pa.a Grpnlands 
0stkysten. E!ter store Vanskellgheder 
naaede vl lnd 1 Mukis-Fjorden, hvor vi 
opholdt os 6-7 Dage travlt beskreftiget 
meg_Husbygning og vfdenska.bellgt. Ar
bejde, dels 1 og omkrlng selve Fjorden, 
dels 1 Kangerdluksuak, hvor Geologerne 
begyndte deres Hovedarbejde med Motor
baa.d som Basis. Den 9. August kom v1 
med .,813kongen" lnd 1 Kangerdluksuak, 
hvor Vi 1 et meget smalt, men dYTerlgt 
Stmd !andt en udmrerket Ankerplads. 
Naturforskerne h.avde her srerdeles gode 
Arbejdsforhold, og fprst hen n1od Slut
ningen a! vort Ophold d~r kom Vi med 
Sklbeb 1nd 1 Bunden af den store Fjord. 

Ekspedltlonens Zoologer har konstate
ret Sydgrrensen for forskelllge Dyrearters 
Udbredelsesomraader og har desuden 
foretaget andre blologlske Iagttagelser og 
hjembrlnger betydellge Sa.mllnger at 
Land- 011: Ha.vtauna.. 

Koch 1 Spl<lsen. Den mangeaarlge Kolo
n1bestyrer !ra Angmagssallk Johan Pe
tersen bemrorkede vi blandt andre i den 

ladt den engelske Ekspeqition Brugsret- talrlge Skare, der havde samlet s1g pa.a 
KaJen - - og den konst11iuerede Dlre!t
tor !or Gr¢nlands Styrelse, Kontorc-hef 

ten a!. 

Hvorledes Watkins Oldendow, Handelschef Lyngb!llk, Kap-
omkom. t,ajn Ejoor Mikkelsens Frue og hans 8¢· 

Kaptajn Ejnar Mikkelsen giver endellg ster,t Forfatt;en~~en, Fru Aslaug MeHler 
sam mange anUJe. en lnteressant Beretn!ng om sit Be~g I j Ej Mikk 1se 

Laketjord hos Watkins Folk. Han for-
0

_,_nar ._,_ e nindstod paa det I'Verste 
..,.. og vmxede sammen med al19 treller, at de naturllgvls var dybt ned-

bJ)jede over Watkins D¢d, men de fort- sine Folk, derlbla.ndt Maiflster Degerb¢1, 
sretter dog med Energi. det at ham grund- Forfatteren Johs. V. Jensens S¢n, Lrege 

Jensen, Maleren Svend Mikkelsen og stud. lagte Forskerarbejde. mag. Tyge Boeker. 
Einar Mikkelsen saa Watkins Kajak og 

det Toj han havde efterladt slg paa Is
fladen. 

- Den almlndelige Opfattelse er den. 
at Watkins Kajak er krentret som Fplge 
a!, at et Isbjerg har krelvet. Man hJjrte 
tnde 1 Lakefjord Larmen a! Brres .. Krelv
nlng" og lkke lre~ge efter fandtcs den 
tomme Kajak drevet ind paa Kysten. Ef
ter Krentrlngen er Watkins sandsynligvis 
svpmmet hen til en Isflage, hvor han saa 
har aftort slg saa meget som mullgt at 
sine Klreder for lettere at kunne sv(lru-
me ind til Land. Det bar dog lkke !run-
net redde ham, og han er under denne 
Svj!lmnlng bukket under og druknet, 

Viceadmiral Amdrup 
taler. 

Straks, da Skibet havde lagt til, tog 
Vloeadmiral Amd.rup Ordet og hyldede 
Ejnar Mikkelsen for hans ypperligt gen
nem.!prte Ek$l>edit1on til den efter Admt
ralens Menlng vanskellgste og mest util-

Fortsrettes Side 6. 

--~~---~~~------------, 



Gronlandsforskeren 
Watkins Dod. 

Da Einar Mtkkelscns Eks'J)Cdition i Dag lagde til ved Islands Plads, ltvor den 

M ED Det Forenedes Rutedamper :rra 
Reykjavik .,Dronntng Alexandrine" 

,·enrlte Kaptajn Einar Mikkelsen og aile 
fik en begejstret Mod.tagelse. 

------------~·hans Ekspe<ij.tionsdeltagere tubage !ra 
OstgrpnJand. 

Ejnar Mikkelsens 
~kspedition. 

Fortsat fra Forsiden. 
grengellgc Stn:eknlng paa 0stkysten. Med 
stor DygtlghC<i har De, sag<:Ie han ben
vcndt tJl Ekspcditloncns Leder, komplette
ret og korrlgeret de tldlige1·e Forsknings
rcsultatet·, og efter at . De har u11der~ 
det A!snit, dcr Ugger mellem Lauge Koohs 
og Knud Rasmussens Arbejdsomraa.der, 
er det nu lykkC<ies at tJiendebringe Un
ders~gelsen af 0stgr"nlands Kyst lige fra 
Kap Blsnarck til Kap Farve!. Vi bsJjer 
OG 1 BC'Undrlng for det Arbejde, De ha.r 
gjort. Leve EJnar Mikkelsen! 

Rungendc Hurraraa.b ~a.rede denne 
Tale, og Ejnar Mikkelsen tak:kede I'Prt for 
den smuk.ke Velkomsthilsen. 

Einar Atikkelsens 
Beretning. 

Formaalet med denne Ek:spedition har 
tortrlnsvls v~re~ en vldenslta.belig Under
sogel.sc ac BIOGSevllle-Kysten, forta.lte 
Einar Mikkelsen OG under en Samtile, vi 
nu hnvde med ham I SkLbet.'> Salon. 

Denne Kyst er .kun en Gang tidllgere 
blevet berejst 1 hele sin Llengde, nemlig 
1 1900 at Vlcoo.dmlra.l Amdrup; og det 
ha.r sa.aledes hldtll vreret den mlndst 
kendte Kyststt'leknlng pa.a Grfi)nlands 
0stkysten. Ett-er store Vanskellgheder 
naaede vi ind 1 Mukls-Fjorden, bvor vi 
opholdt os 6- 7 Da.ge travlt besk~eftlget 
med Husbygnlng og v!denskabellgt Ar
bejde, dels 1 og omk.ring selve Fjorden, 
de!G 1 Kange.~·dluksua.k, hvor Oeologerne 
begyndte deres Hovedarbejde med Motor
baad som Basis. Den 9. August kom vi 
med ,.Sokongen" lnd 1 Kangerdluksuak, 
hvor vl 1 et 1TUget smalt, men d:vrertgt 
Sund fandt en udmrerket Ankerplads. 
Naturforskerne havde her sserdeles gode 
Arbejdsforhold, og f"rst hen mod Slut
nlngen a.t vort Ophold der kom vl med 
Skibet lnd 1 Bunden aJ den store Fjord. 

Ekspedltlonens Zoologer bar konstate
ret Sydgrrensen Cor Corskelllge Dyrearters 
Udbredelsesomra.ader og bar desuden 
foretaget andre biologisk:e Iagttagelser og 
hjembrlnger betydel!ge Sa.mllnger a! 
Land- og Havfauna.. 

Der blev la~It sserllg Vregt pe.a Un<ler
spgelsen a! Erbvervsmullgheder for en 
eventuel fremt1dig esk:lmolsk Bebyggelse 
a! Kangerdluksuak-Omraadet, og ctet vt

ste stg, at der I de1me store Str"mfjord 
ta1zdtes overmaadtJ mange Havpattectvr. 
Store Floklce Gr!lnlanc:t,sreler trait 1nd og 
ud at Fjorden. og fra .. SiiSkongen• saas 
pa.a en ~ng tre Flokke varterende fra 
50 tU 100 Dyr 1 hver. 

GrjJnlandssrelen er lm1dlertld en Trrek
srel, men !oruden denne flndes den sta
tJonrere Rlngsrel I stort AntaL Ogsa.a den 
store og for Glllnlrenderne saa vrerdifulde 
Remmesrel saa.s hypplgt, Ugesom HvaJros 
blev iagttaget. A! Narhval saa.s og hprtes 
tiere Flokke, hvllk:et bekrreiter de alle
rede a.t Gustav Holm omtaJte esktmoiske 
Beretnlnger om Narhvalen.s store Hyp

plghed 1 Kangerdluksuak. A! andre Pat
tedyr saa.s paa Turen ned langs Kysten 
mange IsbJ~rne. 

V1dere er der foret"Alget omtattende ar
kreologlske Arbejder og udgravet et stort 
Antal Ruse og Ktlkkenm9)dd4nger 1 Kan
gerdluksua.k-Omraadet, der va.r det f9lr
ste Sted, hvor vl pa.a. Strreknlngen fra 
Kap Dalton og syderter fandt Spor ar 
tldllgere esklmolsk Bebyggelse. 

Kaptajn Mlkkelsen fortreller ogsaa om 
de Interessante og udbyttertge botanlske 
Forsknlnger og a.t de fotogeometrtske 
Opmaallnger, det vlste s1g, at Baglandet 
fortrlnsvts bestaar a.t Nuna.t"Alkker og 
Bjergtoppe. 

Hele Kyst.en ned er der bygget Ruse 
ProvJant og Petroleum, og for at 

en Forblndelsesllnle sydefter tu 
gssalllc er ogsaa bygget et Hus 1 

der dog for Vlnteren er over-

ladt den engelske Eksi'CQ!tlon BrUgSret
ten a!. 

Hvorledcs Watkins 
omkom. 

Kapta.jn Ejnar Mikkelsen giver endellg 
en interessant Bcretning om sit BeS!ilg 1 

Lakefjord hos Watkins Folk. Han !or
treller, at de naturligvls var dybt ned
b!<!jede over Watkins ~. men de !ort
sretter dog med Energt det a.t ham grund
lagte Forskerarbejde. 

Einar Mikkelsen saa. Watkins Kajak og 
clet Toj han havde efterladt slg paa Is
fladen. 

- Den almlndellge Opfattelse er den, 
at Watkins Kajak er krentret som F"lge 
a!, at et Isbjerg bar krelvet. Man h"rte 
lnde i Lakefjord L6rmen at Brres ,.Krelv
nlng" og ikke l~nge e!ter fandtes den 
tomme Kajak drevet lnd paa Kysten. Et
ter Krentringen er Watkins sandsynllgvls 
sv¢mmet ben til en Isflage, hvor han saa 
har af!j?Jrt slg saa meget som muligt a! 
sine Klreder for lettere at kunne svj?Jm
me lnd til Land. Det har dog lkke kun
net redde ham, og han er under denne 
Svpmnlng bukket under og druknct. 

Modtagelsen, der fandt Steel paa Is
lands Plads, fik en meget hjertelig Ka
rakter. Der VIW' m!Sdt op en Rrek.ke af 
vore mest kendtE 0s~nlands-Farere 

med Vlceadmiral Amdrup og Dr. Lauge 
Kooh 1 Spklsen. Den mangeaarige Kolo
nibestyrer fra Ang:magssallk Johan Pe
tersen bemrerkede vi blandt andre J den 
talrige Skare, der havde samlet s1g paa 

Kajen - - og den lronstit.uerede Direk
~r for Gr~nlands Styrelse, Kontorchet 
Oldendow, Handelschef Lyngbiiek, Kap
Lajn Ejnar Mikkel.s&ns Frue og hans Sj!J
ster, F'orfattetinden, Fru Aslaug Maller 
samt mange andre. I Ejnar Mikkelsen stod paa det ~Werste 
D~ek og vlnkecte lnd sammen med all~ 
sine Folk, derlblandt Magister Degerb()!, 
Forfatteren Johs. V. Jensens ~n. Lrege 
Jensen, Maleren Svend Mikkelsen og stud. 
mag. Tyge Boeker. 

Viceadmiral Amdrup 
taler. 

Strak$, da Skibet havde lagt tll, tog 

Vioeadmlral A.mdrup Ordet og hyldede 
EJnar Mikkelsen Cor hans ypperllgt gen
nem.forte Ekspectition til den efter A.dmi
ralens Melling vanskeligs~ og mest ut.il-

Fortsrettes Side 6. 

--------~~~~~-----------~ 
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GL. M0NT 4. K0BENI:lA. VN R. 
'fELF'. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Dagens Nyheuet 
- ·-

skriver den 1 6 $ EP. i932 

Mamgtler al Sader og antlet• 
Vildt mellem Angmag•aalik 
og Score•by Sund, men ingen 

Mosku•okser. 

KAPTAJN EJNAR MIKKELSEN er 

nu an.konunet til Reykjavik med 

Sekongen. paa Hjemvej til Kebenhavn. 

Kaptajnen bar givet en kort Overstgt 

over siDe Resultater og er glad over 
det, ban bar naa.et. 

I Omraadet mellem Angmagssa.IJ.k og 

Scoresby Sund bar lkke vmret under

S0gt, siden Ejnar Mikkelsen selv .. var 
der for 32 Aar slden . 

Hele Jet islrie Land 
underspgt. 

Hele det lsfrie Land var blevet un
dersegt og kortla.gt. Det var konstate
ret, at det lsfrie Omraade fra Hav
bredden til Indlandslsen gennemsnitllg 
bavde eu Bredde at 20-30 km. Vege
tatJcmen var forholdsvls frodig, og der 

dtes I Massevis at Steier og Isbjerne 
og lnde paa Land af Ryper og Rl.eve. 
Deri.mod var der lngen Moskusokser, 
da Isbrreer, som paa nogle Steder IBb 
ned i Havet, spmrrede Vejen for 
Moskusokserne. 

Ekspedltionen hjembragte et rtgt 
vldenskabeligt Materia.le at zoologisk, 
geologisk og ark!!!ologisk Karakter. 
Man havde fundet talrlge, forladte 
Eskimopladser og skatfet Klarhed over , 
hvilke Livsbetlngelser Landet fremb!!!d 
for eskimoisk Bebyggelse. 

Kaptajn Mikkelsen atrejser fra 
Reykjavik I Morgen. 
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Omradet Angmagsalik
Scoresbysund kartlagt 
av Einar Mikkelsen, 
Tallrike forlatte eskimoplasser funnet. 

Og isfritt land med frodig vegetasjon. 

R e y k j a vi k, 15. sept. I sjoncn var forholdsvis fro dig og 
Kaptein Einar Mikkelsen som det fantes i massevis av sel og is

tirsdag kom hit med sitt skib .,S0- bjerner og inne pA. land av ryper 
kongen" har overfor Ritzaus Bu- og rev. Derimot var det ingen 
reaus korrespondent uttalt sin gle- moskusokser, da isbreer som nogen 
de over den Jykkelig tilendebragte steder gA.r ned i hnvet, sperrer 
ckspedisjon til omradet Angmags- veien for moskusoksene. 
salik-Scoresbysund. Denne strek- Ekspedisjonen bragte hjem et 
ning bar - uttaler han - ikke rikt videnskapelig materiale av zoo-
vrert unders.0kt siden han var der logisk, geologisk og arkeologisk ka.-
for 32 Ar siden. Hele det isfri land rakter. Man hadde funnet tallrike 
var blitt kartlagt og underS0kt. forlatte eskimoboplasser og skaffe't 

Det var konstatert at det isfrie klarhet over hvilke livsbetingelser 
1prnrMe fra havbredden til innlands- landct frem'OOd for ~ts1r""be- " 

11
isen gjennemsnittlig hadde en bred- byggelse. Irap{ein :Mikkelsen r · 1 ~ 

~de av 20-30 kilometer. :Vegeta- herfra lordag. I ~., 



Einar Mikkelsens 
~stgr-nlands
Ekspedition. 

,S;kongen" i 
Kangerluksuak. 

K APTAJN Einar Mikkelsen mel~ 

1 et Telegvam tLl GI16nlands S ty• 

relse Alt vel f.11a ,,Sfllk.ongen", som 

Tarsdag er an.kon:unet til Kanger
luksuak. 

Kangerluksuak er et Fjordomraade paa 

0stgronlands-Ky.sten omtrent mldtvejs 

mellem Angmagssalik og Score&bysund. 

Det er et a! de Omraader paa Kong 

Cllrntian /X's Land., som etter Einar 

Mikkelsen.s Ekspedltlons-Plan skal Dlel'• 

mere udiorskes og kortl~egges. 

/J/, 



GL.M0NT 4. K0BENHAVN 1\. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Alt Vel paa 
Ekspeditionerne. 

Einar Mikkelsen nar aabenl 
Vand. "Godthaab" har 

lortsat Rejaen Ira Ella fJ. 

Attcr i Ga.ar forelaa der en Ra!kkE 

Meldillger fra de forskellige videnska· 

belige Ekspediti.oner paa 0stgrenland 

Ejnc.r Mi'kkel.sen har saalede:~ med· 

delt Grenlands Styrelse, at han neermct 

sig Udkanten at Pakisen. Det heddct 

i Telegrammct, som er atscndt 31. Juli : 

- L igger stadig trygt t Fjorden 
0st for Kap Ravn. ll'len brydcr ra.skt. 

Kun en Kilometer Is ads.kiUcr os tra 

aabent Vand. UseedvanUg tint Vcjr, 
men Taage i Dag. .Alt vel. 

Alt vel paa Ella ft). 
Harm.!, Bru,un og ll'rode El<m • .<ten 

meddeler i et Telegram, daterel 31. 
Juli: 

- Ankommet Ella ~- Alt vel. 

Fereren at .Godt.haab" meddeler den 
31. JuU: 

- Afgaa.et fra. Ella 0 Sendag Kt. 

19 til Kap Brown. Og I et Telegram) 
dateret L August hedder det: - Af. 

gaaet fr& Kap Brown til MoskusokS&
Fjorden. 



GL. M0NT, 4-. K0B~NHAVN r;. 
TELF. C£NTRAL U ,99[) 

skriver den 

~ ~ 
~ Grsnlands·Ekspe-
' ~ ditionerne. 

Grsnlands Styrel~e meddeler Mandag 

'ACten: Fra Einar lt!ikf>elsen cr modtagel 

felgende tehgiJ'am, af;;;dl 31. Juli: 

Llgger stadig trygt i Fjorden est for Kap 

Ravn. Jsen bryder raskt. I<un eo Kilo

meter Is adskiller O"S fra aahen~ V11od. 

Usaedvanlig fint Vcjr, men Taa1e 1 

Daf. Alt vel. 

Hums, Bruhn og Frode Hansen med

deler J et Telegram, dateret 31. Jull t 

Ankommet Ella 0. Alt vel. 

Ferereo af :.Godlhaabc meddclcr 

den 31. Juuli: Afgaaet fra Ella 0 Sendn1 

Kl. 19 ti11<ap Brown, og i cl Telegram, 

dalercl 1. August, hcddcr dct: A fgaael 

fra Kap Brown til 1\fo~kusolt•e-fjon:leo, 
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De danske • 

Grfinlands
ekspedisjoner. 
Kj~benhavn, 18. jull . 

Riksdagens Gr~nlandskomlte h:1r 
holdt mote i !ormidd:lg og behand
let den foreliggende situasjon. Det 
blev beslutt.et a anmode sta~ mlnl
st.eren om en konfernn.se om saken. 

Det er kommet ~legr::~.m til 
Gr~nJ,ands, styre fra kapt.ein Ejnar 
Mikkelsen om at «S~kongen:. s¢n
dag kom til Kap Dausay, som Jlg
ger et stykke sydover pA den s~
kalte Blossevllle-kyst. Det !¢rstc 
hus er landsatt. 

-----........ * 
Kjpbenhavn, 18. juli. 

Styret for Gr¢nland har mottatt 
telegram om at dampsklbet «Gu
stav Holm:• er kommct tn• Eslclmo
nes, og at alt stAr vel til. 

Senere telegraferes at Laugc 
Koch fra Eskimones har foretatt 
en lengere 
landsisen. 
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F et par dager siden eldtes 
frt Kj0benhavn at l0itnant T: J o

nsen sammen med den tyske geo
og Deichert og en eksimo, fra Lau

ge Kochs nordlige hovedstasjon pa 
0stgrenland, i vflr hadde foretatt 

. en ekspedisjon inn over mot inn

land,isen og opdaget et isfritt land

omrflde 100 km. bredt. Opdagelsen 

utropes som en stor dansk forsker
bedrift som vil fA stor betydning 

for sommerens kartlegningsarbeide. 
Om denne danske opdagerbedrut 

er det bare det A ne,·oe, at det om
rAde som danskcne har «funnet:t, lig- 1 

g~r i det norske Eirik Raudes land 

og er opdaget og kartlagt av nord

menene for flere Ar siden. De nor

ske fangstmenn kjcnner ommdet 
meget godt, og delle omrflde sam

men med tllstolende vclclige isfrie 
omrAder holdes a v nordmennene 

som et fredet fr.i'sted for moskus

oksene, hvor disse dyr pA. kvadrat
miler store strekninger fAr beite i 

fred uten A uroes av mennesker. 

Den danske opdagelse er derfor i 
dette tilfelle som de ovrige danske 

opdagelser pa 0stgr0n!and, den cr 

gjort av andre ~c;:·~ dessverre 
er det A frykte for at moskusflok

kene mister silt fristed nar danske
ne med sine importerte eskimoer 

har tatt til A jage i landet. 

En annen slorbedrift som dan
skene skal ut.f0re pA 0stgr0nland i 

sommer, er like sA dansk og bemcr
kelsesverdig. Kaptcin Ej_nar Mik
kelsen er reist Ut mcd en ekspedi
sjon som ska.l til Kangerdlugsuak 
og ta «nytb land. Dette sted lig

ger pa 0stkysten omtrent midtveis 

mellem Angmagsalik og Scoresby
sund. Danskenc har tidigere aldri 

reist pA denne kyst, og de har da 

ogs! p{L sine karter trukket op den
ne kyst med innlandsisen holt ut 
til kysten, sA der efter de danske 

karter hverken finnes fjordcr ellcr 
isfritt land i dette omr!de. 

Norske fiskere og fangstfolk har 
imidlertid ofte besokt denne kyst, 

og visst om at der bade er 1sfritt 

land og fjorder. Ifjor var en norsk 
ekspedisjon i arbeide der, og den 
fant og kartla en fjord som var 

over 8 mil lang og med flere store 
forgreninger. bette var Kangerd

lugsuak eUer S t o r f j o r d e n som 

nordmennene d0pte den. Den er 

forlengst lagt inn pA de norske kar

ter, likesom stenpr0ver er tatt fra 
fjellene pa begge sider av fjord

komplekset, samt botaniske pr0ver. 

NAr Ejnar Mikkelsen iAr kommer 
der bort vil nan finne norske 
p! stranden og m0te Norges 
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GL. M0NT 4. JC0BENI::(AVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

akriver den 2 2 

Ejnar Mik~elsens Ekspedition 
afsejle~ i Forntiddags. 

Vi~~admiral Amdrup gav Ekspeditionen gode 
fJnsker med paa Jl ejen. 

1 FRA Gr~ndsk H&n<lels Plarls 1 
stra.ndgade aisejlede 1 Form!ddags 

KapW.jn Ejnar Mikkelsens ,Eks.ped!tlon til 
Pstgrpnland om Bord 1 Dr. Knud Ras
mu.ssen.s tJl.dlligere Thule-Skon.nert .,S!ll· 
kongen", der nu eje6 a! Gronlands Sty-

reise. - Hvem der var medt. 

ma,n srerll4; Mrerke til den unge engeJske 
Geolog Mr. R. Wager og den eng-elske 
Oeodret Mr. Michael Sl:>ender, af hvilke 
Mr. Wager deltog I Watkins Ekspediti.on 
til Angmag.soolJk-Dist:riktet I 1930. Af 
de ~vr~ge Deltagere hu vi allerede nrevnt 
Forfatteren Johs. V. Jensen.s SOn, Lregen 
Jens Jensen, der tUl!ge er en dygtlg Zoo· 
log, og yder~ere er der Oeologen Mohl
Ha.nsen, Botanik.eren. stud. mag. BOoker, 

Bla.ndt de man<ge, d.er var moot paa 
Ka.jen for at sige Fa.rvcl, var Grpnlands· ZOO!ogen, Magister Degerbol. Konserva· 
Forskningens Nestor, K()lll.DUil1d<Sr Gusta.v tor Mi>hl-HaJlSen, To~raf La.rsson samt 
Holm og Vioeadmlr&l AmdTup. Videre en Besretning paa syv Ma.nd. 

,Sokongen" sejler. 
Nu er Opbrudet..s Time tnde. Umkldel

bart f!>r ,.Sf)kong-en" kastede los, udtalte 
Vioeadmlrai Amdrup nogle smukk.e A!· 
skedrord ttl Kaptajn M.ikkeisen og hans • 
M.rend. hvem han I hjertelige, djrerve 
Vendlnger ~nskede Held og Ly'kke pa.a det 
forosta.aende Togt. 

K.ra.ft.lge L·'"' .. "~nh ~¢1.10<1 uu oVei' 

sa.as paa h.ajen Dr. Lauge Koch. Direk
tsn' Daugaa.rci-Je:J.Sen, Forfatteren Jobs. 
v. Jensen, hvis ssm. Liege Jens Jensen, 

delta.ger 1 Ekspedlittonen, Overret&sag!~
rer Sand, der overbragte Ejn.a'l' Ml.kkel
sen en HUsen fm Dr. Knud Rasmussen 
med gode Si)nsk~r for Ekspeditionen. End
V'i.ctere saa.s Ejn:ar Mli.klkelsens Broder, 
over.ret.s,sa.gf~rer ThorvaJd Mdkkel.sen med 
Frue, og hans S¢ster, O'Versretterinden, 
Fru A..<l\a.ug Msj!ler. Skit>sreder Axel Erlk-

KA.Jen. T11den d-:l va.r dl')et hell, ha vde 
,.Sji)kongen" kastet los, og under Vi.n:ken 

og og Viften fra. Skib til LaJnd stod Skibet 
n.u ud pa.a sin lange Frerd mOd det hj'lj.e 

sen, Direkts;tr Jennow fra. .,Na.nok" 

mange flere . 
Nord. A! Ek.sped:it.km.ens MeUlemmer l~de 

J 
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Bladet: 

skriver den 
2 2 JUN11932 

Manden, der 
~nden kender 

mere 

~ f!Jstgr0nland. 
Kaptajn Einar Mikkelsen 

starter i Dag en sto·r 

Ekspedition til U dforsk~ 

ning af 0s~Gn:.nland. 

En a! de danske Gl"f)nlandsrejsende, som 

all.erede for Aar tilbage l>kabte sig et Na;m 

ude I Verden, Kapta.Jn E11tar MlkJcetse11. 

lregger I Dag ud paa rn ny Frerd til de 

Egone i Gronlan:l, som hlin met-e end no

~n a.nden bar Kendskao tU. Thi fra sin 

end nogen 

allertidllgste Unsdom bar han vreret •:Juar Mikkelsen. 

med I <let videl'lSk&belige Udfcorsknlng:;- l::joar Mikk.elsen Crlba.ge. I:Ian va.r 1gaae~ I 
Arbejde. der rra dansk Side blev udlert om Bot'<i 1 en tilfleldig Srelfanger, der 

paa 0St-Gf1lnla.nds ba:~lte Kyster. Som var s~gt ind Lil GrGnlandsky.sten. Det var 1 

purung Styrmand var han Delta.ger 1 en en Bedrlft, n vad han her praesterede, og 

med Rette vakte det den ~rste Beun

a! de Kort~-Rejser, som den se- dring o1er hele den clvillserede Verden. 

1~. nu a!gaa.ede. Vlceaonural Amctntp Nogle Aar senere g.ik han 1 Gang med 

va.r Chd for. Og alleredt: dengang la&Oe en direkte Koloni»tionsplan a t 0st

han tor Dagen de Egens~r. der senere lcysten. Paa hans Inlt:iat.lv var det, a.t den 

vlste bam &am en be-tyde-Hg og ha.ardffJr store og nu saa vren:Utulde Scoresby 

Sund-Kol."lll bltw a.nlagt. Det skete un

R,ejsende. Han var u!or!R!rde~ og med e~ 
der nlleSten utrolig Mod.o;tand, og havde 

Smil pa.rat til at te.ge tnl - ltunde det det iklce netop vreret M\:tkelsen, der stod 

otte BYDe6 - naesten haablee Kamp op i Spldscn for Poretagendet saa er det 

for at faa sin VUJe tgennen1. vel ogsaa tvlvJaom~. om derufe P1an nogen 

Det er nu ~er tre:live Aar slden Kap- Sinde var tra&dt ud I L!vet. Han helmede 

ta..ln Ejnar M1kkelsM for terste Ga.n;; ikke. fer han havde ?Vt>rvundet enhver 

sa.tte sin Fod pa.a 0$t -Grenlaod, o.r ttge Rinclrtl\g. og en skenne Da.g dam~ 

Bi<len bar han trofa.SL helliget slg det orte han a! Sted med sit Sktb. Sccresby Sund 

mere end brydsomme Arbejde. som det var blevet ~.1 Virkeltghed. Kolon.len var 

er at frerdes pa.a disse Kyst.stNg. Men ~1kl-et. For denne Indsa.ts vii l1a.ns Nal'!l l 
ingen Aostrengel.se var ham tor stor. altid bllve mindet. 

nan det gjaldt om M Kf>re en Indsats. Og nu skal Ejnar M:kltel.sen aJtsaa ar 

llOill l ferste Rreltke It~'!~! Danma.rlt til Steel lgen. Denne Ga.ng l:'relder det viden

gode. Det er derfor ogsaa uhyre rtmell;st. Slul.bel\.li<' Unde~:ser. men som den 

at netop han ll:ommer mec1 1 Aar. nvor prakt.lske Mand. han tr, har ma.n $.k

der srettes saa omf'tl.ttende ~ter i Be- kert Lov til a.t gaa Ud era. at ban med 

vmgelse for at !uldende det Arbejde. som vaagent 0Je vii studero de Kuligbeder 

blev paa,begyndt deroppc :~mlu'ing Midte'1 der er for en fort<Sat Kolonisat!on at 

at !orrige Aarhun1rede . 0st.-Laodet. Han ha.r :ie'1 bedste Udru.st-

Baade Cta Vinter-og &»nme~jser ken- nlng 1!<1 Fllerden. Knud Resmu~ gam

dtr han dt Vanskelig'heder. der meder le. pl·ev~Y.le Ish&vMarer . Sot.~enu. den 

den Rej.sende. Han prrest.erede det K~o:t- stolte Sejler som alle vi, der bar vaeret 

stylc:kt Cn!t&Dg at overlint~ paa 0 s.t- !ned den. ald:-i~ glernmer. er f<:1'trinlig 

Grenland 1 tre Aar. !run 1 Selska.b med ~n eo.::-net til Kam):)en mod de vael.dige IsmaA

Kam.merat. mens aile huh;emme var ar ~r. so:n den uden Tvivl vU mfl)de Ph 

den bestemte Optattel~e. at beade han l R.ej.seo lnd til Kystla.ndrt Men ogsaa den 

og Ks.mrneraten forlre:l~l!t maatu- vrerr j' V1.dere Udru.~tn.!ng er lagt 8a.sda.n an. a \ 

om1l:omm!t. Men en <.k:Gn~ Dag Item Einar Mlklte'se.J nv.ltd 1illid ltan se Prem. 

tlden i Mea- Skulde Tsen klemme banl 

i IXt hens S'Gb ra&t. saa hn han gaa 1 

1 Land. bYI{~r H.u~ for Vh.teren og rol!'lt 

I 
aJvenle det nreste Fot·>ur.s K.om.me. -

l!t:lge B ang!tect 

-- ---
~------
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akriver den t:_ j J UNJ 1932 
Aarets tredie store Gronlands-Ekspedition. 

Kaptajn Ejnar Mikkelsen afrejser med »S~kongeu« paa Onsdag for at unders~ge de .Kyststrrekninger, som han i sin Tid kor tlagde fra en lille Robaad. 

Baade Lauge Koch og Knud Ras· 
mussen er nu starlet paa deres om· 
faltende videnskabelige Togler til 
Grpnlancl, og paa Onsdag arsejler 
den trcdie og sidste a( Aarcts store 
Gr!llnlands-Eksped.itioncr under Le· 
delse af vor ikkc rnindre kendte 
C1·~nlandsrorsker, Kal'tajn Ejnar Mikkelsen. 

Dlsse tre vidensknbelige Ekspedi
tioner vii komme til at slaa i n~je 
Samnrbejde rned binanuen og faar til 

C.cderen a{ Aarets tredie atoreGrenlanda ·Ekspcdition, Kaptajn Einar Mikkel3en. 

Opgavc at uuforske og korllregge 
Grtinland:. ~~tkysl Jige rra Kap Far
vel mod $yd helL op til Danmarks
havn . Dr. Knuu Rasmussens Ekspedition nl'hPirl.,,. i "·~~-- .. • - • ' 

gcrdluksuak. Og del cr altsaa denne 
Kyststra:kning,.og dclte Bagland, derl 
er 1\faalel for Ejnat· Mikkelsens Eks
pedition. 

Den danske Stat og Grpnlands Sty
relse har vlst Interesse for Ekspedi
lionen ved at stille Skibet >SS<1kongenc til Ejnar 1\fikkelsens Raadlgbed, 
men hcrudover er alie Midler f.rem
skaffe t ved en af Scoresbysund-Ko-
mitfien i vrerksat Indsamling. Vi har 
i Grunden Lov til at va:re stolle af 
delvis for privat Kapital at kunne 
udruste tre saa store Ekspeditioner, 
som dem, der i Aar sendes til Gr~n
land, medens den norske Stat bar 
ofret betydelige Summer paa dere 
Ekspedilioner. 

Einar Mikkelscns Ekspcdilion vH 
foruden ham selv kommc til at bestaa 
af de to engelskc Geologer R. G. Wa
ger fra Reading Universiletct og H. 
G. Wager fra Dublin-Universitetet 
samt den engclskc Geodret Michael 
Spender. He1· fm Danmark kommer 
Zoologeu, Magister Degerbs;l, Bola
nikeren, stud. mag. Tyge Bptcber , 
Konservator Mph! Hansen, Lrege Jcns 
Jensen, Topografel'llc C. Larsson og 
Svcn Mikkelsen samt en Skibsbesret
ning paa 7 Mand. 

Ekspeditioncn afgaar som allerede 
na:vnl hcrfra paa Onsdag, og e!ter at 
have anl~bct Island \>ll man s~ge at 
komme ind til Gr~nhmdskysten ved 
J{ap Dalton. Omkring 1\Udteu af Au
gust baabcr man al vrerc naacl til 
1\angerdluksuak-Omraadet, bvor Ej
nar l\Hkkclscu vil fors0gc al trw n11" 

suak-Omraadet indtil 10. September, 
hvorefter Ekspeditionen Iangsomt s~ 
ger ned tangs li:ysteu til Angmagssa
lik. Ogsaa paa denue Strrekning er 
det Meningen at unders~ge 'Kysten 
for at faa fuldf~rt de langt fra fyl
destg~rcnde Kort, som forcligger i 
0jeblikket. Fra Nualik og sydover er 
Kysten nemlig kun unders~gt at de 
Videnskabsmrend, der fulgte Amdrup 
i 1898- 99, og dcr er flere Forhold, 
som skal underkastes en grundigere 
Forskniug, srorJig omkring K,!!P G. 
Holm. :.SS'lkongenc vll faa et Par 
ekslra ages Op\"'cl(l 'her, oa E)'nar 
Mikkelsen bar paahget sig aF op!tft'e 
et Vinterbus for Mr. Watkins n)'e 
Ekspedition deroppe. 
F~rsl da vil >SS'lkongenc kunne af

gaa til Angmagssalik og sandsynlig
\"i ~ dcrfra direkte til Reykja'\-ik, hvor 
den videnskabelige Stab gaar i Land 
for med en af Det Forenedes Rute
bande at rcjse til bage til KS'lbenbavn. 
»Spkongen< gaar lilbage til Juliaue
baab, hvor GrSSnlands Styrelse atter 
ovcrtager Skibet. 

Mange gode ~nsker vi) sikkert led
sage ikke blot Kaptajn Ejnar Mikkel
sen, men ogsaa vore to andre be- 1 r!'lmlc Grf,lnlandsforskere paa deres 
farefulde Frerd tilGr!'lnlands I skyster 
og vidtstrakte Sne~der. For Ejnar 
Mikkelsen grelder det jo, at han n~ skal op at unders!'lge det Land, so 
han i sin Tid kortlagde fra en lill 
Robaad. 
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Cid~un over (n af de maleriske, smukkt Gletsjcre vcd tJ~tgronlcmtls Kysl. 

Baade Lauge Koch og Knud Ras

mussclt er nu starlet paa deres om

fattende videnskabelige Togter til 

Gr~nland, og paa Onsdag afsejler 

den lredie og sidste ar Aarels store 

Gr¢ulands·Ekspedilioner under Le

delsc nf vor lkke mindrc kendle 

G t·~nlan dsforsker, Knptajn Einar Mik

kelsen. 

Disse lrc videnskabelige Ekspedi

tioner vii konune til at slaa i n~je 

Sama1·bejde med hlnanden og faar til 

tcdcren of Aarets tredie atortGrenlanda 

-Ekspedilion, Kapta_jn Einar 'Mikkelsen. 

Opg:l\'c at utlfon;kc og korUreggc 

Gr~nlantls ~h.tkyst lige Cra Kap Far

vel mod Sytl helt op lil Danmarks

IHtvn. Dr. Knuu Rasmusscns Ekspe

dition arbejder i OJUraadet fra Gr~n

lands Sydspids ti!Angmagssalik, Kap

tajn Ejnar Mikkolsens fra Angmags

salik op til Scoresbysund og endelig 

Lauge Kochs fra Scorcsbysund belt 

op til Danmarkshavn. 

Del el'Scoresbysund.Komitecll, der 

staar bagved Ejnar Mikkelsens Eks

podition, hvis Hovedfot'maal blivcr 

en videnskabelig Unclers¢gclse af 

1\y~lstn.cl;ningcn fra Cap Dalton til 

nogct Syll for Kangenlluksuak - en 

Kyststr:ckning, ller blev berejst ar 

Mudrup.Ek:.peditionen i 1900, men 

sum vit.lon~kabelig set cr den ruindst 

kentlte Kyslstrrekning af hole 0st

grpnland. Siden Amdrups Ekspedi

tion har den engehkc Wntkins-Eks

pedition i 19 :~0 underspgt noget af 

Kyslen deroppe, og i Fjor var et 

norsk }'angstskib - med en cnkcll -----
Natut·forskcr om Bord! - i Kan-

gcrdluksu(lk, hvor Skibcl ikkc op

holdt sig l::cngcrc end ct Dpgn. 

Del meste ar den omlallc Kyl>t

str;ckning har saaledcs aldrig va~ret 

''idenskabcligt undcrspgt, beJler ikke 

de udi>lraklcLandomraader, som man 

mener at ville findc imcllcm Scores

byltund og Omraadel mcd det van

skcligc gqlnJandske Navn: K:m-

gcrdluksuak. Og det er altsaa donne 

Kystslrrekning og delle Bagland, de~ 

er Maalet for Ejnar lllikkclsens Eks

pcdition. 

Den danske Stat og Grpnlands Sty

rclse bar vlst Interesse for Ekspedi

tionen ved at stille Skibet :.S¢kon

gcn« til Ejnar Mikkelsens Raadighed, I 

men herudover er alle l\fidler f.rem

skaffet ved en af Scoresbysund-Ko

miteen ivrerksat Indsamling. Vi bar 

i Grunden Lov til at vrere stolte a! 

delvis for privat I<apital at kunne 

udruste tre saa store Ekspeditioner, 

som dem, der i Aar sendes tH Gr¢n· 

land, mcdens den norske Stat bar 

ofret betydelige Summer paa dere 

Ekspedltioner. 

Einar Mikkelsens Ekspcdilion vii 

foruden ham selv kommc til at bestaa 

at de to engelskc Geologer R. G. Wa

ger fra Reading Univers·itelct og II. 

G. Wager fra DuiJlin-Unlversiletcl 

samt den engclskc Geodret Michael 

Spender. Her frn Danmark kommer 

Zoologcn, l\lagister DcgerL9il, Bota

nikeren, s tud. mag. Tyge BsHcher, 

Konservator M~bl Hansen, Lrege Jens 

Jensen, Topografernc C. Larsson og 

Sven Mikkelsen samt en Skibsbesret

ning paa 7 Mand. 

Ekspeditionon afgaar som allerede 

nawnt het·Cra paa Onsdag, og efter at 

have anls;bct Island vii man s~ge at 

kommc ind til Gr0nlandskysten vcd 

I\ap Dalton. Omkring Midten af Au

gust llaaber man at vrerc naaet til 

Kangcrdluksuak-Omraadel, hvor Ej

nar Mikkelsen vii forsMc at trronge 

ind i Landct. Dolle or forbundet med 

store Vanskeligheder paa Grund af 

de vreldigc Ismure, som hrever sig 

Iangs Kystcn og o<eslen uruuligg~r en 

lndtrrengen i Landet. 

I Kangerdluksuak-Omraadet vii den 

cngelske Geolog, der var Dcllager i 

Watkins-Ekspeditionerne, fortsretle 

den af bam paabegyndle Unders~

gclsc ar hole delle store Omraade. 

Det af bam indsamlcdc 1\lateriale vil 

bclyde et fortrwffcligt Supplement 

for de Undcrss;gc!scr, som Ejnar l\lik

kclscn skal forclagc. 

Dcllagcrne. i Ejnar 1\fikkclsens Eks

pcdition kon1mcr fortrinsvis til at 

arbcjde i Hold paa Ire !\land, saa. 

lodes at h\·erl Hold blivcr forsynct 

mod Tcltudsl)-r og l\fotoriJaad, men 

som ydcrligcrc Detryggelsc vii dct· 

blivc mcdbragt nogle smaa Trrehusc, 

for at man i Ti If rei de ar t \'Ungcn 

Q,·en·inlring kan have fa!>lc SL~tto. 

punkter langs 1\yslen, h vorfra Viclen· 

skabsm~cndcnc kan forctage dct·cs 

Undcrspgclser. 

Dcrsom Vcjrforholucnc, dct· nalur

ligvis kommer til at spillc en mcget 

stor nolle for aUc ti'C Ekspeditioncrs 

Vcdkommende, lillauer dct, vii »S91-

kongcnc blivc ligge11dc i T<angcrt.lluk-

Holm. >~!'Kon~~u<o •" ...... ... • -· 

ekslra"'nages Opholdher, aa EjnaT 

Mikkelsen bar paalaget sig at Oiil'!i1re 

el Vinterhus for Mr. Watkins nye 

Ekspeditlon deroppe. 

F~rst da vil :.S~kongenc kunne a!

gaa til Angruagssalik og sandsynlig

vis t.lcdra dircktc tjl Reykjavik, hvor 

den vidcnskabclige Stab gaar i Land 

for mod on af Det Forcncdcs Rule

baudo at rcjso tilbage til !\~benhavn . 

>::i~kungctH: gaar tilbage ti l Juliane

haab, hvor Gr~nlands Styrclse atter 

overt:~gcr SkiiJet. 

;\.lange gode 0nskcr vil sikkcrt led

sage ikkc blot Kap!ajn Ejnar Mikkel

sen, men ogsaa vore to andre be· 

r¢mlc Grpnlandsforskere paa deres 

farefuldc Frerd tilGr~nlands Iskyster 

og vldtstrakte Sne~der. For Ejnar 

Mikkelsen grelder det jo, at han n~ 

skal op at unders~gc det Land, so 

han i sin Tid kortlagde fra en lill 

Robaad . 
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Bladet: 

f"olitlken 

skriver den 

Nele· Bstgrsnlands-Kysten 
Udforskes i Aar af Danske 

Kaptajn Einar Mikkelsetrs Ekspedition, sorn q/g4ar paa 
Otrsdag, er Bindeleddet mellem Syd og Nord. 

Interessante geologiske og geografiake Opgaver ventea l~at. 

Sekongen til Raadiihed 'Om Ekspedi-
tionsskib. ' 

Einar Mikkelw~ bliver Leder, og 
Deltagerne er de to engelske Geologer, 
Bredrene Wager, som var med pa-a Wat
kins' Ekspedition og her gjorde saa be
t.ydningsfuldc [agtt.agelser, at man baade 
fra dansk og engelsk Side bar ensket 
deres l,;nder~eg~ber fortsat. t;udnu en 
Engla~nder, Geodteteu ill ichael Spender, 
felger med, og i Grenland at«ler JVqt. 
killl til. 

Det er strengt a.t s:kuiJe felge med i 
alt det, de1· foregaar Dled 0stgrenlands 
Kyst i Aar - men Jad os springe aile 
Navne som Kangerdluk8ook og liguende 
eskimoiske Stedbena~vuelser O\'er og nu 
fastslaa, at det bliver ltele 0stgrenlands
kysten, der i So1nmer besejlea og under
sages af dauske Ekspeditiouer. •Vi har 
tidligcre fortalt om Dr. !Auge Koch' 
fortsattc A1·bejdcr mod Nord, om Dr. 
K n ud Ba8111UJetu gentagne RekognOSC<!· 
ring i S~·<l - og nu foreligger altsaa 
Redegerelsen fra Ka,ptajo l!;jnur Mild.:tl
sen for hans Arbejde langs <le farlige 
K.,·8tstrll!kninger, som forbinder de to 
andres Arbejd~feJter. Oet er Omruder, 
~001 rkun en ene.,te Gang fer bar 'v~r·et 
vid~JlSknbeligt tmdersegt, og <!a Fl.vvnin
ger sids e Aar visto, at der bag Uand
bi~•rgeno og dere11 Jsbrreer Ina. st.ore 
ukend~ Landomraader foran fndland~
isen1 venter man sig betydende [agLtagel
ser. Scoresbysund-Komiteen, der har 
hrerksat .E)kspeditionen ved Hja!Ip af 
Gaver fra forskellige Privatfolk, har 
modt.aget Stat~ af nogJe o{fentlige J n
stitutioner og bar af Staten faaet stfllet 

Forbered~ paa Overvintring. 
M agi.ttcr /Jeyer!Jo! er Ek peditionens 

Zoolog. Mao vont<!t' at kunde geJ'e bejst 1 
intere~o>saulo J•'und, oom klarger, om 
D.rrolil·ct &tnfll nrer fra lndvandringer fra 1 
:-Jurd <!llcr Syd, Ell ler om ma n ad denne 
Vcj k:111 fastslna, bvon'ldt· Gronland og 
Csla nd oprindelig bar , hrengt sammen". 
Botaoikeron E.>t:. stuu . .ma.g. Tyge Becher, 
DciLagerne er· endvidere Konserva tor 
.liu!tl Dmt,lcn, Lll!ge Jen8 .Jcn$cu, Topo
grnf L'. lttii".I10n, 8t•rn M ikl;rL,rn og 

Skibots Besa~tning paa 7 Mand. 
Oet cr jo ikke nogen l:femmelighed, 

:It l!'arra11dE>t og lsfo,.holdene ved denne 
K.r6U.trll!kning er endog ganske ~rlig 
ra nslroligc. Oet I' ll r hcroppe, Tedtly koru 1 

Rekneb, og fra gamm<'l Tid har Kystet 
ilde Ry. Mnn haabE'r imidlertitl a~ op 
naa noicnlunde &>sejling<~forhok:l, me 

har forberedt aile Eventualit.eter , og~ 
en Orerl'intriug. Derfor medferes Tr 
~IIS<l som Stettepunkter

1 
Elf~'ptfd!ttd!telra'irener paa Onsdag fr 

Uranlnno~ke lJnnd6ls Plads. 
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skriver den 

fJ stgl·oltlaltds
Ekspedition 
Num1ner 3. 

Kapta}n E}nar Mih· k f'lscn , 
der paa On.'lda~ starter m ed 

,~~/,·ongen ". /ort wllcr 
o m sine P/(ltu•r. 

Kaptajn Ej114r Mfkkel<!'n 

EFTER at wuge Koch:. tre Sklbsla.d

nillger Gr0nland:sfarerc og Knud 

.Ra$mU~>e1lS fuJdt bemandede ,,'l'h. Sta.u

ning'' er rejst, kommcr Tur.en nu til EJ

nru· .Mikkelsen. Paa Onsdag I<~orrnlddag 

la!gger han ud mcd ,.Sokongen•·, og 

naar det en Gang er lykkedes bam at 

forcere [.:;breltet foran Kap Dalt011, hai: 

Danmark besat bele Kyst~trreknlngeo 
!ra Scoresby Sund til Kup lo'arvel med 

en Po1arforskerflok, hvls Antal strorkt 

nrermer sig de to Hundrede. 

Et Omraade af stor zoologisk 
,Interesse. 

De tre estgrenlandske Smaakonger 
ha.r fordelt Kyststrmknlngen lmellem 

sig paa felgende Ma.ade: NordiJgst Lau
ge Koch, hvis Omraade gaar til Kap 

Dalton; sydligst Knud Rasmussen fra 

Kangerdlugsuck til Syd.~pidsen; den mel
lemliggende Str~ekning paa henved 800 I 
Kilometer bliver Operationsba.sls tor Ej
uar Mikkelsen og hans Folk. 

Jmtspeditionen, der er startet paa 

Inltia.tiv at Scoresby Sund·Komlteen 

og tlnansieret a! privat Kaplta.l, bl. a.. 
a.f Rask-0rstedfondet, bestaar toruden 
Lederen a.t de tre Englmndere, Geolog

erne R. G. Wager, bans Broder B. G. 

tor M6hl-Han.sen, Lege Jens Jen.sen, 

Topogra.t 0. Larsson og ARslstent Sven 
Mikkel&n. 

I 
Ekspeditionen vii a.rbejde geologlsk, 

Interesse, men kun lldet undersegt, da 

Kysten her er meget utilg~engelig -
tidligere kun besegt i 1899 at Am<lrup, 

een Gang at Ejnar Mikkelsen selv og i 
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SBlad,et:J ..:t 
oez~ u 

skriver den 

Kaptajn Ejnar MHdrelsen dra:ger af Sted med 16 Mand 
fur at udfylde Hul·let meU.em Lauge Kochs og , Knud 
Rarsmu~asen:s Ekspeditioner. - Heil•e Gr;Dl•and'S ~stkys~ 
viii i A!ar hLi'Yie stu·d•eret af danake V'iden~ibsmlend o~ 

Karto grafter. 

Den 7. Thuleekspeditlons Afrejse med Mf,s »'l'lh. Stauning•. 

IBlele <h!8n.lanJdis IS&a godt 90'In .b!ver 1Airtem bar ~lrest Vej·I~Tetnin· 
t~kendte i0stkyst lVJl i .A.ar lbli VIe 'Vi den- gen 1fr.a Inst.itutt>t. iHlun.. blev 1'or0>"''igt 
tlcabeligt run:ders!Jgt af danske VI- "nrlo'\·et Dagen fur .A.tl'flisen til Gr011-

lenska'hsnl.mnd. S:oon man "'n J:tuskelland. 

er G:.au:ge lKocbs Ekspeditioo dragtt IBLandt S.ldbelc; IJrrige P.assagerer 

at Sbed fur at mroersege IKy.st.;m trial \·ar Fnk. Andersen, der skal a,·erl.age 

Soora:ibl'SUnd .ag nm-detber. aned!eons et i&l'!l16hjem 1 Umanak, <>g den 

Knud Rasmussen ~ fhams ~ vii danskfedte amerikans.k.e Millioruer 

tag.e sig .at !KtYsten <!r.a •U.mivik, li~t Jf. Knudsen, derr er Inde.ha•-er at &n 
Syd tor Sooresi!J.Ysund til Juliane.baato. Masse Ta-t,mrel.kstabriker i U. S A. og 

M~l'Jiam dJsse tQ B~itione:r J.igge..r SOilll k.al OU> Qg lbes(llge en Slregtning 
den g<Jdt 700 l"''ll lange .Sttreknling :tt:a i ·Gronland. 

A!ngmlalgSall:!lk til S1::00"eSibYSUIJl.d, der lSi-

den den 1 ~8 lb1etv undersa-gt aif .Am- Knud Rasmussen-Folkenes Af· 
dlll.llp kiun !tor en De1s Voedk.ommende r ejse med )Th. Stauning«. 
sidsbe IAa:r iharr •we.r:et ll>etiogt at Wat.. Dagens anden 

klll8..Eikspec1iUonen. Jandt, Sted i J•ernhavnen, lh:vk>:nfra Mo-

'fu denn.e IU.k.endte !KWs~ d:rag-er tor.sk1bet .mh._ Staun:ingc i Gaar iEf

KewbaJn EJnal"'1t1fliJ(etmi7rirsted paa termiddags [{jJ. 4 ~nse~ede med St~r
Onsda.g med IKnud Rasmussens gam- • , 
!lie Skib •Salrong-enc <Xg en EksP'edl· 

f·i.Qn ibesta.aende 8lf rnd V:idenskab3-

mamd og m Besrebnin:g paa I 
7 Mtmd. Eksl>editmonens Meddem

mer tdler tre Engl'€end~r.e, iB'OOdrent~ I 
R. G. og H. G. Wager -og ~odreten 

Michael Spender , desuden med.1!01ger 1 

Zoo}Qgen, !Magister Dege.rbel, Botani
k'61."e~ Student Tuoe Becl.:'er, iK!onser
v.ator Mehl Hansen, !Liege Jens Je,l

sen, <SaiDlt Ty;po.glllllf C. Larsson {)g Hr . 

.Svend Mikkelsen. lDe to sf.dste skal 
asslsbe:ne IKartografeme. 



Deo ?. 'rhuleekspeditions Afrejse med M/·S »Tb. Stauningc. 

!Hoelle G-r.0n1an.da saa godt !l(jiJl .h\er 1Alften har qplrest Vejt.beTetnln· 

,.kendte 0stkyst 'Vil i .Aar b1ivQ viden- gen lira InsLilutt't. \Hi1m blev f()]:evrig\ 

tJca.beligt run<lersllgt a:t dan~ke Vi· "o.rlon~t Dagen fen .A.fl'€1.isen m Grm· 

tunskabsnuend. Soon man 1\'!il huske !land 
er [.auge a\oobs Ekgpediti'Oll d:I'aget lBlandt ISk~bets IY\Ttge Pas!'agerel: 

a:f Sboo :flo.r at 11.1Jlrlers0ge lK.yst.e.n :f:rla va1' 'J!'I.'Ik. Andersen, der skal ·oTertage 

Sooresl)ysuoo .ag n-oroetber. anediens et iBm:m:ehjem i Umanak, og den 
Kmocl Rasmussen ~ !ham !F\llyv>eJre vll dansk.fedt.e. amerikansdt:e Millio.nrer 
tag>e slg af !Klysten tfra IU.mivik, 1idt M. Knudsen, cler er Tru:l:eiha"-er a.1 en 
Syd 1\<xr Soo:resib:ysund til J:ul.ianebaaJb. Masse T.cmmreJ.ksfabrlk·er i U. S .A, ·015 

.MJelloon disse 1IJ? iEki~diti·oJI!e:r ilJgg>e.r s01m Atk·a:1 qp \lg ll>es~s-e en S~regtni'ng 
den gOidt 700 J..."''ll lange 1Sttrelmlng :rra l -Gnonland. 

Amg:II1181~a!Hik tU Sco~r<esby;ru'!ld, der1si~ 
den de.n 11898 iblev undeJ.'iS01gt a'f .&m· Knud Rasmussen-F.olkenes Af· 
dnu..P kun lor -en Dels Vedlrommen<l.d rejse med ,Th. Stauning«. 
sids~ !Aar lb:a'r 'V<!ell"6t lbesagt at Wat- Dagens anden Gna:n.'LandMfrej36 

klns-Ekspedilioo-en. .tandt Sted 1 Jernhavnen, !b:vbrfJ.-a M<l· 

Til de~ tu.k.endte !Kivlst drager torsk.i,bet .mh. Staunilllg• i (k.ar iEf· 

Ka.pbajn EJna/ifmlMsen~"ID'.«l .Paa termiddags IK.l. 4 a1fselj.)ooe med Soor

Onsdag med IKnud Rasmu..."'-Sens gam· , 

~ Skib >Sak<>ng~nc og en Eksptedl· 

tLon bestaaenoo atf llli V.rdens.k.ab3· 

mamd og ~ B~!Jni;ng 'Paa I 
7 MS!l'd. Ek:spe<litron-ens Me<l.llerm· 
m-er tl'ei1Je~r tre iEng:blender:e, iBnJdrentl 
R. G. og H . G. Wager og Geodreten 
Michael Spender, de9Uden m~0tlgcr 

Zooll)g'en, !Magister Dege.rbel, Botani· 

.k'6l'611, 'StU'deDJt T yge Becker, Xlooser· 
v.a.tor MtJhl Hansen, !Lrege J ens Jea· 

sen, ·saJDlt 'JW:p.ogl'l8lf 0 . Larsson og Hl·. 
Svend Mikkelsen. De to sidste skal 
asslsflere Karlogl.'aferne. 

&kong.enc vil &e\}le ned D'ang>s IKy

.sten og overalt, hror der <eir LejL'ignoo 

til det, srette VlidenJSkabsmamdene j 

U1nd. Man ·venter slg SlBl11ig l'()O}ogi· 

sk'6 IR~ultater, da <l.et er :Paa denne 
~. Dyrenes Veje ifra Nord og 

Syd mede<J, og Magister iDege11ool vii 

san-ligt ssge at finde 2l00logisk Be· 

krdbe1se :paa iP.rllOOssDI We.geners 
Teori om, at Gnml:and en Gang bar 
lhlffi't sammen 1llOO Nkmlnorge og Is· 

Den unge kvlndeUge Meteorolog, 
Vejr.Speakeren, Frk. Ebba Schwartz, 
der skal foretage Observationer I 

Godhavn. 

hmd. tDet interessanteste kibejde bli· 
ver dog Undel'lSII'lgelsen a! det ih!i<l.t!l s.tede1en af !K.nud R.asmnssens iEIK~a. 
ukendte Landamraa<le bag iK:vsten. dibion under Ledelse ar Kaptain Ga• 

Medens man ·tidligere bar tl'Vet, at bel Jeruensen og rued den stoorl.e 
InciLandsis-en gik beJ.t ned til IKtvslien, Skilpiper fra .Se.kong.e.n• Peder Peder

er anan n•u 1drur -over. at der maa vrere sen som ii!'m'6.I at Skiilbet. 
et ebort Land.mmaade indie bag'OOd, lBlaindt dem, der 'VAr moot 'fiOT at sl• 
samig ornkr.img IKang'l)d~ugsuak. ge .Far'~<-el. 'VI!IIr Stabsmlnl.sb~ Staunino. 

!Ekspeditionen e.r sat 1 Gang v'31 Admi·rel Amdrup, D irektl!lr Daugaard 

Mid116T fra tp'l.'i'v:ate. Dog lhar Rask-0r· Jensen, :Fr.u Knud Rasmussen med 
sbedifondet givet et Bidrag, og Gren· Dotre, fllw. IDJ.st.rliktslrege Berthelsen 

lands Handel bar stillet •&konge"l• og mange andre. K01rt .for Sk.ibet slrul· 
til Ra a<l.ighed, de aJfgaa boldt Statsm.inisber Stauninu 

Deltageme i Polaars-Under
lserne afrejst med ~Hans 

"Egede«. 

en tille Tale, h VOTl han 011Skede iEks

,J)editionen d'6 bed.ste Resua'tater af 
dens A11bejde. og at den maatte Yeods 

tilbage i god Belhold ina den faretuki~ 

Gaar afsej1ede bo Eki~editioner .Kyst, den skulde besejle. Ran sllutte
t.H Gnoolland. Moo Gmnland;;· <le moo et Leve 'for den 7. Thule-<Eks

•Hans Eg~d>e< artre,ioste SteT· J)editloo, og de mange Mennesk.er l 
at de ung-e Videnska'bs- Land steml.e kreftigt i med &trra· 

raalbene . 

.a! ..A:rfu.Etide:t i det inte.:rn.ottona1e E~ 0 ,';)elbl1k efter 1etliede •Th. stau· 

Danmark sk.a.l :foretll!ge sine ll'in:gc Ank!Cir og stod ud i Sundet 
rrnde.IIS0!~el:ser bUst mOO. Vlirften 'Og nye Hlutrr.araalb. 
v. I>aa tre Stationer, 1 

Godhavn <Og JIU.IJda.nebaaib. 
var Mandskabet til Thule Statio· 

samt em enlrel<t til Godlhavn, der 

a.rra1S'be i G'aa:r. Til 'IlhruJe rejste Mde-

Winsted, og den .tra Nn

nok-Ekspeditionen i ~or k~te 

Rans Bruun. Til <rtldham re;}ste stud. 

mag. F.clc. Ebba Schwartz, som til etr
terJaoo sig et dylbtfsrt Sa\'n i:ro...;; man-

med sin lrlare !Stemme i lamgere Ti<l 
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Ejnar Mikkelsen 
til IJstgrsnland. 

,Sekongen" sejler 20. Janf 
herfra med 8 VfdenskabsmRind 

Den tl!'edie a.t .Aaret., 11tore 0stgren
la,ndsekspec:uuoner \"1.1 som alleredo 
meddelt bUve Iedet at Kaptajn BJna,r 
MUckeken, der har !a.aet overladt 
Knud .llas1JW&!«fn8 tidligere Thuleskib 
, Sekongen". 

Knud Ra.,mu~ u 110m bekendt 
alle~e rejst, og om nogen Tid !Biger 
han.s Skib , 'I'll.. St.a.uning" etter. Pa.a 
0ll.'Jdag starter La.rtge l!ocJr., K&mpc~ 
ekspeditfon med .. Godthaa.b" og ,.Gu
stav Hol.mw, og faa Da.ge efter kom
mer Turen tU Ejnar Mikkelsen . 

Hans Ekspediuon, der er financle ret 
at private, bestaar foruden a.t ham 
selv a.t 7 andre Vlden.skabsmrend, 
hvora.t tre Englrendere. Fra Danmark 
k.ontmer Zoologerne Magister Decer
bel og J~ Jenacn, F ortatteren Jollll.'e, 
v. Jen.s~ S0n. Endvldere Geologen 
M~Jhl-Hatl.8ttn og Bota.nlkeren Boek er. 
Englamderne er de to Br0dre Wa!Jer, 
der er Geologer og Kartografen Spe'll
der. Di86e Vil arbejde i Tilk:nytntng til 

I Watkina, der ogsa.a ska.l tU 0.stgr0n-
Jand !ned sine egne Folk. I 

EkspediUone.n.s Maa.J er Kongerd
h..t~suak mellem Scores. bysund og Ang-~ 
magMlik, hvor ~ Vil YPlt~r.wg~ ~1:u
lig1lederne or e$lqmqisk l~a.t,tqn, 
Viden.slut.hstnendene har de.suden en 

1 Rek.ke speefeUe Opgaver, a! hvilke en 
Del er omgivet med megen He ll'Ulloelfg
heci&Uldhed. 
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Bladet : 

1Jerh ug~d' e 'Eid~ t ffi 

skriver deb 2 JN j 1932 

Einar Mikkelsens 
Grpnlands

\ Ekspedition. 
Der skal rejses en Station 

mellem Angmagssalik 
og Scoresbysand. 

B 
LANDT de mange dan.ske EkSpe

dlitl•oner, der 1 Sommer ska.l tdl 
,0-stgr~nla,nd, er ogsaa en Ekspedltlon 
med den g:unmelkendte Pola.rforstker, 
Kapt.ajn Einar Mikke~sen som Leder. 

Han.s Ekspeditlon, der er !1.nan
cleret a.t interesserede Pr1vatfo1k og 

In.stitubioner, sk.a.l omkr1~ den 20 

Ju.ni a.fseJle fra Kpbenha.vn om Bord 
i Dr. Knud Rasm\1.9Sens tl.dllgere Skib 

.Mkongen", der nu ejas a.t GrsSnla.nds 

Styrelse. 

I Eksped.lt!onen del~ i!lre <!ll.n.s1al 
og tre engelske Vi<lleMkalbsmeend - de 
da.nsloo er Zoologerne. Magister Deger-
00! og Jens Jonse.n, rn S0n at Forfa.tte
ren Johs. V. Jensen, endvkl.ere Botaruke
ren, M-agister Beck.er og Gool~en Mt>hl
Ha.n.o;en. De tre engelske VlldEms.kabrouood 
er Kartograf Spc~t~r og to O<col~&, 

Br¢drene Wa~g~er, der tidblgel"e har dclta.
goet 1 W.atJk.ln.~-Ekspedltd.onen .. 

:E)fter den 11orelp'bd.ge P.liM'I s·lal.l ,S<llkon
g.en" ~e l.nd tAl Ke111o,<rel'd[ulc.t;UJak, eo 
Fjoro mel1em Angmagi)SI!lLk og SOOt'tiSI>y
sund. Her ha.r man sllielrede forbe.l:cdt et 

I 
Sl;f:lttepunkt f<YI' <ien esklmOtske Betolk
n:lng. Dette Srottepunkt cr dct Kapta.Jn 
Miklkelsens Opga.vc at udbygge med det 
Formaal her a.t slalbe en ny fast BesUI 
for Elsk.i.moer'nc og en permanent V'iden
s.l;:abetig Sta.ti.on. Denne Statf.onsbygntng 
skal Einar Mik.kclsen opf(lre, ~ han 
ska.l udl~ forskf'.l.ld.ge ~tel" paa Ste
det. De eru;el.<Jk.e Kartogra.fcr slcal samt.t
dig 1 Sama.rbeJde med Elkspe<Utlonena 
Geologer foretage Kortl!l'lgl'l.'inger og geo
~ke Unde~ser 4 en Rlek1ke ret 

I, ukendte Fjoroe ~ d;et paageel.denide Dt

~ st.ftkt, 
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jn~r Mikkelsen 
til 'stgr-nland 

E kspedition med ,S,kongentt 
under Deltagel•e al WatkiM. 

Som Led i Sommerena 0 atgreuland>
undersegelser drager ogsaa Kaptajn Ei
nar :\Iikkelsen mod ~ord mod Knud (l,as. 
mussens gamle Skonnort ,Sekongen" 
som Ekspeditionsakib. Togtet indledes 
midt i J uli, og dct er Tanken at oprette 
et nyt Stettepuukt mellem Angmagsalik 
og Scoresbysund ved Fjorden Kangcrd- 1 
luksuak. En R~kke ungo Videnskabs
mrond deltagcr, og Ek!lpeditionen fna.r 
foreget Interes<.e dE'rl'cd, at den frem
ragende engelske Forsker Watkins slim
men med to J,edsagero fra sin aidste 
Grenlandsrejse vii arbejde i l<'retlesskab 
med Ejna.r .Mikkelsen. De endolige Pia- ~ 
ner for Ekspeditionene Arbejde og Op
gaver er ikke fuldt udarbejdet, mon vil 
blive meddelt fer Togtet a.ta~. 

J 
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a de 
----·-··-·-··---................. .., .......... . 

skriver den 1 1 j lJ ' 

Hans £kspedition opretter.et nyt, fast St,ttepunkt · 
· mellem Angmagsa/ik og · Scoresbysund · · :1 

4 danske og 3 engelske 
.Widenskabsmcend blandt ..... 

. ~ - Deltagerne 
En ny, dansk Basis i 0stgrsnland for den elkimoiske 

Befolkning. 
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i Aar rned livlig Ekspooitionsvirksomhed 

baade i VO$t- og 0stgrenland, og ef~r 
at vi forleden forta,Jte om Dr. La'Ugt 

!Koch1 stort a.nlagte Ekspedition, kan vi 

i Dag meddele Planerne for Kaptajn Ej-

ttar JfiHel&en, Togt til 0stgrenland. 

Ejnar l\!ikkelsen starter herfra ca. 20. 
Juni mad Knud Rasmussetl4 tidligere 

Th ule-Skonnert 17Sekongen" , der nu ejes 
at Gren~n~Sifrelse. 
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.Qp: TIL KANGEROLUGSUA~ 
Hans Ekspedition opretter .et nyt, fast St~ttepunkt 

mellem Angmagsalik og · Scoresbysund 

1 4 danske og 3 engelske 
Videnskabsmrend blandt 

Deltagerne 
En ny, dansk Basis i 0stgr~nland for den e·skimoiske 

Befolkning. 

SOM 'EKSTRABLA.DET har meddeJt, 
bliver det en stor Grenlands-8o=er 

i Aar med Jivli& Ekspeditionsvirksomhed 

baade i Vest- og 0stgrenland, og efter 

a.t vl forleden fortalte om Dr. Lauoe 
'Koch• at~rt a.nlagte Ekspedition, kan vi 

i Dag meddele Planerne for Kaptajn Ej

tlar Mikke1u~ Togt til 0stgrenland. 

Einar Mikkelsen starter llerfra ca. 20. 

J uni mt"d Knud Ra.smussen.s tidligere 

Thule-Skonnert ,Sekongen" , der nu ejes 

a! Gnmlands St;r.rei.Je. -~ 

Financieret al 
interessereJe Prioate 
Hans Ekepedl· 

tlon er flnansleret 
at lnteresaerede 
Prlvatfolk og In· 
etltutloner gen· 
nem en Komlte, 
der omfatter flere 
kendte Qrenlands· 

Navne, meM 
Qrenlande Styrel· 
ae har vlst eln In· 
tereeae for Sagen 
ved at stllle uSe-

kongen" til Dlt· 
position. 

Ekepedltionen 
kommer til at om
fatte en Rcekke 
dygtige, unge VI· 

denskabsmcend, 
der arbejder I en 
vis Tllknytnlng 
til Dr. Kochs sto
re vldenskabelige 
Treaarsplan. 
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Blandt dem bliver. Zoologen, ~lagi

at~r DeoerbtL og Jobs. V. J eru;ena Sen 

J en,y J tMen, der ligeledes er Zoo log. End-

hvilket yderllgere understregea ved, 
at Watkins ogaaa tager til 9stgren· 
la nd I Sommer paa en Orlenterlngs. 
ekapedltlon med 3 a 4 yngre, vlden· 
akabelige Kolleger. 

Einar Mikkeltcns Mnal i ferste Om

gang er KongercUug!uak, en estgren-

videre Geologen Mthl-Hansen, Botanike- Iandsk Fiord, midt i ·Christian 
:ren Boeker, sa.mt tre Englrondere Karto- Land og on~~rent midl;vejs mel)em 
gro.fen Spender og Geologerne Bredrene ma.gsalik og Soorcsbysund, Elor har man -Wouer, hvoraf den aeldste Broder arbej- allerede forberedt et Stetoopunkt for den 

esl(iiliO!sk'~'Bofolkning, -;;'g'(i'Ct e,r Tnnke n, 

nt Kapla.fn MikkciS<!n skal udbygge detoo 

Stettepunkt, opfere en Stationsbygning, 

dede for WatkiM under den engelske 

Ek8ped ition til Allgmagsalik-Distriktet. 

Ejnar Mikkelsens Ekspeditlon bll· 
· ver eaaledes med sine 3 Englcen. 
dare Udtryk for et vlst dansk-en· 
gelek Samarbejde I Bstgrenland, 

opretto "i>rovia.nWepot og u4fere forskel· 

Ligo andre Arbcjder, aaa. at dor blit'er en 

,.11 fo,yt Bo&i.f her tor Eakimoernt oo dan· 

Videnakab.fmc.end, 

Egne, der kortl~gges 
tmens gaar de tonkelllge unge 

Speclallster straks I Cang med derea 
Arbejde 1 Land, og man har torskel· 
nge lntereesante Opgaver, eom ekaJ 
lesee - bl. a . vii man e•ge ind til 
Bunden at et Par t)ldtll uudforakede 

Fjorde for at kortlmgge dem . 
Nnar Arbejdet ved Kangerdlugsuak er 

gno.r , ,Solkongcn" vidcce langs 

til et Par Job, bvor· 

det· endnu ikke kn.n meddeles, og sid~t 
September vonder Ekspedit\onen bjem. 

Som a.Jtid i Grenloodearbejdet, opst-aar 

1• ogsao. nu nye l\luligbedet· og Planer 

Bidste 0 jeblik, og Komiteeu, der fore

Ejuar Mikkel!l&ll! Ekspedition, vii 

ferst eli P ar Dage fer Afsejlfngen 

en naermere Redegerelse t.il Offent-
8 prJl. 
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D AN MA R KS INJ) SATS I GR 0 NLAN D 
EN SAMTALE MED POLARFORSKEREN, KAPTAJN EJNAR MIKKELSEN 

M EO berettiget Stolthed ~~n Po
larforskeren , Kaptajn Ejnar 

Afikkelsen - ganske srer1igt under 
den nuvrerende Konflikt - se til
bage paa den Bedrifl, han 0vede i 
1924, da han som Chef for den navn
kundige Koloniseriogsekspedition til 
Scoresbysund drog nordpaa for at 
hrevde Daomarks H0jhedsret over 
0stgr0nland gennem en Handling, 
der tog Sigle paa Fremtiden. 

Og da jeg ops0ger ham paa hans 
»Hvalfanger-Kontor« i B0rsen, er 
det heller ikke nogen Kontormand, 
jeg m0der, - hans sprendstige, mag
re Skikkelse og hans kraftigl marke
rede Ansigt vidner om en :\land, der 
har hold! sig i Form og naarsom
helsl vii kunne genoptage sin krek
ke Kamp mod Naturelementerne i 
det nordligsle og barskesle Danmark. 

- Uvordan ser De paa den dan
ske lndsats i 0stgr0nland ? Har vi 
hrevdet vor Stilling gennem vorl 
danskc Arbejde deropppe'? 

- Kan cler vrere nogensomhelst 
Tvivl? svarer Ejnar :\likkelsen med 1:1rm r~•. 

et llVast Blik under den stride, gna Haar- sige udelukkeodc vreret af erhvervsmres
manke. Lad mig nrevne Dem nogle tn- s ig Karakter, mens den danske i over
lende Tal: 0stgr0nland bar vrerel bes0gt vejende Grad har vreret af idee1 Art. Af 
af "27 danske Ekspeditioner (med Skib, Kyststrrekniogen har Danmark f0rst af 
I3aad eller Slrede) foruden 5 Enkeltmands- aile beujsl og kortlagt mere end to Tred
ekspeditioner med specielle, videnskabe- jedele; P.ngland, Fraokrig, Tyskland og 
lige Opgaver. Til Sammenligning tjener, Sverigc har udf0rt et Pionerarbejde midt 
at England og Fraokrig har haft hver 5 paa Kysteo, og bagefter har saa Danske

Ekspeditioner deroppe, Sverige, Tyskland re nrermere unders0gt de forskeJlige Egne. 
og Norge hver 3, Amerika 2 og Svejts 1. Danmark bar allsaa ikke blot Hojbeds-

Og stykker man Ekspeditionerne op i retten, men ogsaa arbejdsrnressigt den ab
Arbejdsenheder, saa staar Danmark end- solutte Forrang i 0slgrooland, og den 
nu finerel Af d e 3 norske var den ene norske Aklion maa derfor for enhver sag
Nanseos, som finansieredes af Dansker€'n kyndig forekomme ganske absurd! 
Etatsraad Gamel, og de to andre har - Var dct udelukkende ideelle Motiver, 
nrermest vreret til Forsyniog af Faogst- som f0rte til Scoresbysund- Koloniserin
mrend. Den norske lodsats er i den Grad geo? E ller ventede man, at Kolonien kun · 
en Bagatel i Sammeoligning med den de blive et indbringende Aktiv med Tiden? 
danske, at den slet ikke kan nrevnes i Scoresbysund· Kolooien blev anlagt dels 
samme Forbindelse, og den bar saa at for etfek tivt at udnytte Hejhedsretten ved 

at srette e l produktivt, dansk Arbej 
de i Gang og dels for at skaffe Ud
viklingsm uligheder for Eskimoerne. 
Kun den indf0dle Befolkning vii 
nemlig kunne klare sig deroppe i 
Lrengden - danske og norske .Jre
gere derimod nreppel Men for den 
eskirooiske Jregerbefolknings Vel
frerd var del n0dvendigt at sikre den 
s tore Kyststrrekninger. Og endelig 
var del en naturlig Opgave for os 
Daoske at skubbe vor Kolonisering 
saa langt mod .1'\ord, som muligt. 
~ogen 0kooomisk Vinding kan Dan
mark nreppe v~::nte sig af Scoresby
sund saa lidt som af vor tidligere 
Kolonisering af Angmasalik, der 
fandt Sted allcrede i 1890'erne -
/iyeledes for Eskimoernes Skyld, for 
at skalTe de m bedre Afsretningsfor
hold gennen en Koncentration. An-
1reggelsen af Aogmasalik-Kolonien 
har da ogsaa bevirkel, at denne Egns 
Eskimoer er gaaet slcerkt Jrem i - g1ve s1 
Kaar og d erfor ogsaa i Antal: Mens alle til Land, som er kortlagt af Danskel 
der i 90'erne kun var ca . 400, er der _ Er del ulrenkeligt, at der en Dag 
nu ca. 0001 :\len uden Koloniserin- kao opdages naturlige Higdomme i Lan

gen havde Landcts egne Indbyggere nrep- del, saa at del bliver en 0konomisk, vrer
pe kunnet klare sig. Det kan jo konsta- difuld Bcsiddelse? 
teres gennem mange Spar, at Befolknin- - Man har jo talt om Kul og Olie
gen engang har vreret langt talrigere der, men om saa var, jo, saa vilde Transpor
men er bukket under for de haarde Kaar. ten blive saa besvrerlig og kostbar, at det 
Nu bar Eskimoerne del godt som F0lge praktisk tall vilde vrere umuligl at ud
af Danmarks organisatoriske, kulturelle nytle saadanne Lejer. 
og hygiejoiske lndsats udfra rent ideelle - Men hvis man nu fandt Guld? 
Motiverl [freok, hvad der er ofret fra dansk - Ja naturligvis, de l vii de rendre Sli t-
Side af Arbejde og Penge for at skafle lingen, men del er nreppe sandsynligt, at 
Eskimoerne bedre Livsforholdl Og det det sker. Nej, den erhvervsrnressige Vrer
er da ogsaa del eneste, rene Naturfolk, di af disse Egne er sikkert Jig Nul. De 
som ikke er i Tilbagegang talmressigt, norske Fangstselskaber holdt jo ogsaa 
men tvrertimod i Fremgangl Vi har gjort belt op med at bes0ge Lande!. fra 1909 
vor nationale JErespligt og bar derfor til 1922, i aile de Aar var der ikke ecn 
Rettigheder nok at st0tte os til foruden norsk0vervintringsekspedition.Nej,Gr0n
de nationale og politiske, og naar Regne- land er i del hele taget ikke vorl Indien, 
brrettet g0res op, kommer Norge ynkeligt dct maa vi g0re os klarl. Befolkningen cr 

tilkort. Del hjcelper ikke, at de ou sen- forboldsvis fattig og K0beevn en ringe. 
der videnskab r Ek d·r d f ! • • 

- Men Fiskeriet er dog stigeode i Vest

greoland? 
- Ja, men for T iden c r Fiskepriserne 

meget ringe, det grelder ogsaa for Frer-
0erne, og del skyldes vel hovedsagelig de 
utrygge Forhold i Spanien, sam er langt 
den st0rsle Aflager af Klipfisk. Bliver 
Tilstandene i Spanien atter rolige og sta
bile, vil Fiskeriet i Vestgr0nland forhaa
bentlig igen blive rentabelt ... 

- Kan en Gr0nlreuder konkurrere med 
en dansk Arbejder? 

- Ikke om almindeligt Arbejde, det 
Jigger i det fri, ubundne Liv, Hacen er 
vant til gennem Aartusinder: Havel har 
givet d em all, hvad de beh0vede for at 
opretholde Livet. Del vilde ogsaa vrere 
Synd at bringe Gr0nlcenderoe ind under 
uort Samfunds Tvang med fast Arhejds
tid,- deer kun vant til at arbejde, naar 
de drives af Lyst og N0dvendigbed. Per
sonligt sretter jeg slor Pris paa Gr0nlren
derne og forstaar de res I ndstilling over
for Tilvrerelseskarnpen. Deer et Nomade
folk og vil nreppe uden at lide derunder 
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sige udelukkende vreret af erh vervsmres

sig Karakter, mens den danske i over

vejende Grad bar vreret af ideel Ar( Af 

Kyststrrekningen har Danmark f0rst af 

aile berejsl og kortlagt mere end to Tred

jedelr; England, Frank rig, Tysk land og 

Sverige har udfert et Pionerarbejde midt 

paa Kysten, og bagefter har saa Danske

re mermere nndersegt de forskeJlige Egne. 

Danmark har aJisaa ikke blot H0jheds-

. retten, men ogsaa arbejdsmressigt den ab

solutte Forrang i 0stgrenland, og den 

norske Aktion maa derfor for enhver sag

kyndig forekomme ganske absurd I 

- Var del udelukkende ideel!e Motiver, 

som fe r te til Scoresbysund- Koloniserin

gen? Eller ventede man, at Kolonien kuo

de blive et indbringende Aktiv med Tiden? 

Scoresbysund-Kolonien blev anlagt dels 

for e!Tektivt at udnytte Hajhedsretten ved 

at srette et produktivt, dansk Arbej

de i Gang og dels for at skaffe Ud

viklingsmuligheder for Eskimoerne. 

Kun den indfedle Befolkning vil 

nemlig kunne klare sig deroppe i 

Lrengden - danske og norske .Tre

gere derimod nreppel Men for den 

eskimoiske J regerbefolknings Vel

frerd va r det nedvendigt at sikre den 

store Kyststrreknioger. Og endelig 

var det en n aturlig Opgave for os 

Danske at skubbe vor Kolonisering 

saa langt mod ~ord, som muligt. 

~ogen akonomisk Vinding kan Dan

mark nreppe vente sig af Scoresby

sund saa lidt som af vor tidligerc 

Kolonisering af Angmasalik, d t"r 

faodt Sted allerede i 1890'erne -

ligell,iles for Eskimoernt"s Skyld, for 

at skaffe dem bedre Afsretningsfor

hold gennen en Koncentration . Ao

lreggelsen af Angmasalik-Kolooien 

bar da ogsaa bcvirket, at denne Egns 

Eskimoer er gaaet strerkt frem i 

Kaar og derfor ogsau i Antal: Mens 

dcr i 90'erne kun var ca. 400, er dcr 

nu ca. 9001 :\len uden Koloniserin

gen havde Landets egne lndbyggere nrep

pe kuonet klare sig. Det kan jo konst.a

leres gen nem mange Spor, at Befolknin

geo engaog bar vreret langt talrigere der, 

men er bukket under for de haarde Kaar. 

Nu bar Eskimoeroe det godt som Feige 

af Danmarks organisatoriske, kulturelle 

og bygiejoiske Indsats udfra rent ideelle 

MotiverlfJ'renk, hvad der er ofret fra dansk 

Side af Arbejde og Penge for at skafle 

Eskimoerne bedre Livsforhold I Og det 

er da ogsaa de t eoeste, rene Naturfolk, 

som ikke er i Tilbagegaog talmressigt, 

men tvrertimod i Fremgaogl Vi bar gjort 

vor nationa1e /Erespligt og bar derfor 

Rettigheder nok at stette os til forudeo 

de nationale og politiske, og oaar Regne

brrettet g0res op, kommer Norge yokeligt 

tilkort. ' Det hjrelper ikke, at de ou sen-

der videnskabe Eks 

gtve st 
alle til Land, som er kortlagt 

- Er det utrenkcligt, at der en Dag 

kan opdages nalurlige Rigdomme i Lan

d~t. saa at del bliver en akonomisk, vrer

difuld Besiddelse? 
- :\Ian har jo talt om Kul og Olie -

men om saa var, ja, saa vilde Transpor

ten blive saa b esvrerlig og kostbar, at del 

praktisk tall vilde vrere umuliql at ud

nytte saadanne Lejer. 
- Men h vis man nu faodt Guld? 

- .Ta nalurligvis, de l vilde rendre Stil-

lingen, men det cr nreppe sandsynligt, at 

del sker. Nej, den erhvervsrnressige Vrer

di af disse Egne er sikkert lig Nul. De 

norske Faogstselskaber holdt jo ogsaa 

hell op med at besege Lande! fra 1909 

til 1922, i aile de Aar var der ikke ean 

norsk Over vinlri ngsekspedi tion . Nej, Gren

land er i del hele taget ikke vorl Indieo, 

del maa vi g0re os klart. Befolkoingen er 

forholdsvis fatlig og K0beevnen rioge. 

- Men Fiskeriet er dog stigende i Vest

grenland? 
- Ja, men for Tiden cr Fiskepriserne 

m egel rioge, del grelder ogsaa for Frer

.eerne, og del skyldes vel hovedsagelig de 

utrygge Forhold i Spanien, som er langt 

den st0rste Afl ager af Klipfisk. Bliver 

Tibtandene i Spaoien alter rolige og sta 

bil e, vil Fiskeriet i Vestgr0nland forhaa

bentlig igeo blive rentabelt ... 

- Kan en Gronlrender konkurrere med 

en dansk Arbejder'? 
- Ikke om almindeligt Arbejde, det 

Jigger i det fd, ubund ne Liv, Raceo er 

vant til gennem Aartusinder: Havel har 

givet dcm alt, hvad de beh0vede for at 

oprctholde Livet. Det vilde ogsaa vrere 

Synd at brioge Gr0olrenderne ind under 

vorl Samfuods Tvang med fast Arbejds

tid,- deer kun vaot til at arbejde, naar 

de drives af Lyst og Nedvendighed. Per

sonligt sretter jeg slor Pris paa Greolreo

derne og forslaar deres Indstilling over

for Tilvrerelseskampen. Deer et Nomade

folk og vii nreppe uden al lide derunder 

kunne vrennes til et fastboende Folks 

Sreder - selv om de on i h.ejere Grad 

end far har fuste Bopladser. 

Men de er paa dern Vis dygtige til 

mange Ting, f. Eks. til Husflid, og de er 

Verdens bedsle Jregere. 
Og de er hjemmehereode i den Nalur, 

hvor vi andre - e·oten vi er Danske 

eller Nordmrend - kun kan leve i en 

kortere Aarrrekke ,og derfor stadig maa 

komme og gaa. De trenker ikke paa at 

drage derfra igen, og for os Danske bli

ver del derfor H ovedopgaveo at hjrelpe 

dem i deres Kamp mod Naturens Over

magi. Del er et Stykke dansk Arbejde, 

vi kan vrere bekendt ... 
- Og hvordan ser De paa den hj em

lige Bevregelse "Dansk Arbejde"~) 

- Jeg er afgjort Tilhrenger af den, og 

jeg har indpreotet dens Belydning i mine 

Berns 13evidsthed. Ingeo af dem vilde 

kunne treoke sig at k0be andet end dansk 

Arbejde ... At belrere sine Bern om Be

tydningen af at stelte del daoske Arbej

de, er enhver Familiefaders Pligl! 
HOWER JERRI I..£ 


