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nere A!U' sammen med den aftagen- landsk Koloni, er Synet et belt an- land regnedes i 1901 Sukkerforbrude Srelfangst. Men blandt aile Dods· det end tidligere; paa nogle Bille· get til 5 kg pr. Individ, i 1930--33
aarsager kommer ingen i Nrerhcden der ligner Gr0nlrendernes Huse en var det steget til 38 kg, omtrent
af Tuberkulosen, der i det angivne Samling smaa Trrevillaer; de gam· 11aa stort som i England og Sverige.
Tidsrum 1921-30 optraadte med meldags Huse af T0rv og Sten var Forandringen i Kosten bar sikkert
en 00delighed 16 Gange saa stor dog maaske nok saa lune. Fra Ad· lkke vreret til Gavn. Beklredningen
som i Danmark. En Trediedel a! ministrationens Side er der gjort er ogsaa vresentlig forandret, og den,
samtlige Doosfald skyldes den. De meget for at forbedre de tldligere der kun kendte Gr0nland for et
epidemiske Sygdom.me, som i det yderst primitive Renovations- og halvt Aarbundrede siden, vilde blisidste Tiaar bar raset strerkt, bar Vand!orsyningsforhold; at de sidste ve meget overrasket ved at se saa·
rendret Forboldet med D0dsaarsa- kan volde mange Besvrerllgbeder, vel Mrend som Kvinder nu vresent·
gerne, idet nogle af dem bar vreret hvor dcr som i Nordgronland er rra lig klredte som i Danmark, og det
morderiske, saaledes som siden skal 250-300 Frostdage aarllg, og hvor grenlandske Srelsklndsfodtej, Ka·
Vandet en stor Del af Aaret .maa mikkerne, afleste af Gummist0Vlcr
om tales.
ved at smelte ls, er ind· og andre europreiske Frembringelfremstilles
I det med mange Illustrationer
Forhold opfor- ser. - Fra aile reldre Beskrivelser
saadanne
lysende;
forsynede Arbejde om Sundbedsvilmed Va.ndet, af Grenland er det velkendt, at Ren0dsle
at
til
ikke
drer
kaarene i Gr0nland faar man f0rst
er da ogsaa ligheden lkke stod srerlig h0jt; Dan·
det
af
Forbruget
og
Besked om Bebyggelsen; det ses, at
Forboldene ske, som slaar sig for Brystet i den
med
sammenlignet
ringe
slden den f0rstc Optrelling a.f Boli·
Anledning, skulde trese · Museums·
Danmark.
i
gerne i 1884 er deres Antal for0get
H. P. Hansens Bog om
bestyrer
Kapltel,
e
vigtlg_
uhyre
det
Om
med 130 pCt., medens Befolkningens
I Jyllands Hedeegne
Renligheden
man
raar
Ernrerlng,
Gr0nlrendernes
Antal kun var steget med godt 50
saa vilde deres
Ulbage,
Aar
100
tor
og
Beaked,
indgaaende
selvfelgeJig
pCt., men Rummet l Husene er sta·
Men med Renmindre.
bllve
Hovmod
sket
vel
der
er
Henseender
ingen
i
dig overmaade lille i Forhold Ul An·
det utvivler
Grenland
i
llgheden
Gr0nland
1
Forandrlng
saadan
en
tallet af Personer. Den oprindelige
hvad og.
frem
strerkt
gaaet
somt
Tl·
tidltgere
I
Punkt;
dette
paa
som
gr0nlandskc Hustype, Hytten med
man
naar
sea,
kan
tydeligt
saa
overvejende
Vregge af T0rv og Kampesten, med der var Ernreringen
Badeom
lreser
B0ger
Bertelsens
l
vllde
der
bvad
fladt Tag og den lange, lave lnd· Landets Produkter,
gang er efterhaanden mere og mere sige Fisk og fremfor alt Srelhunde- anstalter og Skolebade ved gr0Jl·
forsvundet og bar givet Plads for k0d, hvoraf der I gode Fangsttlder landske Kolonit!r. Et glredeligt Frem·
Boliger, der nrermer sig den euro· Cortreredes uhyre Mrengder, under- skridt er det, hvad der i de sidste
preiske Type: sjreldent findes de tiden af voksne Mrend 4-5 kg dag- Aaringer er gjort paa Lregevresenets
gamle Ruder af Sreltarme, nu er der lig; de strerkt vitaminholdige indre Omraade. Det er ikke 100 Aar si·
nresten overalt Glasruder, ofte for- Organer af Srelerne spistes ogsaa. den, at der kun fandtes een Lrege I
boldsvis store, og Gulvene er nu ore· Nu da Srel!angsten er aftaget saa Nordgronland, een i Sydgr0llland;
sten overalt af Trre, ligesom en ind· strerkt, og Fiskeriet er bleven et den sidste var endda om Vinteren
vendig Trrebeklredning er alminde- Hovederhverv, er Fisk sam.men med afskaaret fra at komme andetsteds
lig. Men Trrehuse med Saddeltag og den ind!0rte D-vltaminlattige Kost end til den allernrermeste Omegn,
ofte to Rum, sjreldent flere, er mange Hovedern~ringen. Hvor st.rerkt For- li'gesom Patienter fra fjernere SteSteder bleven almindelige, og ser bruget af dansk Kost er steget, kan der ikke kunde komme til ham. Nu
man nutildags Billeder af en gr0n- ses af et enkelt Tal: I Vestgron- er der 10 Lreger i Gr0nland, 5 Syge·

bar optaget mange af Lregerstrerkt og maa ogsaa vrere en a!
Mrengde. Nu da Ernreringen med
OV<e<1cme·averne for a1 Lregevirk·
Fisk og dansk Proviant i saa vroi Gronland.
sentlig Grad bar afl0st Srelbunden
mrerkeligt og bedreveligt Ka~
som Nreringsmiddel, synes Skerblnndt Gronlamdernes SygdomSygeplejersker, der er Bernesana· bugen ogsaa at optrrede hyppigt
er T~ndernes Tilstand. Medens
torier, og der gores et slort Arbej- blandt Grenlrenderne. Forgiftningcr
olkningen endnu for et halvt
de for at belrere Befolkningen om herbjem.me er forholdsvis sjreldne og
Aar siden havde de prregundrcde
Dods·
som
Rolle
ringe
en
kun
spiller
er
Det
Grundsrotninger.
Hygicjnens
Tider
ill
Gr0nland
i
medens
aarsag,
og selv om de ikke
Bertelsen
Trender,
naar
t1gste
Grund,
ikke uden
af
Fortrering
ved
K0dforgiftninger
nogeu·
Lregevrosenet
at
fremhrever,
kunde - som man sagde - ..bruge
Iunde kan taale Sa.mroenligning fordrervet Hvallwd har vreret over- dem til at trmkke Sam ud", saa.
ordentlig hyppige; endnu i 1925 d0de var Tandrtekken dog et nyttigt og
med Forholdene i Danmark.
Det tredie Bind af Vrerket, som paa et enkelt Sted 25 Mennesker ef- meget brugt Redskab. Jeg mindes
lige er udkommet, hedder ,Det sled- ter Nydelsen af fordrervet Hvalked, aldrig, da jeg var i Gronland, at
vanlige grenlandske Sygdomsbille- og om langt sterTe Tal berettes der vrere blcve11 stillet overfor angrebne
de", og Meningen hermed er, at det fra tidligere Tid. Blandt Sygdom- Tl8llder hos den indfadte Befolkomtatter de Sygdom.me, som til Sta- mene er som nrevnt Tuberkulosen, ning; nu er Forholdet saaledes at
dighed findes i Landet, men ik.ke 5rerlig som Lungetuberltulose, Gr0n- der tales om angrebne Ttender 'hos
de epidemiske Sygdomme. En Del lrendernes store Svebe og Ulykke. 50 og 60 pCt. af Befolknlngen, ja.
Sygdom.me optrreder na.turligvis 1 Efter de i de senere Aaringer fore- en af de (ra Danmark udsendte
Grenland som i Danmark, og jeg tagne Unders0gelser bar det viat Tandlreger meddeler, at 1 1935 fandt
skal blot anf0re nogle af Forskelle· slg, at 12-20 pCt. af den undersag- han nrosten ikke mere en fejlfri
ne. Det har tidligerc vmret antaget, te gr0nlandske Befolkning viste Tega Tandrre.kke, et sergeligt, men utvivlat Krmft iklre fandtcs f Gr0nland, paa Lungetuberkulose; hvor vanske· somt Resultat af Befolkningens renmen denne Anskuelse bar vist slg lig Bekrempelsen af Sygdommen er, clrcde Ernrering, ruaaake vresentligt
at vrere forkert; Krreft findes, saa- vii let forstaas, naar man lreser om, paa Grund af det store Forbrug at
vidt det kan sk01Ules, i samme For- bvor !JEtbefolkede de grenlandske Plantefede (Kuthydrater). Af de
mer som berhjemme, men betydellgt Boliger er, og h0rer, at der ofte er Gvrige Sygdomme fortjener at omsjreldnere og bar lkke nrer den Be- en Tuberkul0s i bvertandet Bus. tales de saa hyppige 0jenlidelser,
tydning for D0deligbeden som her- De Forskelligheder i Sygdommens der giver sig Udslag i, at Bliadhed
hjemme. Skorbug var forhen de Optrreden i Danmark og Gronland, er 10 Gange saa bypplg i Grontand
arktiske Ekspe<titioners Plage, en som tidllgere har vreret omtalt, vi- som i Danmark.
Sygdom hvorat mange Ekspeditions· ser sig - i hvert Tilfrelde paa nogOmtalen af Sygdomme blandt
medlem.mer mlstede Llvet. Europe- le Steder - mindre end for anta- Grenlrenderne slutter med et intererne i Gronland led tidligere meget get: kun synes Blodspytning i Syg- essant Afsnit om de af Bertelsen
af den, Gr0Dlrenderne i langt ringere dommens Forl0b at optrrede meget ogsaa tidllgere i Litteraturen beGrad. fordi deres Hovedf0de, Sltl- hyppigt i Grooland. Under50gelse af sk.revne Nerve- og Sindslidelser hos
hunden, indeholdt saa rigellgt af C. Befolkningen for Tuberkulose, For· Grenltenderne, specielt den ejendomVitaminet, den saa yndede HvalbUd, anstaltninger mod Sygdom.mens Ud- melige Kajakangst, og endelig er
Mattak, me,et, og nogle Tangarter, bredelse og Behandling af de An· tilfejet Omtale at de hos de Danske
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i Gr0nland almindeligt forekom.mende sygelige Tilfrelde.
Ai bele Vrerket mangler endnu
den Del, som kommer til at omhandle de hos Gr0nlrenderne optrredende
epidemiske Sygdomme, et Aisnit,
som ikke vil blive det mindst interessante. Det vii jo sikkert komme
til at omfatte den i Hans Egedes
Tid optraadte og af ham saa Ieven·
de beskrevne Jioppeepidemi, der
bortrev et Par Tpsinde at Befolkningen i SydgnJDiand. Man vii ogsaa heri faa . Underretning om de
Epidemier, illdeliB af i Gronland hidtil ukendt Karakter, som bar her·
sket i det sidste Aarti og bragt saa
megen Ulykke. Det har navnlig
drejet sig om ondartede Influenzaepidemier med en saa b0j D0delig·
bedsprocent, at det fik Indflydelse
i et Par Aar pa.a Befolkningsmrengden, der aftog i Stedet for den ellers
konstante Tiltagen. Ogsaa af B0rnelammelse bar der vreret Epidemier
mcd h0j D0delighed blandt .de angrebne; Epidemier af Skarlagensfeber 'og af Rosen, der jo ikke herhjemme kendes som Epidemi.
Naar dette sidste Afsnit af Arbejdet om forhaabentlig ikke altfor
lang Tid kommer til at foreligge,
vii vi have et Vrerk om Sygdomsog Sundhedsforhold i Gr0nland, som
vii blive staaende gennem Tiderne,
og som g0r sin Forfatter al JEre.

1~

Gronlrenderne paa
Handelspladserne
faar Tuberkulose
De faar ik.ke tilstrrekkeligt
med animalske Produkter
MediclmJk Tldsskritt g0r
den unge norske Lmge Ame Hoygoortl Rede tor nogle Tuberkuloseun- j
ders0gelser, han har toretaget blandt
ca. 800 Eskimoer 1 Angmagssalik paa

I

Norcfisk

0 stgr0Illan<l

r

Hoyga.a.rd har konstateret, at I Angmagssalik led ca. 10 pot. at Befolkning en ved Handelspladsen at s.ik.ker Lung etuberkulose, meden.s man ude omkring paa Bopladserne fandt, at kun
1,5 pet. var a.ngrcbet.
Den norske Lrege fastslaar, at der
ved Handelspladsen var flere Smittcldlder end ude I Dlstrlktet. Sp0rgsmaalet er nu, hvorjor det forholder sig
saaledes.
De bygiejnlske Forhold er bedre ved
Handelspladscn end andre Stcder og
det samme grelder Rumforboldcne. Ogsaa Oplysningen er st0rre. Dct enestt!,
som er daarllger·e vcd Ilan<.lclspladsen
end ude i Distriktet er Ernrori11gen omkring Handclspladsen er dcr periodevis strerk Mangel paa animalske Produkter.
Dr. Hoygaard skriver: - Tubcrkuloscn hos de fritlevende Esklmoer er intot stort Problem. T11berkul0$Cn cr b!evet ct Problem i og v ed KolonlsatioiiCII.
HaL efterlyser de gunstlge Resultate'laf Kampen mod Tuberkuloscn p:u
Vestkysten, hvor man I en Menneskealder bar drevet Propaganda for Renlighed, bygget Sanatorier o. s .. v. og
fastslaar til sidst, at det eoeste effck- ,
tive Middel mod Tuberkulosen i Ang- 1 ,
magssaUk er Dcccnt,·al£sation.
- En eget europooisk Aktlvitet 1
A ngmagssalik vii, selv om den sker a.f
ideelle Hensyo, let bevit·kc en 0gct
Centralisation a.f Befolkningen med
dcraf felgende daar l!g Fangst og Ernoorlt:lg. -- Hoygaard tilf0jer, at Midlet Decentralisation dog kun bar teo- c
r etisk Vrerdi, for saa. vidt som Udvik- s
llngen gaar 1 modsat Retning, Befolk·
ningen eges strerkt, og Fangsten at- F
t ager.
9,-g.
p
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par fraKtdampere som har tatt
bjem 3500 tonn saltfisk, sA. det ser
da ut til at det er p~krevet A. ha
en silk {l.pen havn P~ det ellers
lukkede Vest-Gr~nland. Det er
bare spl!lrsm11 nl\r danskene m~ gl
t!l ipning av flere havner pA. den
reldige kyststrekningen . Det viser
sig at d~nningene av den veldlge
lesere vii slkkert dr. Arne H ~ y- 1oprusLnlngen verden over ogs~ har
g a a r d :: artikkcl om cDc hygienl- t•:\dd det avsldesliggende Grl!lnland
gjelder kryolit.t-skibningen.
~ke forhold 1 Angmagssal!b vrere Det
Han bar g)ort endel undersjjkelser Dette mineral er av ;,tor betydning
over hustypene og hevder bl. a. at for fremstilling av aluminium o~
polar-~en.
dt> gamle sklnn- og spekktak bl!lr clet blev 1 1937 skibet 50,000 tont'l
Det Orl!lnland.ske Selskab 1 Dan- innii!li"es lgjen for at husene kan _ dels med norske blUer. I avgl!t
mark sender hvert a.r ut en publi- bli tettere og bedre A. bo L Hvad tll staten blev der betalt 7 m1lllo·
kasjon. IA.r A.pner A.rboken med re- opvarmningen angA.r glr han den I'N kroner bare for 1.937. Fra 191~
!trat a v res ten for dlrektl!lr D au- pnssige oplysnlng nt en tranlampe t,il ifjor har den danske stat tatt
Grl!lnlands utvikler om trent snmme varmen 1r.n 35 ml!Honer pa disse grubene
1
g a a r d·J ens en
Blandt bokens verdifulle stof!
Styre, $Om for el1 , }i~ sidell feiret som en elektrlsk ovn ptt 1 kilowatt25-A.rs jubU~um . so~ «Gr~ nlands- time. Rensllgheten 1 og omkrlng nnner >'i en lengere artikkel om
mann, . Vi visstt"fo••:ha. f~r at hr. h•lSene er ikke stl. god som den bl!lr nordmannen Hans K n ll t sen, so1r
Daugaard·Jen~n ~<' ett ubestride- vrere - vask lnnskrenker slg gjer- ~jorde e.1 betydningsfull Innsat'.$
llg kra!t o~ ~·.~Q"strekes da ne til anslkt, bender og hnls. Ttl- KonebA.tekspedisjonen til 0st-Grdn
cg.sA. til g9.&8811.d~ttaler som blev bt-rkulosen synes srerlig A. trives 1 l;md 1883-85 som geolog og mine
holdt ptl. enttteK\ilor..11am og som ce st¢rre hus. Forfo.tteren antar ralog.
optar 23 tryltte~r Det kan en at ernrer!ngen spiller en st¢rre roUe
kalle hyldest. l.t~~vrlg k:lll A.rs- J ruberlwloseproblemet enn selve
•"
skrlftet vre11e. MtA& A. studere for boligforhuldene. I artlkkelen pekes
oss nordmehD'I tJic im artlkkel om oet p~ endel tlng som bf}r tns op
Thules histor(e 1atV overrettssakff!- ul reallsasjon for !'l gji'Jre de innrH Rudolf ~ 5. tl.'d Hlr vi slledes fcdte mer selvhjulpne.
I en notis om Frerlngerho.vn hi'Jre at det nordv~tlige Grj!Snland
altsa cen eneste havnen pfl. Vest-Or¢nt~r var ingenma.nnsland u:kurat det som har vreret hevdet- land som er ~pen for aile nasjoners
fra norsk, men bestrldt fra dansk sklb - var 1 1937 bes~kt av 84 skib
a1de. I Arboken at{l.r det pa trykk. n1ed ca. 400 anlpJp talt, foruten et ,

Opmstningsd~nningene ogsa
nadd Gronland.

Boligproblemer og tuberkulose pa

Takket vrere Knud Rasmussens
innsikt og foretagsomhet blev ogs~
c:enne del a v Grr;inland dansk. De
danske myndigheter lntercsserle
s1g i hvert tall meget minlmalt for
d~nne delen av ·landet ifr;ilge A.rcoken.
Av ~rerlig Interesse for norske
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Stat istik en ove r Syg dom me og D0d sfal d er
gan ske
ufyl des tg0r end e og omf atte r ikke eng ang
Halv dele n af Befo lknin gen

Eo . Maod Ira 8stgrenland om Lregelorholdene
Forb indel se med vore Artik ler
forny lig om Lregeforholdene paa
0stgn mlan d, hvor omkr ing 1000
Menn esker var gansk e uden LregehjreJp, har vl. modt aget en Rrekke
OpJysning er fra en Mand, der er
srerlig kend t med Forholdene i de
estgn mJan dske Distr ikter efter lrengere Tids Opbold der.

I

•
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Kan Handelens Folk komme r undt,
kan en Lrege ogsaa.

0stgn mland er imidle rtid gansk e isoler et.
Sejltu ren over aaben t Vand fra Angm agsalik til nrerm este Koloni i Sydgrenland er 1
over 1000 Kilom eter.
Det er en Be:Colkning paa 1000 Mennesker, som er uden nogen som belst Lrege hjrelp.

124 Mennesker p.aa Chris tians e har
Lrege, 1000 Mennesker paa Grenland
har ikke nogen.

Til Samm enlign ing bar vi allere de tidligere anfer t, at Kap York Distri ktet omkring Knud Rasm ussen s Statio n Thule bar
en Lrege. Der er ikke 200 Menn esker her,
men Knud Rasm ussen tmekede ikke, at
dette Distri kt skulde va~re uden nogen Laegebjrelp. Nu bvor Grenl ands Styrel se bar
overta get dette Distri kt, bliver det inte~
essan t at se, om de felger deres bidtid ige
Pl"aksis og inddra ger denne Llege , der efter Grenl ands Styrel ses Menin g altsaa er
gansk e overfl edig. Det er ogsaa saa uhyre
let at sidde her nedo j Keben havn og se,
om en Laege er nedve ndig eller ej oppe
paa Gr011l and. Mon Grenl ands Styrel se
vilde bryde sig om at leve paa 0 stgren land i et Par Aar med kun Skibs forbin delse een Gang om Aal"et og ingen Lrege.
Til Samm enlign ing med Forbo ldene her
nede i Danm ark kan det anferea, at den
dansk e Stat betale r en Lalge paa Christians e, skent der her kun er 12' Indby ggere, og at det her er meget Jetter e at
komme i Forbin delse med Omverdenen .

Vedko mmen de oplyser overfo r os, at det
Ddmre rket er mulig t at lese Lreges pergs maale t paa 0stgre nland . Der er i gan.skc
uhygg elig Grad Brug for en Lrege i dette
Distri kt, og naar Grenl ands Styrel se med
Direk ter D a u g a a r d - J en s en i Spidsen hrevder, at en La~ge ikke kan udfyld e
11in Opgav e paa Grund af de store Afstande, som det drejer sig om, saa er dette
gansk e urigti gt.
Som vi allere de har fremh revet i en tidligere Artik el, er det mulig t for Bande lens F olk at komm e rundt i Distri ktet, og
ll&a kan en Lrege vel ogsaa . Der
er selvfjjlgel ig mege t store Vansk elighe der, men
clet er der i aile Distri kter i Gnml and. Om
Forho ldene i 0stgre nland skulde vrere
daarli gere end for Eksom pel i Julianehaabd istrik tet e r proble matisk , for ogsaa
her voide r lsen store Vanskelighe der.
Om Somm eren kan man komm e rundt
med Motor baad, og selvom der skulde v~ere
JsvaM keligb eder, kan man altid i Stede t Hemm eligh older Gren lands Styre
lse
ltomme over Land. Om Vin teren rejser
den virkelige Sund hedst ilstan d
man med Slalde eller paa Ski enten over
paa GrenJand.
l sen eller over Land.
I F oTbind else med Sundh edsspe rgsma aUnde r Epidemien kom Sygeplejer- let er der fomv rigt et andet s tort Problem. Vi har omtal t, at Direk ter Dauga ardsken rund t.
J ensen efter sin sidste Inspe ktions rejse
Under den frygte lige Epide mi, der hrer- medde
lte, at SundhedstilBtanden var god,
cede Distri ktet omkri ng Angm agsali k for skent
flere Distri kter var afspre rret paa
et Par Aar siden, lykked es det Sygep lejer- Grund
af frygte lige Epid_emier .
l!ken at komm e rundt til den stsrst e Del
Grenl
ands Styrel se seger imidle rtid og..r Distri ktet, og naar det er mulig t for
en Kvind e, kan en Mand vel gere det saa paa denne Maad e at hemm eligho lde
samm e. Grenl render ne komm er fra aile Bo- de virkol ige sundh edsmressige F orhold paa
pladse rne til Kolonien, naar der er noget Grenl and, idet de officielle Rappo rter er
vigtig t paa Frerde , saa alene som Konsu- gansk e misvisende og ufylde stgere nde.
Hvert Aar udsen des der fra Sundh edsJent kunde en Lreg~ gere et ubyre Arbej de.
styrel
sen i Danm ark en ,Medicinalberet-Styrel sen tilside sretter imidle rtid ethve rt
Hensy n. Man skyde r sig ind under de ning for den dansk e Stat". Den er ucJarmll!rk eligst e Begru ndelse r, som er gansk e bejde t ved Beret ninge r fra Embe dslreg erne,
uhold bare. Saaled es var Sp0rg smaal et om det vii sige fra de forske llige Kredslreger.
L:egehjrelp til 0 stgren land fremm e i Rigs - I denne Beretn ing f indes ogsaa et Afsni t,
dagsu d valge t !or nogle faa Aar siden, og som omhan dler Grenl and. Man skulde nu
her medd elte Gronl andsk e Styrel se, at der tro, at det var en tilsvar ende Statis tik som
ikke var Grund til nogen Lrege i 0 st- for Danm ark, men her bliver man sergegrenla nd og drog Samm enHgn ing med Ko- ligt skuffe t. Afsni ttet om Grenl ands Sundl onien Frede riksha ab. Frede riksha ab har hedsti lstand er udarb ejdet af Grenl ands
ingen Lrege , sagde G~onlands Styrel se, Styr else og i hejest e Grad ukom plet og
dermed uri gtig. Grenl ands Styrel se m
lfRTfn r Ml.nnro "" A ""_,
1
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Statis tiken over Sygdomme og Dedsf ald er gansk e
ufylde stgere nde og omfat ter ikke engan g
Halvd elen af Befolk ninge n
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En . Mand Ira 8stgrenland om Lregelorboldene
Forbi.ndeJse med vore Artikler
fornyli g om Lregeforholdene paa
0 stgnm1and, hvor omkrin g 1000
Mennes ker var ganske uden Lregebjrelp, har vi modtag et en Rrekke
Oplysn inger fra en Mand, der er
srerlig kendt med Forhold ene i de
estgnm landske Distrik ter efter lrengere Tids Ophold der.

I
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Kan Bandel ens Folk komme rundt,
kan en Lrege ogsaa.
Vedkom mende oplyser ove:r:Cor os, at det
Ddmrerke t er muHgt at lese Laegespa rgs·
maalet paa 0stgrenl and. Der er i ganske
ohyggeli g Grad Brug for en Lmge i dette
Distrikt, og naar Grenland s Styrelse med
DirektMr D aug a a r d ·Jense n i Spidsen haevder, at en Lmge ikke kan udfylde
sin Opgave paa Grund af de store Af.
stande, som det drejer sig om, saa er dette
ganske urigtigt.
Som vi allerede har !remhoov et i en tid·
ligere Artikel, er det muligt for Handelens Folk at komme rundt i Distrikte t, og
saa kan en Laege vel ogsaa. Der er selvfelgelig meget store Vanskeli gbeder, men
det er der i alle Distrikte r i Grenland . Om
Forholde ne i 0 stgrenlan d skulde vmre
claarlige re end for Eksempe l i Julianehaabdist riktet er problem atisk, for ogsaa
ber volder Jsen store Vanskeli gheder.
Om Sommer en kan man komme rundt
med Motorba ad, og selvom der skulde voore
Jsvan.ske ligheder, kan man altid i Stedet
tomme over Land. Om Vinteren rejser
man med Slaede eller pa.a Ski enten over
lsen eller over ~d.

0.stgr0ll land er imidlerti d ga.nske isoleret.
Sejlture n over aabent Vand fra Angmag salik til nmrmest e Koloni i Sydgren land er 1
over 1000 Kilomete r.
Det er en Befollmi ng paa 1000 Mennesker, som er uden nogen som heist L regebjrelp.

124- Mennes ker paa Christianse bar
Lrege, 1000 Mennesker paa Gr&nJand
bar ikke nogen.
Til Sammen ligning bar vi allerede tidligere anf,n·t, at Kap York Distrikte t omkring Knud Rasmuss ens Station Thule bar
en Laege. Der er ikke 200 Mennesk er her,
men Knud Rasmuss en en.skede ikke, lt
dette Distrikt skulde vmre uden nogen IAegehjrelp. Nu hvor Grlimlands Styrelse bar
overtage t dette Distrikt, bliver det interessant at se, om de felger deres hldtidige
Praksis og inddrage r denne Laege, der efter Grenland s Styrelse s Mening altsaa er
ganske overfled ig. Det er ogsaa saa uhyre
let at sidde her nede i Kebenha vn og se,
om en Laege er n0dvend ig eller ej oppe
paa Grenland . Mon Grenland s Styrelse
vilde bryde sig om at leve paa 0stgrenland i et Par Aar med 1run Skibsfor bin·
delse een Gang om Aaret og ingen Lmge.
Til Sammen ligning med Forholde ne her
nede i Danmark kan det an!eres, at den
danske S tat betaler en Laeg.e paa Cllristianse, skent der her k un er 124 Indbyggere, og at det her er meget Jettere at
komme i Forbinde lse med Omverde nen.

Hemmeligholder Grenlan ds Styrels e
den virkelige Sundhe dstilsta nd
·paa Gr&nJan d.

I Forbinde lse med Sundhed sspsrgsm aalet
er der forevrig t et andet stort Prob·
Under Epidem ien kom Sygeple jerlem. Vi har omtalt, at Dtrekter Daugaar d·
sken rundt.
Jensen efter sin sidste Inspe'ktionsrej~
Under den frygtelig e Epidemj , der haer- meddelte , at Sundhed stilstand
en var god,
gede Distrikte t omkring Angmag salik for skent flere Distrikte r var
afspaerre t paa
et Par Aar siden, lykkedes det Sygeplej er· Grund af frygtelig e Epi~emie
r.
sken at konune nmdt til den sterste Del
Grenland s Styrelse seger imidlerti d ogaf Distrikte t, og naar det er muligt for
saa paa denne Maade at hemmeli gholde
en Kvinde, kan en Mand vel gere det
de vir'kelige sundhedsmaessige Forhold paa
aamme. Grenlaenderne kommer fra alle Bo·
Grenland , idet de officielle Rapport er er
pladsern e til Kolonien, naar der er noget
ganske misvisen de og uiyldestg erende.
vigtigt paa Fa!rde, saa alene som KonsuHvert Aar ud.sendes der fra Sundhed slent l<unde en Lmg~ gere et uhyre Arbejde.
styrelsen i Danmark en ,:M:edicinalberetStyrelse n tilsidesa etter imidlerti d ethvert
ning for den danske Stat". Den er udarBensyn. l't!an skyder sig ind under de
bejdet ved Beretnin ger fra Embedsl aegeme,
ml!l!rkeligste Begrundelser, som er ganske
det vil sige fra de forskelli ge Kredslaeger.
uholdbar e. Saaledes var Spergsm aalet om
I denne Beretnin g findes ogsaa et Afsnit,
Lliegehjrelp tit 0 stgrenla nd fremme i Rigssom ombandl er Gr9llland. Man skulde DU
dagsudvalget for nogle faa Aar siden, og
tro, at det var en tilsvaren de Statistik som
her meddelte Grenland ske Styrelse , at der
for Danmark, men her bliver man sergeikke var Grund til nogen Looge i 0stligt skuf!et. Afsnilte t om Grenland s Sundgrenland og drog Sammen Hgning med Kobedstilst and er udarbejd et af Grenland s
lonien Frederikshaab. Frederik shaab bar
Styrelse og i bejeate Grad ukomple t og
ingen Lmge, sagde Grenland s Styrelse , dermed urigtig. Grenland
s Styrelse medtaderfor behever Angmag salik heller ikke at ger nemlig kun nogle enkelte
Distrikte r og
have nogen. Intet er imidlerti d mere fejl- forskelli ge de :Corskellige
Aar. Det siger
agtigt, og det er kun, fordi Medlemm erne sig selv, at man :Caar en
ganske forvraena:f Rigsdag~:~udvalget er ganske uden Kend - get og helt igennem
urigtigt Billede, naar
a.kab til de faktiske Forhold paa Grenland , et saadant Material e ikke
er ensartet og
at de tager en saadan Forklari ng for gode omfatter aile Distrikte
rne. Meddele lseme
Varer.
er saa mangelfu lde, at de som Regel ikke
Frederikshaab er paa Sterrelse med engang omfatter Halvdele
n af den gren.Angmag salik, og den bar ingen Laege, men fandske Bcfolknin g.
dcrmed herer Ligheden ogsaa op.
Gr9llland <> Styrelse er ganske ansvarsl es
Frederikshaab Jigger midt mellem to med Hens yn til Sundhed
stilstand en paa
Lregedis trikter, idet Loogen ira Ivigtut og Gr0nland , og de :forhjndr
er altsaa endog,
Lregen fra Godthaa b udmmrk et kan komme at oer kommer faktiskc
Oplysnin ger frem,
til dette Distrikt. Er der noget vigtigt, saaledes at man klart
og tydcligt kan
kan der altsaa kommc Laegehjoolp, og det danne sig ct Jlillede a[
Forholde ne i det
aker mange Gange om Aaret, at Godt- vreldige Land, hvis Kolonisa
tion Danmar k
baabsl.re~en kommer til Frederikshaab. bar paatage
t sig.
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en Befolk nin g paa lidt ove
r 100 0 Menncske r paa 0stg ron lan d, og
at den ne Bef olk·
nin g er hel t uden Lrege. Ma
n kan jo ikk e
god t kald e de to Lregebeseg
, der har fun det
Ste d i nogle enk clte Dag e med
man ge Aar s
Mellemrum, for fors var ligt
.
For evr igt ska l vi ved Lej
ligh ed vcndo
tilb age til dett e meg et inte
ress ant e Pro blem.

Grenlandske Styrelses Direkter hmvd
er, at Ostgrenland er
for spredt beboet til at bre1·e en
lrege

Hejst en Gang om Aaret en lrege
i et Par Dage
I Anl edn ing nf Lref. Eks . vreret der opp e med
ge.s per gsm aale t paa
Skib og har
faa
et et Hon ora r for .e:it Arb
0st gro nla nd, som vi
('jd e.
- Han har kun v:el'et
har bes kre ftig et os
dc1· en enk eli
Gan g?
med i et Par Art ik- Nej , han bar vreret der
ler, har nAt•bejder·
to Gan ge, og
dcsuden er der en Syg eple
blad et" haf t en Sam jers ke, og der
bruges ogs aa nog et til Med
tale med Dir ekt er
icin. For evr igt
var der tidl iger e en Kol oni
IJau{faard..Jcnscn fra
bes tyre r, som
hav dc en Kone, der hav de
Gro nlan ds Styrel.sc.
lidt For stan d
paa Med icin, og hun bar
Vi fore spu rgte Diogs aa faa et et
lme Hon ora r der for.
relc tere n, om der al- Dau
gaa1·d-Jensen.
d rig hav de vreret no- .
Men som sag t, For hol den e
er tl'lcget van gen ove rvin tren de Lrege paa
0stgTGnland. skelige paa 0 stgr onl and , og det er del'for,
Ber ti! sva red e Dir ekl ere n:
vi ikke har sen dt nogen
Lreg e derop.
- Nej , det har der ikke
, udo ver den
nor ske La>ge, som De ogs
aa har om talt .
Na ar Ha nd de ns Va r er ka n
Om Som mer en er det ske t,
at dcr er tag et
for
en Lrege op med Ski bet og
deJes , ka n Lre~en ve] o:,?;saa
har yde t Behan dlin ger og giv et Raa d.
k 01 nm e r undt.
- Taget· han saa op med et
Skib og ned
Saa vid t Dh· ekt er Dau gaa rd-J
med det nresle?
ens en. Men 1
man kan jo her til foje ads
- Der gaa r kun eet Skib
kill
ige
Kommen -1
aar ligt t il de tare r. Der
er for det fet·ste Spe rgs maa
estg ron lan dsk e Kol onie r, saa
let
det kan han om at komme
run dt til de fot·skellige Boikke. H an t.ager op med Ski
bet, og den Tid pla dse r om
Som
mcren. Han dele n kan jo
det ligg er ved Kolonien fore
tag er han saa komme run
dt med sine Var er, de kan
Kon sult atio ner og lign end e
ikke ~
Arb ejde .
tran spo rter es i Kaj akk ern e,
saa naa r det
kan lade sig gor e, .saa kan
Lregcn vel ogDistr iktel er Ine~?;e t udstr
ak t. saa komme igennen1. Og om Vintere
n er
For ovr igt vii jeg gem e ben
ytte Lej lig- det. bety deli g Jeit(!re at kommc run dt
ved
heden til at rett e nogle Bem
H
jrelp
af Slrederne.
rerknin ger t il
Dem i Anl ed nin g af disse,
sikk ert velmeL:e gem e i 0stg ron lan d har
ogs aa stor e
nende Art ikle r. 0st gronlan
d er meg et ud- Dis trik ter, de ska l igennem.
De to Looger
stra kt, det har en vreldig
Kys tstr:ekning i Juli ane haa b bat· saa lede s vrer
et paa Rejse
med mt>get spr edt Bebygg else
, og om Som- i ikke min d re end 238 Dag c,
hvo run der de
mer en er der Jsv ans keli ghe
der, saa Lreger - bar tiJb agelag t den fab elag tige
Strr ekn ing
ne ikk e kan komme run dt.
Grenlrendem e af 14,000 Kilometer, saa ma n 1·eg
ner med
kan kom me igen nem med
der es Kaj ake r, de stor e Tal .
men det ~r meget van skt>
ligt med 1\fotorbnadt>.
1

I

De t vH de ial t ku n k os te
Hvo r sto rt er Dis trik tet?
Ja, hvi s man regnel· i syd lig
Ret nin g, I 54 00 Kr . at faa en Lre:,?;e .
der vel om krin g 470 km til
den yde·rste
Den Konto paa 400 0 K1·.,
de af Dis trik tet.
der anv end es
til mid lert idig Lregehj:elp
, bur de ophreves.
- l Fin ans lov en er der opf
ert en Post, De~ er ma; rke
ligt
bed der mid lert idig Lregehjr
elp til 0st - pleJ ersk en 1 An , at. ~dg~ften til Sy~
gma gss ahk 1kke !ald er md
den lydet• paa 4000 Kr. ,
1
hva d und er den almi~delig
e Konto, s~m hed der
de Pen ge bru gt til?
Sygeh~senes D~·,_ft, saa lede
_ Vot· Lregekonsulent Dr.
s som 1 de and re
1
Bertelsen bar Kolome r. Med
1cmen,
bru ges , ma a af
sam me Gru nd fald e indder
und er den ne Konto.
Det bur de vrere saa lede s,
at disse 400 0
Kr. fors van dt af Regnsk abe
t og blev er- 1
sta ttct af Len nen til en Lreg
e, der and ra·
gcr 5400 Kr. plu s viss e
min dre Tillreg.
Budget tct blivel' ikke ove ran
stre ngt af den
Gru nd, og Bef olk nin gen paa
0st gre nla nd
den Lrege, som de trod s
alle For sikom vanl'lkelige Arb cjds forh
old ikke
undvrere. De Opl ysn ing er
om Epi deHrergen, som vi har om talt
i vor
•1au~~:·ere Art ike l, vise
r, at der e-r Brug for
Lrege. Kan en Epi dem i bre
de sig ove r
Bef olk nin g i et sto rt Dis trik
t, saa slrulde
man tro, at Lregen ogs aa kun
de bevrege sig
lige saa hur tigt , og lidt
til end da.
Vi kommer ikke udenom,
-

I
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L1ger paa Granland!
Danmark forsemmer fuldstcendigt det kulturelle Arbejde
blandt den grenlandske Befolkning

NU

har vi belyst et Par Sjder af Livet
paa Gcenland, i Dag skat vi undersege
C:lch kulturellc Arbcjde.
Danmark hac i sit Forbold ovecfor Granlrendeme anvendt nogenlund e de samme Met oder som Engla:nde rne, at sen~e Missiooa::rcr
ud og lade dem klare hele det kulturelle
Ar~jde. Derfor er Grenland i Dag nar:sten
uden oog-en specie! greolandsk Aaodskultur.
Hele det grenlandsk e Skoleva:sco er unaerlagt Kirkeo. Prrestemc er Skolcns Overhovedcr, og La:rerne i de grenJandske Folkeskoler, de saakaldte Kateketcr, er prar:steuddannet.

Den. danske Pr~$t maa have
sin Prredik en oversa t a/ sin
T jeneste pige.

Der er komme t flere Prrester,
men ikke flere Lreger.
Ved Dirckt0c Oaugaard- Jemens Jubil.eum
for kort Tid siden benyttede de borgerlige
Blade Lejl.igheden til at hzeve bam til Skyerne: og £remb.eve. bvor meget han havde
gjod for den grl'!nlandske Befollming ogsaa
paa Kulturens Omraade. Ocr er derfor ganske
t<£rli&' Lejligbed til at undersege lidt af den En Side af en russisk S kolebog trykt paa
Udvikliog , der er skel paa Greoland paa det eskimoisk Spror. l Mod~retrung til cle grnkulturelle Omraade.
laDdske Skolebege r er den illustrel"et oc
I 1912, da Daugaard-/ett.Sna trttadu h1 Tebten er uade.-holdende. specielt tilrettesom Direkttlr, var der 14 Pr<Bsftrr elln lact for de Ting, de.- kan interesser e et
Barn oppe i Tsmarken te.
f'Ttlllsteviede Overkatekettrr og Medhjfl!lJ>ue. ){" cr der :W. saa der cr sk'll en
r;anske n)ldrlig FoThnjdse af Antallet. Skolen fri nogle Doge imellem, for at luzn
Samtidig maa man ogsaa r~wvne, at dcr kan gaa f1aa fagt {or at skaffe sig noget at
d1"11f,tmg var 6 Llllg~stillingtrr i Grtmland, s(Jise! Greolands Styrelse Jenner nemli! si ne
mt"m dN' nrt ktm trr '1, altsna en Vtl!lut grenlandsk e L:ucrc saa clcndigt. at de ikke
{faa e11 encste. samtidig med at deT er kan lcvc af La:rcrge roiogen alene.
En semioaricu ddaonet Katelcet, der altsa.a
ltommet hf'le 6 nye Prt~~tster. Det sku/de
synes. al det havde vt1!1'et meTe ned~ har faaet en for Grenla:nd ere hej Uddantligt at faa sendt /lere Ltl!ger derop for nelse,
kan 1om fa<~. en Bcgyndels eslen paa 400
at sorge fo:r det legemlige Vel, i Stedet
Kr.
om Aaret, stigende efter 25 Aars Forlab
/or at for• ge Prt1!slt>talle t.
til 800 Kr., som er det hejst opnaaelige .

Skolen rnaa ltolde til paa
Kirkel o ftet.

Eo Kateketskoleuddannet, den nresthejeste
Uddaoncls e, kan faa fra 240 til 480 Kr. om
Aarct, og bvis det er en Kvinde kun det

Skolelokalerne, for at bcgynde med de
Omgivelse r, er under al Kritik. 1 enkclte ydrc
Ko- halve, fra 120 til 240 Kr. Endclig faar en
lonier er der srerl.ige Skolebygoinger, me.n privatudda nnet 150 Kr., som kan
stige til $00
mange Steder finder Uoderviso iogen Sted
paa Kirkelofte t, eller i s<erlig adskiltc Rum i efter 15 Aars Forleb.
Kirk.cn. Man serger nemlig {eTst og fremmest
Naar man t.enkcr paa, at Priscrne er no'for Kirker, saa kan llnderoisn ingen oltid genlunde som her i Danmark, scr man,
hvor
komm4 i audcn RLekke.
Der er 105 Skoler paa Grenlaods Ves.<I<V'" , elendigt det cc at va:re Lrerer paa.
Grenla.nd.
talma:ssigt set et (orboldsvis g-odt Antal,
skal mdrommes Styrehco. Men hvordan
disse Skoler. Vi bar aJlcrede nrevnt, at
af dem ma.a holde til paa Ki:rktlofter,
cfter Grenlands Styrelses Meddelels er maa
Undervisn ingeo i de 51 af Skoleroe forcgaa i
Katekctcn s Stue. og d.a de groolandsk c H
er smaa og da:ulige. kao man danne
e ~ Rillede af, hvorledes Forholdene er i en
saa-dan . ~kole".

Camm eldags og daarlig t
Materie l.
Man har fra Gr0nlands Styrelse gjort alt
muligt for at faa det granlandsk e Sprog og
den gronlandsk c Kultur sat i Skammekrogen.
Det er kun rioge, bvad der er udkommet af
Boger paa Grenlandslc. Oct vigtigste ec noglc
cnltelte meget forreldede og durlige Skolebeger, keeelige i Tndhold og kedeJige i Tryk,
n~"Sten uden nog~o BiUeder.
l:lviJ man dcager en Sammenlig ning mcd
det kulturdle Arbejde, der geres fra. SovjctUniooen mellem de asiatiske Eskimoer, falder Arbejdet paa Gr«nlaod uhyggeligt igennem. Sovjet-Uo iooen bar skabt et Sltriftsprog
for E&kimoerne, de bar udsendt moderne illustrerede og Wlderboldeode Skolebege.r, og en
god Literatur paa eskuooisk Sprog, mens man
paa Grenland ikkc • · naact meget lrengere cod
til det ny T esllmcnte.
1

Lw,.ere n nwa gaa paa ]agt /o•·
at kunne leve a/ Lpnnen .

I Almindeli Jhcd undcrvises dcr 200 Dagc
om Aarct. men Styrelsen maa iodromme, at
dctte ikke bliver geoncmfo rt paa de mindre
hvor LaJter£' 11 cr 11edt til at give

~~ :~:j~ds~e Rr~~~ec:l::~nt~i/rti

le! :
ster, - ~ ~Jar selv(elfeli g mcget Tid
dctte. LJt.-.·· -·~~:des over bele Grenlaod
tjem:stc mindst eo Gaog hver Hcl
desudcn o(te Hverdagsa ftencr. Foruden
tjeoesteme bliya- der afholdt Bibellcrese
Foredrag om opbyggelige Emner. mens det
rnjndelige Oplysningsarbej'de b.elt f'orsem.mc:sl
Oct Iader dog iltke t il, at de
Krese, trods den store Energi, der udfoldes,
er tilfreds med Resultatet. l hvert Fa.l d meddcler Grenlands Styrelse i sin aidste Beretning, at .:Befollm.in.gens Herelyst og Deltagdse
i det kirkeli~ J.iv er stort, men at den moralske Standard ildte altid itaar i Forhold
<!..rtil•.
Men bvor kan man ogsaa vente aodct. Den
omtaJte Interesse Bc.follmrngeo udriser, skyldes aikkert f•rst og fremmest det Pres, der
udeves fra de kirkdige Krese, men iltke
mindst, at det er den enestc Adspredelse, dcr
bydes Gnmlznde rnc ved ltelt at uddukke andet Oplysniugsa-rbejde.

For mange Aar siden er det lykkedes en
Vidcnskabsmand at slcabe et grenlaodsk
Skriftsprog, der eftcr Sprogfocskeres Udtal
ser virkelig er sa:rdc:lcs godt. saa der
det bedste Grurullag for et Axbejde
Fremmc af Grenlands sreregnc: Kultur.
Styreben har rmidlertid iklt.e serget for
dentlire Beger paa Gronlands k, og man
na:sten afskaaret Grenla:nd eme fra at
dele sigo til h.inanden paa deres eget
Der udkommer lmn nogle ra.nske
Smaaabift er, hvis (ndhold er under
:strenge.ste Cen.sur Era de danske M
og andte Meddclel.sesmidler findcs ikke.
De danske Embedsmrend, der · arbcjder
Gr•nland, bn kun i megct ringe n.·l'ot,..,..l~nin .l•
tale Gamlaodslc. Naar de ud.tendte
Przster skat tale. skcc det enteD paa v•u.u.-...
eUer Talco bliver oversat for dem.. Det
ta:Uea saaledes, at' en af de danslce
har faact sin Praedikeo oversat til Grenlar1ds'. .
af sio Tjcnestepi ge.
Heller ikke Handelens "'« Styrets
danslce Fonktiooa::re.r taler j~ oogen videre
straekniog Grenlands k. Det siger sig selv,
naar de danske Myndiglt~era Side
sig paa den Maade, bliver der intet gjort
grenlandsk Kultur. GrenL!:ndc rne sclv er
get interesseret i at udvilde deres Sprof
Literatur. Saaledes er der i den sidste
blevet skrevet flere Beger paa
af Grenlrendere, men der har ikkc
va:rct Mutiped for at faa dem trykt.
Daornark har paataget sig Opgaven at
for Greolrenderne, dcrfor bar vi ogsaa Ansva-

ret for, at denne sa:rprregede Kultur blivec
fl.evaret, men denne Opgave ayoes det •let
ik:ke Grenlands Styrelse er sig bevidst.
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hu rti g Lr eg eh jre
•m its om me Sy gd
nll!rm cst be bo ed
lp,
fo
r
dr t Be rct nin ge
c St ed c:r Sy dg ro
om mc . 1
n for ta: IJc r sa alc
cr i ligc T.iruc n<
nla od , og hu
dc s folgc nd e om
eo '
Fo rb ind els e mc esletl 700 km De n v:r sc ntl igc lnf lue nla t:p ide mi , de r fo
lle m Sy dg ro nla
r ko rt Ti d sid en
ha :rg d de l mc stc
os tgr on lan ds ke
ha r
T<olonic r er da nd og de to
..
r
Gm
nl an d·
be oh av n mc d de
og sa a vi a Kt iord
. Pa a Ep1demien
Tret1k ~aa. hv ad inaore Skibe.
'
H
ojc
lcp
unl..t
dl
l be tyd cr, at en
oin g pa a 1OU
Bd ol k· af Be fo lkn ing cn an grc bf' l. og v~r Fl ert all el
~I
dc r fo ref ald t
l..a:gehja:lp un de enueske r c:r gansk(: ud cn om tre nt et Pa r Hu nd rcc
som hc rsk cr i Gr r sa n va n• ke lig c Fo rh old , sag et af dt un e Epid~rni le Do ch fal d, fo raa ron
Sy ge ple jer sk e. me lan d. De r cr sta tio nc rct eo br ed cls e og Ondarttth~ Om Ep ide mi cn s Ud d vii fn!.l(cnd
n dc ls cr dc:t me
c Op lys sc t, hv ad hu n ka
gc t bC'gr~n nj n, er '•i dr ag c til Fo rst Ja
n
ud
fo
rc
af
af
Ju
li
Le
Maancc! va r f. Ek els t: l Be gy nd els cn
ge ar be jd e, dd~
kan hun ov erh
ov ec let 1kkc ov
fo rtl igg co de .\r bc
erk om me clet rteclet Go dth aa b< n~·loc s. IU pC:t af Ko lon ijcl c.
re ~eagel•ggenc
ln flu (n za ; vu l Ud
le a£
ha ab Di str ikt fan ,tt ·dc t lk am iut i Ch ris tia ns Den fr yg telig e
!tt
s
ve
d
Lc
~:
.fu
eb
li I 5 tient~r mc
e~eg de n 8.
Fo lk es ygdom Tu
cl Lu nn be t:c nd eh
be r- PlaclsensPa90
e bl an dl
ku lose n fa ~ r I.o
l.)ebo
v 1\t blomst rc .
cler 3 4 M c.: dk cre. I fle re Ti lfr eld c do de
nm cr af de n cn ke
De n fry gt di gs tc
,•c
ltc
d Ud stc de t Na
Sy gd om i Gr on
rss ak i Go dt ha Hu sst an d;
la. od er do ck ial l IS
Tu be rku los en , dt
ab Di str ikt
J.>Cl. af St ed ets
r ha :rg er Be fo lkn
Bc
fo lkn
iog en ~om i tre Ti lfr eld e be gg
en M are . La ng
e A: gtc f<t'ller." ing, he raf
t de n sto re De
l af Gr en la! tlde rn e ba r de no
e fry gte lig c Sy gd
om , og hv ert AUe Be bo er ne
en es te Aa r er
paa Bopladsen
de r
sy ge.
tilsk riv es de ns Ud tal rig e Do ds fal d, de r ka n
Om en til wa rc
br ed else.
nd e Ep ide mi pa
a
I de n sid stc Be rct
0s
tg re olan d he ret tes de
nin g fra Gr oo lan
r. at 41 Mennc~
d ~krivrs Lu ng tbe
ker de de af
de r sa ale de s fel
tre nd els e pa a en
gcnclc om Tu be
rk uJ os cn :
cn ke lt M aa ne d.
Ta J er fan tas tis
D ctt e
.
k ho jt, na ar ma
.A f kro nrs k fo rlo
n lag er i Be ~r
ag
tn
in
bn c Sy gd om me
g.
nu so m fe r Tu he
at
de
t
lil le Sa
er tlet 1000 M en
alm ind eli ge Su ndrk ulo se n, tie r prr eg er
ne sk er. De t er mf un d ku o om fa tte r
de n
he ds til sta nd i Gr
he r. dc r ilcke fin
on lan d oo ge n Lr
de s
fra Ju lja ne ha ab
eg c ud ov cr de n r
til Th ul e. De tte
No rd rn an d, dc r
Fo rh old en vis
ka:n na :pp e he
yd er
Hj a:l p, me n se lvf
Uc r ta: nkes ren
la: og e de n pe rso
dre t, sa a dd
olg eli g ikk e
ni ng en er sa a nli ge H yg iej ne i Befollc- l.; i sa mm e Ud str rek nin g so m eo ka n go re
ma ng elf uld , Ol
r~re de r 1r.." 1
fas t an s" t

1 :i Ut\ i

·-

I~M f _.~

Katastrolal Mangel paa
a Grsnland!
4

Jlge Ep ide mie r hrerge r den gre
nla nd ske Be folk nin g

Tu be rk ul os en Gr on lre nd er ne s vr er
ste
Fj en de

For kort Tid siden omta lte VI
1 . Arbe jdcr- denn e Sygd om, saale
cJc~ som clc sclv indr emblad et• en ung Emb cdsm ands
Med dclel ser nltr, ikke bekr
empc s mcd Held .
om Sund heds forho lden e paa
Greo land . Dct
var ryste nde, bvad ban kund e
berc tte, men
Ing en San ator ier for vok sne
der var intct over drev et i dct;
Forh oldc oc er
unde r al Kriti k.
GrenJrendere.
Der er i 0jeb likkc t 8 dans ke La-g
Meo hclle r ikke den direk te Bcha
er i Gron ndlin g af
de Sygc gcnn cm Sana toric beha
land , udse odt af Gran land s Styre
ndlin g blive r
lsc. Dcsu den
der gjor t nogc l for. Dcr cr opre
cr der priv at 2 Lreg c r, den ene
llct to Saoa i Thul e, den toric r for Born ,
hver mecl 20 Seng cpla dser.
andc o i l vigto t ved Kryo litbr udde
t. Dct siger Oct er godt , dcr ~nrgcs for Rorn
eo.c, men d e
sig selv, at de 8 La:g er, der cr
til Disp ositio n , to smaa Sana torie r cr cndn u gans kc utilstTa:k abso lut ikke kan da:kk c hele del
kelig
t
for
Born
cnes Vcdk omm cnde
roa:g tige Land
oveThovcdet ikke nogc n Sana , og d cr cr
med den nodv endi ge La:g ehja: l p.
torie r for d e
Befo lknin gcn voks nc Gron la:nc lc
re .
i Gron land , frare goet de to
smaa ibolercdc::
Men ogsa a de almi od cligc Hosp
itale r er
Omr aade r, dcr har priv ate La:g
er, andr a.ger sta-r kt over befo lked e. Der \'ar saale des i del
sidste Rere tnir.g saar en Rcl;e gnin
17,500, saa del vii sige, at dcr cr
g
paa 93 pCt.
en La:g e Co1
paa Hosp itale rne. saa
bver 2200 Inclb ygge re. Til Sam mc
nl ignin g ka.n del cr muli gt at nan. nogc.:nlunde clct hoj este,
Ja,
man
ge af Sygc husc nc
anfe rcs, at cler i Dan mark er
eo La:ge fOJ bar cntlo g hart en Bchc g ning
paa lang t over
hver 1400 Men nesk cr. jo mere
uclst rakt og 100 pC:t. , idet tier har va:rc t saa alvo rlige Sygtynd t befo lket Land e! cr, jo flere
<lomstiHa:ldc. at man bar rnna
La:g er skal
ttet indre ttc
m:idlertiditre Syge huse . f. Eks
dcr va:re Cor at kunn c lose de
i Julia neha ab,
forel iggc ndc hvor man tog
Skol ebyg ning cn i Brug und er en
Opg aver .
Skar lagen sfcbe re:ic lcmi.
F:oravTigl er
rl{cn for de Gam le tilEt isol eret '3am fund med 1000 Jnd- svare nde umu li e-.Forso
11er cr i hdc \.rcm land kun
eel enes tc Alde rdom shjcm , som
byg ger e ude n Lrege.
bar Plad s til
9 Pers one r. Paa ddk Punk t
har Forh oldc ne
va:rc t saa dend igc. at d~r af
Del er gans kc udcl ukke t for Ve~t
priv at Vcj er
- og Sydskaff ct Mid ler til Oprettt'l>c af
gren land at kl rc sig tncd l .a:ge
c t H jem til
r, sken t alit
10 Pers ooer i Ang rnag ssalr k for
3 La:g er er stati ont>ret her. Rent
at bode lidt
imid lcrti d i de to estgr onla ndsk galt tr 1~ct paa dd.
Scor esby sund og Angm ag'ss alik. c Kolo mcr
for her er
:fer oort nalt ikke noge n La:g e.
Fry gte1igc Epi dem ier hrer ger
Sirls tc Aar har
:lcr va:re t eo oors k La::ge paa Stud
icbes
og,
og
oan har ved Sic! en :>f sine I Jncle
Gnm land.
rsoge lser hi;taae t Bcfolknin~en med l;cge lig
Del biger sig ,eJv, at naar del
Vejl
ulnin
g.
til dagl ig er,
nco ellen bar der i man ge Aar
ikke v;cre t umu ligt for La:g crne
noge o fast J.a-g e her. n c to Kolo
a t ovtrk ornm e dcrc s Arnicr
har
tilbcjd c, saa blivc r tlet rent galt
lamm en over I 000 lndb ygge rc,
unde r Epid e- 1
he\t isole rel paa den lang e K og de ligge r micr . Dcrf or <:r
yst.
Gron land Gan g eftcr Gang
lldb
ry<le
r
der en cpid cmi. cr cl<t gans kc hjxlp
1
kan ikke skaff es hurt ig L-eg chja: elosc ; cl er ogsa a h;:crget nf de smih omm e Sygd omm e. l
lp, for del Bcrc tning en fortx
oa:rm cst bebo cdc Sted er Syc.l gron
llcr saa lcdc~ folgc ndc om en
land, og her
er i lige T.inie na:st en 700 km .
Den va:sc·ntligc lnflu cnta epid emi, dcr for kort Tid si<len bar
Forb indc lsc me llcm Sydg ronla
nd og de to h<ergct det me ste nf Gron lancl :
ostgr oola ndsk e Kolo nicr er <Ia
ogsa a via K0benh avn med de ordin ;cre Skib
. Paa Ep1dcmi~n~ Hojd cpun kl v,.r
c.
Flert allcl
af Befo lkn ingtn :111gr<.:bet , og
Ta:n k ~aa, hvad dct bcty dcr, at
dcr foref aldt
en Btfo lk - om trent
oing paa I()(/ lvlcn oe\k cr er
<t Pa r I luncl red e Dods fald,
gan~l-. ~ uclt:n
foraa rsagc t af th·rm e Epid~mi. Orn Epid
La:g chja :lr unde r saa van, kclig
cmic ns Ude
Forh
old,
som h crske r i Gron l a nd. ner cr
brcd
else
og
Ond
arttt
hcd
vii
r.,Jgc nde Oply sstati oncr et en
Syge pleje rske. men Jcls cr dd
megc t b<'gr<en- ning cr ''iclr agc til Foas taacl se: I 8cgy ndcl seo
af fuli Maa ned va r f. Eks. I 0 pCt
set, hvad hun kan udfo rc 11f L<cg
earbc jde. dcls 5fede
af l<olooi kan hun ovcr hove det ikkc ovcr
t G odth aabs llcbo t:re scng elrgg
kom me dc:t
ende af
roreliggencle ,, rbcjd c.
lnflu cnza ; ved U(hlt:flc:t lkam iut
i Chri stian shaab Di~trikt fan,J tcs vec.l L<t:"
gcbcseg den 8.
Juli 15 Patic ntcr mcd Lun ~cbeta:n
Den fryg tclig e Folkesy g<lom Tub
dehc blan dt
er- J>Jadsens 9(1 Bcho crc I flere
Tilfr eldc dude
k ulos en fa:w Lov at blom stre .
cler .>- 4 Mcd k nmc r af den cnke
lte Huss tand ;
Hd Udst edct Nam ak i God
thaa b Distr ikl
D en fryg tcligsle Sygd orn i Gron
clade
ialt 18 [JCt. nf Stcd cts Bcfo l knin
land cr
g, bcra f
Tube rkulo sen, cle r h:erg cr Befo
lkJiin gcn som i tre Tilfa ::lde bcgg c A-:g tef;-e ll cr. •
en Mar c. Lang t den store Dc1
af Gnm la-n- Aile Beb oe ·ne
dcro c bar dcnn e fryg lclig e Sygd
paa Bop h dsen syg e.
1
om, og hvcr t
.
enes tc Aar er dcr talri gc Dods
.
.
fald, der kan
Om en hlsv aren de Ep1dem1 paa
tilsk rives dens Udbrerlel~e.
0stg ronland bere tlcs dcr, at 41 Men ncsk
cr dade af
J den sidst e Bere tning fra Gron land
~hives Lung ebcta :odd 5e paa en
cnke lt Maa oed. Dett c
d er saale dcs felge ndc om Tube
rkulo sen:
Tal er fanta stibk hojt, naar man
lage r i Beragtoing, al del Jille Sam fund kun omfa
.Af kron isk forl0 bnc Sygd omm
ttcr
e er oct 1000 M cnoc sker. Oct
nu som for Tube rkulo
cr h e r, der ikkc finde s
sen.
pra:g er den
almi ndel ige Sund heds tilstadcr
N
d
nd i Gron land noge~ L~gc udov
cr den
or~m~n , der yder
fra Julia ncba ab til Thul e. Dett
e Forb old co VIS Hp!lp, men
selvf
olgel ag ikke kan gerc
Jea n na:p pe helle r ta:ok es rend
ret, saa dct i samm e Udst rrekn
iog som eo fast ansa l
la:ng e den perso nlige Hyg icjne
i
Befo
lk~«e
, der kun har dcttc Arbe jdc. Og saa
oing en er sa a
gelfu ld, og
bar
la:ng c o· ilct t
H usen e bar saa man
dd
1·ingc PJad s (sa:rsaa
lig Sovc lS 1r
c co a vrere t u d en L C~:ge r•dl'
plad s) og d cres Rcnb olde lse svig
1gcre
.
ter paa
De her gcog ivne Oply snin ger er
saa man ge P unkt cr som Tilfa :ldct
aile oply st
er nu. • af Gren land skc Styrc lse.
Mao kan imid lcrti d
Gren land skc Sty rclse indr omm
cr altsa a, at gans lte rolig t sige,
at det Billc de, som denn c
tlllde r de nuvr ercn de Forh old kan
Tube rkulo - Orga nisat ion sclv
give r, er smuk t i Forh old
sen ikke udry ddcs. llvo rfor serg
er man saa til de Jakti ske Forb
old. Gron land skc Styrc lse
ik.ke for, at den gren laod skc Befo
lknin g faar bar aldri g va:re t bang
e for at skju le den virorde otlig e F orho ld at lcve unde
r. Det cr en kelig e Sand hed om
de suod heds mres sige Foralmi :ndcl ig Kend sgem ing, at Tube
rkulo seo er hold paa G roola nd.
Vi beho ver i den
den fatti ge Man ds Sygd om. Det
cr den man g- delse blot at henv
ise til de Oply snin ger, Sekr elend c Ema :ring , de usun de Doli
gfor hold og i t.u Aag e Jens en
fr('m korn mer mcd i sin Ardet hcle tage t N0d en, der skab
er Betio gel- tikel i • Tidc ns Stem
me", hvor han forta :ller
sern e for denn e fryg telig e Sygd
om.
om. at Gron land ske Styrc lse udse
ndte eo MedSaa la:ng e Gren la:nd erne paa
Grun d af delel se om, at Suod
beds tilsta nden var god,
Gren land ske Styre lscs el eodi gc
Loon ingc r til kun lidt Fork olels
essyg dom me, skon t det virGnm la:nd croe og elen dige Bcta
!ing af Gren - kelige Forb old
var. at to Dist rikte r var afla:nd erne s Faog st er lvun get til
at )eve i Ned spa:r ret paa Gru1
1d af Epid cmic r.
og Usse lhcd , kons laot underern
~ret, saa kan
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Enesta'aende Hjrelpeaktion
•
I 0stgronland.

l' ,

Knap 900 Mennesker skaffer Udvej for ca. t30 Born, der bar
mistet deres Forreldre under Epidem! t Vinter.

Dansk Dame skal til 0stgr~nland for at organisere
den omfattende B~rneforsorg.
Mellem 120-130 jilstg~nlanaske J:ljilrn
Den konstituerede Kolonibestyrer )fagblev i Vinter gjort forreldrel,VJse, da den
o u s J e n s e n og Pastor 0 t to R o s frygtelige lnfluenza-Epidemi hjomsjilgte
s i n g bar sam men med Ko!oniens Sygeden liJle Angmass.alik-Befolkning paa
plcjerslte, Fr¢ken Sir n e We s t, udfprt
knap 900 Mennesker.
et stort;. f<lrberedentlo Arbejde. Samtidig
Aldrig fjilr er Dl'i;den gaaet sa-a. hrergende
or der hor i Landct ad privat Vej skaffet
fr em i disse Egne; og man mindR~ ov<>~.
MidJer til Gr~nJoonderb~rnones Opclragelse
bovedet ikke, at nogen Epidemi h<J.r krreog Plcje, og med Skibet )Gertrud Raske
vet saa talrige Ofre og anrettet ~aa. m~~>
rejser Magister, Frpken Sa. r a T ¢nne gen Njild i andre grjilnlandske Kolonier I
se n, Kpbenhavn, paa Lprdag op til KoFor at komme de mange ulykkeligt stillonien Angmag~salik, hvor hun skal tillede, forreldrelpse Grjilnloonderbprn til
bringe to Aar for at orgauiscre hele ArHjrelp maatte der straks trooffes en Rrekbejdct. Opgaven or nemlig sa.a. st-or, at
ke midlertidige Foranstaltninger. Men efKoloniens Vmrgeraad bestaaende af Koloter hvad vi erfarer, vi] der nu i Sommer
nibestyrcrcn, Prre~ten og Sygeplejersken
blive sat et omfattende B¢rneforsorgs-Arikke bar kunnct. overkom.me det alene. De
bejde i Gang.
har jo mange andre Pligter, som paahviler
Kaptajn Ejnar Mikkelsen om dem, og dorfor cr Frpken SAra T¢nnesen
blevet. onmodet. om at r11jse deror. Det er
Opgaven.
holler
ikko fprsto Gang, hun or i GrpnStaLcns Tilsynsfprende i 0slgrpnland,
KAptajn Ejnar Mikkelsen som me- land. B¢rnene vii nu blive anbragt, i fa.st
ste L¢rdag tiltrreder sin aarlige lnspek- Pleje bos cle ¢vrige IFanger-Familier rundt
omkring i J>islriktct.
1 tionsrejse med Skibet ) Gertrud Rask«,
udl.aler paa vor 1Foresp¢rgsel borom:
Den foresta aende I nspektions- Det var beundringsvoordigt, at don
rejse.
lil le Angmagssalik-Befolkning midt i VinFaH r De selv .noget med dett... A.r(('lren kunde skaffe Udvej for saa mange
bejde at gpJre?
ll¢rn, der pludselig havde mistet deres
- Ikke ud over, hvad der e.llerede -er
Foroohlre I
l\'Jan forstaar, bvad det vii sige, ucl ta- fol'ctaget i tlenne Sag, men na.turligvis
ler Kaplajn Ejnar :\Iikkelsen, at en Bc- vi! helo Sp¢rgsmaalet blive d.rpftet, naa~
folkning paa knap 900 )lcnne->ker paa jeg nu kommcr op til Kolonien paa min
c<'n Gang skal tage sig a f 120-130 for- forcstaacnde Inspektionsrl!jse, der antagea-ldrelpse Born. Dot bar hcller ikke voo- lig v:uer 1~ 1\I~anod. Ik>spget goolder baa.rct Jet, men de ikke-ramte l<'amilier traad- <le Angmags~alik og Scoresbysund.

I

•

- lll·or mange faslboende Danske og
le ~jeblikkclig til og hjalp Kolon iens Voorgeraad med at finde en midlertidig U1hej. Nordmrend findes for Tiden i 0stgrpnland?
Hvordan Hjrelpsn orgallisel'es.
- Dt'r er slalioneret to danske PolitiH,•ordan bar der kunnet skaffe1> folk paa. hver af Slalionerne Ella $!') og
Plads Iii sa.a mange B¢rn?
l<~skimonll:!s, endvidere bar >Xanokc 5-6
- Pu den llfa.ade, at Befolkningcn del- l(augstfolk cleroppe, dert.il kommer yder~
te B,rrden imellem sig. )fen mod $i')stgrpn-~Jigere eo Rookko Videnskabsmoond, som
loondernes store' Krerlighcd til BS'Irn og skal overvintre i Aar. Endelig findes de r
deres eneslaacnde Tral!-g t.i1 at bjoolpe an- en balv Snes nor~ke l!~Angstmoond fordelt
dre, som har Hjrelp be-hov, klaredes det over .0stkysten deroppe.
alvorlige Problem.
o 1f.

1
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Opsigtvaekkende
Beskyldninger om
Prikkeri paaGrsnland
Norsk Lrege hrevder, at Spiri
ikke bliver overholdt, og at de tusbestemmelserne
t fly
Brrendevin om Bord i de dansder med 01 og
ke Skibe.
Kontorche£ Oldendow hesvarer
Angrehet med en
udf~ rlig Redeg~relse om
JEdruelighedsforholdene
i Gr~nland.

0

ET ER US£DVANLIG kra
flig e Gra nla nd s Sty rel se
afv ise r Be·
Bes kyl dni nge r, som den nor
ske
aky
ldn
ln.
ger
ne.
Dr. I dar llandagaard har frem
sat i det
Et Angreb af den Art paa de
dan ske
nor ske Blad :.Folketc om
tEd rue lig· My ndi ghe der ove
r GrS'lnland kan na·
bed sfo rho lde ne paa Gr¢nla nd.
turl igvis ikk e staa upa ata lt
hen , isrer I
Han hievder, at de dan ske
Gr¢ n· da Anklagerne jo frem
soottes fra uden- ~
lan dss kjb e inle t noogter der es
Pas~age· Jan dsk Sid e. Vi
bar der for hen ven dt
rer, naa r del goolder Alkoho
l og til· os til den fungerend
e Dir ekt ¢r i Gr¢n·
f¢jer endog, at >de t flommer
me d 01, lan ds Styrelse, Ko
nto
rcbef Knu d Ol·
Yin og Brrendevin om Bor
d i Ski · den dow , hvis Nav
n
- som det vii ses
ben ec . . .
- er ble vet frem dra get i For
bin del se
Hel ler ikk e de danske Han
del sbe · me d den nor ske Kf'i
lik.
tjen te og Tjenestemrend, som
oph old er
Kon torc hef Oldendow bet egn
er An·
sig paa GrS'lnland, gen ere s
af noget gre bet som ganske
uberettiget, ide t
Spi rilu sfo rbu d. De faa r, hva
d de S'ln· han udt ale r:
sker, siger Dr. Han dag aar d.
Og del er
- For det f¢rste find es der
ing en
end da ikk e blo t Dan ske rne
paa GrS'ln· Res tau rati on om
Bor d i den gr¢ nla ndJand, som bar Ret til at rek
vire re dis· ske Han del s Ski
be. Det vil der for vrese vaa de Yarer. Ret ten er
ogsaa ud- re umuligt for Pas
sag ere rne at k~be
stra kt til Vestgr~nlands ind
f~dte Be· Spi ritu s om
Bor d, og i¢v rigt findes
tolkning, hre vde r den nor
ske Lrege. der ove rbo ved et
ikke and en Spi ritu s
.Befolkningen faa r tillige
udJeveret i vore Skibe end
den
, der ser ver es ved
Malt til (i)lbrygning.
Maa llid ern el
Dr. Ha nda gaa rd min der om
, at den
- I hvo r sto r Udstrrekning
foregaar
davrerende Landsfoged i Syd
gr¢ nla nd, den ne Ser ver ing ?
Kontorcbef Old endow, i
1931 bar
- Kun ved Fro kos ten og Mid
skrevet, at del var Dan ma rks
dagen
Hen sigt er der 1idt Spi ritu
s
paa
Bor
det
:.at voonne Gr¢nlrenderne til
, Use·
et mode- som alle and re Ste
der i Verden.
rat For bru g af strerke Drikke
.c
I sin e Slu tnin gsb em'rerk nin ger
I
paa- Selv de da nsk e FuDkUonm
rer
sta ar ban , at der ald rig bar
eks iste rel
er un der ka ste t KontroL
noget virk elig t Spi rltu sfo
rbu d paa
- Det hrevdes, at de danske
Fun k·
Gr~nland und tag en paa Pap iret ! tionrerer paa GrS
'lnland kan faa lige
Fyl der iet skal der for ofte hav
e antaget saa meget Spi ritu s, de ~nsker
?
de uhyggeligste For me r og
- Dan ske rne der opp e er stil
vmre for ·
let ganske ligesom vi er det ber hje mm
e - si·
Ko nto rch ef Oldendow, - end
da
ikk e saa god t I De r rind es nem
lig udf~rlige BestemJDelser
om, hvo r meget
Spi ritu s ma n maa faa i Aarets
LS'lb.
- Hv or meget er det 'l
- J eg hus ker ikk e de nS'ljagt
ige Tal,
me n der er i hve rt Fal d ikk
e Tal e om
saa meget, at der kan forekom
me no·
gen Overdrivelse Aaret igenne
m.
- Er det rigtigt, at Gr¢nlre
nderne
ogsaa kan faa Spi ritu s?

•

U

w-e~ -

Beskyldn'inger, som den uv• ;)a.v
El Angreb af den Art paa de danske \
Dr. I dar Handagaard bar fremsat i del
Myndigbeder over Gr~nland kan nanorske Blad ,Folkel< om lEdrueligturllgvis ikke staa upaatalt ben, isrer
beds£orholdene paa Gr~nland.
da Anklagerne jo fremsrettes fra uden·
Han brevder, at de danske Gr~nlandsk Side. Vi bar derfor benvendt
landsskibe intet nregter deres Passageos til den fungerende Direkt~r i Gr~n
rer, naar det grelder Alkohol og tillands Styrelse, Kontorcbef Knud Ol(~jer endog, at ,det flommer med 9)1, dendow, bvis Navn - som det vil ses
Vin og Brrendevin om Bord i Ski- - er blevet
fremdraget i Forbindelse

I

bene« ...
Heller ikke de danske Handelsbe- med den norske Kdtik.
tjente og Tjenestemrend, som opbolder
Kontorcbef Oldendow betegner Ansis paa Gr;nland, generes af noget grebet som ganske uberettiget, idet
Spirilusforbud. De raar, bvad de ~n· ban udtaler:
sker, siger Dr. Handagaard. Og det er
- For del f~rste findes der ingen
endda ikke blot Danskerne paa Gr;n- Restauration om Bord i den
ske Handels Skibe. Det vil derfor vrere umuHgt for Passagererne at k~be
Spiritus om Bord, og i~vrigt findes
der overbovedet ikke anden Sp\l"itus
i vore Skibe end den, der serveres ved

gr~nland-

Maaltlderne 1
-1 bvor stor Udstrrekning {oregaar
denne Servering?
- Kun ved Frokosten og Middagen
er der Iidt Spiritus paa Bordet, ligesom alle andre Steder i Verden.
I

I

Selv de danske Funktioumrer
er underkastet JtontroL

1

- Det hrevdes, at de danske Funktionrerer paa Gr~nland kan faa lige
saa megel Spiritus, de ~nsker?
- Danskerne deroppe er stillet gan:spuuus man ·maa ·raa
- Hvor meget er det?
- Jeg husker ikke de n~jagtige Tal,
men der er 1 hvert Fald ikke Tale om
saa meget, at der kan forekomme no·
Overdrivelse Aaret igennem.
- Er det rigtig!, at Gr¢nlrenderne
ogsaa kan faa Spiritus?
- Det er ganske forkert! Den almindelige gr~nlandske Befolkning kan
overhovedet ikke faa Spiritus sendt
o~. Og i den Tid, vore Skibe opbolder
sig i Kolonierne, er der absolut ingen
Adgang for Gr¢nlrenderne til at skaff
sig Spiritus om Bord.
e
Derimod bar vlsse af de fast ansatte Gr¢nlrendere Lov til at faa en mini·
mal Rekvlsilion om Aaret. Endelig kan
gr¢nlandske Tillidsmrend - saadanne
som sidder i Kommunalraad - samt
ansele Gr¢nlrendere, der er anbefalet
at Kommunalraadene, faa ganske enkelte Flasker Vln om Aaret, men ikke
egentlig Spiritus! Det maa absolut
hrevdes, udtaler Kontorchefen, at den
gr¢nlandske Befolkning i Almindelighed- ikke bar Adgang til Spiritus.

Styrelsens J£drueUghedspoUUk 1 Gronlaud.
. - Men Hjemmefremstilling af 01 er
tkke forbudt?
- Nej, det er rigtigt. Gr¢nlrenderne
kan
r faa udleveret Malt i mindre p orl~ner, saa de kan brygge sig lidt 01
hJemme, det drejer sig her om nogle
faa Kilo fordelt over hele Aaret.
- Den norske Lrege hentyder i "t
Angreb ttl· nogle Synspunkler D h~
f
, e ar
remsat i sin Tid som Landsfoged'
- Ja, de slaar i min gr¢nlandske
Samfundslrere og er fremsat som en
Redeg¢relse for den Politik, der bar
~reret f¢rt paa Spiritussens Omraade
Jdet m;m j~ erfaringsmressigt ved, a~
en Befolkmng som den gr¢nlandske
naar Landet engang aabnes, ikke ka~
undgaa
at faa Adgang til Spiri·t us. Derf
or bar man ment det bedst, at Gr¢nlrenderne dog var en lille Smule foreredt.
. - Vil De tilbagevise det som urig1Jgt, naar det hrevdes, at Drikkeriet

b.ndertiden bar antaget de ubyggellgste Former paa Gr¢nland?
- Noget saadant bar jeg I b rt
Fald aldrig nogen Sinde hSSrtl Jeg v:ar
nrevnt vore Bestemmelser og d
ove rvaages
. n~je, slulter Kontorcbefen.e
olf.
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En fransk Overvintrings-Ekspedition
llstgrfjnland, der vii understJge Eskimoernes
tuberkul~se Sygdomme
Franskm~ndene

m edferer engelske MountEverest-Bestigere, der skal hest ige de heje
Bjerge, Dr. Koch i Fjor fandt fra en Flyvemaskine

fortceller
Den franske Ekspeditionsleder
•
E
RKDIOERNE i a'stgronla.nd, df'lr i
de a~~n~re Aar ha.r ople..-et saa mau~" mwrkeliae Tina lige fn. Flyvema!lkinf'rne til R adio, kommer til Sommer ull
for t>nrlnu " n P re..-elss: - dll 1kat r•nt-

f!Pn/ofoaro / tru a/
E bpedition!

en.

vidt1uknbtlia

fm 11 •lo

()pn £ranske ,-ideuska.bsmand, drr
h11r fn ~•t denne Ide, heclder P aul 1~.
l'irfl\r, og rlPnne be&ager i disse D&~~;P
K"b"tthHtt for at forha.ndle mf'd de
<lansk4! }l~·udighed~>r og forskellige a (
vor11 Granhutdsforskare.

Den franske Leder
fortreller
£K~TR ABLADET

fandt h.m i F orpaa Bot<:>l ,Cosmopolite" og fik
n<>jl;le Oplyauinger:
- .\l m fors~ Fligt er at ta.kke Danmark - sJger den 11nge Franl\kmand. Dlrrktor lJu.uoaard-JCn$tY,. har overladt
os et af den dansko Stat& R use i Angmago;sallk sorn Ekspedi~ionshu3, og baade Dr. Louae Koch og Kaptajn Ejnar
.l/1kkcl~en har ydet. en v::erd ifuld H jll'lp.
\ "1 rejser til 0stgnmland moo Tor ber!lmt.e, fransll;e Folhavs-]l' onker, D r.
r'J.rtrcot, cler dE>n 4. Juli 3tarter fra Snint
~Pr..-un i Bretn.gne om :Bord i ,Pourqnoi(,Hvol'for ikke?"), og det E'r
p:~s?"
Tanken, at vi forst skal bPsege ScorE's·
byl\u nd og derefter slaa os ned i ! ngtnllgssalik for et Aar. V i skal altsa.n.
overvmtre.
- Og De vil alt~a.a rentgenfotografere BskimoerneP
- Deb e.r ~ af de Ting, vi vil
~kw•ftill'l'l 08 med. E.kspedition rn u(11~enne~~
F rank.ri&s nation~e :l1useum for
og den beataar a £ 3 :lfand nenllig foruden ieg selv af en D r. med.,
der er {'D fremra.aende Antropolog o~ a f
on Geolog, som samtidig er nddannet i
Topojtrafi. Selv er ie& baade Etnograf
<>& Antropolog.
m1dda~~;s

RBntgenfotografering
af Eskimoerne
R(lntgen/otogra/eringen vil vi l or,._
tor;e /fir nt unde,·sege en S1aga tubl!rkulo& Sy(ldom., aom. Efkiml)erne anari-

bP.& at. Den vtrer rig ikke &om almin.dclia T tt·berkvloae, .ma. at d& er t(ltfl.f-

lig &IJ11fl..

end sige

uarb~jdsdvr1tige,

'l'il drit& FoMDuJ medt.age.r Dr . Cha.rcot et PaT a/ de Enulcendere, d.&r 1tGtr deltoget i lllovnt-Evere!t-Eklpedition.en, og

t>t Pnr F'rnnAkrnrenq, som httr mangea(lrig
Erfuing fra Alpcrne.

I

Franskma;endene medferer engelske MountEverest-Bestigere, der skal bestige de heje
Bjerge, Dr. Koch i Fjor fandt fra en Fly-vemaskine
1

Den franske Ekspeditionsleqer fortceller

•

SKfMOER.'\E i estiroulaud, der i
de !llln~re Aer bar oplent. &aa. ruau-

E

r-1"' nr.:erk•.liie Tin& lige fra FIYTema~ki

nerne til Radio, kommer til Sommer utl
.£or endnu en Pn'"dse: -

d.t 1kal Ttn.t-

en

viderukabtlig

orn/nfo(lf'(l/ ere•

a/

/ron •k PJ k.,peditinn!
D<>n fran~ke Videnska.bsmand, d\"r'
har faaet denne Ide, hedder Pm1f. ]';.
l'icfr)r, og dP1111e \)Heger i d i!!$8 Oajla
KobPnha.Yn for a.t forbandle med de
daMkf> 1\\.rndigh~er Oi forskellige af
'l'r'lrt•

Granlandsforskere .

Den franske
fortreller
EKSTRABLADET fandt ht.m i Formidda~t~ paa. Rotel ,Co&mopolite" og fik
Df>$!1E> Oplysntnger:
- :\tm ferste :Pligt ru- at ta.kke Uo.nnuuk - siger den nnge Fran!!kmand. Ui rPktnr ])auoaurd..J en.&en har onrladt
os et a£ den dansko Stats Ruse i Angmag~alik som EkspeditionshlllJ, og baad.- Dr. Lauae Koch og Kapta.jn Ejno.r
.llrkkrlsen har ydet en \"rerdtfuld Hja>lp.
vor bo,.. rejscr til 0stgrenla.nd
1'91llte, fra.nsk;e Polha.va-.Fonker , Dr.
( '!lurr.ot, der dt>rt 4. Juli starter Era. Saint
Serv:t.n i BretRgne om Bord i ,.PourquoiPMI ?11 ( ,..E£\rorfor ikke ?"), og det er
Til d~t.e Foma..&l medt~er Dr. Oha.rT~tnken, at vi ierst skal besege Srorescot d Par aj drt Enaloondere, der ha.r delhysund og derefter slaa. os nPd i Aug•
tarHt i U ovnt-E,;ere!t-EkJpeditioMn, og
rnngs~Rlik for e+. Aa.:r. Yi eka.l altsM
E>t P11r fl'ranskmrend, aom har mangeaarig
overviuire.
- Og De vil a.ltsaa. rentgenfoto&rafe- Erfaring fra. Alpern&.
E!!kimoerne?

moo

Det t'>f en af d~ Ting, vi vil
g• 0111 mad, EkspeditionPn uu..,u.m.,
.Fra.nkr~s na.tiona.le Museum for
n~afi, og den besta&r a.f 3 )!and
nemli~ fornden jeg selv t.f en Dr. mEld.,
der er E>n fremra.gende Antropolog og a.
en Geolog, &Om sa.mtidig n uddannet i
Topo~;rafi. Sel'" er jeg baade Etno~raf
<>& Antropolog.
-

llBntgenfotografering
af Eskimoerne
R!mfgenjott1(11'a/eringen vil 'IIi /O'I't·
ffl(le fm· a.t undersage en Sl<tg& tubP.rkvlo.~ Sygdom 1 sam E8kimoerne :mgribes a!. Den ytrer 1ia ikke sam almi·n.delig Tuberli>tJ,(Osll, ~a at de er eg$ntlfg $1/(16, en4 &igs '!Ull'beidMlygti(}~.
mm man ken<ter endnu. ret lidt til di!M
Op.~tna~n, Betydning og r'trkninger.
D~t

Dr. med. arbejde nud.
skill vi indsamle etnogra.fi~k
)latf'ri~tle, men rl bar den naturlige A f.
tale, &t hTis vi finder noget af Mtt!ig
Interesse, ska.l de da.nske Mu8eer have
Lov til £erst a.t udbge, hvad de maatt.P
mangle. AUigevt>l baaber jeg &t kunne
hj<>mfere ('U he! Del intE>res•ante ~lllte
rialer til vort etnografiske )Iuseum i
Trocadero.
- Skal De ha>e egen Radio i AngI

t•it

11or

e~>rigt

map;~alik?

- Vi mE>dferE'r en transportabel Hadio, ana at vi pa.a vore Ehpeditioner
ig kan faa Forbindelse med Angma~~:s~Rlik, hvis der skulde ske nogPt benyttPr vi til Fjernkotresl>ondnndEin d anske Stat& Station.

Engelsk-Fransk
gejstring
oplyaer endelii, at
i Sommer agt.er at foretage en intere&sant Bjergbutigning i
@stgrllnla.nd. Dr. L~tuge Koch opdage.
de i Fjor under en Flyvning en Bjergkll'da m&d 4.-5000 Meter heje Bjerge,
<>& dem •il m&n i Sommer unden"ae
nmrmere.
M.

Victor

Franskm~ndene

:W'\""f't
• I

•

-

II

• ,_J
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:A~ministrationen under~ges nu nmrmere
En UJtalelse Ira I
,Foreningen til Hj~/p
grllnlanJske B11rn"
KSTRABLJ.DET kritiserede i Ler- ~
ciags den .kost bare Form for \ 'e).

E
.

a erenheds&rbejde, der
. udfoldea fra. , ll'oreni ngen til Hj~p for grenlandske Bern".
I Kontingenter/ Bid rag og Gaver
h u man i det sid!>te Aa.r haft en lnd-

.

.

ta-g~ P4A 43,875 Kr., men Udgiften
v-ed a t tegne, .sarnle og indkaMere dette
Beleb har &ndraget 211969 Kr ., saa. at

over 50 tire af h.ver K rone, dtr f.r oi1:ct
til $t.gtte /or Sa.gen, er m edgMtt 'til
OrnkoJtninger.
I A.nledlling &f vor K riLik bA.r vi bait
en S.amtale rned Ihv.lnspAkter Bcn.di:rcn ,j
der fungerer som ForeningE>ns Forretningsfe rer, men Hr. Bendixen t~rkloorer, 1

at nur hane Navn etaar under 1
Recnakabet, er det kun eom Bek ret .
t eJse at, at Afsk r iften er r igtlg lkke eom Udtryk for, at han har udarbejdet R egn&kabet eller overhoved.et har Kendskab til deta Detaljer .
- Jeg er ltmt tiltraadt 1.•4pril tnen. jeg ,;il nu 1111dtr~ege Sogtn ne}rrr,
O!J 1Ji kan. da tale.t -ued. J ff/ cr klnr nru,
Gt t:ore Arbejd.!metoder tr de mt&/ knitbare, ma~ kan have, men -vi ka11 tl..kr
bruge andre. Vi har in Agdaforu, r11
lt.er i B ven. og en i Prot•in.lttt, ov d• lnll•u med Procenter af, hvad de faa•· tlwflet. AgitaiortJir i .Provinsen hro· .lnalr!lr$
u lv 35 p()t. aj alt, hva.d han /anr trg' tet tit Farwingr•u, uo hun her i 1J)t t1/
tt oget fll·indre. ,Jcu ka.n dog il: kt /ort tM, at d,et i 193$ er ble1;ct 3aa mttnge
Penue, rnen nu ser vi 1Xla Papire1·ne.
. • . Inspekteren til fejer, at J..'oreniraa en efter bans Opf attelse gar en god Gfllrning i Gtertla.nd, ikke alene gennem 'ruberkulosebjemmene, rnen ved at skaffe
Grtniaenderbern _god P IPje, udseode \'andrekuser til Spaedbernspleje og paa fiE>re
&Ji dre Ma.ader. H rad Bl'ire Forening~n
anga.ar, foruaar v:~, at den staar foran
e" Reorgani$ation.

l
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Af hver Krone , der er givet til de grf'n!andsk e BBrne sanato rier, er over 50 fire

gaaet til Admin istrati ons- og Indsam lingsOmko stning er

e1 ,969 Kr. iUdgift fo~ at fremskaffe 21,906 Kr.!
B0r Staten ikke overtage Forsorgen for
de tuberkul0se Gr0nlrenderb0rn?

!

E

T talende Ek~em pel paa , lwor kost- Grad hnJ' l'te t-et pr:eget a.f
K nsetidern e
bart yis~e V e lge r·~tJ hocl $insU t ll t i o u t~ J' Bidr·nge n<> t'l' bleve1 n~ i ndre, m en Orrl·
arbejder. har man i et llcgnskab tor kost n inge1·ne 1·ed dt> smaa Bidrag er li~··
Aaret 19:J:J, df>r i di&sP •D ap;e er blen.>t •M ,to~ ~om for de st.erre Belflb. h 1 o1·
ltH' OmkC'l sl ni np;eru P. i Anr pi'OceuLn R "r
ofl'f> u t li!r.Q:iort, i , Sil'A.LstidE>nde".
~llli'I'P t> lld lcidtii."

Over SO pCt. til
Omkostninger

Det private lnitiativ
er her for kostbart

fl egn ekabet gald er , Forentngc n
\ 'tderP ctdtale• df'r Baab on1 , at .. Lo\··
til H jalp for gre nlandek c Bor n",
d er driver et P ar Bornoean atorier for•lllget om otfentlcge l nd:.amhug er maa
I Ve.stg ronland , og d et vlse r , at Om· bl"'" &t eo saadall Be kllffeJlhed , a t J ndkoatningc rne ved Admrnis tratlonen samhng lean fort~teltes·'.
andrager m ere end 50 pOt. af d e Be·
leb, man har faaet lnd I Kontlngen ter og Bldrag.
Pv.a
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Etter at have set Regnskab et kan
vi lkke d e le dette Haab. Det vilde
lkke veers unaturllg t, om Staten for Tilfeeldet : Cronland s Styrelse overtog Omsorgen for de tuberkule se
Crenleend erbern , og det vilde for Natlonen eom Helhed vmre billiger e end
den nuvarend e Ordning, hvor lnd·
aamllnga om kostninge rn e sluger alt
1
for meget I Forh old til det Netto·
b eleb, der bliver tilbage til selve For·
maalet.
Horn.
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[/n tlergang
It

..

Forlisets Slagskygge
• .. )•over Gronlan·Hsbaadens An"komst
•

1
1

LanJsfogeJ R o se n J.p.[~ om den
sktl!bnesvangre Stormnat

Land s fogd

tn for Nord gnm land , Hr. R oM~
dat, d•r v• ndtt hj' m paa
Ptnn i6tio n I fu ld
Uniform.

E

NDElJTG i Dag Kl. 10 kom
,Ge rtru d
Ro.sk" i Hav n cfte r en .af de
baa rdes te og mea t laog vari ge Rei
ser i Skibets His tori c.
Den ung e Ka.pta,jn rvrn o.
der med slkker liaa nd bar fert
Ill~ Sk.ib teen nom Vind og Stor m. !tod
pa.a. Broe n, og
l11ngs Sl;ib88idc•n tlokk edc.
s l'aB~agererne,
ivrtg e cfte r at faa det rorste
Gllm t ar Ko.
benh a.vn . Oer havd e ikke
vroret man ge
med. paa. den besv~erli~:e
B~>jae. knn eo
balv Snes Styk ker !alt. Lan
def9gden fo1•
Nor dgre nlan d, R.r. ~osendal
. der vend er
bjem paa Permi•~lon. vak te
Ops lgt ved at
oplr rodc I fold Uotr orm , og
eodv idcr e no·
l(lre r vl blao dt de lfjcr nveo
deod e:
steo t H an~en. sanu nest ed9.
lfale ren Siq
Stho u, der. hnd e gjor t
Stud ier I
deoe ved Jaco bab nu, Styr elsc
ns
kons ulen t Dr. Bert heh en
og l(rs.
teell h':e•1t, rift med den a.me
rikanske M:a·

ler, der I

(It

Gro nlan d.

J~rncn

Aare Tid bar opbol<lt elw
hllr be80 gt alo Mand I
Bols tetn sbor g og rl'.iser no

omtr&nt hun dred e PJ·ocent
for meg etf
Et Sk1b som ,Ge rtru d ltas k"
skulde
hve rt Fal d kon ne gaa hern
ed paa\
Dage. Vi var ban ge for, at
Kulbeh~.
ning en ik e sku lde slaa til,
01 vi ill
()Ul at gao. ind
til She tlan dse eme fol
Bunkers. Men neto p da vi sku
lde til a
vende, lejede Vinden af, og
saa opga.
vi det. Stra ks efte r var det
imidle1
galt igen, og t.;heldet fulg
te os h
Vejen, 1$E!IV da vi kom ind
i de dan s
Far van de. 1 Gaa r Middags,
da vi v
ud for Lrese, var Kul inge n
sao. stiv , :1
vi hav do opg ivet Bna bet om
at naa til
Keb enh avn i IFormiddag, og
jeg tele gra£erede hjem : ,An kom sten uvis
". Men til
nit Hel d fik vi en rolig Nat
, og saa listed e vi os hjem .
Ma loren Sigu rd SOho u, som
- Har De med t haa rd Sto
har sJor t lturm?
dier I lsljo nlen e i ~aoobsha
vn.
- Aah ja, en liUe Sto rm
af og til,
men lad 9S QU ikke overdrive.
Dei er a&a·
m~end gaa et meg et god
t, "g vi er jo da
aile i god Behold.

Stormnatten
LanJsfogeJ RosenJal
fort(J!l/er

,
Landsfoged llos end al, der side
- Ja, det bar vrer et en lon!J
n
.!Om T11 r1 ha.r vreret Lau
dsfo ged for ,No1·darenland
sige r KaptO>jnon, mod sti · Moc
h•in d hel~ med Bop~el i God
ha.vn, kom mer .nu hjem
Vejen. 1Vi har vawet hcle 20
Ong e om a' paa. et balv t
Attn Permi!,;sion. Man vii
kom me fra God thaa b hert il,
,..,_ ·
; huske, at Hr. Rosendal neto
p hav de afleve ret Dis trik tet til ain Viit
ar, can d.
jur. Brun, da Kat astr ofen
med .S~elen"
indt raf.
- Som De ved, siie r Lnndsfo~
~:e<len ,
gi.k ,Sre len" fra Upcrnivi.k: den
213. September. I Dagene Z?. -29 .
epte mbc r
havde vi tilta gcn de nordlige
Vin de, og
,llia tten til den 30. Sept~mber
oplevede vi
en Sto nn af kolOSI!al Vol dsom
hed. Den ne
Sto rmn at fald t sam men med
det aaakald te ,Sp ring tids -Bo jvan do"
, som i
Gro nlan d alti d indt rmf fer 3
Dago afte r
.lt'uldmaaue ellc r iN,ymaane,
og Ove jret
var s.a a voldsomt, at ,Ge rtru
d Raa k",
deJ' Jaa. i Godhavn, aprr eng te
sine A&ler-

Mrs. Rockwell Ken t, dtr li ar
btst lt sin
Ma nd, den ame rika nskt Male
r, I HOI·
attin abor a.

For tojn inge r af svoort Jern .
Hvi s ,S.-elen" er gan et ned , er det gan
ske sikk('lrt,
ske t i den ne fryg telig e Nat ,
kun et P o.r
Dag e el'ter, at Ski bet bar forl
adt Gpervinik.
- Anser De nu ,,Srelen" for
tabt ?
- Der er &tadig et lille Haa
b, og
det &!tnC6 jrg ikke , man 1kul
opai~e.
8/.ib1.1t han vrere seat ina i
en at d~
smaJLe l!'jo rde vut for
Dilk o, og &(1a
lamge H1:al/angtrtn ,Son.ja"
ikke er
kommeb til/moe til r; pu11ini
k Ira •in
Efte r.!tJO lli 110.!-Ek6ped ition ,
ek1isterer.
Muligheilen /or Redrting stad
ig.
Disse l•'jorda Jigger sna lang t
fra beboede Sted er, at man mte t skal
forsvrorge. O~~: desu den er ,Sre len"
den bed~te
Sejl er, vi har <lcroppe, selv
om den fik
}Ja.s kins kad e, sc]lede den
lige god t for
det. Det b~nclte i .l!'jor, at den
blev bort~
i 14, Dag e pan olkk urat don
samme Tur ,
men plud ,elig duk ked o den
op og var
fuldstmndig aUriuht . , 'rele n"
er saa god t
et Skib , at den sku lde kun
ne taal e et
bvil ken som hcl~t Slag s Vej
r. Jeg kan
slet ikke fors tna, hvnd der
kan vsere
ske t med den , og jog kan ikke
Ina mig
~lv til at tro, nt vi
vir<kelig aldr ig skal
se den mor e.

On da rte t Fo rk0 lel ses Ep ide mi i N or dg ren lan d.
- P:r der ellc rs nog et Nyt
fra Der ea
DistrikL?
Alt sta.a.r vel til dero ppe
nu. Me

U IJIIJI•Ii.
KAHYTTER OMBORD I

. , 1iii

1 Ill. I

G~RJRU: o Rl~qK
-. f.orlisets Slags~ygge
-,over Gnmlandsb~adens AnkQ(JlSt .

V1 d~t. Stmks eft4)r vnr <let imidloJ·
galt igen, og Uheldet fulgte os h
Vejen, seJv da vi kom incl i de dnns
Farvande. 1 Gaa.r Middags, da. vi v
ud for L::ese, var Kulingen saa stiv, ~~~
vi llavde opgivet Baabot om nt naa til
Kebenhavn i IFormiddag, og jeg tele&rn·
ferede hjem: ,Ankornsten uvis" . ~1en til
alt Held fik vi en rolig Nat, og saa listede vi os hjem.
- Har De moot haard Storm?
- Aah ja1 en liUe Storm af og til,
men lad os no ikke overdrive. Det er a&a·
nuend ga~et meget godt, og vi er jo da
aile i god Behold.

Materen Sigurd Schou, som har gjort Studiw i tsfjot"d- i ~acobstJun.

Stormnatten

•

fJ a·nJslogeJ. RosenJa,f. om Jen
sk~hnesvangre Stormnat

lanJslogeJ RosenJa/
lortteller
Landsfog&\1 RoJenda.l, der siden

J a, dot bar vmret en lfln(l,, om Tu r
1 har va~ret Landsfoged fo r .1\ordit'enland
siger Knptnjnon, med Rti1k l\1o<h·ind hel~
med Bop~J i Godhavn, kommer nu hjem
Vejen. 1Vi bar vror<:lt hele 20 Dago om ~~ ~
paa et halvt .Aars Permission. .Man vii
-

komme fra Godthanb hertil, , _ •

~

huske, at Hr. Rosenda1 netop hude af·
leveret Distriktet til sin Vikar, cand.
jur. Bl'Un, d a Xatastrofen med .Saelen"
indtraf.
- Som De v4kl, siier Landsfoieden,
gik nSa!len" ira Upernjvik den 26. September.

Landsfogdtn ror Nordcrtntand, Hr. Rose~
Clal, dtr vendt• hJttn paa Ptl"mission i fu ld
Urliform.

ENT>F.T.TG
!tusk" i

i D ag Kl. 10 kom , Gertrud
l:Lavu efter en .af de haardo~te og . mcst la.ng11arig~ Rejser i Skibets Hi&torio.
DC!n nn~e lC~pla.jn Tvina, der med eik·

ker.- Haa:nd ha.r fol't sit 8kib !gen.
nem Vlnd oe Storm. atod paa. Broen, og
lane• Skibl!3ideo tlokkedes Pasllagererne,
lvr1ee erter at faa det ronte Glimt ar Ke.
benh&vn. Der ba,•de ikl<e v~et man~:e
med paa. den besvserlige Reise, knn eo
bah Snce Stykker lalt. Landstogden for

bestyrer E~temann fr& Jacobsha.vn.
HanMn, ea.uunesteds. Maler.e n

ttf•nt

Scho11,

dor havde gJort Stndier I

lcr. dl:'r I &t Aars Tid bar opholdt sie
Gro nlllnd. Pn1en bar besogt' sin lt(and I
lloistoln~borr; og r('.ISer nu 'videre tit Allie·
riko.. Rockwell Kent vender ' tor ovrigt
hJrru mcd • Disko" I en orer Fremtid.

Modtngel<;en var for evrigt meget
fl\'rdil(, (Jrl('ll;Ct Af Ul ishP<len om ,,Sur
IPn'' s .Sktl'bne, dor nnturligvis bertn·er
allo Gr"nlnnd~intert-s~<>re-c:le smertellgt.
.. Ot•rl rud Rn~<k·• t'l' det forste Sk ib fra

I

Dagt:ne 27.- 29.

eptembcr

bavde vi tiltagcnde nordlige Vinde, og
Nat en til den ::10. September oplevede vi
en Storm af kol~al Voldsomhed. Denne
Stormnat faldt sammen med det aaakaldte nSpringtids-Hej'' ande"_, som
Grenland altid indtrmffer 3 Daie efte
Fuldmaane eiler !Nymaane, og Ovejret
var saa voldsomt, at ,.Gertrud llask 11 ,
der laa i Godbavn, spramate sine A&tor-

Mrs. Rockwell Kent, der har besegt si n
Ma nd, den amerikanske Mater , i Hot·
ateinJbora.

.Fortejninger &f av~rt Jern. H vis .,S:e-

len " er gaact ned, er det ganske sikkert
skot i donne frygtel!ge Kat, kun et P a r
Dage efter, at Skibet har forladt Upervinik.

det

Anser De nu ,S~len" for tabt?
Der er &fadiu et lille Haqb, og
11tnr1

ieo ikke, man &kal opoive.

Skibet kcm vrere ~•ut ind i en a/ d~
wtallc l•'jorde vut for Disko, og aaa
lcenue Tlvnljangeren ,Sonia" ilcke cr
kommcb tilbaue til Uper~:fnik Ira ~i·n.
E!tcrsounings-EI~spedit ion, ek&isterer:
Muliuitt<icn /or Redninu sta(iig.

Disso Fjordo liggor saa langt fr a b•
boede Steder, at man intet sknl forsva!r·
ge. Oi desuden er ,Srelen" den bedste
Scjler, vi hnr deroppe, setv om den fik
Maskinskade, 5ejl<M:ie den lige godt for
det. Det luendte i J;'jor, at den blev borte
i 14 Dage pan aikkurat den samme Tur,
men pludseiJg dukke<le den op og var
fuld strond ig allright. ,,Sa!len" er saa godt
~t Skib, at den skulde kunne taale et
hvilken som hels~ Slags Vejr. J eg kan
slet ikke forstaa, hva.d der kan va~re
sket mod den, og jeg kan ikke faa mig
selv til nt tro, at vi virkelig aldrig skal
se don mere.

Ondartet ForkelelsesEpidemi i N ordgrenlan d.
- J~r der ellers noget Nyt fra. Derea
Distrikt?
- All; stan.r vel ti l deroppe nu. Men
i Sommer havde vi en frygtclig For~elel
ses-l!:pide.r.ni, der bortrev en ~foongde af
den inclfoote Befolkning. Alene i Jacobsbavn dodo 2.) Gren~ndere i Lebet of
Sommeren o~ 1 GOdllavn -5. Det er del;
fnrlige l'ed disse .Forkefelses:!J?i<les,ier,
som vi hnr hver Sommer, at de faar de
gamle Tuberkulose-Lidelser til at blusse
op ige1f7 bg ?'lin Tan tJTrene ikke staa.
impd. .Men denno var nu gansire s::erlig
ondartet.

'liT Gengrold har vi i Nordgrenland
belt und~aaet Bernclammelsen, der har
hR!rget slemt mange an<lre S!OOer og kra~
vet tnlrige Ofre.

fl:gede~minde siden Katastrofen, og med
dette Skib ·kuldc den forsl·undne KolonibC6t,yrer T.entllcke-Otto og hans Familie
l' il'ro v~ndl tilbnge til Kebenhavn. I Ste.
det kom ,Gertrud Rask " hertil med tre
tomrue Knhytter.

Kaptajn Tving
lortteller
Da Ski~t ba>de lagt til-ve<l K ajen,
hilste vi ferst paa , GertJ'Ud Rask '' s unge
dja~rve f erer,

GL. M0NT 4-. K0BE':NHA VN K.
TELF. CENTRAL 11,995

Bladet:

skriver den

-·

-.J

YBsrnela~qmelses
Epidemi paa GrsnIand.
I Sukkertoppen er forefaldet
1t Tllfrelde med 2 Dedsfald.
Gr1·nlan ds Slyrclse meddelcl' om
TiJ ~ 1 <lnden i Gr¢nland

I Juni Maa-

ned:

•

Vejret har i Vcstgr¢nland og ved
Scorcsbysund vrerct smukt og varmt,
vcd Godthaab dog med en Del Nedh¢r; Yed Angmagssalik bar del de'rimod vrerel storm- og regnfuldt.
Storis er kun til Slede i ringc
. :\Irengder baade paa 0 stkysten og i
Julianebaabs Distrikt. Fjordisen c'r i
Drift ud a£ Fjorden ved Scoresbysund.
Srelfangsten bar vrerct ret rioge i
Vestgrf)nland og ved Angmagssalik,
men god ved Scoresbysund.
Fiskeriet bar vreret ret godt snnvel
i Syd- som i Nordgrf)nland, ligesom
Angmagssatindsamlingen i Nordg r¢nland ha'r vreret srerdcles god.
. Sundbedstilstandcn er god, dog er
der ved Sukkertoppens Kolonisted i
l\tidten af Maanedcn udbrudt en Epidemi af B¢rnelammelse; hldlil er forefaldet 11 Tilfrelde med 2 D¢dsfaJd.
Distriktet cr afsprerret fra andre Di·
strikter.
I Begyndelsen af Juni indkom til
Sukkertoppen 27 Mand fra ct forlist
fransk Fiskeskib; de er aile paa Vej
hjem med Disko, som passeredc
Kap Farve! for hjcmgaaendc den 3.
Juli.

-
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Bladet:

Kristeligt Dngblad
- - -,....·..~---··········

skriver den

Susanne
og Samuel·.
Bvad der bllver gjort for
greDlandske Bern.
J'oreningen til Hjoolp for gr~Snlandske I
'· lll!rn har holdt .Aarsmpdo under Lo1olso
11.f Formanden, Groaeerer V. L em vi g h-

Miiller.
J'oreningen ht\r to Sana.torier for
Bprn i Grpnland - i Sukkertoppon og
U11uma.k - og begge Snnatorier har i
de t forl¢bne Aar voore~ fuldt belagt, idet
der har v~eret bchandlet 59 B~rn. Deauden har Foreningen haft 41 Bjjrn i
Pleje i gode, gr¢nla.ndske Hjem, og
l'oreningen bar ydet Hjrelp i F orm af
Xaturalier og Beklredning,' hvor en san,.
dan Hjrelp bar vrorot n~vendig. Formanden bar i Fjor Sommer bespgt Gr)lnla.nd og inspiceret de to Sana.torier samt
tilset nogle af Plejebprnene. Forholdenc,
ln·orunder de smna Bprn lever, kan kun
sigoa at v~ere udmrerkede.
I Efteraaret modtog Foreningon on
Iillo Pige, Su sa nne Oarleen, f1·a
.rutiu.nebaab, l) Aar gammel. Hun va.r
1
lidende a f tuberkulps Hoftelodsbota>ndebe. Efter Ophold pn.o. RigshospitAlleL
er hun nu anbragt pa.a Refanres Kyat;..
hOJ;pital, hvor Foroningen i Fonojon
l1<u e~ a.ndet lille rlejebarn, So. m 11 e I
K n u d sen. Do er begge uudor uen
bedst~ og kyndigste PJojo.
De a-f Foreningen ud~endt.e )Vo.nclroltassere virker stadig efter 0nske og med.
gode Reaultater. Der bar hidLil vmret
oa. 1 Vandrekasse for hveranden Jordemoder, men da der anmodoa om flere,
er det. Foreningens Maal, at der findes
een for hver Jordemoder.
Formanden fortalte fornlijelig~ om de
to amu. gl'f!Snl~ndske Patienter i Dan- '
mark. De ayntes at trives godt OK Vllere
glade for Plejen og Opholdet hernede.
J og or belt atolt af dem, angdo Formanrlen, for nnar jeg kommor og bespger
clem, siger de ,Fare til mig. Jog er ogeaa kommet tll at holde a.f Iitle Suaanne
og Samuel.
~·oreningens Regnskab udviser on lntlitegt paa. 53,000 Kr. (hovcdsagolig Kontingenter og indsamlede .Midlor), og efter a.t Udgifterne til Drifton 8f B¢rnesanatorierne og forskelligo Administra,..
tionsomkostninger or afholdt, bliver dor
et p~t lille Ovorskud paa. 11,000 Kr.
at OV6rfpre til Foreningons Formue.
Efter at Aarampdets mere offioielle
Del var afsluttet samledea man til K a.ffedrikning, hvorunder nogle unge G~n
Jrendere og G!'flnlronderinder aa~
skellige grpnla.ndske Sange samt
er et yndigt Lande pa~ Grjjnlandslc:.

GL M0NT 4. J{0BENHAVN K .
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12 f'RS. 1931

A rbejdet for Gr0nlrenderb0rnene.

•~·
I

Om det Aroe,ide, tier UJdlgre!S .Pf.la ge~:~cmt der er lest o.p tor en ~
de ~.ermtl.andske BEJ.rtl·t\San:a<tardtl'r, &·i- at lAWlll~'S't, og uaar j~ saa trenker
ver faJgemle Hlle Uddr.ag af en Dag- paa, hvo.tdau jog

m<xH<D~g

dlsse

wnru~l

hO<g. f0.r t atf For.st.anuerunuen .Pau Sa- fotgrmnJ.medo og iudesluttede uden
nlltorlct •Sukkel"Loppenc 6t god£ Bil- SDl!H 1 0je.t, og JUt kun glade Ansi.g.

tet· lt"<l Mot•gen !iii Aften.
•Sr.end og H.a.n.sine bar F£1dscl&dag
Da vi kom hjem og hltvdo sp.i&t
i J>a.g, og den blev fejl.'et som det spillede vi paa Gt\1mmofon ligo til 'i
sig hor og bet-. Straks paa Sengen skuldo ! $mt,g.
loede:

orn :Morgenen fik de to B11rn Leg-etaj
J€'g skal nu til at lappe og stoppe
llormret, og -eft-er at Morgerunooen B.~Jrnenes Kamikker, meu hvor jeg
'ar sPh.'i gik Yi udenfor Huset til samer en Syma.sk!Jne•.
'01r ny-e Flags tang, hvor vj hf';!st.e
- - Plag-et. Efter Middag og ''ilet.iden
Man faar goonem d.ette lille Udgik v1 hen til en Sa, h\"Or alle BBr- drag at Dagbog-eu et talende !ndnt>ne 6k Lov at SOI>Pt', og hvor det tryk at en Virk.somhed, der fortjPfr~'\le<lo mit Hjerte at se, hvodedes ner St.oLtc. Og den bedste Stgtte til
8 Uger har hjnlpet pas di'jse snJaa. tie gre-uland."lke Bemoo.ana.t,o.J:%r ydeJ·
Det Liiv og den Glmde, der l'ar til man V·eQ at kebe &n Lodsed.<l~ J
Stooe, .kan m.k.ke beskl'ives,

oot

er Jl.

Grenlandslott.eni.et.

I
I

GL. M0NT 4. 1i0BENHA VN K.
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Bladet:

- \.Straolaaet

•

w

skriver den
Det

gr~mJandske

.RTS. .1£~ 1
M
~otten.

OBt:DEX <let ~ ul.ke og; forlJ~u~tlul
de Arbesde, fForenin,geo t il Bjrolp for
g1·e nlaodske Buru udtorer bla.uuL
berknlose Bora. er- der en Gren lit
eniogcu.s Ytrksomlted som ogsaa maa
nan·nes. JJemlig Vantlrob.a..serue.
Jordemodrene i Gronlnnd, eotn atle er
uddannel; enten paa Rig:,ho~pitulet. bor t
llyeu el!cr lfJUa. Sy,gchuseno i Gronlu.nd,
har uogle \.~;mdreka~sor·, lwis 1 ndhold
rumrner alL dct rneget, de r sik1ill til, naar
en lille Verdensbongct· ~c 1 Da.gM.s Lys i
G-ran laud.
Disse Ka~er bll1•cr udlaanL .gratL, lit
dem, dar har dem helJOI', og den gronlan<lskE' ~1 ode.r k::i u boliulclo K 11&5Cil, ti 1
, bun selv e~ saa. nt>k, at hun 1kan tsy og
skaffe de BeklredniHg"~cn~laude, som hendes lille Barn ..kal brugt>.
Kassen send.es efter llrug,cn t.illiage ttl
Jordemoderen, soru ~aa. boder og ~up
j'Plerer Tojet. .for dererter at at'gin, KMsen til den nreste, som liar Bru.g for de ll.
A.t disse Kasser gor Gavn, er dor 130viser for ide Udtalel•er, Lregerne i Crooland har gil'et. nemlig at Dodeli.glu.•dsIProoeoten blandt N~ foote nu er ganet
Langt ned. etter at, disse Kns~er har begyndt dere~ Vandriog mrllem Cronland~
Kvinder
So.m .,t Bt;vis paa, al ur:;,,, 1'- <h:>CJ ut·
gaaet ~nd som eL Leu i den IFor:~org, ll•'or·
eningen udvirker t GrenJand, :;hal dct. bem:erkes, at der· paa. Kolou iudstillin.gen i
Pa.ris, tom G molauds Sty rolso ana.n.·
gerer, ogsaa bli·ver udel.ille!t on Vandre-

F

I•

I
I

kW~SC.

For at J>kaffe P euge l!l Vcdligcholdelsen o.g til ,\ nskaLT(•lsa ul flora K•tssor
sk ulde , OeL gronlauusk~· f.vllt•n" hjrolpe,
derfor stands voo en Tt'h:fonka>-k cUl•r
hvor PJakat('n mud l1 01 edl•L af (; rowhenderen ,;:><!r et Ud01al~W af Lodder, og
bet:&nk, om De tkl..e kundo Uthh<ere

1 Kr. 4!il dell~ Ji'orm.ul.

X
GL. M0NT 4. K0BENHAVN K.
TELF. CENTRAL 11,995

Bladet:

so~ialdemo.krate..ll__
.,,• .,, ..,,,., ,

_
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skriver denf

-•
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Kampen for de
gr0nlandske B0rn.

-

Et smukt og fortjenstruldt '~r- \
bejd~ som fortjener St~tf.t\
Vi lhar liidl~re ()!m~J.& det soore ()g
gorle ~e. Foreo.lng&n rtl:l H!i<e!i>

for gt-BnJ.a.~e B~Jro ~reflt.er bl. e.
t'o1• a.t bl"f'mSe 'J1Ube~oD blantlt

•

~
£a Gl'a~J.laatdennoder med slt Barn.
rtme smaa ESk:!mo..La~. r ICk'tlte
!l&r!:lg.e 0j00l&(j &pre IRl'()Lde,r ()g -dri'VIer
f'Qremrtllg.en to Bm-n~anllttmier, et verd
Goo1tftlia.111b og et ved Slllklkcrt()ppen.

Og.sli:a

tl1l

aroocn Groen

af

Foretti.o-

gle'ns Vdllk:soon.boo er &t BetYtinlng,
IU'Illllllig Veoo~roc. Pae Gmmd Ill
de &tort~ A.f.staode <>g V'BnSkeldge Ve-je,
er det ot'.e svmrt at. &'icatfe de nr.ta:Y...el
G~el'OOrn den rig'l.ige ~e. De
gNDieooste I'Ol'lde-modre er del'f-or I.Jdst;vrooe JDeod nogll-6 saalk.akl'!.e • Va oo<rekasoser, der rummer /ll~t, brvarl der er 1

for~ent, naar et Barn t.O..IlJ!Jler ti~
Veroe.n, ()lg disose V>'llllld~r udlaanes &f JIOrdtlJinOO.retJJe b±l h~r fede.nd-e M~r. Mooereo ma:a OOh<>ld-e 1
Kassen, ::iB hun .seltv er eaa rllSik, at !
ll~WJ klan bag-e s~ af Baroe1. DemOO.r l
tr.aar Kassen til1l>ag.e t~J Jol\1-emooeren,
eom Sl.Jlllplerer d~ llla!lilleOOe ~ iader den gaa V.i<klre ti.l•den nleSlbe.

At <l>i.sse "lrasser betyder DOget, ISeS
fd U-dtalelser :!ra greDiiand.Sk-e Lmg,er,
der -eJ'Iklherer, a:t De-de.L!~bod~l'OOe<nW.U 'blanrdt .Q},fi0!d•lle er PI\~ noo, slden

l\.asseme mkt.e.s.
Det er saaJOOea e.t saare
A.l'l!>e;Xie •Flc>ren~en tl2
RN'll!!:aodS'ike &me UldiCarer, V.!>
n.aar f'QrEm'Jogoo 1 d!l.:::&l Darge ~11 .Ste'tlf<>.r s1n v~~ 1 d&t OOle ()g
l1iJ Anskatielse at ftero K~. bar
startet • Dei gren:landske Lotbenlc, 8r
indll~:e., 8ft 1t11m ·gar on g.00
ved at 'tlage ~'ll LOO.seddel.
1 •Krooe, .oog der er &tore

Lod.sed~er £aas ·1 Te!·E'IftOno.g a!JLe Stader, fh:vror man $r
rraa;g,aver rued Gl'6Uil!lll:lld.el1hoV>edm.

i
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skriver den

Oet gt·~nlandske Lotted
F oruden det smukke og fortjenstfulde Arbejde, Foreningen til Hjelp for
grenlandske B9rn udforer blandt tuberlrulese Born, er der en Grcn af Foreningens Virksomhed, som ogsan man
nrevnes, nemlig- Vandrekasserne.
Jordemodrenc i Gronland, som aile
uddannct. enten paa Rigshospitalet
her i Byen eller paa Sygchuscne i
Gronland, har nogle Vandrekasser,
hvis Indhold rummer alt det meget,
der skal til, naar en lillc Vt>rclem;borger
ser Dagens Lys i Gronland.
Dissc Kasscr bliver udlaant gratis
til dem, der har dem behov, og den
granlandskc Moder kA.n beholde Kassen, til hu11 selv cr saa rask, at hun
kan sy og skaffe rle Bekhedning!'genstandc, som ht>nues lillc Barn skal hruge.
Kassen sendcs t'fter Brugcn tilbage
til Jol'demoderen 1 som san boder 01r
supplerer Tojet for dcrefter at give
.Kassen til den nestt', som har Brug
for den.
At di~sc Kasser gor Gavll, cr dcr
Reviser for i de Udtalelser 1 Lll!gcrne i
Grenland har givet1 nrmlig at Dodelighedsprocentcn blandt Nyfodte nu cr
gaaet langt ned, cfter at disse Kasser
har begyndt deres Vandring mellem
Gronlands Kvinder.
I For at skaffe Penge til Vedligcholdelsen og til Anskaffelsc a£ flerc Kassel", 'SkuJde "Dct gronland,.;ko J.otteri"
hjaalpe 1 - derfor, stands ved en 'l'ele-

.-r

••

[fonkioskl el!er hvor Plakalen med H vedet af Gronlll!nderen viser et U~
salgssted at Ladder 0"" be•- kI om
....,n
.,
I
.kk
I . e De kunde undv~ere 1 Krone til dette Formaal.
- - o-o--
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llerHngsie Tid nde

•

3. MRS. 1931

skriver den

'1t

GrtJnlandsk

Aftert.

-

F

RA Axelborgstudi et udsendte;, 1 A.tttw
en 1nteressaut ..OrJ:>nla.ndsJc Atten•.
Ude.lukkende kunstoens.tte Orunde t1l
Udsendelsen var der vel IItke, men sely
om man rn.terke:cte •.Ablsleht"en - at un.
derst()tte Foren.Ulgen til HJa~lp tor lm'nl.'lndske ~m - va.r der ingen Grund t.1J

at blive .,verstlnunt", meu tva!rtJ.nlod tJJ
at efterkom.me Orosserer Vtctor Lem-

vtgh-Mtlller, Optordrtng til HJ~. Tao.~
en Sagnznyte !ortattet
at Helge Bang1ted, op, ql. K&auneJ'1iiQ.t)oo
i'erlnde LWJI Lamprecht llaJ1i' tre Sa.nge

Net~nd<tm l~eSte

•.e

fra ..Kaddara" -

0g d el1>&1. I"Ykkede de'

ngtlge, CSkimols)te Gn1nland frem. ProCessor 'William Thalbttzer 1ndledte mec2
~Ie Bem~erknJnre.t· om den i'&.nl.lc esk:fmol.slte BeboeJ.sc Paa VestkySten, bvora.t
1 AnS'magssa.uJc-Boerne er de eneate ~..
levende - den sldste onwPe 1 Nord-.

I

l!'lllll&nc1 b.Jev • 1823 - 01r loct deq,aa
Cflen Pmle hedensJte msidmolcuttur tale
· ~ nogle GrammotonpJade:r, Pi'otea80l'e.n eelv ha.r optaget tor 25 Aa.r siden.

net

var

~np,

S&Qgkaznpe, kul-

Ba:!ee m. m., tns.ke, Vilde og trem~a.rtede. Ska.de kun, a.t Pr~erne tor
ltisb

ko~!

Til Slut sang
I en st.Or Del var saa
I et B:or &t de 1 Kobenhavn boende Gl'J1nlalndere et Par Sange at Gr<JnJands s~r1ste Digter, Overk:ateket Henrik Lund, der
• har skrevet GrSO!nJands Nattona.tsa.ng, og
&t KomJ»nJ6ten,

Organlst Jonathan Peter-

sen, der ~e lever end.nu.

Petey

GL. M0NT 4. K0BENHAVN K.
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skriver den

De tr~ngende grf]n ·
larulske B;rn skal
hjrelp es .

e

•

Et Lotteri til F ordel for Borneplej en i GrBnlan d.
Foreninge n til HJrelp for gr~nlandske
Bfjrn, der blev sttftet 1924, og hv!s Forma.nd er Grosserer J. Lemvtgh- Milller.
der var med paa Polltllrerne~J Tur til
GrjM'lla.nd Aaret forud, har slden sin
Oprettelse Udrettet et meget fortjenstfuldt Arbejde for de for~te Bsfrn pae.
vor fjerne Kolonl. Foreninge n ejer og

••

driver de to ~esanatoner 1 Um.a.nak
og ved Sukkertop pen, og desuden er der
paa. dens In1t1a.tli.v anbragt 40 B9lm 1
PI1va.tpleje 1 gode grpnla.n<lske Fa.ngerhjem. Begge Sa.natorte r bar stedse vmret
fuldt opt.a.get, og dette og Forentnge ns
pvrige Arbejde ba.r medf¢rt, at det cr
smaa.t med Driftskapi ta!en. I Aa.r andra.ger Udgtftern e ca. 30,000 Kr., og dl\
Forenlnge n 1 Fplge den bestaaend e Lovgivnlng 1kke kan faa noget Sts.tsti!sku d
ttl sit Arbejde, ma.a. den gaa andre Veje
for at faa de n~vendtgeo Midler 1nd.
Justitsmln ister Zahle, der I 1923 var
med pa.a 'l'uren til Grpnland, og som
I
siden ha.r om.fattet det fi1viWge Arbejde
tor at hjlelpe 0ens f~mte B!~Jm med
megen Interesse, bar nu givet THladet.sQ
tU. at Foreninge n starter et lllle Lot..
tert, hvis Overskud udelukken de Utfal·
Lotteriet
der de gr~nlandske B~m.
trrekk.es den 30. Marts, og Lodsedler
fa.a.s nu 1 Kioskerne og bos Bladhandleme . De koster 1,30 Kr. Der er
1400 GeVinster og 40,000 Lodder. Den
stj!lrste Gevinst er pa.a. 5000 Kr. F'or
dette Be!Pb kan Vinderen a.ttage eG
Aa.rs Forbrug a! forskelllge L.lvsfornlifdenheder og !aa drekket samtllge Hus·
Den
holdning;s udgi!ter 1 Aaret6 Lf!b.
Kreditloren
cr
nreste store Gevinst
enln3sobllga.t1on pa.a. 1000 Kr. Derettel'l
ff)lger som trec:Ue og fJerde Hovedgevtnst en ReJse til henholdsv ts Island
(700 Kr.> IDCd 14 Dages Ophold paa.
0en, og en Rejse til Frerpeme CGOO Kr.)
l1led Udflugter til Fuglefjeld ene og eventuel Udflugt moo en Hvalfange rbaad
En Rejse til Glllnla.nc!
tll Atlanten.
kunde ikke &rrangeres .

I
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Bladet:

...... ~Lb. ·;i·-·""'~
skriver den

25 trs.rrn1

'- -.

l'()rueiH' uetl SIII:I:C'rlopp<·n II{} Pmw~~tl:,

S

..\~ITllliC i 111<•d at tl••1· udlwstes store

l'l:tll\'1' fc11· l ' dnylll'lwn af de stor<.'
Erh,·c·•·,·smuli):hCdl'l\ 1>:111111:11'1,~ encstt•
l\ulu11i rllllllll~l', nl( clt•r hl'\'ilge:. l'••ngt'
tom c•nd i sidstt• P.kltlik ) til at ladt'
dciiiH' \!II' \ a·hlil(t' l'ula•·- lksiddt'ISI' rct>ra':-<'111 ,.,.,, J):l:l 1\nlunilllbl illing<.'n i
Pa1·i~ lwn·•· 'i. at dt' :.maa Eskitllulnu·ll p):Oi(l'S uf S~ !(dOl II, Ill( at dt•l )il(t'frt•m lwi h c•· nu•d at f:w l'tn!(c nnk I il
at hj:t•lpl·,
~linTstl'l'id har ,:iwl Lultt•ri))('\'illinJ!
Ill( dd t•r· 'btuuk alt. h\'ad m:m har•
l.u\' til at l'tll'lall l(t' af l'l ~linblet•ium.
>..

D E n 17.

:-o;mt'lll l ll' l' l!l:!:i auhnede Fo•·l'llin!(cn til ll .i:t• lp for !jl'fl nluud,kt'
lltlt'll 1·t Sn ua l ori11111 \'ed Suldl\'l'loppcu.
\II(< 211 Pladw1· hi t•\ i> lml, , •mln !(<'f nf
''""n li•·•lnh·llllc•·~· i Alth-n•11 frn 2 Iii
S,YJ.(dom OJ.( daarllll'd i:.J.(IIl'
1:1 An •·
(ig"l lda·d l \ ':tl' <It•. du ci<' lwJit. ()(> Jwn1
1111ti<or· !(ucl l'l1·.i•·, d~·g li gt La· J.(c lils~· n 
fo1· (inlnl:endtl'ul( fik d t•n .\lrHI,
lnlms ~lan·e· ,.,. d<•n h t· e·l if.(slt·. dt'l' (;an
fa·nlil''· ,\f .hil t• l iJ.(I'IIS :llt·nukorl dl

ar

•It·•·

wan Sl'. al dl'l iJ;J,,. e•· hc•lt samlllcuf'aldt·ndc mt·cl nwc hjt-mlig<' Us1e·n s
S111ag":
.lult"aftt·n: His<'n;p·~;d 111ed Saff\aud,
. 1-:hle~(;j, ,.,.•
J. .Jull.'dag: S11dsupp<', slt·gtc Fuglt•
IIH'Ii Sauc1· ng J\arloflee·.
:.!, .lultoci:J!{; H\·itlfbkl'l,<ld i 1\::Jr-ry'lllll'l' erg 1\:ll'lcrfk•r. ..
:!ll. Dn·•·m hc1·: Hbmt·l:;j\nld mcd Si •·np.
:.!!l. Dei'I'IHhl'r': Karlnffd:.uppc mt•d
Fuglt· ug 11\"itlri,lu·kod ....
ng
Karlofft•huppt•
!\~ ta:ll·,:ol'leu:
I hid fi~ l.t•l,tltl.
Sidt•n ,.,. d•·r OP I'<'Ilc!. t'IHlnu t·l Sauatol'itun. \(•d ( .. Jnanctk: o~o;.aa her \'at·
og ,.,. del ~la di l(, for
TnliJJ.(t'll ,\ lor alit• :w l'lacl>ot'l' e ,. lwnsl a nl opl ~get.
J>hM• llilkdt••· al' lllll'ltl'l'<' fr·;~ Suld(l•J'Iop Sau;l(oe·iel ~ lwld<• 1\<'l'lll' cluldt<" op
i Ta """"· 11:1:1 I' l' ll l\~iln•111w \"II!' I' i d i sse
Dal-(1.' st• •· t'll 'J'elefnnl;iosl\: dt•e· sa•ll(es
l, olle•·is<:tllt•rnt·. ()g ,.; !age e· vi s l ild; c
t'l'.il, ll loa•· \'i fonnudt•e· al der tillil(t· c·r·
:rah11l'l Salg I il (;I'!Hlhende•·lo l lt·ri<-t
hH·r· t'lll'~l t' Prod ush,\•.
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skriver

denz3 FEB. 1931

Samuel -

ll AR Jle Aw-'ket al l.ollc e1~ LodsedJ:I ~~ r det gmnlc.nd3kt Lotteri, sam

~ F'Qt·enin.yen til H jnlJI /tir gr11nl~ndske

Jlerw' har faur t Lvv at OJJI'ettc l Lo•l·
&cdhrne. f..u1~ laos i J\ w~kfrlle til 3U .
.l!orf.~, vu jru lll•tt.t fill« ny a.nbrfal.; carr
Lrcsen; at sfttlfl: Stt{Ttll; dr1~ !orljcne1·
I
tlct. l "ed lJr: hr:01j or!
Ot>l•lJ i J uliancft(UI,bs lJ1sl.rrkt "liur e11 j
ldl.e (!ronl{.lnt/~/.; })ren(l , )'trnueL .K1w.dsen,
S<itJ- han l!!d· of en lul.~t·i/,vll•31lo/fc/c,l
bctcl!n<le!sl', der ikkc l.ot~ bl'{t(lfllllrs vaa
noaet Hosptlol dlcr Snnalonnu~ t thoul~nrf, udPn T<ar~ for dotld1y Udgong.

Samuel blt11 /o•t ill 1\iib•nliwn

•~-

Of!

iu•l·

tau/. /.o11 Prof's.,, ~.·hal•f,mosP p«a. Rigs·
h(Jspital.ef. l G111u ra, Ramutl {;omn•"f
$Urt rirlt, M hall ktn1tl'- orri/!Jr~s tillly:Jl~<'~f.litalel; paa iti'/~ IW'$ I il •ritl1· ··e !Jelw JU.llw!f. og Samurl Jmiler- lluuen la·11g,

Samuel cr

Clb

Q/ rlr.m ..,Vu·u·niu(Jr ,. Iii

lt jrrlp /o1· grenlaudskc ll!J'I'It'' har laaf.:i.
sia n/. JJrr et• rut.<]u., SttHW Sutrnc~l'cr.
SU/11 (l'rt'I/(JU ttl Jlju{p (ud OS tkf:t !J[Witllt dtm.

X
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skriver den

8 FEB. 1931

Bornesagsarbejdet J
paa Gmnland. '
I

Et Lotteri til Fordel for B~rn c·
sanatorlerne i Umanak og
Su·kke1·t,oppen.
r
Forenmgen til R jrelp for gnm·
J.::l!ldske Barn driver som hekendt to
Boornesanatorier i V'Or noroHgste K'()- I
loni moo Plads ti:l 42 skrofuJose B.arn.
Etl<h-idere har F<Oreninge-u paat.age~

e
I

-

sig

I~orsorgen

[Qr andre

4()

Born, der

er anbra~ i Pl-e;ie hos grwnlandske
P'aru.iUer. ~ klliOOr imidlert.id nu
me<l aL skatre de ru}(:h·endlge Peoge
IU den !ortsatte D rifL af dette Berncsagsarbejde. De a.arlige Udgifter u<igor ca. ao,ooo Kr., som kun kan
skaffes til Veje v&d, at Foren.lng.en
bortsrel,ger sin Obligationsbeholdnlng,
1 Denne U<h•ej vjl man dog n0<Ugt grl·
be til. Bestyrel$en har ans0g~ Sta·
l t.en om Tils·ku<l; men da der raader
I en srerllg Lov-givning f-or Grou•lan(l,
t kan Forenilngeo ikke komme ind under do Tllskudsr~gl>er, som er g.retden·
de for Borneforsorge.n i det evrlge

riels Sanktion. Lolteriet trmkkes den
30. Marts og byder (Xla 1,400 vrerdi·
ful<le Gevinst(l.r· Hovoo~Yinsten, et
Aa'-'S Forbrug af torskelllge Livsfornoocnbc-der tll en Vrerdl at 5000 Kr.,
ly<ier jo meget blllokkende. Desuden
er <ler 2 H~jser med f~ Forploejning
til benhol<lsvls Lsland og Freraerne
oomt en Krooitf.oren1n•gsob!jg.ation tll

en Vmt't(!i af 1000 Kr.
Formand·en, Hr. Lomvioll-Milller,
Lodse-dleme koster 1 Kr. so 0re pr.

' D nnmark.

rneddelte os i Gaar, at man nu vii Stk, bera'f er de 30 0re Skat til Sla·
sege aL rejs~ Peng.ene genn-eru et ten, <Og srelges fra I Dag i aile Tel-eLotter!, som bar Jaaet Just!tsministe- f<Onkiosker og Bladoen-traler.

I
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Bladet:

var bleven holdt saa la~nge tUbage Moderen var simpelt hen bange for at
miste ham. Hun har ikke haft Tanke
for det onde, hun gjorde ham.

.!l or' " (~ aU

skriver den

•

•

f

g

' Ca. 80 Bf)rn hjrelpe s til gode

Fr

1

~ 11

Kaar

'"Men selv om Folelserne overfor Ber- •
nene som Regel er gode, saa gives der
dog visse Tilfrelde, hvor Foreningen \
1
maa skride ind.
Vi har deroppe to Sanatori er, "Suk-1
Jorkertoppen" og "Umanak", der rummer Vandrekasser, som staar gratiS tl l
anV
,
disse
Og
on.
Dispositi
s
ca. 20 Bern hver. Naturlig vis kommer demedre
og de kan
30~000 Kr. faaet
Steder
enkelte
paa
bar
r
drekasse
rsmittefa
her ikke p'aa. nogen Maade
eligheden bragt ned fra 15
drives et Aar
1 lige Bern, men udelukkende smaa Ym- Bernedod
sagt
sener, som tra=mger til Krorlighed, Lar pCt. til 6 pCt. - og det er som
e.
Udtalels
gens
Kredsla~
gebja~lp og Pleje. Foruden de to SaMen alt dette koster Penge - og vi
natorier har vi ca. 40 - i 0jeblikk et
42 Born anbragt i Pleje l'Undt om hos vii gerne holde Fanen hejt og Forehengode Fangerfa milier. Vi betaler for njngen vedlige. Derfor har vi
som
Zahle,
inister
Justitsm
til
os
\·endt
dem.
Bernene og tilser
Grenlamderne na:~rer en vis Tillid til har vist sig ganske overorde ntlig foropvore Hjem og sender gerne deres Born staaende, og faaet Tilladelse til at
gerne
skulde
Det
Lotteri.
et
rette
til dCin.
Disse to Sanatori er og· de 40 Bern, give os 80,000 Kr. - som saa. \'il slaa
vi bar ude i Pleje, koster naturligv is til til Driften et belt Aar.
Lotter iet
en Del. Og disse Penge bar vi forsogt at skaffe ind ved Medlemsbidrag,
Lodderne koster 1,80 Kr. Der er
frivillige Bidrag og gennem JulemrerLodsedler og 14,000 Gcvinster.
40,000
vi
har
alene
kekomit6en - fra denne
Den sterste Gevlnst har en Vrerdi af
modtaget 25,000 Kr.
Men vi er den eneste private Insti- 5000 Kr.; deter en Lodseddel, der drektution indenfor Gronland, og vi kan ker et Aars Forb1;ug af Livsfornedenikke uden videre gaa ind under andre heder lige fra Bagerreg ning til Vask
GeForening er a:f privat Art. Hvad der og Stygning og Tobak. Anden
Et Pwr af de m:in(lste Patiente r paa g'a!lder for slige Instituti oner her nede, vinst er en Kreditforeningsobligation
Bernesanatoriot "Umanak".
til en Vrerdi af 1000 Kr. Tredie Hogrelder overhovedet ikke der oppe.
vedgevinst er en Rejse til Island paa
til
gen
"Forenin
for
Formanden
Kl. med f1.1ld Forplcjn ing og Ophold
1.
ing
Betydn
es
Rjrolp /01" (J?'I1nlandske Born", fhv. Vandre kassern
Island med Udflugte r til Landets
paa
godt
ng
Indsamli
vor
Imidlertid gik
Folketingsmand, Grosserer Lemvigh Se~rdigheder. Fjerde Gevinst
sterste
dianvendte
Vi
med.
begynde
af
at
g
til
Anlednin
Mitller, forta.lte i Gaar i
til Frereerne.
Rejse
en
en Rrokke Lodsedler, der i Dag kan lro- rekte Agitation. Men da der rejste er
der mange' a11dre bcrlig<
er
Desuden
Agitabes i Kioskerne, hos forskellige Hand- sig en Protest mod den direkte
som smaa - og sorr
store
r
Gevinste
I
anSt0tte
finde
at
soge
vi
om
tion, maatte
lende, i Bladcentraler o. s. v., lidt
.
dre Steder , saa vi ad anden Vej kundel sagt koster Lodsedlen kun 1,30 Kr
ens Arbejde.
Forening
....J:orening
trrekkef
der
og
bcgyndt,
er
Salget
til
en blev startet i 1924, faa de Midler ind, vi skulde bruge
SO. Marts, Hovcdgevinsterne of·
forttelle:r Formanden, og dena Opgave Driften af Sanatori erne. Vl kunde ikke den
res i Bladenc, den ttdferlig<
fentligg0
havde
vi
la~nge
saa
kud,
Statstils
har va:~ret at forsege at enge lidt for faa
sa~lges i Telefonkio
gsliste
ae amaa ulykkel!gt stillede Bern i en Obligationsbeholdni11g, men paa den Tl'alknin
skerne.
paa
Hut
ancien Side vil vi nodig tage
G;tonland.
Grossercr Lemvigh-Miiller slutted
·
Omraade dette vort Reservefond.
Bernetor sorgens
Paa
At det imidlertid er en Sag af Be- med- at enske, at man nu maatte fa~
tra~ngt~s der meget til dette Arbejde
rne solgt, at de smaa, for
i Grenland. Der er saa mange smaa ~'dnlng - foruden naar det grelder de aile Lodsedle
ske Bern, som trren
grenland
hutlede
em,
derigenn
a.
bl.
man
ser
Smaa Stakler deroppe, som bOgstavelig
fa
at Lalgerne anerkender Sanatol'iernes ger til Kalrlighed og Pleje, kan
gaar rundt for Lud og koldt
Aar.
nreste
det
i
Pleje
Samfundsbetydning. Yi bar endvidere denne
.Blot et lille Eksempel. Hvad
De om en lille Fyr, der maa trave
rundt Sommeren igennem med et Par
Bukser uden Seler, Stropper eller
Knapper til at holde dem oppe med.
Na~sten som gamle Dages Straffef angerl

,Sukkertoppen" og
,Umanak"

l

Slaar Faugst en fejl, gaar det
{first ud over den Forreld relfise
Det e1· ikke de Bern, der har Forroldre, det gaar ud over. Det er de
smaa. forroldrelese Stakler. De bliver
ganske vist opta.get eUer adopterede af
grenlandske Familier , men den Dag,
da der kommer daarlige Tider, da
Fangste n slaar fejl, saa er det ganske naturlig t i forste Ra~kke Adoptivbernene, det gaar ud over.
Som Regel er de Voksnc glade for
Bernene, navnlig overfor deres egne
er Felelsern e meget sta!rkc.
For Eksempel mener jeg, at
skyldtes udelukkende overdreven Moderka~rlighed, at den lille Dreng, som
for nylig blev sendt meget syg

Forenmg ens K endingB"'rUerke.

'
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Ef sforf 6rBDiandslofferi.
Det-IncJ\algter skal ubeskaaa ret anvendes tu Bjmlp tU
grenlan dske Bern.

Domchjemm ct ued Koloni en Umanuk i Cronland.

D ct cr en Kendsgcruing, :tt en hcl R:ekkc
SP¢rgsmaal, der i den scnere Tid har v:~:ret
fremme til offent.lig Dr9ftelse, bar vakt en
langr vidcrc lntcrt-:>sc for vor store Kolt>ni
cod Tilfa:lder v:tr nogcn Sindc lidJigerc. Og
Ioreresscn bar fuodct Vej /,mgt t:idere rd i
Befollmi11gcn end oogen Tid fslr.
D a i 1923 Rigsdngsdelcgncionen havdc vttret deroppe, blev ct af Resuhatc:-rne af dens
Bespg, at der fra privat Side skahtcs en
Hj:rlp til npdstcdtc grl)nlandskc ~m, og
som Aarene cr gaaer, har dcnc Arbcjdc giver
sig Udslag j Oprcttelsen af to Sanawriu for
shoful~se grslnlandske ~rn. Disse San~to
rie.r admirusc.rercs :tf den Cllcstc private Institution, cler har f undet lndpa~ paa Gr~lnlancl,
>Forcoingcn til Hj~elp for grpnlandske
B9rn«, bvis Formand, Grossercr LemvigbMiller, i Gaar forultc os, at de er fulJt belagte med 20 Bprn paa hverr - Sanatoricrne
Ligger paa Sukkertoppen og i Umanak foruden at Forcningen har anbragt 40 for:rldrell)se B~m i Pleje deroppe og afholder
Udgifteme hertil.

Dcuc store D~rncforsorgs;ubcjJ~:, dcr cftcr
alle Saglyndiges Meninger baade var hurdt
tiltr:rngt og S)lr udm:l'rket Fyldest, suller
ganskc nawrligt sine Krav til den private
Offervilje og Hj;clpsomhcd, og for at saa
Store Kredse som muJigr kan komme med i
detre Hj:rlpearbcjde, bar Foreningen nu med
Minister
justimninistc riel Tilladelse Zablo er sclv blandt dem, dec bar haft Syn
for Sagen med Hens~n til Hja!lpens NsxJ.
vendighed - rilrcucLlgr er srort lottcri, til
hvilkcr dcr cr givct et sron Antal va:rdifulde
Gcviustcr. Vi skal na:vne: Et Aarsforbrug af
forskcll•ge Livsforo!)dcnbeder til en samlet
Sum af ~000 Kroner, en 1<1 D.tges Rejse til
Jsl:mJ og en 111 D.1gcs Rcjse til Fa:r~crne.
Dec cr ialt 1100 Gevinster, saa den Krone,
Lodsedlen koster, sL:uldc va:rc vel anvcndt.
Mere end Gevin~tcn g:rlder det jo imid lertid PormruJ!ct.
Lodsalgct bcgyodcr i D as - og som s:~gc
- Grpoland staar p;~a Dagsordcn en- lwcm
t!'lr saa svigte!

•

•
A/tewva~k paa B111rnesa nato net ,.Sukkertuppen".

P'<~reningen til Hj~elp for gre~land.ake
Bern har i disse Dage faaet Justitsmini11terieta 'rilladeise til at for:mstalte et;
Lotteri, hvis !liidler t>kal anvendee t1l
Hjoolp til svagelige og ulykkeligt stillede
grenla.ndske Bern. Som bekendt er dt1r
pa.a Gronland ingen offentlig Bor.neforr.org.
pl'iva.t Indettmling og ved
8tott.e Ira forskellige filantropiske Foreninger er det i de aenere Aa.r lykkedes
at fa.a oprett.et to Sana.torier deroppe ~ Snkkertoppe.n og Umanak - og her
~'llrlnitM diana& Grenlaendere, eom en-j
fA!U
... br lllisteil ders Fol'lletg_ere eUer

rved

.

.

-

grundet pa.a Sygdom maa fjernes fra
Hjemmet for at faa den fornoone Pleje.
Ep Del Born kommer for Betaling i Hurot hos ironlandske Familier, men alt
dette k06ter PeiJge, og disse haaber man
nu at faa ind ved Salg af Lodsedler1 Der
sadges i alt 40,000, oz Gednsterns' Antal. er 1400, der.iblandt Rejser til Far.ee~e oe rstand, og e11 Hovedgevinst
(Hu&.hoMningwodgoifter i e A&r) til e11
V ae.rdi &f 6000 Kr. Lodsedier -~ fra '
i Dae; i alle Kioe.!i:er os ·fra en Mtengde

Forretnin~•·

1

t

'
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det danske Arbejde. Dorfor
hellcr ikke lades 1 'Stil<kcn.

b0r

de

Lotterl med store Gevlnster.
l Det er i disse Dage 5 Aar, sidon Foreningen til Hjrelp !"or grenlandske
Bern tog fat paa sit slore Arbojdc.
Der indsamledes en ikkc ubctydellg
Kapital og Medlemskontlngentcrne
flod nogenlunde rlgeligt. Men sldcn
Der
bar Interessen vreret vlgende.
til Ar~ruges 30,000 Kr. om Aaret
~jdet. De gaar til Opretholdelscn af
~o Bernesanatotier, et i Sukkertoppen
og et i Umanak. Hvcrt Sted cr dcr
godt 20 Bern, der skal genvinde deres
Jielbred, og desuden bar Forenlngen
udsta.tioneret no~l.e og fyrre Bern I gode Plejehjem.
Men dermed bar man ogsaa vrerct
nodt til at trere paa Kapitalen. ForenJngen har nu faaet en Lottcrlbevllllng til Stette, og fra 1 Dag kan Lod30 0rc I Skat sedlerne - a 1 Kr.
kebes mange Steder over hele Byon,
bl. a. i Telefonldoskerne. De cr vmrd
at kebe blot for den gode Sags Skyld,

•

+

en glimrendc
men de giver tulige
Chance for en stor Gevinst. Der cr i
Der ltaldes paa Hjrelp fra mange medens vi sclv bar saa meget om 0re- 14.00 Gevinster ialt. Hovcdgevlnst.er-1
Sider, og Tiderne ger det svrert for ne i en Krisetld, maasko syncs at vre- ne er et Aarsforbrug, der or sat til '
en KredltforenlngsVarer,
Kr. i paa
dcm, dor bar paat~get slg at formidle re en lidt fjern Opgave. Men nrerme- 5000
1000 Kr., en Islandsrejobligation
gode Menneskers Krerlighedsgernin- re beset er det dot lkke. Vt har et
ger overfor de Fattige eller uheldigt Ansvar overfor disse Bern, og vi har
~tillede. Derfor er det - bL a. - det saa mcget mere, som Grenlrengaaet tubage med Stetten til det dan- derne virkelig ser hen til Danmark
ske Hjrelpearbejde overfor de smaa.l som en Ven og en Kulturbringer. De
svageltge Gr®lrenderborn.

Det

I

kan, cr glade for os og taknemmcllge

tU Grenland
se og en Frererejse _
kan man, som bekendt, kun komme
med srerligt lErinde. Endellg kan man
naturligvis endnu kraftigerc stettc
indmeldc
Arbejdet
om
Kr.I ForkUD Gsig
Det atkoster
eningen. ved

for Aaret.

t•

X

r
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Gr~nlandsk Lotteri.
.\.l jef lta\ G J,.,, til al la.,ul,•dv Lws~l'lle i \)pnt.o•t·k~vmliO<I J•:w t!l. ll,\ L
~ticrl, v'( har fa..'\ct, og ~v111 Jeg !.,yue~,
d C't i stqLlu gaJJ.>ke uJo.1n Ht•IIS,\ n til, ouq
Iroloninllotteriet. ska I l1•\·o t•llcr tlo. lJ• Lj
er dot aronlandslic T.ultcri, ~OIIl ., lf<H'<:uiu.
gcH til .ITjrt-lp lor g t·~onhnil~"oko 1!Hru1' hut·
t'anet Lov at oprotiA:•, og l1vis Formnal or
aL f>kaffc l\l idler Lil Udflt' IJ ar uo to Hut·- ,

M

ncsmw.tol'ier i t:>u kkel'Luppou op; U llllliiU.k. I
Ueb;. et. onlrorclt• ullig t.mukL og 11,1 Lt.i:.;L
;\ rbejde, l!'oroni ngvu liar Log;ct; up - Jcu J

)

•
I

l'orL,ieuer al mulig 1-lj«·lp.
DoL 11~·e LoLLeri, In ot·Lil Lii\Isctlll"r k u 11
ko~tcr 1 K r. :.10, b~ tlt•r for l!t~Lfln IHI:l Cll
Hwkko flotLe Uc•·im,tor. I•'IJr~t.e llu\Nlgm iu~L cr saak•dc, t~L \ ,u·, l•'udm1g .d·
lorskcllige J ,i, ,.[orm~<I<·Hlh'tl(!t' O~f: Du·k
niug af Hu,holtltlln;.."-tHl:,;ifkr ~il til ~:1111-

let Sum af .JOO\) l\1'. Anllro bLtJro G•JI'ill·
600r er en Krcditforf>uing~ohli;.mlinn,
stor 11100 K r., en UC'jso til bland 1111~~1
fulJ Porp!~juing p<w. 1. h.l. og Vpliuld
p~a: lRiaml JnPU l:dfluglo r Ld L nuut•l•
;::,c tenltg;hcd~r vg , n lt~,;rwndc Ltlflu"l ttl
F reeruc.
J:t' oreniogcns Koulur N J.uq,( r<wo o,
Telefon ~9. LvtbE:dlcrnl.' f,\(1~ bl. :1. i
Kie!ilicrue,

I
I

't

I
--

-

..
Her old ens Ann onc ebu reau A/S
Avdellng for Avisutklip
Telefoner : 12710, 14040 og 10884

Stor tings plass 7 Olada t• nnn ,

Oslo

f\1\ilDriGSAVISEJi

De

gre1er Het

selv!
\

Kjenssykdommene

,·

pa

Gren\and.

Dansken Peter Freuchen aom bar
len prisverdig e egenskap at han sler
•annheten uten omsvap, har skrev et
en lengere a.rtikkel i «Politiken» om
byen Julhm ehab pa Vest-Gran land.
Erter 1l. ha skrevet langt og lenge om
hvor blomstrende by en~< liv er og
bvorda.n alt er dre godt deroppe,
rortsetter han:
c: ~len en sort skygge ligger henover JulianehAbs distrikt. verre enn
uhelclige presler og d:irlig skolegang,
<let er kjenns~ykdom mene s belvede.
Der I~ i aommer noen og firti patienter av gono rrM pi\ Julianeh:\bs sykehns, hvor der er plass til 36. S:\ fikk
jeg lov til I. delta i en reisc roed land·
1
fogden og kretslregen. Oa vi kom
hjem , var to motorb:\ter fulle av piker, som ~kulde inn og helbrede8. Det
er et folk i opkomst, som ~kal beRkyttes, og det er oss danske, som
har pflfart dem sykdommeue. Vi bnr
plikt til A gjore noe derfor.:o
Som bekjent har danskenes argument for avsperringen av Granland
alltid vrert at de vilde bindre fremmede I A, pAfare den innfedte befolk·
niug smittsomme sykdommer.
For det greier danekene selv, sier
Peter Freucben.

c:Aitkatolisobe Volksblatt. benleder i et av sine siste numre opmerk·
sombeten pA den kjennsgjerning at
kun et fAtall av Romerkirkens paver
l)_ar vrorL teologer. A v de 258 paver
som verdensbistorien kjenner, bar kun
90 v~rt teotoger, m~na reaten, ca. %
3.v dem var juriater. AJierede i 1227
l'AviRte Roge::- aaco n at rettsviden·
skapen og ikke teologien var veieo
til de heie embeder i den katolakeo
k.irke. En rekke av de mest kjeote
paver var dykt,ige jurieter - Alexander Ill, lnnocens In, Innocent IV,
Clemen& IV og Bonifacius Vlll. cAit·
katolische Volksblatt• bemerker hertil: cDet er ikke t undrea over at
Rome rkirken bar mistet sitt preg aV"
kjrerlighetssam:fund og ieteden er blitt
et ved kirkerett8paragraffer organilert og Iedet forbund.•
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• haa b
J uIlane

'

I

I

0 verl rege og I',eserve d"t
1 0 • s pnngvan
.
d· g~d• e.:_ s ty kke 'rebe
s til. bver, rQnt
. . m 1. Beta I"mg f or ~
et Taarn for den ene Eode oa gav et Mmunu
s I·
paa. Torvet, Eksports lagteri, Skibs- Hnaodld :ede, vaiint ""Bruseoad,.
Som- ll.drengeiS& for den an den aile sa- sm--;; :r der i ngen Ned.
Folk
ha.v·
v
d
· bva.d vii
bygmng og an vrerk, Ja,
·
mer og Vmter,
Kom!flunen betaler. '"f
'
t~iske Byggely ster samlede' i Brred- de ngeligt
•
til
Klredcr,
og
Ka.Jakke
rman enske sig mere af interoati onale
Der var en Mand, dcr 61ev sendt d!r og Tommer, Julianeh aab kommer
ne blev betrukk et en Gang om Aaret.
Faktore r.
op til Greolao d med den Opgave a.t Dfd, der er Liv nok i de Folk.
Nn e~ Srelskin deoe dyre og samtidig
F orfatt&ren Peter F<rtuchen
A•" gaa 1• L•nd 1· Jult'nne '-ab er ... kl
..
..
,~~.
v"'re
og. liao kom h"Jem og advarc- I L" t bl
giver en. R~ekke brogede og for- en Oplevelse for _.,·g. For fem A·-ar
·
J
r b b er der faa. a.£ dctn. .
st"- d F lk . d
I ve
usser op 1 u tane aa ,
5 kellignrtcdo lndt~1k og Bill&_
------ -.
e o tmo at seode Danske derop, Jeg var
pa.a.
CaN
der
i
Sommer
. En
Derfor bar Poul Ipsen forsogt nye
dor fra. den mei·e og men) blom; don var det Gronlan d i Udvillin g, i thl de vildc blande 81·g med Befolkfor~tnoosom Dame ved Navn Miklara. Baner. H an b ar k perimen terct med
l!trende gronlandske By Juliane- Dag er det en By.
e s
.
niogen, og Ulykker vilde opstna der- har R:staura tion.
Trrokaja kker, men det gik ikke rigbanb.
Der sad i sin Tid en Mald, der a.f. Mandeo tog fejl. For dct forste
tigt. Saa uetro.k ban Kajakke rne med
Byer opdtaar og gaar Lil Grunde, bed Hastrup , og nu er der o,
der var det ikke noget, han burde gore
Den eneste i Groulan d. Man kan imprregn cret Lrorred, to Lag Stof
og Tiden Iober videre. :lltm kun hedder Ipsen, begge to Mrend,de
klir af opmrerksom paa. Og dernrest : Ideen faa Te og Katie og Klejoer
til tre atret uden paa. hina.nden med en klrebajrelden er det den iudiodte Befollc- den danske Stat vnr sat ud
for at med at blande Blod var opstaaet for. 0re og Boller til seks
0re.. Kaf- rig Mas.'le og malet igen. Det gav en
niog, der udvikl!s og· -v61Cser. Reg- betjene Handele o. Den arktiJe
En- Og praktise ret. :Yeti Encrgi og fte. fen koster 12· Man melder
sig dog god Kajak, men ,•anskelig at reparere
len er, at Tilflytte re &kuber Vierdi- somhed virkede paa. dem be~
som sulta.t.
Dagen i Forvejen og sigcr Besked; og tung i Van dot.
erne.
' .
bidscnde for deres Energi, og smitSagen er tlt>n,
nt Blnndin ger i der skal bestilles, og man hrefter for
Xu sidst fik han ldeen at betr!ekIkke saadan i Gronla.nd. Nu er der tede dercs Undersa atter, og Liit blev
Or0 nland er dygtiger e end rene Eski- det Antal Boller, man har bestilt.
Der
ke
med Jiajskin d; disse vooldige Fisk,
en· By, der hedder Julianeh aab, Ti- vreltet om.
I
moer, og J ulianeha ab er strerkt blao- er nemlig Ka.nol og Sukker paa.
Samhvis
Skind saa mange er ude efter,
den bar rullet forbi i mangfol dige
Hvordan skal man kara
det. Der er Rendest en i Gaderne , tidig vii Vmrtinden jo gerne
vide,
men
som
ingen rigtig kan gore nytA ar, men f orst nu b ar en Tak grebet det 1· f
aa. T rre k, at en B ef
der .er Bunclfal d i Byen ogsaa. Her, hnlm man skal have med t il Ekstratige, kunde nu Ievere Kaje.kbetrrek.
fat i Kamhju let, og Julianeh ao.b er springer et Par Aarhu.nd rede
som overa.lt i Verden.
vaganceo. For kom ikke mcd en, hun De syes paa Ka.jakken paa. gammelkommet med.
Lad as tage Julianeh aa.b i Dag
Men der er Orden og rent paa er Uveninde med - saa er der
luk- daga Vis og er stall·ke og brugba.re.
Kom sejlende ind en Sommer mor- ret ligegyld ige med det, der ·gger
Overflad en. Gaderne ligger smuJct ket. Gronla.n ds eucste Restauro
.trice
Men Gronlren deren er konserva.tiv, og
gen; naar ma.n ba.r passeret de nogne bagved. Det er Kolonib estyrer
jrevne, dcr er Anlreg med Grresrab at- kendcr sin :llagt.
ban er lidt rengsteli g for Fiskeski ndet.
Nres derude og kommer ind paa. Fjor- der virker som Troldma nd,
man ter og Brenke at bvile sig pa.a, der er
Et
Baadeby
ggeri
og
eo
Kajakfa
- Eo meget dygtig Mand fortalte mig,
den, II&& hmver Ra.diomastcrnes Slank- uodertid en griber sig i at gr·
for- som sagt Springv and, og for Skonbe- brik. Det forste bygger
fladbund ede at Hajskin d va.r strerkere end Srelbed aig op mod Himlen, en ejendom - di m.an er klar over, at ma.n e
Bio- den er der desudeo S()rget paa hreslig Pramme , en specie! Type,
der a.Iloser skind, saa lrenge do var nye, men
melig Kontras t til Fjeldcne s Urkon- grafteat er. Deter jo Legn, hv
man Vis ved at opsrette en Cements tette de gamle Koneba.ade, som
snart kun senere hen blev de more og var vanskew.r.
ser!
for Hans Egedes Jubilreu m.
er etnogr&fiske Artikler .
lige at Iappe. En a.nden fortalte mig,
Julianeh aab I
Ingen herhjom me
Den kom.munale Ba~eanst det
En af de skonnes te Kirker Jigger
Ka,jalda briken er ogsaa. Poul lp- at det ikke var godt at fango Sreler
ved, hvad det Ord betyder i Oren- si:onnest~.}ille Hu:!! e:_ bekl~
_£n ,·ed Elven i den reneste Stil, en arki- &eril Vrerk. Srelskin d var
engang alle i et Fartoj betruk:k et med Fiskeski nd.
la.nd. En Kolonibt>styrer med Stan- moorkelig SandsJw...,.~ '!lal\..tt
,nu tektonis k Juvel, og nn ska.l den 0 dc- Mands Ejo T Groolan d.
Saa k~ Dct var a.ltsaa. Overtroe na Mur, man
leyhat. og Ridebuk ser, tre Assisten ter, lfiil.!_lik..Y~ ..!?~ Vej til Bad. r
saa [;,gges, \·ed at dt•n lokale Tomrcr ska,J HanaereD til, og saa-Tlren
ge den
st\ldte paa.
Kronlk.

l

q

J

I

I

Jult"anebaab er Stedet
.
. med
. de ma.n- paa ,. reggeo e• p
ge Faar. Der er 1 0Jcbllkk et 6000 KaiTPka nder paa
Ta.l
Mo d er f aar 1· G ronIan d' og deres
•
Uer bot· en
vokser med 25% om Aaret. !';aar der Redes Pl atls, Br:
er 100,000, er det en Fakt~r, man maa. sitl('n laant.c han
regne med· Naa.r dor blaver en ha.lv, •
re 1arm. 1 Sept
u"ll "
b t der det noget pa.a. Ver- tl
.;u.l ton
eY
. si ~>1e i5, og n·
densmar kedet. Der er Plads no_k 1 ::\land. Jlnn et
Gronla.nd. - Der opferes for Ttdcn Rodl! i )lagt.
et Slagteri a.£ Ka.mpesten flrekket ud Omcl.(n og soy
i Fjel~ene. Det er nyt i Gronlao d Esk1~1oemc er
med Stenbyg ninger, men doter nogct, 0 ,t-r de gnm.lc '
der ha.r Art, de Bygning er staar i ode. Det bar b
Hundred er af Aar.
,JuliaJwhaah
Men tilbage til Faa rene. Med ID<t')(ligc DisLri
Runde kommer man drivende mcd dispooe rcr for
vreldige Flokko, og Kystfal' tojeroe bar skt11', 0 g det c1·
La.sten fuld i sfagteti den. De kom- tid har Juliant
mer ind ira Distrikt erne, bvor Faa.re- fomn : ~:itelerne
av1erne bor. F•or d et er deru de, de~~ kom me
foregaar .
ukendte Vi
Dcr et· intct, der har skuffet mig i
Gronlan d som de gamic Nordb()('rs
Boliger. Naar man ser i Saga.crne
om dcres Heltebe drifter og Slagsma al,
hvordan en Maud ,.banede sig Vej i
Trrengsl en i en Gildesa l", saa. forbavses man ved at se, at dercs Stuer bat;
v:eret paa Storrels c med et almindeligt Spisebor d. Men knm til Groolrendern e nu, der bor paa deres Tomter. D ercs Huf..6 or rigtige. Der e.t:
Flojlsmobler
rredselsf ulde Olietr:rk

oi

Tor~

I

I

Folk, sa.a. ta.ger Pigerne OpreJ'snin' da. ikke var en Id6 at fere Folk fra. gen og begynde forfra. igen.
Og Torsken i Havet. Hvor ofte bar
kober Silkebaand og Torklreder,~ Danmark til Gronland og a.fbjrelpe
bel Plade Ohokolade bliver goa~ nogle af Vanskelighederne begge Ste-1 man' ikke bert Tale om Gnnla.nds
Fiskerigdom 1 Og man bar set det
der paa denne ]llaade. Jo og nej.
med det salllD.le: Vrersgod, her er
J a, naar der er Tale om Fiskeri og bekrreftet af Hjemsendingen. Men
go nok, og i :\1orgen kommer
Faareavl, men kun i de gode Dage. Frenomeoct er set for. Torsk en st aar
flere, bare dot cr FiskeveJ·r.
I Julianebaab sidder altsaa Ko, Eskimoens storste Livsvrordi er bans nu i trette Stimer ifolge det varme
nibestyreren og disponerer for ca. 4(jNojsombed. Jeg tror, at mange Danske Vand. Engang var den borte. Men d en
Mennesker. Det er ikke alti'd saa. lEkunde !eve af Faar deroppe. Men det havde •reret der h'dl'1gere. uJ.llan har
for Koloniens Arbejde hriler paa hatr et Slid. og der skal lregge.s megen naturligvis ikke haft de videnskabeBestemme1ser som nu, men man
·
Naar der kommer Skib paa Havne Sved i Jordsmonnet, for det g 1vcr Ud- hge
om Vintre uden Is. I 1802
dog
skal der Folk til at losse det, det· m rt.te. Er der ikke Grund til forst at
ikke til, Disko-Bugten
Fjordene
Jagde
me•tage de Lande i Besiddelse for h,·id
Arl>eJ· dei'O til. og ingen ,. 1·1
hvor Solen sender sin storsto blev besejlet ved J uletid. Der bar neDet be tales for ringe. Arbe]·"'"dslBnneiMand,
a

likkde man- paa Vreggene, P en d uluro og 1yserode
. . med
D er Stedet
F
Julianeha.a.b
h
1k.J~l-~
-d Ffor
!ling
et 6000 Kaffekander paa Buffeten.
av- ge aa.r. . er er 1 0 JOb
o.
3 .
Der bor en M an d paa E r1'k den
og KaJakker- Moderfaar 1 Gronland, og deres Tal
1 . F or tre Aar
t vok ser me d 25 % om Aaret. N aar derR0 des PIad s, B ratta kl'd
:tng om A are.
e og samtidig er 100,000, er det en Faktor, man maa. s1·aeu 1aautc 11an ·~000 K r. t1. 1 en "t aa. . med. Naar der bliver en halv, re f arm. I Septem ber bet a 1ie ban d e
regne
'"· og nu er han en gre ldf n·
med
imenteret
en forsogt nye M1lhon betyder det noget paa Ver- &I' dste __
.
.•Lan
...:~.- .
densmarkedet. Der er Plad.s nok i ·...- d H an er stor som E r1.k· den
1 b ans
t . F olk fl .Yt t er t'l
"
·' 1. ..u.ag
Der opfercs for Tiden R 0ue
f>LA ikke rig- Gronland. . F'
kl' et
Stof med
L
Slagteri af Kampesten flrekket ud Omego og soy 1ter >e d hans Bor d .
ajakkerne
1
en de]'gt
' lmocrne er veu·' a t se]re
.
1- 1 Jeldene. Det er nyt i Grenland E sk.
-ag lagde
de
som
ikinger,
\'
gamle
de
o,·er
1 med en klreb- med Stenbygninger, men det er noget,
ode. Det har blot taget 500 Aar.
t. Det gav en der ha.r Art, de Dygninger staar i
Juliauchaab Jigger centralt for det
.ig at repa.rere Hundreder af Aar.

op i Mrengder. Om Mor;
hives
genen tager M. rendene ud. Klokken
1()-11 er de hJemme og st.aar Resten
af Dagen med Hrenderne 1 Bukselommerne og ser paa den blaa Luft.
~ucn saa er uet
. d ernes Tur at
K vm
.1
·u
tal!e fat. Fisken skal plattes og renses, B enene s k reres f ra, den skal i
F Ol'SaIt 1. store S takke, og ve d hver
Station er der nu en Motor, der pumop a f S tran den, saa det
pel' \ ' anuet
_,
Iober i lange Skyllekar, h•or Pigerne
staa1· i Rrekker. Deres Fingro lyser
op igennem Vaske.andet, ildrode som

Men tilbage til Faarene. Med mo•gtigo Diat,ikt, Knlnnib"tyo·mn
Runde kommer man drivende med disponerer for omtrenL
vreldige Fisk, vreldige Flokke, og KysLfartejcrne bar s k.er, og d et er a lle p ro cJ uccn t er. Al.
er ode efter, Lastcn fuld i S!a-gtctiden. De kom• till har Julia.nohaab Dish·ikt \"roret
kan gere nyt- mer ind fta Distrikterne, hvor Faare- foran: Srelernc om Fol'aarct, Bjorne
Kajakbetrrok.
dn..,ndo oo h·a do
oton"'" .........,.._
paa gam=l- avlerne bor. l''or det er derude, de"' kom mon~-...-ukendte "Vidder oppe langs Ostkysten.
forogaa.r.
Der er intet, der har skuffet mig i Der var I<'isk til Overflod og Fugleog brugbare.

Gnl"edd". Dot knldn Vand faa' dom otm ikko i Fo>hnld til Fn<tjoo.,to>En"gi, og hm Fo<holdonn " bnd<01 "' Pn<ind" mod Va,mo og Pn<ind "

!on at bnt,oek-

~000 ~cnue·
a

som de gamle Nordboers fangst om Vinteren, og de dejligste
.ger.
:o nservativ, og G renland
Naar man ser i Sagaerne Blaa.rreve svigtede aldrig. Be f o1knin· Fiskeskindet. Boll
nu
og roligt. .;uen
u
·
fortalte mig, om deres Heltebed1·i£ter og Slagsmaal, gen !evede J~VDt
~ere end Srel- hvordan en Mand ,,ba.nede sig VeJ· i er det bele an d er 1edes, Balancen er
·ar nye, men Trrengslen i en Gildcsa.l", saa. forbav- ophert. Fiskerierne bar t~get Magog var vanske- ses man ved at se, at deres Stuer hat: t-en £:_:...!]~.• a!!_del,_D!!! jiskel! H ellaI de senere Aar d~
1 forta.lte mig, v:eret paa Sterrelse med et alminde- fisk og Torsk.
Hellefisk, ikke
mindre
og
Torsk
mere
t fange Sreler ligt Spisebord. Men kflm til GrenTorsken betamen
oone,
er
den
fordi
-....
ed Fiskeskind. lrenderne nu, der bor paa deres TomMur, man ter. Deres Hu7e er rigtige. Der er ler sig aTE for. goJ!t til, at ma.n
si, a.f det an det. Dier
_ _ _ Raa d t il at
_.,.._ _ _
__
_ _ _ _ _oEf
_ _ _ _ _ _._
- tage
Olietryk
rrecbels!ulde
FlojlsmeLier

~n.s

~,...""'

h~r

~~~·e

Det cr Jordens nordligsLc Land, og det
til at gyse, og Efteraarsdage er i Fisketiden.
det 1·kke morsom t . D e h ar F or kl reDanmat·k, J·a. helo Evi'opa stonne·.er ekstensiv Drift i Ordets aka.rpcste
de1· paa og 1Ermer af Oliet0j og Trre- under A.rbe]'dsloshedens Ra!dscl. D Betydning, fol' en dansk Laudmaod
,ril det syncs usselt. Men dog cr dcr
d . .
d
t
sko paa. Fedderne, men koldt - koldt
1
1
Gronland
t don
es
e
et·
an
saa
a
er
Mai"" og an onkolt Ka,.offol•rekot;
K
""""
Julianebaab,
i
..,,·Jig
.
fd
,.,,.,
bol•t
" dot, og manga vilda
En Fisker tjencr fra 20 til 30 Kro,. loni. Der man,.ler ArbeJ'dskraft, d der ,ar sa:agar i Fjor Misvrekst, fordi
0
skal laves en .Masse, men M.enneske en Larve er slrebt ind og har redt alt i
ner om
- D

v~d

med Kuhle. I ntet tor siges at vrere
kons t an t . Og d er1ned "' e r fiskens
1 cd e pau
Eventyr. Foz· nu er det et B'll
"'IS~k kan ha 1es op, t· saa
det uane de. "''
I' b' don kun
""t
M
a t~,..,k'og

f~ld

"oo" ·"'""•

ved moderne Redskaber, og de srett
Fart paa overalt. N u bar <.fe selv v
ret mod at skabe den store Tid dt
oppe. Men vil det holde 1 Det er d
stadige Sporgsmaal.

u. 0 g man !
Torsken er lune f u j.>
derfor allo 0jne spejdende efter kc
Btante Erhverv. F aareav1 er go'
Lakse f angst er go dt, og H O.J·rS.Dl
slaar bellllt ikke Klik. Men Torskl
0 g d er f or er d et , at D ansk e .,b
er indbudt til at tage Del i Fest
skont der er Fisk nok i visse Aar.
Skuffelse 'il koste for meget. N

F<Omtidon ligg" lo<ndo, wauko •'Oceanografien sige os paa. ForMa
bvor 'Torsken vt'l gaa til nrest-e• A

Og til don 'l'i d kommer den store '
for 0 ron I an d, f or saa er d er .M a d

hnutn lo' no nlla, og d" kan a<boj

paa lamgcre Sigt. Men en Ting r
bestaar-rat- ra::.1am oehandlet.
0
Jo vist kunde Danske vrere med her. 50
ikke de1regges - G reo1amd ernes l
mhed I
til at 1a de sin Kone og Datter blive er for faa. Landbrugskonsnlenten ,tHsverne. Det tyder da. paa noget. En Men hvor lrenge er Spergsmaalet. Ja,
Men vi sidder i Ju1'1anehaa.
b· K
og hygge i Huset. llleD det have afgroftet Jord. Fa.areavlsmandetGrenlrender bar lrert fra Barsnben at man ser n:esten Styrelsens Ledelse se nibestyrer
hJep:Ime
·
Ipsen er en mrerkeligM:t
denne
al
paa
Miner
bekymrede
med
det
alt
er
bam
for
og
lidt,
med
nejes
losses,
skal
Skibe
slagtet.
hM·e
skal
estyreren
KoloD1
es.
ust-e
e
an
'b
01
ikk t"- d
k
Han er selv fedt i Gronland som
bvis Sten skal brydes. Veje trrenger ·J· Fremskridt, som vil faa den Danske Rigdom, der stremmer ind over Lan- a.f den kendte Lrege og Forfatter l
·.L
B rug for F1~en,
·
· mgen
har JO
den i kke k an blive renset, og ofle op- Udbedriog, og der gaar Mrengder til at sukke. Faarene tager til. Der er det. For det f0rer til, at Befolknin- Ipsen, den Mand, der ferst
Sail mange Kon· skildret Gronlands Poesi, saa det
at have
Torsk i !I avet, som bur de bales op 0~ flere og flere, men man venter paa d et gen ,-:ennes
staar S tn'd'1ghed er af den Grun d.
-til
vil \ttlre skreb·
Reaktion
en
at
tanEer,
·
omku
uedste
det
slaa
skal
som
Aa.r,
J'
tages
kan
Str:ekninger
Vide
saltes.
Fiog
gaaet,
er
Dagen
naar
en
ld
M
daar- nesvanger. Direkt0r og Landsfoged staas a£ aile. HYorfor lreser
rigtig
vreret
ikke
endnu
bar
Der
springer
Laks
Faareholdere,
af
Brug
Butilts·
begynder
saa
skerne be tal,
I
1 t 1· vore D age •
Der Eh·ene. Aa. J ulianeha.ab bar O.erflo lige \" intre, siden FaareaYleu begynd- sover Ul·oligt om N atkn. For d cr.'s Man d saa I'd
han de1en, og saa kcber man md.
·
blev Knnstner som.
Son
Hans
ind
alt
selv
Ieder
De
stort.
er
Ansvar
Eskider
skal
te. Kl\>ar det kommer,
er Jubel og Latter. Saa konuner den for Gronlrendere.
1
ans
en
..,
.
eren
u.._enet
·
ophjrelper
e
.Baner,
nye
i
Sa·
i
sig
finde
at
sp_erger u\;lkaarlig, om d.,,
ve lhaYen de -..r ds Kooeglrede op i 1 ...uan
I nstrument er l
h
... I
d
F' ' •
d
1
...! moens Fatalisme til
-.,r

agen!.....ou~n _!!.ar~aad
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neskehrender. Han arbejder og Iader om Morgenen, og ha• henter dem ind ~ Der spores i det hele taget en Sbagved moderne Redskaber, og de s~£tteli ,. andre arbejde med. Da. han i sin Tid igen. Han gor det for deres Velfrerds nation i Skolevresnet i JuTia.nehaab
Skyld - og saa for en Tredjedel af som andre Steder. Folk har nu faaet
Fart paa overalt. Nu bar de selv vreJ blev Bestyrer, fik han den fattigste
'te ha.r
ret med at skabe den store Tid der jKoloni i Grenland, Frederik.shaab, til den Fangst, de bar faaet. Der ligger en ekonomisk Bas1s at staa paa.. Nu
nlands
at regere over. Da. han tog derfta., va.r et Udsted, der bedder Sydpr0ven, er der Jordbund for aa'tdelige Fremoppe. Men vii det holdc 1 Det er de
~t det
'det den mest velhavende i Gronland. det Sted, der bar den sterste Butiks- skridt, og fra. Lovgivningsmagten er
Men stadige Sporgsmaal.
Han bavde startet den forste motor- handel i Gr0 nla.nd. Der er over 60 bevilget Efterakolcr og en SkoleinspckTorsken er lunefuld. Og man ser
, staar
drevne Fiskerensningsa.nstalt. Han Skolebern, men kun en Lrerer til tor. Men det gaar saa smaat med den
varme derfor a.lle 0jne spejdende efter konLidt derfra. Slags i Gr0nland. Det er, ligesom
bavde startet meget til Forde! for dores Undervisning.
en den stante Erhvcrv. Faareavl er godt,
ligger
det
andet
Sted,
Prrestens.
In- Kirkerne er bange for a.t miste noget
Befolkningen. Tit var de forbitrem bar Laksefangst er godt, og Hajfangst
gen
Butik,
Folk
kommer
ikke
deraf deres Tag i Folket. Man £ortmller,
de i 'Begyndelsen, han lod dem ikke
nskabe- slaar heller ikke Klik. Men Torsken'til
for
at
handle
eller
Ievere
Proat
den ka.tolske Kirke modsretter sig
nere i Fred. En blev tvungcn til
Og derfor er det, at Danske ikke
~n man
dukter.
Der'
er
kun
tyve
Born,
men
den
almindelige Oplysning. Det er
.t bygge nyt Hus, skont han elskede
I 1802 er indbudt til at tllge Del i Fcsten,
der
bor
nu
engang
Prresten.
Og
han
nresten,
som om det samme er Tilfrelit gamle Tuberkulosehi med Skidt og
Bugten skont der er Fisk nok i visse Aar. En
ha.r
dertil
en
Overkateket
til
sin
det
med
Kirkerne i Grenla.nd. _§_kQugtighed. En anden blev sendt paa
bar vre- Skuffclse vil koste for meget. Men
Hjrelp.
Sagen
er
den,
at
der
ligger
len
er
det,
der staar la?ngst tilbage i
isketure, skont han ha.vde vmnnet sig
'erioder Frerntiden ligger forude, m'l.aske kan
en
herlig
Bolig,
som
er
bygget
af
v01·
Koioni
deroppe.
' at leve a£ Tiggeri. Og Kvinder
~t vre1·e Oceauografien sige os paa Forbaand,
H~rnhuterne
i
tidligere
Tid,
da.
de
Men
en
Bevregelse
er ved at rejse
\atte passe deres Born og Mrond
Fiskens bvor Torsken vil gaa til nroste• Aa.r.
missionerede
i
Grenland.
Stedet
er
Hovedet
de1·oppe,
aofert
af et Par
1-fie Penge til Fa.milierne. Alle fik
ede paa. Og til den Tid konuncr den store Tid
det
bedste
til
F~arehold,
jeg
har
set,
grenlandske
Pnester
dukker
T!'rim at fole, og alle haded.? ham, til
p, i saa £o1• Grenland, for saa er der ~1.ad a.t
og
hele
Hjemmemarken
er
taget
ind
hedsmamdene
Hovedet
op
af og til.
: var gaaet en Tid. Saa elskede de
ien kun heote for os alle, og dcr kan arbejdes
ttl Ipsen som ingen paa J or d. Og a.f Prresten. Husene ligger maset En Opposition bestaaende af dygtige
paa lrengcre Sigt. Men en Ting maa.
~t .
er han i Julian~haab, d4.n sterste udenfor, og den fine indhegnede Slet- Mrend er til st<>r Ga.vn for et Land.
ikke edelregges- Orenlrendernes Nej·
te paa Stedet bruges kun til Hoslret og disse maa. hilses med Alvor, og det
ned her.
loni i Gronland.
sorohed
I
af
den gejstlige Mand, som bar sin er ganske forkert at le af deres ofte
alk Ja,
Der bar vreret dygtige Mrend fer
~delse se
Men vi sidder i Julianehaa.b. KoloLen
a.f Staten for at sidde ved dette miaforstaaede Standpunkter. Det er
n. Men det betyder jo bare, at ha.n
11 delllle nibestyrcr Ipsen er en mrerkeligMand.
liUe
Sted, som ikkc giver meget A:r- Grode i Befolkningen, og den maa vi
rter fra en hojere Basis. Hans
ver Lao- Han er selv fedt i Grenland som Sen
bejde
med Sjrelene. Dog bar han a.lt- have.
otasi og Leveglrede er s&3 stor aom
~folknin- a.f den kendte Lrege og Forfatter Aage
Men en sort Skygge liggt>r hen over
1s Faders, og ha.n herer til dem, saa sit lille Job med at bugsere Fiskere,
det
giver
en
Del.
~ge Kon- Ipsen, den Mand, der ferst bar
JuJianehaabs
Distrikt, vrerre end uhel· tilger Len i sit Resultat.
Men
Befolkningen.
ldager
og
ensker
dige
Pralster
og daarlig Skolegang,
!re skreb- skildret Gronlands Poesi, saa det for·
L~engere sydpa.a i eo anden Fjord
ham
til
det
storre
Sted,
og
Kirken
ndsfoged staas af alle. Uvorfor lreser defl
er
deter
Konssygdommenes
Helvede. Der
der en Prrest. En Guds .Mand, der
mrogtig
og
ikke
underlagt
StyrelBen
laa
i
Sommer
nogle
og
fyrretyve
Pa'or de1: s ~land saa lidt i vore Dage 1
~r en Mot.or_gaad. ~ed den slcl!ber
1
tienter
af
GonorrM
paa
J
ulianebaabs
v alt ind \
Hans Son blev Kunstner som Fa..n Fiskerne ud til Fjordena Midte
.Fi:oleriet deren. .Men hans Instrunient er Men•

Sygehus, hvor der er Plads til 36. Saa.
fik. jeg- Lov m atueltage 1 en 'Rejse
med La.ndfogeden Og Kresl:egen. Da
vi koml'fjelli;"V&rf.O 'MO£Orbaa.de fulde
af P1ger, der skulde ind ~g belbredes.
Deter et .Folk i Opkomst, der skal beskyttes, og det er os Danskc, der bar
paaf0rt dem S'ygdommen. Vi har Pligt
til at gere noget derfor.
- - Juliaoebaab er Hovedsta.den. Deter
ikke bl.ot Handelen '~g Stedet, der har
gjort det. Deter en Rcckke .\trend baade Danske og Grenlreodere og vist
navnlig Blandingerne, der har bidt
Trenderoe sammen, saa Eoergi blev
deres Hovedprrog, <'g det bar skabt
Julianehaab, den By, der vokser og
bar Fremtiden i sit Skod.
Nu kommer Avisen hver Dag. Den
oversrettes til Gronlandsk, og bver
Unge i Julianehaab ved, at Knud
Larsen er slaaet ud. Julianehaab er
Forbindelsen med Verden. Der cr
motordrevet Bageri med Degnd1·ift,
der arbejdes som i Evropa i Julianehaab. Og de gamle Bygninger,
bygget af pommerske Egebjrelker, ser
solide, men gammeld~~Ss ud mod de
moderne Ruse. Bare for rrm Aar siden saa det anderledes ud. Nu er der
Fart i alt, og den nye Tid ha.r sin
Charme som den gamle.
Der laves do fineste Sallfisk i Ju-

lianehaab. De mange Steder, Fisken
tilberedes langs Kysten, sidder forskellige Mrend, hver bar sin Finesse
ved Torskens Skrebne. Men Julianehaab, det er Poul Ipsen, siges at vrere
Nr. 1. Var det ikke en Ide at gore
denne Mand til Inspekter over hele
Grenla.nd, at lade ham have Overopsyn
med Produkternes Opbevaring og Forsondclse 7 For man .horer, at der ofte
tales om, a.t Varen er uens. Der faas
srerdeles fin Fisk fra Greoland, men
der bar vrere aabent 0je for at holde
fast og forbedre. •
Udviklingen er hurtig deroppe, og
Ledelsen i Danmark ba.r Besvrer med
at beregne Tilforslerne. Det bar knebet med Salt, og det bar knebet med
Trre og med meget aodet. 1 ,Fjor var
der ikke Bygningsmaterialer fer sent
paa Aaret. Det er vanskeligt at disponere, for kommer der for meget op,
ba.r man ik:ke Ruse til Opbevaring.
Er der for lidt, er der Hyl. Men Va.rerne derfra. herhjem er fint>. Og Priserne, der opnaas, er altid de bedste.
Julianebaab er fora.n, og ou kommer
Faarenes Stortid.
De salt~ og hjelllBendes paa. Tender. Nu forberedea ·Konserves- og
P elsefabrit Hvis det hele kunde gere~ til Lammerullepelser .- trenk blot,
hv1lken Tanke. Og hvilken Forretniog efter al Sandsynlighed.

I

Fisk i Vandet og Faar •pa.a Fjeldet,
Sroler ude i !sen og Hvaler med aabent
Vand. Jo, Erik den Rede !andt det
rotte Land at slaa ned paa.
0~ akent som intet andet Sted paa.
Jorden. Heje Fjelde med Sol om Tin·
derne, mcd Skyer tangs Flankerne. Elvene springer, og Urterne dufter. Lab
gaar i Seerne, og 0rnen kreser i Luften. Ryperne kagler, og Snespurven
kvidrer. Der er tusinde Snespurve.
Den enkelte synger ikke meget. Men
den blander sit Kvidder ind i dens,
der sidder lidt derfra, og den med
sine Naboers. Hver sin Tone og hver
sit Tempo. Det lyder som en evig
Sang af Musik. Man ka.n gaa DaJene
igennem, Sangen barer aldrig op, den
ene begynder, fer man ha-r sluppet den
forrige.
Saadan er J ulianehaabs Distrikt,
Menneskeoe er amaa. i det vreldige
Land, men de lever og arbejder og
producerer. Danske og Grenlrendere,
Mrend og Kvinder. Det hele e! en
fortsa.t Tone, der syoger over en Del
af Danma.rk, Tonen fra. Julianeha.ab~
En Mmngde amaa. Menneaker med
ukendte Navne, der k-emper for Generationerne efter deD". og kaunper
j Tro paa Sejren _ det at blive .u
By aom saa mange andre i Verden,
Byen Julianebaa.b.
P_eter. Fr:_euchent~
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Bjrelp til gr¢~nlandske
B('rn.
-,--.

Vet andet S anatorium er taget
i Brug.
,.Foreningen ttl HJtelp for gr!ilnlandske
~rn" afhaldt 1 Gaar Aa.rsm!ilde 1 .,Bor- '
gerncs Hus".
Foren.tngens Fonnand, Orosserer v.
Lemvigh-M1Jller ~d Velkommen og af1agde Beretnl.ng og R.einskab.
Henm<ler oplystes det, at A.aret Stet·
ligt havde vteret praeget at OpfJ'relseu
a.t Forenlngens andet .B¢rnesanator1um,
bellggende ved Kolonlen Umanak, hvor .
de tsnst.o Patlenter lndlagckls I Juli Maaned, 14 .B¢rn af begge ~n tra saavel
selve Kolon1en som fra Od.steder og Bopladser. Bygclngen er tegnet at Artttekt Harald Gad og ud!lirt at T!ilmrerflrmaet Jul. Nielsen & Ss:ln. - Det fl)rste
~esanatoriunt ved Sukkertoppen har
i det forlpbne Aar \'~Net 1 fuld Drift og
s~kt belag'" hele Tiden.
Formanden udtalte en vorm Tak t il
, Dansk R¢de Kors·•. :!ordl der herfra
~tad.'lg bllver overladt en Bp,ster som
jForstanderinde paa. Sanatorlet ved Suk' kertoppen; v!dere rettede Form anden en
Tak til de Flnna.er og Selska.ber, der h.ar
ydet Foreningen Stpttc 1 Form nf Na.turalier og Inventar.
Det fremlagte Regnskab, der balance- •
rer med 31,529 Kr., vlste et Underskud
paa. 2759 Kr., som a.fskrlves paa. Forenin- 1
gens Formue, der herefter udi!'S)r 189,264 1
~
Kroner.

Gr.nlamderne er meget
renlige.
-
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Distrlktslmge Erik Bay..,Schmith fortmller.

Har Gr0nlrenderne let ved at
Sygeplejegerning?
- Ja, uhyre let ... Og deres Renlighedssans er strerkt udviklet. Del
cr et gammelt Dogme, at Gr0lllren·
derne skulde vrere urenlige. Sand.he·
den er, at de i gamle Dage ikke kunde komme til at vaske sig. Men nu
da de tjener belt prent ved deres
Fiskeri og bar rede Penge mellem
Brender, k0ber de Srebe. J eg bar
ruffet kvindelige Patienter paa Sygehueet, som var renere end jrevne
Daneke plejer at vrere. Jeg husker
en Pige fra Anmagsalik, som fik sine Kammerater til at tage et ugentligt Bad ...
Jeg bar krempet for at skaffe
Gr0nlrenderne bedre Forhold paa det
hygiejniske Omraade. Og nu er der
i Julianebaab oprettet en Badeanstalt, hvor man kan faa et Bad for
15 0re.
- Hvor mange Mennesker er der
i JuUanehaab? sp0rger jeg.
- 4lSO, evarere Dr. Bay-Sohmith,
- og fortsatte: Saa regner jeg det
ogsa.a for mit Arbejde, at Gmnlamderne nu vM noget om Bakterie.,. o~
ikke lrenger gaar og smider med deres Affald. Det er ikke langtfra, a
de gaar rundt i Bakterie-Angat., sori..
Folk her i Landet i 90'erne. De er
meget bange for at overtrrede RegIerne for Hygiejne.
- Doktoren bar ogsaa udfert et
videnskabeligt Arbejde paa Grenland.
- Jeg bar arbejdet med Immunitets-Undersegelser, for at faa konstateret, hvor stor Modstandskraft
Groolrenderne bar overfor de torskelUge europreiske Sygdomme. Det
har sin IntereSBe, hvis Landet skal
aabnes. For Resten har jeg ogeaa
d,reyet Blodtype-Underesgelaer der·
oppe.
- Man alger, at Blandingen mell€m Grenlrendere og Nordeuropreere
er uclmserket.
- J a - og deter rlgtigt. Deer
langt lettere at brlnge ind under cl·
viliserede Former end de rlgtige
Eskimoer, der jo bar en grundfaestet
Nomadetiloojelighed og Frihedatrang. For Resten har Grenlmnder·
ne en hojt udviklet Moral, den el'
bare ganske forskellige fra vor, og
vii man bedemme Grenlrenderne
etisk, maa. man betragte dem som
- - Grenlrendere -

Radio er baade go~t og ond~ •

Den bjemvendte La~gefamilie fra Gronland, Dr. Erik Bay-Schmit.h og
Frue Lilian, f. 1\lollerup, og Sonner ne Troels o~ J orgen, fotograferet i
en Have paa Egernvej.

f, Dr. E r i k B a y - S o h m i t h, som sretle dent ind i Hygiejnens simple'nylig er vendt hjem lil Danmark ef· ste Regier, idct jeg holdt en Del Fo·
1
ter i en halv Snes Aar at have vir· retlrag. Sn.mtidig tog jeg et Arbejfket son} Distriktslroge paa Gmnland, d~ op ROm Lrege, - jeg indfarte at
er en fl;isk og energisk Mand om· rejso om Vinteren med Motorbaakring de fyrre, jrovn og ligefrem, den, !wad man ikke havde gjort f0r,
prreg~t af Livel i del Fri og under og jeg fik Patienternes Antal forugrestmilde Kyster, og af og til med oget, s:ta der nu cr to Sygehuse i
Videnskabsmandens skarpe Bilk i Julianchaab med 3J Senge, mens et
de kloge 0jne. Jeg beder bam for- tredie mod 25 Senge er under Opfatrelle om sine Gr0nlands-Aar, og han relse. Endvidcre har vi faaet en
begynder:
langt sterre og bedre Motorbaad,
- Jeg kom derop under Lrege- saaledes at man nu kan sige, at vi
strejken i 1920 som Vikar- og tre ~taar langl bcdre i Rapport med BeAar efter, da Fod1oldene blev ord- folkningon. Dct vanskelige ved Lrenet med Lregeforeningen, fik jeg gegerningen paa Gr0nland er de stofast Ansrettelse som Distriktslrege re Afstandc. J eg rejser aarlig 3000
i Julianehaab.
Kvartmil, - ja, del svarer til en
Det er det st0rste Distrikt paa kvart Jordomsejling.
Gr0nland og rummer en Fjerdedel
- Saa hat" De ikke vreret rnru!"P.t

l

- Hvordan lever de Danske pa&
Gr0nland? ep121rger jeg. Nu bar de
jo faaet Radio ~..
- Ja - faktisk hele Grsnland
faar dagligt Nyhedsstof. Det har si·
ne Fordele. Men paa den anden Side er Freden brudt. Det havde lin
Charme at vmre uden Forblndelse
med Europa, den ene Dag gik eom
den anden, Vinteren fl0j. Man eawede aldrig Forbindelsen med Europa,
fordi man vidste, man ikke kunde
faa den .·. . Det er baade godt og
ondt at faa de daglige Meddelelser
hjemme fra. Man staar der uden at
kunne gribe aktivt ind, naar man berer om f. Eks. Sygdom hos Folk,
man kender.
- Har De aldrig felt Hjemve f
- I de f0rste Aar lrengtes jeg aldrig efter Danmark - saadan. Men
i det lange L0b kommer man til at
savne Landet her. Jeg dr0mte iemr
om en lang regnvaad Gade med Bi·
ler,- jeg er Bymenneske, og Regn
har vi a ldrig paa Gr0nland . . . Og
min Kone og j eg kttnde have Hallu·
cinatJoncr om en Gadelygte, der
spejler slg i regnblank Asfalt. Dct
var forbudt mellem hende og mig
at talc om det. Vi kunde ikke taalc
det ...

Man bliver hjemlps.
Til Slut slgcr Dr. Bay-Schmlth:
- Sydgronland er et sk0nt Land
og meget venligere, end man t ror
her hjemme. Vi bar K0er og H0ns;
i Marls Maaned i Fjor, da man dejedt. I svinter ber, sad vi i vor Have
1 Julianehaab og n0d Solskinnet OA om Sommeren bader vi i Fior-
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Distriktslmge Erik Bay-Schmith fortmller.

ikke lrenger gaar og smid er med de-~
res Affal d. Det er ikke langt fra, 11:
de gaar rund t i Bakterie-Ang~t, SOil!
Folk her i Land et i 90'erne. De er
mege t bang e for at overt rrede Reg·
Ierne for Hygi ejne.
- Dokt oren bar ogsa a udfe rt et
viden skabe ligt Arbe jde paa Gren ·
land.
- Jeg bar arbej det med Imm u·
nitets -Und erseg elser , for at faa kon·
state ret, hvor stor Mod stand skraf t
Gr0nlrenderne bar overf or de for·
skellige europte.lske Sygdomme. Det
har sin Inter esse, hvis Land et skal
aabn es. For Rest en har jeg ogea a
d!'evet Blodtype-UndersliJgelser deroppe.
- Man alger, at Blan dlnge n mellem Gr~mlmndere og Nord~uropreere
er u<inuerket.
- Ja - og det er r!gtig t. De er
langt lette re at bring e ind unde r ciForm er end de rigtig e
Eskim oer, der jo har en grun dfest et
Nom adeti lb0je lighe d og Friheda·
trang. For Reste n har Gren lamd erne en hejt udyik let Mora l, den er
bare gans ke forsk ellige fra vor, og
vii man bed0mme Grsn lende rne
etlsk, maa man betra gte dem aom
- Gren lamd ere -

Radio er baade rodt og ondL
- Hvor dan lever de Dans ke paa
Gren land? sperger jeg. Nu har de
jo faaet Radi o •.•
- Ja - fakti sk hele Gren land
faar dagli gt Nyhe dssto f. Det bar si·
ne Fordele. Men paa den ande n Side er Fred en brud t. Det havd e ain
Charme at vmre uden Forb indel se
med Euro pa, den ene Dag gik eom
den an den, Vi.n teren f10j. Man sawe de aldri g Forb indel sen med Euro pa,
fordi man vidst e, man ikke kund e
faa den . . . Det er baad e godt og
ondt at faa de daglige Meddelelser
hjemme fra. Man staar der uden at
kunne gribc aktiv t ind, naar man herer om f. Eks. Sygdom hos Folk,
man kender.
- Har De aldri g felt Hjem ve !
- I de f0rst e Aar lrengtes jeg aldrig efter Danm ark - saad an. Men
i det lange L0b komm er man til at
savne Land et her. Jeg drem te isrer
om en lang regnv aad Gade med Eiler. - jeg er Bymenneske, og Regn
har vi aldri g paa Gren land . . . Og
min Kone og jeg kund e have Hallu cinat ioner om en Gadelygte, der
5pejler sig i regn blank Asfa lt. Det
\·ar forbu dt mellem hende og mi~
at talc om det. Vi kund e ikkc taale
dct ...

Den hjem vend te T~aege familie fra Gronland,
Dr. Erik Bay-Schm ith og
Fme Lilian, f. MoiJerup, og Senn er ne Troels
og Jergen, fotogra.fer et i
en Have paa Eger nvej.
Dr. E r i k Bay - S c h m it h, som srette dem
ind i Hygi cjnen s simplenylig er vend t hjem til Danm ark cf- ste Regie
r,
idet jeg holdt en Del Fo_ter i en halv Snes Aar at have vir- 1redra g.
Samt idig tog jeg et Arbe jket som Distriktslrege paa Gr0nland, de op som
Lrege, - jeg indf0 rte at
er en frisk og energ isk Mand om- rejsc om Vinte
ren med Motorbaakring de fyrre , jrevn og ligefrem, den, hvad man
ikke havd e gjort fer,
prregetl af Livet i det Fri og unde r og jeg fik
Patie ntern es Anta l forugrestmilde Kysl er, og af og til med oget, saa dcr
nu er to Syge huse i
Videnskabsmandens skarp e Blik i Julia neha ab
med 35 Senge, mens et
de kloge 0jne. Jeg bede r ham for- tredi e med
25 Senge er unde r Opf0trelle om sine Gr0n lands -Aar , og han relse.
Endv idcre bar vi faaet en
begynder:
Man bliver hjemlps.
langt st0rr e og bcdrc Motorbaad,
- Jeg kom derop unde r Lrege- saale des a
t man nu kan sige, at vi
Til Slut siger Dr. Bay- Schm ith:
strejk en i 1920 som Vika r - og tre 1-taar langt
bodre i Rapp ort med BeSydg r0nla nd er et sken t Land
Aar eftcr , da Forholdenc blev ord- folkningen
. Det vanskelige ved ~re og mege t venligere, e~d man tror
net med Lregcforen ingen, flk jeg gege rning
en paa: Gr0n land er de sto- her hjemme. Vi har K0er og Hens
;
fast Ansr etlels e som Distriktslrege re Afsta
nde. Jeg rejse r aarli g 3000 i Mart s Maaned i Fjor, da man d0je·
i Julia neha ab.
Kvar tmil, - ja, det svare r til en Cl. Isvin ter her, sad vi i
vor Have
Det er det st0rs te Distr ikt paa kvart Jordomsejl
ing.
1 Julia neha ab og n0d Solskinnet
G-r0nland og rumm er en Fjerd edel
- Saa bar De ikke vreret mege t og om Somm eren bade r vi
i Fjoraf hele Land ets Befolkning. I 1920 hjem me?
den og tager Solbad paa Klipperne.
var der i Julia neha ab et lille Syge- Nej - Halvdelen af den Tid,
For Reste n er der det ulykkelige,
hus med 15 Senge, og saa var der jeg har vrere
t paa Gr0nland, bar jeg naar man har vreret paa Gr0nland
etJ lille Moto rbaad , som Distr iktslr eti!bra gt i Motorbaad.
en Tid, at man blive r hjeml0s, Gren gen kund e g0re sine Rejse r i. For
- Hvem
besty rer Syge huset , lnnds ' sken ne Natu r og smilende BeReste n var det inden Radioens Tid, naar Distr
iktslregen er ude?
folkning dr~ger, Hjem lande t drag er
~aa Forh olden e var i det Hele
og
- En Rescrvelrege og en Syge- ogsa.a. - man kommer til
at h0re
store ret vansk elige ...
plejerske, begge danske. F or Reste n !hjemme midt ude paa Atlan
terha E'r der fern til syv gr0nl andsk e Ele- vet ...
Lcegerejser paa 300 0 Kvart· ver. En af dem har faaet sin UdSl ce1
oa.nnelse i Danm ark, de andre er udmil.
dann et i Julia neha ab ... De kommer
Jeg bcgy ndte strak s ct oplysetlde sener c ud som Jordem0drc.
Arbe jde bland t Befol kningen for at_

t
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De granlandske Hunde·~som
1 ' Trfus·Smittebcerere.
En vigtig Opdagelse i Kampen mod Tyfus'en,
der var en Sv0be for Gr0nlrenderne.
' ,Dis ko" kom bjcm I Artes c fte r e o s tormfold Rejse.
I Aftes ankom Grs!inlandske Han- ret en Sv¢be for den gq:lnlandske
dels Motorskib ''Disko" hcrtil, og Befolkning.
Blandt Passagererne var endvi~
hermed er det sidste af Handclcns
Skibe kommet hjem for at gaa i dere Overstyrmand R o s f e I d t,
der i Sommer fprte . den lille Kyst~in terh i til Foraaret.
Endnu er tilbage C. K. Hansens damper "Hvalcn" derop, samt KapI
"Eisborg", der er chartrct af Han- lajn Lars e n og Besretningen paa
delen til en Rcjsc til Gr~~Snl and og Hvalfangerskibet "Sonja", der bliventes hertil om nogle Dag~.
vcr deroppc til nreste Aar, naar
" Disko"s F~rer, Kaptajn H. F. V. Hvalfangstcn igen tager sin BegynHan sen, var lige kommct indcnfor delse.
D9Sren i fit Hjem, da vi vekslcde
Det var m¢rkt, da "Disko" kom
nogle Ord mcd ham om Rejscn.
ind i Havncn, og den fortpjede derDer var 58 Passagercr mcd "Dis- for ved Nordrc Toldbod, hvor Pasko" herned, og de har ikkc haft no- sagererne gik i Land og blev modgen behagelig Rejse, hvad Vejret tagct af deres Paarprende, som var
angaar. Det har vekslet fra Orkan glade ved at se dem i god B ehold.
til fl)stenstorrn og Taage; men fraregnet de Ubchagclighcdcr, der fs!ilger hermed, er Rejscn gaact uden
Uheld af nogcn Art.
Blandt Passagerern~ var Landsfoged i Ood thaab, 0 I de n do v,
som tidllgere hed Honore Petersen,
men nu bar taget Navneforandring.
Ogsaa cand. jur. Berth e Is en,
der har fungeret som Landsfogcd i
Godhavn, var med bjem og cndvidere l ngenipr Fa! s t c r, der har tilbragt Sommeren deroppe mcd Henkogniltgsforss5g af Helleflynder og
efter Sigende har opnaaet godc Resultater.
Lederen af den mctcorologiskc
Station paa Dlsko~en , Magister
P o r s i 1 d, var sammen med sin
Prue ogsaa med hertll, medens deres '
Datter, der er fl)konoma ved Pra!Bteseminariet i Oodthaab, bliver deroppe i Vinter. Og endellg var der
blandt Passagererne den unge La!ge
K r o g h-L u n d, som bar opholdt
slg 1 Ors!inland i 1~ Aar for at foretage bakteriologiske Fo rs~g angaaende T yfusepidemiernes Smittekilder.
Man har hidtil ikke troet, at Hundene deroppe var Smitteba!rere;
men Hr. Krogh-L unds Undersj:jgelser har godtgjort, at Tyfusbacillerne
udma!rket kan trives I Hundenes
lndvolde. Hermed er der gjort et
vigtigt Skridt til Bekrempelse af Tyfusepidemierne, der hidtil har vre-
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Bekrempelsen af Tyfus ~g Tuberkulose
paa Gronland.
Sundhedsstyrelsen sender en ny Lmge derop tilt. September.
Den unge Aarbusl~egc, Bakteriolo,gen
BjiJrn Kristensen, Son af 0\·erloor-er K. P.
Kriste'llsen, r ejser den 1. September

til

skal
1 Grtmland, hvor han i et Par Aar
I
Jege at bekzmpe den Tyfus og Tuber·
kulose, som hersker bland! Befolkningen
deroppe.
I AD!ledning af det nye Fremsted mod

Dedeligheden i Grenland har vi spurgt
Kontorchef Nielsen

i Suod.hedsstyrelsen,

hvornaar den sydematiske Undersogel&e
og Bekzmpelse a1 disse Sygdomme fra
Styrelsens Side begyndte blandt Eski·

,

moerne.

- I 1926 ble-v de sergelige Forhold gjort
bekendt for Indenrigsministel'liet og allerede Aaret eftu forelaa en Ind!tilling fra
Sundhe&6tYrelsen

om

gelse l Grenland.

Samme Aar rejste Dr.

K. A. lensen

en no}ere Underse-

derop "lor at

foretag~

de

indledende Arbejder:· og det vbte sig. at ·
der var haardt Brug for Lregehjzlp. Tyfns og Tuber.kulose kunde i Ly

af den

durllge Hygi~jne tri.ves bedr.e end andre
Steder, og Smittebzrere, der ikke aelv
felte sig syge,

landtes i stort Tal.

Det

blev derfor besluttet at fortsztte med Uudenegelserne, og i 1928-29 bar Dr.
Krogh-Lund vzr& i Jacobshavo,

stianshaab og andre Distrikter.

Chri-

Underse·

gelsen at Beboerne om(atler herefter lalt

'¥11 Personer. Men der er store Vao.ske-

ligheder at overvinde, forinden der kan
srottes tils!r~tkkeligt Ind mod de hzrgtnde
Sygdomme. De lokale Forhold stiUer sig
saaledes meget hindrende, men nu haa.ber

vi, at den nye ~e. som sendes derop i
Aar, kan gore en god Indsats i FortS!ettel.se

at de allerede foretagne Undersegelser.

/
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Modeme Lregeprohlemer paa
Grnnland.
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Af Distriktsla ge Erik Bay-Schmidt, Julianehaab.
Som Europree.r, som Da~, 8001 mere eller mindre >ilde Eskimoer.
~ og speclelt Grmtlcenderlrege Eskimo~ ftndes e.ndnu 1 Gumland
mnem ni .Aar fekor jeg det som min spn:dt O\"er den ubsre Ksststrmknlo g
ljgt at gj\'0 O!!&niligheden et Jille i smaa ~le:rede &platissa.mt und, dbllk i de. Opga-rer og det A.nsvar, men Grmliamdere n fra i Dag tilh9rer

Lifge paadrager sig V'Cd at tie en Blandingsrao e, saal~s som vi fin.
der den •oo de sterre eller sw-rste
Ltv til Gron!and.
).c.t b1lnn· ®g langt fra en iuld- Pladser, der bar <llreklle Skibsforbinn<lig Red~garelse, idd jcg navnlig del8C med Europa (Kol9n.ie~). Han
lmgge V'cegt paa, h'l"ad d-e &dslle er me~Europreer end Eskimo i TantleTS rirende Udvfrlang bar rejst ke- og Levesmt, og som st.atslennel
ltnl6ne Pr"()bl&tnl6r, medens d-e IIM~- F\mrktioncer (Handelsbestyr~r, Tsmaglige kun be:reres. D&r e.r taU Ter, Smed og fast ansat Arbejder)
m~et om den lavtstaaendoe. BY· eller s~m produktiv Erbvoener <Fi·
-e IJ)landt Gr0nlmndem e, :men ekoer eller Faareavler) f~~r<&r han alle)g-e.rne til Kalamiteten er maaske rede den 1i.Hoe Ftmktionmrs ell-el' Er:e ~umdL Det akylde.s nu ikke hververs S maalmustil'V'Ierelse 1 en
t den alm.lndelige M.isforstaael- evjg Ka.mp med det aarlige Budget.
Gl'Bnl<enderne fl'r ens over he.le ~n selv om han er emaat lwrende,
ore 0 -og nrer.mest opf.attes som j hnr ban dog rede P enge til Dagen
dr:e moo de hy,p~t beskrevne, og: N ejen 9& s~tte:r en :£re· 1 at

holde s1g F~~t fra D11ren.
Hans Hus mmd-er mest at alt <>m velholdte iKolaniha•eiy6thuse .Paa 1---8
Vmrelear, ofte flllllkloode rene og
h>-:Lc1.slrurooe indwn<lig, ,og hans 'l'sj
(dansk& Bu.k:&er og Bomuldsandr ak)
-er h•erdagslapp et og eendag9renL
Dette gelder ik.ke alene de udtalte
Blandin.ger, men ogsaa dem af ~re
ren es.1dmoisk Herkomst og som endnu mid1 li >\Byli~t· be•arer det natJQ.Ilale Erh\-err, selv om <let CT mo~rn.iseret som komb.ineret Srellangst
og flskm-i. Ved Salg til Funktion~e-rerne og Handelen a1 deres Yi!dt.- og
F.iskooverskud bflT de dag1.ig rede
Penge melle.m Hamoor, og lidt o!res
saa alt.id pea Renligh~ens Alter.
J eg ,f..er paastaa, at dlsge Smaaborgere i de nyfoote a.rlmlandsko SamfllDd visc-r ganske forbavaende A.n1~ og Sens for Hygiejne og staar
nu som en leve.nde Protest mod d;m
gtngse Opfatt.elsn at Gr.rmlmndl'ene.
TilsYilcladend~ anderledes stiller
det s:ig med Gnmlmndern es StamfW~!k-6 Esk1moerne. Paa de smaa,
sjwldent besegt.e Bopla.dse-r, bvor
Tmv.ehyttem e endnu ftndes, og hvor

Va:rme, 8a:J.be <>g Vn.nd er en Luksu.s,
blh,er Renliglhed sel>sagt e·n utidig
Flo"i.b~. SorglesL boltrer man sig
gtenne.m TilnMelsen og er glad~t,
ooar man lkan axle sig paa Ho1-edd
tv·H!rs igennem ct raad-dent Hralskrot,
- her er ingen Hmmninger i Form
a !ned\'lerdigen de Fedtepletter paa
Tej<'t eller Urinstaok fra vclgan·ede
Skindbuk.ser, -her er aile lige i Suit
og Ku1de som I berlig Ovcrflod.
En lykkellgue :Naturtilsta·nd 1..-wdes ikke, men den h,·Me Maods Nmrbed krce\'er eo~n Eskimooos Liv elIer hans Indorduen sig un~r europre:lske Samfunds former og Disciplin.

I

*

Hygiejnens :\faa! ey mangclunde,
men populrert .knn de sa.mmenf.attes
tmdcr et som V'Ort Samfunds For ·
bolds-reglcr, Pro!ylaks moo edelreggeode Sygdommo og Ephiemier. Mid!erne, man 8.0\' cnder, er dels direktt>
beskytLende, idet Befolkn.ingoo maa
underkaste. sig Samfundets almengavnllge Sundheds,·ed tcegter (A!l01>Emmringkko ntrol), dels more indlrokte, ldet den lndividnelle ModstandskraH motl Infektioner se~

forhejet ved de oolret)dte Krav om
Lys, Luit, Renlighed og hensigbsmressig Elr.nming.
Voo Hyg.jejnen ><e!'g'6r Indivi-derne
sig med andre Ord mod de utallige
Fa.rer (Pes\, K1>lera, Tytus, Tuberkulose os>.), en Sammenhobn}ng frembydilr, og muligger faktisk den enorllll6 Befolk.ningstretbed i de tll'Oderne
Samfund. No er det saa beldigt, at
Hygrejnen bos os har 1~t.aaetat
~
ser
telge Trit med Ud.\iiklingen, men
-reiilaii~r
rf"rhuf'l'orho1deD:;TG
,..._;.._....Sagen sig arrderledes.
\~ den .bygieJ~k bejtst.aaende
Blandin.g srace ved Kolon.ierne gennem mr Kol<>nlsation i 200 Aar naaet
langt frem, hvad det smukke Fodsel.sorerskud be>idner - og man ma"3
forest.me sig, at d e to m·odsat rettedoe.
Fakt.orer, oomlig Smltteklldern e og
Hygie-jnen, holder itinandilo i Skak.
Men .forryk.kes nu denne Li.ge>regt
"'ed, at F-orbindelseo med Omverdenen stiger samtidig med, at mstanoen Europa-Gre nland torkortes (bUJ:·
tlg.gaaende Dampere), maa vi venLe,
nt denne F oragelse og Forvrerrelse af
Smitte,·-ej.ene ril betyde en Flare. En

--

- -

s.ergelig IUustration tU denne Faastand .kan snarl sagt bentes f.ra aile
Natur!olk, men en Dlerliggende Parallel bar vl 1 Labradoresld moerne.
I et e!ter greol~e~old. ri- J
nmd-e Tempo blev dl~ EskJmocr
bragt paa et hejt, men uensar~t (st.or
Fat(.igbefolkning) ekonomisk Plan
med uindskramke t Handelsforbl ndel·
se med Omxerde.nen, men 1 d-d sidst.e
Decennium han-ges de ar declmereo00 EpMmler (Syftl:is og lnfluen:ca),
der har lagt store Dele af K;rst.en 1
ode.
Faren er dog o~Pppe o>erhmngende i den jam1t •elhanmde Kolon.ibefollm.ing 1 Grenland. Ydcrmel'l& er
der af L~egeriM~ gjort et slort oplysende Ar~jde, saa!OOes at Greolamde~ langt fra er ukendte med Bakteriernes Liv og Frerden. T1·rertlmod
sporer man nu flere Steder en O\'erdreven Bakterieangs t, dcr ganske kan
parallelliseres .me<l en llgnende Berregelse 1 Europa for 40-50 Aar
sl<len.
Noget andet er, om Tnfektioner som
Djfteritls, Skarlag·ensf<lber, Meningitis og Kighostc, Jer aile enk-el Le Gan-

.,..

•..
ge .bar faaet l ndpas og d a v.~r rela·
tlvt .g odarte.de, .!k.ke 'Ullder mel"& di· r~k~ SmHt.eforbold ka-n blive skrebnesvang re. Som Skrmmm ebillede bar
· -.i her den beremte MesUng eep1dem l
:Pas Freraer no 1 MJdten ar rorrlge
A at:hun<lrode, d-er bortrev store Dele
llf Befolkn:ln,gen trods dens god11rbeod~
Forlob 1 Europa .

skal j-eg kun gore opmrerk som poo, Rense-ende bar vl 1 Beskdv
elsen at Qg fuldt bere t~ige-t - tag.et Sngen O.P a t Bef<Jlkuing€-n
-pludsell;g e.kal g m:e riader, !Bren'd v.i med rol1g Samvtitfl!g4
0 stgmnlr enderes K'O'nebaads· paa betydel ig kortere SigL
S predt Spr.ln.g d tra Srelked og Splek soon ~ed kan sa
Udvikli ngen !ortsat ste 100 Aar og den tilsvare nde Vrekst besog paa Yestky s e.n .
Th!t var lren· over de ubyre !Kyst.st.rmknlnger er Hovede
rnmrlng
smld.oo
l
ttl
nllliSI:en
ren
betngt.
er
jeg
oom givet.
i Hygiejn en aprlorl skulde stille Ko· ge f~n H olm opdaged
e Angma gsallk, der 1 d-e s1ds:.e A-ar opretre t Fiske· Fiskeko
st
(Fiskea
ffald
f.ra
R
en.serieU
),
I
en !elgend e J\:ronik sknl ~g det"~
lonibefolknln.,o-en relat.ivt gunstigt,.
at tre B-Jade berfra begav sig paa staLioner,
hvortil
Befolkn lngens da derts endnu manglen<le Sans !or for oporidse
, hvad der gln"es, og bvad
V~j mod de lokkend e Butlker , man Fangst siromm-er
lnd og bringer P en- Dagen 1 Morge-n kun sjrelden t lerner v1
bm: tregge Vregt paa 1 -ror K.am-p
Grren~n mellem den granland~ke ha,'de bert Ml
langt m1>d Syd og ge ud til Omsmt:n:ing 1 ::Sutl,lre rne. <lem
Miiller til R ugbrod og IF1edt S()lll for at brlng.e Gr011lan<l.s
og eskimo lske Befolkn ing er seivfCJl· Vest. T·o Anr
esklmo iske
eft,er nnaede de r u·ndt Selvlalg elig s ugcr d isse St-ation~ de
Rc.serve
kost. End,·ld ere m1la vj reg- Be.fol.knlng frelst gennem iBrB!n<l
gellg ftydende, men ep1demlologlsk Kap Farrel og til deres 0nsk~r
lns Maal Indfedt e til sig, gamle Boplad ser paa ne m-ed,
at denM Sammenlhobni:ng g-en, g-en-ne.m Opllm-vel3en af Ma-nop
Ved diSS-e Sygdom me grelder de\ set maa SldlleUnje-u trrokkes
~
mellem Udstcd~t llua. Efter at hare fyldl SG--100 Mennes
ker n€-dlregg~. og st.o· a! hygrejn lsk set udisclp Unered e Inf m:st og fremme st om at ege Befolk- dil direkte besejled e
let
t.U
Grcnlan
<is
uln~l.."
Trenkroe Sam•
og ikke beseJ· Koncoo adcne \"endte de og begyndl.e -re, hclt
nre P la<lser paa 1ndtil 800 <livl<ler dl flin'e til Udbred else
uingen s Modsl-a ndskraf t, dens Immu· tede Bostede r. Da ,.,
af vJs. fk>'em .moo den clvilise redo Ve-rden.
nu bar d.raf tel Hjemre jsen, men , undcr Ophold et var Indl\•Jd
er op-slaar - Penge.slr0lllllle'n se InreJrUonssygdOlllm& (Tuberk
nitet-, ligesom Bekrem pelsen af den Spm:gs maald
:ulose,
E. Bau-Schmldt.
om
Gr011lrendernes de bleveL smilt.e<le ar Forke1e lse - beruser
,
og
E
sldmoerne
!~ter
1
OhoTy!us,
Ro~n
o.
a.), llgesom d~n indiudbrud te Epide.mi st.i.ler mod samme [mmu-nitet og Hyg!ejn
e l Forhold til en oilers ganske bannl Snue med kolade
og T-ollak. ;De t er det !nr.sbe vlduelle Modsta ndskraf t mtillgv!
Maal. Det a{goroode er dog, mc<l et eventue lt ud,·l<let
s er
SamkYem med Hresbed og l vrerste Fald Bronch itis forvlrre
nde S ta<llum, vl nu oplever S\"''ekket .! en saadan O~rg.a
bv•or stor en llll'tllJU·n.it.et vl paa For- Om\"erd~n-en, blh'er
ngstld.
det nreste Pro· som mao baa<le deng>ang og nu ken· deroppe
, inden Forst.aa elscn af 0 ko- En<le!J.g staar vi ~for Problem
baand kan Ngne, o.g 1 en isoleret blem, der skill rejses
et
her: Om Eskl· der den fra Vestkys ten. Bklndt de nom!,
Samarb ejde og baandvr erks- Spmdba rnsernr erlngen , Metdt
Befolkn lng vii man al!Jd befrygl e, at moerne s hygiejn lske Standar
t-ved
d og he· ganske uberert e 0stgro~dere Tir· mresslg Special
lsering dnkker op af e.n stor nyopre~t Flsk~plads - hA.r
den prakUs k taget er lig Nul. I sto- le ekciwm isk-soci ale
Uddkll ng Lilla· '<e<Je Epidem ien derimod som en Pes~ Kaos.
Farten
mod
dette Maal er for- nst s.lg Tegn paa, at Modermrelk~
re, tretbeby ggede Samfun d ud·slliltbe.s der en Udvldel se af Sam!rer
dselsml d· der d.rmbte saa mange, at der kun ):>lfJffen<le f or
Gnmlan
d og In<isat6en llder under de D:Y·e Forhold .
:Befolkn ingen nemlig da.glig for An· Ierne.
,·ar Besret:ning til en at Baaden e paa stor, men Risikoe n er
rlnge, dersom
H er staar vl Ue.ger med all<lre Ord
111!1-eb a! disse Syg<i()lllmes Bakterl er,
Som mH lndle<loen<io Eksemp !!_ vi· R-est.en a! Vejen.
Hygl&jo
oo
fslg~r
med.
overl-or ProbJ.emer, h v:ls lAsnlng kriB·
411 berlgen nem opnaar de ft est~ Men· 5.-- er Esltlm~rnes Hygi-ej
ne rem·
Men trods disse Fo rb~ld epi<iemloMen hdlken Opgave l.igger ikke ver en lkke ringe Udf~lde
nesker en saa bej I rnmun.itet, at S>'ll· melig JDJn[mar, og kaster
lse af Enerman -<ilw. logisk set ikk~ er ~get foraiMred<t~ he r
f<>r
Landet
s
Lreger,
og
hvor
begi
og
Speolalv
i<len. Men :)eg tror desdomme n, nanr <l~n o•erbo, ·edd er Xaturb0 rn paa Ho\"~d
ind 1 et traft. fM den-gang, hn vi paa den ande.n lydni.ng sfuld er
den ikke far bele vor vmrre, d <le ft.esh~ Spgrgs maal ikk'(l
paa viselig, forlebe r let.
keret Samfun<l, vikie Resulta tet - Slde ikke •~nte de 200
A.ar, <let bar Kolonisat.ion?
Ir,an loses med a,bsoLut 8ilclrerb oo f.or
At man dog lkke oohavoer at s e af-1 grunde t paa de egede
Smittevej-e - taget at lefl.e K.olonlbefolkningen ud
Alene Ernreri ngen 8f dl~e Opko.m· Resulta bet. A t man dog
skal gaa saa
gjoli pessiml sti.sk paa Gnmla •.ds blive skrebne svan.ge rt
!or Bdolkn ln· ar ·~aturens Favnt.a g•.
linge k r!Bver en lk,ke atm.indellg In<i- langt !r em - s0ge s
aa <l;vbt - 90m
F remti-d, skal jeg &enere vise! her gen. E t uhygge llg t Tlltreld
e 1 <i'(lnne
G rrmlan<}..s Styrels e bar derf or - slgt 1 Fysiolog ient Man
maa orln<i~~ l v~r .n-uv~e_n<ie Yi9'en ~~t:h~~~ _til·

at Skibsforbi.ndclsen gonnem de sld· nogle

*
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Hvis Danmark lukker Op
for. Grsnland
,Kan vidtgaaende hygiejniske Foranstaltninger vii kanne
hindre en Decimering al den indledte Belolkningu,
siger Distriktslagen Ira Jalianehaab.
Distriktslrogen

fra

J ulia.nehaab,

Dr. Bay-Schmidt, der for Tiden er
hjemme paa en Embedsrejse, siddcr og

taler om Gronland, om d et lukkede
Land og om, b\•ad der 'l'il ske, hvis
Landot bliver lukket op.
- Dot k•mde ikka falde m1g tnd ~t
utltale mig for eller i.mod et a.:~.bont Granland i AlrnindeJigbed, mine l\leninger be·
bolder jog for mig selv, 11iger Dr. Bay·
Schmidt, jcg vii Iron som Lrege - og som
Lroge, dor er kendt med Forholdene der·
oppo - slaa fast, at der er en Rrokko
Problemor, der ferst maa klarloogges. Og
nllar det er gjort, vil m~~<n fra. dansk Side
forstaa, at Grenland ikke kan blive et
aabent Land, ferend der er trulfet vidt.
gaaende hygit'jnlSke Foranstaltnmger __ _
\' ed De, b,·orlcdes det gik 1 Labrador?
... Der blev ogsaa givet los, og de smitsommo Ehgdomme han·gede 1 den Grad. at
der n u kun er en Tredjedel af dot opnn- ,
delige Indbyggerantal tilbngc, og store
Strreknm~er er yderst sparsomt ellcr slet
ikke befolkede ... vi vilde risikere det
samme i Grenland.

Eskimoernes Modstandskraft.
- Det or tkke saa meget Cefolkn ingen udo 1 Du>tl'lkterne, de rene Eskimoer, dor or Grund til at vaero bauge
for. Den pnmttive Befolkning synes at
have en \"tS ~lodstandskraft mod en Del
lnfektionss,> gdomme, deri blandt Oifteritis. - Jog bar net.op med Hcnsyn til
denne Sygdom ansttllet en P't'kko Undersegel~ior, som jeg vil offenLI1ggere i ,Ugeskrift for L~eger" ... Jeg or san holdig
stil!et, at jeg 1 mit Distrikt ved Kap
l'' arvel, bar den sterste rene Eskimostamme, der llnires 1 Gronland, den er
paa 1100 Mt'dlcmmer. Ejendommeligt or
dot, at J!:,kimoorne ferst erhvorver derel!
tmmunitrt mod Diftentts 1 l'ubortetsaldcron, v1 !lyne& her at sttHI, over for en
ligcfrcm kon~litutionel lmmunttot
' .1\len modE>ns de Esk.imoer, der lever et
primitivt L1v, altsa.a er 1 Bestddelse af
en v•s llodstandskraft over for emlt.somme Sygdomme, or der tydelige 1'egn paa,
at de sv~kkes, saa snart de sammenhobes
i sterre Samfund eller fanr en mere sammensat, mer·e civiliseret Kost ... Syfilis
er saalodes en S;vgdom, der overhovedet
ikke eksisterer bos Eskimoerne, og Go·
norrbe optrroder kun i gnnske lotte Tilf~elde, der er uden Kompltkat1oner og
sig selv ... Derimod bar JOg
helbredes
bl'iiiiit de Eskimoplger, der tjente 1 danske Ruse og le>edo af dansk Kost, truJfet
wV:l'l-re Ondel'livsbetmndelser ni gonorrhoisk Oprindelse ... Der er ogsaa andre
Eksempler paa, at en Epidemi faa.r fnt
S11il over for den Del af Befolkningen 1
der lever i Kolonierne, altsaa ikke de
spredte og isolerede Eskimoer 1 Landdistrikterne ... 1 1925 var der pna Gran·
land eo alvorlig Epidemi af Rosen, saa
nJvorlig, at den gjorde det ar med vort
pame F'edselsoverskud.

Distnktslmge Bay-Schmidt .

Bjorno- og Rygma rvsbctooodclse, K ig·
hoste, Tuborkulose - sorn dor nu bliver
taget krafLigt fat pan. deroppe - og de
regelrnressigt tilbagevendende Forkelel·
scsepidemicr. ~'orkelelse er pna Gronland
en udprooget og bestcmt al'grronset Sresonsygdorn ... Det viJ mod andre Ord
sige, at man paa Grenland vilde vmre 1
Stand til at studere Forkolelsornes Voosen
og Aarsagc1· bcdre end allo 1\udre Steder.
- Er dot Kastens Snmmensootning,
der ger Esk1moorne saa modtagclige for
Sygdom?
- Ja, dot er netop et at l:'roblemerr.e ... Da Styrelscn anlagde de store J!'i·
skeriplnclser, sugede de en Del ar Landbefolkning<'n tils ig, og disse Eskimoer
g1k dorved fra at t"OOre bosiddeode over
til at Je,·o af Fisk og tilrned nrermest
Fiskeafl'ald. Det baf vist s1g, nt de trit"OS daat·hgerc, de er mere slavt! og trrege.
1Er det 1\ OStl>nS 8kyld ( J C() ved det
ikke, m(ln jog v~d. a.t der her p;ta Kostom.rnadeL or en Rrokke 'Pro!Jiemer , som
vilde vre,·o af den sterst-e I o teres so for
alle Ernooringsfysiologcr.

Et lregevidenskabel igt Centralinstitut.

Boligforhold og Bacilskrcek.
- 1i vilke Jfora11sLaltningcr vll vrere
nodvendigo for at lueve Bygiejnen paa
GrenlandP
- !<'erst og fremrnest bedre Bolt~for
hold, svarer Dr. Bay-Schmidt, dernal8t
Kloaker, et ordent!Jgt Drikkevandssystem ... kort sagt de sa.mme l"ora.nstaltniuger, der er foretnget i ethvert
andet eivilisc.wet Samfund ... Srertig vlg·
tigt or i Gronland et gen11emfert Oplys·
ningsarbcjde, som. kan bibnnge I!:Rkunoerne hygiejnisk Forstaae.lse og bygH~Jmsk
Disciphn ... Sclv bar jcg holdt en Rrekke
Forcdrag om Bakterier, og l!'olgon er, at
der ligosom her 1 .Firseruo er ,·oksct eo
overd roven BaciUefrygt frem .. . Grenloondor·oe scr nn Ba.cillor aile Vogue ...
Jog taler her om Kolombefolkttiugen, de
isoleredo Eskimosta.m.mer 11&\•ner endnu
enbver Betingelse for at forstaa Hygiejnens Betydniog.

Sksnhedsvcerdier og TuristJand.
-

Bvis Grenla.nd blev lukket op, vii

1 dot bolo taget, fo1·tsootter Dr. de dot aatt blive oversvemmct af uansJI!:e,

Bay-Schmidt, er .l!"'orholdcne paa Granland saalodes, at der for Caktorlologer,
Fysiologer og Epidem iologer hgger ganske fortroolfelige At·bejdsfelter, der lruude gi,-e Resulta.ter a.f den allerstersto Betydning .. . Selv har jeg, som allerede
ooovnt, l'orelaget forskellige v idenskabelige Undersegelser, men dels '-• jeg paa
nogle Omraader Dilettant, dols savner
jeg Laboratoner, og endelig t.agor min
praktiske Lalgegerning - Jeg bar det
sterste Distrikt i Grenland - selv .n
jeg nu bar en Reservel~ege til Bjlelp,
selvfelgelig aterste Deleo af min Tid.
Naar jog a lligevel har naaet noget, kan
jeg takkeSeruminstitutet og fe1·st ogfremmest Dr. Thv. llfadse"' for det, ! nstitutet
Jar foretaget Analyser for mig, og Dr.
~adsen bar an&poret og opmuntret
Grenlands egne Epidemier.
mig .. . Det er ogsaa. lykkedt>s Serum- H\·ilke lnfektionssygdomme findes i nstitutet nL faa St.nelsPn, 'l'alladelse t il
ttl Stadighed pM Gnmland?
at sende t'n Bakteriolog td Grenlaud.
..... NJ ha.t; ll'Y.f!!!J d!!l !P.,id!ml!k! .1:?£._ m!d. ;K., b Jen3m,. !!! Se~ ~t l'LQf.

A'

Ad. J ensen, bar va!ret ved Jakobshavn,
bvor dor til Stadigbed er 1') fus, og ban
paaviate, at det skyldes en Rrekke 13acll·
b~ercr·e .. . .Men alt det er kun lldt og
spredt ... Danmark burde paa Gronlanu
oprette et lregevidenskabehgt Centralinst,itut - det er en Opga\·e, som det
efLer min Atening er vor f'hgt a.t ta.g"l
op. Dcr vilde herfra kunoe gores ot Ar·
bejde nf den sterste Betydoing til l<'orstaaelsen af de infektiese Sygdommes
For bold.

t.ror Do? '
- AI Danske ... ja, 1kke alene
Danske, men af aile ~ationer. V
v1lde hurhgt. faa 0jnene op for, at ~~~
land rummer Skenhedsvrordicr, som vi
qimpelt hen ikke bar Raad til at undvoore. Gl'enland vil bl\ve et ~hmrcnde
Turistland ... Bescjlingsforlloldene or yppel'lige, der er"enestaaende SpoJ·tsmuhgbeder ... Grenland vii souo Turistland
blive dot samme for Amcrika som Vestnorge for Evropa ... og de grenla
Fjorde er laogt, Langt skonnere end
Norges.
- Mender er koldt!'
- KoldtP udbryder Dr. Uay..Schrn1dt,
jeg bor IPaa samme Breddograd som Oslo.
I Marts nd -ri i Julianehaab i fri Luft
og drak Kaffe og herte i Radio om lssprerringerne i Danmar.k ... Op; er det
koldt, or dot 5tllle, vi har ikke dt>n eVln·
deligo Tr(J]k, som man 4erncdo kalder fo

B_la)!!t.

fordyber aig i
og komnier,
Lyksaligheder
Gronlands
vook fra de store Problemer. Men i en
nrer F1·emtid v.il han nrormere uddybe
og belyse dem i Politiken1 K ronik.
Dr. Bay-Schmidt

Fn.J.

Loulou.

r

De slette Sundhedsforhold
· i Gronland.

t
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Hvad der g~res fra Administrationens Side.
Byggeriet af Trrehuse fremskyndes og der anlreg·
ges Jan~v~rJ< v~d Julianehaab.

Paa del M~dc, Forcningen :.Det
nyc Gr~nland¢ forleden holdt, r ettede - som n'tcddelt - Dr. Barchalia
en skarp Kritik imod de sundheds·
mressigt set ovcrordcnllig slette For·
hold i Grt)nland, mod den over·-·~ ...... ......_
Tuberkulosed~delig;,... () baandtagende
bed, mod d et daarlige Drikkevand,
192
de mange Kpnssygdomme osv. Han
lmevedc gennemfJSrt Sundhedsved... __ tregter i Gr~nl and efter dansk 1\I~n-

Knat1:1t\gt E'agbta'

24 ,.
skriver den

·-- e

Drikkevand henviser man til, at d a
d'Cr ikke i Grft)nland findes Grundvand, og Br0ndboringer saale.des kun
ganske faa Steder k'an f0re til noget
Resultat, er man benvist til at skaffe
sig Drikkevandet, enten ved at smelte
Is eller Sne eller ved at tage Vandet
fra Elve og S0er. I denne Forbindelse meddeles del os, at der i Aar ved
Styrelsens Foranstaltning vii blive
foretaget et Vandvrer ksanlreg ved Julianehaab, bvor der er samlet 4-500
Mennesker. Vandet tages fra en Fjeld·
s~ ovenfor Kolonien og f~res gennem
en Ledning ned til Kolonien~ bvor
det filtreres, f0r d et anvendes. Viser
detle F orsS)g sig vellykket, vii man
formenUig andre Steder i Gr~nJand
gaa samme Vej.
Overfor Klagerne over, at K~nssyg
domnte hersker saa strerkt i den ind·
f0dte Befolkning, fremhrever man, at
dette ganske vist er Tilfroldet i Julianehaab-Distriktet, men ikke andre
Steder. Styrelsen og Gr0nlandske
Handel ivrerksretter en saa omfatten- •
de Kontrol, at man nreppe kan komme videre, - Skibenes Besrotningcr
unders0ses 2 Gange f0r hvert Skibs
Afrejse fra K~benhavn , og aile Passagerer, der gaar til Gr~nland, maa fpr
Afrejsen m~de med Lrogcerklrering,
som ikke maa Y~ere over 2 Dage gamme). Mere vidtgaaende Underspgelscr
kan nreppe etableres.
Hvad endelig Sp~rgsmaalet om
Sundhedsvedtregter i Grslnland angaar, gt)r man fra kompetcnt Side Op·
mrerksom paa, at de gr9nlandsl c
1\ommuneraad alleredc nu har
myndlgelse til at udstede saadann~
Sundhedsvcdtregter, og atFrem gan ss~
maaden er bragt i Anvcndelse adskil~

ster.
Efter bvad :.Kristeligt Dagbladc erfarer fra kompetent Kilde, b revder
man imidlcr\id fra de danske Statsmyndigheders Side, at der er gfort
og stadig g~res ikke saa ganske lidt
for at forbedre F orholdene i Gr~n
land i hygiejnisk Henseende. Man
henviscr til, at naar de Lroger, der
virker i G1·0nland, fremkommer med
Forslag til Reformer, bliver disse
praklisk lalt allid f~rt ud l Livet.
Del indr¢mmcs, at TubcrkuloseD¢deligheden i Gr¢nland er meget
stor, men man s0gcr nu at komme
dette Forbold tiJ Livs, bl. a. gennem
systematiske Bcstrrobelser for at forbedre Boligforholdene I Gr0n1and,
saalcdes at Grpnlronderne i Stedet for
mprke og h ~jst uh ygicjniskc Jordhytter faar modernc Trrehuse. Allerede i
1840'crne anstillede man Forspg i
den Retning, bl. a. med at forrere
Gr¢nlrenderne r et store Trrebuse.
Men dct vistc sig da, at hvis Gr¢n·
Irendcrne om Vinlcrcn iklte kunde
faa Husene tilstrrekkeligt \·anne,
tog de ganske roligt alt indrc Trre·
vrerk og brrendte dette.
Nu bar man opgivC'l d en Udvej
gratis at give Gr~nlrenderne Husene.
Man s¢ger derimod at ophjrolpe deres Eltsistensmulighcdcr saaledes, at ligc Steder.
de dcrigcnncm faar Jndttec;ter nok
ltii, at de selv kntl betnlc et Trrohus
rued ca. 1000 Kr., hvorcfler deer mer e intcresseredc i at Yedligeholde det.
Byggerict af saad:mne Trrohuse er i
de senesle Aar i god Frcmgang. End¥idcre er der o,·erfor Dprnctuberkulosen, dch·is vcd privat Iniliativ,
med godl Held oprettel B¢rncsanatorier, som sikkcrt vii fna slor I3etyd- ·
ning.
Overfor Kl agcrnc

over

daarligt

n•-
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De daarlige

Sundbeds forb old
paa Oronland. ·
Foreningen :..D et ny Grpnlandc holdt
i Aftes Mpde i Wivels Selsk!bsloka!er,
Blandt de indbudte saas Peter F r e u ..
c h e n, Dr. K r a b b e, Pro!essol' Knud
B e r 1 in, Inspekt,fr :B en d i x en, Har..
ry S p i b e r g og Folketingsmand Orla
Jensen.
Efter at Fonnanden, Dr. God!red
Hansen, havde budt Velkommen, be·
traadte Kredslmge St. B a r c h a 11 a
Talerstolen og begyndte sit Foredrag:
,Sundbedsforholdene i Grpnlandc, ~n
trist men realistisk Skildring af Forho!dene deroppe. Han indle•lede mt:d
at sige, at Dpdeligheden i Grpnland
var dobbelt saa stor, om ikke stprre
end herhjemme.
Efter at Dr. St. Barchalia l1avde
endt sit Foredrag, talte Prof. ~stgin 
hll; han erkl~erede Kredslmge St. B.s
Syn paa Forholdene i Gr~nland som
filt eget,
Efte1· Prof. ~stginhil talte Dr.
K r a b b e, dernrest Kontorchef P ti •
t e r s en og Folketlngsmand Orla
Jensen.
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')nu·aade J Or~nland \ den Tid. Danskerle har Vlllret Kolonisatorer deroppl'
FOrst I de allersldst~ Aar er der gjort et
'1 \rb"?jde ' for at ltomme Tuberkulosen til
I Llvs.
-Pored.rag (l[ /{red.J>lrege Barchali~ Fattlgdornmcn er 1 en meget VII!Sent!i,:
Grad Aarsagen t.il den store Sygeligh'!fi
------.
me:! den manglende Sanl'
Forening~n .,Det nye Gronland" hol1~ - sammen
1
attes et. Mode hos W\veJ. hvor Kreds- for Hyglejne. Nu er der ved Kolonieme
;qe Barchalia ta!te om SW'dheds!.>rhol- kommet en Del Trrehuse; men de har
dl'n Skavank. at de ikke kan opvarme~
dene I Gronland.
Han begyndtc med · at betegnc Sund-. ved T~rv. der plejer at vrere det lettest
hedsfQrholdene som meget slette. DI'J' • tllgsengell~e Br!Pndsel. Der kunde vel
var stor Sygellghed og stor Dode)ighrd. ogsaa ofres noget mere paa Rengerlng "'-'
Denne siQ.ste var i Gronla.nd mere cu:l ie offE'ntl!ge Lokaler - en ForordninS
'l f 1917 fastsretter saa.ledes et Beh'lb paa
dobbelt saa stor som I Danruark.
Den hurtige Oprejse har fremmet Ind- 5 Kr, 1.11 Renholdelse af et Skolelokale.
Kredslregen tog dog det Forbeholct i
r.;rslen af epidemiske Syg~;tomme. saaledes at de allerfleste af dem nu har faar.t den Sl<lldrlng, han gav. at det var 6 Aa;·
fast F'odfreste paa Gr0nland. Ar den siden han havde vreret paa Orl'Jnland.
Orund var der lkke Anledn1ng tll lamKommand0rkapta.ln Godfred Hansen
«ere at fastholde ..det lukkede Lands
takktlde Tndlederen. Saa lrenge Gronland
?rincip". Tuberkulose var som bekcndl
drivt's efter de nuvrerende Principer katl
Sygdom. der J·.avde mcget stor Ud·
':let lkke bl\ve et rigere Land.
bredelse. HerhJemme regner man m!'d.
Prof. Knud Berlin fortalte fra et Beat 0,6 pCt. af Bcfolkningen led at Tuberkulose - 1 Gr0nland vilde man kom- sag 1 'Jul!a.nehaab. at der paa Sygehusct
men der
me op paa Tal omkring 12 eller 14 pCt. var Plads til 39 Patienter Tuberkulosen er Landets onde Aand. der 1aa 76. de fleste lldende a! Gonorrhe.
maa manes I Jorden. Der synes ikke at
Dr. Krabbe havde vreret Leege pM
vrere sket noget Fremskrldt paa dettc O@nland for 26 Aar siden. Han havde
samm~ Opfattelse af Forholdene deropoe som Dr. Barchalia. Det ser sort ud.
men naar det er Tilfreldet. var det do.
lkke et forsdg vrerd at prove med en
radlkal Kur. Men aabner man Landet.
maa man regne med, at der vii gaa et
vlst Antal af Befolkningen som SOnofr~
tor den frie Adgang til Spiritus.
Pro!. Orla. Jensen: Der maa vrere stor
Mangel paa C-Vltamlner paa qn:snlanct
En Det a! Sygdommenc tJdr¢rer for- '
menilig C\erfra.
Kontorchef P.etersen havde vreret en
Rrekke Aar I Qrpnlo.nd. Han nrevnte.
hvorledes den sp~nske Syge var kommet
til Gronland trods Afsprerringsbestemmelseme. Naar det ikk.e er bedre. ka.n. ' '\
'{odt lukke helt op.

S undhedstilstanden
i Grnrtland.
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EN TUBERKULOSE-PLAKA T
J. HVERT GR0NLANDSK

HJEM!
Og Fors,;g med Professor Calmettes T uberkuloseVacdne.

lUDT ALELSER

AF SUNDHEDSSTYRELSENS FORMA ND
OG DIREKT0R DAUGAARD·lE NSEN

pt.td!;er. l li Bud, klnro og. lelforstaaeHgo Ord, paa Dansk og Gmnlandsk fort~rller den om Tu.IJerlwl~
se-Faren. Den oplyser og <ien vejle,der, og det tnaa al1id Yrere det
forsfe man gAr i en Kampagne som
denne.
. Men desudeu udreltor de dauske
Lmger paa Gmuland, dygtjge, interesseredo Mrend, et s tort og strerk
..\rbcjdc, Bornesa111atorierne \'ed Sukkerfo.ppen og Umanak rorer Kampen
mod Tuberliulosen ud i Marken, og
senest er State~ Seruminstitut gaa·
et ind i Arbej.det. De sidste to-lre
Aal· har ttdsendte Medarbejdere fra.
Serum.institutet - i 0jeblikl{et er
ud!ert et
Dr. med. Jolts. Frandu11.
det Dr. Krogh-Lund stadig paaskonnet Arbejde paa <le
Paa et Mode i A.fles i Det t~ye gr011.latKlske Bopbldser. For Tu.berGronland legnede Kredslrege Bar- k>ulosen er jo ,ikke Gr,gJ1lands eneste
c h a 1 i a - der har en aarelong Lre· Sygdom, ogsaa 1}'fus'en optrre.de1·
gegeruiug paa grmlla11dske 'B<>ptad- hyppigere der end de fleste andre
ser bag sig - el lidet lysl BHlede 1Stedo•·, og om - den gre1der det i
af Snoohed;,tilstanden paa Gronland. 1all Fald, at den kan slandses i samOr. Barrhalia nrevnte, at 13-14 me 0jeblik Smittekilden findes og
Procent af Befo}koingen i de s.ydlige lukkes. Uer er det .Senm1iostitutets
Bygdet· er angrebet af Tt~l,>erkui9Se, Arbejde sretter jnd.
mens 'J'ul)erklllose-Procen ton for ' AIt dclte · er slet ild;e Sn)aaliug,
Eksempel herhjem.me e r 0,6! Man og vel er al Begyndelse svrer, men
'kan \'ist regne med, sagdo Dr. Bar- IH' Orda·n begyndte ikl'e Naficma~fore
chalia, a t 3:5 ar 45 Boliger or tuberI
kulosesmitlel!

I
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des Betydningen at de! omfattende SftDi·
h:ere Arbejde. der er i Gao({.
- P.aa aile Rospitalcr, ~iger han, er
der srerllge Tuberkulosc-!l:.tuer, og Samttoriernc gl"iber i s:it Arb!'jdf' Oudet ved
Roden. Kau Tuberkulosen l1oe BRrnene
.;Jaas ned, er Sejren vundet, saa er Faren for, at den voksne Befolkning skal
blive smitt.et ikke lreagcre til Stede.
Notop i 0jeblikket har Seruminstrtnlet l't omrattende Arbojdo i Gang paa
_Granland. Man geunempr0ver den fral•-

~~~~:~n:~=r -~~::::~ ·=~
bar taget imoo baade moo Anerkendel~
og fnteresse. Dette Arbojde er i:kke
"'lnltet cndn11. men man ,·enter !!ig meget af det.
Tonigt gjorde Dr. Ba.n~alia i Al tes
loyall opmrerksom paa, at bau~ Oplysninger allered~ er nogl~ Aor gamle. Del
bor man erindre \"ed Bed0mmrlsen ar
S~mdhedstilstanden, og ht13ki!, ol netoJJ
i de nller8idate Aal' Cl" meoet bleoet Gil·
dertedes.

..

Sanatorierne og Oplysnin- 1
gen er vore :vigtigste Vaaben, siger Sundhedsstyrelsens Formand.
Fra dan"k Side cr 1\"cllllpen mod
Iuberkul o~en i Grunlnnd tagcl op.
Gronlands ,' l:yreh;e hn1· i ~arnar
hej:clc tned ~umJhcd~l,yrclsetl indJe- 1
::let e1 1 Gmlattende Oplysningskampagi'C. Herom :-,iger Snn.dlledsstyl('ben:> I onnm1d, Dr. 111('(1. .) ob s. Hol • Of/ frisk L !l{t er vore bt:dste Hjtl'lpere imod. Bl"!f8l.$!Jge: " ll'r dPrf or ude
Fran d :- r n folgende:
mrget, del or Dig mttligt. ( Brud·
saa
g•·oulandsk
h,·e•l
i
ind
f;kal
Vi
stul.-ko etf den gronland3ke Plakot: Ti
Hjem l Enlwer (lronlmnder skal viLll'reRCf'tninger om 'l'uberl,;ulose?t.)
de, hYau Tul.>eJ·kulosen cr, lworledes
man besl•ytter sig imod dC'n og eu·de- ningen IH 'l'uberfculooens 8ekmmlig, hvOJdun man lage r Kampen e>p. pelse herhjemme? Ogsaa den maJatte
Det 'er 1\laalet for ,·ort Arbejde, .der kmmpe sig tre.m i mange Aar, men
begyndte for Aar hl.bage, men._ naYn- i Dag nmgter jo ingen, at vi er naaet
lig i de 5enere Aar er bleYet stadig Yidt.
strerkerc koncentrerel.
Interview mecl Direkter
Daugaard-Jenaen .
vi
sendle
Somnwr
sid:"te
Gang
En
UiJ·e-ktor D a u g a a r d.J e n s e n
/lara£d Moltkes Tnb(1rkulo·
St'fll'cl.e- . ~r ligele
(}rtfflland8
~
groolandske
al!e
lil
j6c·l,lakat
~fnl~>ren
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Sundhedsforholdene
i Grenland.

--a

•

Foreningcn :.Det nyc Gr~&nlnnuc
holdt i Aftes i Wivels Lokaler l\ll)de
med Sundhedsforholdcnc i G r~&nland
som Emnc. Der vnr ikke mange til
Sterle, hvad vel Vcjrct og lnflucnzaen
havde sin Part af Skylden for. Bl:mdl
de lilstedevrerende sans Professor
Orla-Jensen, Professor Knud Berlin,
Peter Freuclten, Provst Storch m. fi.
gr!)nlandsintcrcsscredc.
Fhv. Kredslrege i Gr~nlnnd, Barchalia, talte. Han betcgncde Sund·
hedsforholdcne som megct slctte. Ds~
delighedsprocenten er dobbelt sna
h~j som i Danmnrk. Nanr der alligcvel er Tilv::ckst i Befolkningstnl, skyldes det de n siS}rre FS'dseishypplghed. Aar for Aar kommer flcre Sygdornme dcrop og fanr Hjcmstedsr et,
saa af den Grund behpver man ikkc
at opretholde Monopolet. Tubcrkulosen er Landets onde Aand; f~r den
bliver manet i Jorden, kan der ikke
blive Tale om vit·kclis Frcmgang. Eftcr Dr. Rohleders UndersS'gclser i
Upernivik-Distriktet havde 12,7 pCt.
af Befolkningen der Tuberkulose. Dr•
Barchalia havdc i Godthaabsdistriktet gjort den Erfaring, at af en Befolkning pna 1100 var 132 lidende ar
Tuberkulosc. Dcsvrerre er der ikke
sket nogen IEndring til det bedre i
de 200 Aar, vi hnr kolon iseret de roppe. Aarsagemc til Tubcrkulosen
var den mcgen Faltigdom, de donrlige Boliger, Vand fo•·syni ngcns Primilivitet, den sh~tlc Hygicjne og den
daarligc Foll<eoplysning, Mi ~h rugen
af Tobnk trellcr ogsna mcd. Mnaske
en Sundh edsvedtregt k undc virke
gavnligt, men d en vlldc m~ dc bitter
Modstand. F remfor alt er d el bcdre
~konomiske Forhold, det drejcr sig
om. Sygehuscne er ogsna for smaa.
I Diskussionen deltog Professor
Knud Berlin, Dr. Krabbe, Professor
Orla-Jensen og Kontorchef A. C. Petersen.
Del nyc Grpnlancl arbejdcr for Oph revelse ar Monopolet, og der blev
ogsaa ar det neutrale Emne: SundhedsforhoTdene, taget Anledning til
at pege paa dcttc som en Hjrelp, rormodentlig til bedre Fortjencste. Dr.
Krabbe fremhrevede dog, at bvisLandet blev aabnet, og Spiritus blev til
at faa fr\1, viJde en vis Procentdel af
Gronlrenderne blive Sonorrer.
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Sundhedsforholdene
i Grsnland.
Krestrege St. Barohaglia I .,Det ny
Orontand" .
Foreniogen ,Dot ny Grenla.nd" boldt

i Aftes jlocfo i Wivels Loknler. Tidltgt!re
Distrik~lrege St. &rcf•aulla. holdt. cL in·
toressant og opl_v~eudo Forcdrn~ 01u !:iund·
ltedsttlslandon i Gronbnd. Dodt:'lighedcn
or 30 pro mille dl>r i Modsmtnin~L C il
11 pro Iu.illo i nanmnrk. Dct t'r ncrhg
1 Kolonjen
Tubor.lrulOtien, der rn~;cr.
Godt.haab er 5aaledAS 11 Jl<'t. nnKrObeL
af '1'uborkulooe1 i .Dflnm.nrk 0,6 pCt.
.l.,f 1000 l\1eoueskc r hM tie Tnloren
t.soffet. 15 pukkc.>lryggedo sow Feige nf Tu·
berkulO!!o i Rygsojlon. Sygdommoo lnnd·
tes clog nlloredo pat\ Bans l<:gedos Tid og
for hn,m. Den hnr vi ikko indfort. Dcr·
imod er den uhy.g~<'ligt ' udbrodt.o Gcmor,.ht bragt op mod Skibouo.
1 Diskussioucn dolt..og bl. a . Fol'eni ll·

gens NoosLformond 1 • Komman1!01'1mptajn
()odlred Ha.n.,tm, Dr. 1{.1-a/,IJc, Folketing;o~

Orla.-Jenun, nolonib~>
A. 0. K l'etcrscn. og P-rofe68or

wand, Professor
e~ynr

Berlin., og eluttrlig besva.rcde lodledereo
forskeUigo Sperg;suuto.l.

:

Tuberkulosen herjer voldsomt paa
6st-Grenland.
I en bygd er over 10 pet.
av befolkningen smittet.
De syke er fra 81 av bygdens

123 hoser.
Fra vor egou korreapondent.
iK jab e nih a. v .n, 19. se1ptember.

,,Na.tiomaJtide.nde" bringer ia.ftJe.n
eml<el r.y;;tende oply&~inger om i
hvil:ken uhyg.geli.g .grad tuberkulosen
e:r utbredt over store dele a v 0stgranl.and.

--•

Det arboide som i I)Ln tid blev
pa.abe-,gyllldt i Upelmivik av <lr. Rohlede-r rued at opt a. en .st.a tiotik .over
tuberkul•o.>-e.ns utbredclt!.e paa 0.:>tgnmJ:md er nu paa. det n mrm~te
a•sluttet. Eksempelvis nrevncr ,Nationaltiden<lc" at der i en bygd med
113-3 .indbyg-ger.:- blev koost.'llert ikke roind.re t>Jid 123 tilfmldcr a.v den
uhyg.g~ige .. y.kdom, dera.v 41 mrend,
68 binde-r og 14 barn, ~ller 10.7
prO<.."ellt a v i>ygde~ €.:tmlede befolkniug. l])ertil tkom 30 tiU:alder som
man euutuu ikke med ~uld sik.kerhet hadde kon.ot:J.tert. De 123 6ikre tillrelder var f01·delt paa. 87 3V)
bygdc:ns 123 huser.
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