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are en strid om utstrekningen av £angstB
rettigheter, som 0st-Gr0nlands·avtalen "gir
adgang til, erklrerer dosent Hoel.

fangstomrade. IDirekteren var forBergen, 12. oktober.
lfelge Kristeligt Dagblad i Ke- bauset over det som er skjedd, idet
den norske ekspedisjon pa foi'hAnd
benhavn skal nordmennene ha gjort
skulde avgi en erklrerlng om ikke
et nytt fremstet pa 0st-Gnmland A drive fangstvirksomhet.
og okkupert nye fangstomrader i
Dosent Hoel som nettop er komomrAder hvor det hevdes danskene
met
hjem fra en kongress 1 Roma,
har uomtvistelige rettigheter. Det
kjente ikke til meddelelsen om de
danske fangstselskaps Nanoks rapAsU.tte norske okkupasjoner. Han
diostasjon pA Hoohsteter Forland var heller ikke lforbauset over dem.
bar nemlig meddelt at den norskPA spersmAl om det er riktig at
franske
Micard-ekspedisjon har nordmennene pa forbAnd skulde ha
etablert fire fangststasjoner i om- erklrert at de ikke vilde drive
r!det omkring Danmarkshavn pa fangstvirksollllhet, svarer dosenten:
76 gr. 34 min. til 77 gr. 16 min. n. Nei. Tvertimot blev det tatt med
br. bvor det finnes gamle danske 0vede lfangstfolk i den uttrykkelige
stasjoner. Likeledes skal ekspedi- hensikt a eta:blere fangstvirksom·
sjonen ha okkupert et omrade for het i nye omrader. Dosent Hoel
norsk grubedrift, noe som danske- kunde bare pA. grunnlag av den
ne hevder de ikke bar rett til ifelge danske meddelelse ikke uttale sig
0st-Gr0nlandstraktaten, som bare om hvorvidt nordmennene i dette
omfatter jakt- og fiakerivirksom- spesielle tilfelle hadde kren.ket danbet.
ske rettigheter. Sannsynligvis er
Direkt0r Jennow i Nanok utta- det litt rett til begge aider.
ler til bladet at denne okkupasjon
Helge 0 st-grenlandavtalen hat
er av samme slag som den som fant vi rett til a ta i besiddelse land fot
sted i 1933 i et sydligere dansk fangstvirksomhet, men m. h. t. ut·

*

l

strekningen av fangstterrenget er
det vanskelig
avgj0re hvor omfattende dette er. En rna huske pa
at 0st-Gr0nland i denne henseende
n'rermest er
regne som iherrel0st
land med forhold omtrent som pii.
Svalbard fer vAr overh0ihetsrett.
Den gang var det stadig stridigheter om omfanget av gruberettighe-

ter. Enkelte forS0kte ta kolossale
oiiU'1\der og mAtte finne sig i at
andre trengte sig inn og bestred
deres rettigheter.
Dosenten pointerte videre at det
i tilfelle ikke er tale om noen statsrettslig okkupasjon, men en okkupasjon til lbruk av fangstterreng.
Slik foregar jo stadig, sier han.
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ET h0r er

e Sid er ved dan sk
O Mentalitet.tilatdevigod
tage r Tin gen e nog en·

med nog et st0r re Man dsk ab.
Planm~esslgt seg er man at saett.e sig
lun de roli gt og ikk e fare r
op hver t 0je - fast ford11lt
ove r hele 0stgr11nland fra
b lik, men mon der ikke
var Gru nd for Nor d til Syd
.
alts amm en i Kr aft af 0st dan sk Off entl ighc d til alli
gev cl a t v~re gro nlan dslr
akta
ten, der Iob er 6 Aar
lidt mer e vaa gen og agtp
aag iven de ove r end nu.
Hor n.
f or det, som Nor dma end ene
er i Faerd
m ed at lave i Nor dest .gr0 lllan
d.
Der er ma nge her I Dan mar
k, som
b ar faae t den Opfatte lse,
at S stgr jjnJa nds dom men 1 Haa g afsl
utte de Nor ges Pla ner i S stgr jjnl and
. Hvl s man
fplger den norske P ress
e, vii man
bur tigt se, at dett e ik ke
er Tilfaeldet.
Tvr erti mod .

I

No rsk ln iti at i·v fo r
fr a nske Peng e

I 0je blik ket er man I
Nor ge ved at
forb ered e en nor sk Bes rett
clsc af det Om :raade, hvo r Mv! ius Eric hse
ns Dan mar kseks ped itio n gjo rde sin Ind
sats .
Ma n har , aom
ped ition ssk ib. men
deL
har
vrer et
sam tidig k0b cs ogn revn t i 11t Tele saa i U. S. A. en
g ram
fra
0$!0 ,
sto r
ame rika n.sk

jrur.et
en
jran sk
Fin anc ier, den fran Ike Gre v Gaa ton

Mic ard ,

der

som

Efte rko mm er efte r
Suc zka nale ns Byg mes ter Leu eps har
ubegrren&ede
P eng mid ler til sin
R aad ighe d.
For fran ske Pen ge udr uste s et Eks -

Ftvv ema skin e,

og
er Men inge n
at lade den flvv e

det

store

Dele

at et

omj atte nde Uds tvr
i Lan d, idet man
vit opf l're 3 Sta -

tion er og 2 Rad iostat ione r i Dis trik tet fra Dan mar kshav n og nor dpa a.

:to

Der er bes tllt 3 sam meo sret
telig e Traehus e, 2 Rad iost aUo ner, 2
Kra ftst atiooer,
10 Ton s Pro vian t, 500 kg
Am mun ition, 3
Ton s Ben zin og Olie, 800
kg Res ervedcle ,
en lille Tra kto r, nye ·Slr
eml inje slre det·
o. s. v.

Nyt F re m st 0 d

I For veje n har Nor dmr end
ene 2 Rad ioltat ion er i Dri ft i de to tidl
iger e okk upe red e Dis trik ter, nem lig lang
t mod Syd ,
syd lige re end den dan ske
Kol oni Ang magsa!~. TorgHsbu, med
3 Man ds Bes retnin; ;, c>g Mvg gbu kta i Mac
ken zieb ugte n
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EN GR0NLANDS-SAD
PAA CHRISTIANSBORG
Som et synligt Minde om Haag-Sejren og en stadig
Erindring om vor store Koloni.

DJ•:r

er hlevet be!<luttet, al Chri~tian•
borJ! Slot sbl h:wEI I'll Orifnlnnd~
.~,1, op: cflcr h~·ad d erfarer, er cl!'r ~kct
Hem·enc,lclw til en Ra-kke nJ \'OrP Gren11aocl<-i\falere om at komm(' mocl Forslng
og Tilhtul- bl. 1\. Tlll1-olrl ilfolt/;1', JIJmnJrl•rl .1. l'ctcr~rfl , Ernst l!on un og Si(1 11 ul

I'

Srlrull.

Lil Reprtx.'sentation 'ed festlige Lejligheder.
Kun11lnern!'~ For~lag er nu Genstand
for nlt'rmPre On?ncjehe, men den endelis.ce Fordcling a£ Arlwjdd er endnu ikke
skct.
Rn.lron~ RilJNln dl flds forme siS!; som
d R,\ uli.:L Mind<' um ll ual!-Seir~'n OJl: del~

li;:t~c·r· lie:•' 1 t'cl l'dt•lll i~-111ini  -0 111 ('II
, ~l~: nct.~o Kontor og skal kuune a.nrendeb Kulvui.
Snlt•n

1' 111"1~

~~l llldl']ll }!. t>lll

I Il l"

-dnrl'

Horn.
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NORSK
Danmarks lndsats
skal Forties
Et ejendommeligt norsk
Fors0g paa at ber0ve
Danmarks Andel i de
store Forsteningsfund
i 0stgr0nland
OH.SK ,Aft.eJlpo~lell'' brini!:CI' en 11tor

N

Artikt!l, Ln•r·i 11111n f0r·~te Gnng faHr
en samlet po1wlrer U1•ersigt OI'Cr de
mange · epokeg0reude lf.' orste n ingsfu nu .
der i de sidste Aa.r er gjort i 0st,~~;rlln
liwd a f Viden~ka bsm~endene fra Dr.
Lart()e Kur/t ,, Ebpeditioner.
Artiklen er skrevet af HPstyrl'ren af
Dr. A nnfol
Pall'ontologisk )iuseum,
fffinfz, og hedder: , Hud har man
egrntlig fundet. paa Gnmland ?", og del
e r ikke mindst inlerel'~aut, Rt F orflltlerrn harknnnct genuemfere ht>le sin langP
01·er~igt ttdfn et wesle Stfd ot 11rrrnt
JJr. Km·h tiler tl0!1'1l nndtn. t], ·n&h For.i l er. lJele A•: reo for Fundt>ne lreggcs
hos 8l'~ll&I.Hne: - .. de, som i vir kelighclen L11.r greie pA. silken, og rom driver·
med underst~keherne, og dn fArst Ol(
frerust profesor Sfttr.,jiJ i ~tockholrn . . . "
lb'ra dansk Side viJ 1111111 ikkc underkende de svenske V ide us ka b.smrenu~ 11tor4.'
I ndsats som Deltage1·e i de dnn~ke J;: k ~
peditioner, og kan det gl~ue Nord ruoouclene indeo for der·es lille l)onroone a t
, skjule rleo danske l ndsnts, skal deL voon•
dem vel undt. Den internationnle \' idenskab rtd, hvorledes Sagen Jigger,
Dr. H eiutz opg9r, at rFundene i Gr·en·
Ia nd bar vist, 8 t dcr luH lev.-t ri r·fodt'<l!'
D,1'r paa Jo•·den, lrenge fe r mnn lu11•d••
Lroet. J)e l"ursl<'niuger i Dl•l•oulag, lllllll
liar fund~:r, vi~er en megEOt primili1
t>yrefol'm, som maa bo1·e stammet f m en
endnu rehire Urform, og mnn lrar Mill·
tidig konstateret et t~·ueligt • loogt,kab
IDPII~n Lungefiskene og de f9rste firfo.lede Landdyr, Pauser padderne.
Artikleo er fuld af Hegejstri og over
den videnskabellge Viden, .Fundene har
~i krllt, og dee er da i a It IFnld gi!Meligt.
~elv om de( a.abenba.rt er et un.rtigt Ord
at noo•·ne naum11rk i osermere 'l•'orbindel"~ 1111){1 Fund<>ne.
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I PARIS
En tilfredsstillende Erklrering fra det danslre
Bennetts Chef
ANLEDN1NG af vor K r itik i Oanr 1
af et fra nsk 1'uristhrofte, der bl. a. 1l
omtaJte 0 stgl'0nl nu d .som norsk, bar vi
i D ag frn D irekt.or Niel3 Gjt: r311t, Cbefen
for det dan~ke "Bennet-t/', mo~tnget en
Er kl~ering, hvori Direkteron meddeler, al
1 han straks bar undersegt Sagen og derefter kan oplyse felgeude :

I

I

l

••

uHVtrken Benntttl IContor I P'aris tiler
and.-e at Firmaeta IContorer liar nosen
Sindt arranceret tiler mtdvirktt I Ordnin·
gen at Jagtekspeditioner til Gtt&renland.
Den Art ike l, aom EICSTRABLADET refe·
rerer til I ,. Lu Beaux Voyasu•, tr under·
l krntt Mathilda Smet, dtr Sommertn
1933 ledsagedt sin Broder, M. Mioard , paa
en Rtjse til Hord·8atgrenla nd. Denne Tur
toretos•• at Franakmandtn M. Mioard
hell for egen Regnin11, os aile Arran&tmenter blev truffat at ham direktt mtd
Redariat tor del Skib, han anvandta. ln&en
ar Bennetts Kontorer har hart noatt 10m
heist mad Arranlltmtnttt af M. Mioarda l
JaglekSpedition at sere.
Dan Annonoe, aom findas optaaet i ,Lea
Beaux Voyages" under naevnta Artikel,
relererer til en Jagtekspedition til Spit&· I
bergen og Pakiaen, som Bennett• IContor 1
i Paris indbyder tll i Li&htd med, hvad
Firmaet har gjort mange Gange fer •
.leg er helt tn1g med EKSTRABLADET
I, at Madame Smeta Arlikel ikkt burde
have vaerer optaget i ,Les Beaux Voyagu"
uden vaesentlige Rettelser, s om at EKS·
TRABLADET paapeget, og hvllktt vi har
tilkendtgivtt over lor vort Kontor i Pa ris.
L.igeledes har vi over lor dt ttt paapeget,
at Lesernt at Tidsskriftet maa faa dtt
lndtryk, at den avertertde Jaatekspedilion
gaar Iii Gstgrenla nd, Iordi Annoncen >lr
placeret h3e elter naevnte Arl iktl. lm id·
lertid saar som ovenlor naevnt Eki Pt·
d itionen Iii Spitsbergen 01 P'a k1st n oa
ikka Iii Bstgrenland. •
...efter denne hltred~tillenrle l~rklro

ring er vi for ~ort Vedkornmeudc f;r·1-digc
med Sagen, idl't vi dog gaar ud Ira ~rn vi i Gaar skrev - at Ud((•,·eriu~Nl
i Paris af et H~eftP med aaa lcjl~i ti gt
Ludhold st.raks standscs.

l'forrr.
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· En h-jst beklagelig Artikel i
det franske
Bennett's Turistblad ,Les Beaux
Voyages"

•, Franskmtl!ndene indb
l og Muskasokser i Jeydt ernortiskl eat1:skyJe lsbj11rne
1stgrJ1nlanJ!
Li ES ER sen de r os
E paa oprigtig Forargemelsed alldee Tegn Det dan Rke Bennett-Kontor bar intet
~

t ny e
N um er ar Be nn ett
s frn nske Tu ris tbl
,.J,e.• Be au x Voya
g e&" , hv ori de r Ho ad
des
eo sto r Artik el om
0 stg reu Jan d, afs lut
te t med eo )Je dd
ele lse om, at Be nn
ett
paatn,ger sig Ar ran
ge me nt af Jagtek&
ptdif io na , h-.;or dc
r t•it blt rt ng Le jlig
l.e d
til at sky de l 3bjer
ne, Moskttsok&er og
Sa:ler.

J>et op3iglrrekkende
ved den tre Sidu la11.ge Artilcel
er, at den - slum1
Tu ristbl ad tt tr ud
&entlt i Foraaret
193.$ - ful d.• fan diq
uv er ur dtl l Kc ndsg frn inq , at de 11o
rsl.e Ok ku pa tio ne r
i
Os fgn ml an d /or
et tl ar •tden tt l:c
ntll
do de oo nw gle slt
U.
•

N or sk -n or sk ov er

de t hele

med Ar tik len ell er
Ti ds sk rif tet at Ska.ff
e,
da Ko oto ret i Pa
ris ledes sel vst ron
dig t
af en No rdm an d ,
og en fol'l!taae
nde
.Mnnd oom Di rek ter
(ij ers te, de r ba r en
sto r da ns k Kn nd ek
res , vii utvivl-;o
mt
n~:~re de n ferst~
til at bekla ge de n
uh
eldig e Ep iso de .
F ra da ns k Sid e ma
a man im idl ert id
kr nf tig t ho nst ille til
Be nnett-Orga.
nisati~
ne n, at Ud ler tri no
en af det paaq!Xldl'
ndr
Xurner sfand&cs,
01: ~amti<itg er
de
t
Gr un d til at \·l'n<ie
sig imod de .Jaglck sp od iti on er, hv ort
il de r indhyrle~ fra
Ru rea t1e b Sid e.

Ord som , Da n ma
rk" elJer ,danl>k"
for ek om me r ov erh
ov ed et ikk e i Ar tik
len .
bv ori mo d de n op lys
er, at forskellige. ~tst

gr en lan dsk e Di str
ikt er er okll:upercde
Den dansk-nors.ke
a£
No rd ma nd . De r tal
Tr ak tat af Hl:?4 p:t.
es om de norske ~'ly
 ve r Nordrnre
,vere , de r ko rtl .:rgger
ndene vis.~ Retti;::h
La nd et, om Fo rbi nl'der. tnt>n
de lse me d Oslo o.
de n giv er dem ing
s. r., og de t an,giv
en Re t til at ud
e.c.
a.t en Rejse, som
str rek ke de n t til Tt
sk ildres i Ar tik len
tri ste r at an dre ~a
, e-r
11ket i So mm ere n
193:3 - flM et Til
ls- tio ne r • df' r som en ren o.g ska>1
p un kt, dn 0s tgr en
Sorumerlan rls Oa ns kb ed
for fornojel..e sk al op til 0 ">t
be nStSt va r fast~>laa
gronland lor at
et ov er lor Al
verdcn plalfe loo
g en ue m Do mm en 1
pa a de n i F'orvejen
Ht~ag.
at '\lordmmnrlenl' g-ift hoorge
de Vi ldl hes tnn d .
Som en Op mo ntr ing
til Ly sth av en de
bri ng er Tu ris thr oft
et et Billede af eo
1:11('
Isb jor ne un ge , de r
f:ln~E>s rued La
sso, os:;
J a gle n omtalP$ som
,f'lle,t.aJ\eude i r Pr·

De us m agel ig e T u
ri st Ja gt re js er

De dan~ko Fre dn ing
s- og Ja glb est eanmelscr, de r la>n~e
hn r '~"terei bebud e t,
Pr
Ba be nb art hn ard t
tiltri
PD!tt~

Ho r n.

.,

•

Hve111 er beskidt?
J

)y

Fl'a en Ieser av :.SjCJmannsrpos-1 HvacJ skoal v~ sf om ukeblademe
ten har vi mottatt folgend e, som :.A1lers«, » IIJemmetc, »Vaar~
en da.nske har semdl :.Tidens Danner«, » Vaare Herren: ag h.vad
de nu heter aile ·s ammen. Er det
Tegn«.
ikke en skarn at vi her i Nor-ge
Hr. redakt0r!
.En magelos Frrekd-ted er del, i skaa Ia oss padutte alt dette danbesTddte Nordmrend udviser i sl<csikra.pet.
Nar vi nors•ke til en fora.udring
Gr0n1anldssporsmaruret.- En frre1<,
paa.gaaende - o0 uhol\dlb ar_ p~ viJ fors0a{'El a Va:!re Jitt seJvstend]stand, f.ostret if l•av1pandet Tren- ge, da .skriker N'<Jrdens j0de, danh.emaiaeertfet, "sorn i(le11" sidste skone op og roreskjel1er oss for
'J'Rrnar· g,lvet •s ig - Udosfag ve·d »Bcslkiodte Nordmrend«.
Del er vist ik:ke n0dvendig a
edeTs agressive Alktion mod Dannevne mer om danslkene og dereg
mark
Dette er, kort og godt, del Ind- godter her i lanidet. Efter det som
try'k i besk[dle og frrekker:roi·d· har he11dL, og efler de mange ubemrend J1ar .ii:Ort paa de Beste ret- hcrs•kede pros·seartitkler som er
trerr.kende- Dans:Ke, ld~ 0stgr0n- servert om Norge i da>n ske aVlser, btm:le vi stenge vare dorer·
landske S.p01~~
Dette her kan De ogsaa, hvis De fo1· enJwer danske. Kan&kje de
gider, vise A<lvdkat G'Ustav Sme- viJode bli nogct lavere i hatten enn
·
dal. Han lrommer ioo u•nder sam- de er i 0icblikket.
me Kategoni.
Ogsa en del svenske aviser har
:1 tale nedsettende om
forse~<t
Peter W etchN,
Norge i a,n'l edning dkkupasjonen
Raa.c!Jhuspladsen 47,
pa Gronland. Deter soleklart at
Kobenhavn.
svenSJkene cr misurndel~ge pa
no1·dmennene. Danstkene har de
Var hjemmelsma:nn sdui.ver.
~lodri fryktet, men de har alll tid
»De beslkidte« nondmenn bur- Jl.gget pA lur eJter ;nordmennene.
rle nu sette en storp per for danskeVi har i'k.ke b1~uk for danske11e,
es frek'kihet Jilk·e over for Nor- men da11skenc har sikkert hruk
g~. N01,ge har alltid ligget &pent for oss.
Og a:llhkevel vager det
, for danske forretnin1gsmenrn. Vi pakikot .A vmrc stor~kjeftet.
hj€mS'Gtkes da·gtl irg a.v dans•l<e
Sjwrnann.
agenter, og de er frek:ke noik til
•
a fon.•~ 'ce S'ig med i\ smugle &!one
Enig!
varer pa oss under bctegnclsen
Red.
norsk.
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svenske Professor B.A'~ ·K L U N D
fortcelle r ,Ekstrablade'~" om
Doc ent Hoels Mer iter f~r Ver:
., denskrigen
.

Da Hoel rej ste
tilSt. Pete rsbo rg
for at svcerte
Sven sker ne

ikn3-tte til den

~8n.

da Korges Okkupatio n a.f

de 0st.gr0nlan dake Distrikter

&yne&

a.t

skulle fa.a sin officielle Be~krreftelse,
hu EKS1'RAB LA1DET telefoni~
spurgt Professor Backlund, hva,d han
mener om Okkupa.tion86pergsroa.a.let.
- Det ligtUr Norge, - ellr:r rettere
H Ol'l, - titJtr l'ro/essoren . Et Par a/
?'Ore ~t·r:twke Dagblade ringede i J.fte8
til mig og spurgte n~ig til Raa.ds i Anlerln in.g a/, nl- de fra den energisk arbejd,.nde norlike T're&utjene ste lm1 •de
modtaget en. A rtiktl af Do<:ent H oel
om @stgren!an d. J eg raatlede dcm
fra "' tage Hr. Hoels Skri·u erier, for
jeg har ikke gll"mt Hr. Hoels Forfid.

Da Hoel vilde r e ducere svensk
Videnska b til Nul og Nichts.
- Hvorl&des er den?
- Fer Verdensk rlgen,
V l d en &kab

i Ud!o.ndet.

V•rdigbed en kan driv~a for viclt.
Prof. Backlund.

D~tg,

Okkupation ?

Det barnliae Spit.

11-£ de Svenskere, der kender
Presse for at paavirke Stemningen , er
Forholdene i 0stgrenla.n d oedst, fuld ai Uwndhl'dl'r
. Det cr let at n.aevne
er den fremragend e Videnska.bsma.nd, Eksempler.. . ·
ProfMsor .Bal'.ktuncl ved tlppsala UniB.o~l $l•river f. El;.~ .• at 1Jesiddelsen,
a f (i)stgronland$ky3tcn er nodrendi g a/
versitet.
HMMyn. tiL den Srel/ang3t og B ral.Professor Backlund va.r med pa,a.
fan,g$t, Nordmamdcne 1wcwer, .i.llen
Dr. Lauge Koclit forrige 0stgnmlan dsSandhedcn, son~ Hoel ke nd~r lioc saa
Ekt~podibion, - iha.n deltog i det f!t<Jre
oodt son\ ieu, tr, at /,eo{1e disse l•'angKorthegn.iDgsa.rbejde, hvis Resulta.t
8ttr drives milecidt fro. Eyst, uder. for
l sbctltt.t. lu{1en af den~ n~~dven.dig(JIJr en.
nu foreligger, og d a. Koeh nylig starL<tndbesiddetsc ted over ,l on l\layr,
ted& med sine to Ebpedition sskibe,
tom. Da11-$l:erne for faa Aar sidtn Wd
lrom Backlund elter Opfordrin g til
Xoroe taus.
K~bet~ha.vn for a.t gen:qtmga.a. de a.lleDanmark a Lanamod ighed.
rede foreliggend e Resulta.ter med de
unge Videnska.bsrnamd og fot a.~ hjrelI det hele taget begriber j~g ikke,
pe rued Tilrettelreg gelse.n a.f det fll'lles hn>rle<les Dao1nark bar knnne.t drive sin
L angmodighe d ~M 'Villi.... Da. vi var i
Grundla.g for At1bejdet i de 3 Aar.

I

nort~ke

- Der kunde lriget en god Del Venli~
h«<er om det barnlige Spil.- men 1 St.&
det. "tl jeg bebreide Danmark, a.t det aid
1der med Hamderne i Sked~t, men8 :V.o~
mrrrlti~M 1 u<fen at tage Hens~n t1l no
get.! slider or~ ,,,r,.~, /or at pa4vtrke M~

Dan mark s
Vcerd ighed kan,
drives for vidt .

Det ligner Norge.

Men• vi er ved Hoel, ber man OJNI

etore HumbuJI ·Inntyr, han har pr•
eteret paa Sva lbard, 01 eom har ko
etet baade den noreke Stat og Prlvat
folk Masser at Penge... Det er det, har
nu ekal til at la ve om I 8etg'renla nd
hvor der er ,endnu te rre Reeultater ~
b.y rge paa end paa Svalbard.
- Er der andre Komment arer, De v~

er fuld
af Usandhed"

:J:,

Humbuaa -Eventyre t•

i Danmark 01 Sverlae tiem•rke 111 d&

,f.l ~ n

j'[J 1N

gerel~J&n wulde faa i Sci nde ' at ~et.t
Fang&tfolken4' ud, har St.udeotero e gjot
dem en 11lem BjernetJene ate. lngen ver
ter, at Da.nmark ,-jJ gere det, men Do,.~
1n.a1'k ber i h.rert l<'al.d 3ka.be Ret8sikke1
hcd (JfJ ordMde Fang$1/orhold i 0stgrllfl
land. Den neturlige Feige af, at Haa
bekrsefter Danmarks Het til Landet, ma.
v~re, at Danskerne nted venlig, men fas
Haand bindrer Giftfangsten og den hen
synsl~ Udryddelse af Dyrebestand en.

Dt~t. er all rigb;t, a.t Danskerne ha1
holrlt Hoyedflt koldt og opfert ,llg ver.
di~~:t, men T'a-·l'diqheds11 ~:a11- drit•e& /01
0 stirenla.nd, nn vi dt>t ferstR, norske t•idl. De fen~t. svenake Pn!66ekommen·
Annektionss kill. En TrW>plade, :!1\ordtxuPn.- t.arer, der ikke var Xorge iUJl&tige, med·
dene havdo slaRet op ved Kap St.osrh, fe~ en Skylle ned .ove.r <ien norske Mini·
og hvorpaa de meddcU.c, aL de ou annck- I ~ter i Stockh olm. Fra Oslo blev den nortcrcde et ~.aa og saa start Otnraade. Det !>ke udenrig>ministerit>lle Pressecbf't ekaer et P ar siden, og alleredo den Gang var prE'~ ~<endt t1l Stockholm for at paavirke
det tydcligt, hvorhen Viuden blal<'lte... De .S"Wmn ingen, og; al\e sve nske Bladredak·
nors ke IFa.ngstfolk var saam~nd meie't tioner bomba1'<le1·es nu mod not·sk Proflinke, og det bar ondorstrege s, ~t den pll~anrla~tof, de~· staar uimod,agt fra
lille IFiok Annekstion sm•nd i Mackena~ dano.k SH1f'. J d~>t eHLIZ:t' l"dla.od er :-\ord•
bugl(ln ikke er l!'a-ngstmrend.
,

Docent Hoel.

lkke F angatfolk men

Stud~-~

Deli er Studenter, Dooent 1leela
lidsmamd, der handler i bans Aand. '
er ikke "Erhvt>rvsd rivende" i e stgr\
land, og h<'"ill ~a.nmark efter H1111g-~

(Fortsmttes Side 5).

am
Doc::ent Hoefs Meriter ff6r Verdenskrigen
,.,-..- .... " u •auet-...

r-

Da Hoe/ rejste
s. for at svcerte
• Svenskerne

-

,~ri er fuld
af. Wsandhed"

Danmarks

Det barnlige Spil.

m~J H~euderne

1

~ordm-n.

EkMmpl~...

n,,,

L<tn.dbe.•iddclse

1td our Jon .lllo.yr,

.w>m. Danal:erne for faa A.or aiden

Norge ta.oo.

•

bugten ikke er .F'ang4trnamd.

lod

Joq1,
i
lkke F angatfolk men Stud~
rede fore.liggende Resultater med de
Danrnarka Lanemodighed.
unge Vido.ns.ka.bsmoond og fot a~ hjrel·
Det er Stndenter, Docent Roel11 \ )
der handler i ltan., Aand.
Hdsm:end,
pe tned Till'ettelreggelsan a.f det f~elles
I det hele tag~t ~griber ieg ikke,
ht·oriMes Danlua.rk l11ir kunne~ d.rh·e sin er ikks ,Erhvo.rvs:drivende" i 0stgr\
Grundlag for At·bejdei i de 3 Aa r.
Langmodighcd · soa virll.... Da. vi var i land, og ht-is Danmllrk efter H~~ag-~

-

Nor~es

Det Jigner Norge.
Okkupation a.f
T Da.!{, da
de 0sl.grenlandske Dist.rikter synes at
"kulle fa.a sin officielle Be.Jcr:eftelse,
n~tr EKSTR.ABLA'DET telefoniSk
spurgt Professor Backl•tnd, b,·a.d han
mener om Okkupation&spergsmaa.Jet.
- Det liQnu JYorg~, - eller rettere
H fJf'{, - tign Prf)/eBsoren. Et Par af
I'Ore n•msk,. Dagblade ringede i A.ftu
til mig o(l spurgte mig til Raads i A.n.
1,-dning nj, (1f de fra den energi&k arhl'jrf,.nde norskfl Preesct]eneste lta~·de
modto,qet m A. rtiktl of lJocent H oel
Qm (ht(]rtmland. J rg raadede dem
/ro at /age lir. Floe/a Skri~'erz'er, for
JCQ har ikke ulen~t fir. Hoeta Forlid.

Da Hoel vilde reducere avensk
Videnaka b til Nul og Nichts.

-

- Hvorledes er den?
- Fe r Verdens krlgen, da even s k
Vldens ka b a t rent vldenskabelige
Orunde d rev Studler paa Sva lbard,
aa.bnede Hoel en llgnende Agitation
mod Sverlge, som den ha n nu prce.
starer over fo r Danma rk... P aa llge
saa sandtmrdlgt Grundlag som nu
over tor da~k Vldens ka b t lllagde
ha n den Oang Svenskerne polftiske
Motlver, og ha n s egte etter Evne at
gere det til, at det Arbejde, svens k
Vldens ka b havde udte rt paa SvaJ.
bard, var Nul og Nlohts lmod
No rdme nden e ha vde Udfe rt.
~

-

Haba Aritation er hJgnagtig.
oleg betamker mfg ikke paa at betegne ha ne Agltailon den Gang s om
nu tor fegnagtlg.
Det glk saa vidt, a t Hoel rej s te til
d et da vatrende St. Peters borg"'g Pa.
rls tor at svatrte Svenskerne og for.
klare Norges s tore, uselvlske lndsats
og Interesse tor Sva lbard.
Naar vi Svens kere I Dag s kal be.
de mme Hoels Batg re nlands·Aglta.
tlon, er det godt at ee lldt tllbage.
- De mener, at han ogsa.a nu er paa.
gale \ "eje?

-

Fuld af Uaandbed.
- 1 &.lif'rb,j~8f~ Grad.. ~ Artikel.
Hoe! DU soger at faa ind i den

l

i Skedet, 111e11.5 "YCI·rd- Pres!Gkontor
1der
mrn/'(lcM, u-</en tl.t tage Elen.syll ~1! no·
1
geli, .1/irler Of! ~''""~1· lor at l><Ulvirke Me.

-

1

gJ·enland.

Prof~~
Der kunde siges en god Del V.enlig.
, he<ler om det barnlige Spif- men i Ste. give Genlyd
det ,.if jeg bebrejde Panm11rk, at' det sid- iig O;.t'RIIa

Prot. Backlund.
N IIi de Svenskere, der kender
Docent Hoel.
F6rholdene i 0stgrenla.n d oedst,
ll!J\ vi dPt for.•t<>, norslte
stirenlan.Q,
0
er
Stemningen,
paarirko
at
for
resse
P
er deu fremra.gende Videnska.bsma.nd,
fuld af U sa.rulhcdrr. Det er Jet at nawne Annektion"Sskilt. En Trtll'pladt>,
Professor Bar-kluna ved Uppsa!a UniSt.o,..h,
ha.do ''"' op ,.,..
versite t.
liorl .•krit•er f. f:l.-s., at lJesicldclsen d.,,
af (:Jatgronl'llld.•~·yaten. er ttodvt111hg of og h1·orpaa de rueddelte, a.t de uu 0.1111r~·.
Profe&SOr Ba.ckl'lllld var med pa.a
Hrn..,l/1~ til den. Sltl/anost og llt-al- lerede et saa og »aa stort Omraade. Det
Dr. LauQe Koclt~ forrige 0 stgrenla.nds/an.g.,t, 'Nordmccnden.e tu:iner. Men. Pr et Par siden, og allerede den Gang l'll r
Ekspediflion, - oa.n deltog i det store
San.dhedcn, son~ Hocl kendcr lioc $<1(1 det tydeligt~ hl'orlwn Vinden bllll'ISte... De
Kortltegningsa.roejde, hvis Resulta.t
uodt .wm. ieg, er, at brooe disse Fang. nor/Ike IFangstfolk var aaaml!!nd l!U!ietlt
drit:es milecidt fro. Kyst, udcn. for flinke, og det bor understrcgea, nt dea
ster
nu foreligger, og da. Xooh nylig sta.rl &bQ!ltft. l ngen. af den~ nodvendiouor en liilf.l IFiok Annekstionsm:end i Mackena~
tede med sine to Ekspeditionssk.ibe

kom Baaklund efter Opfordring ti~
Kebenhavn for a.t 8elllieznga.a. de a.Ue-

ERST
konunend,

-

Vmrdighed kan,
drives for vidt *'

E

-

Humbu,.._Eventyret.

En Kri

Mens vf er ved Hoel, bsr man O&'Na lunds Kri
I Danmark og Sverige bemerks 1Jg det udenri~nl
s tore Humbuee·lventyr, ha n har pra. m<'d Ha-n<
s teret paa Sva lbard, og som har ko.
Alan k
s tet baade den norake Stat og Prlvat. i og f9r sl
folk Mauer at P enge ... Det er d et, han keiJg Vide
nu s ka l til a t lave om I S.tgrenland, gennem de
h vor der er endnu tarre Resultater a t nJalndene n
byn·e paa end paa Svalbard.
l'irkninszsk~
- J<;r riM andre Kommentarer, De vil fra dnn-.k !
kn~ tte ttl den norske Okkupation?
ikke alene
men ogsa.a 1

tilSt.Petersborg

..e

""'a"u ntn<'J.r•er Giitfangsten og den hen.

synsle~ tJdryddelse af Dyrebestanden.

-

.
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n,'rr~g~~~ i Utilandet.

V• rdil'heden. kan drivea foro vidt.
Det er all rig!lt,, at Danskerlle har
bolrit B orE'det koldt og opfert atg vaer.
dtgt, men T'a::rdtqlttd!.n kc.n dri-cu for

t•idf. 1)$ fe1'St,.e llVeD&ke Pres&e~conunen.
tarer, der 1kke var :Sorge gu.nstige, medfDr~ en Skylle ned over den norske Mini.
~!.(or 1 ::>tockholm. Fra Oslo blev den nor.
•k., udenrig\minlsterielle Pressechf.r
J>rE>~ ~~endt til Sto<·kl•olm for at paav
:O.U>mninp;en, 0£ rule ~\·enske
tiunE>1· hombaniere~ nu med oorsk
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Docent I Ioe]. en Slags norsk
H valros i P rot:Ssordragt mect
St¢dt~ndcrne altid og evmdclig
retret'ffiod Danmark. og llVad
daiisk er. har i Gaar tiltrr~adtRcl
scn til Aalcsuncl. Derfra ~aa7'i,an
vidcrc som Leder a£ den norske
Ekspcdition. dcr jo senerc vii
tra:ffe sammen med Laugc Koch i
Myggcbugtcn vel i Slutnmgcn af
de~ne Maancd. Man har a llcrede
for nogen Tid siden h¢rt om dctte
M¢de, cll'r skulde finde Sted, og
de norskr 1\ktivister har gennem
de Oro de har Iadet £aide. mere
ellcr mindrc tilsl¢ret. men ~cnncm
gaacndc ret tydcligt Iadet forstaa.
at deL skuldc !JCL bli ct 1/I'JtC, dct.
J7an hakkc mia! At La uge Koch J
dcrvcd vi! de komme ud for noget
Irygtcligt. h vern turde vel tvivle
derom. lkke engang npdvend igt, at
den norskc Hvalros brugte St¢dta:ndernc, ak nej da, bare han saa
paa den danske Forsker. Ha! Hal
Han sku ldc saavist ryste lige ned
i de a rktiske Stpvler ved Synet af
dette
forfa:rdeJigc.
Docenten,
dec kom ham i M¢de med hele
Norge i Baglommen. Som den

t

.--

I

gamic Revydigter sang i sin Tid:
0, Teresia, dit Y')jes Flamme voider de',
at jeg ryster lige ned i Stj2Svlesaa~
Ierne.

•

Javlst, med Skadven maatte og~
saa vi andre im¢dese dette Mj2Sde
paa Indlandsisen. naar Docenten
satte sit vilde norske Y')je paa Lauge Koch og lammede ham alene
med Blikkets Kraft .. .
Men i Dag . . . aa, hvilken Let~
telsel Dette tunge Tryk, der har
hvilet over aile danske Sind, se,
det er som taget belt bort, vi kan
atter aande frit. Thi hvad exfar~
vi ikke. Docent Hoel havde fra det
norske Udenrigslllinisterium udbedt sig lnstruktioner rued Hensyn
til sm Optrreden overfor Lauge
Koch. naar han mj2Sdte bam. og
Svaret han har faaet. gaar i Kort.ned ud paa. at han skal opfj2Sre sig
h¢£ligt .. . opfj2Sre sig hj2S£ligt .. .1 Ja,
:lenne Dag er i Sandhed en Gleedens Dag, sam Salmisten s~ger.
Og hvordan skat vi fejre den?'Kan
vi rejser Maj-Strenger paa aile
Torve og danse om dem, selv ·om
vi er i Juli Maaned? Eller skat vi
lade Muslkkorps drage gennem
Gaderne og spille skiftesvis: .,Ja, vi
elsker" og ,.Der er et yndigt
Land", Noget maa der til for at
udJ~~Sse den J ubel. der fylder vort
Bryst ... Faren er drevet over. Docent Hoe] er vel afrejst til ~st-

1,4

I

.-•

dansk"er. t1ar i Ga<Jr tiltr~;dt~.R~-~
sen til Aalcsund. Dcrfra saar han
videre som Leder nf den norske
Ebpcdition. dcr jo senerc vi!
tr<£ffe sammcn med Lauge Koch i
Myggebugten vel i Slutnmgen a£
dwnc Maancd. Man har allerede
for nogcn T id stden hj~irt om dctte
M~de. dcr skuldc findc Sted. og I
de norskl" 1\ktivistcr har gennem
dt' Ord de h;jr lnc!ct falde. mere
ellcr mmdrc ltlsl~rct. men genncmgaacnde ret tydeligt Iadet forstaa.
at de£ skuldc I JCl bli ct m6tc, dct.
Fan llakkc mial 1\.t La uge Koch
dcrved vildc kommc ud for noget 1
frygteligt. hvem turdc vel tvivle
derom. lkke engang n~dvendig t, at
d en norske Hvalros brugte St~d
t<£nderne, ak nej da, bare han saa
paa den dan ske Forsker. Hal Hal
Han skulde saavist ryste lige ned
i de arktiske St~vler ved Synet af
Docenten.
forfe£rdeligc,
dette
der kom ham i M¢de med hele
Norge i Baglon1men. Som den
gamic Revydigter sang i sin Tid:
~jes Flamme voider de',
a t jeg ryster lige ned i St¢vlesaalerne.

0 . Teresia, dit

•

Javist, med Skrelven maatte ogsaa vi andre imjZ!dese dette M¢de
paa lndlandsisen, naar Docenten
satte sit vilde norske ~je paa Lauge Koch og lammede ham alene
med Blikkets Kraft ...
Men i Dag ... aa, hvilken Let..
telsel Dette tunge Tryk, d~r bar
hvilet over alle danske Sind, se,
det er som taget belt bort, vi kan
atter aande . frit. Thi hv~d erfare~
vi ikke. D'ocent Hoel havde fra det
norske Udenrigsminlsterium udbedt sig Instruktioner med Hensyn
til sin Optrreden overfor Lauge
Koch, naar han ms6dte ham, og
Svaret han bar faaet, gaar i Kort...
ned ud paa, at han skal opf¢re sig
hs6£ligt ... opf~re sig hs6fligt ... 1Ja,
:leone Dag er i Sandhed en Gle£dens Dag, som Salmisten s~ger.
Og hvordan skal vi fejre den? Kan
vi rejser Maj-Strenger paa aile
T orve og danse om dem, selv ·om
vi er i Juli Maaned? Eller skal vi
lade M usikkorps drage gennem
Gaderne og spille skiftesvis: ..Ja, vi
elsker" og .,Der er et yndigt
Land". Noget maa der til for at
udl~se den Jubel. der fylder vort
Bryst ... Faren er drevet over. Docent Hoe! er vel afrejst til ~st...
grs<inland, men han har faaet ministeriel Instruks med om at op£¢re
sig som et almindeligt dannet Menneske og vise almindelig Hpflighed,
naar han m!iides med Lauge Koch i
Myggebugten ... Aa, hvad er det
egentlig for et smaat og elendigt
Navn Myggebugten ... vrek med
det .. . lad os d9)be den om til Elefantbugten fra Dags Dato. Det bli...
ver jo dog for Fremtidcn en hi ...
storisk Plet .• . her m9ldtes en
dansk og en norsk Forskcr i Juli
1931, og Nordmanden var h¢flig,
jrevnf¢r den ministerielle Instruks.
han havde faaet, da han drog
hjemmefra.
Det vil sige. nu blivcr det
sp<£ndende at se, om han vi
kan det.
0 . Teresia!
Jens Hammer.
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Lauue Koch
¥~

gaar

norsk Kundskab for syv og tyvende Gang. Men at det skulde klare
.• N. S. og H. T."s aabenbart a£
norsk Trre- og Fjaddsprit ~mtaa
gc:dc Pantasi(fet"t¢r vi desv~rre~

ikke t:Cc>:""-

]ens Hammer.

D&den 1made.

-·

-oNaada, hvor der er kommet Forskrrekkelse i Norge over den danske Ekspedition til ~ stgqinland.
Dovregubbben og hans S~nner
knytter Nreve;n~ og bruger "Kiften, saa det gungrer melfem lJre..!:_?ene. ..Norges Sjj!lfart- 0..9 .J:I~n- 1
{§Is-Tidning" er aabenbart ved _at .
faa et An fald a£ deliristlsk$ Sypg .
Den skriver i Gaar en Artikel, der
·hedder .. Nu eller aldrig". Om kort .
Tid, hedder det. afgaar den danske Ekspedition til ~stgrj!lnland
med den Opgave at tage dette Ingenmandsland under dansk Administration. Dette er i aabenbar
Strid med de norske Interesser, og
Spj!lrgsmaalet er. om Norge i Ro
skal se paa. at de norskc Fangstmrend bliver for trrengt. Vi ser ingen anden Udvej aaben, end at
Norge skridcr til en formel Besrettc.lsc af ~stgr¢nland straks, med
mindre Norge vil opgive sine
Fangstfolks Interesser. Vi beklagcr. nl Situationen er blevet denne,
men dct cr ikke Norgcs Skyld.
Saa mange er Ordene: Op. Nor·~c! Danskcn er over Dig. Det er, '
som man h¢rer den gamle :Vise
~.Hr. Zinklar drog over salten
J-lav" om igen i fornyet Udgave.
~ .Bau ncn lystc. og Budstikken l¢b
fra Grande "'til n<I!rmcste Grande•
..Dalcns S¢nnet i Skjul cj krtfi_b, det

r-

tmaatte noli. Da.nmark sande ·~· De
-.BrjJndcr fra .Wa.ag~. La:ssrp og Lom I
mcd skarpen (j)kse paa. Nakke i
1

:Bredcg¢jd tilsammcn kom. mcd •
Danskcn vilde de snakkc. Og det
{er aabenbart det norskc Blads Me- ,
IJ'ling, at :Visen ogsaa skal have
~ammc Udgang nu som i 'den gam~e Udgave. at •.Ik.ke ea eneste
~ kom bjem, som kunde sin Landsanand fortrelle, hvor £arligt det er
at bcs~ge dem. scm bor iblandt
N01:ges Fjre1de".. Ak. hvilket Far!Vel blive~: det ikke; det, vi tager
lbled Lauge Koch og hans Mre.nd.
1\Ti ser d em aldrig mere: vrede
iNordmamd staar parat mcd skarpC1l ~kse paa Nakke til at modtagc dcm; 'de gaar den visse

i

M~dc.

Vi har Gang paa Gang klarlagt
Danmarks Stilling i dette Sp~rgs·
maal, sidst har Statsminister
ning gjort det. endda tre Gange;
men det hjrelper ligc meget. Man
kan da ik.ke andet end atter s1aa
fa st, at vort Forehaveode ikke tilsigtcr

at

fortr<Eng c

de

norske

Fangstmrend. selv om vi vil g9Sre
det for at faa stoppet deres samvitlighedsl¢se Frerd med at .. fan__ ., n . ..-....._n ....

nn~

"'"

, ~,.,..,,.. ~ift uri

l

[a.

t~U,

::,del. U\;;L.

~UU~L~l.

UJ..;;.u ~J.U

.&. JCX...~-'

_d~ne._ ·:.l"!.o_:ies Sj¢£art~ ~9 Han- j
<leis~ Tidning" er aabenbart ved at ·

faa et Anfald a£ deligill~LSyn~r. .

•

JJen sk±iver i Gaar en Artikcl, der
bedder .. Nu eller aldrig". Om kort .
Tid. hedder det, afgaar den danske Ekspedition til ~stgr¢nland
med den Opgave at tage dette Ingenmandsland under dansk Administration. D ette er i aabenbar
Strid med de norske l nte.cesser. og
Sp¢rgsmaalet er. om Norge i Ro
skal se paa, at de norske Fangstm<£nd blivcr fortr<£ngt. Vi ser in~
gcn ancien Udvej aabcn, end at
Norge skridcr til en forme! Bcs<£t•
t elsc af ~stgr¢nland straks, med
mindre Norge vii opgive sine
rangstfolks Interesser. Vi beklagcr. at Situationen er blcvct denne,
men det cr ikke Norges Skyld.
Saa mange er Ordene: Op. Nor·gc! Dansken er over Dig. Det er. '
-som man h¢re.r den gamle Vise
•.Hr. Zinklar drag over salten
.Hav" om igen i fornyet Udgave.
~.Bavncn lyste, og Budstikkcn 1¢b

fra Grande ~til ncr:rmeste Grande.
Dalens Spnner i Skjul ej krrpb. det
tmaatte nok Danmark sande :.. . De
13rj>nder fra .Waag""¢. L<£ssip og Lorn
mcd skarpen (/Jkse paa Nakkc i
'J3redeg¢jd tilsammcn kom. mcd 1•
Dansken vildc de snakkc. Og dct

I

ter aabenbart det norske Blads Me\ning, ae Visen pgsaa skal have
-samme Udgang nu som i 'd en gam~e Udgave. at ,.lkke en· eneste
len kom hjem. som kunde sin Landsbland fort~ll~. hvot farligt det er
at bcs~ge denr, som bor iblandt
Norges Fj~1de·•. Ak. hvilket Farvel blivet det ikke; det, vJ tager
tned Lauge Koch og hans ~no:s:;u'"'
l\.Ti ser dem aldrig mere:
Nordm<£nd staar parat med
pen ~kse paa Nakke til at
tage dem; 'de gaar den visse

i

M~de.

Vi bar Gang paa Gang k1
Danma.rks Stilling i dette Spj6rgsmaal. sidst bar Statsminister Stauning gjort det. endda tre Gange;
men det hj~lper lige meget. Man
kan da ikke andet end atter slaa
fast. at vort Forehavende ikke tilsigter at fortr~nge de norske
Fangstm<£nd, selv .om vi vil gjlSre
det for at faa stoppet deres samvittighedsl¢se F~rd med at .. fange'' Dyrene ved at lreggc Gift ud.
Vi vil ikke tage Landet under Administration - det har vi nemlig
haft i Aarhundreder. Vi tilsigter
ikke pkonomisk Vinding. vi tilsigter kun at h<£vde vore lnteresser
for at skaffe bedre og bedrc Levcvilkaar for det primitive Folk. der
er betroet til vor Omsorg - en
Opgave vi bidtil har lsSst Si!aledes,
at man Verden over yder Daomark
sin Hyldest derfor. Men denne vor
Ret agter vi ganske vist ikke at
tinge om. Vee\ et saare pudsigt Tilf<£lde udtrykte Lauge Koch det
netop i Gaar i Radioen: - Vi arbejdcr paa langt Sigt i Gr¢nland,
ja, man kan godt sigc, at vi maa
ta:nkc i Aarhundrcder, og den
praktiske Betydning af Arbcjdct
(/Jstgr¢nland er at skaftc Plads
Eskimoerne, dec engang uil brede
sig herhen. Det er Danmar:ks Op•
gauc, sa a sandt alle N ationer paa
en n;rc betra.gter: h e l e
som dansk Land. 'Og det er en
gave. aile Danske samles om:
beuare det som dan sk .

.Hermed v<£re dette da b

HVEM fEDER HVEM?
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I Reyk javik cr dannct ct Aktleselakab, som agter at drive Fangst I 0stmed andre Orcl optage Konlturrencen med Nordmamdene.
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Ejeren, Hr. Sorensen afven ter Begivenhedernes Udvikling.

r .rett~s

etop
(ironia d?

0jncz
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sammcn med Gronhenderne - , tror\
jeg paa en Udvikling, der vi! lade os
sc Gronland slaa i aaben Forbindelse
mcd den ovrige Verden . . . svare<ie
Gronlands StyrelsPs Direk-tm-.

®

i>..J
L1gefremt I

•

med

vii stan - i Forhold til det ovrige
T>anmnrk - snadan som nu Jylland
og Fyn staar til Sjrelland -?
- Htis nit gror sin naturligeVrokst, og hvip Gronlamderne arbejder
paa Linie henned og h0rer godt efter,
og IIvia de Danske deroppe vii forstaa
Samarbejdets Kunst - indbyrdes og

Direkt~r

Jensen om
flytter , og Nors
skryter, og om
der nytter , •

i

Da:ugac..rd Jenson.

•

1 Dag kan Direkter for Gronlands lnnd uaen at det er som om ,!!~t hnr
-?
Styrelse Daugaard Jensen fejr'} sin 60 slugt en lcvende
hut I Stolen:
Dire~¥!!!
IAars Fodselsdag, og dermcd kan omikkc lale.
jeg
vil
Norge
Om
hent fejres 40 Aars utrztte1igt ind- Hvorfor vii Dirckt.()rrn ikkc talc
;sigtsfuldt og fremragende Arbejdc for
,..
vort fjcmc Isrigc hojt mod Nord, der om Norge -?
- For Norge cr Polilik, og jcg rr
i hans Tid har gcnncmgaaet en Ud-

§ftog@ungc
'!'JHM mg

"

\-lkling, som cr ud over, bvad man ikke Politiker.
- Saa lad os snakkc Vidt•n!'kab, Hr.
maatte have ansl't for sandsynJjgt og
som rejse1· en Rtekke interessante Pro- Direkto1· ... Er det ikkc Humbug, naat·
blamer, men - siger jeg til Direkte-- pludselig saa mange udcn\andskc ~idenskabsrnznd viscr en san brrondende
ren i hans smukkc gamle Kantor
Slotsholmsgacle, bvor udnuerkede Mob- Interesse for den Is og Snc paa GrenIer, der er til at sidde i og som ikke land, der dog ikkc kan v:eTe mcgct forsa:tter en JEre i at se ud som Reme- skellig fra den ls og Sne, hvis sidste
d1cr til et Trapeznummcr, samler sig Rester heldigvis i dis~c Dage kore
i et Indtryk af Finhed og Hygge, men. siger jeg t1l Direktor Daugaard
Jensen, h,·or kan det v:ere, at Gronland nctop nu plud!'chg bliver Midtpunkt for en international Interesse,
!\lidtpunkt for Vcrrlens Opm:crksom'1ed - :

bort fra Kobenhavn .. . ~
Direktor Daugaard Jensen svnrcr:
- Det er skam ikke Humbug. Videnska'bens Intcress~ for Gronland lader sig meget let- forklarc. Gronland
viser paa manR:t' Mnadcr, hvordan dcr
har va~Tet bos os i Norden, og vi11cr,

Dct staar i Forbindelsc mcd det hvordan der har vreret i Skandina~:<t(te Fiskcri, deT i de sidste Aar bar vien, naar Jsen trrokker sig t.ilbage.
udv\klet sig deropp<'. Drr cr forep:aaet Ogsaa i Gr0nland trrekker Iscn ri~t til-

en Torandrinv; navnlig i Havets Tern:
peralltr, og dettc har atter foranlediget, at J.'iskene sQger lamgerc mod
Nord. De Fisk, der. tidligere laa udenfor Gr0nland, or nu gaact op til det
allernordligste. Og de, der tidligere

bagc.
- Kan man ikk" si~~:r - Hr. Pirektlilr - , at llgesom l scn cftcrl1annden
trzkker sig tilbage ogsaa fra Granland, saaledes vil Monopolet ogsaa cf·
tr.rhaanden trrekkc sig tilbage fra

laa sydligere, ligge1· nu i mrogti~e Stimer ud for Gre:nland. Vi l1ar netop
faaet et Telegram deroppe fra om, at
nu kornmer Torsken -·.
- Bar Danmark faaeL et Klondyke?
- Det kan man ikke sige. Fiskeriet

Grenland - ?
- Jo - Direl<tor Daugaard Jensen
nikker - jo, del. kan man megei vol
sige. Der vil komme en Tid, hvor
Gr0nland vil staa i aamme Forbindelsc
rued den evrigc Yerden som vi slaar

nu. Hvis man vil sammenli~ne Menfc·regaar i internationalt Farvand.
- Men stod Fiskeriet ikke i Forbin- neskekulturen med Jstiden, saa vilde
delse rued den internationals Interesse jeg sige, at Gronlands Bcfolkning har
v:cret belt nediset indtil ior 200 Aar
for Isriget?
Direktor Daugaard Jensen svarer siden, hvorimod vor lstid bcgyndte at
svinde for 1000 Aar siden. Det, der
med Vzgt:
- Jo. Thi de Krav, som stilles til
saadant Erhverv, staar til en vis Grad
i Modstrid til det, man hidtil bar levet efter oppc i Gronland. Naar Folk,
-·- '·~'.,~A.,. .;,. .,.,rv!,.rnP. moder :Mono-

er Opgaven i Danmark for Gronlsnds
Vedkommende, det er et Arbejde l)aa
at faa den gronlandske Bcfolkning til
i sin Udvikling at skyde Genvcj og
indhente os. Og det tror jeg paa kan

Daugao.rd Jensen.

.e.

I Dag kan Direktar for Gronlands
Styrclse Daugaard Jensen fejre sin 60
t
A.ars Fodselsdag, og dermed kan om- Om Norge vii jeg ikk<> talt>.
her.t fejres 40 Aat's utraetteligt ind- Hvorfor vii Direkwren ikkl' talc
;sig-t:~fuldt og fremragende Arbejde !or
\'Ort fj ern<' Isrigc hojt mod Nord, der om Norge -7
- For Norge er Politik, og jeff ct·
i hans Tid har R"<'n ncmgaaet en UdPolitiker.
ikke
vikling, som rr ud over, hvad man
- Saa lad os snakke Videnskab, Hr.
maaite have ansrt for sandsynligt og
som rcjser en R~kke int<>ressante Pl'o- Direktar ... Er det ikke Humbug, naar
blemer, men - siger jeg til Direkto- pludselig saa mange udenlandskc ~i
clenskabsmamd \-iser en saa br~ndendc
l'en i hans smukke gamle Rontor
Slot3holmsgade, hvor udmterkede Mab- Interesse for den Is og Sne paa GranIer, der er til at sidde i og som ikke land, der dog ikke kan vrere meget fot'sretter en JEre i at sc ud som Reme- skellig fra den Is og Snc, hvis sidste
dicr til rt Trapezmunmer, samler sig Rester heldigvis i dissc Dnge k111res
i ei Tndtryl< af Finhed og Hygge, - bort f1·a Kebenhavn ... ?
Direkter Daugaard Jensen svarer:
men, aiger jcg til Direkter Daugaard
- Det er skarn ikke Humb-ug. ViJensen, hvor kan det vrere, at Grenland nl'top nu pludsclig bliver Midt- denskabens Interesse for Grenland lapunkt for t'n intt>rnational Interesse, der sig meget let f orklare. Grenland
Midtpuukt for Vt'rdcns Opmrerksom- viscr paa mange 1\faader, hvordan der
har vreret hos os i Norden, og viRer,
'1ed -?
hvordan der bar vreret i Skandinadet
med
- net staar i Forbindelsc
• t<rl' Fi!!kcri, dcr i de sidste Aar har \rieu, naar I sen trrekkc sig tilbage.
Ud\'i<let sig deropp<'. Dcr cr foregaaet Ogsaa i Gronland tnekkcr ! sen ~ig tilen forandrin~ navt:Jig i Havets Tern~ bag¢.
- Kan man ikke sigl' - Hr. Oirekperatur, og dett<' har atter foranledigN, at Fiskenr seger lamgere mod ter - , at ligesom !sen dterhaandcn
Nord. Dt' Fisk, der tidligere laa uden- trrekker sig tilbage ogsaa fra Granfor Gronland, cr nu gaact op til det land, saaledes vil Monopolet ogsaa efOg de, der tidligere terhaanden trrekke sig tilbage fra
laa sydligcre, Jigger nu i mregtige Sti- Gr0nland -?
- Jo - Direktar Daugaard Jensen
mer ud for Grenland. Vi har netop
faaet et Telegram deroppe fra om, at llikker - jo, det kan ''mah megct vel
sige. Der vil konune en Tid, hvor
nu kommer Torsken ...
- Bar Dnnmark faaet et Klondyke? Grenland vii staa i sa.mme Forbindelsc
- Det kan man ikke sige. Flskeriet med den BVI'ige Yerden som vi staar
nu. Hvis man vii sammenligne Menfc·regsar i interna.tiona.lt "Farvand.
neskekulturen med Istidcn, saa vilde
Forbini
ikke
Fiskeriet
stod
- Men
delse med den internationale Interesse jeg sige, at Grenlands Befolkning har
vreret belt nediset indtil for 200 Aar
Direktor Daugaard Jensen svarer siden, hvorimod vor Is tid begyndte at
svinde for 1000 Aar siden. Det, der
med Vregt:
- Jo. Thi de Krav, som stilles til
saadant Erhverv, staar til eu vis Grad
i Modstrid til det, man hidtil bar levet efter oppe i Grenland. Naar Folk,
som kalder sig modeme, TTWder Monopolhandel og Afsprerring, er det 1run
rimeligt, at de mener, at dette er til
Hinder for, at deres lntereaser faar en
endnu kraftigcre Ud!oldelse, og det
manglede bate, at der skulde tage.s
'Rensyn til noget, som ikke har Vrerdi,
og saa protesterer de og kommer n1ed
fuld Fart og siger, at vi skat skatfe
Plads, og det gamle Stads derinde maa
se at komme vrek. Og saadan gaar
det til, at Fiskeriet kan blive Skyld i
dette, skent det jo ellers er k:nyttet til
Havet ...
- Men kunde dettes Overflod af
Fisk ikke i langt hejere Grad end Til-

er Opgaven i Danmark for Gronlands
Vedkommende, det er et Arbejde paa
at faa den grenlandske Bcfolkning til
i sin Udvikling at skyde Genvej og
lade sig gore, og det tror jeg
at de, der arbejder oppe i Gronla
h·or kan lade sig gere.
- Hvorfor tror man det -?
- Fordi man er kommet ind
rigtigt Spor og vel ogsaa har arlnA1riAt.
med en vis Kontinuation hele
Til at begynde med, da Hans
begyndte for omtrent 200 Aar siden,
mente man, at det var nedvendigt at
passe forfrerdeligt paa, fordi Eskimoerne, mente man, kunde slet ikke klare sig i nogen Henseende. Der blev
givet Instrukaer som den, at ma.n
akulde passe paa, at de ikke heenger

og driver i Kekkenet, men at de passer deres Fangat*" Allerede Rink saa,
at disse Fonner var ved at owrleve
,rm·u.. ,n ...••r en stor lndsats af Haardhed, sig aelv, og indferte Foratanderskaber,
det frembyder derfor ikke for de men det var dog !erst med Sigurd
Mulighed for, at man kan blive Berg i 1907, at Gennembrudet kom
med Oprettelse af Kommuncraad
rig Mand.
Direktoren ryatede paa Bovedet:

- Men hvorfor er de;r saa megel\
Bitterhed i Stemmen, naar fremmede
Folk siger Grenland ... ?
- Er der saa megen Bitterhed -?
speTger Direktar Daugaard Jensen og
-

Landraad, hvori begge Stader kun
Grenlrendere har Srede, saaledes at de
ikke som hidtil kunde skyde sig ind
under de Daneke, men selv maattle tage Ansvaret og derigennem naa den

rette Udvikling.
neesten forbavset ud.
- Og denne vii fere til, at Gronlanrl
Bar De hert Norge sige Gnm~·
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TMdenskjold /ik vi ikke - nu vil itsi ta' detu, det ll'm4ker nok saa godt -
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Statsminlster Staunings Udtalelser om ~stgq6nland og Danmarks
Ret over det med lndr9Smmelse 'af
PJads for de norske Fangstfolk var. som man kuode ~nke sjg, eg~
net til at v<£kke Bev<£gelse oppe
blandt ~Fj<£ldene. Og det er ogsaa
sket. der er blevet Rfllre saa d~t kan
forslaa. Dovregubben og aile Oren~
gene er rigtignok kommet frem a f
Hulerne, og som man ved er de
Kraitkarle aile, de gaar uden SeIer. Og de Stemmer. der nu lyder
der oppe fra, ruller som Fjeld~
skred.
Der er dog en a£ Statsministerens_!Jdtalelser, som ikke bar k_~dt
paa _E~t ~norske Br9Sl, den gik nemlig
ud paa, at det var nflldvendigt at
pr¢ve paa at faa sat en Stopper for
Nordm<£ndenes Rovdrift overfor
S<£ler og Moskusokser. Den hensynslfllse Fangst, der blev drevet.
truede nemlig med ~delreggelse a£
Dyrebestanden, ogden havde vi en
Smule Interesse i at bevare. Statsministeren blev imflldegaaet, jo dd
blev han, men det var saa tn<£rkeligt stilfe£rdigt, slet ikke noget med
dansk Vr¢vl og Fan hak.ke os og
alt de.t andet norsk-norske. Der
stod bare, at det ik~e ·p assede.
Nordmsmdene havde kun fanget
Bagateller, den sidste S<£tning er
Dementiernes n¢jagtige Ordlyd.
Kun Bagatellerl
Statsminlsteren repli~~e4e blot
hertil, at han stod paa sine Udtalelser. Han havde saa sikre Oplysnin•
ger at bygge paa. at der ikke var
den mindste Grund til at rokke ved
den om den norske Rov"'
ft i <l)stgr¢nland . .....
Og nu viser det sig, at det, som
d.et var bestilt, kommer et nyt
Momelllt ind 1 Debatten; nemlig de
Fangstmrend egne Beretnin•
Og de viser med al ~nskellg
ghed, at der bar ve£ret ~
et fuldstrendigt Slagteri paa
Moskusdyr, bare for at man
£9Sre de levende Kalve hjem •
.nul::>.l\.IJ::>v.l\.::><;u er nemllg en tapper
dat, han forsvarer sine Unger
det sidste; Vejen til Kalvene gik
over hans Lig og han blev ogliggende paa Pletten mange
teder, saa man talte Ligene i Sne-der er en a£ disse norske
tm<£nd. der endogsaa selv er
for at bruge Udtrykket: Eg~nt~
et vcemmeligt Slagteri.
Se saaledes blev dette Dementis
torie. . . . Kuo Bagateller, slet
intet at tale om. For en Gangs
Skyld traf man paa en ligefrem beskeden Nordmand, hvad man paa
Forhaand vilde have forsvoret .••
En beskeden Nordmandl Hvor i a)
Verden er han at (inde:
Han er del.' heller ikke. Det var
en Misforstaaelse det hele. Beske~
denheden hviledc paa et rent forkert Grundlag. Det var Fan hakke
on LOgn med Bagatellerne.
f. H .

~ /?!6}?~

7/~·~J/.
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Monument over Leif Erikson.

ette BWede forestiUer BUledhugger
Oscar Hansen og Modellen tU det at
bam forfserdlgede Monument over Lelt
den rede, ErtkS0ll, som skal rejses 1
Cbiea.go over den nordlske Viking, Vlnland det godes ferste Opdager. Statuen
at Leif udteres l Mannor, de to tlankcrende Obellsker er murede.
Saa vidt vl kan skenne, giver dett.e l
Monwnent lkke nogen nordlak Stad An·
ledni:ng til Misuudelse.
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,Nationen", den sterste
af Nor~esRu~Ie~tter,
har faa~t ~..P.~P!e~si i
Anfedning af Danmarks
Fr~ms~ea i 0S!&f0ri!~nd

7T,~ ..,~

--

Den la!Jler om

-•

Krigserkl~ring.
Det banker paa for Alv~r nu, og ve den Regering og det Storting, der
ikke herer Bankningen
Oslo, Tirsdag ( R. B.).
NATl~~EN skriver i en redakti.onel
Art1~el
'

bl. a. :
I

Iamme Dag som vi her oppe aid·
c(er hyuelfgt c:imkring d~t grenne
8ord 1>i , u'11dertegner Toldhvl'len,
ko'rt1mer C#~r. en ~rl8:et~r~lerlng fra
D..n;,l~rlf rnaekert~t eom Vldonskab.
Den 'Jangvarl'ge Diekue~lon, som har
~~r.et ;fJrt om Qrenla~d eft.r Ver·
denskriJert, h~r altsaa medfert, at
Da~~k er blevet op'm erkaom p ..a ,
hvad d~t gmlder. Takket vera, hvad
nogle faa statrkt lntereseerede Nord·
mand har kunnet aeette lgennem ved
Hjaelp af en ubeJellg Energl, vii det
tage meget lang Tid for danake vi·
d enskab:llge Ekspeditloner at naa
eaa langt I cterll8 Urtderaegelaer, eom
de norske allerede er. lmldlertld maa
ma'l ht~JIIe, at ogaa• vore ltatamYr'l·
diJhecler vU lefte Hovedet, nQr de
torakelll&~t .Toldhvllt· og Fredaeperaa·
maal er tardlgbe"andlede.
Der foregaar vlrkellg et og ande.t
omkripg . 08, aom lkke har dlre~te
Ud$prlog i Fre~stanke'n . Qrenl"nda·
sp~rJsma~let banker paa tor Alvor
nu, Ve den Regerl11g og ~et Stortlng,
aom lkke herer B~nknlngen.
l;I!0,.£,~11ork vii ma.~ naturlig.-i~ ta:~~ dei~ne . norsk-norake B.umle-

potte.med Sind5ro, og saa for ovl'igt
fort~tto de gan~e naturlige Be§~·rebel~r for at styrke Danskbeden
~tilli~ p~a. vor store, nordlige_)['olonia 0atky~t.
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I sidste Artikel blev fremdraget

det uheldige, ja rent ud skanda10se Forhold, at Sundhedstilstanden paa Grenland Iader uhyre
meget tilbage et 0nske, ja, i Go~
havn Olstrlktet d0r endda hver
tredie Gt0nlrender- afTuberkulose.
Naar der i Statsministerens Sammenligning med danske Forhold
siges, at efter gammel Opg0relse
iDa~mark var hvert tredivteMenneske angrebet af Tuberkulose, medens hvert sekstende D0dsfald
skyldes denne Sygdom, maa dette
bero paa en Misforstaa~lse, da man
ikke kan sammenligne Tallet paa '
de Angrebne med Tallet af D0ds·
faldene af alle Sygdomme, derimod
kun med de indenfor samme Sygdom. Thi ellers vilde det jo sige,
at der dede flere af en Sygdom,
end der var angrebet deraf. Under aile Omstrendigheder er 00dellghedsprocenten paa Gr0nland saa
h0j, at man, hvis der var Tale om
Tyrkernes Ligegyldighed overfor et
eller andet undertvunget Folk, vilde
slge,at de lod de stakkelsMennesker
d0 som Fluer.
Tvungen lnternering . b0r vrere
Fremtidens L0sen.
Men, som sagt, dette er kun det
ene at det meget umulige.
Naar man betrenker, hvor mange
Havne, man bar sprekket Jyllands
Vestkyst med, er det et aabent
Spargsmaal, om een Havn til Freringerne·. paa den umaadelige Kyststrrekning er nok?
Statsministeren vlser i sin 'Rapport, at han har aabent 0je for
Manglerne, man maa da i Vinter
venter en hel Rrekke Lovforslag thi Manglerne er jo nu legio.
For at begynde med det mindste, Affaldet, saa siges det tydeligt, at her gaar umaadelige Vrerdier til Spilde. Et moderile rationelt udnyttendeHvalkogerl erda ogsaa fra f0rst til sidst indstillet paa
at medtage aile Vrerdier. Her er

II
Var der ikke Mulighed for en
Afhjrelpning af Mangelen i Gmnland ved Overf~rsel af Overskudet
i Danmark?
T0r en· saadan Tanke ikke fremsrettes officielt?
Oet er klart, at der er Fremgang. Thi medens Sejlads og Af:.
skibning f0r bes~<ngedes af smaa
Sejlskibe, saa gaar nu ligesaa
mange Oampere og Motorskiqe i
den samme Part.
Men Fremskridtet b0r ikke anvendes som en Dremper paa lnitiativet, det b0r tvrertilnod opmuntre til fomget Jntensitet - og snarest mulig.
• Rent ud meningsl0se er naturligvis Forholdene paa 0stgt0nland.
Naar Oanmark efter Adskillelsen
med Norge engang for alle har
Overh0jhedsret over Or~nland, kan
dette Forhold ikke rendres, fordi
norske Fangstmrend er gaaet . i
' Land og har set deres Interesse i
at plaffe l0s.
De krere Nordmrend og lslrende.re, som l reldgamle Dage spildte
Landets Kraft paa indbyrdes Stridlgheder, akurat som vi selv, har
saa travlt med i vore Dage at
skyde Skylden for disse Landes
sene Udvikling over paa Danmark,
sk0nt hvert Folk selv er Skyld i,
naar Timen for dets Indtrreden i
oprinder.
Nationernes Rrekke
Det er endnu ikke trrengt dybt
nok ind i Sjrelelivet hos disse
Landes Befolkning, at der er en
stor Forskel paa at f0le sig som
et Folk og at vrere en Nation.
Det primitive er Stammen, og
Stammens Sammenslutning giv.er
et Folk, men Nation bliver man
f0rst, naar man gennem Aarhundrecter har skabt en Folkesjrel, der
er frelles Udtryk, en Kultur, der
er typisk og selvstrendig I Samvirke med andre Kulturstater.
Norge har naaet dette, men dets
omstrejfende Fangstmrend ,er ikke

tens. Naar nu den soci:al-demokratiske Regering - og dermed
Pattlet - er naaet saa langt i
historisk og 0konomisk Udvikling
og Forstaaelse, saa b0r det private Initiatlv heller ikke holde sig
tilbage.
Ja, mere end det. Det private
lnitiativ har i 0jeblikket en Pligt
til at tage mod den udstrakte
Haand.
Det er forsent den Dag, Staten
selv har taget Teten.
Hvad er Kolonisation? Er det
udelukkende som paa Grf3nlands
Vestkyst at skrerme de Indff3dte
og gaa frem i Sneglefart, eller at
faa det mest mulige ud af Fo~
holdene - uden at edelregge de
Indf0dte.
Statsministeren si~er selv, at
der ved Gn,nlands Vestkyst vrimler med fremmede Firskefartf3jer, ja,
selv helt nede fra Spanien kommer
de. Er det da, fordi det er for koldt
deroppe, at Danskernel kke er til
at faa ud af Sengevarmen?
Andre Naftoner tog deres T0rn
1 brrendende Tropehede. GnlJnland
venter forgreves, fordl der er for
koldt.
Medens Hundredtusinder RadioAnlreg forlyster Menneskene i.
Oanmark, maa de faa danske Plonerer . deroppe ' La(me· de norske
Fangeres Station - dee er jo
det glade Yanvid.
Hvem har Ansvaret for disse
Narrestreger?
Hvem er den Skyldige, som b0r
freldes? En Hr. Kaptajn Rii_.Carstensen, sorn bar f0rt Godthaab
paa 0stkysten, er nylig hjemkommen og synes ikke, det var srerllg
,kollegialt" af norske Fang.ere at
nregte de danske Fangere at viderebefordte et Telegram om Gods.
Her hat vi i en N0ddeskal hele
Miseren udtrykt:
Thi hvem i aJ Verden kan be-
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Medens Billedet af Island gen- Grlimland - vel at mrerke paa denne Sygdom
decimere Befolknem Historien og Daglivets Beret- Vestkystenl Med vanlig Energi ningen
som den g0r. · Aile andre
ning er ens, det er Oldtidens Saga0, har Statsministeren gennemf0rt den ,Fremsk
ridt" blegner ved Siden af
Taage0en, der l0fter sig som et lange og anstrengende Tur, har denne
51/Jrgelige Kendsgerning, og
lysende Fjreld over Havet, saa staar forhandlet og kritiseret, og som Forhold
et er saa meget mere grelt,
Gnmland for vor Bevidsthed altid den dygtige Mand ban er, tavde som
Luften i Gnmland skulde
som det isklare lyse, lokkende Land Statsministeren et frerdigt Manu- synes
egnet til Sanatorieophold.
t Midnatssolens varmende Oagskrer, skript til Pressen ved LandstigVed at isolere de syge kunde
med hvicte Fjrelde og gn11nne Bor- ningen indeholdende et udtem- man
opnaa dels at kurere dem og
der, Enge og Skraaninger. Vi ser mende Billede af Rejsen og dens dels at
beskytte Resten. Den kim- •
for os hele Rrekken af Byer og Resultater. Oet fortjener at frem- fri Luft
og Livet deroppe afgiver
Stationer, fra Syd til det nordligste breves Gang paa Gang, hvor ini- aile Betinge
lser for en sund TilThule. Det er som om der paa tiativrig Statsmlnisteren er. Mon vrerelse
, hvorfor da vente en MenVestkysten er trukket en Perlerad nogen Forgrenger har prresteret neskeal
der eller to til de forhaanaf smaa Oaser, hvor der er Mulig- noget lignende? lkke mindre end denvrer
ende B0rnesanatoriers Virkheder for Livets Ophold, interes- tre Markedsberetnlnger af forskellig ning
endelig ad Aare vii kunne
sante Grenlrendere med smalle Art har i Lebet af et Aar set mrerkes
?
0jne, flad Nrese og glinsende Oagens Lys, hertil kommer en
Hertil k<>mme r endelig den OmKinder boltrer sig i Kajak i Fjor- Rrekke Forhandlinger og nu In- strendlg
hed, at Or0nlands Fremmundingerne, Srelerne soler sig og spektionsrejsen.
Statsministeren skridt mere og mere maales ved
Edderfuglene skrrepper op, nu og siger, at der er Fremgang overalt, dets
Eksport. Og indentor Eksda dukker en fret Hvalros op og l og at de nuvrerende Former for porten
har vi Fedevarerne, saltet
det fjerne skimtes Vandspringet Udvikling og Administration er de Torsk,
Helleflynder og Fisk i
fra en Hval.
rlgtige, og det er muligt at gennem- Oaaser.
Forlrengst er Island sprunget fra gribende Reformer ikke kan foreEr det sanitrert forsvarligt at
Sagaverdenens Tryllekreds til Rea- tages i Oag og i Morgen.
have en af smitsom Sygdom fuldliteternes Runddans og Kerraus.
En belt anden Ting er, om man kommen inficeret Befolkning beTuskl1andel er afl11.1st af Eksport, i Virkeligheden graver dybt nok i skreftlg
et indentor de Omraader,
Skibsfart og Bankvirksomhed, og Sp11.1rgsmaalet Gr(imland.
hvor det drejer sig om Fedemidler
Sagaernes Eventyr er kronet i Skrer
Hvad der grelder mod Vest grelder - eUer er det ikke en umulig Situa
af Rigets 1000- Aarsfest. Her er ikke mod 0st, og dog Jigger her tion?
man klar over Mulighederne og de store Muligheder i Land paa
Og kan man sige at dette Retager fat.
jagtens Omraade, sam ikke findes sultat af vor udmrerkede KoloniAnderledes med Gr0nland. Her mod Vest. Men for at dvrele ved sationse
vne er godt - eller umuer endnu Tumleplads for Steede- Vestkystens Mangfoldigheder endnu ligt?
ekspeditioner, og en Snes fremmede en Stundl Naar lwert sjette MenMen Hygiejnesp0rgsmaatet er
Fangstmrend kan boltre sig over neske i Grenland d0r af Tuberku- kun
en ringe Del af det, som
Fladerum st0rre end Danmark lose, og hvert tredie Menneske er melder
sig, naar Talen er om Orenuden at man opdager det. Og angrebet deraf, skulde man synes, land.
saa kommer Fremskridtet: Oren- at hvad man mest af alt burde
Statsministerens Iagttagelser har
lrenderne er netop vrennet fra Srelen g0re var at internere den ene Tredie- givet
Stof til saa megen Eftertanke,
til Torsken, og det har kostet et del paa et Sanatorium. Danmark at det
ber ikke vrere nok m~d Iagthalvt Aarhundredel
gik foran i Kampen mod Tuber- tagelserne, nu maa Handling f0lge.
Statministeren er netop vendt kulosen, vi kan saaledes simpeltMen herom i nreste Artiket.
.f.rallllel
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orges S~lvraavea.vls-Forentng bar besluttet at a.t'bolde en VerdensudeUl·
ling at S0lvrreve i Oslo i Dagene 26.ao. November. Sidete UdetUltng, IIOlll
dog kun va.r tndenlandsk, omfattede
1500 Dyr. Om Canada, der er Norges
farllgste Konkurrent paa cl".t gtvne
omra.ade, vn mode l Oslo e..er ej, er
Dagens Splilrgsmaal. Den norske lDdbydelse ga.ar ud paa.. under en ,.vcrdenskonkurrence" at vise, ,.at Norge
ka.n maa.le sig med hvem som helst".
Som om nogen vovede at tvivlo.
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( De tte ,gam/e" 8tJstyrelsesm,)dlemmer har
nedlagt deres Mandater.
' Der kan ventes· en Jivlig Gen eralfot·sumling.
AMMENBRUDET i Kgl. S¢-Assurance
har fore!S')blg faaet et Efterspil, som
vidner om de voldsomme personllge Modsretnlnger, der har gjort sig greldende indenfor det gamle Forsikrlngsselskab, og
som, efter hvad der foreligger, slkkert vll
slaa ud 1 lys Lue paa den kommende Generalforsamllng, hvor der skal trreftes endellg Bestemmelse om Kompagnlets LikvldaUon.
Tre at Bestyrelsens Medlemmer _ den
t1d11gere Forma.nd, H¢jesteretssa.gforer
Johs. stein, Grosserer William ltfalltna
og Skibsreder Oscar Ovesen, 1 $Svrigt de
eneste der var tilbage af den Udligere
Bestyrelse, efter at denne 1 Foraaret blev
fornyet - har nedlagt deres Mandater.
For Hr. Steins Vedkommende er denne
Nedlreggelse motiveret 1 et Brev - som
,.Nationaltldende" har set sig i Stand t11
at o1'fentligg¢re i Morges - tll den nu·
vrerende Formand, H¢jesteretssagf¢rer
Alb. V. Jprgensen, der, e!ter hvad ho.n
oplyser overfor os, f¢rst har faaet Brevet
I Hrende i Dag.

S

Direkt er Baastr ups Angreb.
H¢jesteretssagf¢rer Stein udtrreder af
13estyrelsen paa Grund af nogle Udtalelser, som Dire}ttfSr E. I. Baastrup bar
fremsat om sine tidligere Kolleger, der
beskyldes for Selvglrede og Arrogance 1
Stedet for Sa.gkundskab, samt ford! KgL
sp•s administrerende Dire}ttfSr, Villy Henningsen, har sluttet slg tll et Angreb fra
Direk.* Thlelst, der har sigtet Bestyrelsen for &t Jaee efter ,,Ben" ud.en smaallge Hensyn tll KvallfikaUoner.
,.Det er umuligt for mig," udta.ler Hr.
Stein, .,at sidde 1 Bestyrelse eller arbejde
sammen med Hr. Baastrup; hvem jeg betragter som ude af aandellg Ligevregt,
eller at fungere som Raadgiver for en Direkt¢r af Hr. Henntngsens Kallber, der
efter Gang paa Gang at have svigtet Bcstyrelsens Tillid, nu aabenlyst slutter stg
til usandfrerdlge Angreb paa den."
H¢jesteretssagf~<Srer Stein slutter saaledes:
,,Da. jeg ikke kan anerkende den Opg¢relse, ,.Baltica"s Eksperter bar foretaget, men stadig maa mene, at Kompagniet er fuldt solvent, vii jeg heller ikke

kunne underakrive nogen Likvidimonsstatus paa anden Basis, og min Udtrredelse a.! Bestyrelsen er formentlig ogsaa
af denne Grund rigtig.u

Hej esteretssagferer Stein:
Vi skal nok mede paa General·
forsamlingen.
Den sldste Passus maa forekomme noget mrerkellg, eftersom det jo ikke er
Bestyrelsen, men de kommende Likvida.-torer, der skal undersk:rtve Likvidationsstatus. VI har der!or 1 Da.g spurgt H¢jesleretssa.gfj:Srer Stein, hvorfor han haT
nl·dlagt sit Manda.t nu, og lkke har ventet, indtll det automatisk vll udlpbe pa.a
Genera.Uorsa.J;nllngen om en halv Snes
Dage.
-Q·runden er slmpelt hen den, siger
Hr. Stein, at vi lkke vil flnde os I d~n
Behandllng, vl har vreret Gensta.nd for.
Men dcr er blot ingen, der skal opfatte
det som Tegn paa., at vi vll ljjbe fra vort
AllSvar. Vi skal nok m¢de paa den kommende Generalforsamling og g¢re Rede
for voro Forhold.
- Hva.d slgter De til med Udtalelsen
om, at Direkt¢r Henningsen har svigtet
Bestyrelsens Tlllld?
- Det ¢nsker jeg lkke a.t udta.le mig
om nu; men det vU der bllve rig Lejlighed tU at komme lnd paa ved den kommende 01lneralforsamllng. I liSvrigt vU
jeg 1kke inden den Tid delta.ge 1 mere
offent!Jg Polemlk om Sagen.

Grosserer Will. Mailing:
Personlig Uvilje og Ubehag.
Vl

har

endvidere spurgt Grosserer

Will. Malling, hvorledes han motiverede

&ln Udtrreden.
- Det er rent personllg Modvilje og
Ubehag, der har faa.et mig til at tage
Beslutningen, siger Hr. Ma.lllng. Direktpl'
Baastrup har beskyldt mlg for at give
uartlge Svar; og det g~<Sr. at jeg ikke
vll have noget med ham at gpre. Men
det er ikke Menlngen, at jeg vil lpbe
fra mit Ansvar; og vi har jo ogsaa aile
stemt !or at lade Kompagnlet trrede 1
Likvidation.
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n h a v n, 8. aug.
Ba st r up som har
med cNa nob -ek spe disj one n pa
Gr~nland A gj~re, har idag
til
en avis frem satt en del ska.rpt
formede utta lels er mo t be~erk
ninger som fra nor sk side er
fremkommet om danskenes klager over den priYate radio
Direkt~r

Mygbukta.

,,D et er me re far t i

no rd me nn en e en n

i ma ng e da nsk e" .

- «At nordmennene ~r ufor skam me·
de e/~n kjen sgje rning, ~Jier han,
.som
jeg ikke kan- !OO:;;;cr;e:- Men jeg
rna
sam'£i(J\g 'iniirsfmme" iit det er m~re
fart i dem enn i mange her i land
et.
At der tales om at vi bar lagt
oss
inn pa mot stan dere n, kan i diss e
fo rhold ikke gene re cNanok>-eks·pedis
jonen. Vi va•: simp elthe n 'nSldt til
A.
sende den op til Gr¢nland innen
utgang en av 1920, efte rsom der i Dan
mar~ trak tat med Norg
e finnes bestem mels er som vilde ha over tatt
de
utmerkede dist rikte r til nors ke fang
st.menn. Det er noe vrsfvl at vl
ikke
ut-v er regelmessig drif t,
efte rsom
eks.pedisjonen skal bli der i 3 Ar
• ..•
Ufo rska mme thet er fra nors k .side
om
at jeg klte t vet om forholdene
der
oppe, hviler p!~ det ll'!seste grun nfag
.
Jeg bar nett op mot tatt to teleg rammer som gir oplysninger om beha
ndling en.)
I anle dnig av teleg ram met igar fra
best yrer Devoid i Mygbukta sier
direkt ;r Bas trup :
«Jeg rnA. anse det for A vrere gan·
ske usan nsyn lig at J annow skulde
ha
-n.sket A sende 10 side r i telegr:1m
,
Vi har fra Godthaab radio fltt
to
teleg ram mer , delvis i kode, det
ene
via Scoreby Sund, det anne t via Reykjavik, og derved fAtt vite at telegram mer er blitt und ertry kt.
Det
s%al for; vrig aldeles ikke vmre noen
hemmelighet at vi jilnsker A l~e
en
nasjonal opgave med <Na nok, og
derfor ogsA bekl ager den slpvhet den
dan&ke stat vise r ved ikke ' bygg e
en
stas jon der oppe ,,
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