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Forord
Den 21. december 2008 var det 75 år siden 
Knud Rasmussen døde. Det betød, at oplys-
ningerne i hans sygejournal blev offentligt 
tilgængelige.

Under min funktion som museumsleder 
i Thule Museum, Qaanaaq, og efterfølgen-
de i Museet Knud Rasmussens Hus i Hun-
dested er jeg jævnligt blevet spurgt om årsa-
gen til Knud Rasmussens død. Jeg blev altid 
spørgeren et klart svar skyldig.

Talrige museumsgæster har givet deres 
specialindsigt og mytekendskab til bedste 
vedrørende spørgsmålet om Knuds sygdom 
og om årsagen til hans død.

For ca. fem år siden rettede jeg som mu-
seumsleder henvendelse til Rigsarkivet og 
Landsarkivet og fik i forskningsøjemed ad-
gang til Knud Rasmussens dødsattest samt sy-
gejournal og obduktionsrapport. Materialet 
blev sendt til nogle specialister.

I dette nummer af Slædesporet offentlig-
gøres i to udvalgte artikler skrevet at fagfolk 
resultaterne af undersøgelserne af de tilgæn-
gelige kilder.

Knud Rasmussen Selskabet retter en stor 
tak til forfatterne.

Tidligere har læge Axel Laurent-Chri-
stensen, som behandlede Knud Rasmussen i 
Julianehåb, skrevet i sin dagbog om “Knud 
Rasmussens sidste grønlandsdage”. Laurent-
Christensens søsterdatter renskrev efter mor-
broderens død hans dagbøger. Afsnittet om 
Knud Rasmussens sidste grønlandsdage send-
te hun i kopi til Museet Knud Rasmussens 
Hus i Hundested. Her lå kopien fremme, så 
publikum kunne læse den. Senere har dag-
bogsnotatet været offentliggjort i Tidsskriftet 
Grønland, nr. 2/2000. For fuldstændighedens 
skyld bringes i dette nummer af Slædesporet 
det væsentlige af dagbogsberetningen.

Torben Diklev
De i artiklerne fremsatte synspunkter er forfat-
ternes egne og dækker ikke nødvendigvis Knud 
Rasmussen Selskabets synspunkter.
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Det er Knud, som er død. 
Var jeg en Rype i Dag, løfted jeg Vingen til Slag,
fyldte jeg Lungen med Luft og fløj baade Nat og Dag
over et vinterligt Hav, som sortner bag hvidligt Skum,
gennem den mørke Decembers skyomtumlede Rum.

Kun som en Rype i Storm, Kastebold for al Blæst,
men med et Uvejrs Budskab fløj jeg da mod Nord-Vest.
Hjertet sprængfærdigt af Smerte, maned jeg saa fra mit Bryst
Sangen, der snart som et Uvejr tuder langs Grønlands Kyst.

Videre skulde den tone over den halve Jord,
følge Kamikkernes Fodtrin og Slædernes lange Spor,
tude i Hudson-Bugten helt ud til King Williams Land,
hviske i hver en Boplads langs Jordens yderste Rand.

Alle hans gamle Venner skulde da ruskes af Blund,
Pilekvisten og Klaringen, Auá med den snehvide Hund.
Alle de skønne Piger med brede og skinnende Smil
skulde forvirret staa op og glemme det sorgløse Hvil.

Alle skulde de vækkes. Sorgen er knap begyndt.
Snart skal den brede sig ud til Alaskas fjærneste Pynt.
Den store Fortryller er død! Den store Troldmand er død!
Hørte I alle min Sang? Forstod I, hvad den betød?

Øer og Lande og Floder ligger med Islænker lukket.
Glæden, som varmed jer alle, den brændende Glæde er slukket.
Frys, som vi andre fryser i Dag uden Ild og Glød,
for nu er han død. Det er Knud, som er død.
Forstaar I?

Tom Kristensen
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Den 21. december 1933 kl. 01.20 døde 
Knud Rasmussen på Gentofte Amtssygehus, 
54 år gammel, efter et mange uger langt 
sygeleje.

Knud Rasmussen var en helt i sin tid. En 
eventyrer, opdagelsesrejsende, forsker og en 
karismatisk personlighed, der tryllebandt 
sin samtid og bragte alle på fornavn med sig. 
Især hans ekspeditioner med hundeslæde var 
eventyrlige, og af de syv Thule-ekspeditioner 
var 1., 2. og 5. ekspeditioner med hundeslæ-
deslæde. Den første var en rejse tværs over 
Grønlands indlandsis fra Thule til Pearyland 
i Nordøstgrønland. Den anden omfat-
tede geografisk og geologisk kortlægning af 
Grønlands nordligste kyst. Den femte Thule-
ekspedition var “Den store Slæderejse”, som 
dækkede hele det nordamerikanske kontinent 
og Asiens østligste landområde, Tjukotka 
ved Beringstrædet. Små bopladser blandt 
verdens mærkeligste folk blev besøgt langs 
verdens rand. 

Skulle nyheden om Knuds død bringes til 
alle, der kendte ham, var det ikke nok med en 

artikel i avisen i Danmark. Nyheden skulle til 
jordens yderste rand og til Alaskas fjerneste 
pynt – og alle ville fryse, for den brændende 
karisma var slukket. Knud var død. 

Som årtierne lægger et dæmpende skær 
over datidens heltedyrkelse, står resultaterne 
af Knuds virke tilbage og vækker stadig be-
undring. Hans betydning for polarforsknin-
gen rækker ind i det 3. årtusinde. Han satte 
Grønland på verdenskortet. Hans bøger er 
stadig fascinerende at læse. Og fortællingerne 
om hans personlighed er fængslende.

Derfor er det også interessant at spørge: 
“Hvad døde han egentlig af?” 

Vi ved, hvad Knud døde af. Samme dag 
som han døde, blev han obduceret på pato-
logisk afdeling af obducent J. V. Jørgensen. 
Dødsårsagen var store blodpropper i puls-
årerne til begge lunger. En tilstand meget 
få overlever, når blodpropperne blokerer for 
passagen ud til de fine blodkar i lungevæ-
vet, hvor iltoptagelsen foregår. Knud over-
levede det ikke. 

Vi kan se af obducent Jørgensens notater, 
hvilke andre organer han fandt forandringer 

Knud Rasmussens død 
og forudgående sygdom

Af Inga Pedersen, specialist i mave-tarmkirurgi
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ved og hvilke organer han fandt normale. 
Men hvis man tænker tilbage på tidens tek-
niske kunnen – og her tænker jeg på noget 
så simpelt som køleskab – så tror jeg ikke, at 
man havde mange muligheder for tilstrække-
lig nedkøling af et helt legeme, for det organ, 
som det skal vise sig, vi er mest interesseret i, 
er ikke undersøgt og beskrevet. 

Efter dødens indtræden begynder ned-
brydningsprocessen med det samme, især i 
organet med flest forrådnelsesbakterier, nem-
lig tyktarmen. Når man begynder en ob-
duktion, åbner man som det første bughu-
len, og tager alle de indre organer ud – or-
ganblokken. Vi kan se af rapporten, at ma-
vesæk, tolvfingertarm og tyndtarm var nor-
male og uden forandringer, men tyktarmen 
er slet ikke beskrevet, og jeg tror, at vi umid-
delbart kan konkludere, at den allerede var 
så nedbrudt, at man ikke kunne drage nogen 
konklusioner af en undersøgelse af den. En 
anden mulighed er, at selv om den var i be-
gyndende henfald, var der ingen forandrin-
ger, der “sprang” i øjnene, ellers ville det væ-
re beskrevet ved en obduktion af en så pro-
minent person.

Efter sygdommen fulgte døden, men var 
sygdommen dødens årsag? Nej, langt de fle-
ste blodpropper i lungepulsårer er tilført og 
skyldes sygdom andetsteds i kroppen. Knud 
havde også en blodprop i den store hovedve-
ne i bughulen. Denne blodprop var dannet 
på stedet, fx efter en bylddannelse i nærheden, 
og det var en løsrevet del af denne blodprop, 
der førtes med blodstrømmen til lungepuls-
årerne og kilede sig fast der. Var det så den 
sygdom, Knud havde kæmpet med i mange 
uger? Igen nej. Denne blodprop opstod og-
så som følge af anden sygdom. Ved obduktio-
nen fandt obducent Jørgensen en byld om-
kring leveren, men denne byld viste tegn på 
heling. Han fandt også udtalte, medfødte cy-
stenyrer, men hans konklusion var, at Knud 
var død af blodpropperne i lungepulsårerne, 
og at forandringerne med byld og blodprop i 
leverområdet var tilført andetsteds fra. 

Hvilken sygdom var det så, som førte til 
komplikationerne med bylder og blodprop-
per? Eller var der tale om en kaskade af syg-
domme, hvor den ene førte til den anden, 
som førte til den tredje, som førte til … dø-
den?

For at få svar på dette og for at få mening 
i de fund, obducent Jørgensen gjorde, må vi 
se nærmere på Knuds sygehistorie i de man-
ge uger, der gik forud for døden.

Den syvende og sidste Thule-ekspedition 
begyndte i 1932. Den gik fra Kap Farvel 
til Scoresbysund. Målet var Danmarks ret 
til Østgrønland. En strid med Norge som 
Danmark i 1933 vandt ved domstolen i 
Haag. Tiderne var ændret og de rejsetekniske 
muligheder stærkt udvidet. Fly og motor-
både samt telegrafisk kontakt var realiteter 
på 6. og 7. Thule-ekspedition. “De mange 
rejsers Ekspedition” kaldte Knud selv den 7. 
Thule-ekspedition. Den var udrustet med 
moderskib, som medførte en flyvemaskine. 
Knud havde i 1933 sin nye ekspeditionskut-
ter KIVIOQ, og desuden en mindre flåde af 
motorbåde. Der var videnskabsfolk til lands, 
til vands og i luften. Der var filmhold og 
fangstmænd. I alt 62 permanente deltagere 
og 111 periodisk engagerede grønlændere. 
Planlægningsarbejdet var voldsomt og eks-
peditionsudstyret ubeskrivelig omfattende. 
Kravene til ekspeditionslederen, organisato-
risk som økonomisk, var overvældende. Knud 
havde rundet 50 år, men syntes utrættelig og 
overkom det utroligste.

I september 1933 er ekspeditionen i Am-
massalik. Den 29. september bliver Knud 
pludselig syg. Han får heftige smerter over he-
le maven, men mest i venstre side. Han får fe-
ber og føler sig træt, utilpas og svedende. Der 
er ikke rigtig gang i maven og sygeplejersken, 
frk. Signe Vest, giver ham et kraftigt afførings-
middel. Knud har ikke symptomer fra hals el-
ler lunger, og man spekulerer på, om den grøn-
landske kost, Knud har spist, har været fordær-
vet. Ud på eftermiddagen er smerterne atter 



38

slemme og mest lokaliseret til tyktarmen, må-
ske efter det kraftige afføringsmidel. Knud får 
et saltvandslavement. Og så får han siet havre-
suppe og kamillete, så maven kan blive skånet 
efter den hårde grønlandske kost. Nu kommer 
der gang i maven, og smerterne aftager. Næ-
ste dag er smerterne og feberen væk, og den 
2. oktober er Knud på benene og melder sig 
rask på eget ansvar, så han kan tage sig af sine 
opgaver med ekspeditionen.

Der går dog ikke mere end et par da-
ge, så er Knud syg igen. Det er atter mave-
smerter, feber og almen sygdomsfølelse, der 
plager ham. Smerterne er nu mest nedad-
til i maven med en overvægt mod højre si-
de. Der er rigelig luftafgang, men ellers ik-
ke rigtig gang i maven. Den 4. oktober bli-
ver Knud igen indlagt på sygestuen hos frk. 
Vest. Han får varme omslag på maven, urte-
afkog og kogt vand. Symptomerne svinger 
meget og er værst om aftenen. Knud får og-
så springende ledsmerter.

Men efter den 6. oktober er mavesmer-
terne ikke længere dominerende. Efter den 
svært akutte fase, er Knud kommet ind i en 

mere kronisk fase, hvor det er andre symp-
tomer, der dominerer. Nu drejer det sig om 
svingende feber og springende ledsmerter og 
selvfølgelig almen sygdomsfølelse.

Den 12. oktober beslutter man at flyt-
te Knud til behandling i Julianehåb efter af-
tale med distriktslægen, dr. Axel Laurent-
Christensen. 

Efter en rekordhurtig rejse med ekspediti-
onskutteren KIVIOQ ankommer Knud til Ju-
lianehåb den 15. oktober. Han har da over 
40° i feber. Han er stærkt svedende og sløj. 
De sidste dage har han følt sig godt tilpas om 
morgenen, men er over middag mat og dø-
sende, ofte med feber. Han får også af og til 
springende ledsmerter i hånd- og fodled. Der 
er stadig ikke rigtig gang i maven, og Knud 
får afføringsmidler. Dr. Laurent-Christensen 
finder ingen tegn på betændelse i hjernehin-
der, svælg, lunger, hjerte, men der er tegn på, 
at leveren er forstørret, selv om Knud ikke vi-
ser tegn på gulsot. Der er heller ikke tegn på 
bughindebetændelse.

Knud bliver undersøgt med de midler, man 
har til rådighed. Blodsænkningen er forhøjet li-

Ekspeditionskutteren KIVIOQ i Østgrønland, 1933.
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gesom antallet af hvide blodlegemer. Blodpro-
centen er i orden, men måske lidt i den lave en-
de. Afføringen indeholder skjult blod. Urinen 
er i orden. Undersøgelser for tyfus og musety-
fus (madforgiftning) er negative. Konklusio-
nen er, at Knud har blodforgiftning (sepsis), 
men man er ikke sikker på infektionens ud-
gangspunkt. Der bliver opsat en vækstundersø-
gelse af blodet (dyrkning), og efter nogle dage 
kan man påvise stafylokokker i blodet.

Hvad kunne man så behandle blodforgift-
ning med i Julianehåb i 1933? Ja, det sam-
me som i København, hvis forsyningerne 
var i orden, men i 1933 var antibiotika end-
nu ikke udviklet, og lægens behandling gik 
ud på at understøtte kroppens funktioner, 
så den blev bedre i stand til selv at bekæm-
pe sygdommen. 

For at holde de naturlige funktioner i gang 
blev afføring og urin observeret og målt nøje. 
Var tarmfunktionen ikke optimal, blev man 
behandlet med afføringsmidler og lavemen-
ter. Og så var skånekost altid godt. Siet hav-
resuppe, mælkemad og kamillete, men ingen 
kraftige fødeemner til at belaste systemet.

For at bekæmpe feberanfaldene fik Knud 
den 18., 19., 20. og 23. oktober behandling 
med Septacrol intravenøst og mælk1) intra-
muskulært. Septacrol er et sølvholdigt præ-
parat. Det var kendt, at sølvholdige midler 
virkede hæmmende på bakteriers vækst. Rig-
tige antibiotika, som slår bakterier ihjel, som 
vi kender det i vore dage, var endnu ikke fun-
det, men fremkomsten af det første sulfapræ-
parat lå kun ganske kort ude i fremtiden. Det 
blev taget i brug i Danmark i 1934. 

For ledsmerter fik han Atophan (cincho-
phen), et præparat fra 1910, som havde god 
lindrende virkning på led- og muskelsmerter. 
Brugen af Atophan til mennesker ophørte i 
1930´erne på grund af leverbivirkninger, men 
præparatet blev længe brugt veterinært.

 Knud fik også Albyl, som jo dels virker 
smertestillende, men også sænker feberen. 
Ydermere fik han en blodtransfusion. 

I Julianehåb fulgte den ene dag efter den 

anden på samme vis. Det var ikke længe-
re mavesmerterne, der dominerede billedet, 
men de symptomer man kan have efter blod-
forgiftning med komplikationer. Knud var 
nogenlunde tilpas om dagen og tog jævnligt 
del i forhandling om ekspeditionens arrange-
menter, men ud på aftenen fik han atter feber 
og svedeture og følte sig træt og mat. Netop 
disse symptomer beskrives i dag som “absces-
feber”. De opstår ved, at en byld/infektions-
ansamling i kropppen med jævne mellem-
rum, typisk ved aftenstide, sender bakterier 
ud i blodbanen. Knuds ledsmerter sad først i 
knæet, så i foden eller i håndens småled. Dr. 
Laurent-Christensen noterer, at Knuds puls 
under feberanfaldene var langsommere end 
forventet, men overvejede ikke, om det bur-
de behandles.

Den 24. oktober overførtes Knud til S/S 
HANS EGEDE for at blive bragt til Danmark. 

For sine ledsmerter fik Knud Rasmussen ordineret 
Atophan.

1) Fra kirurg John Lund, London, har vi fået 
følgende oplysninger om mælkeinjektion: Indtil 
penicillinen blev opfundet brugtes ofte steriliseret 
komælk imod infektioner. Menneskekroppen 
reagerer med op til 410 feber imod disse frem-
mede proteiner. Feberen “kogte” bakteriene og 
styrkede kroppens immunforsvar i kampen mod 
de således svækkede bakterier. (Jeg har selv på Gen-
tofte Amtssygehus i 1942 fået denne smertefulde 
behandling mod en øjeninfektion.) Det var Pa-
steurs arbejde med antrax-bakterierne, som lagde 
grunden til behandlingen. Han svækkede antrax 
til brug som vaccine ved at holde bakterierne ved 
420 i otte dage. Mange mennesker med infektioner 
overlevede på grund af hans mælkeinjektioner. 
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Tilstanden var omtrent uforandret, men ap-
petitten og kræfterne lidt bedre, ligesom fe-
beren om aftenen ikke længere var helt så høj. 
Om bord fik Knud to gange digitalismedicin. 
Dette stof, som kommer fra fingerbølplanten 
(digitalis), blev isoleret af medicinalfirmaet 
Welcome i 1930. Digitalis styrker hjertefunk-
tionen ved at stimulere selve hjertemusklen. 
Det fremgår ikke af journalen, hvorfor han 
fik digitalis, men i temperaturskemaet kan 
man se, at det skete de to gange, hvor feberen 
var højest og pulsen hurtigst. På kurven er 
hver dag indført temperatur og puls morgen 
og aften. Det fremgik, at Knuds puls var 
omkring 10-30 slag langsommere pr. mi-
nut, end man skulle forvente for en mand i 
hans alder. Når Knud havde 400 i feber var 
hans puls kun 80-88. I december måned, da 
Knud var i bedring, sås, at hans hvilepuls 
var 64-68. Knud havde ingen symptomer 
på hjerterytmeforstyrrelse eller hjertesvigt, 
og i vore dage ville vi nok være hurtigere 
til at drage den konklusion, at Knud måtte 
have været i rigtig god fysisk form. Vi ville 
have hvile-EKG og arbejds-EKG til at støtte 
os i den opfattelse. Dengang vidste man 

en del om hjertets elektriske impulser via 
EKG- apparatet. Apparatets opfinder vandt 
Nobel-prisen i 1924. Men apparatet var en 
stor, skrøbelig maskine, som endnu ikke var 
anvendelig på almindelige sygeafdelinger. 
Knud fik aldrig taget et EKG.

Knud ankom til Københavns Amts nye syge-
hus i Gentofte den 4. november om aftenen 
og blev indlagt på afdeling B6. Sygehuset var 
taget i brug i januar 1927. Anden etape blev 
færdigbygget i 1936. Hospitalet var meget 
moderne, og arkitekter kom fra hele verden 
for at se det og blive inspireret. 

Knud var meget træt og medtaget af den 
lange rejse. Han fik ordineret fuldstændig ro 
de første to døgn. Efter de to døgn, fortalte 
Knud om et nyt symptom, som vat stødt til. 
Knud hostede lidt slim op og havde smerter 
ved dyb indånding. Lægen fandt tegn på lun-
gehindebetændelse med lidt væskeophobning 
i lungehulen i højre side. Røntgenbilledet vi-
ste, at mellemgulvet stod lidt højere i højre 
end i venstre side. Billedet viste ikke tegn på 
lungebetændelse, og undersøgelse for tuber-
kulose var negativ. Maven var også noget ud-
spilet, men uden tegn på egentlig sygdom.

Nu begyndte undersøgelserne forfra. 
Sænkningen var fortsat forhøjet som tegn på 
en infektionssygdom, men de hvide blodle-
gemer havde en normal fordeling i blodet. 
Blodprocenten var lidt lav, men det var ikke 
nødvendigt med transfusion. Undersøgelser 
for tyfus, musetyfus, miltbrand og dysenteri 
var negative. Afføringsprøverne, der tidlige-
re var positive for blod (som tegn på tarm-
betændelse), var nu negative. Urinen inde-
holdt enkelte røde blodlegemer, men var el-
lers normal. Der var ingen tegn på dårlig ny-
refunktion. 

Konklusionern om Knuds sygdom var 
den samme som i Julianehåb. Det drejede sig 
om blodforgiftning (sepsis) og deraf følgende 
toxiske ledsmerter. På rejsen til Danmark har 
Knud sandsynligvis fået en mindre lunge-
betændelse og lungehindebetændelse. Med 

Digitalispræparat til styrkelse af hjertefunktionen.
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Albyl er smerte- og febernedsættende medicin.

hensyn til den lette grad af blod i urinen 
kunne det være prostata, som dog ikke kræ-
vede øjeblikkelig behandling. 

Lægerne fandt Knuds puls lidt svag og 
langsom og ordinerede “stimulation”. Det 
ses ikke af journalen, hvad stimulation rent 
faktisk gik ud på, men på Knuds medicinliste 
optræder nu digitalispræparater hver dag. 
Han fik Digalen (digitalis) og Cardiazol (pen-
tametylenetetrazol), der skulle styrke hjerte 
og blodcirkulation. Som smertestillende fik 
han Dilaudid (morfinlignende), Albyl, Abal-
gin og Allonal. Det sidste præparat er både 
smertestillende og beroligende. Til natten fik 
han Luminal sovepille af barbiturat-grup-
pen. Som afføringsmiddel fik han Cascara 
og kamfer-mixtur. I vore dage ville man nok 
være lidt mere restriktiv med indikationer og 
antallet af præparater.

Knud var mere end en måned inde i sit 
sygdomsforløb, da han ankom til Gentofte 
Amtssygehus. Vi må skønne, at han gik ind 
i en restitutionsfase på dette tidspunkt. Syg-
domsforløbet begyndte med et maveonde den 
29. september. Det holdt sig i omkring en uge, 
men allerede den 6. oktober var maven ikke 
det organ, der gav ham flest plager. Det var 
feber, sygdomsfølelse og de stærke, springende 
ledsmerter, der plagede ham. Tilstanden varede 
det meste af oktober, hele november og begyn-
delsen af december. Men stille og roligt aftog 
alle generne. Fra 8. december var feberen væk. 
Knud var meget træt, men følte sig stadig bedre 
tilpas. Appetitten vendte tilbage, han sov godt 
om natten, og han læste, skrev og konfererede 
i afmålte tidsrum med flere af de hjemvendte 
ekspeditionsdeltagere.

Knud fik fra begyndelsen af december 
lysbade med kulbuerør hver anden dag, i alt 
fem gange efterfulgt af liggebade hver anden 
dag. Det skulle hjælpe på hans ledsmerter. 
Undersøgelser af urin og blod ophørte fra 3. 
december, fordi han havde det så godt. Jour-
nalnotater og undersøgelser blev færre.

Hvordan kunne det gå så godt i decem-
ber og så alligevel ende med døden?

Journalnotaterne er sparsomme i december:
4/12: Befindende betydeligt bedre. Appetitten 
god. Søvnen god på 0,10 Luminal. Af og til 
Ledsmerter, særlig i Knæene. Rp. Lysbehandling 
universa. Kulbuerør 
9/12: God Søvn, god Appetit.
13/12: Rp. Liggebade hv. 2de Dag.
16/12: Tp. nu fuldstændig normal. Befinder 
sig vel.
21/12: I Gaar Kl. 16 pludselig Ildebefin-
dende med trykkende Fornemmelse i Præ-
cordiet, Kortaandethed, lille, hurtig, ure-
gelmæssig Puls og blegt, svedende Udseende. 
Fik Cardiazol 1 cm3 og Digalen 1 cm3 samt 
Iltinhalation, hvorefter Tilstanden retter sig 
noget. Senere Dilaudid 1 cm3 og Stimulation hv. 
2.-3. Time. Pt. har været rolig, ingen egentlige 
Smerter, men til trods for kortvarige Bedringer, 
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bliver Pulsen dog stadig daarligere og Kl. 1.20 
indtræder Mors.

Afdelingens konklusion er, at Knud må 
være død af en blodprop i hjertet.

Som moderne mavetarmkirurg kan det væ-
re lidt svært at sætte sig ind i de forhold, læger-
ne havde dengang. Nu kan vi jo få avancere-
de blodprøver og røntgenscanninger, ligesom 
fysiske indgreb kan udføres som åbne, tradi-
tionelle operationer eller kikkertoperationer 
med ringe risiko for komplikationer. Helt af-
gørende findes der i dag en mængde antibio-
tika til behandling af de forskellige typer bak-
terier. Endelig findes blodfortyndende medi-
cin til behandling af blodpropper.

Vi må prøve at sætte os ud over den mo-
derne teknologi og bare tænke på, hvad “na-
turforløbet” af forskellige akutte sygdomme i 
maven ville have været.

Hvilken akut sygdom kan man tænke sig, 
hvor den værste akutte episode bliver over-
stået på en uge, men alligevel fortsætter i en 
uendelighed med den ene komplikation ef-
ter den anden?

Vi må tilbage til Ammassalik for at se på 
den akutte fase. Det var ikke sådan, at Knuds 
symptomer kom snigende, de satte akut ind 
den 29. september. Knud var svært påvirket. 
Efter den initiale behandling kom der lidt ro 
over tilfældet, og efter fire dage følte Knud sig 
så godt tilpas, at han mente at kunne klare si-
ne forpligtelser med ekspeditionen, så han for-
langte sig udskrevet den 2. oktober.

Men denne tilstand holdt kun er par da-
ge, og den 4. oktober blev Knud atter indlagt 
på sygestuen. Her udviklede symptomerne sig 
fra stærke, højresidige mavesmerter, der aftog 
til springende feber og ledsmerter. Efter den 

Smertestillende, morfinlignende præparat.

Københavns Amtssysgehus i Gentofte, hvor Knud Rasmussen blev indlangt den 4. november 1933. 
(Foto: Med tak til Lokalhistorisk Forening i Gentofte.)
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6. oktober var maven ikke længere det stør-
ste problem.

Det vil sige, at det akutte mavetilfælde  fak-
tisk kun varede en uge med en lille forbedring 
midt i perioden. Dette er helt typisk for blind-
tarmsbetændelse. Hvis blindtarmen perforerer, 
vil patienten opleve en kortere periode med 
lettelse, hvorefter der kommer stærkere smer-
ter end før. Hvis betændelsen samler sig til en 
byld i bughulen, kan den enten forblive loka-
liseret og på et senere tidspunkt perforere til 
tarmen og tømme sig “den naturlige” vej. Så 
bliver man rask igen.

I andre tilfælde vil betændelsen sprede sig 
til en diffus bughindebetændelse, og dette kan 
være en livstruende tilstand, hvor betændelsen 
gang på gang sender bakterier over i blodbanen 
(sepsis), danner bylder andre steder i kroppen 
og også kan påvirke blodkarrene til at danne 
blodpropper. Kom man i gamle dage i den si-
tuation, var tilstanden meget alvorlig. Selv i 
dag kan det være en alvorlig tilstand. 

For Knud trak det i langdrag med rimeligt 
velbefindende om morgenen og næsten nor-
mal temperatur. Ud på dagen viste sig mathed, 
træthed og stigende feber, der i begyndelsen 
var over 40° om aftenen. Fra dag til dag sprang 
ledsmerterne mellem de store og små led. Så-

danne symptomer er karakteristiske for bug-
hindebetændelse, der har lokaliseret sig til en 
byld (hos Knud på leveren).

Da Knud ankom til Gentofte Amtssyge-
hus den 4. november, var han allerede i mar-
kant bedring. På grund af den hårde rejse hav-
de han nok fået en betændelsestilstand nederst 
i højre lungehinde (pleuritis), ligesom leveren 
føltes forstørret. Men Knud var ikke påvirket 
af dette, og efter et stykke tid forsvandt også 
disse forandringer, som nok skyldtes påvirk-
ning fra bylden på leveren, der langsomt he-
lede. I begyndelsen af december måned så det 
ud som om, at lægerne kun manglede at få 
styr på Knuds ledsmerter. Og så døde han al-
ligevel så uventet.

Obduktionen fortæller os, at bylden på le-
veren var i heling, men at den havde påvirket 
de store blodkar i bughulen til at danne blod-
propper, og at det var en sådan, der satte sig 
fast i de store lungeblodkar, så Knud langsomt 
blev kvalt på grund af iltmangel fra lungevæv 
til blodbanen. I rapporten får vi også oplys-
ning om, at Knud havde medfødte cysteny-
rer, men i journaloptegnelserne er der intet 
tegn på dårlig nyrefunktion.

Jeg mener, at Knud døde af komplikatio-
ner til blindtarmsbetændelse.
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Knud Rasmussen døde den 21. december 
1933 under indlæggelse på medicinsk afde-
ling, Københavns Amts Sygehus i Gentofte. 
Han var da 54 år.

Oplysninger om de nærmere omstændig-
heder ved KR’s sygdom og død har hidtil ik-
ke været offentligt tilgængelige. Det har for-
mentlig bidraget til, at der i tidens løb har væ-
ret fremsat forskellige – og hidtil ubekræfte-
de – bud på årsagerne til den berømte polar-
forskers endeligt.

I 2008 – i 75-året efter KR’s død – blev 
der imidlertid åbnet for arkivmateriale, som 
også omfatter den sygejournal og obdukti-
onsrapport, nærværende redegørelse er ba-
seret på. De udgør tilsammen afgørende do-
kumentation for udviklingen i det langvarige 
sygdomsforløb, der førte til Knud Rasmus-
sens død, og den facitliste, som utvetydigt 
fastlægger den endelige dødsårsag.

Hermed skulle der for det første kunne 
skabes nødvendig klarhed om dette punk-
tum for Knud Rasmussens liv. For det andet 
åbnes der for en videre undersøgelse, der ta-
ger afsæt i obduktionsrapportens påvisning 
af arvelig nyresygdom. En sådan undersøgel-
se ligger imidlertid uden for rammen af den-
ne redegørelse.

Knud Rasmussens tidligere sygdomme 
Der foreligger ikke en mere systematisk, de-
taljeret redegørelse for tidligere sygdomme. 

I henhold til journaloptagelser den 4. no-
vember 1933  havde KR som 17-årig menin-
gitis, som var uden komplikationer, og som 
ikke efterlod mén.

1931 var KR indlagt på medicinsk afde-
ling med symptomer på venstresidig lungebe-
tændelse. Han har i den forbindelse til jour-
nalen oplyst, at han ‘var modtagelig for forkø-
lelser især forår og efterår’. Under indlæggel-
sen mente man at kunne konstatere ‘for sto-
re lunger’ (emfysem). Imidlertid har denne 
diagnose ikke kunnet opretholdes under se-
nere indlæggelse, og den figurerer heller ik-
ke i obduktionsrapporten. Der er således ik-
ke grundlag for mistanke om, at KR led af 
astmatisk bronkitis eller anden form for kro-
nisk lungesygdom.

KR har med andre ord i det væsentlige 
været sund og rask indtil det fatale sygdoms-
forløb i 1933. Det modsatte ville formentlig 
også have været nærmest utænkeligt set i lyset 
af de strabadser, KR ustraffet kunne udsætte 
sig for på sine talrige ekspeditioner.

Sygdomsforløbet 1933
Den 29. september 1933 bliver KR akut syg 
under ophold i Ammassalik. Sygdomsbilledet 
er præget af heftige mavesmerter, diarré og 
feber (38,9). Han har til journalen oplyst, at 
han forinden havde spist sælkød, ‘som ikke 
har været helt frisk’. Ved indlæggelsen kon-

Knud Rasmussens 
sidste sygdom og død

Af Jens Chr. Møller

Jens Chr. Møller, sønnesøn af Knud Rasmus-
sens søster Vilhelmine Rasmussen, kaldet Me, 
er overlæge dr. med. med speciale i patologisk 
anatomi. Nedenstående er hans vurderinger og 
konklussioner på baggrund af det tilgængelige, 
kliniske journalmateriale og obduktionsrap-
porten i forbindelse med Knud Rasmussens 
afsluttende sygdom og død.
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stateres ømhed på Mc Burneys punkt – det 
sted i bugvæggen, som svarer til blindtarmens 
placering. Der findes imidlertid ikke andre 
holdepunkter for diagnosen blindtarms-
betændelse, og i løbet af de følgende dage 
svinder mavesmerterne spontant.

På grund af vedvarende feber og nu og-
så ledsmerter overføres KR den 12. oktober 
– efter 14 dages sygdom – med båd til Juli-
anehåb. Han har ved ankomsten her høj fe-
ber (over 400).

Under indlæggelsen i Julianehåb foretages 
en række laboratorieanalyser, som bl.a. afslø-
rer stærkt forhøjet sænkningsreaktion (>100) 
og forøget antal hvide blodlegemer i blodet 
(leukocytose). På det grundlag stilles diag-
nosen: blodforgiftning (sepsis). Der forelig-
ger hverken symptomer eller laboratorieana-
lyser, der tyder på nyresygdom.

Det videre forløb er præget af svingende 
feber og varierende ledsmerter, og på et tids-
punkt udvikler KR udslæt på benene. Her-
efter bedres tilstanden noget, og det anses nu 
for forsvarligt at transportere KR tilbage til 
Danmark på grønlandsskibet HANS EGEDE.

Den 4. november ankommer KR til Kø-
benhavn og indlægges på medicinsk afdeling, 
Københavns Amts Sygehus i Gentofte. Her 
tager sygdommen en ny udvikling med smer-
ter, som nu lokaliseres under højre ribbens-
bue svarende til leveren. KR klager også over 
smerter i højre side af brystet. Smerterne i 
brystet er af en karakter, som tyder på, at det 
drejer sig om lungehindebetændelse.

I den følgende måned finder der trods fort-
sat sygdomsaktivitet en vis bedring sted i KR’s 
tilstand: Temperaturen normaliseres, smerter-
ne aftager og appetitten vender tilbage.

Temperaturkurver for perioden 4.-21. november 1933. (Efter fotokopi)
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Den 21. december – efter næsten 3 må-
neders sygeleje – forværres tilstanden akut 
med trykken i brystet, åndenød og hurtig 
puls. Trods kortvarig stabilisering af tilstan-
den dør KR samme dag.

Den sidste del af journalnotatet beskri-
ver det således: ‘Patienten har været rolig, in-
gen egentlige Smerter, men til trods for kortva-
rige Bedringer, bliver Pulsen dog stadig dårli-
gere og kl. 01.20 indtræder Mors’.

Obduktionsrapporten
Den 21.12. – dvs. hurtigst muligt efter KR’s 
død – foretages lægevidenskabelig obduk-
tion.

Det var på den tid endnu reglen, at pa-
tienter, som døde på sygehus, blev obduce-
ret, med mindre de pårørende havde udtalt 
sig imod. Når KR blev obduceret, skyldtes det 
derfor ikke, at der knyttede sig speciel viden-
skabelig eller retsmedicinsk (forsikringsmæs-
sig) interesse til hans død. Formålet med ob-
duktion var overordnet og rutinemæssigt at 
korrelere klinisk sygdomsforløb til foreliggen-
de organforandringer og klarlægge dødsårsa-
gen og tilgrundliggende sygdom.

Obducenten, som signerer sig J.V. Jørgen-
sen, var formentlig den senere prosektor og 
statsobducent Johannes Vesterdal Jørgensen.

I obduktionsrapporten bemærkes indled-
ningsvis, at tynd- og tyktarmene er udtagne 
og fjernet fra den organblok, som skal un-
dersøges – dvs. ikke kan gøres til genstand 
for nærmere undersøgelse. Det gælder der-
med også blindtarmen. Årsagen til dette for-
hold fremgår ikke af rapporten.

De vigtigste makroskopiske (= ses med det 
blotte øje) obduktionsfund er: 

• blodpropsdannelse i begge hovedgre-
ne af arteria pulmonalis (fører blod fra højre 
hjertehalvdel til lungerne)

• blodpropsdannelse i nedre hulvene (fører 
blod fra bl.a. benene til højre hjertehalvdel)

• lungehindebetændelse, mest udtalt på 
højre side, byld (absces) i leveren tæt på over-
fladen mod mellemgulvsmusklen

• 20 nødstore væskefyldte blærer (cyster) 
i leveren

• stærkt forstørrede nyrer med talrige 
op til nødde- og valnøddestore, væskefyld-
te blærer (cyster) med betydelig reduktion 
af nyrevævet

• lokal misfarvning af hjertemusklen – 
hjerteinfarkt?

Det skal med henblik på den senere diskussion 
af nyreforandringernes karakter bemærkes, at 
der ikke fandtes tegn på medfødte misdan-
nelser af urinledere eller urinblære.

Ved yderligere mikroskopisk undersøgelse 
af væv udtaget fra hjertet, kan mistanken om 
hjerteinfarkt ikke opretholdes. Den mikro-
skopiske diagnose er da også: stase og ødem (: 
blodstase og væskeudtrædning), som er gan-
ske uspecifikke fænomener.2)

Mikroskopi af den i leveren påviste byld 
viser ‘ophelende betændelse’.

Betændelsesprocessen er med andre ord ik-
ke aktiv mere.

Der kan ikke identificeres særligt sygdoms-
fremkaldende organismer (parasitter o.lign.)

Der er endvidere tegn på blodpropsdan-
nelse i mindre, portale vener.

Obducentens konklusion: Der er forment-
lig tale om bylddannelse i leveren som følge 
af såkaldt ‘pylephlebitis’, – dvs. en betændel-
se, der breder sig via portårerne fra tarmen 
til leveren.

Af ikke oplyste grunde er der ikke fore-
taget nærmere mikroskopisk undersøgelse af 
nyrerne.

Forfatterens kommentar
Knud Rasmussen dør efter knap tre måneders 
sygdom, men på et tidspunkt, hvor han er 

2) På forsiden af KR’s kliniske journal anføres som 
den første diagnose: Infarctus cordis (: hjerteinfarkt/
blodprop i hjertet). Denne diagnose går igen i en læge-
erklæring udarbejdet på foranledning af overretssagfører 
Rudolf Sand til brug for KR’s rejse- og ulykkesforsik-
ring. Der er imidlertid tale om en diagnose, som der 
strengt taget ikke er belæg for.
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i klinisk bedring – om end svækket af det 
langvarige sygdomsforløb og flere hospitals-
indlæggelser.

Sammenholder man sygehistorien med 
det kliniske sygdomsbillede, er der grund til 
at tro, at KR’s primære og grundlæggende sygdom 
skyldtes betændelse i tarmen. Hvorvidt denne 
betændelsestilstand var af infektiøs karakter 
(forårsaget af sygdomsforvoldende bakterier) 
kan der ikke siges noget definitivt om på basis 
af sygehistorie, klinik- eller laboratorieanaly-
ser. Teoretisk kan KR have haft blindtarms-
betændelse; men det kliniske billede var ik-
ke typisk for denne sygdom. Det tidsmæssi-
ge sammenfald mellem indtagelse af mulig-
vis fordærvet sælkød og sygdomsfrembruddet 
kan give formodning om en årsagssammen-
hæng. Man kunne her tænke på mulighe-
den af en salmonella-forgiftning, som også – 
senere i forløbet – kan forårsage ledsmerter 
og hududslæt (jf. sygehistorien). Men hver-
ken det kliniske forløb eller datidens ufuld-
komne mikrobiologiske undersøgelser tilla-
der konklusioner.

At KR’s infektionssygdom i tarmen ud-
viklede sig til en blodforgiftning (sepsis) ty-
der både den vedvarende høje temperatur, 
den stærkt forhøjede sænkningsreaktion og 
forøgelse af hvide blodlegemer i blodet på. 
Men også her mangler man den afgørende 
dokumentation i form af dyrkning af syg-
domsforvoldende bakterier på en blodprø-
ve. De omtalte, tilbagevendende tilfælde af 
ledsmerter kan være tegn på bakterier i blo-
det, men kan også ses som en infektionsbe-
tinget, immunologisk reaktion.

Set i lyset af obduktionsfundene kan man 
anse det for sandsynligt, at KR’s primære syg-
dom udviklede sig således:

Indtagelse af fordærvet sælkød3) – tarm-
infektion – blodforgiftning – pylephlebitis 
– udvikling af byld i leveren – sekundær be-
tændelsesreaktion omkring mellemgulvsmu-
skel og i lungehinder.

KR overlever sin primære infektions-
sygdom på trods af flere hospitalsskift inkl. 

transporter på Grønland og fra Grønland 
til Danmark. Det må tilskrives en i forve-
jen stærk konstitution. Hvorfor dør KR så, 
netop som han ser ud til at komme sig? Det 
gør han, fordi han rammes af en komplika-
tion, som altid har været frygtet hos langva-
rigt syge og sengeliggende patienter – nem-
lig blodprop i lungen. Årsagen hertil er ty-
pisk et af langvarig immobilisering svækket 
kredsløb i benenes blodårer, som fører til, at 
blodet ‘klumper’. De herved dannede blod-
propper river sig løs og føres med blodstrøm-
men først til hjertet og herfra videre til lun-
gerne, hvor de sætter sig fast og stopper for 
blodtilførslen. Det medfører som regel hur-
tig eller momentan død – evt. forudgået af 
periode med åndenød, trykken i brystet og 
svigtende kredsløb (chok), som det også var 
tilfældet for KR.

I datidens sygehusvæsen kendte man end-
nu ikke til ‘blodfortyndende’ medicin eller 
nytten af hurtig mobilisering efter sygdom for 
at modvirke denne risiko. Da blodpropper i 
lungerne som regel er et håndgribeligt og in-
diskutabelt obduktionsfund, efterlader det ik-
ke grundlag for tvivl om, at den umiddelbare år-
sag til Knud Rasmussens død var lunge-emboli, 
– den latinske betegnelse for blodprop, som 
dannes et andet sted (ex. i benene) og som fø-
res til lungerne med blodstrømmen.

Knud Rasmussen havde en nyresygdom, 
som ved hans død havde udviklet sig synligt 

3) Speciallæge i intern medicin, Bo Jacobsen, Kik-
havn, kontaktede sygehuset i Ammassalik og fik 
følgende oplysninger af distrikslægen: Det omtalte 
sælkød betegnes i Østgrønland “gæret sælkød”. En 
sæl lægges om sommeren i fuld skygge i en sten-
grav. KR indtog kødet i begyndelsen af september 
1933. Det er ikke ualmindeligt at se sygdom som 
følge af indtagelse af gæret/fermenteret sælkød. 

Bo Jacobsen konkluderer, at KR må have ind-
taget sælkød med en stærkt patogen (sygdoms-
fremkaldende) bakterie. Den akutte tarminfekti-
on blev kompliceret ved, at bakterien med blodet 
blev ført fra tarmen gennem portåren til leveren, 
hvor den dannede byld.
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i begge nyrer, men ikke til det punkt, at der 
forelå klinisk erkendeligt svigt af nyrefunktio-
nen. Sygdommen var karakteriseret ved dan-
nelsen i begge nyrer af talrige op til nøddesto-
re, væskefyldte blærer, som bidrog til en be-
tydelig forstørrelse af nyrerne på trods af, at 
det normale nyrevæv var reduceret.

Efter makrobeskrivelsen og med udeluk-
kelse af evt. andre årsager til cystenyrer (især 
udviklingsanomalier i urinveje) kan sygdom-
men uden vanskelighed identificeres som po-
lycystisk nefropati (adult type), idet der ikke er 
andre cystiske nyresygdomme hos voksne, der 
frembyder den kombination af forandringer. 
Også forekomsten af cyster i leveren tyder på, 
at det drejer sig om denne arvelige nyresyg-
dom. Adult polycystisk nefropati er dominant 
arvelig, dvs. 50% af efterkommere arver det 
abnorme gen, der kan føre til sygdommen. 
Den er med andre ord medfødt, men udvikler 
sig i de fleste tilfælde langsomt og medfører 
som regel først tegn på svigtende nyrefunk-
tion i 50-60-års alderen. Indtil da kan man 

leve lykkeligt uvidende om sygdommen – ja, 
åbenbart tilmed friste et hårdt liv som polar-
forsker! Der er da heller intet i sygehistorien el-
ler i de foreliggende laboratorieanalyser, der ty-
der på, at Knud Rasmussens medfødte nyresyg-
dom har spillet nogen som helst rolle under hans 
sidste sygdom eller i forhold til hans død.

Man kan – for egen regning – filosofe-
re over prognosen for KR’s videre tilværelse, 
hvis han ikke havde fået en blodprop i lun-
gerne den decembernat i 1933. Det er sand-
synligt, at nyresygdommen på et senere tids-
punkt ville have udviklet sig til en egentlig 
nyreinsufficiens (uræmi), som – med den 
tids mangel på dialyse- eller transplantati-
onstilbud – ville have beredt KR en ubøn-
hørligt fremadskridende sygdomsproces med 
væskeansamlinger i kroppen, forhøjet blod-
tryk, evt. hjerneblødning og i sidste ende uræ-
misk hjerneskade.

For en mand, der i den grad udfordrede 
sit liv og sine grænser, ville det næppe have 
været et acceptabelt alternativ.

Sidste optegnelse i Knud Rasmussens sygejournal.
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I sommeren 1933 kom Knud Rasmussen til 
Julianehåb på vej til sin 7. Thuleekspedition. 
Denne gang gik ekspeditionen til Angmags-
salik Distriktet. Det var her filmen ‘Palos 
Brudefærd’ skulle optages og meget viden-
skabeligt materiale skulle indsamles. Knud 
Rasmussen var som altid frisk og hjertevarm, 
festlig og kammeratlig. Der var ingen hotel-
ler i Grønland endnu, alle tilrejsende måtte 
indlogeres hos byens borgere. De fleste boede 
hos kolonibestyreren, den kendte og skattede 
grønlandspioner Poul Ibsen.

Før ekspeditionen drog af, holdt hr. Ibsen 
et strålende afskedsgilde for deltagerne. Der 
var foruden Knud hans søkyndige leder kap-
tajn Gabel-Jørgensen og kaptajnløjtnant Wit-
trup Hansen. Der var den tysk-jødiske in-
struktør dr. Friedrich Dalsheim (som senere 
i Schweiz gjorde ende på sit liv for at und-
gå hitlerismens forfølgelser) og den østrigske 
filmfotograf Walter Traut.

Ved afskedsfesten var Knud Rasmussen i sin 
bedste form. Han talte om planerne for eks-
peditionen og gav alle andre deltagere end sig 
selv æren for, at så meget var udført.

Det var et særkende hos Knud Rasmussen, 
at han altid holdt sin egen indsats i baggrun-
den og benyttede enhver lejlighed til at frem-
hæve andres fortjenester. Man ser det i hans 
bøger, såvel som vi hørte det af hans mund. 
Hvor forskelligt fra så mange andres egoisti-
ske adfærd!

Vi var betaget af Knud Rasmussens ener-
gi, hans menneskelige styrke og rene linjer. 
Vi kaldte ham Polarforskeren og de fleste an-
dre for polarforskere. Senere på aftenen, da 
samværet blev mere frit, spillede Knud Ras-
mussen Bjørnen, sprang rundt på alle fire så 
let som en 18-årig.

Der var dengang ingen læge på Grønlands 
østkyst, og Knud Rasmussen bad mig være 
ekspeditionens rådgivende læge, hvis noget 
uforudset skulle hænde. Der var radiofor-
bindelse mellem Julianehåb og Angmagssa-
lik. Men ekspeditionen lod til at befinde sig i 
bedste velgående. Angmagssaliks fremragen-
de sygeplejerske Signe Vest havde varetaget al 
fornøden lægeassistance. Men i oktober blev 
jeg alarmeret ved telegrammer fra Knud Ras-
mussen og Signe Vest, blev anmodet om råd for 
Knuds sygdom. Han havde fået høj, springen-
de temperatur, underlivssmerter og opkast-
ninger. Man tilskrev det nydelsen af fordær-
vet sælkød fra spækposerne.

Symptomerne var alvorlige. Det bedste råd 
at give var, at få patienten hurtigst muligt bragt 
til den nærmeste læge, altså i Julianehåb.

Knud Rasmussen var straks villig, og en af 
de små motorbåde, ført af Wittrup blev næ-
ste dag sendt med Knud og Gabel-Jørgensen-
og Walter på den lange sørejse.

 
Det var en anden Knud Rasmussen, vi traf nu. 
Han var febersyg og lidende. Vi havde en båre 
med ud til båden, men Knud ville ikke bæres 
i land. Han klavrede ned i vor jolle og støt-
tet til en arm gik han op ad Julianehåbs lan-

Knud Rasmussens sidste grønlandsdage
Uddrag af distrikslæge Axel Laurent-Christensens dagbog

Axel Laurent-Christensen (1895-1968) 
tog medicinsk embedseksamen 1922. 
Ansat ved Grønlands sundhedsvæsen 
som distriktslæge først i Egedesminde 
1923-27 og derefter i Julianehåb 1930-
50. Fungerede som ekspeditionslæge 
under den 7. Thule-ekspedition via 
radiokontakt med sygeplejerske Signe 
Vest i Ammassalik.
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dingstrappe, havde smil og håndtryk til sine 
grønlandske og danske venner. Men han blev 
hurtigt for træt og måtte lægge sig på båren 
og bæres op ad bakken til mit hus.

Der var ingen plads på sygehuset, som var 
gammelt og uegnet og altid overbelagt med 
tuberkuløse. Men lægeboligen var rummelig 
og god, bygget af stærke pommerske bjælker 
60 år tidligere. Her tilbragte Knud Rasmussen 
sine sidste grønlandsdage. Han boede på det 
store gæsteværelse, og jeg sov også der for at 
kunne være til hjælp om natten, hvis det be-
høvedes. Der boede ingen andre i huset.

Feberen var over 400 om aftenen, og 
under normalen om morgenen. Min 
diagnose var septikæmi (forgiftning i 
blodet) formentlig opstået fra tarmkana-
len. Der var betydelig blodmangel og 
Knud tiltrængte blodtransfusion. Men 
der havde vi problemet i at skaffe den 
rette bloddonor. Vort laboratorieudstyr 
var mangelfuldt, vi kunne heller ikke 
overkomme at udføre større labora-
toriearbejder, da lægen dengang ingen 
laboratoriemedhjælp havde, var han selv 
kirurg og mediciner og bakteriolog og 
laboratorietjener og sygehusforvalter.

Min medhjælper, nuværende dr. med. 
Eyvind Bastholm i Vemmelev, hjalp mig 
med at forsøge dyrkning på blodagar af bakte-
rier fra Knuds blod, men forsøget mislykkedes. 
Heldigvis opholdt sig i Julianehåb spejderlede-
ren, flagfabrikant Dah/, som havde sit bloddo-
norkort hos sig og var universel bloddonor 
(Type O). Fabrikant Dahl gav villigt sit 
blod til Knud Rasmussen, og vi sporede en 
lille bedring.

Om morgenen, når temperaturen var lav, 
følte Knud sig veltilpas og fortalte mig dag 
efter dag om sine oplevelser på denne sid-
ste ekspedition, fra tidligere ekspeditioner 
og begivenheder af betydning gennem hans 
eventyrligt rige liv. Mest af det var lykkelige 
minder, uforudsete heldige løsninger af pro-
blemer før hver ekspedition og hans glæde 
af resultaterne.

Men der var også skygger i tilværelsen. 
Der var en stor mørk sky over udfaldet af 
denne ekspeditions økonomiske facit. Knud 
måtte afbryde sine planer i utide, så ikke alt 
planlagt kunne udføres. Udgifterne  havde  
været  større end forudset. Der var givet be-
tydelige tilskud til ekspeditionen fra fonde 
og private. ‘Men’, sagde Knud, ‘jeg skal skaf-
fe 70.000 kr. indenfor en uge efter min hjem-
komst til København. Jeg aner ikke om min 
film ‘Palos Brudefærd’ vil blive succes eller fia-
sko, om den kan sælges eller ikke til udlandet. 
Er jeg rask, når jeg kommer hjem, kan jeg per-
sonligt skaffe pengene, det vil blive vanskeligt, 
hvis jeg må sende andre i mit ærinde’.

Så fortalte Knud om de mennesker, som 
havde støttet hans ekspedition. Tit menne-
sker han ikke kendte i forvejen, men som for-
stod betydningen af hans arbejde. Andre gan-
ge var det kendte mænd, som han havde hen-
vendt sig personligt til, og som efter at ha-
ve hørt om hans forehavende, støttede mere 
end de blev anmodet om. ‘Jeg må hjem nu, 
snarest muligt’, sagde Knud. ‘Ingen andre kan 
fuldføre denne ekspedition. Og af private grun-
de må jeg være hjemme inden en måned for at 
fejre Dagmars og mit sølvbryllup.’

Grønlands Styrelse blev underrettet og 
HANS EGEDES Kaptajn Petersen (‘Røde’), som 
var for hjemgående fra Nordgrønland, blev 
dirigeret ind til Julianehåb få dage efter. Knud 
følte sig bedre og håbede at være arbejdsdyg-
tig, når han kom til København. Et stort held 
var, at bakteriologen dr. Krogh-Lund var for 
hjemgående med HANS EGEDE og kunne over-
tage behandlingen af Knud.

Ekspeditionens medlemmer besøg-
te Knud dagligt, aflagde rapporter og fik 
instrukser. Gabel-Jørgensen var Knuds næst-
kommanderende og overtog ledelsen. Knud 
sendte Wittrup Hansen og filmfotograferne til 
bopladsen Sardlok for at optage naturscener, 
som endnu manglede ved ‘Palos Brudefærd’. 
De kom tilbage før skibets ankomst, og Wal-
ter med det lyse smil kunne bringe gode re-
sultater til Knud.
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Grønlænderne ved Julianehåb viste deres 
gamle venskab og trofasthed mod Knud ved 
at sende ham breve, for kun få af dem kun-
ne få lejlighed til at besøge ham. Han var for 
syg til at modtage dem.

Så kom HANS EGEDE en aften og måtte 
blive på havnen over nat. Om morgenen blev 
Knud båret ned til landgangstrappen på bå-
ren, men derfra og til skibet ville han gå frit, 
for han følte sig så meget bedre nu. Vi gik me-
get tidligt ombord, for Knud ville ikke have 
de store afskedsscener. Men flere af de gamle, 
grønlandske venner havde alligevel fået nys 
om afrejsen og mødte med smil og ønsker og 
blomster fra hytternes urtepotter.

Kort før afrejsen var en grønlænder kom-
met ind til mig fra Igaliko, det gamle bosted 
Gardar fra nordboernes tid. Han medbrag-
te det største stykke af domkirkens malm-
klokke som endnu var fundet. Jeg købte det 
for at sende det til Paven i Rom, som måt-
te være interesseret i det til Vatikanmuse-
et. Men i stedet for sendte jeg det med et 
af ekspeditionens medlemmer som en sølv-
bryllupsgave til Knud og Dagmar Rasmussen 
fra hans elskede Grønland.

Vi havde truffet foranstaltninger til at skaf-
fe hospitalsplads til Knud ved hjemkomsten. 
Jeg skrev til overlægen om sygehistorien, vor 
diagnose septikæmi fra tarminfektion, og vor 
behandling – og jeg anmodede om telegrafisk 
underretning om overlægens diagnose.

Knud havde en hurtig og god hjemrejse 
til København. Han gennemførte selv at gå 
fra skibet til den ventende bil. Sølvbryllup-
pet blev festligholdt på hospitalet. ‘Palos Bru-
defærd’ blev en succes over forventning, og-
så økonomisk. Jeg så filmen år efter på UFA’s 
atelier, da jeg besøgte Walter i Berlin. Der var 
indledningstale af vor minister i Tyskland 
Herluf Zahle og af Knud selv fra dagene kort 
før sygdommen.

Da jeg ikke hørte noget fra overlægen om 
hans diagnose, sendte jeg ham et telegram 
med forespørgsel og fik svar tilbage: ‘Rekon-
valescens efter lungehindebetændelse’. To da-

ge efter bragte radioen budskabet til Grøn-
land: ‘Jer bedste ven Knud Rasmussen dø-
de i dag.’ Jeg spurgte mig selv, dør man af 
rekonvalescens?

Knud Rasmussen havde forskellige livs-
forsikringer. En kopi af obduktionserklæ-
ringen til dem blev sendt mig af Grønlands 
Styrelse næste forår. Her var forklaringen på 
sygdommen! En stor absces under leveren 
med synlige spor fra fordøjelseskanalen. Den 
umiddelbare dødsårsag var en ‘blodprop’.

Jeg blev mindet om denne mærkelige læ-
gehistorie for nylig, da en ældgammel pelsjæ-
ger her i Arktisk Canada fortalte mig om sin 
ældste søns endeligt for nogle år siden. Søn-
nen klagede over mavepine og faderen bragte 
ham til lægen, som efter undersøgelsen sagde 
til faderen: ‘Din søn er ikke syg, han lider af 
dovenskab. Rejs hjem med ham’.

Kort efter døde sønnen af sin ‘doven-
skab’! Obduktionen viste et blødende mave-
sår! Samme menneskelige brist i København 
som i en arktisk ødemark.

Knud Rasmussen bragte fra sin sidste eks-
pedition en 200 år gammel hollandsk ka-
non fra hvalfangertiden til sin ven i Juliane-
håb, kolonibestyrer Poul Ibsen. Da budskabet 
om Knuds død nåede Julianehåb, lod Poul Ib-
sen kanonen opsætte i tidssvarende udstyr på 
bastionen i sin have og den første salut blev 
affyret, da Knud blev begravet. Siden da sa-
luterer kanonen een gang hvert år på dødsda-
gen for Knud Rasmussen, Grønlands og Dan-
marks store søn.

Disse erindringer skriver jeg på den katolske 
missionsstation ‘Our Lady of Angels’ på den 
ensomme plads Stanton ved Canadas ishavs-
kyst, hvor Knud Rasmussen kørte under ‘Den 
lange Slæderejse’, og hvor der stadig lever 
primitive eskimoer, som mindes Knud og 
priser ham. Det er påskedag og 60 eskimoer 
fra tundralejrene er samlede for at handle og 
gå til messe. Vinderen blandt mændene var 
Jim Wolki som var Knud Rasmussens ledsager 
heroppe ved Horton River i 1924.
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Jeg fik besøg af en gæst i Knud Rasmussens Hus, en ældre herre. Han fortalte en barndomserindring. Efter skoletid 
var han gået til Vestre Kirkegård, hvor hans far arbejdede som graver ved Søndre Kapel. Faderen tog ham med 
ind i kapellet: “Her er en mand, du skal se. Det er Knud Rasmussen. Han var en stor mand!”  (TD)
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Knud Rasmussen blev 54 år. Et kort liv til en 
stor gerning. Den 21. december 1933 endte 
et dådrigt og arbejdsomt liv fuldt af berøm-
melse og beundring. Anerkendelse, hæder, 
ærestitler, fakkeltog og virak blev ham til del. 
Hans venner har lutter rosende ord om væ-
remåde, samvær og venskab i arbejde og fest. 
Vi får meget at vide om, hvordan omverdenen 
opfattede ham. Nedenstående et par eksempler 
på roserne.

Peter Freuchen: »Knud Rasmussen som jeg 
husker ham.« Forordet: “...Fordi Knud Ras-
mussen alle sine dage efterlod mennesker, han 
besøgte, lidt – eller tit meget – rigere, end han 
kom til dem, kun derfor fik han sandhedens 
ret til at være den lykkelige mand, han var, da 
han levede.”

Kaj Birket-Smith: »Knud Rasmussens Saga«: 
“...Han skånede ikke sig selv, og han udstedte 
aldrig en befaling – et stilfærdigt udsagn fra 
hans mund virkede stærkere end nogen ordre – og 
siden blev han aldrig træt af at fremhæve sine 
medarbejderes indsats, mens han holdt sin egen 
person i baggrunden... Han nærede en næsten 
overdreven ærefrygt for videnskaben og turde 
aldrig betegne sig selv som videnskabsmand. 
Intet glædede ham derfor mere, end at netop 
han blev udnævnt til æresdoktor. Jeg glemmer 
ikke, hvordan han umiddelbart efter ringede 
mig op og med fordrejet stemme navngav sig i 
telefonen som doktor Rasmussen og derefter, da 
jeg lidt desorienteret svarede, brast ud i et: “Det 
er Knud!” Den næsten drengekåde jubel, som 
udtrykte, at doktor Rasmussen og  Knud var 
samme person, gav en genklang af den glæde, som 
opfyldte ham... Ingen forstod som han at skabe 

glæde omkring sig, og han glemte ingen... På den 
anden side kunne han ikke udstå nogen form for 
personsdyrkelse... Knud Rasmussen havde den 
lykke at leve i den sidste periode af de heroiske 
opdagelsesrejsers tid på jorden og var selv blandt 
sin epokes skabere.”

C. C. A. Gabel-Jørgensen: »Bogen om Knud, 
skrevet af hans venner«: “Han ikke blot anspo-
rede ved sit Eksempel, men hans blotte Nærværelse 
baade løftede og lutrede, og jeg har aldrig truffet 
et Menneske, der tilnærmelsesvis forstod at give 
andre Kræfter og Livsmod som han, ja, det lyder 
stærkt og som udsprunget af »Føleri«, naar jeg 
siger, at man ligesom blev et bedre Menneske i 
hans Nærværelse, fik Evne til at udrette mere, blev 
friere af Væsen og gladere af Sind.”

Men hvordan så Knud Rasmussen selv på sit 
liv? Hvordan havde han det?

Man undgår i den sammenhæng ikke at ci-
tere hans ungdomsovervejelser om identitet:

“Jeg splittes af mine to Naturer – eller rette-
re: to Racer strides om min Personlighed og har 
givet den hver sit Præg:

1) den europæiske (ikke danske)
2) den eskimoiske
Selv tror jeg, at jeg er mere Eskimo end Euro-

pæer.
Eskimonaturen er den, der faar mig til at 

handle, Europæeren i mig faar mig en gang imel-
lem til at staa stille og reflektere – og resignere.

Eftertanke 
»Den, guderne elsker, dør ung«4)

Af Torben Diklev

4) Disse ord skal, ifølge Plutarchos, hans landsmand 
Menandros have sagt i en skåltale – Ofte citeres den 
latinske oversættelse: Quem di diligunt, adolescens 
moritur, der findes hos Plautus i Bacchides.

Kilde: Politikens Bevingede Ord.
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Jeg er længst nede, naar jeg synes, at jeg hver-
ken er Europæer eller Eskimo!”

Knud Rasmussen: »Mit Skatkammer bd. 10«. 
På Grønland: “...Og mer end een gang er det 
hændt, at jeg har sendt min far en taknemmelig 
tanke, fordi han så tidligt gav mig et ansvar og 
lod mig være med i det rigtige liv... Jeg har elsket 
livet oppe på Grønland, livet i fjeldene, livet på 
havet; jeg havde beundret kajakmændene; jeg 
havde misundt de store hundekuske, der forstod 
at gøre hundene til deres redskaber, når de ville 
på fangst eller skulle på langfart. Bag al denne 
begejstring, al denne kærlighed til land og men-
nesker kom der nu – efter Fridtjof Nansens færd 
– til at ligge et mål: En sådan mand ville jeg gøre 
alt for at komme til at ligne. Det løfte, jeg gav mig 
selv som dreng, har jeg siden aldrig nogen sinde 
glemt. Jeg fik et eksempel, og med eksemplet fulgte 
målet, et mål, der var værd at kæmpe for.”

Knud Rasmussen: »Den store Slæderejse«: “...Jeg 
føler mig lykkelig over, at det faldt i min lod at gå 
fra boplads til boplads på en tid, hvor der endnu 
lå den store oprindelighed over alle sind...

...Og jeg velsigner af hjertet den skæbne, der 
har ladet mig fødes i en tid, hvor polarforskning 
med hundeslæde endnu ikke var forældet. Thi al-
le vore oplevelser ligger jo netop i de mange lej-
res sødme og afveksling og de mange opholds an-
ledning til at lære.”

Blot et par dage før sin død fik Knud besøg af 
en god veninde. Hun og hendes mand havde 
været til stor støtte for Knuds arbejde, og et 
varmt venskab var opstået5). En dyb, personlig 
samtale fandt sted under besøget. 

Den følgende dag modtog veninden et 
brev, som Knud havde skrevet efter hendes be-
søg. Brevet må opfattes som en eftertænksom, 
skriftlig fortsættelse af deres samtale. I brevet 
bekender Knud overraskende: “Noget lykkeligt 
Menneske blev jeg aldrig.” 

Sandheden findes i paradokset.

Nuka fra Jakobshavn ved Knud Rasmussens grav på Vestre Kirkegård.

5) Personerne er redaktionen bekendt, men deres 
navne tilbageholdes efter ønske fra sønnen, i hvis 
varetægt omtalte brev befinder sig.
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