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På sporet at den tabte tid
Selskabets aktiviteter har i en periode været 
skruet betydeligt ned på grund af Hans 
Engelund Kristiansens sygdom og død. Hans 
var en enkeltmandsinstitution i sig selv, og 
meget af selskabets arbejde blev oppebåret af 
hans store energi og kreativitet. Det gælder 
ikke mindst Slædesporet, som efter en pause 
er på gaden igen. Selskabet har afholdt sin 
ordinære generalforsamling, og efterfølgende 
samledes bestyrelsen for at rekonstruere og 
uddelegere arbejdsopgaverne. Hans Christian 
Heickendorf fortsætter som webmaster af 
hjemmesiden, som nu er opdateret således, 
at bl.a. indmeldelse i selskabet foregår ved 
henvendelse til Ib Eisenhardt, som også 
varetager salget af DVD´en Palos Brudefærd 
og andet relevant. Slædesporet bliver i 
fremtiden redigeret af Claus Oreskov og 
Hans Christian Heickendorf. Sidstnævnte 
står ligeledes for layout. Vi kan ikke indhente 
den tabte tid, og planen er, at vi næste gang 
udkommer med et dobbeltnummer, som 
samtidig vil være et temanummer om Kap 
York Stationen Thule. På denne måde håber 
vi på at kunne nå fire numre i år. 
Bestyrelsen har valgt at gå væk fra indbetaling 
af kontingent via giro. For fremtiden bedes 
I sende kontingent til bankkonto: Reg. nr. 
7670, kontonummer  2843782, således 
også kontingent for 2010, 150 kr. for 
enkeltpersoner og 250 kr. for samboende par. 
Husk endelig at angive jeres medlemsnummer 
ved indbetalingen.

Artikelforslag til Slædesporet samt ris og ros 
bedes i fremtiden sendt til: 
info@infonor.dk
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Nekrolog over Hans Engelund Kristiansen.

Tirsdag d. 13. april fik vor kære ven Hans endelig fred efter lang tids smertefuld 
sygdom. Han sov stille ind omgivet af sin familie, Arine, Anne Marie, Naja og 

Hans Christian.

Hans vil blive husket og savnet af alle der kendte ham, ikke bare som en meget, 
meget god ven, der altid var parat til at hjælpe, men også for den ildhu hvormed 
han arbejdede. I Knud Rasmussen Selskabet, som han var med til at grundlægge, 
var han primus motor, både som den, der holdt styr på det hele qua sit job som 

kasserer, og ikke mindst som skaber og redaktør af Selskabets medlemsblad, 
“Slædesporet”. Han var en ildsjæl og et sjældent menneske, som viste et fornemt 

eksempel med sin arbejdsindsats og kompromisløse kvalitetssans.

Hans vil blive husket længe.

For Knud Rasmussen Selskabet

Ib Eisenhardt.  



60

“Den ligner overhovedet ikke. Det er slet 
ikke rigtigt, hvad han har fortalt mig!” De 
frustrerede ord kom fra en kvinde i pejsestuen 
i Knud Rasmussens Hus. Ordene nåede mig 
i gangen, hvor jeg var i færd med at billettere 
nogle gæster. Efter at de nye gæster var gået 
ind, henvendte jeg mig til den frustrerede 
kvindelige gæst. Vibeke Fredsøe stod foran 
den svenskinspirerede pejs i forstuen, en 
hallandsspis.
Jeg fremhævede, at den pejs var meget lig sit 
svenske forbillede, så jeg forstod ikke helt 
hendes udsagn, med mindre hun da havde 
ventet at finde en pejs med et helt andet 
udseende. Det havde hun. Vibeke Fredsøe 
forklarede, at hun var taget på besøg i Knud 
Rasmussens Hus netop fordi hun boede i 

et hus, som havde en pejs magen til pejsen 
i KRH. Det forholdt sig nemlig sådan, at 
hun havde erhvervet et hus, “Rosenhøj” i 
Værløse, med en pejs, som var bygget af 
netop den mand, murermester Hermann 
Petersen (1879-1928) kaldet “Fotografen”, 
som også havde muret pejsen i KRH. Det 
havde vedkommende murers søn, Hugo 
Martin Brofald, selv fortalt hende. Nu blev 
hendes frustrerede udsagn forståeligt, for 
jeg kom straks til at tænke på KRH’s anden 
murede pejs. Jeg bad Vibeke om at følge 
med ned i den anden ende af Huset til Knud 
Rasmussens arbejdsværelse. Der viste jeg 
hende den murede pejs, som blev opført i 
forbindelse med ombygningen af baghuset, 
som indtil da havde tjent som vaskehus og 

Knud og Dagmar foran pejsen i forstuen

Kolde bade og pejsevarme
Af Torben Diklev

1
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redskabsskur.“Ja,” sagde Vibeke,“ den er helt 
magen til pejsen i mit hus bortset fra, at min 
pejs er malet helt hvid.”

Udstyret med oplysninger fra Vibeke Fredsøe 
kontaktede jeg Hugo Brofald for at erfare 
mere om hans fars rolle i forbindelse med 
ombygningen af baghuset. Især var jeg 
interesseret i at få datering på ombygningen, 
som vi ikke har noget håndfast på. Hugo 
kunne fortælle, at faren havde været på 
arbejde i Tyskland først i 1920erne og derpå 
var vendt tilbage til Danmark. Desværre 
kunne jeg ikke få mere eksakte årstal, og Hugo 
havde ikke andre erindringsforbindelser til 
KRH end pejsen i sit barndomshjem og dens 
modstykke i KRH. Han understregede dog 
at disse to, efter hans bedste overbevisning, 
ikke havde yderligere modstykker.

På baggrund af Hugo Brofalds oplysninger 
tillod jeg mig den følgeslutning, at baghuset 
nok var blevet ombygget og sammenbygget 
med Knud Rasmussens Hus i perioden 
1921 til 1924, som var perioden for Knud 
Rasmussens fravær på 5. Thule-ekspedition. Jeg 
syntes, at det hang godt sammen og udbredte 
mig da også kækt om det til Husets gæster. 
Jeg var kort sagt i gang med at overbevise 
mig selv om rigtigheden af sammenhængen. 
Desværre var der en stærkere sandhed i spil, 
nemlig, at en usandhed ikke bliver mere rigtig 
af at blive gentaget. Der lå hele tiden noget 
og nagede. Tvivlen ville ikke rigtig dø, og det 
skal den jo heller ikke.

Et par år efter læste jeg Estrid Bannister 
Goods selvbiografi “Smørrebrød og Cherry-
Blossom”,  som hun har tilegnet medlemmerne 

Pejsen i arbejdsværelset
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af Eventyrernes Klub i Danmark.
 
Estrid kom også til at kende Dagmar og 
Knud Rasmussen. S. 49-50. “Geoffrey (EBG’s 
søn. Red) og jeg indskibede os i endnu et skib 
og sejlede i februar 1928....Da vi ankom til 
Danmark lejede jeg en bjælkehytte i norsk stil 
beliggende i Ordrup. De møbler, jeg havde 
købt, så vidunderlige ud i huset, og de to 
kulturer blandede sig perfekt. Det lå meget nær 
ved Dyrehaven, ved havet og ved galopbanen. 
Det var der, jeg mødte Knud Rasmussen og 
hans kreds af grønlandske venner. Jeg red med 
hans kone, Dagmar, og hun inviterede mig til 
middag. Jeg havde levet så længe i udlandet, 
at jeg ikke vidste noget om, hvad der foregik 
i Danmark, og jeg vidste ikke engang, hvem 
Knud Rasmussen var. Han var en enestående 
vært og havde en smuk stemme. Vi blev meget 
gode venner. Han havde en svaghed for kvinder 
og var ikke uden interesse for mig. Af og til 
besøgte han mig i min bjælkehytte, og han 
var den første, jeg nogensinde forsøgte at lave 
et måltid til. Forsøget blev en katastrofe, men 
Knud lo bare.

Vi plejede at besøge ham og hans kone i 
Hundested, hvor de havde et lille hus ved havet. 
Her udførte Knud hovedparten af sit arbejde. 
I Hundested mødte jeg flere af hans venner og 
hans samarbejdspartnere så som Peter Freuchen 
og hans kone Magdalene, Rockwell Kent og 
hans kone, Frances. Rockwell var en berømt 
amerikansk billedkunstner og forfatter, som 
havde valgt at leve i Grønland i et år. Han skrev 
en bog, ”Salamina”, som han bad mig om at 
oversætte. Det var mit første forsøg i den retning. 
Peter Freuchen kom hjem fra en rejse i Amerika 
med nogle bøger, som han ville oversætte. En af 
dem var om Mae West, som jeg slet ikke fandt 
passende overhovedet, i virkeligheden meget, 
meget tåbelig. Peter oversatte nogle yndige, 

eskimoiske digte til engelsk og var en meget 
begavet mand.

Knud var altid vidunderlig at være sammen 
med, men særlig i Hundested, borte fra selskaber 
og for meget drikkeri. Han tålte ikke alkohol 
særlig godt, måske på grund af sin delvist 
ekimoiske afstamning. Efter fester i København 
tog vi ofte hen på Adlon, den bedste natklub, 
og Knud fik for meget at drikke. Så kom hans 
sekretær og hentede ham for at få ham gjort 
ædru. Hun var ikke ligefrem taktfuld, og vi 
var alle kede af den ydmygelse Knud led. I 
Hundested var alt anderledes. Dagmar var 
en fremragende pianist, og hun spillede på 
salonflyglet mens gæsterne indrettede sig på stole 
og brikse rundt om i stuen. Hendes syn var ikke 
så godt, så monstro hun var opmærksom på alt 
det kæleri, som foregik, mens hun spillede.

Jeg sov i spisestuen i selveste den sovepose, som 
Knud havde brugt på sin lange slæderejse (5. 
Thule-ekspedition. Red), som han beskriver i 
bogen ”Fra Grønland til Stillehavet”. Jeg følte 
mig meget beæret over at sove i den sovepose. 

Universitetscaféen i 1938. Fra venstre: Dr. Aage 
Krarup Nielsen, Ingeniør Marius Ib Nyeboe, 
Fru Magdalene Freuchen, Kaptajn A. P. Botved, 
Antoine Moller, Direktør Chr. Ditlev Reventlow, 
Fru Estrid Bannister (senere Estrid Bannister 
Good), Janus Sørensen, Peter Freuchen og Carl 
Mogensen.
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Om morgenen kom Knud ind og tændte op. 
Huset havde ikke noget badeværelse, og hele mit 
liv havde jeg været vant til at begynde dagen 
med et koldt brusebad eller en svømmetur. For 
at bøde på manglen satte Knud et par spande 
med koldt vand ud i det lille vaskehus sammen 
med et par træklodser, som jeg kunne stå på for 
ikke at røre det iskolde gulv. Vi var midt i en 
hård vinter, og de to træstykker frøs faktisk fast 
til gulvet, men jeg følte mig dejligt forfrisket 
af badet. Senere fortalte Knud, at han havde 
gemt de to stykker træ for at have en erindring 
om mit besøg.

Han var altid i gang med at skrive om 
ekspeditioner, planlægge nye, organisere 
ture til arktis og tage imod hjemvendende 
ekspeditionskollegaer. Jeg kan huske, at da 
Watkinsekspeditionen kom hjem fra arktis, 

afholdt Knud og Dagmar en frokost som 
velkomstfest...
Da Watkinsekspeditionen ankom blev de også 
fejret af en mand ved navn August Bagge...
Blandt de mange fornemme gæster var der 
også en eskimo ved navn Christian. Han var 
blevet kristnet og var siden da holdt op med 
at slå sine koner ihjel efterhånden, som han 
blev træt af dem. Han sad ved siden af Knud, 
der fungerede som tolk under middagen, da 
han var en af de få, som kunne tale eskimoisk. 
Christian blev ved med at sidde og kikke på 
mig og sige noget til Knud. Da jeg spurgte 
Knud, hvad han havde sagt om mig, fortalte 
Knud, at han mente, at jeg måtte have en 
meget fattig ægtemand, når han ville tillade, 
at jeg viste mig i sådanne pjalter. Jeg var iført 
en smuk, hvid kniplingskjole og syntes selv, at 
jeg så fornem ud, men Christian syntes bare, 

Jeg har undret mig meget over dette fotografi af Manne i Gyngen. Det skabte god næring til den 
tvivlsomme datering af baghusets ombygning i perioden 1921-24. Manne blev født i 1919. Altså er han 
på billedet for gammel til at baghuset ikke skulle være ombygget, hvilket billedet afslører, at det ikke er.
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at den var fuld af huller. Det er fascinerende, 
at Estrid Bannister Good på to sider i sin 
selvbiografi får tegnet en så klar karakteristik 
af Knud Rasmussen. Den indeholder alle de 
stærke overskrifter, som i eftertiden har været 
folkeeje. Knud som den hårdtarbejdende, 
den festglade, som var glad for rusen, den 
kvindekære, charmerende og belevne vært 
og opmærksomme ven og kollega. Det er 
en væsentlig øjenvidneberetning, som virker 
rigtig i modsætning til de biografier, som kun 
burde indeholde oplysninger om personen, 
men hvor biografen også i uheldig høj grad 
får afbildet sig selv.

På trods af trivialiteten i indlysende 
følgeslutninger skal jeg tillade mig at trække den 
indbyggede oplysning i denne artikel klarere 
op. Da Vibeke Fredsøe under vores samtale i 
KRH oplyste, at pejsen i Knuds arbejdsværelse 
har en søsterpejs i murermesterens eget 
hus, så øjnede jeg en mulighed for at få 
dateret baghusets ombygning og dermed 
også dets sammenbygning med selve KRH. 
Jeg drog forkerte følgeslutninger ud fra de 
sparsomme oplysninger, som en opfølgende 
telefonsamtale med Hugo Brofald indbragte. 
Dette blev klart, da jeg ved læsningen af 
“Smørrebrød og Cherry-Blossom” stødte på 
oplysningerne om Estrids bad i vaskehuset, 
som fandt sted omkring februar-marts i 
1928.

Jeg har under arbejdet med denne artikel 
genkontaktet Vibeke Fredsøe. Jeg ville gerne 
have navnet på pejsemurermesteren.  Vibeke 
huskede efternavnet, men ville godt lige 
finde hans fornavn også. Det gjorde hun så 
ved at gå over på Værløse kirkegård, som 
ligger i umiddelbar nærhed af “Rosenhøj”. På 
grund af sin interesse for “Rosenhøjs” historie 
ved Vibeke udmærket hvor murermester 

Petersens gravsted ligger. I øvrigt udmærker 
gravstenen sig ved at være udstyret med 
fotografiske portrætter af Rosa og Hermann, 
som murermesteren hedder til fornavn. 
Det falder godt i tråd med hans tilnavn 
”Fotografen”. Vibeke telefonerede mig, og gav 
mig udover navnet også Hermanns fødsels- og 
dødsår. Da skinnede heldet igennem og med 
det tændtes der en prås for mig. Hermann 
var død i 1928. Altså må ombygningen af 
baghuset og dermed opførelsen af pejsen have 
fundet sted samme år i tidsrummet mellem 
Estrids morgenbad og Hermanns død.

Den snørklede vej til ovenstående indsigt 
understreger med al ønsket tydelighed, at 
Knud Rasmussens uskrevne lov bevarer sin 
gyldighed. “Dens korteste vej mellem to punkter 
er ikke nødvendigvis den sjoveste”.

1 )Hugo Martin Brofald (1920-2005) har 
sit navn efter en hændelse, som hans mor, 
Rosa, var ude for kort før nedkomsten med 
ham. På vej over Knippelsbro snublede og  
faldt hun. Hun frygtede, at faldet havde haft 
skadelig virkning på fostret. Da dette ikke 
viste sig at være tilfældet, gav hun sin søn 
navn efter uheldet – Brofald. 
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Kununguaq i Cyberspace.
Af Claus Oreskov

Det Kongelige Bibliotek har begået en netudgivelse af de 44 bevarede dagbøger, som 
opbevares på biblioteket fra Knud Rasmussens rejser og ekspeditioner fra begyndelsen af  
1900 tallet og frem til 1924. Herved bliver et materiale, der ellers kun kunne benyttes på 
læsesalen i Det Kongelige Bibliotek, tilgængeligt for alle med computer og internetadgang. 
Dagbøgerne rummer etnografiske optegnelser såvel som myter og sagn samt ordlister 
over eskimoiske sprog. Den digitale teknik muliggør, at man kan zoome ind og ud 
samt bevæge søgefeltet omkring i teksten. Herved bliver det muligt at nærlæse utydelige 
passager. De ældste dagbøger stammer fra Knud Rasmussens Laplands-rejse 1901, og så 
følger dagbøgerne fra Den danske litterære Grønlands-ekspedition 1902-1904, den anden 
Laplands-rejse 1906, Den 1. Thule-ekspedition 1912-1914, Den 2. Thule-ekspedition 
1916-1918 og Den 5. Thule-ekspedition 1921-1924. Desuden er Jens Henrik Tiemroths 
registrant over Knud Rasmussens papirer i Hundested Bibliotek og Det kongelige Bibliotek 
ligeledes blevet digitalt tilgængelig. 
Se:
http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/knud_rasmussen/
etnografiske_optegnelser.html

“Det er tidlig Morgen på Toppen af det stejle East-Cape, der danner Sibiriens yderste Forbjerg mod Øst. 
Den første Nysne er allerede faldet over Tinderne og giver Tankerne det første kølige Strejf af Efterår”. 
Denne berømte indledning til bogen:,“Fra Grønland til Stillehavet”; er skrevet direkte af fra dagbogen fra 
Knud Rasmussens ophold ved East-Cape. 
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Jeg er blevet opfordret af Selskabet til at 
genfortælle nogle små anekdoter om Knud 
Rasmussen, som jeg har fra Else Moltke (1888-
1986), der var gift med grønlandsmaleren 
Harald Moltke.

Harald Moltke deltog i Den danske litterære 
Grønlands-Ekspedition 1902-04 sammen 
med Knud Rasmussen. De knyttede et 
venskab, som varede livet ud, og de påstod, 
at de mange gange vidste, hvad den anden 
tænkte. Det kaldte de strålerne, og i deres 
lange korrespondance kan man tit læse 
en indledning, der f.eks. hedder “10.000 
Stråler og så til Sagen”, eller “Kære Ven og 
Strålemester.” Strålerne, sagde de selv, havde 
de udviklet på slæderejserne, mens Harald 
Moltke lå syg på Knuds slæde, og kulden og 
farten gjorde, at de ikke kunne råbe hinanden 
op. Så sendte de et par stråler, og når de om 
aftenen krøb i poserne og talte om dagen og 
vejen, viste det sig, at de tit havde tænkt de 
samme tanker.

Else Moltke mødte første gang Dagmar 
Andersen og Knud Rasmussen i Harald Moltkes 
atelier på Frederiksberg. De to gæster var 
nyforlovede, som de selv. Hun glemte aldrig 
sin forbavselse, da døren gik op, og der stod 
en lang, tynd dame og ved siden af – en lille 
dreng. Det var Knud. Men som så mange 
andre faldt hun for hans charme, de hvide 
tænder i det bronzefarvede ansigt, øjnenes 
spil, det gnistrende, sorte hår og den smukke 
stemme. Knud var med til Else og Harald 
Moltkes bryllup i 1910 på godset Nørager hos 
hendes forældre. Efter vielsen skal han køre 
med Else Moltkes yngste søster i kalechevogn. 

Og det første han siger, er: “Hvad ventes der 
af én, når man bliver puttet ind i en vogn med 
en smuk ung dame? Lad mig få tæppet.” Og 
så tog han det over hovedet og sad i sit telt 
som en sfinx.

På Nørager er der bryllupsmiddag i spisesalen, 
hvor alvorsfulde aner tilbage fra 1600-tallet 
ser til fra væggene. Og de hører en tale, hvis 
lige de med garanti aldrig har hørt før. Det er 
Knud, der taler til sin ekspeditionskammerat. 
Om de fælles, store oplevelser i Nordgrønland. 
Om lidelserne og afsavnet, som rejsen førte 
med sig for Harald Moltke, der var invalideret 
resten af livet. Knud vender sig til sidst mod 
bruden: “Han er en ridder i ordets sandeste 
betydning og med den motivering Else, ønsker 
jeg dig til lykke med Harald.”

Knud Rasmussen var en skattet gæst i 
Moltke-hjemmet på Zahrtmanns Plads 
på Frederiksberg. Han var elsket af husets 
værtspar og deres to døtre Rose og Alette. Han 
kunne alt og turde alt. Det syntes den ældste 
i hvert fald. Det var virkelig en appelsin i 
turbanen, når hun kom hjem fra skole og 
havde veninder med – og så kom onkel 
Knud – malerens model – springende ned 
ad trappen fra atelieret i bjørneskindsbukser 
og med pagehår. Og det gør han en dag i 
januar tæt på Roses fødselsdag, og spørgsmålet 
er selvfølgelig, hvad hun ønsker sig. Rose 
står ikke tilbage for sin farverige onkel 
Tusindkunstner, så hun svarer selvsikkert: “Et 
chokoladeskib med sejl af sukker og matroser 
af marcipan.” Da den store dag kommer, 
får hun noget, der mest af alt minder om et 
påskeæg – og skuffelsen er næsten ikke til at 

Anekdoter om Knud
Af Janni Andreassen, journalist og forfatter til en kommende biografi om Peter Freuchen
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bære. Hvordan kunne han gøre det? For det 
kan da ikke være rigtigt, at han ikke kunne 
finde ud af det?

Else Moltke skabte en tradition med åbent 
hus i sit hjem efter Harald Moltkes død i 
1960. Det var hver søndag fra kl. 15-17, 
hvor hun fortalte om sit liv på herregårdene 
– hun var født Moltke og gift Moltke. Alene 
navnet åbner døre. Men det kunne også være 
historier om polarforskere, hun havde kendt. 
For hun havde stort set kendt alle tidens store 
navne gennem sin mand.

Knud Rasmussen og Peter Freuchen var husets 
særligt gode venner, og for mig blev det til 
en nær og speciel oplevelse af de to mænd, 
som jeg aldrig har mødt. Jeg kunne næsten 
høre Knuds stemme, når han gik rundt 
om spisebordet på Zahrtmanns Plads med 

glasset i hånden og sang Drachmann med 
sin mørke, smukke stemme: “Skænk mig 
vin i dybe skåler”. Knud Rasmussens stemme 
findes som bekendt ikke på bånd, men den 
gjorde et dybt indtryk på dem, der lyttede. 
Også på Else Moltkes søster Bertha, der som 
næsten 100-årig fortalte så varmt om dens 
karakteristiske klang.

Harald Moltkes lange sygeleje, efter et angreb 
af trichinoseinficeret bjørnekød på Den 
litterære Ekspedition, resulterede i, at maleren 
aldrig mere ville se hverken råt eller rødt kød. 
Tartar, roastbeef og rød oksemørbrad var ikke 
på spisebordet på Zahrtmanns Plads. Heller 
ikke efter Harald Moltkes død. Så var det, til 
en middag hos Dagmar og Knud på Sigridsvej 
i Hellerup at Knud glemte den gamle historie 
og langede et pragtfuldt stykke rødt oksekød 
over på borddamen, Else Moltkes, tallerken.
“Det må du medgive mig Else, at kød og kvinder 
– det forstår jeg mig på.”
“Ja.” Svarede hun rapt og langede kødet over 
på hans tallerken. “Kød i hvert fald.”
Der var flere i Knud Rasmussens familie, der 
troede, at de to havde et forhold. Hun var 
smuk, og han var glad for kønne piger. Else 
Moltke kendte godt historien, og var ikke fri 
for at more sig lidt over den. Men Knud var 
den charmerende verdensmand og vildmand, 
og hun var elitær og litterær. Det kunne han 
også være – bare ikke hele tiden. Så den 
historie blev afvist uden tøven af hende. 
Desuden var hun fra landet, hvor man ikke 
levede det vilde liv, som i kredsen, som hun 
kaldte dem med tryk på d’et.
 
Det er velkendt, at Knud Rasmussen følte en 
stærk uvilje, når der blev talt nedsættende om 
andre mennesker. Hans replik på 5. Thule-
ekspedition om Hudson Bay-bestyreren, som 
de andre rakkede ned, er legendarisk. Knud 

En charmerende verdensmand og vildmand
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havde kun ét svar, og det var, at manden jo 
spillede så pænt på grammofon. Men uviljen 
kunne også finde andre udtryksformer.
Til en herremiddag i kjole og hvidt i 
Æresboligen på Carlsberg, var der en herre, 
som ikke var til stede, der blev rakket godt 
og grundigt ned af én i selskabet. Da Knud 
Rasmussen havde siddet og hørt lidt på det, 
rejste han sig, og da han ikke kom tilbage, 
gik en af de andre ud for at finde ham. Og i 
Else Moltkes version blev Knud fundet “ude 
under overstykkerne” i entreen. Der sad han i 
kjole og hvidt i skrædderstilling med lukkede 

øjne. Og med pegefingrene stoppet godt ind 
i ørerne sagde han: “Den fremmede mand skal 
gå – den fremmede mand skal gå.”
 
Og så til en sen aften i København, Dagmar 
og Knud Rasmussen er kommet hjem efter en 
bedre middag med flere berusende drikke, og 
Dagmar har hold på sin mand, da de går op ad 
trappen. Else Moltke fortalte altid historien, 
mens hun satte fødderne tungt i gulvet – i takt 
med Knud – der messer til sin kone: “Det må 
du indrømme Dagmar, at mere ædru mand, har 
du aldrig kendt”.

Knud Rasmussens fødselsdag.

Knuds fødselsdag d. 7. juni fejres d. 15. juni i Lynge Præstegård. 
Kirsten Hastrup, professor i antropologi, vil holde foredrag. Kirsten 
Hastrup er aktuel med bogen om Knud Rasmussen og hans tid: 

”Vinterens Hjerte”. 

I lighed med tidligere fejrer vi Knud Rasmussens fødselsdag med 
underholdning og festligt samvær, hvor der bliver serveret laksemadder. 
Atter i år er festligholdelsen henlagt til Lynge, idet pastor Martin Corfix 
har inviteret Knud Rasmussen Selskabet til at komme og fejre dagen i 

Lynge Præstegård.

Gratis for medlemmer. Det er nødvendigt med tilmelding af hensyn til 
indkøb. Tilmelding kan ske telefonisk til Ib Eisenhardt på 48712824 eller 

på mail ib@krh.dk. Man bedes tilmelde sig senest den 8. juni 2010. 
Medlemmer kan mod betaling af 70 kr. invitere en gæst med.

Der er kun indkørsel til præstegården fra Knud Rasmussens vej. 
Ældre og svagelige kan parkere i præstegården, mens raske og 

rørige henvises til kirkens parkeringsplads på Lynge Bygade skråt 
over for kirken. Herfra kan man gå til præstegården, der ligger på Ved 

Gadekæret 2, 3540 Lynge
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Lørdag d. 15. maj kl. 15:00

Gubben, Nørregade 11B, Hundested

Indkaldelse til generalforsamling d. 27. marts 

blev udsendt til medlemmerne pr. mail af 2. 

marts og ændret til 15. maj i mail og brev til 

medlemmerne af 19. marts. 

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan

6. Fastsættelse af kontingent for 2011

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold 

til § 4, stk. 4, 

Afgående kasserer: 

Hans Engelund Kristiansen

Afgående bestyrelsesmedlem: 

Christian Rasmussen-Sand

Valg af bestyrelsessuppleant. 

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Afgående revisor: Flemming Petersen

Afgående revisorsuppleant: Lars Andersen

8. Eventuelt

Referat
Formand Ib Eisenhardt bød velkommen og 

vi mindedes Hans Engelund Kristiansen med  

et minuts stilhed.

Ad 1. Valg af dirigent. 

Torben Diklev valgt som dirigent. Sekretæren 

fraværende. Bente Andersen referent.

Ad 2. Formandens beretning. 
Fremsendt i nyhedsbrev

Bestyrelsens beretning 2009
Det lykkedes at komme igennem 2009 
med de planlagte aktiviteter til trods for 
Hans Engelunds langvarige sygdom. Hans 
var jo, som I sikkert alle ved, den der havde 
styr på alt, og hver gang han, til trods for 
sygdommen, havde lidt overskud, sad han 
ved sin computer og arbejdede med det 
administrative i selskabet, medlemskartoteket, 
kassererjobbet, salg og forsendelse af div. 
bøger, “Palos Brudefærd” og ikke mindst 
redaktionsarbejdet, opsætning, trykning og 
forsendelse af “Slædesporet”, samt hvad der 
ellers var i selskabets regi.  

Generalforsamlingen 2009 forløb planmæssigt 
som beskrevet i “Slædesporet” nr. 22. Næste 
arrangement, der blev lidt af et tilløbsstykke, 
var den grønlandske gudstjeneste i Lynæs 
Kirke med efterfølgende kaffemik, ledsaget 
af foredrag af Pastor Karen Schroll Fleischer 
og derefter almindelig hyggesnak. Til sidst 
spillede Poul Ringsted, Marianne og Gunnar 
Nobel op til dans. Sidste tiltag var et meget 
fint foredrag med lysbilleder af Klaus Nordvig 
Andersen, der fortalte om sine slædekørsler 
bl. a. en tur over isen fra Christianshåb til 
Isortoq.

Venlig hilsen,
på Knud Rasmussen Selskabets vegne,
Ib Eisenhardt.

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Referat af Knud Rasmussen Selskabets ordinære 
generalforsamling 2010
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Punktet udgik da regnskab 2009 endnu 
ikke foreligger. Det vil blive bekendtgjort for 
medlemmerne, når det foreligger i revideret 
form. Generalforsamlingen havde ingen 
indsigelser mod dette.
Ad 4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet noget forslag.
Ad 5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan.
Knuds fødselsdag d. 7. juni fejres d. 15. juni 
i Lynge Præstegård og Kirsten Hastrup, 
professor i antropologi, vil holde foredrag.  
Der er gratis adgang for medlemmer, og hvert 
medlem kan mod betaling af 70 kr. tage én 
gæst med.
I juli er der i samarbejde med Arktisk Institut 
udstilling i “Fyrgården” i anledning af 100 
året for for Kap York Stationen Thules 
oprettelse.  Udstillingen er støttet af Kaptajn 
Alf Trolles Legat.
Der planlægges et foredrag i løbet af efteråret. 
Nærmere følger.
Ad 6. Fastsættelse af kontingent for 2010. 
Uændret kontingent for 2011, 150 kr. for 
enkeltpersoner og 250 kr. for samboende 
par.
Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Suppleant Kurt Decker indtræder som 
kasserer. Ingen modkandidater.
Claus Oreskov præsenterede kort sig selv. 
Mag. scient. i antropologi, formand for 
Infonor, erfaring som redaktør af flere 
udgivelser. Tilbyder at være ny redaktør for 
Slædesporet.
Afstemning: Christian Rasmussen-Sand (ikke 
tilstede) 0 stemmer
Claus Oreskov 24 stemmer
Blanke 1 stemme.
Claus Oreskov er hermed valgt som nyt 
bestyrelsesmedlem.
Ad 8. Valg af bestyrelsessuppleant. 
Der var på generalforsamlingen tilslutning 
til, at vi ikke behøver at begrænse os til en 

suppleant som nævnt i vedtægterne, men 
at vi godt kan have flere. Hans Christian 
Heickendorf og Knud Michelsen opstillede 
som suppleanter og blev valgt.
Ad 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Fl emming  Pe t e r s en  g enva l g t  uden 
modkandidater som revisior. Lars Andersen 
genvalgt  uden modkandidater  som 
revisorsuppleant.
Ad 10. Eventuelt. 
Der var en livlig diskussion af muligheder 
og indstilling til et fornyet forsøg på 
samarbejde med Knud Rasmussens Hus 
under Industrimuseet Frederiks Værk.  
Generaforsamlingen tilkendegav positiv 
indstilling til samarbejde i det omfang det 
er muligt. Udstillingen i “Fyrgården” blev 
nævnt som et godt emne til samarbejde.  
Knud Michelsen tilbød at kontakte Knud 
Rasmussens Hus og Industrimuseet Frederiks 
Værk.
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 16:15 
efter afvikling i god ro og orden.
Bente Andersen, referent
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Thule 100 år

I år er det 100 år siden, Knud Rasmussen og Peter 
Freuchen sejlede til Kap York distrikt for at grundlægge 
Kap York Stationen Thule ved foden af Dundas fjeldet. 

Stationen tjente tre formål. 

Som butik skulle den forsyne polareskimoerne med 
europæiske varer for deres fangst, arktisk elfenben 

og hovedsagelig ræveskind. Skindene blev solgt 
på auktioner i Europa og overskuddet fra salget 

finansierede i stor udstrækning Thule-ekspeditionerne. 

Udforskningen af eskimokulturen var Stationens andet 
formål. 

Ved sin permanente tilstedeværelse tjente Stationen 
sit tredje formål, nemlig at sikre Nordvestgrønland for 

Danmark.

Fyrgården i Hundested viser i juli en udstilling om Thu-
les første 27 år, indtil staten tog over i 1937. 

Der er åbent tirsdag til søndag kl. 12 – 16. 

Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Knud 
Rasmussen Selskabet, Arktisk Institut, Industrimuseet 
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