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Ejnar Mikkelsen er en af de store danske grønlandsrejsende, og der er aldrig lavet en biografi om ham.
Gyldendal har udgivet hans egne bøger, og nu er tiden kommet til at sætte Ejnar Mikkelsen ind i en større
sammenhæng. Af de gamle grønlandsforskere er Knud Rasmussen og Ejnar Mikkelsen de to, der har haft
størst betydning for forholdet mellem Grønland og Danmark – men på hver deres måde – Mikkelsens måske
den største, hvis det hele skal gøres op. Om nogen blev Ejnar Mikkelsen manden på Grønlands østkyst. Han
var med fra den første korttegning af den ukendte kyst, han mødte befolkningen i deres helt oprindelige kultur,
han overlevede mirakuløst tre år i Nordøstgrønland sammen med Iver Iversen. Det gjorde ham verdensberømt.
Så kom en række år, hvor han især arbejdede som journalist. Han var i Karelen under Vinterkrigen, han skrev
fra de baltiske lande og fra konflikten i Ruhr-distriktet, og han skrev fra Mexico og fra Argentina.
Mesterstykket var grundlæggelsen af Scoresbysund, der fik afgørende betydning ved forhandlingerne i Haag,
hvor hele Grønland blev dansk. Så blev han hvalfanger og ekspeditionsleder, inden han som den første fik
stillingen som inspektør for Østgrønland. Under krigen måtte han flygte til Sverige. Han blev hentet videre til
USA, hvor han sammen med diplomaten Henrik Kauffmann arbejdede på af sikre Grønland som en del af
Danmark og især som en del af den vestlige verden. Dermed kom han også til at arbejde for en udvikling, der
på en og samme gang sikrede den østgrønlandske befolknings fortsatte eksistens og samtidig fjernede dem fra
deres oprindelige kultur. Det er således ikke en snæver biografisk bog, forfatteren har skrevet. Den ser det

biografiske i en større historisk og politisk sammenhæng med offentligheden som en del af udviklingen. Den
er ydermere skrevet medrivende og rigt illustreret med aldrig tidligere publicerede privatbilleder.
Faderen var missionæren Christian Rasmussen, som boede og fungerede som præst og. MAAGAARD Otto
vicedirektør i.
Thuletøj. Knuth var søn af Eigil Knuth og Marie f. Biografi. A must see Posterne kan indeholde biografi,
somme tider lidt, somme tider mere, personens arbejdsliv, hvem forældrene er, hvilke kurser de har deltaget i,
medaljer. phil. Billed galleri af Jesper Schytt - abstrakt, erotisk unik stil. MAAG Hjalmar direktør. A must
see Posterne kan indeholde biografi, somme tider lidt, somme tider mere, personens arbejdsliv, hvem
forældrene er, hvilke kurser de har deltaget i, medaljer.
CARBEL Christian konsul, Stålets vilje.
Af Christian Kaaber. Af Christian Kaaber.
Knud Rasmussen blev født i Jakobshavn, det nuværende Ilulissat, i Grønland.
Biografi. Mogens Nykjær var indtil sin pensionering lektor i Kunsthistorie ved Aarhus Universitet og har
haft italiensk kunst og kultur som sit. Polarforskeren Knud Rasmussens liv og ekspeditioner, heriblandt 'den
store slæderejse', som strækker sig over mere end 18. Biografi. M.
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