
En	polarfarer	i	Risskov	
Jens	Gundahl	Knudsen	(1876-1948),	som	har	boet	i	Risskov,	deltog	i	Danmark-ekspeditionen	til	
Nordøstgrønland	1906-1908.	
	
Af	Knud	Erik	Balle	

Jens	 Gundahl	 Knudsen	 blev	 født	 i	 Tversted,	 Vendsyssel	 1876	
som	søn	af	skolelærer	Carl	Christian	Rudolf	Knudsen	og	hustru	
Andrea	Marie	Sindahl.	
Han	 blev	 udlært	 snedker	 i	 Hjørring	 og	 drog	 der	 efter	 mod	
hovedstaden	 1896.	 Først	 til	 Frederiksberg	 og	 i	 1898	 fik	 han	
bolig	 på	 Vesterbro	 i	 København.	 Her	 lærte	 han	 en	 fraskilt	
kvinde	at	kende,	med	hvem	han	fik	en	"uægte"	søn	i	januar	1899	
–	forældrene	blev	viet		31.	august	1900.	
Efter	at	have	boet	på	Nørre-	og	Østerbro	i	nogle	år	og	ernæret	
sig	som	bygningssnedker,	ansøgte		Jens	Gundahl	Knudsen	om	at	
rejse	med	Danmark-ekspeditionen	til	Nordøstgrønland	med	det	
formål	at	udforske	og	kortlægge	den	nordligste	østgrønlandske	
kyst.	
Ekspeditionens	 leder	 var	 journalisten	 og	 forfatteren	 Ludvig	
Mylius	 Erichsen,	 som	 1902-04	 havde	 været	 leder	 af	 den	 så-

kaldte	 "Litterære	 Ekspedition"	 til	 Vestgrønland.	 Sammen	med	
premierløjtnant	 og	 kartograf	 Niels	 Peter	 Høegh	 Hagen	 havde	

han	planlagt	at	sejle	så	nordligt	i	isfrit	farvand	som	muligt.	Oprette	en	permanent	vinterlejr	og	
med	hundeslæde	udforske	området.	
Jens	Gundahl	Knudsen	var	hyret	som	skibstømrer	til	vedligeholdelse	af	skib	og	materiel,	samt	
være	med	til	at	bygge	hytter	til	overvintring.	Et	tidligere	sælfangerskib	blev	ombygget	og	døbt	
"Danmark".	Det	forlod	København	24.	juni	1906	med	proviant	og	materialer	til	tre	år.	Kursen	
blev	 sat	 mod	 Færøerne,	 hvor	 der	 skulle	 hentes	 et	 par	 grønlandske	 fangere,	 cirka	 70	
slædehunde	plus	en	del	skindbeklædning	til	ekspeditionsmedlemmerne.	Efter	et	kort	stop	på	
Island	for	at	supplere	kulforsyningen	gik	rejsen	endelig	mod	Nordøstgrønland	for	at	finde	en	
nordlig	ankerplads,	inden	isen	igen	lagde	sig	tykt.	Det	skulle	vare	længe	inden	man	hørte	nyt	
fra	ekspeditionen.	
	

	
Danmark-ekspeditionens	deltagere	inden	afrejsen	fra	København	

	
Planen	var,	at	man	skulle	kommunikere	via	norske	fangstbåde,	som	ofte	arbejdede	i	området,	
men	"Danmark"	var	landet	noget	længere	nordpå	end	man	havde	regnet	med.	

Jens	Gundahl	Knudsen	



Ekspeditionen	fik	12.	august	1906	landkending	af	Østgrønland.	Efter	en	vanskelig	sejlads	gen-
nem	pakisen	gik	de	den	13.	august	i	land.	Her	efter	sejlede	de	yderligere	nordpå	langs	kysten,	
indtil	pakisen	blev	uigennemtrængelig.	Her	blev	udlagde	et	depot	til	senere	brug.	Skibet	sej-
lede	lidt	sydpå	igen	og	gik	i	"havn"	i	 læ	af	Kap	Bismarck.	Man	besluttede	at	lade	skibet	ligge	
her	under	hele	 ekspeditionen.	 Stedet	 blev	 kaldt	Danmarkshavn	 (i	 dag	 er	Danmarkshavn	 en	
vejrstation).	
	

Gundahl	Knudsen	gik	straks	i	gang	med	at	bygge	over-
dækning	af	skibets	dæk,	så	døre	og	luger	var	beskyttet	
mod	vind	og	vejr.	På	land	byggede	han	huse	og	en	me-
teorologisk	 station.	 Et	 af	 husene	 blev	 kaldt	 "Villaen"	
eller	 "Danmarks	 Minde".	 Dette	 hus	 står	 endnu	 i	 dag.	
Han	 lavede	 også	 trædele	 til	 hundeslæderne,	 som	 de	
grønlandske	 fangere	 surrede	 sammen	 på	 grønlandsk	
vis.	 Efteråret	 gik	med	 træningsture	med	hundeslæde	 i	
alle	 retninger,	 hvor	 der	 blev	 tegnet	 kort	 og	mod	 nord	
udlagt	depoter.	Jens	Gundahl	Knudsen	deltog	også	i	dis-
se	slædeture.	Blandt	andet	en	45	dage	lang	tur	sammen	
med	 Peter	 Freuchen	 og	 geologen	 Hakon	 Jarner.	 Der	
blev	også	jaget	for	at	skaffe	hundefoder.	
	
	

	
	

	
	

	
Endelig	den	28.	marts	1907	kørte	10	svært	be-
læssede	hundeslæder	mod	Grønlands	nordspids.	Der	skulle	udlægges	depoter,	og	efterhånden	
som	slæderne	blev	tømt,	kørte	de	atter	sydpå.	Til	sidst	var	to	hold	på	hver	tre	mand	tilbage,	
som	skulle	udforske	hver	sit	område.	Det	ene	hold,	Mylius	Erichsen,	Høegh	Hagen	og	Jørgen	
Brønlund,	kom	på	en	kæmpe	omvej	ind	i	bunden	af	den	200	km	lange	Danmarksfjord	i	stedet	
for	af	følge	kysten.	Dette	og	nogle	fejlantagelser	om	kystlinien,	gjorde	at	de	kørte	for	langt	væk	
fra	depoterne.	Alle	tre	omkom.	
Da	de	tre	mænd	ikke	kom	tilbage,	blev	at	sat	ind	på	at	undsætte	dem.	Men	om	sommeren	var	
længere	slæderejser	ikke	mulige.	Først	da	isen	begyndte	at	lægge	sig	i	september,	kom	et	und-
sætningshold	af	sted	fra	Danmarkshavn.		
	

	
Jørgen	Brønlund														Mylius	Erichsen											Høegh	Hagen	

Jens	Gundahl	Knudsen	ombord	på	"Danmark"	

"Danmarks	Minde"	i	Danmarkshavn	



	
"Danmark"'s	vinterkvarter	–	Danmarkshavn	

	
Jørgen	Brønlunds	 lig	 blev	 fundet	 i	 en	 kløft	 på	 Lambert	 Land	 sammen	med	 hans	 dagbog	 og	
Høegh	Hagens	kortskitser.	Dagbogen	fortalte,	at	de	to	andres	lig	lå	midt	i	"79	Grader	Fjorden"	
ved	en	bræ.	De	blev	dog	aldrig	fundet.	
	
Den	21.	 juli	byggede	alle	ekspeditionens	resterende	medlemmer	en	cirka	4	1/2	m	høj	 sten-
varde	med	et	trækors	i	nærheden	af	Danmarkshavn	til	minde	om	Mylius-Erichsen,	Brønlund	
og	Høeg	Hagen,	og	da	den	var	rejst,	samledes	alle	om	den	og	sagde	et	sidste	farvel	til	de	tre	
døde	kammerater.		
	
23.	august	1908	vendte	ekspeditionen	hjem	til	København.	De	25	overlevende	fik	hver	fortje-
nestmedaljen	i	sølv	med	spænde	og	en	hædersgave	på	1.000	kr.	
På	Langelinie	 i	København	blev	 i	1912	rejst	en	mindsten	for	de	tre	omkomne.	Og	 i	Godthåb	
(Nuuk)	en	mindsten	for	Jørgen	Brønlund.	
Ekspeditionen	havde	nået	de	opstillede	mål.	Vigtigst	af	alt	havde	den	påvist,	at	Peary-land	ik-
ke	var	en	ø,	som	U.	S.	A.	kunne	gøre	krav	på.	
	
Jens	Gundahl	Knudsens	hustru,	Sofie	Louise	Magdalene	Welblund	(født	Jensen)	var	død	mens	
han	havde	været	væk.	Hun	døde	23.	maj	1907.	Deres	to	børn	kom	i	pleje	hos	Gundahl	Knud-
sens	forældre	i	Tversted.	De	kom	ikke	tilbage	til	deres	fader,	men	blev	i	Nordjylland.	
	
Jens	Gundahl	Knudsen	slog	sig	ned	som	købmand	i	Højslev	ved	Skive.	Den	5.	juni	1910	giftede	
han	sig	med	Helga	Mortensen	i	Skt.	Pauls	Kirke,	Aarhus.		
Han	står	stadig	som	købmand	i	kirkebogen	ved	datteren	Ingers	fødsel	 i	Aarhus	6.	december	
1910.	
	
Jens	Gundahl	Knudsen	var	ikke	færdig	med	Grønland.	I	løbet	af	1910	rejste	han	tilbage	for	at	
arbejde	som	forvalter	hos	"Grønlands	Minedrifts	Aktieselskab",	som	drev	to	miner	på	Grøn-
land.	Han	var	indtil	maj	1912	ansat	ved	Kobberminerne	ved	Ivnatsiaq	syd	for	Ivigtut.	Ud	over	
forvalterjobbet	passede	han	også	den	lokale	butik.	
	
Mens	han	var	på	Grønland,	boede	hans	kone	og	datter	Skt.	Pauls	Gade	7b	i	Aarhus	hos	konens	



søster,	enken	Dorthea	Louise	Mortensen.	Der	boede	familien	stadig,	da	datteren,	Sigrid,	blev	
født	 19.	 marts	 1913.	 Den	 gang	 var	 Jens	 Gundahl	 Knudsen	 formand	 –	 sandsynligvis	 vejfor-
mand.	
Da	sønnen	Rudolf	blev	født	14.	november	1914	boede	familien	Gundahl	Knudsen	i	Steen	Bli-
chers	Gade	31,	Aarhus,	og	faderen	var	entreprenør.	
I	folktællingen	1916	var	familien	flyttet	tilbage	til	Skt.	Pauls	Gade.	Denne	gang	nummer	49	på	
hjørnet	af		Skt.	Anna	Gade.	Men	i	Aarhus	Vejviser	1920	boede	de	i	Godthåbsgade	15.	
	
Allerede	 februar	 1921	 (folktælling)	 boede	 Jens	 Gundahl	 Knudsen	med	 sin	 familie	 i	 en	 villa	
Bakkeallé	15	i	Åbyhøj.	

	
Som	 entreprenør	 arbejdede	 han	 med	 vej-	 og	
kloakarbejde.	 Fortrinsvis	 for	 kommunerne	 i	 og	
omkring	 Aarhus.	 Sideløbende	 med	 entrepre-
nørvirksomheden	 drev	 Jens	 Gundahl	 Knudsen	
afholdshotel	 i	 Lystrup	 udenfor	 Aarhus.	 I	 1923	
ansøgte	han	Aarhus	Amt	om	bevilling	til	bevært-
ning	 uden	 udskænkning	 af	 stærke	 drikke.	 Til	
formålet	havde	han	 lejet	ejendommen	Bygaden	
1	 i	 Lystrup.	 Selv	 boede	 han	 Bygaden	 10	 (fol-
ketælling	1925).		
	
Jens	Gundahl	Knudsen	må	have	opgivet	Lystrup	
Afholdshotel	 inden	 1930,	 for	 da	 boede	 han	 i	
Vejlby-Risskov	 Kommune,	 Villa	 Urania,	 Skole-

vangs	Alle	67	(tidligere	Lerbækvej).	
Inden	1940	var	Gundahl	Knudsen	flyttet	til	Pilevej	9	i	Risskov,	hvor	han	boede	indtil	sin	død	
28.	april	1948,	72	år	gammel.	
Sønnen,	Rudolf	Gundahl	Knudsen,	købte	ejendommen	Pilevej	9	i	maj	1966	for	95.000	kr.	
	
Kilder:	
Vejlby-Risskov	Lokalhistoriske	Arkiv	
"Mindeblade	om	Danmark-ekspeditionen	1906-08"	af	Fritz	W.	Bistrup,	Arktisk	Institut,	
Charlottenlund	1983	
"Danmarks-ekspeditionen	1906-08"	af	Ingvard	Olsen,	Handels-	og	Søfartsmuseet	Kronborg,	
Årbog	1959	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bygaden	1,	Lystrup	–	nuværende	Danbolig	Lystrup	


