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F o r o r d .

Da i dette Foraar en Commisston nedsattes, som as Hs. Maje- 

stat Kongen erholdt det Hverv, for tredie Gang at overveie de 

gronlandffe Handelsforhold, navnlig en med Hensyn t i l  Indførelsen 

af et friere Handelssystem, folte vi Kald til, atter offentlig at ud

tale os om det grønlandske Handelsvcesen, fornemlig for at gjen- 

tage den i en af os forhen udgiven Brochure fremsatte Mening, 

at „Gronlands Colonisation" er den eneste rigtige og mulige 

Vei, t i l  at sikkre og udvide Handelen paa Gronland.

V i maatte imidlertid indsee, at det ikke var nok t i l  dette 

Oiemed, at skrive en Afhandling om „Handelen", hvad vi forst 

havde bestemt, men at v i, for at gjore denne forstaaelig for den 

profane Laffer, nogenlunde burde omfatte det hele grønlandske 

Vasen —  og Afhandlingen vorede herved t i l  en lille Bog.

Hensigten med dette Skrift er derfor: 

at give den med de gronlandffe locale Forhold Ubekjendte en Lede- 

traad, t i l  en rigtig Opfattelse af Grsnlands Vard for Dan

mark som Coloniland betragtet,

at oplyse i hvor siet et Forhold den ringe Befolkning i  Gronland 

ftaaer t i l  de der tilstedeværende Erhvervkilder,

—  og endelig, som bomarket, at begrunde, at „Gronlands Coloni-
-



V

erii
>

I -

s

1

!

sation", eller om man v il,  en Udvidelse af Befolkningen, 

ivcrrksat ved friere Handelsinstitutioner, er lige saa nsd- 

vendig som udforlig, ligesom at denne kan gjennemfores 

uden en voldsom Indgriben i det hidtil beftaaende Monopol

handelssystem.

Det er iovrigt en Selvfolge, at vi paa et isoleret Opholds

sted, fjern fra al Jntelligents, under Arbeidet har havt store Van

skeligheder at overvinde. Det er imidlertid vort Haab, at Skrif

tets Ufuldkommenheder derfor ikke udelukkende tilregnes Forfatteren.

Hesse lse ,  den 31te December 1851.
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Beliggenhed og Storrelse.

^ )n d e r samme B rede -P a ra lle l som Christiania i Norge, 59" 

49^ N . B ., 224 M ile  vestligere, er den sydligste P yn t as 
G ronland: C a p -F a rve t; altsaa 60 M ile  sydligere end den 
sydligste P yn t af Is la n d . Fra Cap - Farvel strcekker sig den 
af Danmark koloniserede Vestkyst i omtrent retvisende Nordvest 
og derefter Nord 200 M ile  t i l den nordligste C olon i, Upper- 
navik, norden for hvilken Landet forandrer Retning —  efter 
Ross og P a rry  — vest i og rim eligviis  staaer i landfast For
bindelse med Amerika.

A f Gronlands Dstkyst er nu en Strcekning sydligst og 
adskillige Punkter nordligere bekjendte, saa at man med tem

melig Noiagtighed kan bestemme den gronlandfle Halvoes 
Storrelse t i l 21,000 geographiske Q vadra tm ile , fra den 73de 
Bredegrad t il Sydspidsen — Cap-Farvel.

E t Begreb om Gronlands Beliggenhed og Storrelse v il 
saaledes vcere givet, for D en , der ikke v il gjore sig den Ulej
lighed ved Kortet at orientere sig.



Vestkysten.
Denne mod Davisstrcedet vendende Kvst bestaaer af en 

fortlobende Fjeldrcekke, hvis Toppe ere bedcekkede med evig J is  
o: Jisbrce, hvilken endog mange Steder har udfyldt de mellem
liggende Dale —  ja flere af Fjordene, de saakaldte Jsefjorde.

Under Hoilandet forefindes dog hyppigt betydeligt Un

derland, der, iscer omkring Fjordene i Julianehaabs D istrict. 

endog efter enropceiffe Begreber, kan kaldes „ f ljo n t" * ) .  Udenfor 
dette Underland har Kysten et Hegn af mangfoldige storre og 

mindre D e r, som beflytte den eneste Communicationsvei man 

har mellem de forfljellige Etablissementer: Soveien.
Derne ere vel greesbeklcrdte, eller have greesbeklerdt Un

dertand, dog findes dette i hoiere Grad norden for Colonien 

Frederikshaab, end svd for Samme, da den her om Sommeren 

Landet omgivende S to r iis  rim eligviis hindrer Vegetationen, 
saa at en hoi Grcesvcert kun er at finde paa og omkring de 

af Gronlcenderne forladte Huustomter.
A f Trcesorter er kun Enen almindelig, den vorer knud

ret hen ad Jorden endog paa en meget nordlig Brede. Syd 
paa Landet forefindes dog ogsaa B irken, Ellen og Nonnen 
oppe ved Fjordene, meest paa Skyggesiden, den Forste fine 

Steder i betydelig Mcengde som lav Understov, de Sidste der
imod kun enkeltviis, fornemmelig i Tessermint - Fjorden ved 

Neunortelik.
Vestkysten har kun faa storre Bugter, de mærkeligste ere 

D isko-Bugten, af hvilken det inderste bencevnes 
Sydoftbngten,

B aa ls-R iv ie r, og 
Julianehaabs-Bugten,

*) See: »Den grsnlandste Handel sat i Forbindelse med Gronlands 
Colonisation, 1846, af Ross.
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hvilke im idlertid, ligesom de mange Fjorde —  af hvilke Ome- 

naks-Fjorden er den betydeligste —  der danne Indsn it i Lan
det, dog kun have en i Forhold t i l deres Storrelse ringe Dybde 

—  rim eligviis intetsteds over 20 M ile  fra Jndlobet mellem 
de yderste Der.

De hoieste Fjelde paa denne Kyst, blandt hvilke R e d e 
k ammen  ved Julianehaab maaffee er det allerhoieste, hceve 

sig —  efter Graah —  3,500 a 4,000 Fod over Havets 
Overflade.

Vestkysten er inddeelt i tvende Jnspectorater med Fjorden 

R u m m e l p o t t e n  t i l  Grcendseflcel, og Danmark har paa denne 

Kyst folgende saakaldte Colonier, nemlig:

I  nordre Inspektorat:

Godhavn............ paa 69" 14' N . B . ,  Scedet for nordre I n 
spektorat.

Egedesminde... paa-68" 43' —
C lau sh avn___  paa 69" 7 ' —  var forhen et Anloeg

under Christianshaab, 
der nu er nedlagt.

Jacobshavn . . .  paa 690 13' —
Rittenbenk......... paa 69" 41 ' —
O m enak............paa 70" 41 ' —

Upernavik. , . . .  paa 72" 48 ' —

»

I  sonore Inspektorat:

Holsteinsborg. .  paa 66" 50' N . B . 
Ny-Sukkertoppen paa 650 20' —

Godtyaab.........  paa 64" 10' —

Fistencesset. . . .  paa 63" 4 ' —
Frederikshaab . .  paa 62" 0 ' —
Julianehaab . . .  paa 60" 43 ' —

Scedet for sondre I n 
spektorat.

i v
»

j



Under disse Colonier sortere mange mindre Etablisse

menter, anlagte for Handelens Skyld, blandt hvilke:
Anlcegget Neunortelik paa 60" 8^ N . B . i denne Be

tragtning er af Betydenhed.
Landet er inddeelt i 8 M issionariater og har 10 Kirker 

eller, som de nogle Steder kaldes, Bedehuse.
Herrnhutterne eller de mcehriste Brsdre have desuden 4 

Etablissementer i  Sydgronland med 4 K irker:
Ny-Herrnhut, ved Godthaab,

Lichtenfels, ved Fiffencrsset,
Lichtenan paa 60" 31^ N . B . og 

Friederichsthal paa 60" N . B ., 
som ere anlagte ene for Missionsvoffenets S ky ld , uden H an

delsberettigelse.
Alle de ovenncevnte Etablissementer ere, for Besejlingens 

S ky ld , anlagte saa yderligt som passende Byggepladse fore

fandtes, stjondt det ikke kan ncegtes, at s. E r. Julianehaab, 
der ligger 3 M ile  inde i F jorden, er for langt fra Far- 

vandet.
Climatet paa Vestkysten er sundt, idetmindste at domme 

efter Europæernes Sundhedstilstand, da disse i Almindelighed 

opnaae en hoi Alder. Vel kan Enkelte hjemsoges af Skjorbug, 
men v i troe, at for megen Stillevceren tildeels foranlediger 

dette Onde. I  Nordgronland er Vinteren selvfolgelig meget 
streeng, ister ved de tvende nordligste Colonier, medens den i 
Sydgronland i Julianehaabs D istrict sjelden er af Betydenhed. 
Det horer t i l  Sjældenheder, ar Thermometret her synker under 
16^ A  ^  hyppigt indtræffer med sydlige Vinde T ovrir midt 
om Vinteren. Derimod formene v i ,  at Vindene sydpaa Lan
det ere haardere end nordpaa, stjondt Sydosten blaffer orkan
agtig nofften ved alle Fjorde, medforende en lummer Luft, 
Nogle, vistnok feilagtigen, ville tilskrive Indflydelsen as Vulka

ner inde i  Landet. A f disse sidste kjender man ingen i G ron-



lan d ; paa en De 2 M ile  syd for Lichtenau, Onartok, findes 

to varme Kilder.
Det er iovrigt a lm inde lig t, at Vinden om Sommeren, 

med godt Veir, blceser ind ad Fjordene, den saakaldte „Iserser- 

nak"; jo hoiere man kommer op i disse, desto ftcerkere er den, 
men stiller altid af om Aftenen. Taagen, som ved Sokanten, 

fordi den avles af Isen, er saa hyppig, naaer sjeldent ind i 
Landet, men bliver staaende paa de udenfor liggende hoie For

bjerge og Der.

Gstkysteu.

Ligesom Dstkysterne af alle andre Polarlande ere ulige 

barskere, end Vestkysterne, saaledes er ogsaa den gronlandste 

Dstkyst baade koldere og goldere end dette Lands Vestkyst.

B lo t en Snees M ile  hiinsides C a p - F a r v e l ,  er denne For- 

stjel paafaldende, og man troer sig pludselig henflyttet t i l  en 
meget hoi Bredegrad, hvortil sikkert ogsaa soerdeles bidrager 
den paa Landet altid tvingede H avns rr: S to r iis .

Med Hensyn t il denne K yst, ville v i im idlertid tillade 
os at henvise t i l  Graahs „Undersogelses-Reise t i l  Dstkysten af 
Gronland, 1832," i hvilket S krift Loeseren desuden v il forefinde 
det væsentligste med Hensyn t i l  Opklaring af h iin  af Eggers 
og W ormstjold, hver paa sin Maade forsvarede Hyppothese, 
om „det gamle Gronlands sande Beliggenhed". Graah under

stotter den Forstes Formening; v i for vor Deel finder —  for
uden de mangfoldige Bygningsfragmenter fra de gamle Is læ n 
deres, eller som de i Fortiden kaldtes, Gronlcenderes, T id  i 
Sydgronland, isoer i Julianehaabs D istric t — at Forfljellen 
paa Climatets V irkn inger, paa begge de omtvistede S ider af 
Landet, maa voere tilstrækkelig, til at overbevise, idetmindste den 
der har havt Leilighed t i l at sammenligne disse, om , at vore ^



islandske Forfcedre aldrig kan have bygget og boet paa den, 

frem for Vestkysten i saa ringe Grad begunstigede Ostkyst —  

med mindre der engang skulde studes et nu ubekjendt L16ora6o 
norden for den 65de Bredegrad.

Inderlandet.

Indenfor den Barriere af temmelig hoie Fjelde, som om

give Gronlands bekjendte Kyster, er Landet ubekjendt, og v i 
vilde derfor ikke have havt Anledning t i l  at omtale dette Jn - 
derland, dersom v i ikke, med Hensyn t i l  dets Beskaffenhed, hyl

dede en fra den almindelige afvigende M ening.

Uden videre Betænkning antage de fleste Forfattere, der 

blot ncrvne Grenland, nemlig: at denne 21,000 Ovadratm ile 
store Halvees In d re , er begravet under et uhyre Jisdcrkke. 
V i  kunne na tu rligv iis  ikke fere uomstedelige Beviser for R ig 

tigheden af en modsat Anskuelse — men, v i have den nu en
gang; v i troe, at et fa« stort Jnderland sine Steder maa synke 
sig under Sneegrcendsen saa lavt, at det, naar Jisbrceen uden

for det kunde overstiges, maatte kunne berejses — og v i ville, 
t i l  Begrundelse af denne Formening, anfore et P a r M otiver, 
som —  det forekommer os saa —  ikke ere saa aldeles forkastelige.

I  Kjobenhavnspoften N r. 4 7 , 1847, have v i allerede 
fremsat det forste af disse, i en Artikkel med Overskrift: „R ens
dyret i  G ronland". Den Deel af samme v i her finde Anven
delse for, gjengive v i i Nedenstaaende:

„ ------------- Det er uden Betænkning almindeligt antaget,
at hele Gronlands Ind re  er en fast Jismasse, en Hypothese, 
der skotter sig paa den Kjendsgjerning, at v i see Kystlandets 

Fjelde bedcekkede med evig J is ,  og Jisbrcrerne adskillige Steder 

flyde ud i H ave t, endog paa den sydligste Brede i Landet. 

Endnu i den nyere T id  er denne M ening bestyrket, idet v i see



Capitain Graah herom udtale sig saaledes*): „„m en Overlan
det er her (et Sted paa Ostkysten) som a l l e v e g n e  beklcedt 
med Jisbrce.""

E r Talen om Beviset for denne Paastand, saa have v i 

kun dette: D a  Gronland er omgivet af temmelig hoie med 
J is  bedcekkede Fjelde, saavel paa Vestkysten som den bekj'endte 

Deel af Ostkysten, saa folger heraf,' at det indre Land maa 

vcrre en fast Jismasse; men hvor utilfredsstillende dette B ev iis  
er, v il letteligen skjonnes, naar man sammenligner Gronland 
med alle andre nordligere Lande, tager i Betragtning den 

umaadelige Landmasse dette Land indeholder —  der, om end 

alene tages Hensyn t i l Rensdyrets Levested, udenfor hvilket v i 
her ikke ville gaae, imellem ven 64de og 69de Brede- 
g ra d , udgjor henved 8000 Q vadra tm ile , altsaa et storre

* F

Fladeindhold end Norges, ligesaa stort som S verrigs og over 

dobbelt saa stort som Finlands — og endelig tager Hensyn 

t i l ,  at den store Mcengde Rensdyr i Landet, der beviisligen 
nok alle komme fra det In d re , ikke kunde vcere, naar Jnder- 
landet var lutter Jisbrce."

„F o r at oplyse dette noget noiere, maa jeg tillade mig 

at bemcrrke Folgende":
„Ved at betragte de andre nordlige Lande under samme 

Bredegrader som ovenfor angivne, bor v i sammenlignelsesviis 
forsi henvise t il de store sideriske Landstrcrkninger. De stberiske - 
Bjerge, iscer Nralbjergene paa Grcendsen, ere ulige hoiere end 
de gronlandske, men Landet scenker sig mov J is h a v e t, og 

stjondt Climatet her er meget strcengere end i G ron land, fo r
medelst denne Scenkning mod Nordost og Jordbundens salt
holdige Beskaffenhed, er det dog beboet p letviis lige op t i l

*) Underssgelses-Reise t i l  Dstkysten af Gronland, af W . A. Graah, 
Pag. 95.



Jishavet, har Vegetation nok t i l Rensdyrets O p h o ld , og er 
bereist i mangfoldige Retninger."

„D e t europæiske Rusland, under den angivne Brede, er 
bestylMt af de uralske B jerge, udentvivl derfor et ulige bedre 
Land end h iin t,  uagtet Vinterkulden her vistnok er ftrcengere 
end den grønlandske*), er dyrket; med Staden Kola under 68" 
5 2 ';  altfaa t i l  at bevise i alle Retninger."

„D e t svenske Lapland og Nordlandene, som ftrcekke sig t i l  
den 69", er som bekjendt Rensdyrets Hjem, overalt beboet, og

uagtet den nordlige Brede cultiveret, sine Steder ind til 
Agerbrug."

„Finmarken og Lapmarken i Norge, lige op t i l Nordcap 
paa 7 1 " 1 0 ' Brede, beboes overalt a f Finner og Lapper, der 
fornemmelig leve af Rensdyret."

„ Is la n d , uagtet meget bjergfuldt og iisbedcekket. har dog 
i en betydelig Hvide over Havet udstrakte Grcessletter, og er 
t il at bereise i alle Retninger,*) lige op t i l  C a p  N o r d  paa 
66" 30 ' Brede."

„Endelig er Nordamerika under oftmeldte Brede vel tildeels 
ubekjendt, dog vide vi saa meget, at det er temmelig fr it  for 

Bjerge, beboes af Indianere og Eskimoere, hvilke sidste bereise

Landet i Hundeflcede, samt at Rendsdyret ogsaa her har 
hjemme."

„Uagtet a lt dette skulde ^Gronland alene vcere en u til-  
gjcengelig, tcetfluttet, iisbedcekket Bjergmasse af 8000 Q vadrat- 

miles Udskrcrkning, ja ,  af mere end den dobbelte Stvrrelse, 
dersom v i v ille  gaae lcengere Syd og Nord end antaget. 

Dette synes a ltfo r urimeligt at supponere, og, det v il derfor

*) See samme S krift Pag. 55 nogle Bemcerkninger om Climatet.

*) Rensdyret er tilfo rt, men findes nu kun i vild Tilstand i Znder- 
landet.



vist ikke vcere nogen phantastist Hvpothese, at modscette denne 
Anskuelse den ifolge det Foregaaende ingenlunde urimelige P aa

stand: — A t Gronland i stt Ind re  har Egne, som scenke sig 

under Sneegrcendsen, og at disse ere t i l  at bereise med hen

sigtsmæssig Befordring, efter at de yderste B jerge, der dog, 
naar undtages nogle fremragende Toppe, som H j o r t e t a k k e n ,  

K u n n a k ,  ikke reise sig med deres J isb lin k , mere end 2 a 
3000 Fod over Havet, ere overstredne."

„O g  hvad der iscer bestyrker denne Formening er netop 

Rensdyrets Ophold under de angivne Bredegrader. A t de af 
Jisbrcren sremstikkende golde Fjeldtoppe skulde afgive Ncering 

nok for en saa uhyre Mcengde D y r ,  som rim eligviis befinde 
sig i Jnderlandet (a f G  ro n Isenderne studes paa Kystfjeldene 

aarlig omtrent 20,000 S tkr.), er ikke t i l at antage; det synes 
derfor udenfor T v iv l, at der i dette, saameget mere da Rens

dyret ikke som Fjeldgjeben og Steenbukken foretrækker H oilan- 
det for Dalene, maa findes saadanne Lavlande, endogsaa Ost- 
kysten mellem den 6ode og 69", kan vcere el saadant Lavland med 
indlobende Bugter og Fjorder, en M ening, som afdodeWorm- 

stjold — en Forfcegter af Ostbygdens Beliggenhed paa Gron- 
lands Ostkyft —  vedblev at paastaae."

„A t  Jisblinken iovrigt er t i l at bereise troer en Kjob- 
mand Kielsen ved Holfteinsborg at have beviist, idet han med 
Hundeslcede har befaret en temmelig Strcekning af Jnderlandet 
og vceret oppe paa samme; efter hvad der er mig fo rta lt,.to g  
han imidlertid en for nordlig Retning t i l al hans Reise kunde 
fore ind i Landet, og i ethvert Tilfcelde ere Hunde —  stjondt 
langt at foretrcekke „P a a rs 's  Heste"*) — vanskelige at fode paa

*) En vis M ajor v. Paars, som 1728 udsendtes t i l  Grsnland, 
medbragte 11 Heste, med hvilke flulde foretages en Reise over 
Landet; de dode naturligviis alle den fsrste Vinter af Mangel 
paa Foder."



en lcrngere Reise og i  det Hele taget et uregjerligt Befor
dringsmiddel under mange indtræffende Omstændigheder."

„D e t tamme Rensdyrs Jndforsel i Gronland vilde der
imod noermest. fore t i l M aalet. Den forste B rug  af dette 
vilde upaatvivleligt blive t i l Jag t i Jnderlandet efter de vilde 

Rensdyr, og allerede denne Jagt vilde indlede et successivt 
Bekjendtffab med dette, som derpaa efterhaanden uden kostbare 

Erpeditioner vilde udvide sig."

»Efter alt dette er det derfor min individuelle Mening, 
—  mine foran yttrede Anskuelser (om Vanskeligheden ved at 

faae tcemmede Rensdyr t i l  Gronland nemlig) tilsidesatte —  at, 
er det muligt at tilvejebringe en tam Rensdyrstamme i G ron
land, saa vilde de materielle Fordele for Handelen, foruden 

Landets Colonisation mellem F i s k e n c r s s e t  og H o l s t e i n s -  
b o r g ,  ogsaa blive disse: at Gronlcenderne med Tiden vilde, 

t i l  Gavn for Scelfangsten ophore med deres for Handelen og 
dem selv fordærvelige Rensjagt, og et sikkert Forebyggelsesmid

del mod Hungersuod blandt disse —  der iovrig t kun reiser sig 

af deres Uforsynlighed —  idetmindste i Sydgronland, voere 
tilstede, —  og de videnskabelige: at Landets Ind re  med Tiden 

vilde blive bekjendt, maaskee t i l  den G rad , at den ikke under- 
sogte Ostkyst mellem den 65de og 69de Bredegrad, der endnu 

give Tvivlerne om Ostbygdens sande Beliggenhed et Holde

punkt, blev tilstrækkeligt oplyst."
„ „K a n  det tamme Rensdyr indfores i  G ron land?"" —  

er derfor en Opgave, som Bestyrelsen for den gronlandske 

Handel ikke bor see ned paa med Ringeagt,"
D e l andet M o tiv , som leder os til Ideen om et tildeels 

i is f r i t  lavere Jnderland, er folgende:
Dersom Gronlands Ind re  bestod af et uafbrudt Hoiland, 

bedcekket med evig J is ,  maatte denne Jismasse upaatvivlelig 
hceve sig mod den paa lige Bredegrader langt koldere Ostkyst, 
og Folgen af denne Hcevning vilde da blive, at Vestkysten af



G ronland, idetmindste om Sommeren, maatte fremvise meget 

betydelige Vandlob o: Floder og Elve. Dette er derimod langt 

fra ikke Tilfcrldet. Vestkysten har ikke en eneste F lod , og E l

vene, der udtomme sig i de mange Fjorde, ere hverken talrige 

eller store. De storste af disse kan man i Almindelighed vade 
igjennnem eller gaae torffoet over ; saaledes Elven ved J u li-  
anehaab, der dog ansees for et i Gronland respektabelt Vand
lob. Vandmassen i denne er ikke ftorre, end at vi ofte et 

Sted hvor den samler sig mellem tvende smaa K lip p e r, har 

sprunget over den. —  Med a lt dette har Vestsiden, ligesom 
den a fG raah  beskrevne Ostkyst, desuden heller ingen betvdelige 

Bugter, der ellers kunde modtage Vandet fra Overlandet par
t ie lt, og dette maa fore os t i l en Sammenligning med det 
under samme Bredeparralel ligeoverfor liggende Nordamerika. 

Dette er efter de forffjellige Reiseberetninger, under samme 

Brede, beviisligen koldere end G ron land; desuagtet finde v i 
der baade store Bugter og betydelige Indsoer og Floder, af 
hvilke de Forste — som Hudsonsbugten —  tilligemed det vest
lige J ishav, modtage Vandlobet fra de Sidste —  kort, der 

synes af dette, sammenlignelsesviis, at vcrre tilstrækkelig Grund 
t i l  folgende S lu tn in g :

D a Vandlobene paa Vestkysten, og den bekjendte Deel 
af Gronlands Ostkyst ere saa ubetydelige, at man med tem
melig Sikkerhed kan antage, at disse alene, hidrorer fra de 
Landet omgivende Kystfjelve og Jisbrceer — saa maa Ostkysten 
norden for den 65de Bredegrad, enten have dybt indgaaende 
Bugter, der modtage Vandet fra det store mod denne Kyst sig 
synkende Jnderland, eller betydelige Indsoer t i l  Vandbeholdere 

for Vandmasserne, der fra disse, ved Floder eller store Elve, 
blive forte t i l  Havet.

En Undersogelse a f denne for Naturvidenskaben interes
sante Gjenstand, forekommer os nu, efter at v i have ta lt med 
den i  h iin  Artikel ncevnte Reisende, H r. Kielsen, mulig, endog



med Hundeslæde, men et Pengeoffer— maaffee et P a r tusinde 
Rigsdaler —  var da nodvendigt, og —  hvor sindes denne 
Sum  t i l  et saadant dog uvist Foretagende.

Isen.

Graah inddeler de forstjellige Variationer af J is  i :  

„ J i s f j e l d e "  og 

„ F l a k i i s "  (S to r iis )  
v i t ilfo ie :

„  K a l v i  i s

fordi denne adskiller sig sra begge forncevnte S lags J is  derved, 

at den er af en aldeles blaa Farve, og gjennemsigtig, samt 

tillige saa si jor, at den ved Berorelse med en fremmed Gjen- 

ftand, f. E r. et Skib, ncesten altid lig  G las springer i mang
foldige Stykker. V i mindes ikke at have seet denne J is  uden 

Enkeltviis nord i Davisstrcedet. Ved Sejladsen mellem de to 
sydligste Colonier, Frederikshaab og Julianehaab, generes man 
derimod meget af den, fordi man af sidstnævnte Aarsag ikke 

vover at scette igjennem den hvor den er toet, saameget mindre, 

da den, ved dens hyppige Kalvn ing, afsoetter saameget Skrab, 
som formedelst dets blaa Farve ikke lettelig skjelnes fra Soen. 
—  Den er iovrig t en Landiis, der fornemmelig siyder ud fra 

Narksalik og Jkersoak Fjordene, begge i ovenncevnte Coloniers D i 
strikter, i Skikkelse af mindre Jisfjelde. Oprindelsen t i l  den blaa, 
gennemsigtige Farve Kalvisen har, formene v i hidrorer fra en 

Udgydelse af rindende Vand over Sneelagene i  de Regioner i  
hvilke alle Jisbrceer dannes.

J i s f j e l d e n e ,  disse Polarhavets marmorhvide, collos- 
sale, svsmmende Svaner, ere saa hyppigt omtalte af alle de Rei
sende, som have bespgt Polaregnene, at v i blot noget noermere 

ville  betegne deres Oprindelse.



Formodentlig som Folge af de underliggende Fjeldes D an

nelse, Solvarmen og Vandlobene, brister Jisbrceen paa O ver

landet og fremviser om Sommeren utallige Revner; disse Rev
ner foranledige en Udvidelse af Jismassen, der selvfolgelig paa 

denne Maade skyder frem mod de lavere Egne. Revnerne 

fyldes igjen om Vinteren, Processen gjentages, og Udvidelsen 

foregaaer saaledes fremdeles.

I  O v a n n a f j o r d e n ,  syd for Frederikshaab, kan man 
iagttage denne Naturbegivenhed, ved al nedsoette en Stok i 

Jorden i en v is  Afstand fra en Arm af J isb linken, der her 
skyder sig over en jevn Sandbund mod Stranden, som den med 

Tiden v il naae, medens en anden, ikke langt derfra vcerende 
Arm paa en Maade visner — gaaer tilbage — fordi denne 
rim eligviis ved Revner paatvcers er sat ud af Forbindelse med 

Jisbrceen, der nu blot paavirker h iin  Arm , som efter kort T id s  

Forlob synligen v il have ncermet sig den i Jorden ned

satte Stok.
Folgen as denne Jisbrceens Udvidelse er, at den omsider 

naaer Soen paa de i Forhold til Overlandet lavere Steder, 

skyder sig ud over denne, og naar den ikke lcengere kan bcere 
sin egen Vcegt, salder ned i storre eller mindre Stykker, der 
herefter drive omkring i det gronlandske H av som — mindre 

eller middelmaabige Jisfjelde.
T i l  de ligesaa bekjendte, som af Somanden i end hoiere 

Grad end hine frygtede s t o r r e  J i s  f j e l d e s  Production, har 
Naturen derimod skabt sig et colossalere Vcrrksted. Disse J is -  
masser kunne ikke dannes uden over Fjorde og Sunde med en 

betydelig Vanddybde, og et Eremplar as saadanne Vcerkfteder 
have vi paa Vestkysten: Jacobshavns-Jsefjord, under 69" 10^ 
N .B .  — Jisbrceen har her udbredt sig tvers overden omtrent 
een M i i l  brede Fjord, rimeligviis ved forst at samle sig paa et 
Sted hvor den er smal, inde i Landet; udforer samme Proces, 
som foran antydet, dog med-den Forskjel, at den med tvende



Holdepunkter —  begge Fjordens S ider —  ikke falder ned, 
forend Jismassen har naaet en fabelagtig Tykkelse. Det dybe 

Vand i Fjorden gjor den uhyre Collos flot — og det „store 
J is fje ld " er foerdigt.

M an  kan danne sig et Begreb om Jisbrceens Tykkelse 
over den omhandlede Fjord af Folgende:

Efter P au l Egede er der udenfor Mundingen af denne 
en Vanddybde af 364 Favne, og dog kunde de storste Jisfjelde

i
ikke her flyde over, uden forst ved Kalvn ing at have affat en 

Deel af deres Indhold. Antager man nu, hvad der er turr- 
mest Sandheden, at 7 Dele af et saadant Fjeld er under V an
det og 1 Deel over samme, saa maa dets hele Hoide fra den 

underste Fod t i l Toppen vcere 2496 Fod, det v il sige: — 21 
Gange hoiere end Rundetaarn.

Jisfjeldene kunne antrceffes overalt i Davisstrcrdet, ja 
endog langt osten for Cap-Farvel, dog sjeldnere ude i Strcedet 
end under Landet, isser paa Grundene udenfor Fjorden Rum 

melpotten norden for Holsteinsborg. Jo v rig l kan det ikke siges, 
at de danne en egentlig H ind ring  for Gronlands Beseiling, 
hvilket derimod er Tilfceldet med:

S t o r i s e n ,  som vi nu ville forsoge at beskrive, da 

denne staaer i saa noie Forbindelse med den i det Folgende 
omhandlede Beseiling af Colonierne.

S t o r i s e n  er en Affodning af det nordlige J ishavs J is -  

marker under Spitsbergen. Paa denne hoie Brede er A lt J is ,  

saavel Landet, som Fjordene og Havet, det sidste saa langt ud 
som det store H avs Bolgegang tillader. Fra Udkanten af 
denne maaffee rigtigere kaldede L a n d i i s ,  er det at de store, 

a f Spitsberger-Hvalfangerne bencevnede „J ism arker" losrive 
sig, som ofte ere flere M ile  i Omkreds med en Tykkelse af 
20 a 30 Fod. Paa den lange Reise fra disse nordlige Re
gioner t i l  Davisstrcedet brydes Jismarkerne af Sogangen i 
mindre Flader, og denne J is  kommer da under den forandrede



Benævnelse: S t o r l i s  t i l Gronlands Vestkyst. M a n  kan 
ncesten fore Beviis for hvorlcrnge Isen er om denne Vandring. 

1777 kom en Deel af den hollandske Hvalfangerslaade i fast 
Jisbescetning under Jan M ayn og blev med Isen fort syd 

efter langs den gronlandske Dstkyst. Efterhaanden som S k i
bene tilintetgjordes a f Isens Tryk og Skruening flygtede de 

ulykkelige Skibsbesætninger fra Skib t i l Skib, ind til de omsider 

maatte soge Redning paa Isen og i Slupperne. Endeel ere 
rim eligviis komne i Land paa h iin  Dstkyst, hvor de ere blevne 

Offere for Hungersdoden, men en lille  Rest fulgte med Isen 

omkring Cap-Farvel og reddede sig her med Slupperne, ved at 

soge Land i Julianehaabs og Frederikshaabs D istrikter nceste 
Foraar.

Den bevcegende K ra ft, som forer Storisen langs G ron- 
lands Dstkyst, omkring C ap-Farvel og omsider langs Vestky

sten op i Davisftrcedet, er fornemmelig Strommen. Fors. har 
ofte seet Jismasserne paa denne Vandring have en Fart af 
Vs s 6/4 M i i l  i Timen. Dersom der nu et Aar indtræffer 

, det Tilfcrlde, al forst ostlige Storme bryde Jismarkerne paa den 

nordlige Dstkyft af Gronland ind t i l Landet, og derncest A f- 
. landsvinde begunstige den derved frembragte S t o r i s ' s  Fart 

syd efter, saa v il den nordlige Deel af Dstkysten for lcengere 

T id  blive iis fr i, men derimod Davisftrcedet opfyldes; der v il 
da indtrceffe, som man paa Vestkysten siger: „et slemt J is a a r."  
E t saadant Aar havde v i 1817. Forf. var da ombord i det 
eneste as Handelens Skibe, Briggen Freden, fom uden at 
komme i Bescrming flap igjennem syd i Strcedet og kunde fort- 
scette Reisen til Nordcollonierne. V i vare saa heldige at trceffe 
klart Ve ir og en frist Sydostvind, med hvilken v i fulgte J is -  
kanten 50 M ile  vest efter, hvor v i endelig fandt en Aabning, 
maaskee den eneste dette Aar i Strcedet,' da vi vesten for det 
kun nogle Kabbellcrngder brede Farvand, atter havde en co.m« 
pact Jismasse, der strakte sig syd efter, rim eligviis Vestisen



I

under Amerika. De engelfle Hvalfangere kunde 1817 ikke 

flippe ud af, og de danske Skibe som skulde beseile Colonierne 
ikke komme ind i Strcedet, som var en Folge af at dette 
var saa opfyld t; Isen vedblev, mod Scedvane, at holde sig 

i  Strcedet t i l  langt ud paa Efteraaret, saa at tvende af Han

delens Skibe miftedes, det Ene endog med Bescetning.
En saadan Udtommelse af Jismasserne ved Grsnlands 

Ostkyst, maa sandsynligviis bevirke, at denne, eller rettere, at 

Havet imellem Spitsbergen, J is land  og Gronland for flere 
efterfolgende Aar bliver aabent, og heraf lader det sig forklare, 

at Sevresby endnu 1822 kunde lande paa Ostgronland 
og forsolge en Strcekning af samme norden for den 69de Bre- 

degrad. —  Siden 1817 har Davisstrcedet ikke havt overor

dentlige J isaa r, Forf. er endog bleven meddeelt, at Isen i J u - 

lianehaabs D istrict i de senere Aar stal vcere mindre hindrende 
for Farten, end for nogle Aar tilbage i T iden; v i troe 
im idlertid, at denne Bedring kun er at betragte som temporair, 

og at man maaskee har nogle saa meget vcerre J isaa r ivente, 

naar Omstændighederne, der have opholdt Jismasserne, engang 
forandre sig. Trykket af overvejende sydostlige Vinde om 
Sommeren, kan vel vanskeliggjore Isens Smogning omkring 

Cap-Farvel, men Jismasserne ville imidlertid foroges nordoppe, 
i enkelte Aar omsider i mere end almindelig Grad blive opre
ven, og en stadig Formindskelse af Isen i Davisstrcedet derfor 

ikke vcere at forvente.
Ester i Ovenstaaende at have antydet Aarsagerne t i l de 

vcerre eller bedre J isa a r i dette Strcrde, kunne vi fortscette vore 

Bemcerkninger om Storisens Egenskaber, efter at den af S trsm - 
men er fort omkring Cap-Farvel. Det er allerede sagt, at 
den fortscetter sin Vandring nordefter paa Vestkysten, hvor de 
om Foraaret og Sommeren overveiende sydlige Vinde foroge 
dens F a rt, og vi kunne tilfo ie , at den aarlig naaer op paa 
Vreden af Fiskencesset, visse A ar endog Godthaab, sjeldnere,



oa da kun i enkelte S trim ler, sees den derimod oppe imod Co- 
lonien Sukkertoppen. M an  kan forestille sig bens Gang som 

en Gnidning langs Landet. Sidst i Februar eller forft i  
M a rts  begynder man ved Julianehaab at see Forloberne o: de 

forste Iisstrim ler, et Tegn t il ar ftorre Jismasser ere i Far
vandet; dersom der desuagtet i forste Soer ikke er smeget an

det end S trim le r omkring C ap -F a rve l, optages de af Fjorde 

og Bugter, og man kan da endnu nogen T id  have fr it Vande 

tilsoes; men Isen lader sjeldenr loenge vente paa sig, de paa- 
folgende S trim le r lcegge sig ubenpaa ben allerede tilstedevoe- 

rende I i s ,  og saalebes tiltager denne i Breven ind til 10— 20 

a 30 M ile  langs Gronlanbs Sydkyst. Ligesom Strommen 
imidlertid syd i Stroedet er nordgaaende, saalebes er denne 
nord i Stroedet sydgaaende, og Isen moder derfor omtrent un

der den 64ve Bredegrad denne Sidste, som stjoerer ben ud fra 
Land, forer den over under Amerika, hvor ven, sar i Forbin

delse med Isen fra Bassins- og Hudsons-Bugterne, atter van

drer syd efter mod Newsoundlands Banker — rim eligviis dens 
G ra v , forsaavidt den ikke allerede paa den lange Vei er 
bleven tilintetgjort af Sosijoering.

Formedelst denne Storisens Vandring i Stroedet vestefter, 
troeffe vore Colonifarere ikke sjelbent paa den endog paa en 

meget vestlig Loengde, men ben har da i almindelige Aaringer 
spredt sig saa meget, ai den leneligen undgaaes ved lid t For
sigtighed. Det er iovrigt rimeligt, ar Storisen kun, naar den 
er samlet i betydelig Mcengde, i de saakaldte „slemme I is a a r " ,  
oplever denne Vandring t i l  Amerika.

Ligesom Storisen, som foran demcerket, maa paaagtes 

ved Gronlands Beseiling, saaleves staaer denne igjen i saa 

noie Forbindelse med Handelen paa Gronland, at v i bor soge 
ai fremstille denne Beseiling nogenlunde klan. Den erfarne 

Skibsforer v il vel intet toere as vore Bemoerkninger i saa Hen
seende, den mindre erfarne maastee kun lidet, men den med de



gronlandske Forhold aldeles ubekjendte v il udentvivl af disse 
kunne danne sig et Begreb om, hvorledes de naturlige H in 

dringer for en Besejling, der synes saa vanskelig, ved Besin
dighed og Conduite ere t i l  at overvinde.

Dei forste v i mev Hensyn til Besejlingen have at tage 
i Betragtning er:

An-uvningen af Daviskradet.

Graah anforer om denne i hans- „Beskrivelse til det 

vorende S ituationskort over den vestlige Kyst af Gronland, 

1825,-' Pag. 1 8 :
»Skibe, som ere bestemte til Stroedet, bor ikke skjcere M e

rid ia n e n  af C ap-Farvel under en nordligere Brede end 58" 
„3 0 ',  for at undgaae den svcere D r iv l is ,  som ofte forefindes 

„omkring dette Forbjerg, hvis Brede efter de engelske Korr er 

„5 9 " 20 ' eller 59" 30'. Efterat have passeret denne M e r i

d ia n ,  holder man scedvanligviis 3 5 4 Længdegrader etter 
„2 5  5 30 M ile  retvisende vesterud, deels fordi Bestikket, efter 

„den lange Seilads over spanske Soe, let kan vcere nogle 
„G rader for log, deels fordi Isen ofte ligger tilsoes fra G ron- 
„lands sydvestlige Kyst. Finder man nu Farvandet fr it  for 

„ J is ,  maa man efterhaanden styre nordligere, dog saaledes, at 

man ikke krydser den 60be Bredecirkel ostligere end 55 eller 56 " 
Lkdngde fra Greenwich." —

Ved denne iovrig t rigtige A nv iisn ing , skulle v i kun t i l 

lade os den Bemærkning, at v i formene, at de Skibe hvis 
Bestemmelse er Dikobugten, Holsteinsborg eller Sukkertoppen, 

ikke bor krydse den 60de Bredecirkel oftligere end 58" Lcengde. 

Det er jo rigtignok et kjedeligt Omsving, men de t i l disse Steder 
bestemte Skibe blive sjeldent erpederede fra Kjobenhavn forend i 

M a i,  ankomme derfor ikke forend langt hen i Ju n i t i l  O p-



gangen af-Strcedet, og inden denne T id  har Storisen i flemme 

J isa a r kastet sig ud i Strcrdet norden for Nunnarsoit. Ved 

at holde godt Vester over, kunde Nordskibeue desaarsag i ethvert 

Tilfcelde med storre Dristighed lade staae til i Sydveststorme og 

Tykning, som hyppigt hjemsoger disse Egne, istedersor med en 

for ostlig Lcrngde at rode dem ind i Isen paa eu sydlig Brede, 

der i alt Fald v il have Reisens storre Forsinkelse ulsolge ved 

en da nodvendig vestlig Seilads. T i l  Forsvar for denne An

skuelse kunne v i anfore, at et af Handelens Skibe (Aaret er

indre v i ikke), der sandsynligviis har staaek uforsvarlig vestlig 

i Bestikket, forvildede sig i Isen paa Gronlands Ostkyst iden 

G rad , at det indkom til Bergen istedetfor t il G ronland; et 

Andet veed v i med Sikkerhed, ffjondt vedkommende Journaler 
tie med saadanne Begivenheder, paa omtrent samme Maade 

kom ud af Bestikket, og havde sikkert havnet ethvert andet 

Stev end i G ronland, dersom sammes Styrmand ikke havde 
overtalt Capitainen t i l ,  efter at de dog et heelt Etmaal med 

god B o r havde seilet ad Hjemmet t i l ,  at vende om, og alter 
forsoge paa at finde Strceder.

Forst under den 64de Bredegrad bor Nordfarerne holde 

retvisende Nordost og derpaa ostlig, for at faae Landkjending af 

Kingosal ved Sukkertoppen; denne behoves ikke for.
Ligesom vi holde fo r, at hine Skibe bor gjore det an

givne store Omsving, saaledes formene v i derimod, at en an
den Regel bor tages tilfolge af de Skibsforere, som skulle ud
fore en sydlig Beseiling, og dette foranlediger os t i l fornem
melig at omhandle den vanskeligste af alle:

Julianehaabs Deseiling,

i  Betragtning af, at denne Coloni, med alle dens underliggende 
Annerhandelssteder, er af storst Betydning som Handelsplads i



Gronland, —  i Betragtning a f, at sammes Colonidistrict er 
det bedst befolkede, med en trediedeel af hele Landets Folke

mængde —  i Betragtning a f, at dette D is trik t, hvis engang 

Gronlands Kolonisation skulde blive mere end et fromt Duske, 

er det florisanteste i Gronland —  og endelig: fordi v i i 13 

Aar have fcerdedes i dette og Frederikshaabs D istricter, og 

derfor tor forvente, at der v il blive taget noget Hensyn t il 
vore M tringe r.

Skjondt, som allerede forhen bemcerket, Storisen ve! i 

Almindelighed indfinder sig udenfor Julianehaab i M a rts  

Maaned, saa gives der dog enkelte Aaringer som fremvise en 

Undtagelse, saa at Skibe, hvis Forere have Dristighed t i l — 

naturligv iis  under fornoden Forsigtighed i at sikkre sig T ilb a 
getoget —  at scette igjennem en ikke for icet J is ,  vilde kunne 

komme enten lige ind paa Colonisjorden, eller ogsaa et eller 

andet Sted nordligere, men dog syden for Nunnarsoit, forsi i 

M a i. I  den nyere T id  har det, saavidt os bekjendt, kun en

gang vceret T ilfte lde t; Briggen Hvalsisten fik da Havn den 
3die M a i ved Sydenden af Nunnarsoit, del v il sige — Reisen 

var allerede da sikkret, thi en saa tid lig  Ankomst til et Punkt 

syd for K ittikso il-D erne ved det nordre Ind lob  kil Toursuga- 

tek, giver tilstrækkelig T id  t il Erpeditionens Udforelse i Lobet 

af Sommeren.
I  celdre T ider stal Handelen have eiet et lille Fregat

skib med Hvalfangerforbinding, som aarlig fik Land paa denne 

Maade, og dette vilde udentvivl ogsaa nu oftere lade sig gjore, 

hvis de til Julianehaab bestemte Skibe vare saaledes konstruerede, 

at der kunde voves noget med dem. Den vanzirende Udfyld
ning paa Siderne af Stevnen, som disse nu ere betyngede med, 

har kun saare lid t at betyde.
D a v i formene, at Julianehaabsfarerne desuagtet i et

hvert Tilfcelde bor soge at komme Storisen i Forkjobet, ved 

fra Soen at komme ind i Distriktet, folger heraf, at en tid lig



Erpedition fra Kjobenhavn om Foraaret -  sidst i M a rts , for- 

saavidt Vinteren maatte tillade det —  er at anbefale. Skibet 

v il da, om det end ikke lykkes at komme ind syd paa, ncesten 

altid have vundet et saa stort Forspring for Isen i Strcedet, 

at det kan komme ind t i l  Frederikshaab.
For denne Beseilingsmaade have v i derncest at anbefale 

Folgende:
Med nordlig V ind og sigtbar L u ft, kan Meridianen af 

Cap-Farvel stjceres saa nord lig , at enten Landet, eller sikkert 

Landblink*) viser sig. Om  Foraaret v il Storisen sjeldent irceffes 
sydligere end 8 a 10 M ile  af Landet. —  I  stormende tykt 

V e ir med paalands V in d , falder det derimod af sig selv, at 
Strcedet anduves saa vestlig som af Graah anbefalet (see foran 

Pag. 18), og Landet derefter, med forste sigtbar Luft, soges paa 

Julianehaabs Brede med en saa tvers osilig Cours, som mu

lig t, paa det at man ikke i forste Henseende stal have at be

frygte et ostlig Fald for Cap-Farvel, og i sidste, at man kom

mer saa tvers ind paa den mulige J is ,  at der er Vished om 

et i is f r i t  Farvand udenfor t i l  Retiraden. Lvkkes det paa 

denne Maade at faae Landet i is f r i t ,  gjcelder det kun om at 

faae en Stoppehavn t i l  en egentlig Lods kan forskrives fra 
Julianehaab, og det er i Almindelighed ikke vanskeligt at faae 

Gronlcendere ombord, fordi hele Distriktet, naar undtages Nun- 
narsoit, er temmelig toet beboet, og enhver LEldre af disse kan 
benyttes som midlertidig Lods i det hervcerende Jndenstjcrrs- 
farvand, med Undtagelse a f, at de have et kun lost Begreb

om Skibsmaneuvre, stjondt de desuagtet meget godt indser,
»

hvilken Havn Skibet med en given V ind  kan tage. V i  ville 
her gjore opmcerksom paa en Klage, som man meget ofte i 

Landet forer over den mindre bekjendte Skibsforer: at denne 
nemlig ncrrer en a ltfor ftor Frygt for at holde ind paa Kysten,

*) Lysning af Landisen i Luften over Landet.



lcrgger sig ofte i et P a r M ile s  Afstand udenfor Verne, og 

troer at have gjort nok, ved at affyre Skud paa Skud med 

Noglebosser, som ikke kunne hores en halv M i i l  borte. Enhver 

der stal soge Havn i Gronland tor man derfor tilraade: „E n  

M and paa Toppen for at see ud efter Skjcer —  og derpaa d r i

stig ind i Landingen"! Hele Julianehaabs D istrict er desuden 

f r i  for Skjcer, t i l  ganske noer de yderste V er, hvilket overhove
det er Tilfceldet i hele Sydgronland.

De bedste Landkjendinger i Distriktet ere: Sermesok paa 
60^ 17 /, Hollcenderoen paa 6l)o 43^ og Nunnarsoit paa 60° 

47^. A f Overlandet indenfor Colonien er Redekammen paa 
600 HZ/ kjendeligste Fjeld.

Ved Fortoiningen af de fleste gronlandste Havne er at 

bemcerke, at man altid bor scrtte storst Liv t i l  Landfortoiningen, 

da Holdebunden heel ofte ikke er god.
Forffjellen paa Vandstanden mellem Ebbe og Flod er 

alm indeligviis mod ny og fuld Maane 9 a 10 Fod.
Lykkes det derimod ikke, at faae Land paa den angivne 

M aade, maa Besejlingens Udforelse stee paa en anden, som 

v i t i l  Forstjel fra denne ville kalde: „Beseilingen indenfor Ise n ."
Denne Beseilingsmaade er ofte langvarig , men sikker; 

den har idetmindste ikke flaaet feil siden 1818. I  33 Aar er 
Julianehaab ncesten ene paa denne Maade beseilet —  kun et 

enkelt V interlag er at opvise — af 1 a 2 Skibe, medens 

Handelen i samme Periode har mistet 2 Skibe som vare di- 

stinerede t i l  de andre Colonier. Graah anforer ve l, i hans 
foranncevnte Beskrivelse Pag. 15: „Undertiden ligge Skibene, 
ister Julianehaabs, hele Maaneder udenfor Ise n , ventende at 

den stal aabne sig eller drive bort; undertiden vcelge de at 
soge en eller anden nordligere Coloni ind til Farvandet bliver 

seilbart"; — men det forste er ingenlunde Tilfceldet. Den er

farne Julianehaabsfarer veed godt, at naar han trceffer paa, 
betydelige Jismasser udenfor dette Colonidistrict, kan Venten



ikke nytte, og han holder derfor strar nord efter, fo r , hvor
somhelst at faae Land og saa tid lig  som mulig fortscette Rei

sen syd efter indenfor Isen. Det er alm indeligt, at man kan 

faae Landet ved „Frederikshaab", i  modsat Fald maa det gaae 

lcengere nord efter t i l „Fiskencesset", ja, enkelte Aar endog t i l  

„Godthaab", forend Landaabning kan faaes.

Det vilde vel vcere at anbefale forinden at gjore For- 

fog paa at faae enten Kajarteliks Havnen ved A rsu t, eller 
Smallesund ved Narksalik, men den forste er vanskelig at tage 

og den sidste, er der, som siden skal blive om talt, ikke stort 

vundet ved; Colonien Frederikshaab er Udgangspunktet, og 

drives man end af S to rm , Tykning eller J is ,  t i l  at soge 
Havn lcengere nordefter, kan man dog ikke tcrnke paa Udfo- 
relsen af det Scet — Seiladsen indenfor Isen mellem sidst- 

ncrvnte Coloni og Toursugatek, hvor Jndenfkjcersfarten begyn

der —  som er afgjorende saavel for Tour som Retourreisen.

Ved Frederikshaab, hvor Lodsen gjerne er tilstede, gjcel- 
der det nu om, at oppevente Leiligheden og at benytte den be
tids nok.

A f hvad der allerede er bemcerket, v il det erindres, al 

Storisen med sydlig V ind tvinges paa Landet; dette skeer ford i 

S trom  og V ind er fra samme Kant, fordi Soen fra Atlanter
havet virker udvendig paa Massen, og endelig fordi Sydvest
vinden ikke som hoiere oppe i Strcedet, falder faa aldeles langs 
Landet, men lidt ind paa Kysten. Nordenvinden virker derimod 
aldeles modsat; med denne tvinger ingen tvers So udvendig; 

Landets ostlige Fald syd efter foranlediger, at V ind  og S trom  
idet de modes i en Vinkel, fkjcerer Storisen fra Land —  og 

Vandlobene fra Fjordene bidrage maafkec ogsaa t i l  at Isen 
fjerner sig. Og da nu sydlig V ind er den fremherskende. 
Nordenvinden saa sjelden om Sommeren, syd paa Landet, at 
man ikke tor gjore Regning paa al beholde den noget kraftig 
lcengere end et P a r Dage, medens Sydvesten ufortroden kan



holde ved 14 Dage, ja hele Maaneder, saa er det indlysende 

at Landaabning, iscrr i et slemt J is a a r , er meget sjelden. 

H e rtil kommer, at JiSmassen allerede, saasnart Nordenvinden 

flaner og Luften viser blot Tegn t i l modsat V in d , der rime- 

lig v iis  da alt har begyndt syd ester, med en utro lig  Fart 
igjen sletter paa Land, om endog 2 s 3 Dages Norden har 

tvungen den ncesten ud as S igte tilsoes —  og det beroer a lt- 

saa paa, om Toursugatek kan naaes forinden Isen igjen tager 

Land her; det v il sige: eet, to eller tre Etmaal, maa benyttes 

saa hurtig t og godt som muligt.

Desvcerre er der endnu en anden Omstændighed, som 

kan hindre Afbenyttelsen af en iovrig t ellers god Lejlighed, 

nemlig T a  ag en. Ligesom sydlig V ind hyppigt medforer 

Regn og Smudsk, saaledes indfinder i Almindelighed Taagen 

sig med det forste B la f af Norden. O g det er ikke en almin
delig Taage, den er saa toet, at man ikke kan see en Skibs- 

lcengde forud, og kan med den klareste Luft komme saa plud

selig, at man aldrig kan vcere sikker for den. Dersom man 

nu i en Opklaring —  hvilken periodisk indtroeffer lige saa 

pludselig —  er gaaet tilsoes, og Taagen derefter indfinder sig, 

er der intet andet at gjore, end med smaa S e il at holde syd 
efter 4 a 5 M ile  fr i af Landet, fornemmelig for Kalvisens 

Skyld, der ofte fra Narksalik Fjorden flyder 2 s 3 M ile  t il-  
foes. N aar Distancen t i l  Nunnarsoit noget ncer er udstilet, 

ventes der na tu rligv iis  t i l  det klarer op, og man kan da holde 
ind i det herlige 6 M ile  lange Toursugatek Lob, som adskiller 

Nunnarsoit fra Fastlandet. Under Taagen bestaaer Vanskelig

heden ene i at undgaae de enkelte Jisfjelde og Skodser; thi 
man er dog med den nordlige Luft sikker paa, at Isen imid

lertid ikke fattter paa Land. Springer Vinden ferst sydlig, 
forinden man faaer fat i  Toursugatek, bor man ingenlunde 

opholde sig med K rydsn ing ; under Nunnarsoit kan man med 
denne V ind  for Fjeldkast ikke fore S e il,  og dersom man ikke



kan faae Havn i Kittiksoitoerne, 1 M i i l  norden for samme, 

eller i forannævnte Kajartelik ved Arsut, er der dog intet an

det at gribe t i l ,  end atter at holde tilbage t i l  Frederikshaab,

. og det saa betimeligt, at den udvendige S to r iis  ikke im idlertid 

kaster sig ind paa Narksaliks mulige K a lv iis  og saaledes spcer- 

rer Tilbagevejen.
Forovrigt har man kun at troste sig med: „en anden 

Gang bedre Lykke!"
Toursugatek er ikke uegentlig af de Danske i Gronland 

kaldet „Julianehaabs Forstue", thi en lille  halv M i i l  indenfor 

Nordmundingen trceffer man en god H avn, Stærkodders Havn 
kaldet, og Jndenffjcersfarten herfra t i l Colonien kan Isen blot 

gjore korte Ophold i ,  efterdi denne her meest paavirkes af 
Ebbe og Flod, altsaa hyppig forandrer sig —  ligesom at her 
ere forstjellige Farvande at vcelge imellem. Det Farvand som 

imidlertid holdes for det reelleste er fra Toursugatek igiennem 

Kikkerteitsiak Lobet, Ind re  eller M re  Karmetlob, sonden om 
Auatarm iut og igjennem Jkerisarsok, et Sund mellem Fastlan

det og Hollcenderoen, fra hvilket man kommer ud paa Juliane- 
Haabs-Fjordem

I  paakommende Tilfcelde er vel imellem Frederikshaab 
og Julianehaab mangfoldige Bugter og Lob, som kunne be
nyttes som Havne, naar bekjendt M and haves ombord; man 
bor imidlertid saa meget muligt holde sig t il de allerede 
bekjendte og provede for storre Skibe, hvilke v i her skulle 
ncevne:

Frederikshaabs H a vn ; rummelig og sikker, uden haarde 
V inde; 8 k 10 Favne V a n d ; har tvende Indsejlinger, af 
hvilke den nordre, i  et mellem Oer reent Lob, forer over 

Bredebugten lige t i l  Colonien. Det sondre Lob soges' ved at 
holde t i l den vest for Landet yderste O e , Vardoen, som er 
kjendelig af en paa samme reist Varde, fra hvilken Farvandet 
gaaer mellem begge Fladoerne ind t i l  Skarvoen —  en temme-



lig  hoi, som en Hostak dannet De — som holdes om Bag
bord; efterat denne er passeret, viser Havnen stg aaben vest 

ind. Udenfor Indsejlingen til det nordre Lob er ingen Skjcer, 

man kaster derfor noer udenfor samme og v il da snart 

faae Lods ombord. V i l  man soge det sondre Lob — nemlig 

med sydlig V ind , ligesom det nordre knn kan tages med nord

lig  V ind  —  maa kastes t il under Vardoen, fordi nogle Skjcer 

mellem denne og Fladoerne, syd for Farvandet, med Flod og 

i  smult Vande ikke vise sig, og som den Ubekjendte derfor maa 

sky. F r e d e r i  k s h a a b  soges bedst nord fra ; Landkjending 

kan faaes af den 2 M ile  nordligere liggende Storoe, hvilken 

desuden er beboet og kan afgive Lods. I  Havnen fortoies 

Skibet med Ankeret i Syd og Landtouge agterud paa Nord

landet, samt en Trosse fra Bagbords Boug ind paa et Nces. 

—  Denne Havn holder sig iovrig t temmelig iis fr i.
S m a l l e s u n d s  Havnen er let at finde efter Land

kjending as Tindingen, et hoit Fjeld sydost for samme. Anker

pladsen er paa Sydsiden af Lobet, hvor Agtertouge indbrin

ges. Dette Lob vilde afgive en god H a v n , dersom det ikke 
var Tilfceldet, at den kun ved en smal De adstilles fra Nark- 

salikfjorden, der som foran bemcerket (Pag. 12) udflyder en 

betydelig Deel K a lv iis . Med nordlig V ind  spcrrrer denne let 
Mundingen af Lobet, saa at man ikke kan komme kilsoes og 

benytte en maastee iovrigt god Lejlighed syd efter. Smallesund 

bor derfor kun fornemmelig benyttes af nordgaaende Skibe.
Det kan her vcere Stedet t i l  den Bemcerkning, at Graahs 

K o rt*), imellem Vesterlandet og Sermesut (norden for Arsut) 
ikke er paalideligt, maastee forendeel hidrorende fra Navnefor- 

verling. V i ville her blot gjore opmcerksom paa folgende F e il:
Narksalik begrcendses mod Nord af en stor De, der kal

des „Vesterlandet", mod Syd, af den omtalte De, som adstil-

*) Udgivet af dct kongelige danske Sokort-Archiv, 1832.



ler Fjorden fra Smallesund. I  Kortet er derimod V e s t  e r 
l a n d e t  angivet at ligge sonden for dette S u n d , hvilket a lt- 

saa maa konfundere den Ubekjendte.
K a j a r t e l i k s  Havnen, paa Nordsiden af Arsut-Fjor- 

den, en smal nordi lobende Bugt, er, fordi her ikke er Svaie- 

plads, vanskelig at tage med frisk K u lin g , iscer med svdlig 
V in d ; med nordlig V ind maa Sluppen sendes iland med en 

Trosse t i l  at torne i for et a f . Ncrssene. I  Havnen 
svinebindes. Fra. den syd for Samme liggende S t o r o e  kan 

faaes Udkik lige t i l  Mundingen af Toursugatek; Kajartelik er 
derfor en herlig Havn at ligge i ,  for strar at kunne vcere 

paafcerde for Sydgaaende. —  Ved Udgaaende maa man im id
lertid ikke lade sig forlede t i l at holde ned imellem S  to r  o en 

og S e n n e r u t ,  men hellere offre nogen T id ,  naar Vinden, 
som ofte er Tilfceldet, kaster nordvestlig, t i l  at krydse S  toroen 

foroven, da Vindene mellem begge disse Hoilande lobe rundt, 

og dersom der er K u ling  tilsoes, ledsages af saa voldsomme 
Fjeldkast, at man ler kan komme i Forlegenhed, ja endog blive 
kastet ind paa Storoen.

K i t t i k s o i t o e r n e s  Havn, i  et Lob mellem K ittiksoit- 
oerne. Disse Der ligge een M i i l  norden for Jndlobet t i l  
Toursugatek, og Havnen her bestaaer blot i en lille B ugt paa 
Siden af et af de mange Der dannede Lob. D a  denne Havn 
ikke kan tages uden en meget sikker Lods, er det unodvendigt 
at beskrive Farvandet t i l den noiere. Den er sikker, og benyt
tes iscer naar man kommende nordfra moder pludselig sydlig 

V ind i Nordenden af Toursugatek, forend man kan faae fat i  

Stcerkodders Havn. I  Kittiksoitoernes Havn har man da en 
god Stoppeplads, istedetfor at holde tilbage til Frederikshaab.

T o u r s u g a t e k  Lobet, som foran bemcerket, 6 M ile  langt, 

imellem Nunnarsoit og Fastlandet, gaaer ost i og har mange 
fortrinlige Havne. I  Nordenden, der er 2Vs M i i l  lang, ville 
v i iscer gjore opmcrrksom p a a :



S t æ r k o d d e r s  H avn , en rummelig B ugt paa Nord

siden, en halv M l i l  indenfor Lobets Nordmunding —  og i 
Sydenden, som er 3Vs M i i l  lang, paa:

A u  r o r  as Havn, paa Sydsiden. Endvidere i Jnden- 

fljcersfarvandet sydefter, folgende:

K i  kker  te i t s i a k Havnen ved Den af samme N a vn ;

K a k s a m i u t  Havnen, paa Nordsiden af Jkersoak 
Fjorden;

J n d r e - K a r m e t s  H a vn , i Lobet af samme N a vn ;
A u a t a r m i u t s  og H v i d e h u m p e l s  Havne, begge 

paa Nordsiden af Skovfjorden;

J k e r i  s a r s o k s  Havne, to Smaabugter i Lobet af samme 

Navn, og endelig:

P a r t l e e t o e r n e s  Havne paa Julianehaabsfjorden.

D a  alle disse Havne ligge i et meget indviklet Jnden- 

fljcersfarvand, og altsaa ikke kunne soges uden sikker Lods, 
maae v i finde det overflodigt, at betegne dem noiere. Med 

Hensyn t i l  Jkerisarsok-Lobet bor dog bemcrrkes, at hvis Nord

enden af samme, som er meget smal, findes tilstoppet af S to r- 
i is ,  er det lige saa bekvemt, at vcelge Farvandet igjennem 

S k o v  l ob  e t ,  een M i i l  hoiere oppe i  Skovfjorden, i hvilken 

desuden gives flere gode Havne.
J u l i a n e h a a b s  Skibshavn er fo rtrin lig , da Grundin

gen fra Sorteffjcerene, som beskytte den, foranlediger, at den 

indkomne J is  flyder, saa at Skibet ikke kan komme til at hcenge 

paa den; men for Beseilingen er den for langt inde i F jo r

den, hvor Sydosten allerede blceser saa voldsomt, at en meget 
paalidelig Agterfortoining er nodvendig; v i flulle tilfoie, at det 

i flere Henseender vilde vcere at foretrcekke, om denne Coloni 

— som det ogsaa engang skal have dceret paatcenkt —  flytte
des enten ud i J k e r i s a r s o k  eller S k o v l o b e t ,  men —  

det vilde nu vcere forbundet med betydelige Bekostninger.



A f forestaaende Bemærkninger om Tourreisen til J u li-  

anehaab, v il det vel forendeel kunne stjonnes hvad en Skibs

forer har at qjore fo r , efterat vcere erpederet ved Colonien, 
atter at komme tilsoes, hvilket rigtignok i Almindelighed er for

bundet med fcerre Vanskeligheder, men som dog i „flemme 

J isa a r- ikke altid er saa let.
I  almindelige J isaa r, eller naar den S to r iis  som smo

ger omkring C ap-Farvel ikke om Sommeren as sydlige Vinde 

holdes for haardt paa Kvsten, kan et Julianehaab beseilende 

Skib voere seilklar fra denne Coloni i S lutningen af August 

eller hen i September. Tidligere eller sildigere E.rpeditioner 

hore til Undtagelser. Soedvanlig begynder Storisen at mindste 

i sidstnævnte Maaned og omsider bliver Kysten i Oktober 
eller lcengere hen iis fr i.

Det sorste en Skibsforer, som ligger seilklar paa Ju lia - 

nehaabs Havn, derfor har at gjore er, at staffe sig Underret

ning om Isens Beskaffenhed tilfo rs og saa langt m uligt nord
efter. Denne Underretning kan erholdes fra det hoieste Punct 

paa Holloenderoen, hvortil han i ethvert Tilfcelde bor begive 

sig med en leiet Konebaad. Fra det angivne Punct er Ud
sigten saa omfattende, at det strar lader sig bedomme, om der 

er Mulighed i at komme tilsoes fra Colonifjorden; er dette 

Tilfceldet, bor Skibet strar lcegges ud i Hollcenderhavnen, for 
her at oppevente en nordlig V ind med klart Veir, hvis denne 
ikke allerede er tilstede. Ved ar gaae tilsoes fra denne Havn bor hol
des bivevind ud, da det er urimeligt at antage, at Nordenvinden 

aabner et Farvand i den mulige J is  syd efter. Det er jo en 

Selvfolge, ar denne Vind, uagtet den vel renser Isen fra Lan
det paa Vestkvsten, maa bevirke en Forogelse af Jismassen 
under C ap -F a rve l, som udentvivl vedligeholder Forbindelsen 
med den J is  som fra Vestkysten tvinges sydvest ud. Briggen 

Hvidfiskens Forliis  1817 understotter denne Formening. Ca- 
pitain Ercken havde forst i  October lagt sig ud i Hollcender-



havnen med den Bestemmelse, da det var saa seent paa Aaret, 

at der maaskee allerede kunde vcere V in te riis  i Toursugatek, 

at gaae lige tilsoes herfra. Efter at det i  3 Dogn havde 

blcest en S torm  af Norden- gjorde han hiin ulykkelige S lu t

ning, at der maatte vcere Aabning i Isen svd efter, og gik ud 

d. 20de. Samme Aften saaes han, lodende for Binden for 
begge Mersseileue, passerende Neunortelik mellem Landet ogen 

svcer Jismasse, men ester denne T id  fandtes der ikke andet 

S por af „Hvidfisken" end dette, at en engelsk Hvalfanger Aaret 

efter fandt Hcekjollen med to dode Mcend i liggende paa Isen 
i Strcedet, og et om Vinteren paa Fceroerne ilanddrevet 

Spoekfad.

I  Movscetning hertil kan anfores, at Briggen D iana, 

Capt. P . Schwennesen, 1825, gik ud fra samme Havn —  saa- 
vidt v i erindre samme Dato —  men holdt vest og nord ud, og 

ankom lykkelig t i l  Kjobenhavn efter 4 Ugers Reise.
Overbeviser Capitainen sig derimod om, at Jismassen 

vest ud og nordefter er uigjennenurcengelig, og at der Lidet 
eller In te t sees af Havel over den, bor han uopholdelig soge 

med Skibet nordefter indenfkjcers; han har da ibermindste den 

Fordeel fremfor paa Nedreisen, at kunne gaae tilsoes fra hv il- 

ketsomhelst Sted, naar Udkiggen fra Fjeldene vise fr it Farvand.

I  almindelige J isa a r maa der gjerne soges nordefter i  

Maanederne J u li og August; senere er det sjeldent vanskeligt 

at komme lige tilsoes fra Julianehaab, og i det Hele tager, kom

mer et S k ib , som beseiler denne C oloni, ligesaa ofte ud fra 

D istriktet, som norden for dette, ligesom at det er meget sjel- 
vent, at man behover at soge lcengere nord end t i l  Nordenden 

af Toursugatek, for at komme ud endog tidlig paa Efleraaret.
N aar det er nodvendigt i dette Oiemeed ar gaae op i 

Nordenden af dette Lob, tager man her S t c e r k  o d d e r s  Havn 
og gjor sig Umage for med sigtbart V e ir at faae en god Ud
kig fra Fjeldene ved Mundingen af Jndlobet. M an  bor paa



ingen Maade undlade dette, omendskjondt det fra Fjeldene ved 

Havnen kan synes al see godt ud tilsoes; thi sydlig V ind 

forer vel Isen ud af den store Bugt imellem Sennerut og 
Nunnarsoir, men denne kan ligefuldt naae t i l Lander nord efter. 

Fors. er engang i ungdommelig Ubesindighed gaaet ud fra 

Stærkodders Havn og holdt nord efter, uden ar have fu lgt 
denne Regel, og kom i Isen allerede ved K ittikso it, hvor det 

dog dennegang lykkedes at faae Havn.

Men man er ikke altid saa heldig, og det er, som foran 

bemoerker, umuligt med nogen K u ling  at krvdse sig ind igjcn i 

Toursugatek. Allerede for Udlobek af dette Lob var Vinden 

hiin Gang saa voldsom, at v i hverken for eller siden have 
vcerel Vidne t i l er lignende B eviis  paa dens K ra ft: Ikke 

mindste Lav S e il kunde fores, Fanoiet var som indhyllet i en 

Taage af Sorog og v i veed ikke at kunne ligne vor S till in g  

her ved andel end —  en Seilads i el langt kogende B a- 

sin. Og disse voldsomme Fjeidkast ophore ikke, forend ud 
imod Kittiksoitoerne.

V i bor ikke forlade disse Optegnelser om Julianehaabs 
Beseiling, uden at berore en Gjenstand, som staaer i Forbin

delse med Sam m e, og som i en uvis Fremtid hoist rimeligt 
v il komme under V entila tion , nemlig: om det er muligt eller 

tilraadeligt, al lade Neunortelik beseile med storre Skibe, for 
derfra virecle at fore Produkterne t i l Kjobenhavn —  og v i 
ville derfor i Anledning af dette mulige Sporgsm aal, tillade 
os at fremstille vor Formening om

Rttmorleliks Deseiling.

Sporgsmaalet er ikke uv ig tig t, da Anlceger Neunortelik 
og underliggende Udsteders Provuction vel allerede nu er storre 
end mange Coloniers og kan forventes at tillage i Forhold kil



som østkystens Gronlcendere flytte om paa Vestsiden, eller 
Gronlcenderne her i Egnen vcennes t i l  Lurusvarer.

Under nuvcerende Forhold holdes et P a r Fartoier ved 
Julianehaab, hver paa omtrent 200 T d r . , som efterhaanden 

transportere Produkterne op ril denne C olon i, hvorfra disse 

atter med de denne beseilende Skibe forsendes til Kjobenhavn. 

Det er indlysende, at denne Transportmaade maa vcere meget 

bekostelig, naar tages Hensyn til Fartenernes Anskaffelse og 
Vedligeholdelse, samt det store Folkehold disse foranledige, og 

det synes derfor at vcere i Handelens Interesse, hvis Neunor- 
telik directe kunde beseiles.

Dersom Sporgsmaalet ene angik Muligheden, maatte vi 

besvare del med et bestemt — J a ! thi de mange Varder rundt 

omkring i denne Egn, som udentvivl stamme fra Hollcenderne, 

Skroget as en forulykket, ester Gronlcendernes Sigende, hol
landsk'Hvalfanger, som endnu for en Deel Aar siden var al 

see under Vandel ost for Neunortelik ved Mundingen as Tes- 

sermiut Fjorden, og endelig en irst Skonnerts Anlob as dette 

Anlceg for nogle Aar siden, der, bestemt t i l Labrador med en 

Ladning Kartofler, var kommen ud af Bestikket i Strcedel — 

godtgjor denne Mulighed. Men skulde v i yttre en Mening 

om „Tilraadeligheden", saa maa den blive betingelsesviis, med 

Hensyn t i l ,  hvad v i na tu rligv iis  ikke kunne afgjore: om en 

directe Besejling af Neunortelik ikke ved S k ibs fo rliis  kunde 

foranledige en Udgiftsbalance i Sammenligning med den nu 

brugelige Transportmaade, i D isfaveur af hiin. V i  bor 

derfor indstrcenke os t i l nogle Bemærkninger om Maaden paa 
hvilken Neunortelik rim eligviis aarlig ran beseiles, uden at 
indlade os paa en Bedommelse af de pecuniere Fordele ved en 

saadan Besejling.
V i  formene, at Neunortelik, ligesom Julianehaab, kan 

beseiles paa 2de Maader. Den forste af disse kan betragtes 

som en Fortscettelse af den i det Foregaaende omhandlede J u -



lianehaabs Beseiling, med Undtagelse af, at Jndenikjarsfarten, 
mellem denne Coloni og h iin t Anlag, frembyder flere Vanske

ligheder; Sartloks (nogle Oer 4 M tle  syd for Julianchaabs- 

fjorden) Omegn er nemlig saa opfyldt med Skjcer, og Resten 

af Farvandet t il Zermesok, — dag hvilket Neunortelik er be

liggende —  saa aabenr for Storisen, at ulige ftorre H in d rin 

ger end i h iint maatre overvindes. Som Folge heraf formene 
v i, at der t il denne Beseilings Udkorelfe paa denne Maade, 

kun burde anvendes Fartener paa 50 s 60 Commercelafters 
Storrelse, og da el Saadanr kun indlader 2 a 300 Fade, og 

der rim eligviis derfor maatte anskaffes Tvende, vilde del atter 

blive et Sporgsmaal, om der, ved saaledes al beseile Neunor
telik var vundet noget.

D a  der muligt kunde gjores den Indvending, al et ftorre Skib 

lige faa godt som et mindre, kunde udfore denne Beseiling, skulle 
v i endnu gjore opmcerksom paa, at der imellem Julianehaab og 

Neunortelik, i paakommenve T ilfa ld e , kun gives 2de Havne 
faa yderlige, al de kunne tjene som Tilflugtssted, nemlig H av

nen i Mathiesens Oer (syd for Mundingen af Colonifjorden) 
og Havnen ved foromtalte Sartloks Oer, hvilke begge dog ikke 
ere at anbefale for ftorre Skibe end saadanne, som foran ere 
betegnede. O g da Strommen tilmed mange Skeder er saa 
hastig, at storre Skibe under Burering —  kvilken fornemme
lig naar Isen aabner sig, v il gjore denne Beseilingsmaade 
mulig —  ofte vilde komme i Forlegenhed, tor vi paa ingen 
Maade anbefale disse —  idennindste ikke t i l  det fonte Forsog.

Den anden og saavidt v i skjonne mere anbefalelsesvar- 
dige Maade, Neunortelik kan beseiles paa, antage vi at vare : 
ved syd fra at trange igjennem Isen, og v i maae derfor tilfoie 
vore forudgangne Bemarkninger om Storisens Egenskaber langs 
Vestkysten af G ron land , nogle speciellere Oplysninger om 
denne i Farvandet syd kor Julianehaab.

3



Ved at kaste et D ie  paa Kortet v il man bemcerke, at 

denne Coloni ligger inde i en B u g t, den saakaldte „Ju liane - 

Haabs-Bugt, hvis Endepunkter ere, mod N ord : Nunnarsoit, 
mod S y d : Cap-Farvel, bag hvilket sidste Forbjerg som sagt, 
Neunortelik er beliggende. Det er derfor indlysende, at Ju lia - 

nehaabs-Bugten kan vcere endog pakfuld af J i s ,  paa samme 
T id  som der ved hine Forbjerge maafkee er i is f r i t  Farvand.

A f denne Grund antage v i,  at Neunortelik under visse 
Omstændigheder, stjondt noermere Isens store Beholder, J is -  

havet. er lettere ar soge end Julianehaab, og skulle nu ncer- 

mere oplyse hvorledes disse Omstændigheder kunne fremkomme.
I  det Foregaaende have vi angivet Storisens D r iv t  

stadigt at voere fra Landets sydligste P yn t nordgaaende, samt 

at nordlige Vinde maae bevirke en Tiltagen af Jismasserne 

ved C ap-Farve l. Sammenligner man nu Landets F lugt i 
denne Egn saavel med Ostkystens som med Vestkystens, saa 
synes heraf at fremgaae:

At nordlige V inde , paa samme T id  som de fore Isen 
fra Land paa Vestsiden as Cap-Farvel, maa kore ny Forstærk

ning omkring dette Forbjerg, der ved denne V inds Ophor 

snart erstatter den fra Neunorteliksegnen bortdrevne, men at 
derimod sydlige Vinde, hvilke som foran bemcerket ere de frem
herskende om Sommeren i Sydgronland, i Forbindelse med 

Atlanterhavets paalands S o , maa bevirke, at Jismasserne 
holdes paa Landet paa Ostkysten, forudsat, at Virkningen af 

disse er saa stcerk, at den paa h iin  Kyst sydgaaende Strom  ikke 
kan overvinde Modstanden, saa Folgen as vedvarende sydlige 
Vinde nodvendig maa blive: at Farvandet fra Soen ind til 
Neunortelik, naar Strommen efterhaanden har aabnet og for- 

deelt den hervcerende J is ,  som nu ikke paatvinges af storre 
Jismasser udvendig, bliver i is fr it ,  eller idetmindste stilbart.

D et synes heraf at lade sig forklare, at de hollandske 
Hvalfangere i celdre Tider saa flitt ig t som Sagnet fortæller



og ve talrige af dem opreiste Somcrrker bevise, have fcervedes 

i Egnen omkring Neunortelik, og rim eligviis her, forend de 
have begivet dem paa Hjemreisen fra Strcedet, have drevet 

Tuskhandel med den, chiin T id  ogsaa efter Sagnet, meget talrige 
Befolkning i Julianehaabs D istrict. O g skulde det derfor vcrre 
en urimelig S lu tn ing , at Neunortelik endnu paa samme Maade 

vilde kunne beseiles?
V i have selv flere Gange fra Neunortelik iagttaget det Phce- 

nomen, at vedholdende sydlige Vinde have givet aaben S o  uden

for. og det Samme er efter de ved „Friederichsthal" boende mceh- 
riske Brodres Udsagn ogsaa Tilfceldet udenfor dette 5 a 6 

M ile  sydligere Punct. I  et B rev , oversat fra et tydst B lad  
— om v i mindes ret „M o rg e n b la tt"— i „Kjobenhavns nvefte 
Skilderie N r. 68— 69 for 1 8 2 2 ,"  siger Begrunderen af den 

mcehriste M ission ved Friederichsthal om Isen : „E n  Skipper 

v il rigtignok nceppe vove at gaae fra Soen lige iland paa 

Statenhuk (Nunnarsoak), ihvorvel der under mit Ophold her, 
saa langt O iet i klart V e ir kunde naae, intet (nemlig J is )  

var at see og der fra Sydvest hid ad Landet t il ingen Oer 
ligger fo r." —  H r. Kleinschmidt opholdt sig i denne Egn forst 
i  J u li M aanev, og har rim eligviis truffet en T id  — uag
tet Isen om Sommeren her maa vcere vcrrft —  t i l sine Ia g t 
tagelser, da hine foromtalte Omstændigheder havde bevirket 
Isens Fjernelse.

V i vove efter alt dette at fremsoette den Paastand: at 
der er storfte Sandsynlighed fo r, , at Neunortelik kan beseiles 

directe syd fra, forudsat at det Skib, som stal udfore denne 
Beseiling, oppeventer en beqvem Leilighed dertil.

Men til en saadan Beseiling kan selvfolgelig ikke, uden 
altfor stor Resico, vore almindelige'Gronlandsfarere anvendes, 
v i ville derfor tilfo ie :



A t et godt.Egeskib paa omtrent 100 Commercelcr- 

ster (eller saa stort som det behoves) burde vcelges t i l  

Neunorteliks Besejling.
A t dette Skib burde forsees med fuld Hvalfanger

forbinding, saa at Foreren ikke behovede at frygte for at 

trcenge igjennem de uundgaaelige J isstrim ler, som vore 
nuhavende svagere Gronlandsfarere omhyggelig maa und- 

gaae —  og endelig:
A t Skipperens J n ftru r  burde paabyde et Ophold 

udenfor den mulig uigjennemtrcrngelige J is  t i l ind i Au
gust, og forst efter denne T id  gives Tilladelse til at ud

fore Reisen om m uligt paa samme Maade, som i A lm in 
delighed Julianehaabs Besejling foretages, eller i vcerste 

Tilfcelde udlosse Lasten her.
Lykkedes denne Neunorteliks Beseilingsmaade, kunde 

saavel Lichtenau som Friederichsthal erholde sine Fornodenbeder 

t i l  Landet med dette Skib, mislykkedes den — nu , saa var 
Skaden ikke storre, end at Handelen havde vundet et godt 

Skib t i l  Julianehaabsfarer, der sikkert oftere, end i de senere 

A ar har vcrret Tilfceldet, vilde faae Land syd for Nunnarsoit, 

og derved bespare megen T id  s: — Omkostninger.
D a  den profane Lceser vanskelig v il kunne gjore sig en 

Jdee om Forskjellen paa et almindeligt Skib og et H va lfan- 
gerskib, skulle v i korteligeu paavise, hvorledes de respective 

Forere af begge disse omtrentlig kunne vcrre tilmode under en 

Jisseilads.
V o r C olonifarer, hvis Skib blot har en Spigerhud 

udenpaa den faste Klcedning, maa undgaae ethvertsomhelst 
' Sammenstod med Isen. V i  kunne anfore, at en dansk Gron- 

landSfarer 1799 forliste, blot fordi Skibet lob paa en enkelt 
lille  Skodse, ved hvilket Paalob Sammenstodet var saa ringe, 
at det ei engang vakte Sensation hos Besætningen, og dersom 

ikke Baadsmanden tilfceldigviis var kommen ned i Forlasten



og her strar havde bemoerket, at Skibet var halv fy lv t med 

Vand, vilde rim eligviis hele Bescet ningen vcrre gaaet tilgrunde 
med; thi denne levnedes kun T id  t i l  at faae Fartoierne udsatte, 

forend Skibet kastede Masterne langs Vandet, saa at endvg 

Overbramseilene, fra Baaden, bleve staarne fra Roeerne. Den 
danske Colonifarer maa derfor altid befinde sig i en v is  Frygt, 

han kan ikke tilbagetrcenge en blot enkelt Jisskodse, men maa 

vende, om blot den samme Skodse er i Veien for hans Be
sejlings Udforelse —  og offre T id  s: Penge.

Hvalfangeren derimod betragter den J is ,  vore Skibe saa 
omhyggelig maa sky, med en S lags Ringeagt. Under „S p its -  

bergen, i Baffinsbugten og P rinds  Regent J u le t,"  hvor F lad
isen kan knuse det stcerkeste Skib, naar dette kommer i Besæt
ning mellem Landisen og de af S torm  og Sogang udvendig 
fra paavirkende Jism asser, seer han kun Fare ; i DaviSstrce- 

vet, hvor derimod Isen altid er i D r iv t ,  fordi her ikke gives 
haarde Paalandsvinbe, er han ro lig . Det er ikke forbunden 
med nogen egenlig Fare for Hvalfangerskibet, at bane sig Ve i 
gjennem temmelig betydelige S tr im le r , hvilket saa ofte maa 

gjores under Fangsten, naar disse spcerre Farvandet ind t i l  
de med Hvaler forsynede storre Aabninger i  Ise n ; —  er K u 
lingen for fr is t, mindskes blot S e il eller Skibet bakkes ned 
mod den J is  som stal gjennembrydes, i Noerheden af samme 
fyldes og anbringes en Pres, af S e il —  og Hvalfangeren 
gaaer igjennem.

Den brittiste Koldblodighed finder da ofte Lejlighed t i l  

at vise sig i sin G lorie. D er gives Erempler paa, at en 
saadan engelsk Hvalfangercapitain har sat rolig i sin K ahyt, 
og naar et af disse voldsomme S to d , som ved saadanne Lej
ligheder ere hyppige, rystede Skibet i den G rad, at Flaster og 
G las feiedes hen ad Kahytsgulvet, blot har y ttre t: „n e v v r  
m in tz !" ringet paa Drengen og —  forlangt et nyt G la s :
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Endog den med Forholdene aldeles Nbekjendte, v il a f 

denne Sammenstilling letteligen slutte sig t i l ,  at Neunortelik 
ikke bor beseiles uden af et som Hvalfanger med lave Mellem- 

dceks Bjcelker, stcerke Bougknceer og B aand , Asstotninger fra 

disse til hine, og forsvarlig Aderkleedning —  konstrueret Skib
samt at Saadanne i hoi Grad vare at foretrække vore nu 

brugelige svage Skibe, endog t i l  Julianehaabs Besejling.

Aefeilingen af Nord- og Mellemcotonierne.

Uagtet v i have et S lags Bekjendtskab t i l  alle Colonier 
i  Nord-Gronland —  O m  en ak og U p e r n a v i k  ene und

tagne —  er dette dog ikke saa omfattende, at v i tor tillade 
os at yttre en bestemt M ening om det egentlige Anlob af 
disse. H os Graah, i hans Beskrivelse o. s. v., foran citeret 

Pag. 18, v il man desuden finde udforlig Underretning om 
Besejlingen af Colonierne i det nordre Inspektorat, og hvad 

de saakaldte Mellemcolonier angaae, t i l hvilke vi regne: H o l -  
s t e i n s b o r g ,  N y - S u k k e r t o p p e n ,  G o d t h a a b  og F i 

sk en ces set ,  saa vilde en A n v iisn in g , t i l  at soge disse, der 
dog ikke af den Ubekjendte kunne anlobes uden Lods, lade sig 
indbefatte i efterfølgende almindelige Bemærkninger om Sej

ladsen i Strcrdet, som vi bede Lceseren betragte som Fortscet- 
- telse a f hvad vi foran have sagt om: „Davisstrcedets An- 

duvning."
V i  henlede derfor atter Opmærksomheden t i l h iin yttrede 

Formening „a t de Skibsforere, som ikke ere bestemte til de syd
lige C olonier, i a lt Fald t i l  de norden for Godthaab belig
gende, ikke bor krydse den 60de Bredegrad ostligere end 58" 
Lcrngde vest for Greenwich, og v i skulle her endnu angive en 

anden Aarsag end den antydede.



Det er nemlig af den erfarne Skibsforer antaget, at man 

under den lange Vestseilads over Atlanterhavet har en ofter- 
bcerende Strom  imod sig, der foranlediger, at Skibet, ved A n
komsten til Opgangen af Davisstrcedet i Almindelighed staaer 

ostligere end Bestikket. Forf. Faver, der 32 Reiser forte Skib 

paa G ronland, tog altid dette i Betragtn ing, og v i mindes, 

blandt meget v i stotte t i l  hans E rfa r in g , at han har forta lt, 
at han engang nodsagedes t il at holde meget langt vester over 
for Isen syd i Strcedet, saa at han tilsidst stod med Bestikket 

et godt Stykke inde i Amerika, uden dog at saae Land isigte. 

Hvad vi Pag. 19 har anfort om de tvende Gronlandsfareres 

Grasatreiser, bestyrker ogsaa denne Formening, og da enhver 
Somand let skjonner, at en M isg ivn ing  af endog 3 n 4" i 
Lcengden let kan finde Sted ved hiin Seilads vesti, er det ind
lysende, at den der ikke kan korrigere sin Lcengde ved en O b

servation i Ncrrheden af Strcedet —  hvilket desuden ikke altid 
lader sig gjore —  eller som ikke har et paaliveligt Chronome- 

ter ombord, altid bor sikkre sig for, om ikke at falde osten for 
Cap-Farvel, som hine, saa dog fo r, al komme den sydvestlige 
Kyst af Gronland saa ncer, at han „ved at rode sig ind i 

Isen " bliver tvungen t i l  en saa meget lcengere Vestseilads for 
al klare sig fra denne.

Men desuagtet bor Nordfareren altid vcere belavet paa 
at lrceffe J is ,  da Ingen forud kan vide, om det er hvad man 
i  Gronland kalder „er godt, eller et slemt J is a a r" . O g trceffer 
han paa Ise n , som dog sjeldent er Tilfceldet under hiin vest

lige Lcengde forend ovenfor Nunnarsoit paa 62 a 63" Brede, 
saa bor han dog aldrig lade sig friste af Aabninger i Samme 
til den Formening, at det muligt snart v il blive bedre nord
efter; dette v il sjeldent blive Tilfceldet, naar Jismassen i 
Strcedet er saa betydelig, at den allerede paa saa sydlig en 
Brede har kastet sig saa langt ud. H an bor folge Jiskanten 
saavidt muligt vest efter, og forst naar han maastee paa denne



Vei har avanceret et P a r Grader nordligere og 'intet Haab 

har t i l  at faae Aabning vestovre, prove paa at scette igjennem 

en aaben J is .
Saaledes omtrent kan „Stuebestikket" gjores; i V irke

ligheden vise Forholdene sig ofte anderledes: S torm  og Tyk
ning kan bringe den Forsigtigste ind i Isen, og er han der — 

ja, saa maa han blot see t i l  at klare stg saa godt muligt, det 

v il sige: soge de aabneste Steder og tragte efter at komme 

nord efter; thi han kan da ikke vente Frigjorelse —  uden t i l-  
fceldigviis — forend paa omtrent Godthaabs Hoide, under 

den 64de Grad, hvor den foromhandlede nordlige S trom  mo

der Jismasserne og aabner dem.
Erfaringen har imidlertid viist, at en Skibsforer, stjondt 

i  et i Forhold t i l Hvalfangeren svagt S k ib , desuagtet ikke 

behover at fortvivle. O ndet: at vcere i Jisbescrtning, er dog 
ledsaget af nogle almindelige heldige Omstændigheder: Inde  i 
Isen er klar Lu ft, saa at Aabningen kan opdages lcengere 

borte, og Kulingen er sjelden betydelig, om det endog udenfor 

Jiskanten blceser en S torm .
H e rtil kommer, som foran hentydet t i l ,  at Isen ude i 

Davisstrcedet ikke skruer haardt sammen, da Bindene, der be

standig ere enten nordlige eller sydlige, ikke forer Lcrisen paa 
noget Land.

I  Aaret 1817 maatte 5 af Handelens Skibe friste den 
Skjcebne i 5 a 6 Uger at komme i  Bescetning af Isen og 
Alle kom de dog uskadte ud af denne.

Det synes vcerd at gjore opmcerksom paa, at af de 
Skibe Handelen saavidt os bekjendt har mistet i  en betydelig 

Aarrcekke, ikke et eneste er forulykket i Seiladsen mellem store 

Jismasser. V i  ville oplyse denne factisk beviislige Omstæn
dighed ved blot at notere Skibsforlisene siden 1814, da Fors. 
gjorde sin forste Reise paa Gronland som Skibsdreng.



1817 forliste 2de Skibe, det ene: Hvidfisken, Capitain 

Ercken, som allerede foran Pag. 29 bemcrrket, ved istedetsor 
at holde vest ud fra Julianehaab, at seile sig ned i Isen ved 

C a p -F a rve l; ethvert Skib maatte paa denne Maade gaae 

tilgrunde —  og dog er der Sandsynlighed fo r ,  uagtet at det 

i 3 Dage efter at dette Skib passerede Neunortelik blceste en 

forrygende N V  S to rm , at det, skjondt udentvivl beskadiget, 
er kommet igjennem Ise n ; thi om Vinteren fandtes et Spcek- 

fad af dets Last, opdrevet paa Fceroerne, og dette kunde ikke 
alene ved Hjcrlp af S trom  og Bolgeflag have gjort denne 

lange Reise i saa kort T id .
Det andet Skib som samme Aar forulykkede var Barken 

Jupiter, Capt. Jepsen, det havde paa Udrejsen, ligesom h iin t 
S k ib , udholdt en 6 Ugers Jisbescetning, var vel fluppen ud 
af denne, havde beseilet fine Havne i  Nordgrønland og for

ulykkede forst paa Hjemreisen ved i en Lcendser og Tykning 

at seile sig ind i en J isftrim m el syd i Strcedet. Denne nylig 
fortomrede, stcerke, rundgattede, gamle Kasse udholdt, uden at 
blive synderlig lcek, det ferste S tod, og trcengte sig endog ind 
i smult Vande, men havde det Uheld inde i Ise n , at sakke 

ned paa en Jisskodse, hvorved Roret mistedes, hvilket havde 
tilfolge, at Besætningen maatte forlade Skibet, skjondt i  f r i t  
Vande, for at bjerge Livet, da en anden tilkommende Gron- 
landsfarers Forer erklcrrede, ikke at vilde opholde sin Reise, 
for muligen at redde det beskadigede Skib ved at tage det paa 

Slcebetoug. Dette mistedes rim eligviis derfor blot fordi den 
tilkomne Skibsforers Jnstrur ikke forbandt ham t i l  —  hvad 
han forresten uden dette maatte kunde fattet —  at yde en 
Collega Assistance — skjondt vi desuagtet ikke tillige maa 

tabe af S ig te , at Paalobet foraarsagedes ved en u tilborlig  
Sejlforing i et Aar da det var Capitainen bekjendt, at Strcedet 
idetmindste et P a r Maaneder sor var opfyldt med S to riis .



1846 endelig forliste Briggen P rinds  Christian, Capitain 
Falsings, paa Overreisen, ved i Strcrdet under en u tilborlig  
S e jlfo ring , at lobe paa et enkelt J is fje ld . Ved at berore 
dette F o rliis  kunne vi ikke afholoe os fra at anfore som 

Curiositet, ar ombord i samme Skib befandt sig den, under 

alle Uheld heldige Marine-Lieutenant U lr ic h , der na turligv iis  
flap ligesaagodt fra denne, som fra en foregaaende — og den 

sidste, ved hiins Navnefcetters, Linieskibet Christian den Ottendes 
Undergang bekjendte Afsaire; hele Bescetningen paa P rinds 
Christian reddede sig med Fartoierne.

D a  Talen fornemlig er om Seilladsen i Davisstrcedet, 

kunne v i her egentlig ikke have noget med den 4de, Briggen 
Tordenskjolds F o rliis  at bestille, da dette Skib rim eligviis 

forulpkkedes i Baffinsbugten, under Udforelsen af Upernaviks 

Beseiling. Im id le rtid  tor v i desuagtet af disse samlede Facta 
uddrage solgende for Gronlandsfarten tilvisse gunstige Resultater: 

at den kgl. gronlandske Handel, af omtrent 250 i 36 Aar t il 

de gronlandske Coloniers Besejling udsendte Skibe, ikkun har 

mistet F ire , hvoraf de To  med Bescetninger, samt at den 

fornemste Aarsag t i l  idetmindste To af disses F o r liis , er at 
tilskrive Mangel paa tilborlig  Forsigtighed fra Forernes Side 
—  skjondt iovrig t upaatvivlig grundet paa en roesvcerdig Iv e r  

i  at forcere Reisen.
A lt i en betydelig Aarrcekke have vi vceret ude af al 

Forbindelse med den gronlandske Handels Capita iner; v i kjende 
nu kun nogle faae af disse personlig, og have derfor ikke i 
fjerneste Maade en Udpegning t i l  Hensigt, idet v i her ville 
gjore opmcerksom paa, i hvor hoi G rad en Saadan i  Alminde
lighed kan misbruge den M ag t der er forlenet ham over 
Menneskeliv og fremmed Gods. E t Erempel herpaa finder 
Fors. i sin Dagbog for 182— ; vi ville udskrive Artiklen 
som den forefindes, blot med Udeladelse af Navnene, og T id s 

angivelser og nogle Sagen uvedkommende groteske Scener.



Id e t jeg nedskriver dette, befinde v i os udenfor 

Colonien Frederikshaab og udenfor Isen , med en frist Brise' 

a f Norden, alt hvad trcekke kan t i l  —  og nylig  lokkede S ty r 
manden 7 Knob; men igaar — spillede, v i Tcerninger med 
den gronlandste J is . —  Indsatsen var temmelig ho i: 16 

Menneskeliv og 50,000 Rbd. mod —  Friheden. — V i vandt, 
og benytte nu denne t i l  en toileslos F lu g t."

„Jeg v il forsoge, at samle Gaarsdagens Begivenheder i 
et B illede."

„ I  —  Uger. havde vor stadige Morgentour varet en 
Vandring op paa Toppen af Nordlandets Udkiksfjeld, ogsaa 

igaarmorges foretog v i denne Vandring, min Capitain, R . . ,  
Capitain P . . .  (der med en anden Gronlandsfarer var belig
gende paa Havnen, ventende paa at et Farvand mellem Landet 
og Isen skulde aabne sig syd efter) og jeg —  dog dennegang 

under foruroligende Auspicier. V o r Chef, Capitain R . . ,  baade 
som Menneske og Somand i hoieste Grad agtvcerdig, naar 

han ikke havde ofret t i l  Bachus, befandt sig uheldigviis 
dennegang, efter en ved Flasten gjennemvaaget Nat, i sit 

pirrelige Humeur. Ved fra Fjeldet at kaste Blikket uv over 
Havet, viste sig det scrdvanlige S y n : J is  — J is  saa langt 

D ie t kunde naae, med Undtagelse af en gandste smal Rende 
fra Landet vestud, hvilke Strommen ofte foranlediger. T i l -  
fcrldigviis gjorde R.. den Bemærkning, at det dog maaskee 
var muligt at komme ud igjennem denne Rende, der strar 
besvaredes af P ... med: „D u  er dog vel ikke saa gal, at D u  

v il gaae ud i den J is , "  — og disse lost henkastede O rd gave 

virkelig Anledning t i l ,  at v i kom ud i en J is  som ingen 
fornuftig M and vilde prove paa at arbeide sig igjennem med 
et saa svagt Skib som vo rt; thi R . .  gav vel intet Gjensvar, 
men hans udtryksfulde Ansigt udtalte tydeligt: „Jeg  veed nok 
I  troe jeg er fuld, men jeg stal vise Eder, at jeg desuagtet 
er M and for at gaae tilsoes."



„ V i  forlode Fjeldet og roede ombord i  vort Skib, hvis 

Dcek R . .  nceppe havde betraadt, forend han kaldte paa 1ste 
Styrmand -  en Broder af ham —  og t i l vor Forbavselse 
gav denne Ordre t i l  at gjore A lt klart t i l  Letning. En 

C ap ita in , endog en drukken C ap ita in , er Herre og Despot 
ombord i sil S k ib ; det falder Ingen ind at opponere mod 

hans Magtfuldkommenhed, og det var derfor nu uigjenkalde- 
ligen a fg jo rt: —  v i skulde seile."

P . . .  praiede sit Skib og beordrede sin Styrmand t i l  at 

sende Sluppen ombord t i l  os med fire M and i ;  v i roede 
derpaa iland for at tage Afsted med vor under vort lange 

Ophold paa Havnen saa gjceftfrie V a r t ,  H r . Kolonibestyrer 

— n ; denne fulgte med ombord efter at have samlet fornoden 

Bureerhjelp —  og en Tim estid efter at vor Capitain havde 
givet h iin heroiske O rd re , gjenlooe Fjeldene af Coloniens og 

begge Skibes S a lu tflud  —  vor B r ig  gled ved Burering og 
en fvag Landvind ftoltelig ud af Havnen."

„P a a  Siden af Vardoen forlode vore Ledsagere os, 

lefalende os hovedrystende Gud i  V o ld ."
„ V i  vare nu overladte t i l  os selv, men desvcerre uden 

Vand og V ind, Sejlskibets bevcrgende Elementer og L iv ."
„H v o r var im idlertid den fra Fjeldet sele Aabning vest 

ud bleven af? —  Under vore Forberedelser var den na turlig - 
v iis  forlcengst lukket, v i sattes desuden snart af Strommen en 

ganske anden Cours —  nord efter, og hele Opmærksomheden 
maatte henvendes paa at burere og maneuvrere fr i af Skov

serne der omgave os."
„O g  Capitainen? —  H an befandt sig i Kahytten 

bestjceftiget med at fuldstcendiggjore ikke alene sin egen Ruus, 
men ogsaa Lodsens (en Grsnlcender der var medfulgt med
havende en 12 Aars Dreng). En Gang imellem blev den 
kjampestarke Styrmand nedkaldt, for at prove nogle K ra ft-



kunster med Gronlanderen, — saa at Tonen endnu var ret 

gemytlig."
„O g  Pasagererne? —  Den gamle Broder — e med 

Kone indesluttede dem i deres Kam m er; den unge Broder I .  

og jeg rog Tobak og spadserede paa Dcekket. Engang vovede 
jeg mig ned for at hente min Tobakspung; hvilket S y n : for 

hvert T r in  —  S jap  — S ja p . Kahytten flod formelig af 

V iin  og Spirituosa. —  — — — "
„Im id le rtid  klarede vor Styrm and, en ligesaa uforfærdet 

som dygtig og oedruelig Somand, sig soerdeles godt mellem 
Isen. K l. 2 Eftermiddag havde Strommen allerede sat os 3 

M ile  nordefter, det begyndte at lufte — og hvilken Lykke — af 
Norden; Sydvesten vilde nemlig snart indeklemt os mellem Isen 
og Landet. —  Nu gjaldt det desuagtet at behandle Skibet; 

Kulingen fristede; Briggen begyndte at lobe 2 - 3 — 4 Knobs 

F a rt; v i kunde ikke ftaae lange paa hver B oug, undertiden 

blot 10— 5 M inu tte r, ofte blot vende og fylde og derpaa atrer 
vende —  og med alt dette var Capitainen nu saa overstadig 
drukken, at det under andre Omstændigheder maastee vilde 

moret, at see den lille  tydffe M isiona ir flabe sig rod i Hovedet 
for at stille den store M and paa Benene hvergang han faldt 
om paa Dakket."

„M in e  Folelser vare sammeftund af en gandste modsat 
N a tu r ; min Arrighed —  jeg troer det er den rette Benavnelse 
—  havde noget noer naaet Kogepunktet isoer efterat jeg havde 
overbeviist mig om, at Lodsen var i en saadan T ils tand, at 
han umuligt kunde sendes fraborde."

. „F o r at gjore A lt saa galt m u lig t, befalede Capitainen 
K l. 4 Styrmanden tilkois, og Skibet var nu overladt t il den 
fulde Capitains Styrelse. Jeg bor imidlertid yde ham den 
Erkjendelse, at han, uagtet det nappe var ham muligt at 
holde sig oprejst ved R atte t, i et P a r T im er maneuvrerede 

fortræffeligt — men Catastrophen tiarmede sig."
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„ V i  stode vest over, en Jissiodse laae i vort Farvand, 

og for ikke at holde af for denne og derved tabe, maatte v i 
vende; Capitainen greb Rattet og vceltede sig over Ratlinen. 

H an gav fuldt Se il t il Vendingen og kommanderede: „ F i i r  

a f Forsijoderne!" Men ulykkeligviis lader et Skibs Oplob i 
Vendingen sig ikke saa godt beregne fra Bakken som fra 
Skandsen og — T illiden  fra Folkenes Side t il Capitainens 

Conduite var naturligv iis  forlcengst bortflygtet — Forsijoderne 

bleve ikke affirede; derimod hortes Baadsmandens Stemme 

fra Bakken: „H a n  er jo ga l! han v il seile os Alle under!" 
Manden havde U re t, jeg stod agter og kunde bedomme det; 

Maneuvren vilde gaaet godt —  men Folgen blev, at Skibet 

lob i Vinden, faldt af igjen og drev nedenfor Jissiodsen."

„Capitainens Forbittrelse herover lader sig ikke beskrive; 
Vaadsmanden blev kaldt agter ud; hans rode Uldsijorte 
bogstavelig flaaet ham af Kroppen —  og Scenen endte med 

den Erklcering „a t nu kunde hvem der vilde tage Commandoen, 

thi han (Capitainen) blev ikke mere adlydt!"
„V o r S till in g  var da saaledes: S t iv  Bramseils-Kuling, 

en urimelig Se ilfo ring  i en kun forsaavidt aaben I i s ,  at 
Skibet blot med yderste Forsigtighed kunde maneuvreres i den 
—  og ikke 10 Kabbellcengder forud en fast J ism ark."

„M e d  en 6 M ile s  Fart er denne Distance snart udseilet 

og Briggen lob igjennem som den „flyvende Hollcender." 
Roermanden holdt paa egen Haand af fra de Skodsere som 

ikke kunde ligge foroven og Capitainen stod desuagtet t i l 
syneladende aldeles rolig, holdende sig i luv S torvant. Uagtet 

jeg med dette maatte fole, at Skibets oieblikkelige Frelse 
beroede paa mig, befandt jeg mig dog i en saa opirret S in d s 
stemning over al den-Galskab som omgav m ig , at jeg ncesten 
med en lignende Ro fremmumlede den Tanke: „lad ham seile 

Skuden ad Helvede t i l,  det bliver dog Enden paa Legen."



„Skuden lob — lob med en ustandselig Fart mod den 

faste Jiskant. — Alle M and stode klare t i l  Vendingen, hver 

paa sin Post, ventende Commandoen, uden at ytire et O rd , 
en mcerkelig Tavshed hvilede over Scenen. Kun en Broder 

af Capitainen, som var Ungmand ombord, havde liste! sig 
agteruv og stod paa Springet t il at kaste sig ned ad Kahyts

trappen for at kalve paa den anden B roder, Styrmanden, 

dog uden at turde vove der. Jeg troer, Synet af dette unge 
Menneskes Angst indvirkede paa m ig, idelmindste skete det 

gandste uv ilkaarlig t, at jeg, netop endnu tidsnok, pludselig 

tilraabte ham: „Dersom bu ikke v i l ,  at din Broder stal seile 
Skibet vcek, saa kald strar paa Styrmanden."

„D e t var som om Fortryllelsen lostes ved disse O rd ; 
han styrtede sig ned af Trappen og ncesten i samme Nu stod 

Broderen paa Dcekket —  dog endnu i der overhængende O ie- 
blik iagttagende den mellem disse Brodre stedfindende Decorum, 

tilraabende Capitainen: „maae jeg vende C ap ita in? " —  greb 
Rattet og haspede Roret i Lee. Forskjoderne floi dennegang 

lose uden Commando, Briggen lob med en hvislende Lyd i 

V inden, strygende Jiskanlen saa ncrr, at v i Alle ventede 
S todet; thi Foden af Isen saae v i under os og Barkholtet 
var ikke een Alen fjernet fra den overste J iskan t, dog —  

Stodet udeblev — Skibet var reddet og stod ost over."
„D e t er voerb at bemcrrke, at Capitainens H a ls 

starrighed forsi brodes da Skibet laae i Vinden og Faren 

altsaa var overstaael — og aflostes af en umiskjendelig F ryg t; 
han tumlede hen t i l  Roret og kommanderede sagtmodig selv 
Resten af Vendingen."

„H vo rfo r skulde jeg fortie, at jeg Oiebkikkel efter virkelig 
folte mig overbeviist om, ved hine O rd , at have reddet mere 
end Skibet; men dersom Nogen skulde tro , at jeg tillcrgger 
mig dette nu som en Fortjeneste, tager han mcerkelig fe il;



48

allerede nu siger min Bevidsthed m ig , at jeg — kun jeg, 

havde baaret Skylden for Skibets Undergang; thi hvorfor 
udtalte jeg ikke hine O rd for —  blot eet Secund, maaskee et 
Oieblik senere end ffete —  og Handelens B r ig  havde lagt 
afmastet, knust ved Jiskanten, ei at tale om det hoist rimelige 
Mennestetab ved en saadan Begivenhed."

„Faren, var uagtet alt dette endnu tilstede, saalcenge 
Capitainen var paa Dcekket. Isen vedblev at vcrre toet, v i 

maatte fortsoette Krydsningen nordefter, og v i forte for meget 
S e il,  saa at Rysterne toge Vandet Im id le rtid  havde han 

nu saalcenge holdt Dcekket, at han, formodentlig trcengende til 
en Hjertestyrkning, begav sig ned i Kahytten. Den T id  han 

var nede benyttedes snildeligen af Styrmanden t i l ,  under 

paabudt Taushed, at fastgjore store Bram seil, Fliger og 
Store-Stenge-Stagseil, —  det lettede — og Manden kunde v ir 

kelig ikke stjonne denne Seilforandring da han igjen kom op."
„Omsider helvede da den lange Dag og det var bleven 

sildig Aften" (Natten paa saa nordlig en Brede er kun en 

Skumring paa den T id  Talen her er om), jeg modtog derfor 

med Gloede Capilainens uventede Forflag om at gaae tilkois. 
Det var dette Punct Styrmanden og jeg med Lcengsel havde 

ventet; han havde nu vaaget i omtrent 64 Timer og v i 
vidste, at kun en total Udmattelse under hans Debausher, 
kunde drive ham t i l  Sovn. V i gik altsaa tilkois, overladende 

Skibet i gode Hcender."
„E fte ra t have sovet t i l Klokken henimod 4 om Morgenen, 

vaagnede jeg ved Skibets Stampning mod en mcrrkelig hoi 
S o ; dette var en altfor glcedelig Omstcendighed, da den tydede 

paa en Ncermelse t il aaben S o , t i l  at jeg kunde holde mig i 
Koien. For ikke at vaagne den paa den anden Side i 
Kahytten sovende Love, listede jeg mig sagte op paa Dcekket, 

hvor jeg tra f Styrmanden meget tv iv lraad ig ."



„S tillingen  var nemlig saaledes: omtrent 10 M ile  

af Landet, stiv M erse ils -K u ling , hoi D ynn ing  og Isen bety

delig toet."
„Lodsen var endnu ombord, han maatte enten strar 

afsendes, eller folge med t i l  Kjobenhavn. D a  Styrmanden 

desuden ikke paa eget Ansvar" (Decorum — en fuld Capitain 

og Ansvar!) „turde scette igjennem Jiskanten, som den t i l 

tagende So udviste v i ncermede os, saa var der iniet andet 

for —  Capitainen maatte udpurres, stjondt han kun havde 

faaet 4 Tim ers S o v n , - o g  altsaa muligen endnu ikke havde 
udsovet Rusen. — Jeg paatog mig dette H ve rv , og som 

gammel Somand stod han snart efter paa Doekket. Lodsen 
blev ogsaa vcekked, ,og da denne nu var fuldkommen cedru, 
indsaae han sin mislige S till in g , den nem lig, med en Dreng 

paa 12 Aar at roe 10 M ile  for at faae Land, rim eligviis 

langt norden for Frederikshaab, da v i hele Natten havde 

krydset nord efter med Strommen under Lce. Lodsen og 
Drengen bleve im idlertid nedfirede i deres Kajakker og bort

sendte*) —  og Opmærksomheden henvendt paa ven t i l
tagende Dynning og den os omgivende J is . "

„Skjondt Capitainen endnu befandt sig i en dinglende 
T ils tand, forsonede hans Dygtighed ved den nu paafolgende 
Seillads mig fuldeligen. Den gamle „H va lfanger" var vaagnet. 
Fra Forre-Bramtop kommanderede han Skibet, og hans 
Maneuvre, der gjennemgik hele Skalaen af Hvalfangersving
ningerne, var saa mesterlig, at v i uagtet den hoie So og 

den tcette J is ,  efter 2 Tim ers Seilads kunde glcede os ved 
fr it Vande og , som foran bemcrrket, den herligste Lejlighed 
svd efter —  t il Kjobenhavn."

") Det forste vi ncrste Aar ester Ankomsten til Landet selvfolgelig 
spurgte om, var disse Vokseners Skjcebne. De vare lykkeligviis 
begge komne vel iland. -



„O m  Eftermiddagen K l. 6. —  Jeg maa endnu tilfoie 

m il Billede et Penselstrog, ved at bemcerke, at Styrmanden 
for lid t siden kom ned i Kahytten overbringende den sorgelige 

Beretning, at i den til Hjemreisen bestemte halve Tonde 
Brcendeviin befandtes Tollen paa en ubegribelig Maade 

indtrykket og Tonden som en Fslge heraf —  tom."
„A ltsaa , intet Brcendeviin paa Hjemreisen, men lakket 

vcrre Styrmandens ogsaa ved denne Lejlighed udviste gode 

Conduite —  Fred og Ro i Skibet."

De hoie Herrer ved det gronne Bord hiinsides Havet, 

fik jo In te t at vide om vort hoie S p il h iin D a g ; naar Reisen 
er endt er a lting glemt og Somanden nedlader sig ikke t il 

Angiveri. Dygtigheden bcdemmes efter Udfaldet, derfor 
beholdt hun vilde Capitain (der iovrigt nu , for mange Aar 

siden, er dod) endnu et P a r Aar Skibet, ind til hans Galstab 
gik saa v id t, at Ingen ombord lcengere var sikker paa Liver 

—  ind til han tvang en af sine Pasagerer, en ulykkelig Prcest, 

t i l  enten at s y n g e  en V i s e ,  eller modtage en D ragt P ryg l.
I  et Skib  kan demokratiste Institu tioner ikke trives; i 

dette lille  Rige maa Regjeringen vcere i hoieste Grad absolu

tistisk, men denne Seilads —  og hvilken Somand kjender 

ikke lignende ved Drikfceldighed foranledigede Tildragelser om

bord i Skibe —  viser udentvivl, at vore Solove mangle en 
Grcendsepol for, hvorvidt den af Drukkenskab beherskede udovende 

M a g t bor respekteres.



V i vende os atter t i l Seiladsen i Stroedet, og have 

da al tilfo ie , at naar Skibet lykkelig har naaet saa nordlig 

en Brede (omtrent den 64de G rad) at det, ofte endog uden 

egen M edvirkning, er kommen ud af Isen, er der intet mere 
at befrygte af denne i samlede Masser. Landet v il da alminde- 

ligv iis  findes iis fr it  nord efter; thi de Jisstrim ler som sidst i 
M a i eller forst i J u n i ere usatte af D isko-Bugten ere for 

In te t al regne —  og Vestisen, som enkelte Aar kan sees 

fra Holsteinsborg, indfinder sig sjeldent forend meget silde 

paa Aaret.

- Denne Jisfrihed i Strcedet norden for Godthaab gjor 

Farvandet under Kysten imellem denne Coloni og Holsteins
borg soerdeles stikket til Kabliaufangstens D r iv t, med mindre 

Farto ier, deeis fordi Fiskebankerne strcrkke sig langs Landet, 

ja endog forefindes inde mellem Verne, deels fordi de bestandig 
langs Landet strygende Vinde og det sor Skjoer udenfor Verne 

rene Farvand, gjor Kysten sikker at opholde sig under — 
dog, v i komme til i det Folgende at behandle denne Gjenstand 
udforligere.

De forstjellige Mellemcollonier soges efter de ved disse 
som Semcerker bekjendte hoiere Fjelde; saaledes H o l s t e i n s 
bor g  efter „ K j c e r l  i n g e h c e t t e n " ,  af hvilken i Graahs 
forncevnre „Beskrivelse etc." findes 2de gode Fortoninger; 
S u k k e r t o p p e n  efter „ K i n  g o s a l " ,  el ved denne Coloni 
vestfra af denne F igur

kjendeligt F jeld, og G o d t h a a b  efter Fjeldet „ H j o r t e 
t akken"  i Jnderlandet, der im idlertid, stjondt der hos Graah 
ogsaa findes en Fortoning af dette F jeld, ikke er let at 
stjelne fra andre lignende Toppe. Bedre forekommer det os 
under. Breven at soge denne Coloni efrer „ K o k o e r n e " ,



der, naar man ncrrmer sig Landet, vise sig klarere end den 

indenfor liggende Kyst. F i s k  en ces set soges bedst efter den 

syd for samme liggende „store J is b lin k " , der ingenlunde kan 
tages feil af.

Under Seilavsen i Davissircedet norden for Godthaab, 
har man endvidere at tage i Betragtning, at Strommen, 

som allerede hentydet t i l ,  lober ligesaa stcerk sydefter, som i 

den sydlige Deel af Strcedet nord efter, samt at denne S trom - 

n ing , ved Forbindelsen med en Anden, som selvfolgelig om 

Sommeren, fra de mange Fjorde formedelst Vandlobene fra 

Hoilandet, komme ost fra —  altid foranlediger, at Skibet 

scettes fra Land; den som her krydser sig nord efter, v il derfor 

stedse behove 3 Vagter for at indvindes ost efter, hvad han 
har udseilet vest efter i 2 Vagter.

O g denne Landstrom er det, der ofte vildleder den med 
Besejlingen af Davissircedet mindre fortrolige Skibsforer; 

han troer at have fort et udmcerket Bestik, naar han, ved at 

faae Kjending af Kingosal ved Sukkertoppen maafkee opdager, 

at han efter den lange Seilads fra Shetlands Oerne t i l er 
Punct saa hoit oppe i Strcedet, ikkun har nogle faae M inu tte rs  

M isg ivn ing  —  vel derfor maafkee m istro vor foran gjorte 

Bemcerkning (P . 18) „om at holde godt vest ud i Opgangen 
af Strcedet" — og feiler desuagtet, da det, efter Ovenanforte 

er let at fatte, at han paa denne Hoide i sin Ostseilads har 

en saa ulige ftcrrkere S trom  imod sig, end i den forudgangne 
Vestseilads over Atlanterhavet, at den vel kan vcere istand 

t i l  at ligne hans Bestik.
„Denne Jisfrihed i Strcedet," som ftra r foran sagt, 

maa selvfolgelig ikke tages i en altfor bogstavelig Forstand. 

Norden for,Godthaab v il man, ligesaavel som i hele det ovrige 
gronlandfke Farvand, trceffe paa enkelte Jisfjelde og Affald 

fra disse, der i paakommende Taage og Tykning ere vanskelige 
nok at undgaae. Det er derfor en beklagelig Uskik, at enkelte



af vore Gronlandsfarere ere saa ubetænksomme, iscer paa 

Hjemreisen, skjondt som foran indrommet, for at fremme Reisen, 

at lade „staae t i l , "  ofte endog med saa stcerk en Seilforing, 

at Skibet under indlobende Omstændigheder ikke kan kastes t i l  
V inden*). Enkelte Jisfjelde kunde antrceffes endog langt 

osten for Cap-Farvel. Ombord i en Gronlandsfarer bor 

derfor altid, naar det blot er muligt at tcenke sig J is  i Ncer- 

heden, holdes den strengeste Opsigt med Udkikken og i  Taage 

eller Tykning under alle Omstændigheder fores smaa Seil.

M an  betcenke blot de mulige Folger af Tilsidescettelsen 

af disse Forsigtighedsregler. De i det Foregaaende omhandlede 

Skibsforliis  afgive Beviser herfor, og v i v ille , for at gjore 
den Sandhed ret indlysende: at de i Davisstrcedet forekommende 
Ulykkestilfælde fornemlig ere at tilskrive Mangel paa god 

Udkik og for stcerk Sejlforing —  slutte vore Bemcerkninger 
om Sejladsen i dette nordlige Farvand, med en Beretning om 

et Skibbrud, der kan fremstilles som et advarende Erempel 

for hver den, som uden at bruge den fornodne Forsigtighed 
befarer Davisstrcedet.

Skibet Shanuons Skibbrud.

Den kongelige gronlandske Handels Skibe, Briggene 
Hvalfisken og Navigation, hiin fort af Capitain Gram, denne 
af Capitain. Bang, befandt dem paa Overreisen t i l Gronland 
ei langt osten for Cap-Farvel, den 2den M a i 1832, da de i 

Dagningen begge bleve opmcrrksomme paa adskillige Frag

menter af et S k ib , hvilke de under Sejladsen passerede. 
Efter i denne Anledning at have praiet hinanden, holdtes 
skarp Udkik efter V rag. Fadegods, Rundholter og andre

") Forf. Fader, der isvrigt var i hoieste Grad forsigtig, var ikke 
fr i for denne Feil.



Reqvisiter bleve hyppigere og hyppigere, det var derfor ikke 
tvivlsomt, at et forulykket Skib maakte befinde sig omtrent i 

deres Cours. Det varede heller ikke lcenge forend de under 
deres Lee opdagede et V rag med en Maftestump dukke op af 

Vandet; at holde ned t i l det , udsoette hver sit bemandede 

Farto i og hen t i l dette V ra g , paafkvndedes saa meget som 

muligt. Ved at komme t i l Bougen af det blot med Forskibet 

ovenvande flydende Skrog, defandtes 27 ulykkelige Voesener 

paa samme, der alle bleve fordeelte i de to Fartoier og bragte 

ombord i Skibene. Fortællingen om Skibbrudet og de Lidelser 

disse Mennesker i 6 Dage havde udftaaet paa Vraget, ville 

v i uddrage af en lille  Bog —  udgivet i Edingborgh af den 

blandt disse reddede Skibslcege M r .  John Campbell, —  

betillet: „ ^ i^ a r r a t iv e  ok 8 llip w re e lc  o f  t ll«  8 Iia n n o n  

ok i lu l l ,  oir kror psssaKO lo  D avis^ 8 trs its ,  26tt».

^ p r i l  1832."
„ —  —  — Shannon af H u ll, drcrgtig 360 Tons, 

commanderet af Capitain George Davey, afseilede fra Humber 

t il Davisstrcedet paa Hvalfistefangst den 28de M a rts  1832."
„Ester at vcere bleven tilstrækkelig udrustet med P rovian t 

for 9 Maaneder og at have faaet vor Bescetning, der bestod 
ak 29 Simple og O fficerer, ombord, klarede v i ,  tilligemed 7 
andre Hvalfangere, Havnen den 27de K l. 3 Eftermiddag, og 

havde en heldig Overfart t i l  Shetland. Tog Lerwicks Rhede 

den 2den April. Ved Efterretning om at Cholera var udbrudt, 
blev Mandskabet strar lagt under Qvarantaine, dog blev det 
tillad t Capitainen at gaae iland, for at erholde de resterende 

Folk t i l at komplettere Skibets Bescetning med. Efterat denne 
var bleven fuldtallig, 49 Simple og O fficerer, der Alle, med 
Undtagelse af een M and, vare ved godt Helbred og frist 

M od, tiltraadte v i vor Reise den 8de A p ril med en gunstig 
V ind , som vedblev nogle D age, men derpaa staggede sig 
nordvestlig, blcesende en haard Kuling omtrent i en Uge, og



ledsaget as en hoi S o , hvilket nodte os t il ncesten bestandig 

at lcegge bi for tcetrebede Mersseil."
„D en 18de dode vor syge M and af Guulsot og Leversvge, 

og Alle bleve den folgende Morgen opkaldte paa Dcekket, for 

at bevise Legemet den sidste Tjeneste ved at overgive dec t i l  

Havet. T i l  den 25de havde v i flau K u ling  eller stille B e ir, 

hvorpaa det luftede op med en gunstig V in d . som snart steeg 

ril en haard Kuling med stcerke Regn- og Sneebyger. D a  

denne endnu tiltog mere, blev alle M and den 26de K l. 2 

Morgen opkaldte for at mindste S e il. Mandstabet, med Und

tagelse af Vagtfolkene, var netop atter gaaet ned, nogle af 

dette tilkois og Resten i Begreb med samme Forretning — 
da Skibet lob voldsomt, lige paa et J is fje ld ! — Paa denne 
T id  stode 3 M and paa Udkig paa Bakken, men ingen af disse 

bleve Fjeldet vaer. forend Stodet kastede dem ned. Den 

styrbords Boug var fuldkommen knust, Forstavnen brcekket, 

Bugsprydet, som havde torned paa Iis fje lde t, var reist i Veiret 

og gik strar efter over Bord — og Kabyssen var bleven 

kastet agterefter t il Fokkemasten! kort,. Fordelen af Skibet var 

knust, og dette kastedes langs med Iis fje ld e t, paa hvilket der 

atter stovte med styrbords Laaring. Den Skade Skibet leed 
ved dette andet Stod, kunde v i imidlertid ikke erholde Kundskab 

om. Det blev oieblikkelig kastet t i l med Stevnen mod Nord
ost, et Mersseil blev udtaget af Kabbelrummet, for at dcrkke 
Bougen med og derved forsoge at stoppe Hullet —  og begge 

Pumper bleve satte i G ang; men den styrbords vilde ikke give 
Vand og alle vore Bestræbelser i saa Henseende vare uden 
V irkn ing ; Skibet vedblev at trcrkke stcerk, og da Tommer
manden peilede Pumpen fandt han 12 Fod Vand i Rummet 
—  og nu opgave v i alt Haab om at redde Skibet."

„D a  dette stovte var jeg i Koien og ved min oieblikke- 
lige Ankomst paa Dcekket viste en Scene sig, der kun kan 
foles, ikke beskrives. Jeg lob ned igjen og paaklcedte mig, da



Soen fuldkommen havde gjennemblodt mig. Ved min Tilbage

komst paa Dcekket begvndte Skibet at kaste sig paa Siden og 

Capitainen gav Ordre t i l  at kappe Fokke- og Stormasten; 
men forend dette kunde blive udfort faldt hun heelt over paa 

Bredsiden og forfærdelig at berette —  endeel af hendes 

ulykkelige Mandstab blev skyllet overbord."

„ I  denne frygtelige S till in g  brod enhver S o  over os, 

v i flottede os i Rosterne eller R igningen, medens v i neppe 

havde T id  t i l at aande mellem hver paa hinanden folgende 

B o lge; men i Lobet af 10 M inu tte r gik begge Masterne, 
som tildeels forhen vare kappede, overbord, og Skibet rettede 

sig atter lidt. Denne Omstændighed, fljondt gunstig i mange 

Henseender, foranledigede dog flere Menneskers Undergang. 

D isse, som havde hcengt dem fast i Rigningen bleve derved 

fuldkomment kastede overbord og adskillige druknede, medens 

Nogle mere heldige, dog ikke uden Vanskelighed, igjen fik fat 
i Skibet. Dersom Masterne vare blevne staaende nogle faa 

M in u tte r lomgere, vilde Skibet have vendt Bunden i  Veiret 

og v i Alle saaledes paa engang vceret omkomme, eller ogsaa 

vilde v i vcrre blevne skyllede overbord een for een, fordi v i 
allerede vare for udmattede t i l at holde os fast."

„D a  Masterne fa ld t, vare Capitainen, Spcekstjcereren 

og Tommermanden i  Storemcers, men naaede igjen Skibet 

og frelstes. Tvende Brodre bleve sete at gaae ind i Hcek- 

jollen, bestræbende sig for at kappe den los, men de opnaaede 
ikke deres Hensigt —  Begge forsvandt med den nceste B o lge ; 
een M and blev seet, oiensynlig liv lo s , homgende ved Benene 

fra Krydsmcerset —  ogsaa han forsvandt snart. I  denne 
frygtelige Crisis havde jeg faaet fat i Mesanrostet, hvor de 
fleste af de andre Overlevende ogsaa hcengte dem fast; da begge 

de andre Master gik, blev Mesanmasten staaende, de fleste 
af dem som tyede t i l  denne bleve desaarsag frelste fra en 
oieblikkelig Dod. Jeg mindes godt, at da jeg anden Gang



kom paa Dcekket og forsegle at gribe fat i en Ende, hvilken 

allerede var fangen af en flink ung Knos, der forrige Sommer 

havde gjort Touren med i samme S k ib , denne da raabte t i l  

mig, at den ikke var paalidelig, hvorfor jeg strar sprang ind 

i Roftet — og at den ncefte So flvllede ham overbord. Han 

var blandt de Forste som saaledes omkom."

„Jeg veed ve l, at Somanden bebrejdes, maaffee ogsaa 

med Rette, den Vane, at tage Guds Navn forfængeligt, og 

i  Farens Stund ikke al have Sands for Religion. Det er 

mig kjcert at kunne sige, at en saadan Opforsel ikke bemcerkedes 

i dette Tilfcelde: de som vare tilbage for at fortirlle deres 

sorgelige H istorie, saavel som dem, der allerede havde frem
stillet sig for deres Dommer, opforte sig yderst tilfredsstillende. 

Jeg horte enhver som jeg lagde mcerke t i l ,  ivrigen paakalde 

Ham, hvis Godhed, V iisdom  og M ag t ikke er mindre paa

det mcegtige Dyb end paa det torre Land, og t i l  samme T id

anraabe Hans Naade for dem som vare borte."
„Skibet havde nu rettet sig meget, omendffjondt bag

bord Side af Dcekket og Agterspejlet laae under Vandet. V i  

begave os hen paa Bakken og befandt efterat have monstret 
vort Antal, at 19, som kun 20 M inu tte r for, i fuld K ra ft og 
Styrke vare vore Selflabere, nu bleve talte blandt de Dode. 
Efterat have henvendt vor Tak t i l den Almcegtige for vor 
egen Opholdelse, begyndte v i at reise et Te lt af det S e il v i 
havde udtaget af Rummet i  den Hensigt, at trcrkke det over 

Bougen som forelobigt Beskyttelsesmiddel; derncrst gjorde v i 
os fast med Touge, for at forebygge, at v i ikke fkulde blive
skyllede overbord, da Soen fremdeles vedblev at bryde over
os, ligesom Vandet hvergang Skibet duvede, ogsaa fra den 
knuste Deel af Dcekket nedenfra soer op imellem os. Im id le rtid  
vedblev enhver T ing  at bryde lo ft: Dcekket var allerede ryddet 
for Baadene etc., nu kom Skillerum , Kamre og alt mellem



Dcekkene frem, op igjennem Storlugen, men ikke en eneste 
T in g  kunde blive reddet."

„Den soregaaende Aften vare tvende Skibe observerede 
agterud, v i ventede derfor med ZEngstelighed paa af dem, 
saasnart Dagen brod frem, at blive reddede."

„V inden lagde sig, Soen smulede, Dagen frembrod — 

men intet Skib var at see! —  In te t ,  uden Beviser for vor 

egen Ulykke: Fade og Stykker af Braget flydende omkring os 
i alle Retninger."

„Jeg erindrer ikke vor sidste Udregning, men v i befandt 
os ikke meget langt fra C a p - F a r v e l ,  uden mindste Udsigt 

t i l  H jelp af vore Medfkabninger og ude af Stand t i l at 

hjelpe os selv; alt hvad vi kunde gjore bestod i, at bede Ham , 

som V ind  og Bolger adlyde, at sende os Forlosning i  denne 

vor Nod. Det vedblev fremdeles at blcese saa haardt, at v i 

ikke hele Dagen turde vove os ud af Telte t, for at prove 
paa at redde noget af V raget; hele vort Forraad var 4 

Bestuiter og v i havde intet at drikke uden Sovand. En 

sorgelig N at tilbragtes. Soen vedblev at bryde over os og v i 

havde neppe P lads t i l  at staae Side om Side i Teltet."
„Fredagen den 27de A pril. D a  Soen havde lagt sig 

noget, krobe v i ud af vort jammerlige S k ju l, i den Hensigt, 
at benytte ethvert M iddel for at erholde Provisioner. D et 

lykkedes 2de af vore Folk, at staffe en Fjerding Kjod i Behold 

som var hcrngende i Skibets Agterende. Den storste Deel af 

vore Provisioner vare enten forhen skyllede bort, eller saa fast 
indstuvede i Lasten og indpakkede i store Fade, at intet der 
lod sig bruge i Lobet af denne Dag var opskyllet. Ogsaa 

vedblev Skibet at ligge saa meget over, at den bagbord Side 

og Speilet holdtes fuldkommen under V and , hvilket foran

ledigede et stcerkt Braad gjennem det i alle Retninger; des- 
vcerrev kunde v i desuden under Arbeide blot holde os fast i  de 
knuste Levninger af styrbords Opstaaeude; thi v i havde



ellers intel at lage fat i ,  eller noget S lags Redskab at stolte 

os ved."
„Loverdagen den 28de A pril. Smukt Veir. Enhver 

af os, som var istand dertil, gik ud af Te lte t, for om muligt 

at frelse noget fra Vraget. Det lykkedes os at bjerge et Fad 

M eel, hvilket var kommet lost fra Lasten, og efter mange 

Vanskeligheder, erholdt vi ogsaa en lille  Foustage Krudt. 

Noget af dette lagde vi i Solen for at torres, i den Hensigt 

at faae I ld  ved det, dog —  alle vore Bestræbelser i saa 

Henseende mislykkedes."

„Sondagen den 29de A pril. De Lidelser Torsten for- 

aarsagede bleve nu utaalelige; de fleste af os kunde ikke 
lcengere afholde sig fra at drikke Sovand, hvilket snart virkede 
paa Storstedelen af dem, der havde nydt det, som et Purgeer- 

middel og hensatte dem i en meget svoekket Tilstand. Nogle 

blandede lidt Meel i det i en gammel Sko lv i havde inter 

andet Drikkekar), da Melet gjorde Vandet mere velsmagende; 

andre holdt tygget Kjod, Lceber eller B ly  i Munden. H id t il 
havde v i tilbragt en betydelig Deel as vor T id  med Andagts- 
ovelser, men nu begyndte Modet at forlade os. V i betragtede 

dem som leed en oieblikkelig Dod da Skibet stodte, som meget 
tolkeligere end os, der ester alle vore Lidelser ikke havde anden 
Udsigt end Doden i dens frygteligste Skikkelse." -

„Mandagen den 30te. De som formaaede det, gjorde 
et andet Forsog paa at bjerge lid t P roviant eller Vand, men 
v i maatte snart aflade, derfra , da Soen brod saa stcrrkt over 

Vraget, at v i stode Fare for at blive skyllede overbord; v i 
vare ogsaa nu saa svage, at v i ikke kunde staae uden Hjelp, 
Een Mand dode; han havde drukken en betydelig Deel S o 
vand, som ingen Virkning gjorde paa ham; forst fik han 
D ilir iu m  og siden blev han ufolsom for A lt. indtil kort forend 
han opgav Aanden. Hans Kloeder bleve declte blandt dem, 
jom trcengte meest til dem; thi flere Ind iv ide r vare ikkun



tildeels paaklcedte i denne skrækkelige Periode. Legemet blev 
derpaa kastet overbord."

„T irsdagen den 1ste M a i. Alle de af os som vare 

istand dertil, gik ud , for at prove om det var muligt, at 

sonderflaae Fadegodset i Lasten, paa det at Vandfadene kunde 
blive f lo t, skjondt saaledes tillige at lobe Risico for Skibets 

Synkning; thi det var de tomme Fade der h id til havde holdt 

dette ovenvande, og da v i havde opgivet a lt'H a a b  om at 

blive frelste, syntes det os bedre at drukne, end at doe af 
Hunger og Torst."

„ V i  gjorde nogle faa frugteslose Forsog paa at faae 
dem i  S tave r, men vi maatte snart ophore hermed, da ikkun 

O tte af os kunde hjelpe hverandre, og v i tilmed neppe kunde 

staae paa Benene. V i  vare nu ved de Lidelser Vandmangelen 
foraarsagede, bragte id e n  sorgeligste S t i l l in g ;  en anden M and 
dode paa samme Maade, som er meldt om den sidst afdode, 

og tvende Andre droges med Doven; de vare begge foleslose. 

De Fleste laae omkring i Teltet, indstcendig bedende dem som 

kunde, at bringe dem Sovand. Det blev nu foreflaaet af 
nogle af vore Folk, at jeg fkulde aarelade dem og lade dem 
drikke deres B lod. Capitainen og Sytten andre bleve aareladte 

og omtrent eet Pund taget af hver. Nogle blandede Blodet 

med lidt Meel i en gammel Sko, medens Andre drak det 

som det var aflobet. —  Det er her hverken T id  eller Sted, 
at gaae ind paa en physiologisk Undersogelse af Torstens 
N atur eller V irkning paa den menneskelige Organisation, 
men v i have god Grund t i l  at antage, at den er ligesaa 

utaalelig som Torturen paa Pinebcenken, og har maafkee samme 
smertelige Fornemmelser i Folge med sig i Jishavet, som i 

Afrikas broendende S and ."
„ V i  tilbragte en meget flem N a t; Sovn var ikke at 

toenke paa, og v i tvivlede om Guds Barmhjertighed hvergang 

vi overvejede vor fortvivlede S tillin g . Det bloeste en haard



K u ling  og Soen gik saa hoit, at den brod aldeles over Skibet; 

v i maatte derfor surre os fast med Touge, for at undgaae al 
blive tagne overbord, og v i stode i Vand til Knceerne. Hen- 

imod Aften aftog Stormen og Soen lagde sig."
„Onsdagen den 2den M a i. Ikkun To eller Tre vare 

istand t i l at gaae ud, i det fvage Haab at opdage fersk 

V and , men som tilfo rn  — vort Forsog var omsonst. V i 

vendte nu igjen tilbage t i l vort T e ll, med den faste Beslutning 

at lagge os ned og do; thi v i havde opgivet alt Haab om 
at erholde enten P roviant eller Vand. Paa denne T id  
begyndte Skibel stcrrkl at oplofes; Daksplankerne brodes op 

baade For og Agter, da Masterne holdtes ved Skibet af den 
bagbords R igning, flydende langs Siden og ofte af Sodrager 
dleve baarne med Enderne ombord, saa at de ved at lobe ind 

i Storlugen opreve Plankerne fra For- t il Agterstavnen. —  

Kloederne v i havde paa vare kun sjeldent torre og det blot 

for nogle faa T im er ad Gangen, men vi leed forholdsviis 
lidet saavel af Hunger som Kulde —  kun Torst, T o rs t!"

„Storstedelen af vore Folk vare vedblevne i Fortvivlelsen, 

siden sidste Nat uafladelig at raabe og bede om V and ! —  
Ikke lcenge efter ar v i vare vendte tilbage t i l  Teltet, udraabte 

en ung Shetlcender, som var gaaet ud med ben Beslutning 
ai kaste sig overbord og saaledes gjore en Ende paa sine 
Lidelser, at tvende Skibe bare ned paa os. Den pludselige 
Overgang t i l  Gloeden overmandede os i den G rad , at v i en 

T id  forbleve maallose. A lt hvad vi magtede at gjore, var at trykke 
hinandens Hoenver og takke Gud for den noervarende Udsigt v i 

nu havde t il.  fra vor elendige S tillin g  at blive gjengivne Livet. 
Dog frygtede v i en T id  for at see ud, fordi v i allerede tvende 
Gange vare blevne skuffede i vort H aab; saaledes ved en Lejlig
hed, da Styrmanden handelsesviis saae ud af et H u l i Teltel og 
udraabte, at der var et Skib ta t ved os, men da Alle, som 
vare istand dertil, fore ud af Telte t, var intet Skib at see.



Im id le rtid  fandt v i,  al Underretningen dennegang var rigtig. 
D a  Skibene kom os noer paa V4 M i i l ,  kastede de Bak og 
udsatte strar deres Baade, hvilke iforveien vare klarede. D a 

de kom t i l  Siden gave v i dem tre Ender. Capitainen havde 

givet Ordre t i l ,  at de Svageste skulde i ven forste Baad, 

men saa stor var Folkenes Utaalmodighed, at Alle som kunde 

svrang i denne og noer havde synket den; det gloeder mig 
dog at kunde sige, at ingen Ulykke hoendedes og at vi Alle 

kom frelste ombord. Capitainen og jeg, tilligemed de Syge, 

bleve tilbage tilsidst."

„D e  ro Brigge besaudtes at vcere danste, bestemte til 

deres Etablissementer paa Vestkysten as Gronland med P ro 

visioner og Passagerer. Det er bemoerkningsvcerdigt, at 
Aftenen for v i bleve optagne, gjorde det ene Skib S igna l 

kil det Andet om at forandre Cours, hvilket S igna l imidlertid 
blev missorstaaet, saa at de begge vedblev at styre som for

hen*). Havde den Sidste sorstaaet Signalet og forandret sin 

Cours vare vi komne aldeles ud as deres Coursftreg og 

maatte undergaaet, da v i ikke havde kunder udholde det meget 

lcengere; ei heller vilde den sondersplintrebe „Shannon" lcenge 
holdt sig flot.

„Jeg  stal aldrig glemme de oedelmodige Danstes Godhed; 

de modtoge os som Brodre og gjorde alk hvad der stod i 

deres M a g t,  for al gjore os det saa confortabell muligt. 

Matroserne afgav deres Kvier ril vore udmattede Folk og 

sov selv blandt S e il etc. Capitain Gram, saavel som Colont- 
bestyrer W o lff — der tilligemed Kone og tvende B o rn , ester 

et Besog i H jemmel, gik ud med som Passagerer — samt 

en machrist Brodremissionair og hans Kone, viste os den 
storste Opmærksomhed. Vore Folk vare saa svage, at de

*) Ovcreensftemmende med Capitainerne Gram og Bangs Udsagn.



Fleste med Touge maatte hales op ad Briggens S id e r, da 

de ikke vare istand t il at stige op paa almindelig Maade."

„Jeg og 12 af de Svageste bleve satte ombord i H v a l

fisken, Capitain G ram ; Capitain Davey, vor forste Styrmand 

og 12 Andre gik ombord i  Navigation, Capitain Bang. Ved 

Ankomsten ombord erholdt vi hver et G las V iin  og Vand, 

torre Kloeder og andre Venskabsbeviser. Vore Been og 
Fodder bleve badede med koldt Sovand og vel gnedne; hvor 

Symptomer t il Koldbrand viste sig, brugte v i Badning og 

O m fla g ." --------------------
— — Jeg formaaer ikke at beskrive den Godhed 

og Opmoerksomhed, som vistes os af dem der stode os bi i 
vor Ulykke. Fra det Oieblik v i af de cedelmodige Danste 

bleve tagne fra -V rage t, t i l  den T id  v i af de gode Folk paa 
K irkw a ll bleve sendte til vore respektive Hjemsteder, modtoge 

vi al den H jelp T id  og Omstændigheder vilde tilstade, hvilket 

jeg altid stal beholde i taknemlig E rindring ."

For ikke at blive altfor v id tlo ftig , ville v i forlade M r .  

Campbells Dagbog og med Hensyn til de Skibbrudnes videre 
Skjebne korteligen bemcerke folgende:

I  Lidelsesdagene viste Capitain Davey sig som den agte ' 
Ssm and, der med Doden for Oinene ikke forsagede, indtil 

Redningsoieblikket trostede og opmuntrede han sine Lidelses- 
drodre, saa at Folkene endog tiltroede ham en Forudseenheds
gave, da han bestandig havde forsikkret dem, at Gud vilde 
sende dem Redning. Formedelst hans Selvbeherskelse i Nydelser 
ester Ankomsten paa de danste Skibe, gjenvandt han snart fin 
fuldkomne Sundhed.

M r . Campbell, Skibschirurgen, en vakker, ung M and, 
skjondt selv meget lidende, udviste den storste Oposfrelse for de 
Syge i begge Skibene.

A f disse dode endnu, under de strakkeligfte Lidelser, 5 
M and ombord i  Hvalfisken og 2 i Navigation, saa al ikkun

>

i



20 af Shannons 49 M and gjensaae Hjemmet. B landt de 

Overlevende vor Forste-Stvrmanden den meest lidende; efterat 

han af Capt. Bang var landsat, tilligemed Lcegen og Flere, 

paa North Ronaldsnay, og derfra transporteret til K irkw a ll, 
blev hans venstre Been afsat. Paa Reisen vare flere af 

Matroserne af M r^ Campbell amputerede een eller flere Tceer 

— og naar undtages Capitainen, denne Lcege og et P a r 

M a n d , ville visse Skibbrudne vel neppe nogensinde aldeles 

forvinde Folgerne af de paa Vraget udstandne Lidelser.

-f-
-r-

V i have under Capitain Grams Ophold i Gronland 

samme Aar, talt med Fire af de skibbrudne Englcrndere og 

overbeviist os om, at hele Ulykken desvcrrre foranledigedes af, 

hvad v i foran have udtalt os om, —  Mangel paa Aarvaa- 

genhed hos Udkiksfolkene.

-'i- ' ' , "f
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Indbyggere.

^ c e s t Gronlands Naturbeffaffenhed, maa selvfølgelig dets 

Befolkning blive Gjenftand for vor Betragtn ing, og af denne
i

fremligst den gronlandske, deels fordi denne kun har hjemme 

i  Landet, deels.fordi Handelen paa Gronland h id til saa godt 

som ene grunder sig paa dette Folks Erhvervdygtighed og 

endelig fordi man ikke kan danne sig noget Begreb om de 

nuvcrrende Handelsforhold og de Reform er, Gronlcenderne 
kunde have naturlig t K rav paa i den ncermeste Fremtid, uden 
at vcrre nogenlunde bekjendt med Folkets Characteer, Levemaade 
og huuslige Liv.

Del er im idlertid altid et vanskeligt og el ubehageligt 
H verv, at fcelde en afgjorende Dom om et Folkefærds L ivs 
forhold og Menneskeværd, naar man paa sine individuelle 
Anskuelser i saa Henseende v il begrunde F o rfla g , der kunde 

faae Indvirkn ing  paa hine Livsforhold; det bliver endnu 
vanskeligere i dette Ttlfcelde, efterat en v is  M iss io n a ir Dster- 

gaard i Dansk M issionsblad, 14de Aargang N r. 2, Februar 
1H47, har brudt Staven over dette Folk og i bogstavelig 
Forstand brcendemcerket det, medens paa den anden Side 
Danske, som have tilbragt 20 a 25 Aar i Landet, ofte forfalde



t i l  den modsatte M erlighed. M en —  i hvilket som, bor vi dog 
trostig forudsende den Paastand: at Gronlcenderens gode 

Egenstaber i Almindelighed langt overstiger hans slette, og at 

dette lille  Folkefcerd i Sandhed fortjener al det Hensyn, der 

sikkert v il tages t i l  dets Velvcrre under hvilkesomhelst Reformer 

Regjeringen i  Fremtiden maatte beslutte. Beviset for denne 

Paastand v il, som v i haabe, findes i eftersolqende Skildringer.

Grsnlirndernes Oprindelse, Legemsformer og Characteer.

Den iudfodte gronlandste Befolkning ( ia lt  omtrent 8000 

In d iv id e r, iberegnet 1500 Blandinge) er en Green af den 

over de nordligste Polarlande adspredte Estimostamme. Gron- 
land har rim e liqv iis  faaet sin Befolkning fra America, som 

ifolge Ross og P a rry  ovenfor den 7Zo er landfast med h iin t 
Land. Sproget er eskimoisk, et meget melodistt, men for en 

Europceer vanskeligt Tungemaal at komme tilrette med*).

Tiden paa hvilken Eskimoerne befolkede Gronland er 

ubekjendt; thi allerede i det 10de Aarhundrede, da Erik 
Rauda fra Is la n d  nedsatte sig her, synes det ar have vceret 

beboet af h iin t Folk, der af Jslcenderne betegnedes med det 

N a vn : „S kræ llinger".

Det er iscer Verbernes Construction, under Anvendelsen af 
^ tlixn  verba le , eum 8 u lllxu m , i transitive Sletninger, der 
gjor dette Sprog saa vanskeligt at lcere for den celdre Europceer; 
man hjelper sig derfor med det saakaldte „Colonigrsnlandsi", 
hvis Hovedtrcek er Anvendelse i alle Perioder af Endelserne „ p a k "  
„ l i t ' -  og „p o n g a "  o: „jeg, du, han". Hjelpevcrbet „ p io k " ,  
(gror), der har meget tilfcelleds med det engelske „s to ", anvendes 

- dernccst istedet for .^Ilixerne, naar man iovrigt har et tilstrække
lig t Antal Berber i Hukommelsen. I  en Gronloenders S rc  
maa derfor „Colonigrsnlandsk" lyde som en Tydsiers gebrokkent 
Dansi.



Det ligger udenfor dette S k rifts  Omraade at omhandle 

den celdre Bebyggelse af Jslcenderne i G ron land , kun maae 

v i bemcerke, at man ifslge de Efterretninger, Fortiden har 
levnet os, tor antage, at de vervcrrende Colonier ere gaaede 

tilgrunde — om ved fjendtligt Overfald af Udleendinge eller 

af Landets forste Beboere, Eskimoerne, er uvist — omtrent i 
S lutningen af det 15de Aarhundrede. D a  Hans Egede an

kom t il Gronland 1721, forefandtes kun Rudera af Bygninger 

efter den islandske Nedscrttelse; derimod anflaaer han den 
davcerende estmoiste, eller, som den nu blev kaldt, gronlandske 

Befolkning t i l  omtrent 30,000 Sjcele, og man seer heraf, 

hvor uheldigt M oraliteten har indvirket paa samme i et 
T idsrum  af 130 Aar. Om  Aarsagerne t i l denne Afgang i 
Befolkningen, have vi iovrigt udtalt vor M ening andetsteds *).

Indbyggerne ere lutherske Chriftne og Misionerne om
trent deelte mellem danste af Missionscollegiet ansatte Proester 

og machriste Brodremissionairer. Hedninge sindes nu kun ved 
de danste Besiddelsers Uderpuncter nord og syd.

Flere Forfattere have givet os Afbildninger af og 

Beskrivelser om den eskimoiske Races Legemsformer, Klæde
dragt, m. m .; det almindelige Begreb man ifolge disse E fter
retninger maa danne sig om dette Folkefcerd er intet mindre 
end gunstigt: Estimoeren er under Middelstorrelse, har et i 
Forhold til de audre Legemsdele bredt Hoved, smaa sorte 
O ine, en flad Noese og u tilbsrlig  smal Pande,, eller rettere 
en Jndknibning fra Tindingerne op efter, der fornem lig, j  

Forening med det lange, stride, sorte H aar, er at betragte som 
denne Races umiskjendelige Prceg.

Denne Typus passer dog vist i hoiere Grad paa Nord
end paa Sydgronlcenderne, iscer i Julianehaabs D is tric t; thi

*» Den gronlandske H ^d e l sat i Forbindelse med Gronlando 
Colonisation, 1845, af Forf.



blandt disse finder man anseelige K arle , endog med kroget 
Ncrse og i  det hele taget ret aristokratiske Ansigtstrcek.

Om dette blot er et N atursp il, eller hidrorer fra det 

gamle, islandske B lo d , er vanskeligt at afgjore —  kun saa- 
meget er vist, at mange Gronlcendere her vilde vcere betydeligt 

over Middelstorrelse, naar Underertremititerne ikke ved Brugen 

af Kajakken fra Barndommen vare blevne forkroblede.
6 Aars Drengens Kajak bliver nemlig ikke flifte t med 

en storre, forend han umuligt lomgere kan pine sig i den; 

ligeledes 10 a 12 Aars Drengens o. s. v. Dette i Forening 
med den daglig siddende S tillin g  odelcegger Underkroppen og 
giver Benene en unaturlig Boin ing bag ud i Kncrledet. 

Derfor trceffer man tit paa det Scersyn, at den Gronlomder 

som i Kajakken har et ret anseeligt Udseende, paa Land bliver 

t i l en lille Purk.

Gronlcenderen er med alt dette let og sikker paa Benene, 
saavel ved Fjeldgang som ved hans Andlingsfornoielse, Dand- 

sen, i hvilken Mcendene i Nordgronland have bragt det t il en 

stor Fuldkommenhed, fornemlig i den engelske M atrosdands: 
„Realen".

Fruentimmernes Klædedragt, der egentlig efter vore 
Begreber er en M andsdragt, foranlediger at disse ogsaa see 

mindre ud, end de i Virkeligheden ere. M an  give blot en 

Gronlcenderinde en eurvpceifl Fruentimmerdragt paa , og hun 

stal i Almindelighed ikke staae tilbage i Formerne for en 

massiv sjællandsk Malkepige.
Begge K jon udmcerke sig iovrig t ved meget smaa 

veldannede Hcender og Fodder, ligesom ogsaa ved scerdeles 

hvide og sunde Teender.
Vende vi os nu t il en Characteerflildring af dette 

Folk, saa bor vi med fuld Foie udherve en Dyd det besidder, 
som tildeels opveier dets Laster, v i mene hermed Gronlomder- 
nes ubegrcendsede Retsfolelse. Denne Retsfolelse er ikke bevirket



ved Christendommens Jndforelse i Landet, men maerkeligt nok, 

hvisl rimelig en Folge af den hedenske Skik, som Missionairerne 

lige fra Egedernes T id  t i l  Dato har sogt at undertrykke og 

modvirke. — „B a llie ringer".
Det doemoniske Anstrog denne Skik synes at have, har 

rim eligviis foranlediget Prcesterne t i l at betragte den, som 

staaende i Forbindelse med den hedenske Gudsdyrkelse og 
Angekkokkernes Herekunsier, for at fremmane gode eller onde 
Aander. Dette er derimod aldeles ikke Tilfceldet. „Sokollur- 

sok" —  (Balliereren) fremtrceder nemlig som en Forkjcrmper 

for Ret og Retfærdighed, opfordrende og opoeggende en v is  
udpeget Personlighed, som han paa en v ittig  Maade bebreiver 
visse flette eller letsindige Handlinger, t il Forsvar. For en 
Snees Aar siden fandt flige Kampe ofte Sted ved det sydligste 
Etablissement, Neunortelik, hvor flere hundrede Gronloendere 

forsamlede sig for at drive Klapmytsefangft om Foraaret.

Forf. har her overvceret dette Skuespil, uden hvilket 

man betragter en Ballierfest som en naragtig Leeg.

Det var en Ordkamp, der altid foregik ved storre Folke
forsamlinger vaa folgende Maade.

Tilhorerne satte sig paa Jorden eller Klipperne i en 
Kreds omkring en aaben Plaine. Udfordreren stillede sig i 
M idten af Kredsen, begyndende en Balliersang under Forsam
lingens Omqvoed —  a i s —  ni s - ia ! —  og Akkompagne
ment paa en lille Tromme, bestaaende af et over en Trcering 

udspcendt Stykke Soelhundestind og tilhorende Trommestok. 
Dersom den udpegede Person ikke allerede har stillet sig lige over 

for Udfordreren, springer han op naar denne bliver for noer- 
gaaende — og nu gaaer det S la g  i S lag  under den for
samlede Moengdes stadige Omqvoed: s i s — s i s - is !  —  
ind til en af de Kjcempende — ofte forst efter 4 s 6 Timers 
Forlob —  omsider troeder af og een eller flere maaskee stille 
sig i hans Sted t i l  en ny Kamp. M a n  forstaaer selvfolgelig



ikke Meningen af deres dunkle V ittigheder, uden Forklaring 
af een af Tilskuerne, naar en saadan opvcekker Forsamlingens 

skrallende Latter, men ligemeget, Mimikken er saa talende, at 

man folger Kampen med Interesse og naar Seierherren i 
Slutningsscenen i en nedboiet S t i l l in g ,  med et infernalsk 

G r iin  kigger Modstanderen op under Vinene, idet han tildeler 

denne det sidste S lag , der bringer ham t i l  at forstumme, foler 

man, at dette Skuespil har mere at betyde, end det naragtige 

Gogleri, som denne Skik rim eligviis har affodt: en enkelt 

Gronlcenders Sang og trommen under Legemets Fordreielser 
og uteerlige Vittigheder, der ene ere beregnede paa at opvcekke 

Tilskuernes Latter.

Uagtet Balliereren er nogen til Beltestedet, foranlediger 
dog Legemets voldsomme Fordreielser og den heftige Sang, at 

Sveden strommer ham ned over Hofterne; Seierherren cendser 
det ikke, den Overvundne derimod skulker bort og ikke sjeldent 

befaler han i sin Forbittrelse sit Huusgesinde strar at siette 
Konebaaden i Soen, for a l reise bort. Trceffer han tilfceldig- 

v iis  senere sin O vervinder, opstiller han ikke sit Telt paa 
samme Land som denne har sit, men reiser videre — han 
foler sig for bestandig befljcemmet.

Hensigten med Ballieringen synes desuagtet vel ikke 
egentlig at have vceret beregnet paa at straffe Forbryderne, 

men kun paa at gjore de af ham udovede letsindige Hand

linger latterlige og de flette foragtelsesvcerdige, og der kan 

derfor ikke ncegtes, at denne Skik maatte have en heldbrin- 
gende moralsk Indv irkn ing  paa Folkets Begreber om Ret og 
Uret —  Godt og Ondt. A t disse Nattescener — thi de 
foregik altid om Natten — iovrigt gav Anledning t i l O rgier, 

M issionairerne maatte soge at afskaffe, er uncegteligt.
Den antydede Retsfolelse er, som sagt, tilstede i Folket 

og er det sikkreste Vcrrn for Europæerne i dette fuldkommen 

lovlose Land. I  hvilketsomhelst indviklet Tilfcelde kan Euro-
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pceeren handle f r i t ,  naar han blot altid har R e t, ja endog 

foretage Handlinger i Hidsighed,. der efter hans egne Anskuelser 
maae forkastes efter koldere Overlceg; han v il a ltid have 

Massen paa sin Side mod den Enkeltes Overilelser eller 

mulige Voldshandlinger.
For at anskueliggøre den Overvcegt, Europceeren ene 

blandt saakaldte V ilde kan tiltage sig over disse, og for noer
mere at betegne den grønlandske Characteer, skal v i tillade os 

atter at uddrage et P a r Erempler af Dagbogerne.
I  forste Tilfoelde var Forf. beliggende ved Lichtenau 

med et Farto i for at indhandle gronlandske Producter i 

Efteraaret 1821.
Under denne Dags Indhandling  forefaldt iovrig t 

en Begivenhed som jeg privatissimo v il optegne:" ^

„ H r .  M — "  (PH. var dengang Assistent og Farto is - 
forer) „har den S kik , at lade Gronlcrnderne fra Udstederne, 

under Opholdet om Sommeren ved Colonien, udsoge Anorak- 
to i:"  (K a ttun - eller BomulvSovertrcek t il Fugleskindspelsene), 
„det udsogte Stykke bliver derefter sammenrullet og vedkommende 

Gronlcenders Navn paaskrevet."
„ E t  saadant Stykke T o i gav Anledning ti.l folgende

Scene
„Gronloenderen C — havde t i l Jndmaaleren paa Dcrkket 

leveret B l.  Spcek; ved Indtrædelsen i Kahytten foreviste 
han Sedlen t i l denne og forlangte derpaa det Stykke T o i,
som han i Sommer havde udsogt sig ved Colonien. Jeg

leverede ham det med den Bemcerkning: „her er det, men du 
har ikke nok t i l at betale det med." — Efter at have betragtet 
Toiet noget, springer han pludselig op ad Kahytstrappen;
jeg naturligv iis  efter ham, og det saa h u rtig t, al jeg endnu 
itide fik fat i hans Anorakhoette, idet han vilde svinge sig 
over Lonningen, for at ile nev i Kajakken. Det var et O ie- 
bliks Vcrrk at kaste ham i Dcrkket, rive Toie t fra ham.



verefter atter at lette ham over Lonningen ned i Baaden, som 
just laae paa Siden af Farto ie t, og beordre 2de af Folkene 

t i l ufortovet at scette ham iland , uden Hensyn t i l  at han 
selv havde Kajakken ved Haanden."

„ A lt  dette foregik med R igning og Dcek fyldt af et halv

hundrede Gronlcendere, der vel forbausedes, men uden at en 
eneste rorte sig t i l  deres Landsmands Forsvar. Jeg var 

ogsaa ftra r belavet paa, at forsvare min Handling for den 

offentlige Dom stol, og hele Massen fandt Tolkens" (jeg var 
endnu for gron i Landet t i l selv at turde paatage mig denne) 

„Fork la ring  saa fyldestgjorcnde, idet jeg tillige lod 2de af 
Flokken see paa M aalet og udleverede det af Deliqventen 

modtagne Spcek, at denne Sag oieblikkelig var afgjort."

.»Ved min Ankomst iland t i l Middagsspise hos de gjcrst- 

frie Brodre, beklagede disse hvad der var foregaaet, saameget 
mere, da bevidste Gronlcrnder var en af deres bedste Cathe- 

cheter, der nu fortrod G jerningen, med det Tilfoiende „ „ a t  
Toiet var saa smukt, at han derved fristedes t i l  at lobe bort 

med det, fkjondt han siden agtede at betale det.""
Det andet Erempel er af en senere Dato, Febr. 1827.
Det er almindelig Skik i Julen og paa Kongens 

Fodselsdag, at tillade Gronlcenderne at dandse i kolonisternes 

Beboelsesleilighed; det er ogsaa Skik, at kolonisterne forend 

visse H oitider hver erholde en Tonde D l brygget, og denne 
B rygn ing  bevirker ikke sjeldent en for stor Munterhed blandt 

Gronlcenderne, som tracteres af Kolonisterne. Ved en saadan 
Leilighed forefaldt folgende Begivenhed.

„ —  Gronloenderen Jtok hjemkom i D ag syd fra, med

bringende 2de H arer t i l  Koloniens Tommermand. D a  de 
saakaldte Storfangere ikke ellers nedlade sig t i l at jage for 
Europæeren, var dette mig paafaldende og jeg sogte Forkla
ring, ved hvilken det vifte sig, at dette Soersyn stod i For
bindelse med Lystigheden for nogle Dage siden. Som et



B idrag til Gronlcrndernes Characteristik fortjener Historien at 

optegnes."
„Kongens Fodselsdag, den 28de Ja n u a ri, var som 

scedvanlig Dands ved Colonien. Ved min Ncervcerelse i 

Colonisternes Stue saae jeg ve l, at bencrvnte Gronlcender 

og Coloniens Tommermand af og t i l  stodte temmelig haardt 

mod hinanden, uden at det dog faldt mig ind , at dette skete 

forscrtlig; lcrngere hen paa Aftenen kom im idlertid Tommer
manden ind t il m ig , beklagende sig over Jtoks fornærmelige 
Opforsel, udbedende sig Tilladelse til, som han udtrykkede sig, 

at tage et Tag med ham, da han vel kunde mcerke det var 

hans (Jtoks) Hensigt at probere ham."
„Jeg maatte na tu rligv iis  afflaae en flig  Begjcering og 

gik tilmed ind i Dandsesalen, hvor jeg i nogen T id  paasaae 

at Roligheden ikke forstyrredes. En Timestid efter at jeg 

igjen var gaaet ind i min Stue, horer jeg et voldsomt Fruen- 

tim m er-Skrig ; min D o r blev revet op, og et Dusin Stykker 
af dette K jon styrtede ind med det Udraab: „„K o m  ud strar 

Kjobmand, ellers flaae de din Tommermand ih je l! " "  —  Ved 

min oieblikkelige Ankomst udenfor Colonibvgningen, modte mig, 
imellem denne og en sammenfyget Sneedrive, et intet mindre 

end behageligt S y n : en Klump Gronlcendere ovenpaa min 
ulykkelige Tommermand og Resten af de dandsende Cavalerer 
ifcerd med at troekke Anovakkerne a f, formodentlig fordi de 
ogsaa vilde vcere behjelpelige med at knuse hiin. M in  forste 
Handling maatte her vcere en Rydningsforretning. Med en 

Lethed, som forundrede mig selv, var jeg saa heldig, at faae 
hele Klumpen kastet op i Sneedriven og min Tommermand 
stillet paa Benene; her var ingen T id  t i l  at undersoge Sagen, 
den nceste derfor, at holde en Tale for det os omgivende 
Selskab, der, ffjondt maaffee temmelig ucorrect, omtrent led 
saaledes: „ „ H a r  Tommermanden gjort Eder noget ondt, eller 
er det kun Jtok og ham der ere vrede paa h in a n d L L ^  —



O

E t eenstemmigt: „ „ N e i,  han har ikke gjort os F o rtre d !""

—  besvarede dette Sporgsmaal. „ „N u v e l" "  — gjentog jeg
—  „„finde I  det derfor ikke r ig t ig t, at v i lade disse T o  

ene flaaes? —  Kom her Alle i en Kreds og dem begge her 
i M idten, den der forst siger „„T e rs a ""  -  er overvunden."" 

GronlcenderneS Udraab: „ „ J a ,  i Sandhed saaledes er det 

godt"" —  overbeviste mig om, at jeg, som man siger, havde 
truffet Sommet paa Hovedet. Medens v i stillede os i Kreds 

bemcerkede jeg , at Anovakkerne listedes paa igjen, Kampen 
begyndte, S tjerner og Nordlys belyste denne opbyggelige 
Scene. Jeg stal ikke ncrgte, at jeg forinden i Smug fik sagt 

til Tommermanden: „ „ la d  dig ikke banke Tom m erm and!"" 

Gronlcenderen eller rettere, B landingen, Jtok, var en stcerkt- 
bygget kraftig K a r l,  medens min Tommermand var spinkel 

og begavet med et P a r jammerlige, tynde, stjceve Been —  

dog, jeg stolede paa, at han var een af Holmens faste Stoks 

cegte Sonner og jeg tog ikke fe il; een af de bekjendte „danste 

S ka lle r" afgjorde Kampen —  Jtok fa ld t."
„D e r  stod endnu kun tilbage, at han skulde erkloere sig 

for overvunden, forend Tommermanden flap ham, og det holdt 
haardt forinden den stolte K a rl paa Broderens og Slægtninges 
indstændige Bon, fik udtalt h iin t lille  O rd. D a  Kampen nu var 
afgjort, kaldte jeg alle Gronlcendcrne ind, stjomkede dem en Snaps 

og lod en Spand O l scette paa Gulvet. Musikken begyndte 

igjen og Dandsen gik nu uforstyrret t i l  om Morgenen, medens 
Jtok stal have raset forfærdeligt i sit H u u s ."

„Denne Historie staaer i folgende Forbindelse med de 

forannævnte 2 H arer."
„Morgenen efter at Jtok var bleven lugtet, kom han, 

uanseer sit pyntelige blaa Oie, op t i l Tommermanden, fortalte 
ham, at han paa et P a r Dage agtede sig syd efter paa 
Fangst; Tommermanden skulde derfor medgive ham sit Skydetoi,



saa skulde han nok bringe ham et P a r Harer ved Tilbage

komsten."
Oftncrvnte Jtok var i Grunden et b ru ta lt, ufordrageligt 

Menneske, i enhver Betragtning Coloniens „Love", man maa 

derfor saa meget mere forundre sig over, at han indsaae sin 
Uret — Alle vare enige i ,  at han paatrcengte sig Tommer

manden — og sogte at gjore den god ig jen, og man tor vel 
af flige Erempler, der iovrig t forefalde oftere, uddrage den 

S lu tn ing , at, om end Gronlcrnderen overiler sig, lever dog den 
ubhcevede Retsfolelse i ham, og bringer ham snart til at gaae 

i sig selv og fortryde sin Handling. Nogen egentlig Forbrv- 

delse mod Europceerne fra Gronlcendernes Side har man der
for h idtil intet Erempel paa- og dette ftadfcrster vor foran 
yttrede Paastand: at den ..gronlandste Retsfolelse er de D an 

stes Skjold i G ronland."

Jfolge disse Folkets Begreber om Ret og U ret, respek
terer Gronlcrnderen ogsaa i hoi Grad Ejendomsretten. Ved
tægterne imellem dem selv indbyrdes, stjelne saa bestemt mel

lem m i t  og d i t ,  at der a ldrig , s. E r. ved deres Fangst, op- 
staaer S p lid . Ogsaa Europceerne kunne i Almindelighed glcrde 
sig ved denne Eiendomssikkerhed, der er saa stor, at man i 
dette Land neppe kjender til at lukke Dore eller Gjemmer i 
Beboelseslejligheden under Fravcrrelsen; den simpleste Laas er 
i al Fald Vcern nok for Coloniens Sager. M an  tor saaledes 
ogsaa paastaae, at Gronlcenderne ikke have Hang ril Tyveri, 
naar man ikke v il tage Hensyn t il Smaarapserier af Tjener
inderne; Kaffeposen og Brodscekken friste let t il oieblikkelig 
Nydelse.

Gronlcrnderen elsker sit Land og sin Frihed; den gode 
Fanger er det selvstændigste Menneske i Verden og bytter ikke 
med Naglegaksoak (den store Herre s: Jnspecteuren). Kun 
den danste P rov ian t synes det kan nedstemme dette Frihedssind; 
man vilde ellers ikke kunne forklare sig den Kjendsgjerning,



at det, skjondt Colonistens Lod af Gronlcenderne synes for
nedrende og Benævnelsen „ k iv K a k " ,  meget godt kan oversat

tes ved „T ro e l" , er saa let at erholde Nationale t i l  Coloni- 
tjenesten. A lm inveligviis er det Blandingen der antages i fast 
Tjeneste, forvi han ofte fra Barndommen har faaet Smag paa 

dansk Levemaade, og han veed da, at scette stg saa godt ind i 
Forholdene, at man meget maa foretroekke Jndfodte for mange 

af de Subjecter man, idetmindste i Forf. T id ,  fik fra D a n 
mark —  ofte lige fra Straffeanstalterne. Blandingen eller 

Gronlcenderen er i saa Fald fredelig, tilbageholden, lydig og 

arbeidsom. I  13 Aar, med 6 a 12 Nationale t i l  Bescetning, 
har Fors. ikke een eneste Gang havt Grund til at give en a f 

disse blot en a lvorlig  Irettesættelse.
Anderledes forholder det stg derimod med den fr i G ron- 

lcrnder, som man ved enkelte Leiligheder antager t i l Arbeide; 
naar han er kjed af det, siger han uden videre: „ka ssn vo n K a " 
—  „lLN88uIi.anKa" o : „jeg er trcet" —  og gaaer fin Vei. 

Ligeledes siger den antagne Tjenerinde ved det mindste stodende 
O rd : „8 v r ra rp o n ^ a " :  o : „jeg holder o p " — og kaster S tov 

ter og T o i ind i  Stuen.
In te t Folk kan vcere mere fredsommeligt og i Grunden 

godmodigere end det gronlandste; aldrig horer man Gronloen- 

verne trcettes, endnu mindre flaaes de —  ei engang Drengene. 
Ogsaa maa man i en v is Betragtning rose deres Gudsfrygt. 
Kirkegang og Psalmesang er dem en behagelig Beskæftigelse. 

De have et godt Ore for M usik, synge fleerstemmige Kirke
sange temmelig rig tig t, og bringe det ikke sjeldent i v ild t V io - 

linspil t i l  en mcrrkelig Fuldkommenhed, ligesom de med Lethed 
fatte mange andre mechaniffe Færdigheder; de loere saaledes 

let at skrive, men meget vanskeligt at regne. M an  v il neppe 
finde en fkjonnere Haandskrivt end en vis B landings, der r ig 
tignok i nogle Aar har freqventeret en kjobenhavnsk Skole,



medens han derimod med Hensyn t i l  Regning ftaaer paa et 

meget lavt T r in .
I  Modscetning t i l ovenanforte virkelig gode og agtvcrr- 

dige Egenskaber, moder man desvcerre ogsaa nogle flette. 
Gronlcenderen er saaledes meget hcevngjerrig, han v il ikke und
lade at hcrvne sig, naar det blot er ham m ulig t, for enhver 

tilfoiet Fornærmelse; denne Lyde er et Arvegods fra Heden

skabet, da Blodhcevnen indtil i 3die og 4de Led udovedes. 

Denne S lags Hcevn har vel Chriftendommen Fortjenesten af 
aldeles at have udryddet, men derimod ikke M r in g e r  af denne 

Folelse paa anden Maade, f. E r. i at lade disse falde paa 
Odelceggelse af deres Fjenders Eiendele.

Ubeviist og ubeviislig er det, at Gronlcenderne endnu 
flulle mvrde paa Havet, ved at kaste Modstanderens Kajak 
om; det siges, men vi troe det ikke, fordi aldrig noget enkelt 
Tilfcrlde i saa Henseende er oplyst.

Dersom man troer, ai kunne scrste en Gronlcender t i l  sig 
ved Velgjerninger, bedrager man sig, og der er derfor ingen 
T v iv l om det trceffende i en v is gammel Kolonibestyrers Raad 

t i l  de yngre Betjente: „G jo r  en Gronlcender Ret, men aldrig 
G o d t!"  —  Endog de med en Europceer givte Gronlcender- 
inder, v il kun t i l et vist Punct blive Manden hengiven; hun 
v il a ltid betragte ham som fremmed og forraade hans hemme
ligste Handlinger og Y ttringer t i l sine Landsmcendinder, ja 
hun v il stilles fra ham uden anden Smerte end den, det mu
lige Tab as dansk Kost forvolder hende.

„D u  er god!" —  „D u  er ra r ! "  — flyder altid paa 
Tungen, men kommer ikke altid fra Hjertet.

En Jnsender as et Inserat i Flyveposten N r. 293, 1849, 
har gjort den Bemcerkning, at Losagtighed er mere gcrngs i 
Syd- end i Nordgronland; v i indromme villigen denne Paa
stand. Saturnalierne under Syd-Gronlcrndernes Ophold i 
Fjordene paa Rensjagt og Loddefifleri flulle, efter Rygtet, vcere



dyriste —  v i bor im idlertid forstaane Lceseren for den gron- 
landste oiiromcsue 8ennc!al6U86.

A t dette Folks medfodte Jagtinstinkt, tildeels er Skyld i 

den ringe Grad af Medlidenhed det har for Dyrene, er let at 
stjonne, men denne Ufolsomhed gaaer i Gronland til U æ rlig 

hed. Svommer en Hund over et Vandsted, storme Kajakroerne 

strar t i l og spcekke det stakkels D y r  med deres Fuglepile, saa- 

ledes, at det neppe kan flcebe sig op paa Land; har en saa- 
dan gnavet et ringe Stykke Huusgerad istykker, knuser maa- 

flee Eieren alle Teenderne i dens M und med en Steen, uden 
at han eller Andre senere ere saa barmhjertige at drcebe den 

— og dog er Hunden i Nordgronland e t ' uundværligt og 
nyttigt Huusdyr. T i!  dette Dyrplageri vcennes Bornene fra 

Barndommen; disses kjcerefte Lege bestaae i at scette hvasse P ile  

i enhver levende Skabning af D yreriget, som kommer i deres 

Noerhed. Faderen bringer selv Fugleunger hjem til Drengen, 
som han kan have at ove sig paa, og ikke sjeldent maae 

Europæernes tamme H uusdyr ogsaa holde for.

For endelig at slutte dette Characteerudkast, maae v i endnu 
tilfoie, at Gronland vistnok boer Kronen for alle Lande med Hen

syn t i l  Sladder og Rygtesmeden. Med en ubegribelig Hurtighed 
boeres Rygtet, som den rullende Sneebolt bestandigt forstorret, 
100 M ile  vo rt, af den hurtige Postkajak —  men Sladder 

staaer jo som en neutral Egenstab mellem Dyd og Last.

Grsnloendernes Klædedragt, Boliger og Fevemaade.

Den gronlandste Nationaldragt er oprindelig forfoerdiget 
af Dyrenes S k in d ; Samqvemmet med Europoeerne har senere 

bragt andre Stoffer i B ru g , saa at man nu finder begge 
K jon afve.rlende benytte baade h iin t og dette. Im id le rtid  er 
Skind endnu meeft almindeligt og de forstjellige Klcednings-



stykker forfcerdiges udelukkende af Qvindekjonnel. S n itte t paa' 
begge Kjons Klædedragt er omtrent eens; den væsentligste 
Forstjel bestaaer i, at Fruentimmerpelsene have en F lip  for og 

bag, medens Mcendenes ere afrundede. Disse boere alminde- 

lig v iis  Beenklceder af Scelffind med Haarene ud, sjeldnere Pelse 
af samme S to f ,  men i det Sted Anovak af samme S n it  som 

Pelsene, men forfcerdiget af Eddersugleffind med et Overtrcek 

af Kattun eller Bom uldstoi, — et ligesaa varmt som let og 

behageligt Klædningsstykke, der desaarsag ogsaa bruges af 

Europæerne i Landet —  eller ogsaa hjelpe de sig med en is 
landsk eller fcrroisi Nattroie. Vandskindspelse anvendes kun 

som Kajakdragt, og trcekke de da gjerne over denne en H a lv - 
pelS af hvidt Lcerred, for ikke at strcrmme Scelhunden med det 
sorre. Stovlerne as vandtcet Scelstind naae kun op paa Lcrg- 

gen, saa ak der mellem disse og Beenklcederne er en Aabning. 

Linned bruge Mcendene ikke, og kun sjeldent Stromper eller 
Hovedbedcrkning. I  Nordgrønland seer man dog ikke sjeldent 

Mandkjonnet udmeie sig med engelsi S tads, som de tiltuske sig 
hos Hvalfangerne. Det er saaledes ret pudseerligt her -at see 
en Gronlcender komme anstigende, klcedt som en „Gentlem an", 
i sort Kjole og dito Beenklceder, men med al den Pynt, uden 
Linned, med blottet Hoved, og del lange sorte H aar ned over 
Skuldrene, eller i alt Fald dette bedcrkket med en ulden skotsk 
Paryk.

Fruentimmerne have h id til holdt dem strcengere til det N a
tionale, sijondt disse ogsaa i den nyere T id  have lagt dem 

efter Anovakken. Deres Beenklceder, der alm indeligviis ere 

smykkede med Udsyning forpaa, stode sammen over Kncesiallen 
og bindes altsaa paa det meest ubeqvemme Sted. Pelsene ere 
opkilede paa Siderne, saa at'enten de nogne Hofter eller Linne
det stikker trem- Taaler Pungen ikke Udgivten t i l en heel 
Chemisse, hjcelpe de dem med en ha lv , som da snores sam
men under Bryster; i begge Tilfcelde kokettere de med dette



' Linned, i del de sorge fo r, at saa meget som muligt kan sees 
af det over Hofterne. Stadspelsene ere mere eller mindre ud

syede og ofte besatte med G lasperler; disse Pelses storre eller 
mindre Pragtfuldhed afgive Maalestokken for Pigernes Haand- 

fcrrdighed og Evne til at anskaffe sig de smukkeste Perler. 
Moden har iovrigt ogsaa opreist sin Throne i disse nordlige 

Regioner; Nord og Syd er nemlig Rensdyrskind anseet for 

det stadseligste, fordi der stal hentes fra M id tlandet, her der
imod spraglede og Klapmytseskind af den modsatte Grund.

Haaret boere Fruentimmerne opsat i en Top paa Bag- 
Hovedet, og et fyld igt H aar er her, som overalt i Verden, an

seet som Damernes skjonneste P ryd . Om denne Top vindes 
et Baand af Silke eller Uld og dette Baand udviser hvem 

man har for sig: Enkerne boere nemlig hvide, Konerne blaae, 

Jomfruerne rode > og Resten — de der ere en Mellemting — 
groitne.

Det gronne Flag heises naar Synden ikke lcengere kan 

skjules, men boeres iovrigt ligesaa stolt, som hvilkensomhelst af 
de an.dre Farver.

De givte Koner have endnu, foruden den almindelige, 

saaloenge de give D ie , en Pels af er videre Om fang.. B a r
net sidder i denne dag Ryggen, med Fodderne mod et om 

Konens L iv anbragt Belte, som i en Pose, og ofte seer man 

hine saa begavede, at de uven at tage Barnet ud, over Sku l

deren kunne give det Die.
Gronlcenderne have tvende S lags B o lige r, een t il V in 

teren og en anden t il Sommeren. Den forste af disse er ikke, 
som man lceser om i gamle Geographier, under Jorden, men 
opfort oven over samme af Graasteen og Grcestorv, omtrent 
4 Alen hoi, tcegget med Drivtrceesbjelker, der ere overflaadede 

-med mindre Trcestykker og O vas, for at Holde et her ovenpaa 
lagt Jorddcekke. For at gjore Huset vandtcet, bedcekkes det 

endelig med et Lag afbrugte Konebaadsbetrcek.



Husets Lcengde er afhomgigt a f, hvormange Fam ilier det 

stal rumme; i Julianehaabs D istrict have de ofte en Lomgde 

as 20 Alen og derover. Vreden er alm indeligviis 7 Alen. 

Indgangen, der for at udeholde Kulden er lavere end selve 
Huset, ja undertiden saa la v , at en Europcrer maa krvbe 

gjennem den paa alle F ire , er 4 t i l 8 Alen lang, sædvanlig 

uden D o r, og vender gierne, ligesom Vinduerne, af hvilke 
Huset har et eller flere efter dets Lcengde, ud mod Havet. 

Istedetsor G las bruges Tarmeskind udspendt i V indues
karmene.

Indvendig er anbragt B rire  af Broedder, ophoiede 1 Alen 

over Gulvet, der mod Bagsiden ere omtrent 3 Alen brede, af- 
deelte i Baase for hver Familie og tjene disse t i l  Sove- og 

Hvilesteder; dog gives i Almindelighed de yngre ugivte Moend 
og Fremmede P lads paa de betydeligt smallere Sidebrire.

Foran hver Familieplads broender en Voegsteens Lampe, 
undertiden 2. Over disse Lamper, i hvilke Vcegen af tort, 

smuldret Fjeldmoes loegges langs den lige Kanr — den an

den er halvrund —  koges Fodemidlerne i „Colupsiutter" s :  

Voegsteens G ryder, ligesom disse Steengryders Ophedning 
tillige tjener t i l  al hoeve Varmen i Huset, ofte ind til 25 ja 

300 Ream. De mephitiske Dunster som opstige fra de under 
B riren  staaende U rinba llie r, gjor Jndtroedelsen i Husene hoist 
ubehagelig, og kun Vanen kan gjore Opholdet i  disse taale- 
ligt. Hvad der ligeledes stoder O ie t, er Synet as de mange 
saagodtsom nogne menneskelige Vcesener, der have Scede eller Leie 

paa B rirene; endogsaa O-vinderne ere blottede til den Grad, at 
kun M idien er bedcrkket med et P a r muligst korte Beenklceder. 

Ved Colonierne og i bisses Noerhed er Reenligheden i Husene 
noget bedre, end ved boriliggende Udsteder; ogsaa harO vinde- 
kjonnet her opnaaet saa megen Blussel, at de idetmindste be- 
boekke Overkroppen med en Chemisse og Underertremiteterne 
med de almindelige Beenklceder.



Sommerboligerne ere Telte , opsatte af opstillede Granne- 
stager paa en lav M u u r, over hvilke er lagt, forst et af sam

mensyede sortsidede Scrlskind heelt Betrcek, og derncrst oven paa 

samme 1 a 2 Lag afbrugte Konebaadsbetrcrk. For Indgan
gen, der udgjor omtrent en Fjerdedeel af Teltets O m fang, er 

'anbragt et af Tarmestind ofte meget z iir lig t udsyet Forhoeng, 
igjennem hvilket dette oplyses.

I  Teltet hersker a lm inde ligv is  en ftorre Reenlighed end 

i  Huset, dog U rinballien mangler heller ikke her, da det i  
samme vcerende F luid ium  er Gronlcenderinderne uundværligt t i l  
Skindberedning. Paa Reiser medfores altid et Telt, men dette 

er da af et mindre Omfang for Beqvemmeligheds Skyld under 
Transporten.

I  begge S lags Boliger belcegges Gulvet med flade Stene.

Om  ve i de senere Aar indforte nygronlandste Huse,, ville 
v i i 4de Afsnit udtale os.

Over det gronlandste H u u s liv  er udbredt en v is Fred, 

og en v is  Orden hersker med Hensyn t i l  Fordelingen af de 

forstjellige t i l  dette Folks Leveviis horende Forretninger. E u 
ropæeren kan vel ikke overvinde sin Modbydelighed for det 

gronlandste S v in e ri og de M yriader as Utoi som Skindklcr- 

derne huse, men iovrig t lever han sig snart ind i  Forholdene, 
ja finder endogsaa, at dette er et uundgaaeligt Onde. V i tor 

af E rfa ring  forsikkre, at et Stykke, rigtignok i den aldrig 
reengjorte Colupsiut, nykogt, ungt Scrlhundekjod, som rcrkkes 

os af den venlige Huusmoder, der maastee endog af et for
stilet Reenlighedsbegreb flikker Skummet af det, ikke smager 
ilde. Det vilde vcere uhofligt at afflaae det, eller al fore

holde Konen sit S likkeri, men det vcekker paa den anden Side 

ingen Forargelse, om man afstrceller det udvendige, fsrend man 
nyder Kjodet.

Huusherren troner paa Endebriren, og modtager den Be- 
sogende med en venlig M in e ; „ in K i t i t "  —  „Scet d ig" —  er

it



den eneste Hoflighedsformel; man overvcrldes ikke med nys- 

gjerrige Sporgsm aal, de komme forst lid t efter l id t.  paa en 
tilsyneladende tilfceldig Maade. E r det Aften, paa hvilken 
T id  Hovedmaaltidet gjerne nydes, lcrgger Konen det dampende 

Scelhundekjod paa en Trcrbakke, som derncrst scrtteS paa G u l

vet foran Manden. Ingen iler med at rcekke t il Fadet; ende

lig  begynder Huusfaderen, og efter ham tager enhver der er i 
Huset —  naar der forresten ikke er Smalhans — sit Stykke. 

Viser een sig altfor tilbageholden, bliver han opmuntret ved 
et: „ ib l i t lo "  —  „ogsaa du" —  efter Kjodet fremboeres andre 

Retter, som v i siden flulle omtale. A t takke for Maden efter 
fuldendt M aa ltid  bruges ikke; et ligesom tilfcrldigt „ o l ik n r -  

— „jeg er fy ld t" —  er nok. Efter dette begynder 
Aftenunderholdningen, der forst og fremmest dreier sig om hvor

ledes denne eller hiin har baaret sig ad ved Harpuneringen 
eller Skydningen af en eller flere samme Dag fangede Scrl- 

hunde. Disse Fortællinger erholde en stor Deel af deres I n 
teresse ved den Talendes trceffende M in ik , og Ungdommen 
lytter med spcendt Opmærksomhed t i l Foredraget. Senere bli
ver Samtalen livligere, Fruentimmerne fore ogsaa deres Be

syv : Sladder, Spog og Vittigheder, de sidste just ikke af fineste 
Kaliber, da Gronlcenderen noevner alt ved sit rette N avn, af- 
verle, og Munterhed og Tilfredshed lyse paa alle Ansigter. 
Uagtet Gronlcenderen egentlig ikke har nogen bestemt Sovetid, 
men kaster sig paa B riren  naar han lyster, begynder dog Sel
skabet omsider at blive tungt; den ene efter den anden lcrgger 

sig tilrette, Besogerne liste bort og den Reisende soger sit Leie, 
som han finder tilberedt af et nyt Skind, paa en af Side- 

brirene; Lamperne flukkes efterhaanden og kun et P ar gamle 
Qvinder ere maaflee aarvaagne nok t i l at vedligeholde Gloden 
i et P a r af dem. Saaledes omtrent er det gronlandfle Huns- 
liv  efter fuldendt Dagvcrrk.

Det er Mandens P lig t ,  at tilvejebringe hvad oer horer
6'



t i l  Livets Fornødenheder, Konens, at sorge for Behandlingen 
af det Erhvervede. Fangeren bringer Scelhunden eller hvad 

andet han har erhvervet kun t il Fjoren s :  Strandbreden, hvor 
Fruentimmerne modtage det og befordre det op t i l Huset eller 

Teltet. Hele Mandens Forretning, efterat han har taget 
Kajakken paa Land, beftaaer va i ,  at udbedre sine Fangered- 

ftaber og derncest sorge for sin Beqvemmelighed. Fruentim

merne bygge Husene, flcendse Soelhundene, sye Klcederne og 

torre dem naar Kajakroerne komme vaade hjem, samt tillave 

Maden. Med alt det kan man dog sige, at Mcrndene ere 
flittigere end Qvinderne, der ikke sjeldent dovne og fladdre paa 

Brirene medens hine ofte ere paa Havet baade Dag og Nat. 

Jscer gjcelder dette om de unge P iger, hvis Befljceftigelse for
nemlig kun beftaaer i, at sye Stads. Det er maaftee derfor 

ikke saa urimeligt hvad Mcendene ere enige om, at Konen ikke 
bliver rigtig huuslig og god forend Manden engang har ladet 
henve fole Kamiutstokken (et Stykke Troe de bruge t i l  Skov

lernes T o rring ). En Blanding der elskede sin Kone saa hoit, 

at man ikke fkulde tro han nogensinde havde ladet hende gjen- 

nemgaae denne C ris is , besvarede vort Sporgsmaal t i l ham 

herom saaledes: „J a , jeg har sku' ogsaa banket min Kone en

gang, saadan fta l de sku' alle ha' det!" —  H uuslig  Tvist 
mellem Wgtefolk er iovrigt sjelden, ZEgteftabsftilsmisse ube- 

kjendt.
De gamle Qvinder af Fam ilien, Beftemodre og Tanter 

er det overladt, at tage Haarene af Skindene og spile dem ud 
t i l  Torring. Det forste er en meget vcrmmelig Forretning: 
Haarene afrives nemlig med Teenderne, efterat Skindet sorst 
tilborlig  er udblodt i Urinballien. T i l  de samme Vcesener over

lades i Almindelighed ogsaa Kjokkenforretninger, og vi ville, 
for at Lceseren kan danne sig et Begreb om de gronlandfte 

Retters Beskaffenhed og Tilberedning, her give en Udsigt over 
Kjokkenva'senet.



Fremmest blandt Retterne staaer selvfølgelig Scelhunde- 

kjodet; det nydes ligefrem kogt og beholder da Vs Tomme 

Spcek udvendig, uden dog herved at have mindste trannet 
Smag, hvilket derimod flere af Sofuglene ikke ere fr i fo r; K jo - 
det af en ung spraglet Scel, har endog meget tilfælleds i Smag 

med fedt Lammekjod; af gamle Scelhunde er det dog grovt, 

stramt og ildesmagende. Skaaret i tynde Skiver og torret paa 

Klipperne opbevares det til Vinterfode og Reiseproviam under 

Navn af „ M v k o " .
M en stal der af Scelhundekjodet udbringes en rigtig D e li

katesse maa det gjores i paa folgende M aade:

Efter at Scelhunden er flcendsel, indsvobes den i et Skykke 

gammelt Konebaadsstind; denne Pakke lcegges i en Grav eller 
Steenscetning og tildcekkes med Jo rd , alt under den stcrrkeste 
Sommervarme. Efter en 4 a 6 Ugers Forlob indbydes S e l

skabet, Retten afdcekkes og den t i l en tyk Gele forvandlede 
Scelhund nydes uden Kniv og Gaffel. A t man lugter denne 

Gildesmad et P a r hundrede Alen borte, er en Selvfolge.

Foruden Kjodet nydes ogsaa Tarmene af Scelhunden; 
ved Flcrndsningen haspes de ud af Dyrets Bug imellem Flcend- 
ferens Pege- og Tommelfinger, ved hvilken Behandling de efter 
gronlandst Smag blive tilborlig t rensede for Skarnet; hele 
Tarmen flettes derpaa sammen og henlcrgges paa Klipperne 
t i l T o rrin g ; de nydes derpaa raa.

H va l- og Keporkakkjodet nydes paa samme Maade kogt 

som Scelhundekjodet. —  Svceret — spises der
imod raat og er for Europcrerne et af de ufejlbarligste anti- 
fcorbutiste M id ler.

T i l  de forstjellige Meninger om Hvidbjornekjod, som 
Gronlcenderne selvfolgelig flette stor P r iis  paa, er at bemcerke, 
at ligesaa velsmagende som Kjodet af en ung B jorn  er, lige
så« afskyeligt er samme af en gammel Hanbjorn.



Skjondt Fist i Almindelighed kun eftertragtes som Føde
middel, naar Kjodet mangler, ynde Gronlcenderne dog Helle

stynderen, Kaleraglikken (k lv u ro n s o te s  6^noK lo88U 8) og 
Larorten. Ulken findes iovrigt noesten overalt, og betragtes 

som Hjcrlp i Noden naar det storter paa andre Næringsmid

ler. Alle S lags Fist kommes i Gryden som de ere fistede og 

koges i M as. Skindet af Rognen af Rognkalven o : Steen- 

bideren spises dog raa og (8a1mo a re tieu8)
torret, som Brod dyppet i T ran.

M en fremfor A lt er Rensdyrets Kjod dem den behage

ligste Nydelse; de reise 60 n 70 M ile  for denne Jagts Skyld. 
Det i Maven voerende halvt fordoiede Foder ansees isoer for 

en Delicatesse. Rypper og Harer bryde Gronlcrnderne sig ikke 

om, men overlade disse til Europæernes ustjonsomme Gane, 
kun de raa Indvolde af Ryppen lage de efter en Jagttour t i l  
deres Andeel.

Alle S lags Sofug le , as hvilke den unge Alk —  den 
saakaldte k io a  —  ansees for den bedste, nydes kogte, 

efterat de ere flaaede.

A f Gronsager, der aldrig koges, kan man ncevne: Blaabcer, 
Krceggebcer, 8 u Iu it8 o k  —  et S lags Tang —  og L u a n n e lr  

o :  Angolicastilken. Krceggebcrrret, som vorer over hele Lan

det, indsamles t i l Vinterbrug og opbevares syltet i T ran i 

Skindposer.
> Forovrigt drikker Gronlcenderen aldrig T ran, men bruger 

den kun t i l  at dyppe Spiser i — som tort Scelhundekjob og 

som formeldt Anmaksak — ; derimod spiser han Spcrk. K a 
jakroeren er hele Dagen paa Soen uden at have andre Næ
ringsmidler med sig, end et Stykke frist Spcek paa en P ind.

Den eneste D rik  er V and, som altid holdes kjoligt med 
J is  eller Snee.

T i l  ovenstaaende gronlandste Fodemidler kunne v i endnu 
foie nogle danfle, nemlig B rod , Ertevelling (G ryn  og Ener



kogl sammen og fedel med Spcek, som gjerne et Fruentimmer 

tvgger og spytter ud i Gryden) og Kaffe. Syden for Juliane- 

haab er Kaffen dog endnu ikke bleven almindelig, medens der
imod Nordgronlcenderen scelger Klcederne af Kroppen for at 

faae dette Product. I  forannævnte Inserat i Flyvepofien * )  er 

anbefalet al same D l istedetfor Kaffe ; Indsenderen ha; neppe 

betcenkl, at Gronlcenderen drikker sig en galant Ruus endog 

blot i Olbcerme. Som Kaffen i Nordgrønland, saaledes over

drives over hele Landet Brugen as Tobak. Gronlcenderen 
baade ryger og straaer, og Snuushornet gaaer hele Dagen 
fra  Haand t il Haand, den stcerke hollandske Rulletobak skjce- 
res og lorres over Lamperne paa flade Stene, hvorpaa den 

rives saa fiin  som Trippelse og verved vistnok erholder den 
skadelige Egenskab, at den ligesom flyver heelt op i Hjernen.

B landt det grenlandske H uus livs  Særegenheder, staaer 

vistnok Borneopdragelsen. D a  Bernene i A lt fra den spcrdeste 

Alder have deres frie V illie , aldrig straffes og ei engang siges 

et kaardt O rd, vore de op —  isser gjoelder dette om Drenge- 
dornene —  som sande Smaadjoevle. Barnet bliver ikke voennet 
fra Brystet forend det ikke loengere finder Smag i D ie n ; man 

kan her see 4 Aars Drengen med dette i den ene Haand og 
Tobakspiben i den anden t i l  afverlende Nydelse. Det forste 
Stykke Barnet staaer im ,  f. E r . en Kop som stilles for det, 
giver Anledning t i l en Hoitidelighed; Faderen sammenkalder 
da strar Stedets Beboere, forkynder Barnets M erite  og kaster 
endeel N ips igrams blandt Hoben.

H iin  4 Aars Dreng betragtes allerede som Husets t i l 
kommende Herre, og lid t celdre, har han fuld Slemme i alle 
vigtige Anliggender. En ester gronlandff Maade velhavende 
Blanding ved Zulianehaab vilde givle sig; da han baade 
havde Forceldrenes, Brudens og Sodskendes Jndvilgelse, troede

*) Lee Pag. 77.



han alt var i  Orden, men pludselig faaer den yngste af disse, 

en 6 Aars Dreng, det Ind fa ld  at sige „n e i" ;  den fortvivlede 
Elsker var utrostelig, og Brylluppet havde upaatvivlelig gaaet 

overstyr, dersom M issionairen ikke havde givet denne det Raad, 
at bestikke Drengen med et smukt spraglet Skind t i l  et P a r 

Beenklcrder; dette hjalp og Brylluppet gik for sig.

Men hvad stal man domme om denne Borneopdragelse, 
naar en flig  Dreng i den mandvorne Alder er blcven givt og 

har indtaget Endebriren, ved hvilket sidste han af Faderen er 

erklceret for Husets Herre —  og han da erncerer sine gamle 

Forceldre og omgaaes dem med Kjcerlighed. Undtagelser i saa 
Henseende ere idetmindste meget sjeldne.

Den mandvorne Gronlcender givter sig, naar han kan 

erncrre en Kone og —  dersom han ikke bliver Foraldrenes 
Huustcelle —  kan anskaffe sig Te lt og Konebaad. Ved B ry l

luppet er ingen sieregne Ceremonier; den Skik, at Bruden lober 
tilfje lds naar Vielsen skal foregaae, er ncesten udryddet.

Doer en Gronlcender, bliver han, forend Legemet er 

stivnet, indsyet i et sortsidet S k ind , da Knceledene ikke ellers 

vilde kunne boies og der desaarsag vilde udfordres mere end 
eet Skind t i l  Liigkisten. A t denne Skik foranlediger mange 
Skindodes Aflivelse er ikke at betvivle, men lader sig ikke fore

bygge ved Udstederne. Den hedenske Grcedeceremoni finder 

endnu kun Sted syd for Neunortelik og maaskee langt under 

Nord.

/artsier og Vefor-ringnvLsen.

Gronlcenderne have 2de S lags Fcmoier: Konebaaven og 

Kajakken.
Det forste af disse, Konebaaden, er 20 a 30 Fod lang 

og 6 a 7 Fod bred, bygget af Drivtrce — der rim eligviis 

hidfores fra det nordlige Rusland omkring det hvide Hav,.



hvor hele Skove ved Jordskred styrte i Soen, som siden med 

Isen fores forbi Spitsbergen langs den gronlandske Ostkyst, 
og senere paa Vestkysten leilighedsviis opfiskes af Gronlcen- 

derne —  som et Tremmevcerk der sammenbindes med Kobbe- 

remme (Scrlstind ffaaret i S trim le r). Dette Tremmevcerk 
bliver derpaa overtrukket med sammensyede sortfidede Skind, 

hvilket vaadt paasat bliver ligesaa stramt som et Tromme
stind. Disse Baade afbenyttes saagodt som ene t i l Reiser og 

som Transportfartoier, roes altid af Fruentimmer med en M ands

person t il S tyrer og exe meget hensigtssvarende i iisfulde 
Farvande formedelst deres Lethed. Aarene ere af samme Grund 

korte med et bredt Blad. Konebaadens rummelige cubiste 
Indhold gjor, at den lastes godt; en Gronlcender kan derfor 

flytte hele sit Habengut: Te lt, Huusgeraad og hele Familien 
med sig og i stille Ve ir reise 7 a 8 M ile  om Dagen.

D a man i Sydgronland ikke kjender noget Landbefor
dringsmiddel, benyttes ogsaa Konebaaden, iscer sydligst paa 

Landet, af Europceerne t i l  deres Reiser imellem Handels
stederne. M an  leier en Konebaad med 5 Roerster og t i l 

horende S tyrer og Kajakmand —  s. E r. mellem Julianehaab 
og Frederikshaab, en Distance af 40 n 50 M ile  —  for 14 
a 16 Rbd. Uden betydelige Afbrydelser kunne disse Roerster 

udholde at roe 10 a 12 Timer om Dagen. Om Aftenen 
lcegger man op paa el Sted med lav Strandbred; Baadene 
udlosses, tages paa Land og hvcelves, baade for at Skindet 
kan torres noget t i l ncefte Dags Reise, og for at afgive 

Soveplads t i l Bescetningen, der hver iscer reder sig et Leie 
under Baaden af tort Grces, et Scelstind og en lille  Hoved
pude; herefter reises Europceerens lille Seildugstelt; een af 
Roersterne er imidlertid ifcrrd med at samle noget Eneqvas, 
medens en Anden scetter Gryden tilrette paa nogle Stene, i 
hvilket Kogekar den forhen omtalte yndede Ret, „Ertevellingen" 
stal tilberedes; thi under hele Dagsreisen har Bescetningen



kun nydt et P a r torre Beskoiter ( liig  Skofter). Vanker endnu 
foruden Ertevellingen en Kop sort Kaffe, saa er Gladen 

alm indelig, M aaltidet muntert, og efterat dette er nydt, soge 

alle t il H v ile , for ncrste D a g , hvis Veiret og Isen tillader 
det, at gjore en lignende Dagsrejse. Kajakmandens Bestem

melse er deels at rekognoscere Isens Beskaffenhed, hvor den 
synes tcet, og vise Aabningerne i samme, deels i paakommende 
T ilfa lde  at holde sig t i l luvart af Baaden, for at bryde de 

Soer der have et truende Udseende. Konebaaden er nemlig 

et meget maadeligt Farto i i B la s t.o g  Sogang, af hvilken 
G rund Europceerne ogsaa norden for Godthaab, i  det alminde- 

lig v iis  iis frie  Farvand her, oftest bruge danske Fartoier t i l  
Rejserne.

Som Fangefartoi bruges Konebaaden kun ved Keporkak- 
fangsten, hvorom siden.

Kajakken, det andet S lags gronlandske Fartoier, er saa 
bekjendt, at det ikke behoves at betegne den narmere; er 

Eremplar af den findes i den archaologifle Afveling af Museet 

for nordiske Oldsagers Oppebevaring i Kjobenhavn.
I  Kajakken bevager Gronlanderen sig med ligesaa stor 

Hurtighed som Lethed. Ingen So er ham for ho i, ingen 
S torm  for haard, og er Drivisen for ta t t i l  at roe igjennem, 
barer han Fartoier, der kun veier 4 a 5 Lpd., over den. 

Ved at vende Kajakken om og stikke Hovedet i Kajakhullet 

barer han den endog hele M ile  over Land og over F jord iis  

— kort, Kajakken er et t il Gronlandernes Livsophold saa 
fo rtrin lig t F a rto i, at det kun kan sammenlignes med den let- 

fodede Kameel i Africas Orkener. Ligesom Araberen med 
denne, saaledes gjor Gronlanderen ogsaa med sin Kajak en 

16 » 20 M ile s  Dagsrejse; man kan derfor heller ikke, naft 

Dampkraftbevagelsen, tanke sig et dygtigere Postvasen end det 
gronlandske —  men Gronlandernes magelose Udholdenhed, 

der rigtignok nasten ene indsiranker sig t i l  Ka jaklivet, kan



ogsaa kun den Europcrer gjore sig et Begreb om, der selv har 

vovet at kappes med dem og derved overbevist sig om, at 
hans storre physiske K ra ft og bestemte V illie  overvindes af 

den uslefte Gronlomderdreng.
Ikkun i Nordgrønland og ved det nordligste Etablisse

ment i Sydgronland, Holsteinsborg, kjender man t il Land- 

befordring eller maasiee rettere J isbefordring , med den ei 

alene i Gronland brugelige Hundeflcede. Den 16 M ile  dybe 

Discobugt, omkring hvilken de fleste nordlandfle Handelspladse 

og Gronlcrnderbosteder ere etablerede, ligesom ogsaa Vaigattet 

set langt Sund fra Bugten nord efter) og Omenaksfjorden, 

ere saa beskyttede for Havets Brcending, at disse Vande som 
oftest om Vinteren ere bedcekkede med en fast J is flade, der 
scerdeles egne sig t i l Hundeflcedekjorsel.

Den gronlandfle Hund ligner ncermest en U lv ; den er 

mindre end vor Slagterhund, har et lille  Hoved, spids Snude 
og korte O rer, Couleuren er forskjellig, dog er den sorte meest 
yndet, fordi Skindet af samme anvendes til Kantning omkring 

Anovakhcetten og andet Stads. I  vild Tilstand findes den 

ikke, men undertiden i forvildet, og er da temmelig farlig  for 

Mennesket. Dens Ulvenatur viser sig i ,  at den ikke gjoer 
men tuder og oieblikkelig drceber ethvertsomhelst andet D y r, 
den moder paa sin Vei. A f maaskee mindre bekjendte Egen- 
flader ved den gronlandfle Hund ville v i udhcrve folgende.

T i l  et Spcend bruges 4 s 6 Hunde; en enkelt Eiers 
Hunde holde sig altid samlede vev dennes H u u s , hvor de 
som oftest tage Plads paa Huustager, kun Tcevehunden med 

dens Hvalpe indrommes en Krog i Huusgangen. Den haarde 
Behandling disse D y r ere underkastede kuer Vildheden i  den 
G rad, at de endog vise sig frygtsomme og krybende mod 
Mennesket. Indbyrdes leve de i en mcerkelig selskabelig O rden; 
hvert Kobbel har saaledes sin „B a s " ,  det v il sige, den stcerkeste 

Hanhund opkaster sig t i l Herre over Koblet; for Hunde-



slceden er den F lo im and, kan endog under Lsbet straffe de 
Hunde i Spcendet, som ikke gjere deres P lig t ,  ligesom den 

ved alle andre Lejligheder udover en v is Retfærdighed. Slaaes 
2 R ivaler om et Been, stiller den Trcetten, ved enten selv at 

tage det, eller ved at overlade det til den Hund, som har 
storst Ret t i l det, og stal sjeldent tage feil i dens Dom. 

Leveres en Kamp imellem tvende Kobler, angribe begge Basene 

hinanden og Kampens Udfald beroer gjerne paa, hvilken af 

disse der er stcerkest. M ldes Basen, prover een af de yngre 

Hanner paa at overvinde den, men det er for denne en 
farlig  Prove, hvis den mislykkes; thi det er i saa Fald ofte 

den unge Hunds Dodsdom; overvindes derimod Basen blot 

eengang, kryber den hen i en Krog og er herefter ubrugelig 

som Slcrdehund, medens den nye Herre, ligesom h iin  forhen, 

modtager sine Underhavendes Hyldest, med kjendelig Stolthed, 
i det nemlig sjeldent en anden Hund gaaer fordi den uden at 

kaste sig logrende, i Stovet. Den gronlandste Hunderace 

hylder saaledes umiskjendelig det monarchiste P rincip .

Naar Hunden stal benyttes til Slcedekjorsel, paasyes den 

en Sele af Scrlhundestind saaledes, at den kommer t i l  al 
trcrkke med B ringen; i denne Sele fastgjores i en R ing paa 
Ryggen en 6 a 7 A l. lang Kobberem umiddelbart fra Slce- 

den, saa at hele Spcendet gaaer Side om Si,de. Slceden 

forfcerdiges alm indeligviis af D riv trc r, 2 s 2Vs A l. lang og 

1 a IV s A l. bred; den bestaaer af tvende omtrent V2 A l. 

hoie Meder, der underneden ere beslaaede med Hvalbeen; over 

disse Meder ere 6 a 8 Tremmer anbragte og fra den bageste 
Ende af dem tvende Opstandere med et Kryds af Kobberem; 

hele Slceden er endelig sammenbunden med denne S lags 
Remme, for at den under Kjorselen over et ujevnt Terrain 
kan have den nodvendige Elastisitet, uden . hvilken den vilde 

itubrydes. Hundene ere ipvrig t uden nogen S lags Tomme,



man styrer ene med Pidsten, der har ek een Alen langt Skaft 

og 9 Alen Snert, den sidste ligeledes af Kobberem.
Del er iovrig t kun Gronlcenderen, som i denne S lags 

Kjorsel, der hovedsageligen bestaaer i rig tig  B rug af Pidsten 

og fuldstændigt Herredomme over Hundene, opnaaer tilstrække

lig Fcerdighed; den ovede Kudst kan med Enden af Snerten 

ramme hvilkensomhelst Hund i Spcendet, ja endog afklippe, 
dens O rer — og i en Fart der endog stiger til 3 M ile  i 

Timen, kaste sig af og paa Slceden uden at tabe Grebet i 
Opstanderne. Enkelte Europceere kunde vel ogsaa bringe der 

t i l  nogen Fcerdighed i dette Kudsteri, men det har dog ingen 

A rt og de blive ikke fjeldent liggende paa Veien. —  „N u  
faae v i snart Besog af Assistenten, der er saamcrn hans Kjore- 
ro i!"  —  sagde oste en v is Kjobmand ved Colonien Holsteins- 

borg, naar en vis Assistents Hunde kom flyvende med den 

tomme Slcede mod deres scedvanlige Holdeplads. Denne 

havde nemlig den flemme Bane, under Nedkjorselen af en 

temmelig steil Bakke i Ncrrheden af Colonien, at rulle af 

Slceden, naar han fra sir Hjemsted, Anlceget Kikurmrsok, vilde 

besoge denne. Samme Assistent interesserede sig iovrigt saa 
meget for Hundekjorselen, at han bragte et sligt Kjeretoi med 

sig ril Kjobenhavn; han indsaae imidlertid snart, at Hundene 
vilde blive for kostbare at holde her, da han allerede Morgenen 
efter at de vare opstaldebe i en Gjestgivergaard, fik en Reg
ning paa en Snees Kalkuner de havde sortceret t i l  Frokost.

D a  Hundene tillige kunne ircekke el betydeligt Lces, er 

del en Selvfolge, at den storste Fcerdsel mellem Colonierne i 
Nordgronland er om Vinreren. Uden Hundeflceden vilde 

desuden al S lags Erhverv staae stille i 5 a 6 Maaneder af 
Aaret; den er derfor for Gronlcenderen ligesaa uundvcerlig 

om Vinteren, som Kajakken om Sommeren, iscer under Rogt- 
ninqen af de saakaldte Jisgarn.



V i have endnu kun et P a r Bemærkninger at tilfoie dette 
Afsnit.

Den ulocaliserede Lceser v il maaflee finde det besynderligt, 
at v i ikke have gjort nogen Forstjel paa den i Gronland 
voerende, i Forhold t il den ovrige Befolkning, temmelig ta l

rige Blandingsflcrgt. H ertil ville v i væsentligst svare, at 

denne, med Hensyn t i l Characteer og Levemaade aldeles gaaer 

op i den cegte Race: Blandingen har uncegtelig betydelige 

ydre Legemsfortrin, en Folge a f, at det gronlandste Blod 
igjennem flere Generationer ofte er blevet ukjendeligt; man 

seer derfor mange baade mandlige og qvindelige Skjenheder —  

men Blandingen bliver desuagtet dog altid Gronloender i  forste 

Betragtning, i enhver anden, et Mellemled, der efter vor 
fulbefte Overbeviisning ikke har den onsteligfte Indvirkn ing 

paa de gronlandste Forhold. Det nyere Cultiveringssystem, 
ifolge hvilket flere af denne Race er givet en halveuropcrist 
Opdragelse i Danmark, har blot bevirket, at denne Deel af 

Gronlands Befolkning endnu mindre end forhen, fatter dets 

sande L ivss tilling ; —  i Handelens Tjeneste er Blandingen 

kun som Lods, Baadsforer, Haandvcerker og Colonist, efter 
vor Formening, paa fin rette P lads.

Ogsaa de i Gronland sig opholdende Europæeres (om

trent 250 i Talle t) Kaldsvirksomhed og huuslige Liv, omgaae 

v i her, fordi v i kun ved dette Afsnit har havt t i l Formaal, 

at gjore Lceseren bekjendt med eet af de Elementer — den 
gronlandste Befolkning —  som vcesentligst maa komme i 

Betragtning under fremtidige Handelsreformer.
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III.

Produkter.

A ^ e  gronlandste Producter erhverves fornemlig af Indbyggerne 

ved Fangst, Jagt og Fiskeri. Ved at give en Fremstilling af 

disse forstjellige Erhvervmaader og ved at sammenholde dem 

med andre af lignende N atur i de tilgrcendsende Lande, danner 
man sig et Begreb om , hvad Gronland e r, og hvad det 
muligen kan forventes at blive i denne Betragtning. V i  ville 
begynde med

Hvalfangsten.

Af de os foreliggende Oplysninger og bekjendte Facta 
finde v i det klart, at Hvalen har en H istorie; v i ville folge 

denne H istorie, der viser os hvad denne Fangst i Fortiden 
har vcerel, fordi vi heraf saa temmelig kunne udlede, hvad den 
i Fremtiden lover den gronlandste Handel.

Den egentlige gronlandste H va l —  kn lsena iV1^8li- 
eetus —  er opdaget af Hollcenderne under Forsogene paa at 
finde en nordvestlig Gjennemfart til Indien. I  den forste 
T id  fangedes Fist af 120, 160, ja 200 Fods Lcengde og af 
3000 Centners V crg t; derimod ere de storste der nu sanges i



Reglen ikke over 60 Fod lange og 1000 Centners Vcrgt. 
E n  Mellemfist giver 110 Tons Spcrk og Vs Tons Barder.

Efterat Spitsbergen opdagedes 1596, dreves Fangsten 

her af Hollændere, Englcendere, Hamborgere og Danste.
Kysten blev inddeelt i visse D istric te r, hvor enhver af 

de forstjellige Nationer drev Fangsten. M en Hollænderne 

erholdt snart Overvagten ved deres storre D rivtighed; deres 
Fangst tog saaledes t il,  at de ved den nordlige Kyst af S p its 

bergen maatte anlcrgge en anseelig B y ,  t i l  hvilken Husene 

bleve tomrede i Holland. Stedet erholdt Navnet „Smee- 
renberg", og var den store Samlingsplads for det hollandske 

Fiskeri, hvis Flaade ledsagedes af Proviantstibe, som for

synede Colonien med A lt ;  ja der gaves her Kramboder, for

træffelige Vertshuse o. s. v., saa at de hollandske Sofolk 11" 
fra Polen her kunde forskaffe sig mange af de Behageligheder 

og Nydelser, som det yppige Liv i den store Handelsstab 

Amsterdam stedse fordrede — lige ind til varme Vafler.

M an  antager, ak omtrent 1680, da Hvalfangsten var 

paa sit hoieste, 200 Skibe med 14000 M and vare bestjcrftigede 

ved den. Den Mcrngde T ran  som tilberededes var endog 

saa stor, at ballastede Skibe maatte medgaae for at hente det.
„Denne T id  er forlamgst forbi, Hollændernes Hvalfangst 

reduceret t il 0 ,  og de Anstrengelser, man i  den nyere T ib  

har gjort for atter at bringe den i  Gang, unyttige —  fo rd i? "

„Hvalen er trukken vest efter og her opdaget af Ross 

og P a rry ."
»Af 586 Skibe som England i de 4 Aar 1814— 1817 

udsendte t i l  Spidsbergen paa Hvalfangst, forliste kun 8 i 
Isen. I  Davisftrcedet derimod i 1819 af 63 ikke mindre 
end 10, og af 97 Skibe i 1830 endog 19, eller en Femtedeel; 

24 kom tomme tilbage og af de ovrige havde ingen fuld Last 
og kun 2 halv Last. Der blev i dette uheldige Aar kun fanget 

161 H va le r."



„ I  20 Aar, fra 1815— 1834, udsendtes i Gjennemsnit 

116 Skibe aarlig. I  1834 kun 76 Skibe (7  t il S p its - 

bergen og 69 t i l Davisstrcedet). 1836 troede man hele 

Flaaven tabt og en Erpedition udsendtes for at optage de 

Skibbrudne, men Erpeditionen kom med uforrettet Sag tilbage; 
senere kom Hvalfangerne, som af Polarisen vare blevne inde- 

stuvede og uden synderlig Fangst."

Disse historiske Beretninger give os Anledning t ii svi

gende S lu tn inger: 1) at Hvalen, forend dens Opholdssteder 
opdagedes af Hollcenderne, har vceret tilstede overalt i det 

nordlige J ish a v , Davisstrcedet og Baffinsbugten; 2) at de 
forftjellige Nationers Efterstræbelser forst har fordrevet dette 

Sodyr fra Spitsbergen vest efter ind i Davisstrcedet og her
fra op i Baffinsbugten og ind i P r in ts  Regent Ju le t, hvor 

Ross og P a rry  ved deres Undersogelser i disse ascitiske Egne 

gave Anledning t i l ,  at deres muligen sidste Tilflugtssted 

opdagebes og forstyrredes — og endelig 3) at Hvalen forme

delst Menneskets vedholdende Forfolgelser og Forvovenhed i at 
soge gjennem de vestlige Jismasser, omsider v il forefalde saa 

enkelt, at Hvalfangsten med Skibe maaskee v il opgives.

Der er uvist om Danmark har deeltaget i Hvalfangsten 
i  dens meest glimrende Periode, v i savne i al Fald Underret

ning herom. Regjeringen har efter denne gjort store Opoffrel- 
ser for at opmuntre en tilsyneladende faa meget lovende Entre
prise, skjondt til liden Baade for Statskassen. Jfolge et For

slag fra Overskattedirectionen, dat. 10be A p ril 1775, besluttede 
den nemlig, at lade Hvalfangsten drive for sammes Regning 
med K ra ft. I  Aarene fra 1775 til 1779 byggedes 22 Skibe 
t i l Hvalfangst af 117 t i l 133 Com.-Lcesters Storrelfe. H va l
fangsten fortsattes for Statskassens Regning indtil !789 i 

Forbindelse med Colonihandelen, skjondt som sagt med betyde
ligt Tab. Nathanson udtaler sig om denne med Skibe drevne 
Hvalfangst saaledes:

!
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„ —  M en foruden Colonihandelen beskjceftigede man sig 

meget med H va l- og Robbefangsten og i 4 Aar er der med 
37 Skibe ia lt bleven hjemfort et Vareqvantum, som udgjorde 

i Penge ,198000 R d ., altsaa omtrent 5000 Rd. pr. Skib. 

D er udfordres altsaa ikke megen Regnekunst t il at udfinde, at 

denne Hvalfangst har vceret meget uheldig. M en det horte 

t i l  den da herskende Anskuelse, at man med al M ag t skulde 

forcere denne Hvalfiskefangst, hvad enten ben afkastede Gevinst 
for Kongens Kasse eller ikke, og v i maae i denne Henseende 

henvise Lceseren t i l  hvad v i herom have anfort (P . 434— 438). 
D er blev desuden udbetalt en Prcrmie af 10 Rd. pr. Com.- 

Lcrst t i l  A lle, som gjorde Hvalfangst-Epeditroner, og der har 
ogsaa vceret flere Skibe i Fart fra A ltona, Gluckstadt og 

andre Steder."
Derimod gik det heldigere med senere private Hvalfanger- 

Erpeditioner, efterat Regjeringen ved Rescript af 11te M a rts  
1739 havde hcevet den h id til for Kongl. Regning drevne 

H va l- og Robbefangst. I  S lutningen af forrige Aarhundrede 

og i Begyndelsen af dette, udsendtes paa denne Fangst fra 

Gluckstadt, Altona, Bergen og Flensborg, iscer fra det forste 

Sted, 30 s 35 Skibe. Disse Erpeditioner opmuntredes fra 
Regjeringens Side ved Prcemier af 15 a 12 Rd. Courant 

pr. Com.-Lcest, hvilket som man let v il skjonne atter var en 

betydelig Udgivt for Finantserne.
Dog, ogsaa den private Hvalfangst ophorte efterhaanden 

og de fra Danmark t i l Jishavet udgaaende Erpeditioner ind- 

skrcenke sig nu t i l  Robbefangst.
Ligeledes var Hvalfangsten fra de danske Colonier, dreven 

tildeels af Jndfodte, forst paa gronlandsk M aade, derncrst 
med europcriste Redstaber, i denne Tidsperiode heldig og 
indbringende, iscer fordi de med sammes D r iv t  forbundne Ud- 
givter vare langt under hvad denne Fangst med Skibe kostede. 
E t Udbytte af 20 t i l 30 Fist ved Kolonierne var ikke sjeldent.



det hjembragte Hvalspcrk tilligemed de indvundne Barder i  

efterfølgende Aar, give et Begreb om U dbyttets 'S torre lse:

/ /

//

I  Aaret 1798, 4,452 Tdr. Hvalspcek og 21,105 Stkr. Barder.

— 1801, 3,205 „  — og 7,493 „  —

— 1802, 4,116 „  —  og 31,279 „  -
—  1804, 3,914 „  —  og 9,591 „  —

—  1805, 3,649 „ —  og 10,586

—  1806, 4,122 „ — og 22,495
/ /

// f/

Disse Aaringers Udbytte udviser derfor endnu en temmelig 

jcevn Fangst, men under Krigsaarene 1807— 1814 lammedes 
Hvalfangsten fra Colonierne ganske. Englanderne spillede 
Herrer i Diskobugten og opfyldte den med Skibe, hvilken 
Hvalfangerflaade, som foran sagt, forjagede Hvalen fra vore 

Farvande vest efter i den G rad, at man vel kan sige, det kun 
er Tilfcrldet at den i den nyere T id  enkelte Aar giver os en 

Fangst af nogle faac Stykker.

Sammenholde v i derfor disse Facta, betrceffende den 

danske Hvalfangst, med Hine foranforte, saa bestyrkes v i end 
mere i den soran vttrede Anskuelse, at Hvalen for Tiden 

ogsaa er forjaget fra den gronlandste Kyst, og er denne 
Anskuelse, som vi antage, rig tig , maae v i vistnok tillige af de 

foreliggende Kjendsgjerninger, med Hensyn t il det gronlandste 
Handelsvcrsen, komme til den endelige S lu tn in g : at H va l
fangsten dreven fra Colonierne, nu er saa ubestemt og lidet 

lovende, at denne aldeles bor lades ude af Betragtning ved 
Reformer, der have t il Formaal at hceve denne Handels 
materielle Udbytte.

Det v il iovrigr ikke hermed vcrre sagt, at Brandvogt- 
ningen for Hvaler ved vore gronlandste Colonier skulde ophore; 
disse ville maastee dog til sine T ider foranledige noget Udbytte; 
v i formene kun, at bekostelige Foranstaltninger, af de anforte



Grunde, for at forcere Hvalfangsten ikke bor foles, men blot 

det Bestaaenve vedligeholdes, saalcenge Omkostningerne ved 

Brandvogtninger, t i l  S lupve r, Redskaber m. m ., ikke blive 

altfor trykkende. V i have jo desuden endnu det, om end kun 

svage H aab, at Hvalens Forfolgelse af Englcenderne vest 

efter, maaskee i Tiden kan foranledige, at Restens Rest af 

dette Sodyr atter soger ost efter.

D a Maaden paa hvilken Hvalen efterstræbes og fanges 

fra vore Colonier er aldeles liig  den af Englcenderne bruge

lige , v il det vcrre overflodigt her at give en Beskrivelse af 
denne Fangst, som af Schoresby og andre Forfattere tilstrækkelig 

er omhandlet.

Keporkakfangken.

Keporkak s: Butskop —  k 'a b rio iu s 's  Lnlsena Koops, 

den langhaandede Finhval, — er af Hvalfiskeflcegten, ind til 

60 Fod lang, men forholdsviis smallere om Livet og med et 

mindre Hoved end den egentlige H va l, ligesom den ogsaa har 
Rygfinne —  opholder sig under den gronlandske Kyst hvor 

Havet er i is f r i t ,  og sanges af Gronlcenderne paa samme 

Maade som i Fortiden Hvalen, forend den aflostes af den, 

med europceiske Redskaber. — Keporkakken erncerer sig for
nemlig af Lodden 8 a lm o  (iV ln lIo tu8) s re tie u s , Gronlandsk

og folger derfor S tim erne, naar disse trcekke 
enten ind i eller ud af Fjordene. Naar denne Fisk trceffer 

paa en saadan S tim e , samler den denne t i l et M iddel- 
punct ved i Lobet at omkredse den; a lt som Kredsen omkring 
Stimen bliver mindre tiltager Farten, der tilsidst mod det 
sogte Middelpunkt, hvor Skimmen da er sammenpakket, bliver 
saa voldsom, at en dyb T rag t dannes i H ave t, i hvilken 
D y re t, efter, som man kalder det, at have stjertet op (reist



Halen hoit over Vandet), styrter ned med opspilet G a b ; den 
viser stg strar efter igjen paa Overfladen af Havet og for

tårer sit Bytte i en rolig Tilstand.
Den sorberorte Fangemaade er folgende:
Naar Gronlcrnderne fra Udkiksfjeldet i stille V e ir har 

seet een eller flere Keporkakker, udrustes strar en Konebaad 
med behorigt Mandstab og et P a r Lcendsere; disse have et 

spyddannet B lad, 4 Tommer bredt, der forlcenges ved en 2 

Alen lang smcekker Jernstang, som med det sædvanlige Binde
middel, en Kobberem, befcestes t il en Granstage. Bescetningen 

er udelukkende M andfo lk, forsynede hver med sin Kajakaare. 
1 eller 2 af de med Lcendsningen bekjendte Folk stiller sig 

forrest i Baaden, med Lcendserne lagte langs i  samme, saa- 

lebes, at de ere paa rede Haand t i l  oieblikkeligt B ru g ; den 
ovrige Bescetning, 10 n 12 Mcend og vorne Drenge fordele 

sig Halvdelen langs hver Rceling, og barkeie nu Baaden 

frem med Kajakaarerne langt hurtigere, end det var muligt 

med de ellers brugelige Konebaadsaarer. Det gjcrlder nu kun 
om at opdage en Fist der befinder sig i R o , enten sovende 

paa Havets Overflade eller kun sagte bevcegende sig; er en 

saadan Fist udseet, gribe de foranstaaende 2de Mcend Lcend
serne, og stille dem saaledes, at de ved at fore disse lcengst 
muligt forud for Baaden med K ra ft kunne standse dennes 
Fart ved at fore Lcendserens Od mod et valgt Punct paa 
Fisten. Baaden gives nu Fart tvers paa denne; i en vis 

Afstand fra samme ophores med Barkeiingen og Folkene belave 
sig paa at stodde agter ud. Baaden lober imidlertid lvdlost 

ind paa Sodyret, Lcendserne jages ind i det, om muligt altid 
toet bag ved Lallen, og der skoddes derpaa hurtig t tilbage. 
Efterat Fisten er saaret begynder den oieblikkelig at tumle sig, 

stjcerter op og soger tilbunds; finder den tilsoes er den ofte 
tabt, men i Almindelighed naaer den ikke saa langt, sorend 
den udmattes af B lodtab; ere Lcendserne ikke blevne siddende



i  den ved Angrebet og saaledes tabte, angribes den atter med 
disse og gives sin Rest. E r Fiflen truffen i Lungen synker 

den og kommer da forst nogle Dage efter op; saadan en 

D riv e fif l findes derfor oftere under Kysten, Kjodet af den er 
uspiseligt og Spcekket mindre godt. M a n  kan antage at over 
Halvdelen af de lcrndsede Fifle forlises.

For endeel Aar siden hcendtes den Ulvkke ved Colonien 
Frederikshaab, at en Keporkak ved at stjerte op kastede Kone- 

baaden i Luften, saaledes at den ved Nedfaldet kom t i l  at 

ligge med Bunden i Veiret; alle i samme vcerende Mennesker 

paa 2 noer omkom; siden den T id  er det blevet Skik, at hver 

Fangebaad medtager en saakaldet Bjergebaad: en Konebaad, 

besat med 4 Roerfler og en S tyrer, som holder sig i Noerheden.

N aar det fra Fjeldene opdages at en Keporkak er droebt, 

flraales over hele Pladsen: „Keporkak"! —  „Keporkak"! —  

Alle Unge og Gamle, Store og Sm aa, ile nu ud med Kone- 

baade og Kajakker, for at voere behjelpelige med Burering. 

Fiflen bringes ind imellem Derne t il en for Flcendsningen 

beqvem Strandbred, hvor den opgrundes. Mcendene paatage 

deres Springpelse (en af Vandflind syet fuldstcrndig Klcedning 

med kun 2 Aabninger, een for Ansigtet og een foran paa 
Maven, som begge tilsnores, saa at kun Ansigtet er fr it. I  

denne H abit flyder Personen og svommer med samme Bevæ

gelser som en Hund) —  bevcebne sig hver med en lang, af 

en Sabelklinge forfcerdiget, K n iv  —  og Flcendsningen gaaer 

nu for sig. Enhver Flcendser har en qvindelig Haandlanger 

iland, som er forsynet med en Line (Kobberem), i Enden af 
samme er en Jernkrog, paa hvilken han hcrfter de temmelig 

store siirkantede Stykker Spcek eller Kjod, han har flaaret ud 

af Fiflen, som saaledes bringes i Behold.
Tilladelse t i l  Flcrndsning er i Reglen fcrlleds for A lle ; 

den der altsaa kan fljcere bedst for faaer storft Bunke og en 
saadan F if l er derfor parteret i  nogle faa T im er, ind til



Ryghvirvlerne og Hovedbenene, der siden optages under Ebben 

og benyttes i Coloniens Tranbrcrnderi som Brændsel.

M an stal i de senere Aar have provet paa at fange 

Keporkaken med Liner og Harpun ligesom H valen, men v i 

vide ikke om denne Fangemaade har vundet Groulcendernes 

B ifa ld , der i saa Fald maae udrede Bekostningerne til Red

staberne. Englanderne ynde ikke synderlig denne F ist, stjondr 

de dog tage den med naar den forefalder, da den i og for 

sig selv er vildere end Hvalen og giver el ringere Udbytte. 
Medens man kan antage at Scelspoekket ved Udsmeltning giver 

90 Potter T ran  pr. Tonde og Hvalspcekket 80 P o tte r, giver 
Keporkakspoekkel nemlig ikke stort over 60 P o tte r, Tonden 
regnet t il 120 Potter, og Fisten desforuden kun nogle, hoist 

en Alen lange, Barder uden synderlig Vcerdi.
Hvad Gronlcenderne ikke selv ville bruge af Keporkak- 

spcekkel t i l Huusholdningen bliver strar indleveret paa Handelen, 
Kjodet henflcrnges derimod i Bunker udenfor Husene og for- 

toeres, hvor raaddent det end bliver, eflerhaanden.
De Punccer paa Kysten Keporkakken hyppigst soger ind 

mellem Derne paa, ere fornemlig i Noerheden af Colonierne 

Frederikshaab og Ny-Sukkertoppen; enkelte Aar kan. endog i 

sorstnoevnte Colonies D istrik t fanges henved en Snees Stykker, 
men denne Fangst er i det Hele taget meget usikker, efterdi 
andre Aaringer ere aldeles uden Udbytte og dette derfor heller 
ikke lader sig kalkulere.

Hvidfilke- og Narhvalfangsi.

Hvidfisken —  D e lp ttiiu rs  s lb iv s n s  —  og Narhvalen 
—  IVlvirodou l>1onov6ro8 —  adstilles kun af Gronlcenderne 

ved Benævnelserne: den hvide og den sorte Hvidfisk o: lre lv l-  
lu s k  kako rto lo  og iLe le lluak  k e ru e k to k .

Fangsten af disse Sodyr er visse A a r , iscrr i  Nord-



gronland temmelig betydelig, naar det lykkes Gronlcenderne at 

opdage en Vaage i Fjord- eller Bugtisen (gr. Hserksalc, 
dansk 8 e vs ), hvor disse D y r  for at faae Luft stromme t i l i 

hunbredeviis. Den Virksomhed Indbyggerne ved en flig  ind

træffende Begivenhed udvikle i at drcebe Fiffene og flcrbe dem 

op paa Ise n , er at sammenligne med Keporkakflcendsningen. 

Hundeslæden er i saa Tilfcelde af uberegnelig Nytte, da begge 

S lags Sodyr er as betydelig Vcegr, efterdi et saadant afgiver 

1 a 3 Tonder Cpcek. Dette Product er af samme Vcrrdi som 

Scrlspcrkket og som Fodemiddel staaer Hvidfiskens Kjod (Narhva

len forefalder kun enkeltviis) i  megen Anseelse hos Gronlcenderne, 

ligesom iV ls tak, Svceret (Skindet), endog foretrækkes for H va 

lens. A f Narhvalen er foruden Spcekket, Hornet, der under

tiden kan vcere 4 Alen langt, en sogt Gjenstcind, ligesaavel af 

Gronlcenderne, der anvende det t i l deres Kajakredffaber, som 

af Handelen. Det hele Qvantum  som aarlig indkommer 
paa Handelen af dette kostbare Product er imidlertid meget 

ringe og overstiger sjeldent 50 Pd.

Hvidfisken skal ogsaa fanges af Gronlcenderne paa al

mindelig gronlandfl M aade; desforuden ogsaa med europceiske 
Redskaber (G arn ). Colonien Ny-Sukkertoppen havde saaledes 

i Aaret 1845 en Fangst af 110 H vid fiffe , ver afgave 162 

Tdr. Spcek.
Forf. er iovrigt for lidet bekjendt med denne Erhvervgreen 

t i l at kunne bedomme, om den i nogen betydelig Grad kan lade 
stg udvide og saaledes indvirke paa Produktionens Forogelse.

Foruden ovenanforte t i l Hvalflcegten henhorende Sodyr, 
gives endnu andre, som enkeltviis fanges af Gronlcenderne, saa- 
som: „D u n n o lilc "  —  La isens k l i^ s a lu s  —  „W s a "  —  O a l-  

p lr in u s  kkoesena, O. lu r s io ,  m. fl., der ikke ere af synder
lig  Vigtighed for Handelen, saa meget mere da Spcekket af 
disse Sodyr ikke giver meget ftorre Trandudbytte end det af 

Keporkakken.



Slrlhlln-efangsten

er, som ovenfor bemcerket, Gronlcendernes Hovederhverv. O q- 

saa den grønlandske Handels-Administration har siden H va l

fangstens Dalen henvendt dens ncrsten udeelte Opmærksomhed 

paa denne Fangst og gjort meget for endog ved europæiske 

Hjælpemidler at udvide de«, ja endog ind til den G rad , at 

Gronlands andre Erhvervkilder desaarsag tildeels ere over
seere eller tilsidesatte. V i ville imidlertid her ikke indlade os 

videre paa at yttre vor Formening om Handelens Virksomhed 

i  denne Retning, men forbeholde os dette t i l i et folgende As- 

snu; her have v i kun at omhandle Sælfangsten i Alminde
lighed.

Under hele den grønlandske Kyst, i dennes Fjorde og B ug 

ter, vrimle M yriader af alle de forskjellige Arter af Scelhunde, 
der kunne henfores t i l folgende A rte r:

(den sortsivede Scel — Utioea ^rvnlunllies). 
ka88iKiak - (den spraglede Scel — Ulioea Vituling). 
Neit86k, (Fjordscel — Ulioes Ki8pi<ls). 
lUrk8uIc, (Remmescel — Utioea bnrbuta). 
iXeil86r80»1c, (Klapmyds Ulrova ori8tata).
De hpppigst forefaldende yngre In d iv id e r af dtsse Slceg- 

ter ere:
^ .Z le k to k , (3-aarig U li. K ro n la iillio n ), og 
ka 8 8 iK ie it8 !sk , (den 1-aarige Uli. V itu lin a ) . 

Scelhunden trcekker enten fra syd nordefter eller vcrlger 

w r en T id  fast Opholdssted. U lroos K ron ln ru lioa  med dens 

3-aarige Unge indfinder sig i Almindelighed under det sydlige 
Gronland med den fra Ostkysten kommende S to riis  i Martz 
eller A p ril, samler sig i Stim er i August og fortscetter bestan
dig Trcekkel nordefter. Klapmydsen kommer vel ogsaa paa 
samme T id  i Ncerheden af Cap-Farvel, men forlader ikke Isen 

her uden enkeltviis; i M a i har den fogt sig et andet Opholds



sted, rim cligviis folger den Storisen over under Amerika, hvor 
den af de herværende Englændere og Nordamerikanere under 

den almindelige Benævnelse „Robbe" drcebes i Moengde.

Fjordscelen soger gjerne sit Ophold under Jisblinkene i 

Fjordene og isser i Nordgrønland foresalder denne Soel i Moengde. 

De andre Arter troeffer man overalt, dog falder den spraglede 

Soel mindst midt paa Landet, meest loengst nord og loengst syd.

Gronlcendernes Hovedbestjceftigelse er som sagt Soelfangst; 
den almindeligste Fangemaade er folgende:

Kajakroeren veed omtrent hvor Soelhundene opholde sig 

eller troekke i de forstjellige Aarstider; et saadant Sted soger 

han og ligger ester Ankomsten hertil stille eller drivende smaat 
omkring. Faaer han Oie paa en Scelhund forfolger han den 

med saa lid t S to i som m uligt, og enten troeffer del sig da, at 

den uforvarende kommer op toet ved ham, eller at han lister 

sig den saa noer, at han kan kaste Harpunen. Denne er saa- 
ledes indrettet, at kun selve Harpunspidsen, dersom han troef- 

ser, bliver siddende i Dyret, idet han ved et Ryk kan srigjore 

Harpunstokken for den; i det Stykke Been hvori Spidsen er 

indfattet er en Kobberem af 15 a 20 Alens Lcengde gjort 
fast, hvilken han har opstubt soran sig paa Kajakstolen, for at 

den kan lobe klar ud, den anden Ende af Linen er befcestet i 

en af el heelt mindre Scelhundestind forfoerdiget oppustet Blcere. 

N aar Scelhunden har faaet Harpunen lober altsaa Linen ud, 

og Fangeren maa da ved et Ryk befri sig fra den bagved ham 

liggende Blcere, en Opperation der udfordrer megen Behæn

dighed og som feilagtig udfort ofte koster L ive t, og Scelhun- 
den lober nu med Harpun og Blcere; Kajakroeren soger atter 

at komme den saa ncer, at han kan stikke den med en til dette 

B rug  medhavende Lcendser. E r Scelhunden paa denne Maade 
endelig drcebt, binder han een eller to smaa Blcerer paa en 
af Baglallerne for at disse kunne bcere Bagdelen op t i l Let- 

ning for Bm eringen, binder Hovedet med en Rem t i l  Kajak-



tens Side og burerer derpaa hjem efter. Trcrffer han under 

Bureringen paa en anden Scrlhund, flipper han den fangede, 

der flyder, i alt Fald ved Hjcrlp af Blcrren, og gjentager Opera

tionen. Ofte maa en Gronlcender burere 3 a 4 Scelhunde 

flere M ile , som er et meget anstrengende Arbeide. T i l  de min

dre Scelhunde bruges ingen Harpun, men blot en P i i l  med 
1 a 2 Modhager;»paa samme er fastgjort en lille  Blcrre.

En anden Fangemaade er Scelhundenes Jogn ing , som 

ofte bruges om Sommeren. Den bestaaer i, at endeel Kajak
roere samles paa et vist S trog, og naar da een af dem faaer 

O ie paa en Scelhund forfolges den af hele Flokken med Skrig  
. og Steenkast (enhver Fanger er gjerne paa denne Aarstid for

synet med Stene og Slynge) t i l  den omsider laber Veiret og 

bliver drcebt af een af de den ncermeft vcerende Kajakmcend. 

E n  Scrlhund, som blot er seet, undgaaer sjeldent denne For

følgelse. Det er almindeligviis Fjordscelen som jages; Byttet 
deles efter vedtagne Regler.

Klapmydsefangsten ved Cap-Farvel er i a lt Fald at an- 
see for ven farligste, efterdi dette Sodyr ofte soger Kajakken; 

ikke sjeldent bryder det alt Redstabel istykker, ja endog saarer 

og undertiden drceber Fangeren — og dog er denne Fangst 
om Foraaret her meget betydelig.

Om Efteraaret, naar Scrlhunden er saa feed, a l den a l
tid efter at vcere drcebt flyder, flydes den ogsaa, fornemlig 
k k o e a  K ro n ln n lliv n , der i sit Trcek gjennem Sundene paa 
denne Maade bliver Gronlcendernes Bytte.

Enhver nogenlunde dygtig Erhverver er nemlig E ier af 
en Riffel og flyder godt; bag en lille  opreist Steenmuur oppe- 
ventes Scrlhunden og fcrldes naar den kommer paa Skud. 
Gronlcenderen flyder imidlertid aldrig uden paa Anlceg og da 
for det meste liggende paa Maven.

En Scrlhund giver efter sin Storrelse og Fedme V is s ^2 
Ballie  (1 B l.  er 160 Potter) Spcek.
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Foruden disse væsentligste gronlandffe Fangemaader, have 

v i ogsaa et P a r indforte europæiske at tage i Betragtning, nem

lig Stcengegarn- og Jisqarnfangsten, den forste i Syd- den 
anden i Nordgronland.

Stcengegarnfangsten drives, naar undtages ved Colonien 
Ny-Sukkertoppen, hvor den endnu er p riva t, for Handelens 

Regning. Fangemaaden er omtrent solgende:
Det er ovenfor bemcerket at p k . K ro irlan llio rr om Efter- 

aaret stadigt i S tim er har sit Trcek nord efter. E t Lob mel
lem et P a r D er, som omtrent har Retningen syd og nord, b li

ver udvalgt t il Garnsted, efterår Garnbrugerne forst have over- 
beviist dem om, at Stimerne noget hyppigt soge igjennem det; 

disse Lob ere af meget forskjellig Brede, 20, 50 a 100 Favne. 
Garnene blive indrettede saaledes, at de fuldkommen kunne 

spoerre Sundet saavel i Brede som i  Dybde. I  Nordenden 

af Lobet bliver anbragt et staaende Garn, i Sydenden derimod 

et lost, der ligger sunket tvers i Bunden og er fast i den ene 

Side, medens det paa den anden Side kan strammes eller stres 

efter Behag. N aar Scelhundeftimen kommende syd f ra ,  har 
passeret det sunkne Garn hales dette op og stivnes, saa at den 
selvfolgelig befinder sig indesluttet mellem Garnene; der staaer 

da kun tilbage ved Steenkast og Skrig at jage de indesluttede 

Scrlhunde i Garnene, hvor de na turligv iis  af Mangel paa 

Luft (Scelhunden kan nemlig ikke undvcere denne i 5 M in u t

ter) snart ere qvalte.
E r  det afbenyttede Lob langt, kan der endnu midt i  samme 

anbringes et lost G a rn , saa at tvende S tim er paa en Gang 

kunne indelukkes.
E t Garnsteds Besottning er 4 s 6 Personer, af hvilke et 

P a r qvindelige, der have den Forretning al flcendse de fangede 
Scelhunde. E t lille  gronlandsk H uus er opbygget i Ncerheven 
af Stedet, i hvilket denne opholver sig. Fangetiden er i Sep

tember og October.



Jisgarnfangsten drives udelukkende i Nordgrønland, saa- 
vel af Europoeerne som as Gronlcenderne, aldeles privat. Frem- 

gangsmaaden er meget simpel:
E t 3 a 4 Favne langt og. 1 n 2 Favne dybt Garn stil

les med Overliget stramt under den faste F jord iis  mellem 3 

i denne huggede H uller under Landet; Scelhunden som stal 

have Luft soger disse og indvikles derved i Garnet. Ister ved 
Colonien Omenak er denne Fangst drevet t i l en betydelig Hoide, 

t i l hvilket fornemlig en vis Colonist Grundeitz stal have bi
draget meget; for sin Virksomhed i denne Retning, stal han i 

sin T id  af Jnspecteur Fasting vcrre indstillet t i l  at hcrdresmed 

Dannebrogordenens Hæderstegn, men forgjceves, formodentlig 
fordi hans hoiere Foresatte have fundet at Korset ikke vilde 

vcere klcedeligt paa en gronlandst Skindpels.

Jisgarnfangften falder iovrigt sammen med foromhand- 
lede Gronlcenderfangst; Spcrkker leveres paa Handelen mod en 

Betaling af 4 Rbd. pr. Ba llie , Skindene efter deres Storrelse 
ligeledes for 12 til 36 Sk. pr. Stk.

Hvad derimod Stcengegarnfangsten angaaer, der som sagt 

formelig drives for Handelens Regning, er det indlysende, at 

Handelen maa have meget ringere materiel Fordeel af denne, 
end af Gronlcenderfangsten; thi i Garnene og Inventariet, som 
bruges t i l denne Fangst, stikker en Sum  af omtrent 10,000 
Rbd. mod en aarlig Afgang af 50 p C t.; for hver Td. Scrl- 
spcrk betales en Proemie af en 1 Rbd. 48 Sk. og af hvert 
Skind indtil 12 Sk.

Stcengegarnfangsten stal desuagtet afgive et Nettoprovenue 
af 12,000 Rbd., naar Udbyttet er 1400 Tdr. T ran  og 6000 
Scelstind, at sige efter den gronlandste Regnebog, der har den 

Lcerescetning: da Handelen ligefuldt maaite blive belastet med 
Udgivterne t i l  Arbejdskraft, Administration m. m., saa maa intet 
af alt dette falde denne Bransche til Last.

Jfolge Nathansen var den samlede Produktion af H va l-



og Sælfangsten, der hos ham ikke er adskilt i Deceniet 1822—  
31, i Gjennemsnit aa rlig :

4,507 Tdr. T ran  

28,483 Stkr.- Scelstind og 
5,657 Pd. Hvalbarder; 

i de 6 A a r: 1836— 41:
6,970 T dr. T ran 

44,650 S tkr. Scelstind og 

1,602 Pd. Barder.

Allerede heraf sees, at Scelfangsten betydeligt har tiltaget, me
dens Hvalfangsten er aftaget og dette er i en hoiere Grad 

Tilfcrldet i de seneste 9 Aar. Hvalfangsten har ncesten ganske 

flaaet feil i denne Periode, derimod tor man nok antage, at 

Produktioner af Scel- og Hvidfiffetran kan anstaaes aarlig t il 

omtrent 7500 T d r . ,  erhvervet ved Gronlcender- og Stcenge- 
garnfangst foruden 60,000 Scelstind. Foies hertil et Forbrug i 

Gronland af den forste S lags af omtrent 3000 T d r., der af 

Indbyggerne, anvendes t i l Brcendsel og Fode, saa tor man 

endvidere antage, at omtrent 1200 Gronlcrndere og 50 G arn

brugere aarlig erhverve 10,500 T dr. T ran  —  de sidste heraf 

1400 Tdr. — og dette giver os Anledning t il en ret interes
sant Sammenligning mellem det gronlandste Erhverv og Robbe- 

fangsten i Almindelighed — navnligen med den Gronland ncer- 

mestliggende —  under den amerikanske Kyst.

I  M a rts  og A p ril soge Englcenderne fra Newfoundland 

og Nova-Schotia de fra Polen kommende Jismarker <8es 

N e n llo rvs ), for Robbefangstens Skyld. I  de 6 Aar fra 1829 
t i l 1834 gjordes alene fra forstncevnte Sted folgende Fangst:

Aar 1829 280,613 Stkr. Robber (og Hvalrosser)
„  1830 553,435 -  -  —

„  1831 748,735 — —  —

- Lateris 1,582,783



Transport 1,582,783 Stkr. Robber (og Hvalrosser)

Aar 1832 538,000 —  —  —
„  1833 437,964 — —  —

„  1834 400,920 — — —

I a l t  2,959,667 Stkr.

eller i Gjennemsnit a a rlig : 493,278 Stkr., der, da Fleertallet 
af de her fangede Robber og Hvalrosser ere store, kan antages 

at afgive en Tranproduction a f: '

164,426 T dr. T ran ,

erhvervet af omtrent 2800 Ind iv ider. (1834 udrustedes nem

lig  fra Newfoundland 122 Skibe af 10,952 Tons Drægtig

hed, med en Bescetning af 2847 Hoveder).
Jfolge disse sorstjellige Opgaver kommer man saaledes t i l  

folgende Resultat:

Erhervet pr. M and ved

Robbefangsten Stcengefangsten Gronlcenderfangsten 

i 2 Maaneder i 2 Maaneder i 10 Maaneder

59 Tdr. 28 T vr. 10 Tdr.

Ved denne Sammenligning forefindes Gronlcenderfangsten 

paa et saare lavt S tandpunkt, saamegetmere da een Tredie- 
deel af Productet ikke kommer ind paa Handelen, saa at denne 
Fangst heller ikke med Hensyn t i l  Driftsomkostningerne kan 
sammenlignes med Stcengegarnfangften, end fige med Robbe- 

fangsten, ved hvilke tvende Erhvervsmaader disse omtrent 
ballancere.

Det er m u lig t, at der kan gjores enkelte Indvendinger 

mod ovenstaaende Betragtningsmaade, men disse vilde sikkert 
ikke blive saa vcegtige, at de kunne forrykke de Anskuelser denne 
Sammenligning i det Folgende giver os Anledning til at vttre.



U 2

Hvalrosfangst.

Hvalrossen s : l 'r ie lie e ln is  K v8m sru8  (§ r. ^ u v e lr )  fan

ges vel undertiden af Gronlcenderne paa samme Maade som 

Scelhunden, men denne Fangst maa dog i det Hele taget an

sees for meget ubetydelig. Det Qvantum Hvalrossetand, som 

indkommer paa Handelen i Gronland indskrænker sig t il aar- 

lig  20 a 30 Pd. as nogle faa Tcender, hvilket er saa meget 
mere besynderligt, da vi af Sagaerne underrettes om, a t„H v a l-  

rossetanden", medens den islandske Coloni i Gronland var i 
F lor, betragtedes som et Hovedprodukt. I  Pou l Egedes D ag

bog Pag. 85 finde vi endog anfort, efter Uddrag af det V a ti-  
canste A rch iv:

„D e t gronlandffe Bispedommes Tiende er imodtaget af 

mig, Bertrando de O rto lis , i Hvalrossetoender, hvilken Tiende 
jeg har modtaget i Bergen af Erkebiffoppen i Trondhjem Anno 

1327 den 11te August, nemlig 127 Lpd. efter norst Vcegt; 

nceftfolgende 6te September solgte jeg igjen ovenmeldte Teen

der t i l  en Kjobmand i Flanderen, navnlig Johannes de Pre, 

efter Erkebistoppen og Bistoppen i Bergen deres Raad, for 
12 Pund og 14 S o l af Tours S o lv , hvoraf det Halve t i l 
kom Kongen. Ligeledes har jeg imodtaget for 6evn rio  8 l .  

k v t r i  af Bispedommet Gronland 3 Lpd. Hvalrostcender; disse 

Teender solgte jeg. og fik for hver Lispund 2 S o l af Tours 

S o lv "  (Regenstabsbogen 127 Pag. 5. 8).
Dette C itat gjor det temmelig sandsynligt, at de fordums 

gronlandste Colonifter, enten har kjendt en feeregen Maade at 
fange dette Sodyr paa i Gronland, eller ogsaa —  hvilket ikke 
synes saa urim eligt, da den gronlandste Coloni sikkert har 

staaet i ncer Forbindelse med den islandske Nedsættelse i Nord
amerika —  de have sogt tvers over Davisftrcedet t i l  den nord 

fra kommende J is ,  for at drive denne Fangst, ligesom nu Eng

landerne fra Newsoundland og New-Schotia.



Spakket a f . Hvalrossen indeholder ligesaa meget F idt- 

ftof som Scelspcekket og indhandles ved Colonierne mellem dette.

ZisbMnefangst.

Den gronlandste J isb jo rn  s : I7r8U8 m n ritin ru 8  (§ r . 

i^snno lr) henhorende t i l Rivernes Orden, er mere at betragte 
som et Sodvr end et Landdyr, da den meest opholder sig paa 

Isen og i Vandet; soger den Land forlader den sjelvent S trand
kanten og valger endog et Sted t il H ie om Vinteren saa nar 
muligt denne. Den fuldvorne gronlandste J isb jo rns Storrelse 

er at ligne ved en almindelig S tu d s ; den kan veie over 
30 Lpd. Uagtet dens plumpe Former er den dog meget behan- 
dig og hurtig i Lobet ligeud; derimod har den Vanskelighed 
ved al lobe rundt i en mindre Cirkel.

Ikkun Gronlanderne befatte sig med Fangsten af dette 

D y r, t i l  hvilken der horer saavel Forsigtighed som en Snuhed 
der overgaaer Bjornens.

I  Norbgronland skeer Fangsten oftere under Sladekjorselen, 
ofte endog u fr iv ill ig t;  thi Hundene ere ikke at holde tilbage 
naar de lugte Bjornespor, men storme frem i v ild t Lob efter 
Dyret. I  et sligt Tilkalde maa Gronlanderen som er paa 
Sladen kappe Skaglerne, eller, hvis dette ikke er ham muligt, 
kaste sig af den forend Bjornen naaes; thi det kan ellers let 
handes, at denne kan blive saaledes indsnoret af Hundenes 
Seletoi, at den valtes ind paa Manden, der sidder paa S la 
den, hvorved kan afstedkommes Ulykke. Ved at bemarke sine 
Angribere er Bjornens forste Foretagende, al udsoge sig et t 
Isen indefrosset J isb je rg , der er saa steilt, at Hundene ikke 
kunne folge den, stjondt den selv vev H ja lp  af dens uhyre 
K ra ft og starke Kloer med Lethed bestiger den stejleste J isvag . 
Lykkes det Dyret at sinde et saadant Tilflugtssted er det frelst 
for Hundene, men som oflest faldes den da af Gronlanderens



R iffe l; lykkes det ikke, modtager den Kampen i siddende S t i l 
ling, fordi den veed, at Hundene altid angriber den bagfra, og 
vcerger sig t i l sidste Dieblik. Sjeldent offres en H und , og 5 

n 6 flige modige D y r  overmande gjerne B jo rnen , hvis ikke 
forinden en Riffelkugle har gjort det af med den.

Den almindelige Maade Bjornen fceldes paa er dog paa 
Land med R iflen, og paa Havet fra Kajakken med gronlandste 
Fangeredstaber.

N aar S u lt  ikke noder den dertil, eller den er bleven saa- 

re t, angriber den ikke Mennesket. Gronlcenderne staae des
uagtet, vist feilagtig, i  den T ro , at den kun flygter for Mcend, 

men angriber Q v inde r; idetmindste er det almindeligt, at disse 
sidste, naar B jornen i Mcendenes Fraværelse ncermer sig deres 

Boliger, lose Haartoppen, for at H aaret, ligesom Mcendenes, 

kan hcenge ned over Skuldrene, og forst da forsoge de at 
strcrmme den bort, hvilket gjerne lykkes; endog Drengene for
drive ofte dette D y r  med Steenkast.

Paa Reisen til Gronlands Dstkyst havde v i landsat vore 

Baade paa A llu k , nogetncer Gronlands sydligste Spidse. 
Botanikeren H r. V ah l foreslog en Dag en Ercurssion paa 

Den for at botanisere, da han ved at passere et lost Klippe
stykke t i l  sin store Skrcrk seer en J isb jo rn  springe op paa den 

anden Side af dette; heldigviis blev denne ligesaa forstrcekket 

som H r. V ah l, og hver flygtede sin Vei.
Faaer Bjornen derimod T id  til at undersege sin Gjen- 

stand, flygter den ikke saa let. Saaledes havde een af vore 
Kajakmcend paa samme Reise en Dag lagt Kajakken op i 

Fjeren s :  den yderste S trandkant, og noget sra den lagt sig 
t i l  at sove ved en stor Steen. A f denne Sovn vcekkedes han 

ved en stcrrk heed V in d , der blceste ham i Ansigtet og hans 
Skrcek var, efter hans eget Udsagn, som den „Dodsdomtes", 
da han stirrer en J isb jo rn  lige ind i Dinene. Gronlceudernes 
Selvbeherskelse er im idlertid under flige tilvante Omstcendig-



heder utrolig. Det eneste der kan give Haab om Redning er 

nemlig da fuldkommen Ubevcegelighed med tilbageholdt Aande- 
drcrt; thi mcerker Bjornen mindste Livstegn, knuser et S lag  af 

Lallen oieblikkelig Hovedet paa Mennestet; troer den derimod 

Gjenstanden for dens Rovbegjcerlighed liv lo s , stal den forst 
udsoge sig et Sted hvor den kan sikkre stt Bytte, forend den 
bruger Vold, og denne Mellemtid maa iagttages. V o r Kajak

mand benyttede ogsaa et D ieblik da hans Fjende havde fjernet 
sig lid t, t il at springe op og svinge sig bag Stenen han laae 

ved; efterat han her en T id lang havde valset omkring med 
Bassen, der som sagt vanskelig kan lobe rundt, valgte han 

atter et andet beleiligt D ieblik t i l at lobe hen t i l  Kajakken, 
skyde sig i den og soge Soen. Forfulgt af D yret, der iovrigt 

ikke ved Svomning kan holde Fart med Kajakken, roede han 

efter vor Lejrplads, men fik strar efter Hjcelp af et P a r andre 
Kajakmcend der vare i Ncerheden, saa at Bjornen ved disses 
Tilkomst, skjondt den sogte Flugten, overmandedes og drcebtes. 

Tvende Kajakmcend drcebe med Lethed en B jo rn  i Soen; da 

denne altid vender sig mod ham der saarer den, for at an
gribe ham, faaer den verelviis et Lcendse-, Harpun- eller P ile- 

stod af begge og bliver tilsidst udmattet af Blodtab og 
Anstrcengelse; Fangerne faae som oftest deres Fangeredskaber 
splintrede.

Folgen af h iin  Hcendelse var derpaa den, at hele Rejse
selskabet om Aftenen havde Gilde paa den herlige unge B jo rns 

K jod ; thi kunKjodet afen gammel, iscer en Hanbjorn, er som 
sormeldt haardt og stramt af Smag.

En anden Gronlcender slap, under lignende Omstændig
heder, ikke saagodt fra det. Han havde uheldigviis studt feil 
af en B jorn, der strar derpaa angreb ham. Uagtet han brugte 
samme passive Maneuver som h iin , maa D yret dog ved Un

dersøgelsen have tvivlet om hans Livloshed, efterdi den, efter 
et P ar Gange at have vendt ham om paa Isen, lagde sin ene



Lalle paa Mandens Hoved og med et S trog bag over fuld
kommen scalperede ham. Gronlcenderens magelose Standhaf

tighed i ,  ikke at forraade Liv under de P ins le r denne Opera
tion medforte, reddede ham, og han fik T id  t i l  at undflye efter 

at Bjornen paa scedvanlig Maade havde forladt ham, men 

endnu efter mange Aars Forlob vidnede denne M ands ulæge

lige Isse om Begivenheden.
Opdages Bjornen i dens Vinterleie med sine Unger, sam

les Gronlcrnderne om dette og drceber hele Familien med R if
felkugler; mcerkeligt er det im id lertid , a t, idetmindfte syd paa 

Landet, ikke den der har givet Bjornen Banesaaret erholder 

Skindet som sin Anpart, men derimod den, som forst har op

daget den og gjort Anskrig — om denne saa kun er et 5 a 6 

Aars B arn .
D a  Bjornen altid holder sig ved store Jismasser, er det 

en Selvfolge, at den ncesten aldrig fanges under Kysten midt 
paa Landet, men fornemlig ved begge Endepunkterne: nord for 

Omenak og syd for Neunortelik, hvilket sidste Sted har sit 

Navn heraf. Aarsagen hertil er, at dette D y rs  vigtigste Næ
ringsmiddel er Scelhunden, som den altid med et mcerkeligt I n 

stinkt veed at afstjcere fra Soen. Endog en saadan der lig 
ger paa Isen ved et S trom hul, fcerdig t i l ved allermindste Fare 

at dukke ned, undgaaer den ikke. Saalangt borte fra Scelhunden 

at den ikke vcekker dens Opmcerksomhed, knuser nemlig Bjornen 
Isen med nogle S lag  af dens vceldige Labbe (et Bjornespor 

i Sneen ligner Aftrykket af en Tallerken), dukker ned og viser 

sig strar efter netop i det H u l som Scelhunden troede sig sik
kert ved; den kryber da i al Magelighed op paa Isen og be- 
mcegtiger sig Byttet. Ogsaa ved at behandle dette viser B jo r 
nen en beundringsværdig K lo g t; den losner blot Skindet om 
Hovedet paa Scelhunden, med et vcrldigt Aandepust sprcrnger 

den derpaa hele Huden fra Cadaveret, hvilken den endelig med 

Lethed krcenger ud over Baglallerne og lader tilbage paa Isen.



I  Nordgrønland stal dette D y r  endog med en v is  Fcerdighed 

kunne rygte Jisgarnene, naar en Scelhund er indviklet i samme, 
uden at beskadige en eneste Maste.

Del hele Antal Bjornestind, som af Gronlcrnderne aar- 

ligen indleveres paa Handelen overstiger sjeldent 50 S tkr., da 
der af Folket forbruges endeel, idet enhver Kajakroer har et 
eller to Stykker (omtrent 1 Alen i ID) under Scrdet i Kajakken.

Fiskeri.

Det er en Selvfolge at et H av, der som det gronlandste 

er saa opfyldt af de foran ncrvnte Sodyr, som ncesten alle ude
lukkende erncere sig af Fist, maa vcrre overordentlig sisterigt — 

og dog er Fist som Ncerigsmiddel betragtet af en hoist under
ordnet Betydning i Gronland — og dog har dette Product, 

som Udforselsartikkel, indtil i de sidste 3 a 4 Aar, aldeles ikke 
vcrret paaagtet. Det er i Scerdeles.hed Kabliaufisteriet v i her
ved hentyde til, fordi dette upaatvivleligt rig tig t behandlet, vilde 

afgive et af Gronlands Hovedprodukter ved Siden as det Ud
bytte Scelhundefangsten yder.

Medens alle toenkelige Grunde bestyrke denne Formening, 

vide v i ikke en eneste, med mindre det skulde vcere den danste 
Handelsstands Afmagt t i l  at fremme industrielle Foretagender, 
der modsiger den.

Kabliau o : O n llus  b s lla r ia s  —  6 .  lV lvrrlrug , den af 

alle Fiskearter maastee frugtbareste og meest udbredte, idet man 
i een Rogen stal kunne finde ind til 10 M illio n e r W g ,  soger 
Fiskebankerne under den gronlandste Kyst ligesaa v illig t som 
hiinsides Davisstrcedet de newfoundlandste. Allerede Poul 
Egede anforer i sin Dagbog Pag. 267, at Fiskere fra Boston 
endog sorend 1783 indfandt sig aarlig paa Fiskebankerne uden
for Colonien Frederikshaab, og det synes, at newfoundlandste 

Kabliaufistere i den nyere T id  ligeledes veed at finde denne



under vor gronlandske Kyst vcerende Rigdom. Det er maaskee 

kun denne sidste Omstcrnoighed v i have at takke for ,  at i  de 
senere Aar en Begyndelse endelig er gjort med fra vore Colo- 

nier, under en duelig Fiskemesters T ilsyn, at drive dette Fiskeri. 

A lt hvad man imidlertid nu kan sige om dette Fiskeri indskræn
ker sig t i l ,  at dette Aar omtrent er hjemsendt circa 50 Skpd. 
tilvirket Fisk, og at det vanskeligt under Monopolhandelens 

Auspicier v il vinde nogen Betydning —  det v il sige: blot t i l-  

ncermelsesviis komme i Betragtning ved Siden af Kabliau- 
fiskeriet andensteds. Skjondt Monopolhandelen maa blues ved 

en Sammenligning af denne Beskaffenhed, ville vi dog opstille 
en saadan, i den gode Hensigt, at henlede Opmærksomheden 

paa hvad den med Forholdene ubekjendte ikke veed, at v i un
der den grønlandske Kyst har et 80 M ile  langt, med mang
foldige Fiskebanker opfyldt Farvand, der upaatvivlelig for
medelst de locale Forhold er ulige gunstigere for Kabliausiskeriet, 
end det under Is la n d  og Fceroerne, og ligesaa fiskerigt som det 

nordamerikanske.

Allerede i det 14de Aarhundrede dreves Kabliausiskeriet af 

Hollcenderne, og af Englanderne forend 1415.

I  Kong Jacobs Regjeringstid bleve omtrent 150 Skibe 
brugte t i l  dette Fiskeri. Uagtet Kabliausiskeriet efter Amerikas 

Opdagelse er forflyttet til Newfoundland, saa har det islandske 
Fiskeri dog ikke mistet sin Betydning; thi endnu stedse forsamle 

sig i de nordlige Farvande 4 a 5000 Mennesker af forskjellige 

Nationer for her at drive Kabliaufiskeri, ligesom der fra selve 
J is land  aarligen udsendes 12 a 20,000 Skpd. tilvirket Fist.

Det nordamerikanske Fiskeri overgaser imidlertid nu langt 
det islandske. I  Aarene 1786, 87 og 88 sendte England i 
Gjennemsnit 402 Skibe, som havde en Bescrtning af 16,856 
M and og vare forsynede med 1911 Baade, ud paa Kablian- 

fiskeri i  det amerikanske Farvand.
^  oversteeg Vcrrdien af den fangede Kabliou



2,800,000 Pd. S t. N u er det engelske Fiskeri siden Freden 
fornemlig indskrcenket t i l Baadefiskeri fra Kysten af Newfound- 

land og giver desuagtet et betydeligt Udbytte.

Fra Newfoundland gaae aarlig 280 a 300 Skonnerter 

og fra Nova-Schotia og New-Brunswick 100 n 120 Fartoier 
t i l Kysten af Labrador, hvorved 21,000 Mennesier ere beftjoef- 

tigede. Siden 1814 have Amerikanerne ogsaa fundet herop; 

1829 sendte de henved 500 Skibe, med en Bescetning as 15,000 
Hoveder, ud paa dette Fiskeri.

Det norske Fiskeri gav t i l Udforsel i 1829: 44,417,712 
Pd., 1830: 43,447,887 Pd., og 1831: 25,448.885 Pd. -

-Endelig have ogsaa Russerne begyndt paa Kabliaufiskeriet 

i del hvide Hav. —  Det danske Fiskeri under den gronlandske 
Kyst, kan endnu omtrent angives med et 0.

Disse historiske Noticer maae overbevise os om, at Kabliau- 
fiskeriet under den gronlandske Kyst bor foretages med en V irk 
somhed og i et Omfang, der staaer i Forhold t i l vore materielle 

Kroefter, og vi ville derfor i sidste Afsnit omhandle den sand
synlige Aarsag t i l  den ringe Virksomhed Monopolhandelen hid
t i l  har udviklet i denne Retning, samt Maaden paa hvilken 
dette Fiskeri efter vort Skjon bor foretages.

E l Fiskeri der ogsaa tor komme i Betragtn ing, og som 
staaer i en v is Forbindelse med Kabliaufiskeriet, er udentvivl 
Haisiskeriet (Haakalen o : 8 o^m n u s  bortzn1i8).

I '  Fortiden er denne F ift fanget i Ncerheden af Colonierne 
af Eolonisterne med de saakaldte Haibomme (en Krog med en 
Jernkjcrtting befcrstet til en ankersast Trcebom), men den For

sinkelse dette Fiskeri foraarsagede Mandskabet og det ringe Ud
bytte, var rim eligviis Aarsag i dets Forkastelse. I  en Rcrkke 
af Aar har man derefter ikke kjendt t i l andet H a ififte ri end 
det Gronlcrnderne leilighedsviis drev, som er hoift ubetydeligt 
og kun indbringer nogle Tonder Lever ved enkelte Colonier 
aarlig, indtil en islandsk Bodker ved Ny-Sukkertoppen foran-



ledigede, at dette Fiskeri begyndtes her paa den sædvanlige 
islandske Maade, ligesom Kabliaufisteriet. I  flere Aar dreves det 
derpaa ved denne Coloni for Bestyrerens Regning; nu stal det 

vcrre overtaget af Handelen saaledes, at det drives med dennes 
Fartoier og Redstaber og Udbyttet betales Fisterne med 4 Rbd. 
pr. B a llie  Lever. Om Haifisteriet er lykkedes ved andre 

Kolonier savne v i Underretning; Productet af dette Fiskeri, som 

indkommer paa Handelen i G ronland, overstiger i al Fald 
neppe 150 T dr. T ran  aarlig.

A f Fiskearter der fortiden kun leilighedsviis komme i  Be
tragtning som Fodemiddel for Indbyggerne, men af hvilke flere, 

naar Landet i egentlig Forstand var koloniseret af Europceere, 
sikkert vilde blive Gjenstand for Handel, udhceve v i :

Lodden, Kr. 8sImo (Nallolus) arotieu
ogsaa Oupvs villosn.

Orreden, Kr. LksUuk, 8r»Imo alpinu8 L  6urpio.
Kalleraglik. et mindre S lags Helleflynder, graa under 

Bugen; kun bekjendt i Gronland, kOeuroneetes 0^r»oKlo8U8.

Regnkalv o :  Steenbider, Kr. ^e p 8 u , 0^e1op te ru8  I^um - 
pu8, O. 8piirv8u8.

Helleflynder, Kr. U l6uron6et68  U lippoK -
088U8.

Rodsist, Kr. 8uH upanK 3k, Ire res  (8eb38 t68) ^sovsKies.

Torst, Kr. O K sk, Ouc!u8 burbatu8.

Ulk, Kr. ktaniok, 0o1tu8 8eorpiu8.
N aar undtages „Helleflynderen", der fornemlig forefalder 

mellem Kabliauen paa Fiskebankerne langs Kysten, ere alle 
disse Fiskearter Fjordfiste.

Gronland har kun faa Landdyr, derfor er Jagten i  dette 
Land noesten indskrænket t i l Efterstræbelse af Rensdyret og Rcrven, 

det forste paa Oplandet, den sidste ved Kysten.



Rensdyret, 0 e rvu 8  ^s rs n c lu 8 , Kr. T u k to  opholder sig 
fornemlig paa Hoilandet mellem den 64de og 67de Grad. 
D a  Gronlands In d re , som ovenfor bemcerket, er aldeles ube- 

kjenbt, vide v i heller ikke hvorledes en saa overordentlig Mcengde 

D y r ernceres, og det synes paa Grund af denne Omstændig

hed vist, at dette Jnderland maa vare Lavland med Mos'e
gras og Kratstov. Efter F ranklin , der omtaler Rensdyret 
fom han tra f i Nordamerika indtil under 67" 42^ 1 5 " N . B ., 

opholder dette D y r sig vel i M a i Maaned ved Kysten for at 

kaste Unger og derefter ind til October paa usrugtbare Steder, 

men soger om Vinteren Beskyttelse i de dervarende Skove. 

Det gronlandste Rensdyr maa rim eligviis ligeledes finde Ly inde 
i Landet, da del umuligt, som foran bemcerket, kan erncere sig 
og leve om Vinteren paa de golde Fjeldtoppe, der stikke op af 

Iisblinken. Ved Kysterne er iovrig t Rensdyrets Ophold 
periodisk; efterat Jagten i en Rakke af Aar har varet i T i l 
tagende, stal Udbyttet af samme i de sidste P a r Aar have 

varet ringere, medens D y r  igjen have viist sig paa Steder 

tangere syd og nord, hvor de i den foregaaende Periode sjel- 
dent eller aldrig forefaldt. Som Beviis  paa hvor starkt Ud
byttet af Rensjagten i den nyere T id  har tiltaget kan anfores, 
at Gjennemsnitsproductionen i Decenniet 1822— 31 var 4,990 

S tkr. Rensstind, i de 6 A a r: 1836— 41 derimod 13,950 S tkr., 
ja ,  i Aaret 1845 indhandledes endog omtrent 16,000 S tkr., 
det storste Antal man et enkelt Aar kjender. D a  G ronlan- 
dernes Forbrug af Rensstind er meget betydeligt, tor man 

vel antage, at der aarlig drabes omtrent 16 a 25,000 D y r.
M an  kan heraf let danne sig et Begreb om hvad denne 

J a g t, dreven af Colonister der nedsatte sig ved Bunden af 
Fjordene, f. E r. ved Ameralik eller B a a ls -R ive r, med tamme 
Rensdyr, vilde blive. Saaledes som den derimod nu drives 
af Gronlanderne, er den et stjandigt S lag te ri, der trods den 
betydelige Skindproduction er Handelen t i l storre Skade end



Gavn. Rensjagten er nemlig en Beskæftigelse, som Gron- 

lcenveren foretrcekker for al anden. Leirepladsen i Fjordene, 

hvor det gaaer lystigt t i l ,  og hvor der under Jagten naturlig- 
v iis  ingen M angel paa Fodemidler er at befrygte, er hans 
kjcerefte Opholdssted; fra Landets Endepunkter nord og syd, 

trcekke Rensjcrgere derfor aarlig med Konebaade, Kajakker og 

Oppakning t i l Egnene i Godthaabs og Holsteinsborgs Distrik

ter. Tiden bortodsles saavel under den lange Reise som un

der Opholdet i 3 s 4 Maaneder paa Jagtstedet, og hele Ud

byttet som de fjernestboende Gronlcendere hjembringe bestaaer i 
nogle faa Rensffind og Renshorn. Ikke 80,000 Pd. eller 4 

Pd. af hvert fceldet D y rs  Kjod komme t i l  N ytte ; thi Fruen

timmerne, der folge med Mcendene paa Jagten for at boere 

Byttet hjem fra Hoilandet, have naturligviis Byrde nok i 
Skindene og Kjodet af et enkelt Baglaar — Resten af dette 

—  maaskee 6 a 700,000 Pd. Kjod —  bliver liggende t il 
Fode for Rovfuglene og den umaadelige Mcengde Ravne Lan
det er opfyldt af, saa at Jagtrevieret: Fjeldene og Jisblinken, 

stal vcere som overstroet med Aadsler. V a r det muligt at til-  

intetgjore Rensdyret i Gronland eller blot at fordrive det a l
deles fra Kysten skulde man troe det maatte skee ved paa denne 

Maade at drive Jagten.
I  Gronland forefalder to S lags Rceve: den morke Rcrv, 

O anis O a§opus, der varierer i Couleuren mellem blaa, brun

lig  og graagnistret, og den hvide Roev, O anis OsKvpus 
v a r ie la s  a lba . Harer og Rypper, men dog fornemlig Skal
dyr, som den opsoger ved Stranden i Tangen, udgjor Rcevens 

Ncering. Den efterstræbes kun om Vinteren, da dens Skind 
er uden Vcerdi om Sommeren, skydes almindeligst, dog fanges 
ogsaa en stor Deel i Trce- og Steenfcelder. D a  Gronlcrnderne 
ncesten aldrig bruge Ræveskind t i l deres Klædningsstykker ind

komme ncrsten alle de S k in d , som ved denne Jagt erhverves, 

paa Handelen.



Efterdi Rcrvejagten for en stor Deel er afhcengig af Ve j

rets Beskaffenhed om V interen, er Udbyttet af Skind meget 
forflje lligt. I  ovennævnte forste Periode, 1822—3 1 , var 

Gennemsnitsproduktionen 1,492 Skind, i  sidstnævnte 1836— 41 
1,458 S tk r.; tager man derimod Produktionen aarv iis , faaer 

man f. E r. i :

1836 1,736 S lkr.

1837 1,322 —

1838 1,061
1839 690 —

1840 1,410 —
1841 2,531 —

Efterat R iflen er bleven Gronlcrndernes almindelige Jag t- 

vaaben, er dette Produkt tiltaget, men kan rigtignok alter dale, 
naar Rcrven ved for stoerk Efterstræbelse forjages fra Ncerheden 
af de beboede Pladse t i l  store fjerntliggende Kyststrækninger.

Hare- og Ryppejagt drives kun af Europæerne eller af de 
af disse leiede Skytter. H e ld igviis  foragter Grenloenderen 

Kjodet af dette V i ld t ,  ellers vilde hine komme t i l  at savne 
denne ved flere Colonier ncesten eneste ferske Kjodspise som 
haves; th i denne Jagt er i og for sig selv ikke betydelig, 
efterdi Rceven og Rovfuglene odelcegge meget af dette V ild t.

A f ftor Betydning for Gronlcenderne er derimod Sofugle
jagten. Ethvert mandligt Vcesen, ligefra 10 Aars Drengen t i l  
O ld ingen, som ikke er paa Scrlhundefangst, udover daglig 
denne Jagt. Ogsaa vrim ler Havet ncesten altid af folgende 
Fuglearter:

J is-Lom  eller Ommert, Ar. l u l l l i k ,  6 v l^ m d u 8  Alseia1i8.
Nordisk-Lom, Ar. X a r^8su lL , 6 . 8ep te irtrions1 i8 .
Almindelig Teist, Ar. 8e rka lk , 17r!a A rM e .
Almindelig A lk , Ar. ^ I rp s ,  ^ le s  1or6a ( ^ le a  p ie s  er, 

kun ben unge ^Vloa to r lls ) .



Liden Krabbedykker, S ild r ik , Ar. ^K ps1 ig r8u lc , ^ .loa  
(iVIerAuIu8) 1̂1e.

Graamaage eller Blaamaage, I,s ru 8  01nueu8.

Tretaaet Maage, Krykie, Ar. T n tta rn lk , 1̂ . 1ri6r»ot^1u8.
Almindelig Terne, Ar. Im e rlco le ile lr, 8 te r irn  k liru n 6 o .
Korm oran-Skarv, Ar. 01k6 it8o Ir, Onrbo oorm or3 iru8.

Knortegaas, Radgaas, Ar. N o rlllo lc , ^N 8 « r torcsuatu8.

Havlet-And, Angeltaffe, Ar. A lno in Ii8 .
Stromand, Ar. loriraviai^ok, lli8triomea.
Stokand, Ar. X v r t lu to k ,  Lo8e1ra8.

Edderfugl, Ar. N i t te k  o : ^ v o u lc . ^Vnn8 mo11i88img.

A t den Mcengde Fugle, som Gronlcenderne drcebe mellem 

A ar og D a g , maa afgive en Masse F je r, er begribeligt, og 
dog har Fjerhandelen vceret for In te t at regne ind til Handelen 

1849 opsatte Prisen fra 4 Sk. t i l 12 Sk. pr. Pd. Den 

forste P r i is  var saa ringe, at Gronlcrnderinderne ei engang 
ansaae det Umagen vcerd at tage Fjerene af de af dem flaaede 

Fugles Skind, men kastede disse paa Moddingen; nu har man 

allerede den Fornoielse, at see antegnet blandt de paa Hande
lens Auktion den 22de November 1850 solgte Producter: 

„2540  Pd. Fuglefjer," en Varesort som upaatvivlelig v il for- 
oges i Fremtiden, naar Gronlcrnderne forst rig tig  komme t i l 

Bevidsthed om, at det lonner sig at pille Fuglene.

Im id le rtid  er Edderfuglens D uun dog af ftorre Betyd

ning for Handelen. I  Decenniet 1822— 31 var det aarlige 

Gjennemsnit a f Produktionen:
9,167 Pd. urenset Edderduun, 

i Aarene 1836— 41 derimod kun

4,298 Pd.
Skjondt Duunproductionen er meget forskjellig, er det 

maaflee dog rim eligt, at denne Formindskelse for endeel har sin 

Grund i Maaden paa hvilken Edderfuglen behandles i G ron- 
land, der er at betragte som et vcerdigt Sidestykke t i l  Rens-



dyrets M ishandling. Under Duunsamlingen paa Verne tager 

Gronlcenderen, hvad han forefinder. Han fylder Fartoiet med 

Dunn, 8Eg og Fugle; thi endog disse drcrbes paa Rederne, saa 

at man maa forundres over, at der endnu ei alene gives Edder

fugle i Gronland, men endog i saadan Mcengde, at Indbyg 

gerne aarlig kan anvende omtrent 150,000 Skind t i l  deres 

Beklcedning, medens et endnu langt storre Antal Fugle ode- 

lcegges i Wggene.
Gronland har vel adskillige Fuglefjelde, ved Rittenbenk i 

Nordgronland har v i seet et meget betydeligt, men Indbyg
gerne, uagtet dygtige Fjeldgjcengere, veed dog ikke at drage 

den Nytte af disse som Fceroboerne.

Producter af Mineralriget.

Ved Bergraad Giseckes mineralogiste Erecursioner langs 

hele den gronlandste Vestkyst under forrige K rig  er det oplyst, 
at Gronland er r iig  paa flere M eta lle r, fornemlig: Jern, 

Kobber, B ly  og T in ;  men disse ere og vilde maastee t i l  en 

T id  vedblive at vcere dode Skatte. V i  sinde derfor kun An
ledning t i l  under Landets Produkter at ncevne tvende brand
bare M ine ra lie r: Steenkul og B lyant.

Det synes deSvcerre af Erfaringen godtgjort, ak det grøn
landske Steenkul, som fornemlig forefalder i Disto Eilands 
Bjerge, ikke stal blive saa nvttig for Gronland som man haa- 

bede. Aarsagerne hertil ere, at Kullagene i Flotsene ere van

skelige at losne, at der ved det bedste Brud intet synderligt 
Underland er, og at derfor Fartenerne, som benyttes under 
Brydningen, maae ligge under en hoi, steil Kyst uden Beskyt
telse for Veiret. Desaarsag er det endnu ikke kommet videre 
med Kulbrydningen her, end at Colonierne i D isks-Bugten ei



engang nodtorftig kunne forsynes med dette Product, der iov- 
r ig t har medfort Tabet af flere Fartoier og Menneskeliv.

Om  Blvantsproductionen veed v i kun at bemoerke, at der 
ved Handelens Auction i afvigte November Maaned solgtes 
1,497 Pd.

En privat Erpedition som dette Foraar (1850) udgik t il 
Gronland med det Formaal, at undersoge de gronlandske B jerg

arter, maa man onfle al mulig Held t i l  at indhente nyttige 
Oplysninger.

T i l  de gronlandske Coloniers Besejling anvendtes:

i Aaret 1847 12 Skibe 
i —  1848 9 —

i —  1849 9 —

Handelen eier (1851) selv 7 Skibe af 779 Commercelcrsters 
Drcegtighed, bestemte for Gronlandsfarten *), dog benyttes i de 

senere Aar den samlede gronlandske og fcrroiske Handels Skibe 

i Flceng t i l  Besejling af begge Colonilande.

*) E t Barkfiib, stort 152'/r Commerceloest. er solgt; rimeligviis v il 
et Andet blive kjobt for at erstatte det herved tabte SkibSrum.



I V

Handel.

^A^ronland er et „ le r r s  in o o ^ n ita "  —  et fra den hele 

ovrige Verden ligesaa afsluttet Land som Paraguay i sin T id  
under I ) r .  Francis Herredomme. Ingen O plysn ing kan 

trcenge ind i Landet, intet Opsving i mercantil eller industriel 

Betragtning tcenkes muligt, saalcrnge A lt indenfor dette Lands 

Grcendser omslynges af Monopolhandelens B aand; —  dette 
er det v i i ncervcerende Afsnit, ved en critisk Behandling af det 

gronlandffe Handelssporgsmaal, ville soge at oplyse, idet v i 

tillige skulle antyde de Reformer, der synes nodvendige t i l  
Landets Udvikling og Opkomst.

Udtog af Monopolhandelens Historie.

Den 3die J u li 1721 landede Prcesien Hans Egede med 
46 M and i Gronland, nedsatte sig paa en Oe i Mundingen 

af Godthaabsfjorden, kaldet Haabets-Oe, efter Skibet som havde 
fort ham t il Landet, og fra denne D ag skriver sig altsaa den 
gronlandske Handelshistorie. Den af ham anlagte Coloni, Godt- 
haab, flyttedes 1723 ind paa Fastlandet og senere ere, efter- 
haanden som Forholdene udvikledes, de andre Colonier etablerede.



Handelen dreves af et paa 25 Aar octroieret Handelskompagni i 
Bergen med en Grundkapital af kun 8 a 10,000 R d .; en Folge 

af denne ringe Handelskraft, i Forbindelse med de med et flig t 

Foretagende altid i Begyndelsen forefaldende Vanskeligheder, for- 
aarsagede, at det, uagtet Regjeringens Understottelse. gik tilbage 
med Compagniet. 1727 ophcevedes det og Regieringen maatte 

nu, for at Missionen ikke skulde gaae tilgrunde, overtage H an

delen paa Gronland. Ved denne Overtagelse besluttedes 1728, 

at den skulde drives med K ra ft. En Gouverneur, M a jo r Claus 

Evald P a a rs , adskillige Officerer og Underofficerer, samt 25 

Menige, disse tildeels med Koner og B o rn , udsendtes med 

Skibet M orianen under Capitain Myhlenphorts Commando; 
desforuden endnu 3 andre Skibe, med hvilke overfortes 10 

af Slaveriet udtagne Mcend og ligesaamange Fruentimmer, 

for at skaffe Landet en europceifl Befolkning. Endogsaa 11 

Heste oversendtes, for ved samme at prove en Reise t i l Ost
kysten overland. Endnu 1730 overforte „M o rianen " endeel 
Tommer og andre M a te ria lie r, bestemte t i l Bygninger for 6 

islandske Fam ilie r, som Regieringen Aaret efter vilde boscette 

ved de gronlandske Fjorde.
M en al denne Herlighed fik en brat Ende ved Frederik 

den 4des Dod. Kong Christian den 6te vilde ikke gaae ind 
paa Faderens Planer, men besluttede tvertimod, 1731, aldeles 

at opgive den gronlandske Handel og M is fion . Kun Hans 
Egedes Standhaftighev kan man takke fo r, at Gronland ikke 

atter blev et forglemt Land, idet han bestemte fig t i l  med nogle 
faa Mcend at blive tilbage i Landet. Egedes Bonner bevcr- 

gede ogsaa Kongen til Aaret efter at udsende et Skib mev 
Provisioner og andre Fornodenheder, og 1733 havde han den 
Glcrde, at modtage en kongelig Skrivelse, ved hvilken det blev 

lovet ham, at Handelen herefter atter ffulde blive fortsat med 
ftorste K ra ft, og til Missionens Underholdning bevilges en 

Sum  af 2000 Rd. aarlig. Efter denne T id  var der ikke



mere Tale om at opgive den gronlandsie Handel og M is s io n ; 
1734 overtog en af Kjobenhavns driftigste Kjobmcend, Severin, 
begge Dele. imod at erholde et aarligt T ils ind af Statskassen 

af 5000 Rd. 1756 gik Handelen over i  det 1747 oprettede 
saakaldte Handelscompagnies Hcender, omtrent paa samme 
V ilkaar som Severin havde overtaget den paa, forsi med et 
Tilsind as 5000, siden af 7000 Rd. aarlig. '

D a  „det almindelige Handelskompagni" oplostes 1774, 
overtoges atter Handelen af Regjeringen og er den siden fort 
for Statskassens Regning.

Paa Grund af de store Tab Handelen medforte, ned
sattes som scedvanlig en Commission, og efter at Frihandels- 
sporgsmaalet forste Gang var ventileret og forkastet, regulere- 

deS denne Handel ved Rescript af 26de M a i 1790 saaledes, 
at den herefter flulde fores for Statskassens Regning med en 
Capitalfond af 250,000 R d ., af hvilke dog kun 60,000 Rd. 

vare disponible eller cirkulerende; af Capitalfonden flulde 
aarlig indbetales i Statskassen 4 pCt. Rente.

Forinden havde Landet, 1782- faaet en almindelig Jnstrur, 
der endnu er at betragte som Landslov for Europæerne, idet 

Landet tillige deeltes i 2de Inspektorater under Jnspecteurerne: 
Kammerraad Schwabe i Nord- og Kammerraad O lrik  i Syd- 
gronland.

Det er en Selvfolge at Landets Produktion, efterhaanden 
som de i 1ste Afsnit ncevnte Colonier anlagdes, har udvidet 
sig, hvortil i en v is Periode Hvalfangst, og i den Nyeste 
Garnfangst har bidraget, men ikke forend i de sidste 20 s 30 
Aar er der tilvejebragt et stadigt aarligt Overskud, der i og 
for sig selv er meget tilfredsstillende, men som dog langtfra 
ikke erstatter de betydelige Tilskud Finantsserne forinden har 
maattet udrede, for at holde den gronlandsie Handel ilive. 
Alene, for at tage et Erempel, i Aarene fra 1781 t i l 1789, bereg
nedes Tabet, som denne Handel foraarsagede Statskassen, t i l :
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1,093,376 Rd., en Folge af ubetænksomme Hvalfangererpedi- 
tioner, flet Udforelse af disse og en jammerlig Bestyrelse af 

Colonihandelen * ) .

Handelens G rundfond, der som ovenmeldt oprindeligen 
var 250,000 R d ., er i Aar foroget t i l 650,000 Rbd. * * ) .  
Dette Handelsinstitut eiede endvidere 1840 en Assurancefond 
af 270,000 Rbd.

Jfolge Resolution af 5te Jan. 1842 skulle Renterne af 
denne Fond, forsaavidt de ikke behoves t il at dcekke indtruffen 
Soflade med, indbetales t i l  Statsgjeldskassen, ligesom ogsaa 
Prcrmien til Assurancefonden fra den T id  ophorer.

S iden det kongelige Rentekammers Ophcevelse ved Regje- 
ringsforandringen 1848, sorterer den gronlandfle Handel 
vcesentligst under Indenrigsm inisteriet; en Departementschef er 

overdraget Controllen og har Referatet t i l  M inisteren, men 

Handelen bestyres endnu af den administrerende Direktion for 

den kongelige gronlandfle og fceroifle Handel. Directeurernes 
Anta l have forhen vcrret 3 , nu ere de kun T o , rim eligviis 

fordi 2de afgaaede ere pensionerede. Hovedcontoiret har en 
Bogholder, der tillige er Correspondent, en Revisor, en Kasserer, 
en Pakhuusforvalter —  som ene har med Udredningen og 
Modtagelsen af de hjemkomne Producter at bestille —  samt 

5 Assistenter.
Handelsdriften i Gronland er uforandret den samme 

som fra Handelens forste Begyndelse: en Byttehandel efter 

bestemte af Direktionen fastsatte Priser. Hver Coloni har en 

Bestyrer s: Kjobmand, som modtager de fra Kjobenhavn aarlig 
udsendte Varer, bestaaende omtrent af samme Gjenstande, som

*) Sec: »Historist-statistisk Fremstilling af Danmarks National- og 
Stats-Huusholdning"- etc., af Nathanson, 1844, Pag. 875.

**) Forflaget t i l  denne Forogelse af Driftscapitalcn er indgivet t i l  
Rigsforsamlingens Overvejelse. Man bor antage at Forflaget, 
for PrincipetS Skpld, ikke v il falde.



udfordres t i l  Bondehandel i vore Kjobfteder, hvilke han for
handler i Distriktet som er ansat for hver Coloni, og af hvilke 
nogle ere temmelig vidtløftige, f. E r. Julianehaabs, der strcekker 

sig omtrent 50 M ile  i Nord og Syd. Colonierne have eet 
eller flere underliggende Udsteder, som bestyres af Underkjob- 

mcend, Assistenter eller Udliggere (velfortjente Colonister) i 
Forhold t i l Stedets Vigtighed som Handelsplads eller H va l
fangerstation. T i l  Medhjelp har Bestyrerne af Colonierne i 
Almindelighed en Assistent.

De i Gronland vcerende Overbetjentes Lonning staaer 
i Forhold t il de respektive Coloniers Produktion, idet Hoved- 
indtcegten i Almindelighed falder ved Procenter af samme. 
Kjobmanden har med enkelte Undtagelser 5 pCt., Assistenterne 

fra 1 t il 2V» pCt. a f den P r iis  som Produkterne i Kjoben- 

havn, efter nogle Fradrag, udbringes til. En Kolonibestyrers 
Jndtcrgter kan anflaaes t il 1 a 2000 Rbd. og derover. —  
Underbetjentene s: Haandvcerkere og Colonister, have fast Lon, 
der omtrent svarer t i l en Arbejdsmands Fortjeneste paa Landet 
i  Danmark; Alle have Kostdeputat in  n a tu ra , de givte O ver

betjente i  Vs, de Simple 1 Portion , der siden 182l har vceret 
af meget god Q valite t. — A lle , med Undtagelse af de givte 

Underbetjente, som med deres Familier betjene dem af grøn
landske Huse og tildeels leve paa gronlandsk, boe i den saa- 
kaldte Colonibygning. Ved de Colonier som have M issionair, 
har denne sit eget H u n s , og da der desuden ved et saadant 
Etablissement er et Provianthuus, et Spcekhuus, et M ate ria l- 
huus, et Vcerkstedshuus, et Tranbrcenderi og maaskee flere 
Bygninger foruden Colonist- og Gronlcenderhusene, saa har en 
saadan Coloni som ostest et ret hyggeligt Udseende.

Jnspecteurerne ere Landets retlige O vrighed, ligesom de 
ogsaa ere Skifteforvaltere.

V i skulle endnu med Hensyn t i l Varernes Udhandling
bemcerke, at disse udscelges efter en hvert Aar udkommende

9 '



H andelstart, i hvilken de forstjellige Priser' ere ansatte af 

Handelsdirectionen i 3de Afdelinger, nemlig for nodvendige, 
nyttige og overflodigc Varer. Efter Afdelingerne forhoies 
Prisen paa disse vel med 12, 30 og 46 pC t., men Euro
pæerne maae desuagtet ofte for P ro v ia n t, Colonialvarer og 

Commissionsgods, der sikkert for disse maae ansees som Nod- 

vendighedsartikler, betale et Paalceg af 20 a 30 p C t., lige

som Procentpaalceget i det Hele taget synes at bestemmes 
temmelig vilkaarligt. I  de sidste Aar er s. E r. Prisen paa 
Kandissukker forhoiet med 30 a 40 pC t.; 1850 var Kaffen 
paalagt 90 pCt., dette Aar derimod kun 40 p C t.; paa Brodet 

varierer Paalceget mellem 75 og 140 pCt.
Prisen paa de gronlandffe Producter er derimod fastere 

og desaarsag ikke underkastet denne Vilkaarlighed. Saaledes 

har Prisen paa en B a llie  Spcek (1V-; T d .) i mange Aar 
vceret 2 Rbd., ind til den 1842 forhoiedes t i l  4 Rbd. og alle 
andre Producter i et omtrentlig Forhold hertil. En temmelig 
fast P r i is  paa Producterne er ogsaa en Nodvendighed, da 

Prisen paa en Ballie  Spcek er den Maalestok, Gronlcenderne 
have stabt sig, for efter samme at kunne bedomme denne paa 

hvilkensomhelst anden Gjenstand, ligesom Indianerne i Nord
amerika i Handel med Hudsonsbay-Compagniet endnu beregne 

A lt efter Vcerdien af et Bceverstind. Vel har Gronland et 
S lags M y n t ,  Creditsedler, udstedte af Handelsdirectionen, 

men disse Penge ere kun at betragte, som et Hjælpemiddel 
ved Byttehandelen, for at gjore Gronlcenderne begribeligt hvor 

stor en Sum  han har t i l sin Raadighed; kun faa af disse 
ere derfor i C ircu la tion , da dette Folk ikke har Begreb om 

at samle Skatte og derfor altid foretrcekker Varer for en flig  
Lap P ap ir.

Det er allerede bemcrrket, at Handelen paa Gronland i 
de celdre Perioder er fort med betydeligt T ab ; et enkelt Over- 
studsaar kan n a tu rlig v iis  ikke komme i Betragtning; den fort-



sattes mev Tab langt ind i indeværende Aarhundrede * ) ,  vel 

under mindre gunstige Forhold, men tillige som sormeldt,, 
under en saa flet Bestyrelse, at man maa forundre sig over, 
at Staten vedblev at underholde et for Statskassen saa byrde
fuldt Handelsinstitut. Det var nu eengang bleven til Norm at 

Finantserne aarlig maatte udbetale et betydeligt T ilskud; der 
manglede aldeles Control med de underordnede Bestyrelses
grene; Snighandelen med Skibene blev dreven som efter en 

stiltiende Overeenskomst, idet enhver ombord, ligefra Foreren 
ned til Skibsdrengen, gjorde sig den Fordeel han kunde, og 
gamle krogede Arbeibere ved Tranbrcenderiet, som lode sig 
noie med en ringe D ag lon , bleve desuagtet Huuseiere med 

ikke ubetydelige C ap ita le r**). — A lt en Folge af den S lo v - 
hed og Ndygtighed, som havde bemestret sig hele det gron- 
landste Vcesen.

Og dette Nvcescn vedvarede uafbrudt t i l  1821, da Kam- 
merraad og Skibsmaaler Esiildsen indtraadte i Directionen, 

specielt udncevnt af Kongen. Denne M and havde baade 
Evne og V illie  til at udrydde Misbrugene, standsede med eet 

S lag  Snighandelen, saa at 2 Aar efter nuvcrrende Conferents- 
raad Gede, efter h iins D o d , kunde overtage Bestyrelsen af 
Forretningerne befriet for en stor Deel af dens Onder.

Gedes Bestyrelse ligger saa noer, at enhver der kan have 
en M ening om den og ikke har V illie  t i l  at miskjende den, 
v il indromme, at den nu og fremdeles v il komme t i l at staae 
som et lysende Punct i den gronlandske Monopolhandels 
Historie — v i sige „M onopolhandels"; thi Gedes Handels-

*) See sorncrvnte S krift af M . L. Nathanson, Pag. 434, 602, 
659, 753, 768 og 872.

"*) De murede Cisterner i hvilke den afbrcrndtc Tran opbevaredes 
vare ei engang maalte; Forvalteren kjendte derfor ligesaalidt 
som enhver Anden Beholdningen. En smuk Morgen fandtes 
Nattevoegteren druknet i een af disse med Dunken i Haanden.



system holdt sig ftrcengt indenfor Grcendscn af dennes afpcelede 

Virksomhed; han maatte betragte det som sin Opgave, under 
Handelens slette Tilstand ved Overtagelsen, at bringe Orden 
ind i det forefundne V irv a r ,  og om muligt i Tiden at t i l 
vejebringe en tilfredsstillende Handelsballance; denne Opgave 
loste han, og som enhver der dengang opholdt sig i Gronland 

v il indromme, under Gronlcendernes stigende Velvcrre; T i l 
skuddet fra Finantserne opborte snart; i Qvinqvenniet 1835 

t i l 1839 viste sig et Overskud a f: 235,448 R bd ., og Gede 
opnaaede den Fortjeneste forend sin Afgang efter 18 Aars 
Bestyrelse, at kunne indlevere i Statskassen over een M illio n  
Rigsbankdaler, medens den indsamlede Assurancefond, da ikke 
et eneste F o rliis  i denne Periode var indtruffet * ) ,  paa samme 

T id , som formeldt, var voret op t i l  270,000 Rbd.
Udentvivl ifolge Gedes egen In d s tillin g , fik 1831 Capi- 

tain Graah Scede i Direktionen. V i  maae, for at betegne 
denne Sammensætning, bruge er forslidt Ordsprog: „T o  haarde 

Stene male ikke godt" —  thi der viste sig snart en saadan 

Forskjel i disse tvende Mcrnds Anskuelser, at denne rim eligviis 
forte t i l  Nedsættelsen af den 2den Commission 1836, der efter 
vor Formening ikke bar anden Frugt, end at Sporgsmaalet om 
„F rihande l" atter forkastedes, og tillige Foranstaltninger be

sluttedes og siden udfortes, som aldeles forrykkede Gedes kon
servative, i og for sig selv fra Monopolhandelens Standpunkt 

betragtet, vigtige Handelssystem. Gede trak sig tilbage med 
en Pension af ikkun 500 Rbd., og Graah mcegtede ikke, lige
som han ei heller i mindste Maade sogte at forberede Frihandels 
Jndforelse i G ronland, at gjennemfore de Ideer der vare 

byggede paa hans egne Anskuelser.

*) Man kan jo vel kalde dette: et soerdelcs Held, men det er t i l 
visse et Held, tildeels fremvirket af en velordnet Bescilings- 
maade.



Den nuvcerende Bestyrelse under Justitsraad Svendsens 
Auspicier, paahviler nu ven vistnok byrdefulde Forpligtelse, 
atter at bringe Ligevcrgt i ve forrykkeve Forhold.

Den tredie grslitan-jke Lommisfion.

Hvad skal denne Cominisston fore til?  —  er det Sporgs- 
maal som paatrcrnger sig Enhver, blot ved at betragte dens 
Sammensætning. S aaviv t v i fljonne, er den fremkaldt af 
Hanvelsdirectionen selv, paa en T id ,  da Radikalismens 

Damocles Svcerd syntes at svceve over dens Hoved; Ordet 
var udtalt forend Reaction i Tingene atter indtraadte; det 
kunde altsaa ikke tages tilbage, men Omflaget har rim e ligv iis  

dog bevirket, at hiin Sammenfletning blev saaledes, at det 
konservative Element i Commissionen er det overvejende.

Paa den ene Side staae nemlig Kammerraad Koefod 
fra Departementet for den fceroifle og gronlandske H ande l, de 
2de Directeurer for samme Handel: Bentzen og Svendsen, 
Jnspecteurerne Holboll og O lr ik ,  Prcrsterne: Vandahl og 
Nilsen, samt Colonibestyrer Kielsen; paa den anden Side 
staae efter nogen Forandring: Rigsdagsmandene Oun6. M r . 
Damkjer, Oe. Kaiser, Grosserer H . P  Hansen og Lands- 
overrets-Procurator B . Christensen. Justitsraad S im ony har 
Forscedet og Commissionen er forsynet med behorige Secretairer.

V i feile vist neppe i denne Ordning af Medlemmerne, 
og Sammenfletningen har altsaa frembragt, tvende mod h in 
anden staaende Partier. Commissionen mangler derfor et 
tredie Element: et Centrum, der med Kundskab om de gron
landske Forhold forener Frimodighed nok t i l uhildet af private 
Hensyn at fremtrcrde mcrglende; thi h iin t P a r ti —  denne 
Bencevnelse er neppe urig tig  — som styres og paavirkes af 

Hanvelsdirectionen, v il sikkert blive uberort af ethvertsomhelst



frisindet Forflag der, i hvad Form det end maatte fremstaae, 
let kunde ryste de gamle Grundformer —  og Venstre »: R igs
dagsmandene, kun overfladisk bekjendt med de gronlandfle 
F orho ld , ville ikke vove at forlange gennemgribende Refor
mer indforte; Forflag af denne N atur ville i alt Fald strande 

mod den M u u r af T a l, som Handelsdirectionen i den pynte
ligste Orden v il kunne opstille som uomstodeligt B ev iis  for 

Handelens Velvcere og F lo r , og man kan derfor allerede nu 

fljonne, at Svaret paa h iin t Sporgsm aal: „H vad  stal denne 
Commission fore t i l? "  —  ufeilbarligen v il b live: „ t i l  nogle 
lette Reformer i Bestyrelsen, for at bringe Regjering og R igs 

forsamling t i l at lade A lt gaae i de gamle Klceder!" —  Og 
det man burde vente af „denne 3die Commission": Forflag 
t i l  paa en hensigtsmæssig M aade, at bringe den gronlandfle 
Handel over i et nyt S tadium  s: en Overgangsperiode t il 

Frihandel, v il blive udsat t i l en 4de, 5te, o. s. v. D itos  
Moder.

Med disse Udsigter tor v i vel ikke vente ved dette S krift, 
at indvirke paa ncervcerende Commissions Virksomhed; det er 

im idlertid vort H aab , at en efterfolgende D ito  turde finde 
Noget i det, der fortjener Overvejelse, og med dette Haab ville 
v i skride t i l  en Droftelse af de væsentligste Sporgsm aal, som 

endog i den nu samlede Commission maa komme under For
handling.

Principerne for -en gronlandlke Handels Fsrelse.

Ved „den gronlandfle Handels Forelse" underforstaae vi, 
ikke alene den nuvcerende „M onopo lshande ls", men tillige 
gronlandfl Handels i Almindelighed og ethvert i Forbindelse 
med denne ftaaende Erhverv; v i tor derfor gjore t il Hoved
opgave for dette Sporgsmaals Om handling, hvad v i i det 
Hele taget maae bede betragtet som vort P rogram :



Monopolhandelens Forelse efter Principer der have 
til Formaal gjennem en Overgangsperiode at frem- 

virke almindelig Frihandel!
V i  veed ikke om den Tanke for A lvo r kan falde nogen 

ind, at opgive Gronland og den gronlandste Handel, men v i 
have i Berlingske Tidende stodt paa en M r in g ,  der idetmindste 

hentyder t il,  at en saadan Tanke kunde vcere tilstede; v i ville 
derfor med et P a r O rd imodegaae denne Anskuelse, der rober 

en fuldkommen Miskjendelse af det Vcerd, som Gronland under 
alle Omstændigheder burde have for Danm ark, ved blot her 
at angive den egentlige Aarsag hertil. Det er nemlig den 
bagvendte Maade dette, saavelsom vore andre Bilande ere 
behandlede paa, som foranlediger en saadan Miskjendelse af 
dets Vcerd, idet Regjeringen efter et forceldet P rinc ip  ene v il 
gjore A lt ,  og In te t overlade t i l Folkets egen Virksomhed. 
Is lands Ret er saaledes druknet i dette Hav af faderlig O m 
sorg og Befolkningen baade i materiel og intellectnel Betragt
ning nedsjunken t i l et saa lavt Standpunct, at islandsk Somands
dygtighed og islandsk Lcerdom er blevet t i l en M y th e ; — 
Fceroerne i del hoieste stagnere — og Gronland, som Coloni- 
land betragtet, er endnu et Barn, der tygger paa den Rangle 
som for over et Seculum siden blev givet det: —  „M onopo l
handelen". — Det er ene Monopolhandelen under dens for- 
skjellige Skikkelser, der har avlet hiin Miskjendelse og kun 
naar denne fremdeles stal indsnevre Afbenyttelsen af de gron- 
landske Erhvervkilder, v il den blive retfcerdig.

Verdenshistorien viser os nemlig, at frie Institu tioner ere 
en nodvendig Betingelse for hvilkensomhelst Handels Velvcere; 
denne almindelig anerkjendte Grundsætning behover intet 
B e v iis ; med Hensyn t i l  den gronlandste Handel i og for sig 
selv betragtet, turde det imidlertid dog ikke vcere overslodigt 
ved efterfolgende Bemcerkninger ncermere at begrunde ven



Paastand, at Monopolhandelssystemet baner Skylden for den 
gronlandfte Handels hidtidige saa ringe Udvikling.

Under en kraftig og indsigtsfuld Bestyrelse kan denne 
Handel upaatvivlelig fores uden Tab for Statskassen, endog 
som M onopo l, forudsat Mortaliteten blandt Indbyggerne ikke 

viser sig a ltfor kjendelig — ja den kan endog, som under 
Gedes Adm inistration, fores med stadig Fordeel; men hvad 
Sikkerhed har Staten for at Bestyrelsen altid bliver som den 
bor vcere; Fortidens Erfaringer fore B eviis  for det modsatte, 
og om man end nu v il kunne indvende, at Handelens Forelse 

fortiden controlleres af Rigsforsamlingen, saa kan denne O m 
stændighed ligesaavel have en hcemmende som en heldbringende 
Indvirkn ing  paa Bestyrelsens V irken, da det let stjonnes, al 
enhversomhelst Bestyrelse desuagtet maa indrommes saa om
fattende en Frihed i dens Virksomhed, at dens Foretagender 
let kunde miskjendes af den med Forholdene mindre bekjendte 
R igsforsam ling, fordi det endelige Resultat af en god eller 
en flet Bestyrelse forst kan vise sig efter Forlobet af en vis 

Aarrcekke; har Bestyrelsen da vceret fle t, er det ikke alene det 
da stedfindende pecuniaire Tab der maa beklages, men der 
stal saa atter ig jen, under en forventet bedre Administration, 
en Aarrcekke forlobe forend Handelen kommer i  det rette Spor, 
forudsat at denne ikke er bleven saa forqvaklet, at den ingen

sinde mere kan naae ind i det. H e rtil kommer, at en Besty
relse kan have den bedste V illie  t i l  at fremme Handelens 

T a rv , og dog flaae ind paa en fe il V e i; dette troe v i at 
have vceret Tilfcrldet under Graahs D irektorat, ligesom i 
Forbindelse hermed Gedes Bestyrelse fremviser de forstjellige 
Anskuelser, tvende Bestyrelser, begge med eet og samme M a a l 
for V ie , kunne have, og som udentvivl godtgjer hvor vanske

lig t det er at trceffe det rette V a lg  af Bestyrelse.
Med de bedste Tanker om den nuvcrrende Bestyrelses 

gode V illie  og Evner, maae v i dog tilstaae, at der ligger



noget foruroligende i den Omstændighed, at Handelen frem
tidig forlods stal udbringe af Overskuddet en aarlig Rente af 

26,000 Rbd. af den nuvcrrende D riv tsca p ita l: 650,000 Rbd., 
ei at tale om, at vel over det halve Rentebeløb svares af 
urorlige Activer, som Bygninger, Skibe, Indretninger i G ron- 
land m. m., der i samme Forhold som de foroges, udfordre 
en aarlig vorende Vedligeholdelsessum. Landets Produktion 
er uncrgtelig storre nu end fo r, men denne Stigen hidrerer 
fornemlig fra en Udvidelse af Julianehaabs Handel syd efter, 

en Coloni ved hvilken Handelsomkostningerne ere betydeligt 
storre end ved de fleste andre Colonier, og desuden er det nu, 
med de i hoi Grad forogede Omkostninger, ulige farligere 
om M isfangst skulde indtræffe, ei at tale om K r ig ,  Skibs
fo r l is  o. s. v.

I  vor lille  S k r if t :  „D en  grønlandske Handel sat i For
bindelse med Gronlands Colonisation" have v i angivet en 
anden meget vcrsentlig Grund t i l  Foruroligelse, nemlig den 
berorte mulig for store M orta lite t blandt Indbyggerne; v i 
henvise t i l Skriftet selv, idet v i t il S va r paa den mulige 

Indvending, at Befolkningen i de senere Aar tiltager, bemcerke, 
at denne Population nok er saa ringe*) at den kun lidet kan 
komme i Betragtning, naar man veier Chancerne for en T i l 
gang eller Afgang i Befolkningen; Facta, der ikke lader sig 
bortraisonere, er desuden, at Folketallet forend 1730 var om
trent 30,000, 1746 endnu 20,000, nu derimod 8000. M ono
polhandelssystemet er Skyld i at denne Afgang i Befolkningen 
ikke er bleven erstattet ved Indvandring , efterdi den stroengt 
har vaaget over enhversomhelst Jndtrcengen af Fremmede endog

*) Jfolge cn af de soedvanlige Indmeldelser fra Jnspecteuren i 
Sydgronland var Befolkningen i  denne Landsdeel den 31te 
Decbr. 1848 ia lt :  5796 Ind iv ider; i Aarets Lob fodtes 207 
B orn , dode 199, altsaa ikkun 8 flere fodte end dode. Lette 
synes os ikke er cn Population at bygge paa.



Danste i Landet, og maae v i altsaa ikke tillige i denne Be
tragtning have Ret i ,  at den gronlandste „Monopolhandel", 

der nodvendigviis for at kunne vedblive maa udelukke ethvert 
fremmed Element fra Landet, standser Handelens Udvikling.

Ogsaa i speciel Betragtning kunde v i sige, at M onopol

handelen standser Gronlcendernes Udvikling, idet den Under

v is n in g  som Missionairerne meddele disse, under ncervcerende 
Forhold ikke kan boere F ru g t, fordi de disse meddeelte Kund
skaber ikke finde Anvendelse i et bevceget Liv. Loererantallet i 
Gronland er som bekjendt overordentligt stort, og paa hvilket 

T r in  af O p lysn ing staaer desuagtet Folket? — efter en 
hundredaarig Klostertugt i Almindelighed ikke hoiere end at 
den enkelte Gronlcender endnu som oftest ikke veed hvad ham 

tilkommer i Betaling for fine V arer, eller hvad han har at 
betale for de Handelsvarer han onster sig. Samqvemmet 

med Fremmede - -  de i Landet vcerende lidet talrige Euro- 
pceere underkaste sig Indbyggerne baade med Hensyn t i l  Sprog 
og Skikke — under afverlende L ivsforhold, kan kun uddanne 

dette Folks Begreber; Undervisningen er under de tilstede- 
voerende indstrcenkede Forhold kun en dod C ap ita l; endog 
Christendommen er uden Liv og yttrer sig kun i Sang og 
K lang, og den v il ingensinde blive levende under M onopol

handelens LEgide.
I  Forbindelse hermed staaer for Indbyggernes Vedkom

mende, ogsaa den Omstændighed, at Handelens kostbare O r 
ganisation, der ikke i betydelig Grad kan forandres, ligesom 
Udelukkelse af enhversomhelst Concurrence, indvirker paa en 
for disse hoist trykkende Maade paa Kjob og S a lg .

Endog under de heldigste V ilkaar er Monopolhandelens 
Virksomhed derved skarpt begrcendset. Den saare ringe Befolk
nings E rhverv, som er Grundlaget for Handelens Forelse, 
kan ikke udvides over dens Erhvervevne, ligesaalidet som det 
lader sig bevise, at de indforte europceiste Erhvermaader, af



hvilke v i i Soerdeleshed ville ncevne den der kunde og burde 
blive den meest omfattende, nemlig Kabliaufisteriet, kunne 
lonne sig for Handelens Regning. Det Opsving som Fiskeri 

af indforte Colonister vilde avle, og de Fordele som dette 
Opsving vilde medfore for Danmark —  hvilket v i senere 
skulle soge at vise — standses altsaa ogsaa af det uheldige 

Monopolhandelssystem.
O g hermed antage v i at have angivet tilstrækkelige 

Grunde for, at Monopolhandelen, om den end kan bestaae og 

give nogen Fordeel, iovrigt grunder sig paa Principer, som i 

enhver Betragtning ere forkastelige.
Men med alt dette kan Monopolhandelen dog ikke op

haves i den ncermeste Fremtid og Grunden hertil er, Vanske
ligheden ved uden Forberedelse at udfinde et brugeligt F r i

handelssystem. V i troe ikke et Saadant, hvad desuden maa 

have fundet sin Afgjorelse i den „anden Commission", kan 
etableres, uden efter en Overgangsperiode, og det er denne 
Overgang v i her, som altid, have for O ie ved en Angivelse af 

Principerne for Monopolhandelens fremtidige Forelse.
M otiver for at Gronland bor koloniseres have vi angivet 

i forannævnte Brochure, idet v i tillige i denne har udtalt 
vor Overbeviisning om, at det kun er paa denne M aade: 
ved at staffe Landet en erhvervdygtig europceist Befolkning, ac 

dette Lands fleersidige Erhvervkilder kunne aabnes og der 

gronlandste Handelsvcesen udvikles i en langt hoiere Grad, 
end det nogensinde er muligt under en trykkende M onopol
handels Baand. V i have t i l dette Oiemeed anbefalet de 
gronlandste Fjordes Besættelse med islandske eller norste Familier 
og yttret den Formening, at Handelens Bestyrelse burde tage 
In itia tiv e t t i l Udforelsen. A f alle de Reformer der kunne 
anbefales t i l  Overvejelse, scette vi altsaa „G ronlands Koloni
sation overst, ligemeget paa hvad Maade denne end udfores, 
naar det kun skeer med den fornodne Omsigt og bygges paa



de E rfa ringer, der ved andre Landes Kolonisation foreligge 
os. I  Betragtning heraf er det v i sideordnet med hiint For
flag stille et Andet — dette nemlig:

F r it Fiskeri under Kysten for Danske med danske Far
tener, og nogle private Fiskecoloniers Anlceg langs 
denne, mellem den 62" og 6?o Bredegrad; 

og vi stotte Gjennemforelsen af dette Forflag sornemlig paa 

de G lim t af Foretagelsesaand, der i den senere T id  trods 
alle H indringer, har viist sig i vor Handelsstand, saavel ved 
2de Udrustninger t i l  Gronland i et langt uvissere Oiemed 
end det her angivne, som ved indgiven Ansogning fra en 

anden Handlende, om Tilladelse t i l at gjore et Forsog netop 

i den Retning som v i have paapeget, og som v i herncest skulde 
soge at motivere.

Ingen kan ncegte, at G ron land, dersom fr i Handel og 
fr it  Erhverv fra Egedes T id  under Regjeringens Beskyttelse 
var bleven indrommet P riva te , vi da nu rim eligviis havde 

seet dette Lands Tilstand udviklet i en langt hoiere Grad, end 

under den i  Overeensstemmelse med Tidsaanden dengang ind
forte Monopolhandel. Erfaringen bestyrker denne Formening, 
naar v i sammenligne Forholdene i Gronland med de i andre 
Colonilande, hvor Regjeringen blot har stillet sig den Opgave, 

beflyttende og opmuntrende at vcerge om og virke for den 

private Virksomheds Udvikling.
Drage v i saaledes en Para lle l mellem Gronland og den 

Landsdeel, som i enhver Betragtn ing, med Hensyn til de 
locale Betingelser for Erhverv, synes at staae lige, i alt Fald 
meget lidet over samme, Newfoundland, saa bliver denne 
Sandhed temmelig indlysende, ja det bliver endog temmelig 
v ist, at v i have spildt Frugterne af eet Aarhundredes V irk 
somhed; thi uagtet Newfoundland ligger" paa en sydligere 

Brede end Gronland, saa ere dog Vilkaarene for begge Lands
deles Udvikling de samme: Newfoundland har i  samme,



maaskee i hoiere G ra d , ligesom G ren land: Kulde, Taage og 
J is ,  og dog er dette Lands Tilstand i F lo r og fremad

skridende Udvikling, medens Gronland endnu ftaaer paa et 

meget lavt T r in  af denne — og dog er Newfoundlands Ve l
stand bygget paa samme Grundlag, som vi finde tilstede i 
G renland: Havets Fiskerigdom. Med alt det man herer 
om det ferste Lands beremte Fiskebanker, ere de dog ikke rigere, 

end at v i have seet engelske Fiffere, kommende fra disse, sege 
de grenlandske, og der er neppe nogen T v iv l om, ifelge de 
Beretninger v i have indhentet om denne Gjenstand, at det 
gronlandffe Fiskeri allerede vilde vcere at betragte som eens- 

betydende med det nordamerikanske, hvis Monopolhandelen 
ikke havde behandlet ethvert fremmed Skib, der sogte Adgang 
t il Landet, som fjendtligt.

Det amerikanske Fiskeri giver im idlertid et Udbytte af 

3Vs M illio n  Centner Stokfisk a a rlig , medens vort grøn
landske neppe endnu naaer 5 n 600 , ei at tale om, at den 
Maade dette drives paa, ligesaa lidt v il kunne lonne sig for 

Handelen og Gronlcenderne, som opnaae nogen scerdeles Ud
vikling i  Tiden.

For at vise hvorledes det newfoundlandffe Kabliaufifferi 
har udviklet sig og er bragt t i l den Fuldkommenhed det nu 
har naaet, skulle v i a f „Am erika", et af Georg Westermann i 

Braunschweig under Udgivelse havende S k r if t * )  uddrage 
folgende:

»Det newfoundlandffe Fiskeri danner en Hoved-Plante
skole for Englands Somagt. Det har paa en vcrsentlig 
Maade bidraget t il at give Englands Handel og Industri

*) Amerika in geschichtlichen und geographischen Umrifsen, von v r .  
Karl Andree, correSspondirendem Mittgliededer H i8lori63l Society 
und der Llbnologiesl 8oeiet^ zu New-Aork. — Braunschweig 
im November 1850 — Forste Deel udkommet.



Opsving; det bestjoeftiger aarlig flere tusinde Somcend og 
har en ualmindelig velgjorende Indv irkn ing  paa mangfoldige 

Industrigrene, hvilke ved dette blive holdte i stadig V irk 
somhed. Allerede 1500 var denne Oe ( Newfoundland) 
Englcrnderne bekjendt ved Cabot; i dette Aar bessgte P ortu 
gisere og Englcendere Kysten, for at fiste paa Bankerne, og 

under Hendrik den 8de var Stokfisten en Handelsartikkel as 

Betydenhed. E t Forsog paa at begrunde en Nedsættelse paa 
Newfoundland 1536 flog fe il,  men aarlig stilede Fartsier 

derhen og allerede 1549, under Eduard den 6te, fattede P a r
lamentet Beslutninger t i l  Fiskeriernes bedre Opmuntring. —  

Den engelste Handelspolitik har stedse med rig tig t Jnstinct let 

erkjendt, hvad der kunde vcere gavnligt sor at befordre In d u 

striens og Handelens Opsving og hvad der egner sig t il at 
faae den kommercielle Omscetning t i l at stige. Regjeringen i 
London ofrede derfor Stokfistefangsten en uafbrudt Opmærk

somhed, udgav t i l  forstjellige T ider hensigtsmæssige Anord
ninger og udncevnte t il Statholdere paa Oen kun erkjendte 

provede Sofo lk."

„ I  Aaret 1698 forbod den, under S tra f af Skib og 
Ladnings T ab , at indfsre Fist i England, som vare fangede 
af Udlcenvinge i ikke-engelste Fartoier. Ikkun europcriff- 

brittiste Undersaatter skulle paa Kysten tillades at fange og 
tsrre Fist. Dette Paabud var« uretfærdigt, det tillukkede en 

for Colonisterne i engelst Amerika riig  Erhvervkilde. , Paa 

det at der stedse kunde dannes nye Matroser i den udmcerkede 
Skole paa Bankerne, blev anordnet, at hver femte Mand paa 
alle de Skibe som stilede til Newfoundland ikke tilfo rn  maatte 

have vceret tilfses.
I  Aaret 1775 blev udsat Prcrmier og det endog 40 L. 

S t. for hvert af de 25 forske Skibe, 25 for hvert af de noeste 
100 og 10 L. S t. for hvert a f de nceste 100 Skibe, som 
forinden den 15de J u li indbragte en Ladning Fist t il



Newsoundlands Kyst, og 1786 blev Prcemien fornyet for de 

eftersolgende 10 Aar. I  Aaret 1517 fandt et engelst Farto i

40 Skibe fra P o rtuga l, Spanien og Frankrig paa den store 

Banke; 1578 gik 50 engelste Skibe derhen, men Spanierne 
havde udsendt 100 Skibe t i l Newsoundlands Banker, foruden 

20 a 30 Hvalfistefangere fra den biscaiste B ug t, hvilke ogsaa 

leilighedsviis fangede K a b lia u ; Franstmcendene 150. In d t i l  i  
Begyndelsen af det 17de Aarhundrede bleve disse Flaader hyp

pigt hjemsogte af Rovere, hvilke ei alene udpressede Penge men 
ogsaa Matroser. Lord Baltim ore grundede 1626 en Nedsæt
telse paa Newfoundland, som tjente Fisterne t i l  Stoppeplads; 

allerede 1626 kom 150 Fanoier sra Devonshire; 1660 blev 
det tilladt Franstmcendene at nedscrtte sig i Placentiabay. Eng- 
lcenderne gjorde Fordring paa Dens Besiddelse, ester hvilken 
ogsaa Franstmcendene tragtede. I  Krigen mellem begge Folke
slag blev ogsaa Newfoundland indviklet; Stridighederne op

horte forst ved Freden 1763. Under de lcenge vedvarende 

Fjendtligheder, fra 1792 t i l  1815, udovede England i G jer- 
ningen et Monopol i Kabliaufisteriet ved Newfoundland og 

udforte i 1814 for ven uhyre S u m : 2,831,528 L. S t. Efter 
Pariserfreden maatte dette opgives og Fiskeriet frigjores ogsaa 
for andre Nationer. In d t i l  Freden t i l  Utrecht 1713 havde 
England ikke lagt fremmede Fiskere noget iveien, det havde 
endogsaa anerkjendt Franflmcendenes Ret t i l Besiddelsen af 

nogle Nedscettelser; i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede 
befandt disse sig i Besiddelse af den storste Deel af Den, men 
ester denne T id  erhvervede England ved Underhandlinger de 
bedste Kysisircekninger og 1783 opgav Frankrig fuldkomment 
sine Fordringer paa den Deel af Dstkysten mellem C apBona- 
vista og S t. Johns , medens hine paa den mindre fisterige 

Vestkyst bleve stadfcestede."
„S iden 1783 bragte Nordamerikanerne stor Rorelse i

Newfoundlands-Fisteriet. De erhvervede Ret t i l  at fange Fist
10



og at torre disse i ubeboede Bugter og Ankerpladse paa N y- 

Skotland og andre brittiste Besiddelser. Disse P riv ileg ie r
sogte England ester Krigen 1812 igjen at unddrage dem; efter

langvarige Forhandlinger blev im idlertid 1818 sluttet en Over- 

eenskomst, hvilken tilstaaer Amerikanerne Ret t i l  at sange og 

torre Fisk paa den ubeboede Deel af Vestkysten og Sydkysten 
a f Newfoundland og paa Labrador, dog tor deres Skibe kun
ncerme sig de ovrige brittiste Nedsættelser paa en Afstand af
3 engelste M ile . H vo r indbringende Newfoundlands-Fisteriet 

er, viser sig af folgende Talstorrelser. Frankrig bestjerftiger ved 

samme i Gjennemsnit 25,000 Sofolk i 500 Skibe og gjor et 
Udbytte af 1,000,000 Centner. Englanderne ligeledes 25,000 
Sofolk i 520 Seilstibe fra 100 t i l  180 Tons og 10,082 
aabne Baade. Deres Erhverv belober sig ogsaa t i l 1,000,000 

Centner. Amerikanerne udsende aarlig  t i l Newfoundland om
trent 2000 Skonnerter af 30 t i l  120 Tons Drægtighed; 

disse Skibe ere bemandede mev 37,000 Sofolk og hjembringe 
i Gjennemsnit 1,500,000 Centner Stokfist."

Det er vel sandt, at det newfoundlandste Fiskeri er be
gyndt og har udviklet sig i en meget tid lig  Periode i S lu t
ningen af det 15de Aarhundrede, men der er jo med Hensyn 
t i l  det gronlandste Fiskeri kun endnu ved Forsog stadfæstet, 
hvad der allerede 1653 var bekjendt*), at Betingelserne for 

et lignende Fiskeri ere tilstede under Gronland. Sammenligne 

v i derfor endelig h iin  engelste Besiddelses Tilstand med den 

gronlandste, saa komme v i t i l  folgende Resultat:

Newfoundland har en Befolkning af 82,000 Europceere;

*) Man eftersee: „O m  de vigtigste Reiser t i l  Gronland rc. af C. 
P ingel," Kjobcnhavn 1845, Pag. 98, hvor det hedder: „Den 26de 
J u li om Aftenen passerede de" (paa Danells anden Reise) 
„B aa ls R iv ier og stak derfra i  8>V ud tilsoes hvor de tra f en 
Fiskebanke, paa hvilken de fangede halvanden Lcest Fist; men nu 
maatte de af Mangel paa S a lt hore op dermed.



en Hovedstad, S t. Johns , med 18,000 faste Indbyggere og 
en udmcerket Havn der beskyttes af 200 Jldsvcelg. Udforselen 

fra denne Stad androg i 1842: lorret Fist for 2,800,750 

D o lla rs , T ran  for 1,666,565, Scelstind for 116,000, Lar for 
68,390, S ild  for 35 ,595 ; tilsammen for 4,196,300 D o lla rs . 
Jndforselen samme Aar belob sig t i l  for 3,471,675 D o lla rs . 
A f andre Nedsættelser ere Placentia, Harbour-Grace og T rin iry -

O

Harbour, hver med 3 a 4000 Indbyggere mcerkelige.
Gronland har som bekjendt en Befolkning af omtrent 200 

Europoeere, spredte paa smaa Handelspladse langs en Kyst

strækning af 200 M ile ,  og en Handelsomsætning af kun et 

P a r hundrede Tusinde Rigsbankdaler.
Sporge vi n u : hvad er Skyld i denne uhyre Forstsel i 

Udvikling? svare v i atter og atter —  „Monopolhandelen". — 
Newfoundlands Opkomst grunder sig fra Begyndelsen alene 

paa Kabliaufisteriek, dette har fort t il andet E rhverv, Scel- 

hundefangft m. v. —  og ene Kabliaufisteriet kan i Gronland 
fore r il et sorholdsviis ligesaa heldigt Resultar, naar dette 

aabnes for P riva re ; thi under Monopolhandelen v il dette 
Fiskeri kun blive et kostbart Legetoi, og det v il ende med 
Forskrækkelse, dersom det skulde falde Regjeringen ind,' ar drive 
dette i det Store for egen Regning ved indforte Fiskere, eller 
ved at drage Gronlcenderne fra deres naturlige Erhverv Scel- 

hundefaugsten. Monopolhandelen moegler ikke selv at gjennem- 
fore det gronlandste Erhvervs hoiere Udvikling.

Men desuagtet maa Monopolhandelen vedblive —  ved
blive endnu i endeel A a r ; thi vi have nu engang paataget os 
Omsorgen for den gronlandste Befolknings Velfcerd, og heri 
finde v i et andet Onde ved dette fra forste Fcerd saa uhel
digt valgte Handelssystem. Ved fuldkommen Frigivelse af H an 
delen strar, vilde nemlig Indbyggernes Skjcebne snart vcere af
gjort paa en sorgelig Maade. Befolkningen vilde uddoe, og 

ved Coloniernes S a lg  eller Bortforpagtning til en enkelt P r i-
10'



vatmand, vilde v i kun aflvse det ene M onopol med det Andet, 

af hvilke det ncervcerende dog har nogenlunde moralske G aran
tier for sig. Monopolhandelens Baand slynger sig derfor saa- 

ledes om det hele gronlandste Vcrsen, at de ene lade sig lose 
med den antydede Lemfceldighed: ved at bringe Handelen ind 
i et Overgangsstadium, der er istand til efterhaanden at frem- 
lede fr it  Erhverv og fr i Handel i Gronlanb.

V i  vide ve l, at hvad v i have anfsrt for at skaffe vore 
Ideer om dette Lands Handel i Almindelighed, og om M ono
polhandelens Ophcevelse i Tiden paa den her antydede Maade, 

Anerkjendelse, v il mode Modstand hos Monopolhandelens Lov- 

prisere; th i der er af saadanne baade mundtlig og skriftligsagt 
os, at Gronland i de senere Aar har faaet en ganske anden 

Skikkelse, end det havde for en Snees Aar siden, idet baade 

Gronlomdere og Colonister ere blevne kultiverede t i l den Grad, 
at der aulcegges Haver i Mcengde i Landet, al den simple 
Colonist endog nu holder baade Gieder og Hons, og at G ron- 

lcenderne snart ville gjore det samme —  ja det er endelig sagt 

os, ar v i ikke vare stikkede t i l at afgive en M ening i den nu 
nedsatte Commisston, fordi Grsnland nu var saa forandret, at v i 

ikke lomgere kjendle Forholdene. V i indromme gierne at al denne 
Herlighed er tilstede i Landet, men v i betragte nu engang ikke 

Handelen fra Monopolhandelens Standpunct, men fra det reent 

historiste, og Historien ferer uomstodelige Beviser for, at ingen
somhelst kolonisation kan vinde Fasthed, naar Europæerne ikke 
gjere sig t i l Herrer i den erhvervede Besiddelse og bygge Colo- 

niens Udvikling paa egen Virksomhed o g 'K log t —  og derfor 
oversee vi tildeels Monopolhandelens Bedrifter, der endog un
der de heldigste Omstændigheder ere saa begromdsede, at de i 
egentlig Forstand blot kunne have t i l F o rm aa l, at vcerge om 

en lille  Hob Gronlomderes Velvcere, saaledes som Bestyrelsen 
behager at opstille denne. En periodisk heldig Handelsballance, 
i Forbindelse med alle ovrige monopolistiske Herligheder, har i



vore Dme kun saare lidet at betyde; v i vide at A lt er bygget 

paa et bestandigt Held og paa den gronlandske Befolknings 
Vedligeholdelse; vi troe ikke paa nogen af Delene, men der

imod paa, at den T id  v il komme, dersom Handelen forinden 

ikke undergaaer en Forandring, at dette Korthuus v il falde 
sammen over Bestyrelsens Hoved.

Med disse Anskuelser tcenke v i os selvfølgelig de gron- 

landske Handelsforhold under en -aldeles forandret Skikkelse; 
Monopolhandelen nedscette vi t il en blot midlertidig T ils tand ; 

fr it  Erhvervs Jndrommelse, som den ncrrmeste Opgave, for 
ved dette gjennem en Overgangsperiode at fremfore almindelig 
Frihandel. P rivate Nedsættelser i Landet paa visse bestemte 
Puncter, til Understottelse for det private Fiskeries D r i f t ,  be
tragte v i derfor som den Foranstaltning, der snarest muligt 
bor fremmes —  og paa disse Anskuelser grunde v i altsaa P r in -  

ciperne for Monopolhandelens Forelse i den noermeste Frem
tid , og formene v i derfor disse i det Vcesentlige kunde stilles 
saaledes:

1) Monopolhandelen fortsoettes med de Forandringer og Re
former, som ansees nodvendigt strar at indfore, under 
stadigt Hensyn t i l en mulig Overgang t i l Frihandel.

2) Den Forbindelse der h id til har fundet Sted mellem F i- 
nantserne og Handelen hceves, og alle gjensidige For
pligtelser ophore, efterat en Opgjorelse har fundet 

Sted. Handelen begrundes paany ved en Capitalfond, 
dens Activer iberegnede t i l 650,000 R bd ., af hvilken 
Sum den aarlig tilsvarer Finantserne 4 pCt. Rente med 
26,000 Rbd.

3) Handelen med Gronloenderne fores som h id t il;  derimod 
fortsoettes Garnlangst, Kabliaufangst, og andre saa- 
kaldte europoeiske E rhverv, ikke loengere for Handelens 
egen Regning, end t i l det bliver muligt at overfore 
disse Erhvervgrene i private Hoender, og bliver da



*

Erhvervet at indlevere paa Handelen ved Colonierne, 
ind til videre ester en med Erhververne accorderet P r i is .  

Saalcrnge ovenncevnte Fangst drives for Handelens egen 
Regning erholder den en sårskilt Conto i Regnstaberne.

4) En O pfordring t i l  Danmarks Handlende udstedes snarest 
m uligt af Monopolhandelens Bestyrelse, for at opmun
tre denne Stand til at udruste Fiskeskibe t i l  Gronland, 

i hvilken angives de. Forpligtelser og Fordele under 

hvilke det tillades enhver Danst at fiste langs den 
gronlandste Kyst imellem den 62de og 67de Bredegrad, 
ligesom tillige 4 Handlende indrommes Tilladelse t i l  

at etablere 4 Fistecolonier paa 4 forstjellige Puncter 
af Kysten.

5) Handelsbestyrelsen indrommer disse Fistecolonier, lige
som ogsaa de private Fiskere, alle mulige Fordele, blandt 

hvilke v i her kun ville ncevne: Fisteprcemie i et vist 
Aaremaal.

6) Assurancefondet, der ikke maa overstige 250,000 Rbd., 

bliver Handelens Eiendom, og crediteres 4 p C t. Assu- 
ranceprcemie af T o u r og Retour for Vcrrdien af hvert 
Skib og Last, som udsendes og hjemkommer fra G ron- 
land.

7) Det Overstud, som rim eligviis v il fremkomme ved Be

stemmelserne i 2den og 6te Post, beroer i Handelens 

Kasse t i l  Udredning af de Udgifter, som Missionen, 
Lcegevcrsenet og Fiskeriernes Fremme maatte paafordre. 
T i l  disse forstjellige Branscher normeres for hver iscer 
en bestemt aarlig Sum , som ikke maa overstrides.

8 ) Alle paa Handelen hvilende saakaldte Velgjorenheds-

' foranstaltninger, indstrcenkes faa meget m u lig t, da
de dog paa en indirecte Maade falde Grsnlcrnderne t i l  
Byrde, og ei engang Lcegepersonalet bor i den ncrrmefte 
Fremtid udvides.



9) Hvert 5te Aar har et Udvalg af Folkethinget, med t i l 

kaldte handelskyndige Mcend og begge Grenlands J n -  

specteurer, at modtage Directeurens Beretning og O p 
lysninger om Handelens T ils tand , samt derncest at 

omhandle og beslutte, hvilke Forholdsregler der ber tages 
og hvilke Forandringer i Bestyrelsesmaaden der ber 
indtråde, i det paafelgende Qvinqvennium.

Dersom Monopolhandelen, styret efter disse Hovedprinciper 

er istand til at bcere, hvad der forlanges a f den, saa v il den 
i  Tiden opnaae en hcrderlig Begravelse; kan den derimod ikke 
opfvlde de Forpligtelser, der saaledes i  Overgangsstadiet stil

les den, saa er den jo dog hjemfalden t il Undergang og S ta 
ten bor da tage In it ia t iv e t for at hjcelpe t i l Gjennemforelsen 
af de Foranstaltninger v i have tillad t os at foreflaae som de 

meest mulige til Landets Opkomst og t i l  et hoiere Opsving i 

den mercantile og industrielle Virksomhed.
V i ville herncest tage det Sporgsmaal, som ncermest knyt

ter sig t i l  Ovenstaaende, under Omhandling.

Privates Adgang til Grontand og Betingelserne for deres
Etablering, m. m.

Den i 3die Afsnit ncevnte lille  S ild  8a1mc> a re tious , 

som hvert A ar soger den gronlandffe Kyst i saadan Mcengde, 
at den, som anfort, oses op i Konebaadene med Kitsere (Net 
bundne paa en Stage), og efterat vare torret paa Klipperne 
udgjor et af Gronlcrndernes vigtigste Næ ringsm idler, bevirker 
udentvivl, at foruden Sodyr af Hvalflcegten, ogsaa Kabliauen 
soger hoit op i Davisstrcrdet og scener sig paa Fiskebankerne 
der strcekke sig langs Landet, ind i Fjordmundingerne og mel
lem Oerne. N aar hertil foies, at Davisstrcedet oven for den 
620 afgiver et godt Farvand, der formedelst de altid langs



Landet, aldrig paa dette forende Vinde', og fordi det i A l
mindelighed, iscer ovenfor den 63" er temmelig i is f r i t ,  saa er 

det indlysende, at Kabliaufifferiet under den gronlandfke Kyst, 
af den der forst har g jort sig bekjendt med Farvandet og de 
mange Havne mellem Åerne, kan drives med Fordeel og maa- 

skee betydelig mindre Fare og Besværlighed, end under New- 
foundland og Is la n d .

Desuagtet er dette F ifle ri, som oftere bemcerket, forst be
gyndt for Monopolhandelens Regning i de sidste Aar. Aar- 

sagen hertil er ganste naturlig  den, at de tidligere Bestyrelser 
indsaae, at dette drevet for kongelig Regning umuligt kunde 
lonne sig og aldrig udvides t i l  . noget betydeligt under M ono

polhandelen af M angel paa materielle Krcefter med G ron- 
lands ringe Befolkning, medens en senere Bestyrelse desuagtet 

fandt, at burde scette dette Fiskeri i Gang, neppe for Fordelens 
S ky ld , men fordi fremmede Fiffere i ikke ringe Antal sogte 
Strcrdet og gjorde vor Uvirksomhed tilffam m e*). Kabliaufiffe

riet bor altsaa drives paa anden Maade.
D a  v i im idlertid i det Foregaaende have viist, at Kabliau- 

fifferiet har begrundet det Opsving i  Handelen, selvfolgelig og- 
saa i industriel Betragtn ing, som finder Sted paa Newfound- 
land, og da v i,  med den faste O verbevisn ing som kun en 
grundig Overvejelse af de foreliggende Facta kan affode, have 

udtalt, at de gronlandfke Anliggender ligeledes ene ved Landets 

Colonisation og dermed forbunden europcrifl Virksomhed, kan 
fore t i l  en hoiere Udvikling af Gronlands Produktionsevne, 
saa formene v i en omstændeligere M otivering  for Nodvendig- 
heden af f r i t  Erhverv i Gronland forsaavidt er overflodig, at

*) Engelske Fiffere vilde snart vise os hvad det gronlandfle Kabliau- 
> fiskeri duede t il,  dersom der indrommedes dem Tsrreplabser, men 

dette er noegtet dem, ligesom Englamdere, der vilde drive Lave- 
fiskeri i Fjordene, ere forvifte Kysten — og de'Fremmede vilde 
rimeligviis fremtidig blive borte fra denne.



v i kun endnu, i Betragtning af de tilsyneladende paradore 
Sammenligninger, behove med et P a r O rd at imodegaae den 

Beskyldning som 'rim e ligv iis  v il gjores os, at v i have ladet 

Folelsen lobe bort med Fornuften.
Det har aldrig faldet os ind at troe, at det grønlandske 

Fiskeri i Forbindelse med andet Erhverv, nogensinde kan naae 

det Newfoundlandske; v i ville ved hiin Sammenligning kun 
have forstaaet, hvad v i sideordnet med denne have udta lt, at 

uden det grønlandske Kabliaufisteri, drevet af Danste med danste 

Farto ier, v il Gronland altid blive en ussel Coloni for D a n 
mark, og at der dog virkelig, under de angivne nogenlunde 
lige V ilkaar, er en afstikkende Forffjel paa begge Landes Ud

vik ling, naar det blot tages i Betragtn ing, at der daglig i  

Fifletiden fra Newfoundlands Kyst udsendes over 10,000 Baade, 
medens Antallet af disse i vort nu begyndte Fiskeri indskræn

ker sig t i l 10 a 20 S tkr.
D er kan som sagt ikke vcere Tale om en Udvidelse af dette 

monopoliserede Fiskeri. Dette maa som sagt undergaae en 

radical Forandring og scettes i Forbindelse med Landets Co- 
lonisation, og v i skulle nu angive de væsentligste Momenter t i l  
Maaden paa hvilken denne Forandring bor foregaae.

I  Overeensstemmelse med 4de Post i de angivne P r in 
ciper for Handelens Forelse, formenes at burde udgaae fra 

 ̂ Handelsbestyrelsen, naar Planen iovrig t bifaldes af Regjering 
og R igsforsam ling, en Opfordring t i l Handelstanden i D an- 

A mark. om at udruste private Fiskefartoier t il Gronland. T i l  
Opm untring for disse, som v i vilde kalde: „almindelige Fiskere", 
udstilles Prcemier, een almindelig og een for den bedste Fangst. 
Den Ferfte formene vi kunde bestemmes pr. Lcest af Fartoiets 
Drcegtighed, den Anden efter bedst Fangst og deles i 3 G ra 
der, omtrent paa samme Maade som v i ovenfor Pag. 144 have 
seet Prcemierne for det engelste Fiskeri under Newfoundland i 

Begyndelsen ordnede. Visse Pladse i Landet, de samme som



v i senere skulle see indrommede t i l Kjobmandsnedscettelse, ud
viste af Juspecteuren og kyndige Fiffere, anvises disse t ilF if fe -  

torring.
Med disse Fordele kunde forbindes folgende Forpligtelser:
Fiskerne have at betragte Jnspecteuren for Sydgronland 

som den noermeste Dvrighed, der er bemyndiget t i l  at domme 

i  forste Jnstants i  alle de Stridigheder, som m uligv iis  kunde 
opstaae mellem Fifferne indbyrdes, eller mellem disse paa den 
ene Side og Colonisterne eller Gronlcenderne paa den an

den S iv e ..
Ingen  „alm indelig F iffe r" maatte, uden hoieste Nodven- 

dighed, anlobe Havne udenfor de Distrikter, som hore t i l  Fiffe- 

colonierne.
Handel med Colonister, der ere i den kongelige Handels 

Tjeneste og med Gronlcenderne, er aldeles forbudt — og S p ir i

tuosa maa under intetsomhelst Paafiud meddeles disse.
D a  det som ovenfor sagt er nodvendigt, at dette Fiskeri 

erholder en S lotte  i en med Tiden udviklet Landbefolkning, 

og da v i betragte Landets Colonisation af P rivate  som en 
nodvendig Betingelse for ethvert gronlandff Erhvervs hoiere 
Udvikling, have v i i Principerne for Handelens Forelse i den 

ncermeste Fremtid under 4de Post ogsaa angivet 4 Fiffecolo- 
niers Anlceg paa 4 Puncter af Kysten mellem den 62de og 67de 

Bredegrad. Det er umuligt at bestemme hvor disse Colonier 

burde anlcegges, dog formene vi Grundbetingelsen for An- 
lceget bor vcere, at de fjernes saa langt m uligt fra de nu- 

vcerende Handelssteder, for ikke at komme i Berorelse med disse; 
men vet der fornemlig bor tages Hensyn til ved Udviisningen 
er: den beqvemmeste Beliggenhed for Kabliaufifferiet og i For

bindelse med samme staaende andet Erhverv.
Betingelserne for Nedsættelserne turde for hvert Sted stil

les omtrent saaledes:
Den Handlende, som af Regjeringen tillades at anlcrgge



en af de omhandlede Fiskecolonier, anvises et tilstrækkeligt stort 

Terra in  t i l  Nedsættelse paa, og som giver P lads nok til ogsaa 

de „almindelige Fiskeres" Fiskeiorring. Jnspecteuren bestem
mer dette, dog saavidt muligt efter Overeenskomst med den 

Ansogende. Foruden Byggeplads indrommes denne et vist D i 
strikt paa begge S ider as Nedsættelsen, paa samme Maade an- 

viist af Jnspecteuren, i hvilket det tillades saavel Kjobman- 

den, som de Colonifter, som a f den gronlandske Handelsbe- 
stnrelse erholder Tilladelse til Nedsættelse i samme, at drive alt 

S lags Erhverv, de Sidste dog med Undtagelse afK jobm ands- 
handel.

Kjobmanden bor nemlig have Ret t i l  Enehandel i D i 
strikter med de mulige Beboere og de „almindelige Fiskere". 

Uagtet den Bestemmelse, som forbyder fremmede Fiskere at 
noerme stg Kysten i en v is Afstand, gives Kjobmanden dog 
Ret t i l ogsaa ar handle med disse, ja endog at tilforhandle sig 

deres Last, og i dette Diemcd tillade dem for en kort T id  at 
soge Havn, hvilket kun ellers i Nodstilfcelde maa skee.

Handelsrettigheden for Kjobmanden er permanent, Derimod 
Eneret t i l  Handel i Distriktet kun ind til videre for 5 Aar.

De af Kjobmanden og Andre i Landet boende, paa Fiskeri 
udsendte Dcrksfartoier, erholde Fiffeprcrmier lige med de „a l
mindelige Fiskeres"; desforuden udscetres en soers-kilt Proemie 

for Baadefiskeriel, der bestemmes efter del Anta l Baade, som 
hver Enkelt holder i stadigt Fiskeri om Sommeren.

E t as Jnspecteuren bestemt Anta l leiede Gronloendere maa 
i  de forsle 5 Aar benyttes som Arbejdere; derefter bestemmes 
det i 9de Post af Principerne for Handelens Forelse omtalte 
Udvalg, hvorledes der, saavel med Hensyn hertil som med A lt 
andet, bliver at forholde i nceste Qvinqvennium.

Ved Siden af disse Jndrommelser soettes Kjobmanden og 
ovrige Beboere af et D istrikt folgende Forpligtelser:

Det samme gjcelder for disse, som for de „almindelige



Fiskere" med Hensyn t i l  Jnspecteurens Embedsmyndighed, at 

Enhver har at rette sig efter hans Anordninger og at betragte 
ham som den ncermefte Vvrighed.

Jngensomhelst Handel med Landets Indfodte eller med 
de i den kgl. Handels Tjeneste vcerende Colonifter maa af Be
boerne drives, under M u lc t for Overrrcedelfe af dette Forbud 

og, som ovenfor bemcrrket, under intetsomhelst Paaskud med
deles de Jndfodte Spirituosa.

Kjobmanden forbinder sig t i l  at holde idetmindste eet 
Dceksfartoi paa 20 Lcester eller derover i stadigt Fiskeri 3 a 

4 Maaneder om Aaret, samt efter Evne sorge for Baadfiske- 

riets Udvikling.

H an har ingen Myndighed over Distriktets eventuelle Be
boere, og disse have Ret t i l  at afscette de af dem selv erhver

vede Producter t i l Handelscolonierne, naar de ikke kunne op- 

naae tilfredsstillende Priser for disse hos Distriktets Kjobmand.
For at forebygge Stridigheder mellem Beboerne om Fange- 

stedernes Afbenyttelse, bestemmes, at den som forst har be
gyndt al drive Fangst paa et S te d , ikke af Andre kan bort
vises fra samme; iovrigt overlades flige Sager t i l  Jnspecteu

rens Kjendelse.

I  hvert Fiskedistrict anscettes endelig af den kongelige gron- 

landske Handel en C o n t r o l l e u r * ) ,  som har at paasee at 
de D istriktets Beboere paahvilende Forpligtelser ikke tilsidesat

tes eller omgaaes; at holde Control med Angivelse t i l  Fiske- 

prcemiers Erholdelse, samt i det Hele taget at gjore In d s til
ling t i l  Jnspecteuren om ethvertsomhelst Anliggende der an- 
gaaer Fiskerierne og deres Udvikling. Denne Controlleur mene 

v i passende kunde lonnes med 600 Rbd. aarlig og fuld O ff i-

*) Disse Controlleurer kunde formeentligen vcelges blandt de ved 
Handelscolonierne ansatte dueligste Assistenter, som remplaceres 
af Andre fra Danmark.



ceers Deputal, hvilken Lonning den kgl. Handels Kasse havde 

at udrede i de ferste 5 Aar ,  medens Districtets Kjobmand 
havde at skaffe ham fr i B o lig , lug de Betjenterne ved H an- 
delscolonierne have.

Ethvert nyt Foretagende medierer i Begyndelsen mang

foldige Jnconvenientser som maa overvindes; det samme vilde 
blive Tilfceldet med det private grenlandffe Fiskeri. V i an

tage im id lertid , at ovenstaaende Betingelser ere saaledes stil
lede, at enhver der har Lyst, Evne og fornoden Capita l at be

fatte sig med gronlandsk Erhverv, med temmelig Tryghed, for

nemlig forsaavidt Nedsættelsen i Landet angaaer, kan indlade 
sig paa Foretagendet.

Det i tin T id  oprettede Kall-Ovenske Etablissement mod
beviser ikke denne Anskuelse. Jndsnoret as Monopolhandelen i 
dets Virksomhed, anlagt paa et for Erhverv mindre gnnstigt 
Sted, i og for sig selv under en mindre heldig Bestyrelse, ud

viklende en altfor ringe Virksomhed og savnende M idlerne t il 

denne —  maatte det mislykkes. — Fiskeriet maa drives syste
matisk; i Maanederne M a i, Ju n i, J u li  og August: Kabliau- 
og Larefiskeri, i September og October: Stcengegarnfangst, og 
i Lobet af Vinteren, hvor Lejligheden er dertil, Jisgarnfangst 
i Fjorde og Bugter.

Uagtet det under Monopolhandelen stedfindende ringe Be
kendtskab med de gronlandske Erhvervkilder, v il man dog, enten 

i Hanvelsdirectionens A rch iv*) eller Inspektoratets ved G M -  
haab, finde Angivelse as endeel Fiskebankers Beliggenhed un
der Kysten; endvidere i el lille  S k rift af Amtmand Ployen

'") Endnu 1840 opbevaredes dette Archivs oeldre Deel i et Aflukke 
paa Vsrsloftet, hvor det tildcels var henkastet i en Bunke paa 
Gulvet; vi vide ikke om det senere er ordnet, i modsat Fald vilde 
det rigtignok vcere et besværligt Arbeide, af dette at ffaffe sig 
Underretning om gronlandske Sager.



paa Fceroerne „Reise t i l  Shetlandsoerne og det nordlige Skot

land", samt i ovennævnte S k r if t :  „Am erika", 3die Levering, 
temmelig fuldstændig Underretning om Fiskeri og Fiflebehand- 
ling baade paa Shetlandsoerne og i Newfoundland.

I  forstncevnie S k rift ville v i desuden gjore opmcerksom 

paa en Beskrivelse af de Baades Construction, som bruges 

baade paa Fceroerne og Shetlandsoerne, fordi v i finde dem 
meget hensigtsmæssigere t i l det gronlandfke Fiskeri, end vore a l

mindelige svenske Baade, der ikke ere flikkede til at bevceges 

fremad ved Roekraft.

Udenfor Henspnet til Gronlands Erhvervkilders Afbenyt

telse og Udvikling- formene v i iovrig t ogsaa, at det omhand

lede Fiskeri kunde have sin Nytte for vore hjemlige Forhold, 

fornemlig i Betragtning a f, at dette var istand t i l ligesom 
h iin l engelske, at flabe en Planteskole for vore Orlogsmatroser. 

Netop i denne T id  fores temmelig hoeftige Debatter i Dagbladene 
om „Danm arks S o fo rsvar", i hvilke M arinens hoiere O ff i

cerer endog deeltage; disse Debatter dreie sig imidlertid ncesten 

ene om de forfljellige S e il- og Dampskibes Anvendelse i vore 
Farvande, medens v i ikke et eneste Sted have seet omhandlet 
det levende Element i Soforsvaret: vor Orlogsmatros. For- 

saavidt denne Gjenstand kommer t i l  at vedrore dette S k rift, 

skulde v i derfor tillade os nogle Bemærkninger om Udskriv

ningen t i l  Sokrigstjeneste.
I  Fredstid har Danmark selvfolgelig befarne Matroser 

nok til Bemandingen af de faa Krigsskibe v i aarlig udsende, 
og disse tages uden Naade fra Koffardifarerne. Der begaaes 
allerede herved en Uretfærdighed, idet Landets Kystbefolkning, 

der ernoerer sig ved Fiskeri, flaanes paa hines Bekostning —  
og dog er dette ikke det vcerfte Onde ved denne eensidige Ud
skrivning. N aar K rig  udbryder og fordrer en mere udvidet 

Udskrivning, saa maa der nemlig tages til det ubefarne M and

flab ved Fifleleierne, der hver for sig da er ligesaa fremmed
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som enhver anden uerfaren M and ombord i en Raaseiler. V i  

ere netop istand t i l  ved et Erempel at vise Fiskerbefolkningens 

ringe Befarenhed. 1843 maatte v i i et Embedsanliggende 

soge Oplysninger om Mandstabets Befarenhed i Sjcellands 
D istrikts 46de Lcegd, og viste denne sig da saaledes: blandt 

omtrent 200 sopligtige Ind iv ide r befandtes samme Aar kun 

een M and med 3 O rlogstogter, 2 med 2 Togter og 3 med 

hver 1 T o g t; i det Hele kun 2 fuldbefarne M atroser; medens 

af hele Resten ikkun en halv Snees Stykker havde gjort en 
enkelt Englands- eller Kjobenhavnsreise. Det kan na turligv iis  

ikke komme i Betragtning, at Patentet ved at folge med et 

Farto i opnaaer Befarenhed, medens Eieren af samme maastee 
imidlertid tcerster hos Bonderne, et Arangement der er meget 
vel stikket r il at omgaae de givne Bestemmelser med, for at 

opnaae Fritagelse for Landtjenefte. D a  nu Fisterne indsee, at 

den bedste Vei t i l  Fritagelse for Orlogstjenefte er den, at blive 
saa lid t befarne som m ulig t, saa blive de na tu rligv iis  ved 

Ferdrenearnen, givte sig i en ung A lder, og formere Verden, 

hvoraf folger, da vore Fiskerier ikke afgive et eneste Provuct 

af mercantil Vcerd i Udlandet —  ei engang S ilden efter S la 
vernes Emancipation paa de vestindiste Oer —  at i alt Fald 
de nordsjællandske Leier ftaae meget ncer Grcendsen af O ver
befolkning, saa meget mere nu , da Valget imellem Land- og 

Sokrigstjeneste er overladt t il Enhvers Godtbefindende, en Be
stemmelse, der allerede viser sin V irkning ved at trcrkke de unge 
Landkarle t i l Sokysten.

Ved Landets andre Sokyster ere Forholdene vel ikke stort 
anderledes, og v i maatte meget feile, om vore Soofficerer i 
sidste K rig  ikke have gjort den E rfa rin g , at den seneste Ud
skrivning til Linieskibet „S k jo ld ", var af meget ringe Gehalt, 
og ar det vilde seet heelt m is lig t ud med Hensyn t i l befarne 

Folk, hvis Resten af vore Linieskibe skulde voeret i Soen.

Under stige factiste Omstcendigheder er det vi formene, at



en Udvikling af del gronlandske Fiskeri vilde kunne forskaffe 
Landet en Planteskole, i hvilken vore Hjemmefiskere, med de 
heldige Egenskaber de besidde, kunde dannes t i l  brugelige Folk 

for vor Orlogsmarine. Det behsvedes blot at gjores til en 

Betingelse for de gronlandske Fiskere, at hver 4 eller 5 M and 
ombord i et Fiskerfartoi skulde voere ubefaren — og for 

Hjemmefisterne, at de, for ikke med det 22de Aar ar blive 
udskrevne t i l  Landkrigstjeneste, forinden skulde have gjort 2de 

Reiser med Fiskefartoier enten t i l  Is la n d  eller Gronland, af 
hvilken Bestemmelse maaskee ogsaa vilde felge, at ikke saa- 

mange Sofolk som nu sogte udenlandsk Tjeneste.
Endelig vilde ogsaa selve den gronlandske Handel i en 

v is Retning hoste Fordeel af det private gronlandske Fiskeri. 

D a  nemlig Mangelen paa Skiberum til Tourfragten ofte er 
meget folelig og Fisterne i Almindelighed vilde gaae ballastede 
t i l  Gronland, saa vilde Handelsbestyrelsen altid finde Leilighed 

t i l ,  for en b illig  Fragt at faae overfort t i l  Landet hvad dets 
egne Skibe ikke kunde rumme, og en Jndknibning paa For- 

sendelsen af nodvendige, men volluminose Varer, vilde saaledes 
kunde bortfalde.

Handelens Bestyrelse og Contoirhold.
*

Det er en Selvfolge at v i ved nu at gaae over til 

at omhandle hvad der udelukkende kun vedkommer M onopol

handelen, henholde os t i l  de Anskuelser v i ovenfor have sogt 

at forsvare og derfor kun, betragtende denne Handel i et Over
gangsstadium, fornemlig stille os den O pgave, at udtale os 
om de Reformer der ncermeft have Indvirkn ing paa denne 
Handels oeconomiske Forhold og en bedre Tingenes Orden. —  

V i ville forst omhandle Handelens Bestyrelse, som v i troe bor 

undergaae en voesentlig Forandring.



En dygtig og indsigtsfuld Bestyrelse, er under alle Om - 

stcendigheder en Hovedbetingelse for Handelens Velvcere; den 

bliver det i en end hoiere G ra d , naar Handelen med Held 
skulde fores gjennem en Overgangsperiode, som den ovenfor 

antydede, og derfor betcenke vi os ikke paa at foreslaae: een 

— kun  een D i r e c t e u r .

V i have nemlig oplevet, i Spidsen for Handelen at see 
stillet 3de Directeurer og denne desuagtet at vcere uden anden 

Bestyrelse, end en gammel, godmodig Correspondents; v i have 
oplevet, at see denne Handel forsynet med dens scedvanlige 3de 

Directeurer, medens hele Byrden af Bestyrelsen paahvilede' den 
vngste af disse —  og vi have endelig oplevet, og vceret Vidne 

ril, al en Opposition har vannet sig i selve D irektionen, der 
hoist rimeligt indvirkede forstyrrende paa Handelens Forelse. — 

V i for vor Deel betragte derfor enhver Directeurpost, som 
tilfeies den ene administrerende, som en Sinecure, og en 
Handel maa ikke belastes med B yrder, som ikke ere med

virkende.
Foie vi he rtil, at den gronlandffe Handel i Omfanget 

af Forretninger dog kun er at ansee som et Handelshuus, 
endog som et, i Forhold t il mangfoldige udenlandske, temmelig 
invffrcenket, saa v il neppe nogen med Grund kunne modsige, 
at Handelen i alle Tilfcelde er bedre tjent med en Directeur, 

der vel ene maa bcere Ansvaret for Handelens hensigtsmæssige 
Forelse, men som tillige kan bevcege sig frir.

Hvilke Egenskaber denne Directeur bor besidde, er iovrigr 
et Sporgsmaal om hvis Besvarelse der kan .vcere forsijellige 
M eninger; det er derfor blot en individuel Bemcerkning, naar 
vi tillade os at anfore: al et administrativt Talent, begavet 
med blot almindelige Handelskundskaber, v ift vilde vcere ar 
soretrcekke endog et Handelsgeni.

Directeuren formene vi ikke som nu bor nyde Procenter

N



af Handelens Overskud, men scettes paa fast Gage af maastee 

3000 Rbd. aarlig.

Ved Inddragelsen af de 2de Directeurposter, kan det ei 

engang i oeconomisk Betragtning have noget imod sig, at et 

nyt Embede oprettes, uden hvilket Bestyrelsen tilvisse ikke 
kan kaldes velordnet, nemlig en Erpeditionssecretairpost.

Temmelig noie kjendt med Fortidens M isligheder i de 

forstjellige Bestyrelsen underordnede Brancher, kunne v i intet 
Oieblik voere i Uvished om, at det altid har vceret og endnu 

er en absolut Nødvendighed, at Bestyrelsen tilforordnes en 
Embedsmand, der kan have noie T ilsyn med Gangen i Ud- 

forelsen af alle lobende Forretninger, i  Særdeleshed i oecono- 

m ifl Betragtning. H id t il har vel een af Directeurerne paa

taget sig noget lignende, f. E r. efterseet enkelte Dele af 

P rov ian t og Varesorter, som skulle sendes t i l G ronland; 

afgjort disses Jndkjob; men det er let at skjonne, at der ud- 

fordres noget ganske andet, ved det T ilsyn v i underforstaae 

her, nemlig en Jndtrcengen, om v i saa maae kalde det, i  det 
mindste Detail,

V i  vilde blot med Heusyn hertil betragte Skibenes Ved
ligeholdelse, Reperationer og Udredning. Handelen lonner en 

Tommermester, efter hvad v i have hort med 400 Rbd. aarlig, 

for at afgive sin M ening om de Reperationer Skibene hvert 

A ar maatte trcenge t i l ;  denne M and er Mester paa en noer- 

liggende Tommerplads —  og Skibene sortomres derfor selv- 
folgelig paa denne. —  D er stal dog virkelig en stcerk T ro  t i l  

at finde et saadant Arangement betryggende, Manden voere 

iovrig t saa redelig han v il.
Endvidere udleveres Tougvoerk og alle andre Fqrnodenhedcr 

paa Reqvisition t i l  Skibsforerne; Regningerne revideres i sin 

T id  i Revisionscontoiret, ere disse rigtige ansees Forbruget 
t i l  Skibene ogsaa at voere det. J a ,  der fores ei engang 

Control med de under Skibenes Udredning og ved andre



Leiligheder daglig benyttede Sjovere; Antagelsen af disse over

drages t i l Skipperne og det overlades t i l deres Redelighed 
ikke at anfore flere paa Sjoverregningen, end der virkelig 

benyttes.
V i  ville lade det beroe ved disse Bemærkninger og stille 

den intenderede Erpedilionssecretairs*) Functioner saaledes:

Control med alt hvad der maatte angaae Kjob og Salg, 

med Varernes Godhed og Brugbarhed, med disses Indpakning, 

med Pladsarbeidet, med alt hvad der angaaer Skibenes Ud
redning, Vedligeholdelse og Neperationer —  samt i Forening 

med Forvalteren paa Udrebningscontoiret at overveie Lastens 
Fordeling i Skibene paa den med Hensyn t i l Coloniernes 
Beseiling bensigtsmcessigste Maade. Det var endvidere onste- 

lig t om han tillige kunde paatage sig Correspondentforret- 

ningerne, ligesom han ogsaa maatte overdrages at udfore de 

uopsoettelige Administrationsforretninger i  Directeurens mulige 
Fravcerelse, s. E r. i Svgdomstilfcrlde. —  Erpeditionssecretairen 
maatte altsaa baade kjende t i l Skibseqvipering og t i l de 

locale Forhold i Gronland. En fast Gage af 1200 Rbd. 
aarlig formene v i kunde vcere passende for denne Embedsmand.

A t en saadan Forandring i Bestyrelsen vilde medfore en ikke 
aldeles ringe Besparelse, er en Selvfolge. Efter M a jo r Fastings 
Opgaver, i Berlingfle politiste og Avertissementstidende for 

28de December 1848, at Directeurgagerne med Tillceg af 4 
pCt. af Handelens Overstud (dette anflaaet t i l 40,000 Rbd.), 

vilde denne Besparelse kunne anflaaes t i l  omtrent 4000 Rbd.; 
Fceroernes Andeel, 2475 Rbd., maae v i,  som alt andet 
disse Oers Forbindelse med Handelen vedkommende, lade ude

0 »Et Navn er Bagatel, det har Enhver"! — siger Baggesen — 
man kalde derfor denne Embedsmand hvad man v il:  — Under- 
dirccteur, Eqvipagemester, Fuldmeegtig — vi sinde den brugte 
Bencevnelse meest hensigtsmæssig.



af Betragtning, da denne Handel rim eligviis snart v il vcere 

fr i —  og Directeurgagerne neppe derfor vilde blive nedsatte.
Da Udgivterne, det egentlige Contoirhold vedkommende, 

ere os temmelig ubekjendte, ligesom det ligger udenfor vor 

Omsigt at bedomme, om Regnskabsvæsenet kan simplificeres i 

nogen betydelig G rad , bor vi afholde os fra , at yttre os i 

denne Retning; kun forekommer det os, at der endog uden 

Forandring i Regnffabsforelsen kan indtrcrde en Besparelse i 
dette af 5 a 600 R bd ., ved at flaae Bogholderiet og Revi

sionen sammen og hertil anscette en Revisionsassisient. A t 

ingen af de ved Handelen voerende Embedsmcend og Betjente 

iovrigt bor nyde Procenter, men staae paa fast Gage, er vist 

almindelig erkjendt.

V i maae af samme Grund som angivet, undlade at yttre 

os om den overordnede Bestyrelse, idet vi blot bemcerke, at 

det svnes rigtigst, at Indenrigsministeriet anscetter Coloni- 

beftyrerne efter Forflag af Jnspecteurerne gjennem Bestyrelsen, 

men at derimod som h id til Jnspecteurerne raade over Assisten

ternes Anscettelse og Forflyttelse.

Jnspecteurerne i Grsnland.

A t en Jnspecteur, naar han forresten er en dygtig og 

kundskabsrig M and, med de Embedsfunctioner v i ovenfor have 
omtalt, kan have en heldbringende Indvirkn ing paa Handelens 

Forelse, er en Selvfolge, og at det fornemlig er Jnspecteuren 

i Sydgronland, paa hvis gode eller onde V illie  for Landets 

ovenfor omhandlede Kolonisations Fremgang eller Mislykken, 
Vcerkct for en stor Deel vilde beroe, er ligesaa lek at skjonne. 

Det vilde derfor vcere scerdeles heldigt, hvis den ncervcerende 

Jnspecteur i Sydgronland, kunde vindes for Kolonisations- 
foretagendet, naar Udforelsen af Regjeringen var besluttet; thi



uden dette, uden en levende Erkjendelse af Colonisationens 

heldbringende Indvirkn ing paa Landets Opkomst, v il han 
vcrre istand t i l paa mangfoldige M aader, at hcemme Udførel

sen allerede i Fodselen.

Jnspecteuren i Sydgronland gageres saaledes, at 2 P ro 

cent af Jnspectoratets aarlige Indhand ling , efter den P r iis  

som samme anscettes for i Handelens Boger, er Hovedind- 

tcegten, medens den faste Gage kun er 400 Rbd. Efter denne 
Gageringsmaade kan denne Embedsmands Jndtcegker, fr i 

B o lig , Kost og andre Emolumenter iberegnede, anflaaes t il 
3500 Rbd. aarlig. —  Jnspecteuren i Nordgronland er der

imod, ifolge kongelig Resolution af 1843, sat paa fast Gage, 
der med Emolumenterne andrager omtrent 2500 Rbd.

V i finde den sidste Gageringsmaade —  uden Procenter —  
rigtigst; thi da en Jnspecteur .stal paasee Handelens Tarv 
ogsaa med Hensyn til de af Handelens Folk og leiede Jnd- 
fodte erhvervede Produkter, og han altsaa, om Handelen end 

tabte meget betydeligt ved de af ham selv paabudte Fange- 

maader, altid vilde vinde i Procenter, saa maa det saavel i 

denne som enhver anden Betragtning ansees u rig tig t, at 
Jnspecteurerne lonnes ved disse*).

Samme Gageringsmaade som i Nordgronland, bliver rime- 
lig v iis  ogsaa ved noeste Vacance indfort i Sydgronland; den 

er under ncervcerende Forhold vel tilstrækkelig, men skulde 

Gronland koloniseres vilde Jnspecteurposten, i alt Fald i Syd
gronland, blive af overordentlig Vigtighed, og man v il derfor 
vist finde, iscer naar tillige tages Hensyn til, at alle Fornoden- 
heder i Gronland ere indtil 50 pCt. og derover dyrere end i

*) M ajor Fasting, forhenværende Jnspecteur i Nordgronland, er 
vel af modsat Mening, see Bcrlingfle Tidende for 1848, N r. 
321. — Man domme os imellem.



Danmark, at den faste Gage, som kun er ansat t il 1600 Rbd., 
burde forhores t i l 2000 Rbd.

I  Betragtning af vort Colonisationsforslag, vilde v i 
iovrigt anbefale, at en vis Sum  blev tilftaaet Svdgronlands 

Jnspecteur, som han fr it  kunde disponere over t il Under- 

stoltelse for de Colonister, som af Handelsdirectionen tillodes 
at nedscrtte sig enten i Fjordene eller ved de intenderede Fiffe- 

colonier, for at drive privat Erhverv. V i formene, at denne 

Sum  kunde bestemmes t i l omtrent 1000 Rbd. aa rlig , for 
det Forste i 5 Aar.

Over- og Underbetjentenes Femling og Pensionering.

V i have ovenfor berort Overbetjentenes Lonningsmaade, 

v i ville >nu omstændeligere behandle denne Gjenstand i For

bindelse med Penstonsvcesenet, idet v i a f et Inserat v i i sin 

T id  lod indrykke i „Kjobenhavnsposten"*) her ville gjentage 

hvad v i allerede have yttret om samme.

3  Almindelighed ledes den vordende Handelsbetjent 
t i l  at soge Ansættelse i Gronland ved Bekjendtstaber, eller 

Mangel paa anden Levevei i Hjemmet. Ofte godt vant i 

dette, falder Begyndelsen, naar han som Assistent kommer t i l  

Landet, ham temmelig tung; de tidligere og sildigere Togter 
i Aarets Lob medfore Kulde, Vaadt og ofte ham uvante 

Farer; det koster ham derfor forst endeel Overvindelse, at 

scette sig ind i de ham uvante Forhold, t i l  hvilket iovrigt en 
fast Sundhed er en Betingelse. Han kan saa temmelig gjore 
Regning paa, at komme t i l at vegetere som Assistent i 5, 

6 a 7 A a r" ( i  den senere T id  lomgere); „ i  denne T id  ere 

hans Jndtcegter kun, som man siger, af Haanden i Munden.

*) See dette Blad for Aaret 1849, N r. 170.



E r han endelig >saa lykkelig at faae en af de mindre Colonier 

at bestyre, maa han, hvis han attraaer at gifte sig, hvortil 
Handelsdirectionens Tilladelse forst's ta l erhverves, strar op- 

offre rigeligt eet Aars Jndtcegter t i l Hjemreisen og Opholdet 

Vinteren over i Danmark, og forst efterat dette Offer er bragt, 

kan han begynde at drage den Fordeel af Ansættelsen, som 

Coloniens Jndtcegter og hans storre eller mindre Forbrug 

giver Lejlighed til. H a r han Held med sig og er virksom 

nok t i l at sorge for Produkternes rigtige Indsam ling og 
Behandling, kan han endelig efter 8 a 10 Aars Forlob have 

samlet sig en lille Capital og ikke sjeldent en ftor Borneflok —  
og nu vender Tanken sig til Hjemmet. Vel vidende, at han, 

naar Bornene skulde hjemsendes t i l Opdragelse, maa tilbringe 

Resten af sit Liv i G ronland, vcelger han omsider eet af 

tvende Drommebilleder: H an reiser hjem —  stolende paa et 
kongeligt Tilsagn og maastee tillige paa sin Forretnings

dygtighed; han soger og soger, men finder In te t ,  og maa 
endelig ansee det for en stor Lykke at begynde sin Cariere 

i Hjemlandet ved en af Handelens Pulte som Ertrastriver."

„E lle r, han reiser hjem —  i den Forudscetning, med sin 
lille Capital af nogle saae Tusinde Rigsdaler at maatte 
kunne, som saa mange andre, scrtte sig ind i en privat Levevei. 
Ved dette Valg lcerer han snart at indsee, at Tiden under 

Opholdet i Gronland er loben fra ham, at han nu er frem
med for den ved Vane erhvervede Snuhed, der lcerer hine 
andre at lcempe sig efter Omstændighederne — hans lille  
Capital er derfor som I ld  i Barnets H aand, og om faa 
Aar ftaaer han paa samme T r in  af Lykkestigen som hans 
Collega, der har valgt det forste A lternativ."

„Saaledes omtrent stiller sig den gronlandste Handels
betjents V ilkaa r, med de saa Undtagelser jeg har berort, t i l 
ligesaa stor Skabe for Handelen, som for den celdre Koloni
bestyrer; thi naar denne In te t har at haabe eller ventes v il



han indskrænke sin Virksomhed t i l den blotte Leven, og H an

delen v il ikke, fordi den gamle Betjent staaer iveien „„tilflyde  

nye Krcefter"", der ere saa nodvendige naar en Stagneren og 
maaskee Tilbagegang ikke stal indtrcede."

„D en  Forandring, eller om man v il Reform, jeg har 
hentydet t il og som forekommer mig lige onstelig, saavel for 

Handelen som Handelsbetjentene, er folgende:"

„Colonibeftyrerens væsentligste Jndtcegter bestaae i 5 

pCt. af den Colonies Indhand ling , som han bestyrer, og en 

trediedeel Overmaal af hver B a llie  Spcek, som ligeledes ind

handles, det v il sige Ballien maaler I  Vs Td. og Bestyreren 

tilsvarer kun een T d ., rigtignok imod ogsaa at tilsvare Lcek- 

kagen, men der bliver dog altid et betydeligt Overstud."

„D e  reglementerede Vartpenge" (Pensionen) „der udredes 

af Handelens Pensions- og Fattigkasse og til hvilken de 

Procentnydende bidrage ved en Afkortning i Procenterne, ere 

derimod kun fra 50 til 150 Rbd. a a rlig ; denne sidste Sum 
opnaaes desuden iike forend efter 10 AarS Tjenestetid, tildeels 

som Colonibestyrer."

„Modscrttes disse V ilkaar hinanden, formener jeg, at de 
Sidste kunde forbedres paa de Forstes Bekostning, nemlig ved 

at indstrcenke Procentandelen t i l det Halve og Overmaalet 

t i l  en Trediedeel, ved hvilket Handelen vilde indvinde en saa 
stor Sum  a a rlig , at Vartpengeue betydeligt vilde kunne for- 

hoies."
.,En yderligere Bestjcering af Procenterne vilde ikke vcere 

tilraadelig, da det fornemlig er disse der stal anspore t i l D ris
tighed, og de desuden, iscer ved de ringere Colonier, vilde 
vcere nodvendige t il et blot tarveligt Udkomme. E i heller 
Overmaalet bor anscettes lavere, dcels af samme Grunde, 
deels fordi dette kunde foranledige Bestyrerne til at tage for 

stivt M a a l af Gronlcrnderne":
„D a  jeg selvfolgelig ikke, af Mangel paa O plysning om



de respektive Coloniers Produktion i de senere Aar ,  kan op

stille en tilforladelig Beregning over hvor. hoit Handelen, som 
Folge af de antydede Besparelser*) kunde anscrtte Vartpengene 

for de fra Gronland hjemkomne Betjente, stal jeg kun bemcerke, 

at M in im um  for disse maatte kunne blive sra 100 til 600 

Rbd. aarlig i Forhold til Tjenestetiden, og at jeg formener at 
Bestemmelserne for Berettigelse til disse maaskee kunde vcrre 

omtrent saaledes":
„1 ) Handelsbetjente, som ikke have staaet i over 5 Aar i 

Tjenesten, ere uberettigede til at nyde Vartpenge 

(Assistenterne burde desaarsag efter 3 Aars Tjeneste
tid , i hvilken T id  de kunde staae som konstituerede, 

tilkjendegives om de ansaaes duelige t i l Tjenesten, eller 

i modsat Fald afskediges)."

„2 )  Efter o Aars Tjenestelid, naar antagelige Aarsager

gjore Hjemgang nodvendig,- er enhver Coloni- 
bestyrer, Underkjobmand og Assistent berettiget
t i l en aarlig Vartpenge a f................  100 Rbd.

„  6 Aars Tjeneste................................... 150 —

., 7 —  —    200 —

„  8 —  —    250 -
„  9 —  —     300 —
„  10 —  —  .....................................  350 —

„  11 -  -    400 -
„  12 —  —   450 —

*) Da jeg desuagtet har maattet calculere disse Besparelser, har 
jeg brugt Nathansons Opgivende, efter hvilket Vcrrdien i Gjen- 
nemsnit af de 6 Aar fra 1836—1841 var 242,990 Rbd. aarlig 
af de hjemsendte Produkter, hvoriblandt 6,970 Tdr, Tran. Efter 
Fradrag af de omtrentlige Garnproducter og Procentafbrag, har 
jeg herefter anslaact den aarlige Besparelse til omtrent 6000 
Rbd., der med et Personantal af 25 3 30 Tjenende synes at 
vise et for Handelen gunstigt Forhold.



Efter 13 Aars Tjeneste................................  500 Rbd.
„  14 —  —  ................................  550 —

„ 1 5  —  —  under alle Omstæn

digheder 600 —  "  
„N aa r den Afkortning, som hidtil er ydet af Procenterne 

t i l  Pensions- og Fattigkassen vedblev, formener jeg, en Enke
pensionsfond vilde, i Forbindelse med ovenncrvnte Arangemcnt, 

kunde oprettes, som gjorde det muligt for Handelen ogsaa at 

forhoie Pensionen for Enkerne efter afvode Handelsbetjente 

saameget, at denne noget mere end h id til turde sammen

lignes med den Underftottelse Enker efter andre Embedsmcend 
erholde."

„Jeg tvivler ikke om, at de for Tiden i Gronland 

vcerende Handelsbetjente vilde finde en saa stor Afkortning i 

deres Jndtcegter temmelig stcerk, men jeg tor forsikkre, at de, 

dersom de ligesom jeg, havde gjennemgaaet hele Skolen, vilde 

finde Bytte t fordeelagtigt. A t en saadan Capitulation paa 

den anden Side synes at love Handelen ftorst Fordeel, i det 

Regjeringen altid kunde inddrage de vigtigste Vartpenge, ved 

at give de duelige Subjecter Embeder, er vel sandt, men der 
vilde ogsaa fra dens Side maatte bringes ikke ubetydelige 

Offere, dersom just de nulevende Handelsbetjente skulde nyde 

godt af Reformen." —  —  —
Det stjonnes le t, at denne Beregningsmaade for Lon- 

ninger og Pensioner er at betragte som en Capitulation, 
grundende sig paa en mangeaarig almindelig Vedtcegt, og at 

vi i Folge samme paa en Maade tilkjende Overbetjente en 
S lags Ret t i l at tage In it ia tiv e t for gjennem Ansognings- 

veien, at fremvirke en Forandring i  Vilkaarene. Paa den 

anden Side er det uncrgteligt, at en saadan Vedtcegt ingen 
Ret hjemler, idet den maa falde for hvilkensomhelst Regerings
beslutning, og v i ville derfor, hvis Regjeringen skulde attraae 

en anden bestemtere Form for Betjentenes Lonning og Pension



anbefale, at lade det foroeldede System tildeels blive udenfor 

Betragtning og opstille et n y t, grundet paa Billighed og 

Hensynet t i l Leven og Birken i et i Grunden lidet hyggeligt 

Land.
E t saadant nyt Lonningsregulativ kunde v i na tu rligv iis  

ikke, af Mangel paa de fornodne O plysninger, give; det er 

os derfor kun forbeholdt, -at angive de Principer efter hvilke 
et saadant, efter vort Skjon, burde udarbeides.

V i ansee det saaledes for aldeles a fg jo rt, at ligesaa 

uhensigtssvarende som Lonning ved Procenter er for Alle andre 
i  Handelens Tjeneste vcerende Folk, ligesaa nodvendig er denne 

Lonningsmaade for dem, der have med den directe Indhand

ling i Gronland at bestille: Colonibestyrere og Assistenter; 

Procenterne ere den eneste Spore t i l  Virksomhed og uden disse 

vilde der upaatvivlelig snart indsnige sig en Ligegyldighed for 

Producternes Indhandling og tilborlige Behandling, der vilde 
indvirke hoist stadeligt paa Handelen.

Paa den anden Side forekommer det os af flere Grunde 

mindre hensigtsmæssigt, at Procenterne, som nu , falde efter 
Hjemmeprisen paa Produkterne, thi der er altid en v is Uklar

hed i denne Beregningsmaade, og den medforer en omstoende
ligere Regnstabsforing for Hovedcontoiret, end om Procen
terne faldt efter den gronlandste Jndhandlingspriis. Det er 
nemlig vist, at naar Procentberegningerne publiceres i G ron
land for et foregaaenve eller noestforegaaende A a r, med den 
altid vedfeiede Note: „Den her anforte europceiste P r iis  paa 
de gronlandste Producker er, efter den administrerende Direk
tions Resolution af 23de M a i 1826, den samme som bemeldte 

Producter i Handelens Boger ere ansatte fo r" —  er der 
sikkert ikke en eneste Procentnydende, der v il svcerge paa, at han 
i Sandhed erholder hvad der tilkommer ham. Reiser derncest 
en Betjent hjem, som har samlet sig. lid t Formue, og han 
onster denne udbetalt for at gjore den paa en eller anden



Maade.frugtbringende, saa stal han vente et heelt Aar, forend 

det sidste Aars Jndtcegter kan blive ham udbetalt, ligesom han, 
ved endelig at vcere klar med Handelen, gjer den Opdagelse, 

at han har spildt flere Aars Rente af sin lille  C apita l, fordi 
det er forbunden med Omstændigheder, at faae Handelen til, 

medens han er i Gronland, at udscette de endog for flere Aar 
siden tjente Penge. Naar hertil foies, at den Procentnvdende 

jo dog ingen Indvirkn ing har paa enten en Td. T ran  koster 
20 eller 30 R bd., men kun paa den Productionsmasse, der 

ved hans Dygtighed og Virksomhed indsamles ved den Coloni 

han bestyrer, saa troe v i det i sin fuldkomne Orden, at P ro 

centerne, som sagt, falde efter den gronlandste Indhandlings

p r is ,  eengang for Alle normeret for hver Gjenstand og for 

hver Coloni.
Folgen heraf vilde blive, at Regnskabsforeren, efter en ved

lagt Procentberegning, selv kunde kreditere sig Belobet af P ro 

centerne, og ved Regnstabsaarets S lu tn ing  med Bestemthed vide 

hvorledes han stod i det og strar benytte sit mulige Tilgode

havende, ligesom Bogholdercontoiret i Kjobenhavn, paa den 
anden S ide, ved dette Arrangement befriedes for de vidt- 

loftige Procentberegninger, og dette vilde ikke blive een af de 
mindste Lettelser i Regnstabssoringen ved en Omordning af 

Handelens Contoirforretninger.
Det samme som saaledes gjordes gjeldende med Hensyn 

t i l Procenterne af Indhandlingen, kunde ogsaa anvendes ved 

Beregning af de Procenter, som tilkom Overbetjentene af det 

Erhverv som drives for Handelens egen Regning — alt 

bestemt for en 5aarig Periode.
Betragte v i nu ved Siden af Procentindtcegten den 

faste Gage, saa stode vi strar paa den Urimelighed, at f. E r. 
en Colonibestyrer, der har 1500 5 2000 Rbd. i Procenter og 
Overmaal i et givet Aar, kun ftaaer paa den normerede faste 

Gage af 100 R bd.; dette er at gjore hiin Spore t i l  V irk-



somhed altfor lang. Enten burde Lonnen aldeles bortfalde 

og hele Jndtcegten bestaae i Procenter, eller ogsaa bor den, 

hvilket vi antage for det rigtigste, staae i et omtrentlig lige 

Forhold til Procentindtcrgten. Det stjonnes iovrigt ikke 

rettere, end at O v e r b e t j e n t e n e s  Kostdeputat, ver iberegnet 

Speceripengene omtrent andrager 250 R bd ., kunde opfores i 

Penge og inddrages unver Lonningen, derimod formenes at 

„B a lliens" Overstud ikke kan betragtes som horende t il Lonnin
gen, uden forsaavidt at den hidtil har dannet en Deel af 

denne, og den bor derfor enten bortfalde og Handelen godtgjore 

Jnvsvindingen, eller indflrcenkes t il en Tharagodtgjorelse. —  
Tranafbrcendingsprcemien maa endelig ogsaa betragtes udenfor 

Lonningsvcrsenet.
Ved at sammenfatte disse Bemcerkninger, laver et nyt 

Lonningsregulativ sig let udarbeive, ved forst at tage under 

Overvejelse hvad der kunde vcere en passende aarlig Jndtoegt 

for en Kolonibestyrer, derncrst at bestemme hvad Deel af denne 
Jndtcegt der burde vcere fast Gage og, efter en oaarig Gjen- 

nemsnitsberegning over hver enkelt Colonies Produktion, hvilken 
Procent af Indhandlingen der efter gronlandst P r iis  omtrent 

kunde udbringe den resterende Lonning; dog maatte Procen
terne bestemmes saaledes, at der blev taget tilborligr Hensyn 
til det storre eller mindre Arbeide og Ansvar ved hver enkelt 
Coloni.

Men da hertil kommer, at de. gronlandste Betjentes S t i l 
ling er, som vi have bemcrrket, saa. forstjellig fra Statens 
andre Embedsmcends, at det er nodvendigt, at knytte Pen- 
sionsregulativet t il Lonningsbestemmelsen, saa bor v i ,  hen

visende til de Grunde for en saadan Tilknytning vi ovenfor 

have anfort, ligeledes berere Principerne for Pensionsvcesenets 
Ordning paa en tilsvarende Maade.

V i have sagt, at ingen Handelsbetjent, som er velsignet 
med en Borneflok, kan i Gronland samle sig Formue af



Betydenhed, medens vi dog v illig  indromme, at Limningerne 

h id til i Almindelighed have vceret saaledes, at der dog altid 

med en ordentlig Huusholdning, maatte blive noget tilovers. 
A t. tage dette mulige Overstud fra Betjentene og ikke samtidig 

hermed forhoie Penstonen eller Vartpengene efter Hjemkomsten 

til Danmark, ansee v i for en, saavel for disse som for H an

delen, lige uheldig Indskrænkning, da man derved snart vilde 

gjore Gronland t i l  et Asyl for ulykkelige Subjecter, og v i 

troe derfor, at Ordningen af Limnings- og Pensionsvcesenet 

under alle Omstændigheder bor grunde sig paa et af tvende 

P rinc iper: enten en ftcerk Lonning og ingen Pension, eller en 

ligelig Fordeling af begge Dele.. Det sidste P rincip  vilde 
rim eligviis, efter hvad vi have anfort, foretrækkes, og vi ville 

i saa Fald anbefale, at lade Pensionen vcere mere fremtræ

dende end h id til, saa at i alt Fald en M and der havde tjent 

Handelen med Trostab i 20 Aar eller derover, lilsagdes en 

Pension af 5 a 600 Rbd. aarlig, om end Pensionberettigelsen 

forst begyndte efter 12 Aars Tjeneste med 200 Rbd. —  og 

derimod at fastscette Lonnen t i l blot det Nodtorftige.
Naar Lonnings- og Pensionsvcesenet blev ordnet omtrent 

paa denne M aade, kunde der ikke vcere T v iv l om, at Over

betjentenes hyppige Hjemreiser fra G ronland, t i l stort Gavn 

for Bestyrelsen af vedkommende Colonier, vilde bortfalde; thi 

da vilde der ikke tcenkes mere paa disse unyttige Forjog paa 

at gjore Lykke i H jemmet; .enhver vilde, undtagen i Sygdoms

tilfælde, udholde sin T id  og sandelig —  det er vor Mening, 
at en M and der har tjent vel i et Land som Gronland i 20 

Aar, nok kan have Krav paa en nogenlunde beskyttet Fremtid, 

ligesom Handelen vist ogsaa kan vcere tjent med, at han i en 

fremrykkende Alder afloses af en virksommere yngre Betjent.
Med Hensyn t i l  Underbetjentenes o: Haandvcrrkeres og 

Colonifters Lonningsmaade, er der ikke stort at bemcrrke; en 

Colonists Kaar, er maastee bedre end Huusmandens i Hjem-
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met, og man seer derfor ncesten altid Colonisten igjen vende 

tilbage t il Landet, naar han et enkelt Aar gjor en Afstikker 

hjem. Medens nemlig vor Huusmand i det heldigste T i l 

falde, med en Daglon af 2 Mk. daglig og S lid  og S la b  

hver Dag, i det hoieste kan erhverve 120 Rbd. om Aaret, er 

den gronlandffe Colonist aflagt med en Lon af 40 a 50 Rbd. 

og efter stn Duelighed maastee senere som Udligger endnu 

hoiere, hvilket i Forening med Kosten kan anflaaes t i l  150 

Rbd., idet han tillige for endeel af denne Kost kan kjobe et 

5 s 6 Gange saa stort Qvantum  gronlandste Fodemidler 

t i l hans Families Underholdning. Professtonister og Fartois- 

forere staae selvfolgelig endnu paa bedre V ilka a r, og i det 
Hele tager kan den danste Underbetjents V ilkaar i denne Be

tragtning ikke vel stilles bedre.

Men —  i et andet Punct, kan Underbetjenten ikke finde 
sig tilfredsstiller; det er nemlig forbudt enhver saadan at givte 

sig med en Lanbsmandinde, selv med en Jndfodt, naar ikke 
lang Tjenestetid og god Opforsel omsider forskaffer ham T i l 

ladelse hertil. De ncermeste Folger af delte unaturlige Forbud 
har ogsaa vceret Udskejelser i moralst Betragtning og den 
Kamp som Missionsvcesenet har maattet indlade sig i ,  for at 

beseire Naturen, har den tilvisse ingen Glcede havt a f, i alt 

Fald kun lid e t-H a v n , idet Syndere mod det sjette Bud i 
aldre Tider bleve straffede med 15 'S la g  Tamp for Flag

spillet og et Alimentationsbidrag af 72 R b d .; det var selv

folgelig blot kolonisterne, der bleve opvartede med P ry g l, og 

da man, formedelst de Hoierestaaendes egne Synder, senere 
fandt det lidt besynderligt, at man som Ordsproget siger: 
„hangte Smaatyvene, men lod de Store lebe", —  saa bleve 
Vilkaarene mindre strcenge: Pryglene faldt bort og Allimenta- 
tionsbidraget sank ned til 36 Rbd.

M an tor ikke sporge: hvortil stal denne Tvang fra 
Handelens Side nytte? — thi det er alt for indlysende, at



den er een af de allerværste H indringer for Populationens 
Fremskridt og Landets Opkomst. Frygter man maafkee for, at 

Born, avlede i Wgteskab mellem tvende Europæere, fordi de 
fodes i Gronland, ikke skulde kunne ernceres af andet end Suk

kerbrod? —  En urimelig Forudsætning og et yderligere Beviis 
for den ovenfor omtalte „faderlige Omsorgs" uheldige In d 
virkning paa Forholdene. Baandet stal dog i de senere Aar 

ikke holdes slet saa stramt, formodentlig fordi man har havt 

ondt ved at faae Folk; Let er ikke nok, det bor fuldkommen 

loses, ved at det tillades enhver Danst —  som forresten er et 
skikkeligt Menneske — at givte sig med en Landsmandinde, iscer 

for at hindre de for Colonisterne saa beklagelige gronlandste 

Givtermaal. Bornene af hine Mgtestaber vilde snart lcere at 

spise Scelhundekjod og i en modnere Alder paa en eller anden 

Maade blive Landet nyttige som Colonister eller duelige E r- 

hververe.
Endelig er den danste Colonists V ilkaar ikke heller de 

onsteligste, naar Alderdommen indtroeder; han bevilges rig tig 

nok Pension, men denne er saa knap og tillige oste saa v il-  

kaarligt ansat, at den vedhængende Betingelse, „a t han frem

deles stal vedblive at gjore Handelens Arbeide, forsaavidt hans 

Krcester streekke t i l" ,  bliver meget byrdefuld. V i have saaledes 

seet en nogle og halvfjerdssindstyveaarig Olding synke dod t il 

Jorden under tvende Broedder; vel sandt— han dode af Apo- 
plerie, men han segnede under Byrden af tvende Broedder, og 

denne Vcegt var ham for tung.
V i ville derfor anbefale, at den aldrende Colonist skulde 

tillades, efter omtrent 25 Aars god Tjeneste, at nedsoette sig 

i en af Fjordene med sin Familie, for at drive eget Erhverv, 
og at han understottes af de M id le r v i ,  som ovenfor sagt, 

vilde have givet Jnspecteuren i Sydgronland Myndighed over 
t i l stige Oiemeed. Som oftest v il Colonisten i den hoiere A l

der have vorne Sonner, og han vilde derfor i  Forening med



disse, i langt hoiere Grad kunne godtgjore Handelen sin ringe 

Pension, end ved den Smule Arbeide han endnu var istand 
t il at udfore ved en Coloni.

I  de senere Aar har man fundet paa, at give den natio
nale Colonist Penge istedetfor Kost in  n a tu ra ; v i ynde ikke 

denne Forandring, hvor ncem den end forresten er, og ville 

aldeles fraraade at indfore denne Bestemmelse for de Danske; 
thi paa de hyppige Togter vilde de ellers ofte lide S u lt af 

Mangel paa Forsynlighed, og det staaer desuden altid i H an

delsbestyrelsens M a g t, ved Priisbestemmelsen paa Proviant i 
Virkeligheden at nedscette deres Lou, ei at tale om, at Erstat

ningen, der neppe er sat efter D y r t id , under denne vilde 
blive utilstrækkelig t il Livets Nodtorft.

Grsnllrnderne!? Behandling og Stilling i Landet.

Ved Besvarelsen af dette Sporgsmaal lobe v i atter mod 
Monopolhandelens Principer, ifolge hvilke, som v i have sagt, 
Gronland gjores t il en „Forsorgelsesanstalt". Det var efter at 

den anden Commission var sluttet, at disse Principer, i langt 
hoiere Grad end forhen, begyndte at yttre deres V irkninger; de 
stemme saa godt med vor humane Tidsalder, al Ingen vel tor 
vove at bryde Staven over dem.

Og dog er det disse Principers Gjennemsorelse der i de 
senere Aar have paafort Handelen saa betydelige Udgifter, eller 

meget mere Statskassen, forsaavidt de forinden under Gedes 
Bestyrelse opsparede Capitaler ere betragtede som „gefuu- 
denes Fressen"; thi det ligger jo lige for Haanden, at hvad 
Gronland har givet skal det have ig len, uden Hensyn kil, at 
hvad Gronland i Fortiden har taget, giver det nu ikke igjen. 
Men det Vcerste er, at Handelen, med sine philanrropiske For
bedringer, er kommen i et Spor, der umuligt kan fore t il an-
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det end en aarlig Underballance, naar det fremdeles stal fol- 

ges. M an  bor imidlertid haabe, at Bestyrelsen itide v il er- 
kjende dette; det forekommer os idetmindste, at en Tendents 

t i l  at standse paa denne Vei er sporlig —  men Vognen er 
kommen over Heldingen og er derfor vanskelig at standse. At 

Frygten for en Tilbagegang, foranlediget ved de store Udgifter 

Omsorgen for Grenendernes Vel saaledes have medfort, er 

tilstede, finde v i udtalt gjennem et Jnspecteurcirculaire t i l  

Colonibestyrerne i Sydgronland, dateret 23de J u li 1848, i fo l- 

gende Passus: „Direktionen paalcegger mig at bekjendtgjore, 

at saadan Afkortning er saameget mere nodvendig, som den 

kgl. gronl. H andel, tildeels paa Grund af de store Omkost

ninger ved Anskaffelsen af det Reqvirerede og det store Skibe

rum Udsendingen udkrcever, neppe har vcrret istand t i l at svare 

Regning de senere Aar, medens Handelen om Conjuncturerne 

ikke forandres, paaforer Statskassen stort T ab" —  og i en 

Anden: „D e  Herrers Betcenkning om denne vigtige Gjenstand, 

der saa at sige er L i v s s p o r g s m a a l  for den kgl. gronl. 

Handel, maa jeg udbede mig tilsendt snarest muligt o. s. v ." , 

hvilke Citater med andre O rd xville sige: „ V i  have indladt os 
paa Noget vi ikke kunne gjennemfore —  red Skuden forend 

den strander."
V i  troe i forannævnte „Kjobenhavnspost for 1849 N r. 

170", at have udtalt en Mening om oftncevnte Handelsprin

ciper, der neppe lader sig bortraifonnere ved en Fremstilling af 
Gronlcendernes nuvcerende „glimrende S t i l l in g " ;  Stedet lyder 
saaledes: „ I  de sidste Aar af Gedes Bestyrelse optoges atter 

Spergsmaalet fra 1790 om Frihandel; en Commission ned
sattes og Resultatet blev ikke Frihandel, men Forflag t i l en

deel fornemlig Gronlcendernes Kaar forbedrende Reformer. 
Det er disse Reformer, der efter min M ening, i en maastee 
ikke fjern Fremtid ville indvirke afgjorende paa Handelens 
Skjebne, og jeg stal, for at begrunde denne min Formening,



korteligen antyde dem, idet jeg forelobigen bemcrrker, at de 

forste Folger af samme bleve: at Basis for Etatsraad Gedes 

Handelssystem forrykkedes og at Handelen indtraadte i  et 

nyt S tadium ."

„Priisforhoielse paa de gronlandste Producter var en af 

Reformerne, saavel nyttig som nodvendig, men —  den for- 

hoiede selvfolgelig Indkøbsprisen for disse aarlig omtrent 

30 pCt.
„Jeg  har andetsteds yttret mig om de t i l  Opdragelse i 

Danmark hjemsendte Blandinge og Gronlcendere; jeg tilfo ier 

her, at det er min uforgribelige M en ing , at Jndforelsen .af 

danst Cultur — ved hvilken jeg forstaaer danste Soeder, Skikke 
og Levemaade, som der nu arbcides paa —  v il soette Indbyg

gerne i en falst S tillin g  t i l  deres Landsforhold, hvilket alle

rede det beviser, at kun Een af de h id til Oploerte, Jacob Hen- 
driksen, offrer sine Landsmoend de i  Danmark erhvervede Kund

skaber, medens alle de Andre ere blevne forvoente Colonister 
eller maastee unyttige Privatister. Hvad v i egentlig have at 

holde os t i l er iovrig t, at denne Reform, thi som saadan bor 
den tilvisse ansees, ogsaa foranlediger saare betydelige aarlige 
Udgifter * ) ."

„S om  een af de af Kommissionen foreslaaede eller maa
stee bifaldte Reformer, der rim eligviis havde en storartet P lan 

t i l  Grundlag, maa endvidere noevnes: Jndforelsen af de nygren- 
landste Huse; Nytten og Behageligheden af disse for G ron- 

lcenderne lader sig ikke bencegte, —  men de have vel allerede 
kostet Handelen, o : Staten, omtrent en halv Tende G uld, og 
de ville rim eligviis fremdeles opsluge store Summer."

") Erempelviis kunde vi sporge: Naar en Jndfodt holdes t i l  Bogen 
i Danmark, koster Staten 2 a 3000 Rbd. eller maastee mere, og 
muligen ikke kan bringe det saavidt, at han kan anscettes som 
Misfionair i Grsnland — hvorledes ere da Pengene anvendte?



„Jeg  stal endnu gjore opmcerksom paa Lcrgers og Jorde- 

modres Anscettelse og de Sidstes Oplcerelse, som en hoist men- 

nestevenlig Foranstaltning, men — ogsaa denne tynger og v il 
fremdeles tynge paa Handelen, med en betydelig staaende 
U dgift."

„ A t  disse og flere mindre Reformer udentvivl i en alt for 

hoi Grad har, og fremdeles v il —  da de fleste af de ved disse 

foranledigede Udgifter ere permanente —  besvcere Handelen 

med »forholdsmæssige Udgifter, som ingenlunde kunde forven

tes dcrkkede ved den indirecte In d v irkn in g , de iovrigt maae 

have paa Produktionens Forogelse, isser naar tages Hensyn 

t i l,  at i samme Forhold, som de i Gronland kultiverende For

anstaltninger udvides, i samme Forhold maa Skiberummet sup

pleres*), kan vist ikke bencegtes. Dette Overblik synes derfor 

at lede til den Tanke, at Handelen med raste Skrid t ncermer 

sig det T idspunkt, da Regjeringen kun v il have Valget mel

lem disse A lte rna tive r:"

„ „E n  R eform ", der ene har t i l Formaal at forhore

*) „For at give et Erempel paa hvad Skiberummets Forogelse har 
at betyde, stal jeg ansore Folgende:"

„Grsnlcenderne ynder Brod som Fodemiddel i langt hoicre Grad 
end almindelig antaget. Dersom Betalingsmidler kan tilveje
bringes. v il Brodforbruget Aar for Aar tiltage, og Handelen, 
som maa vcere conseqvent, kan ikke indskrænke det, naar „Culti- 
veringssystemet" stal fortsattes. Man antage nu den Periode 
naaet, at Brodet i Gronland v il voere et sideordnet Fodemiddel, 
at Gronlands 8000 Indbyggere behsve blot en Trediedeel af al
mindeligt Forbrug hos os: lOO Pd. hver om Aaret, og vi vilde 
da erholde folgende Resultat: 800,000 Pd. —  >0,000 Tdr. —  
fuld Laft t i l  6 Skibe, hvert paa 100 Clst. Drægtighed. Fragt 
og Assurance for hvert Skib 6000 Rbd., der ene vilde falde paa 
Brsdprisen — 5 Sk. pr. Pd. — naar Skibet ikke fik Retourlaft. 
En Brodpriis af 14 u l6  Sk. pr. Pd. ville Grsnlcenderne ikke 
kunne prcestere, og hvad da, naar Brodet er blevet en Nodven- 
dighedsartikel i Landet? — Handelen maatte scelge med Tab."



Gronlands Produktion til den G ra d , at en tilfreds

stillende Handelsballance kan opnaaes, eller — "  

„„F rih a nd e l.""
V i have herved ikke fornoegtet, at disse fra den „anden 

Commission" hidrorende Foranstaltniger, jo vel maae have havt 

en indirecte Indvirkn ing paa Produktionens Forogelse, men det 
er saa langt fra at denne Forogelse kan bevirke en tilfredsstillende 

Handelsballance, at man ved blot noiere at drofte een af Re

formerne „de nygronlandfke Huse med tilhorende Kakkelovnes 

Jndforelfe i Landet", v ilfljonne, at man har ladet sig bedrage 
af Illusioner.

Det blev bestemt, at disse Huse med tilhorende Kakkel

ovne, efter Forslag af den noestforegaaende Commission, saa- 
vidt muligt skulde indfores over hele Landet; som M otiver for 

den Nytte de vilde gjore blev anfort, at de vilde bidrage 
t i l Culturudvikling blandt Gronlcenderne, bevirke en bedre 

Sundhedspleje, men i Særdeleshed, at de, ved Brugen af 
et forandret Broendemateriale, fornemlig Steenkul istedetfor 

Spcrk, —  vilde foranledige en overordentlig foroget Spoek- 
produclion.

Det maa ogsaa forekomme den, der kun overfladisk betrag
ter Sagen og ikke fjender de locale Forhold i G ronland, at 

der er saare meget der taler for Projectet, men gaaer man t i l 

bunds i dette, oploser det sig som sagt i Illus ion . V i ville 
undersoge Motivernes Holdbarhed.

A t et Huus med Loft over, Brceddegulv og panelede 
Vcegge er at foretrcekke de foran beskrevne almindelige gron- 
landske, kan ikke bencegtes; for Grenlcendernes Vedkommende 
v il det altid vcere en Behagelighed atboe i et saadant, men 
dette Huus maa han — afseet fra P rinc ipe t: at give ham 
det — betale, —  medens han, paa maaskee Brirebrcedderne 
noer, kan have det almindelige Huus for In te t, — med en 
enorm P r i is ,  naar Handelen skal vcere fladeslos, og denne



Betaling ansee vi for at vcere uoverkommelig for en Gronlcrn- 

der, ved blot at tage Hensyn t i l ,  at Fragten af en T y lt  IV4 

Tomme tykke 7 Alens Brcedder er 9 R b d .*) Men Gron- 

lcenderne skulde jo ikke, eller kun tildeels betale Husene, nuvel! 

—  Erperimentet har derfor ogsaa h id til,  som ovenfor sagt, 

kostet Handelen o : Staten 50,000 Rbd. og v il endnu ved en 
Fortsættelse af det, koste mere, da i alt Fald Materialierne t i l  

Husene ikke maae paalcegges Fragt og na turligv iis  optage et 

meget betydeligt Skiberum. V i  stjonne desuden ikke rettere, 

end at Handelen vedvarende aarlig maa udsende M ateria lier 
t i l  Husenes Vedligeholdelse og at saaledes den ene Udgift 

dynges paa den Anden. Det er rigtignok endnu, som der 

siges, Penge der ere fortjente af Handelen der tages t i l ,  men 

det er desuagtet let at indsee, at Enden paa det Hele dog til-  

sidst v il blive, at Gronlcenderne, hvis Handelen stal kunne be- 

staae, paa indirecte Maade komme t i l  at betale Gildet.

O g dog er det egentlig ikke Husene, som Boliger for In d 

byggerne betragtede, v i kunde have noget imod; disse vilde 

endog under en hoiere Velstandsgrad vcere anbefalelige, medens 
det er at foregribe Culturen nu  at ville indfore dem —  men 

det er K a k k e l o v n e n e ,  det egentlig intenderede M iddel t il en 

forhoiet Spcrkproduction v i sigte t il her, ved at belyse h iin t 

uheldige P rinc ip . Det lader sig nemlig bevise, at det Spcek, 

som indvindes ved Brugen af Steenkul, er saa dyrkjobt, at 

Handelen maa onste denne illusoriske Fordeel ikke maatte blive 

a lt for stor. Efterfolgende Opsats viser dette.

Forstjellen paa Varmestoffet i en Tonde T ran  og en 
Tonde Steenkul er som 1 mod 5 ;  antager man nu, at der i 
et af de nygronlandste Huse maa bruges 4 Lamper, og at 

hver Lampe fortcerer een P o t T ran i Dognet, da v il en Tonde 
strcekke ud i  30 Dage. Skal samme Huus under lige Forhold

*) See Pag. 178 efter det her citerede Circulaire af 23de J u li 1848.



alene opvarmeres med K u l, kan man antage, at der ganske 

sikkert i samme T id  forbrændes 5 T v r . ; thi det maa ikke over
sees, at Gronlcrnderne ligesaavel om Natten som om Dagen 

fordre Varme i Huset, om den end ikke bliver flet saa skrap 

ved M idnatstide. Naar man nu tillige veed, at der neppe, 

naar Lekkage og Fad fraregnes, kan udbringes hoiere P r iis  as 

l Td. T ran  end 21 R bd ., saa kan nedenstaaende Beregning 

vist ikke forkastes:
1 Td. Tran. 5 T d r. Steenkul.

Indkjob i G r. 4 Rbd. „  Sk. Indkjob i Kbh. 5 Rbd. „ Sk.
For B rug af Fragt efter C ir-
Tonde......... 1 — // culaire af 14de
F r a g t .........

Assurance 21
pCt...............

Procenter i 
G r., 9 pCt. 
af 21 Rbd..

2 — // M a i 1849 . .  20 — „ —

50 —
25 Rbd. „ Sk.

//
Hvorfra drages 
9 M k. pr. Td.,

9 — som den P r iis
//

Kullene scelaes

9 Rbd. 50 Sk.
Prisen paa 1
Td. T ra n ..  21 — —

for i Gronland 7 48

17 Rbd. 48 Sk.

Alltsaa i Be

hold.............. 11 Rbd. 46 Sk.

V i stjonne ikke rettere, end at denne Regning er fu ld
kommen rigtig, og er den det, saa er det jo tillige beviist, at 
den kongelige grønlandske Handel paa hver, paa denne Maade 

indvundne Td. T ra n , har et Tab af 6 Rbd., og var det 
virkeligt m u lig t, som det helvigviis ikke er, at gjennemfore 
Principet —  at indvinde de 3 a 4000 Tdr. T ran , som Gron- 
lcenderne aarlig forbruge i deres Lamper, ved at scette Steen- 
kul istebet, saa vilde denne Handel altsaa medfore et aarligt 
Tab af 18 a 24,000 Rbd.



Der kunde maastee indvendes mod Beregningen, at Gron- . 
teenderne ogsaa skulle anvende Fjordbrcende t il Kakkelovnene, 

men man maatte kjende lidet t il dette Folks Jndollence i 

huuslige Anliggender, hvis man ikke vidste, at om Enkelte og

saa hente en Landning af det lette Eneqvas, henslernges det 

dog paa Klipperne, udsat for Veirets Raahed, og stal det nu 

broende, saa anvendes saa meget Spcek for at faae I ld  i dette 
vaade Gods, at Huset i lcengere T id  vilde kunnet voeret op

varmet med det, naar det var lagt i Lamperne. Endelig er 

det bekjendt nok, at Gronloederen foruden Ovnen, endnu stadigt 

bruger noesten ligesaa mange Lamper i sit Huns som ellers

—  blot Jnspecteuren eller Betjentene ikke see det.

Ogsaa den Indvending, at Gronland selv har Steenkul

— hvilket rimeligviiS blev brugt til Stotte for Projekter — 

er uden Voegt, da Udbyttet af de nordgronlandske Kulbrud 

sandelig h id til har voeret altfor dyrt betalt, saavel ved Tab af 

Fartoier som Menneskeliv, og det Gronloenderne om Vinteren 

paa Hundesla'de kunde hente, eller rettere hente fra Kulbrud- 

det paa Disto, er alt for ubetydeliget t il at komme i Betragt

ning. Gronland v il maastee nok engang kunne forsyne sig 

selv med Steenkul, men det v il rim eligviis ikke stee forend 

virkelig T rang forer en europoeist Befolkning til Opdagelsen 

og Afbenyttelsen af rigere og bedre beliggende Kulbrud, end de 

hidtil opdagede.
Vende v i os nu t i l de andre M otiver for Nytten af de ind

forte Huse med Kakkelovne, saa v il enhver der veed hvor erelent 

Gronlcenberinderne forstaae at holde Lampemasset langs Kanten 
af Vcegsteenslampen i O rden, vist indromme, at den Oes 
som de fidlede Ovne udvikle, maa vcere meget stadeligere for 

SundhedenIend Lampernes, ligesom det endelig er os berettet, 
at Culturudviklingen de nygronlandste Huse hidtil have frem
fort, indskrænker sig til, at alt hvad der hedder Trce, endog de



Handelen tilhorende Fadestaver, ikke kan fredes uden under 

Laas og Lukke.
M an falde efter disse Bemærkninger nu sin Dom om de 

oslnavnte Huse med Kakkelovne, idet v i endnu tilfoie, at hvad 

vi have anfort om disse, er grundet paa den Mening P lu ra 

liteten af Handelsbetjentene i Gronland nu  have om denne 

Gjenstand.
A t domme efter denne tilsyneladende menneskevenlige For

anstaltning, kan man tilvisse ikke satte stor T ill id  t il de ovrige, 

og een T ing  bliver dog vist, at i samme Forhold som Besty

relsen paa en saadan indirect Maade soger at gjore vel imod 
Befolkningen, i samme Forhold maa Prisen paa de gronlandske 

Produkter nedsattes, eller paa de udsendte Varer forhoies, da 

man dog nok nu tor gjore Regning paa, at Handelen fores 

uden Tilstud af Statskassen —  og dette bevirker ig jen, at 

Handelen fatter sig selv i e t ' mindre gunstigt Lys hos 
Publicum , der ikke kan tage Hensyn til den indirekte, men 

fornemlig kun t i l den bekjendte Tartbeftemmelse, medens 

Gronlanderne selv saare lidet paastjonne hvad der paa saadan 

Maabe gjores for dem.
Det ligger uden for Begrandsningen af vor V iden, at 

falde en Dom om M issions- og Underviisningsvasenets In d 
virkning paa Gronlandernes intellektuelle og moralske Frem

skridt, v i kunne blot have en Mening herom, og denne, tillige
med vort Skjon over Missionsvasenets S tillin g  t il Handelen, 
have v i udtalt i nogle kritiske Bemarkninger t il en Artikel 
H r. M a jo r Fasting i sin T id  havde ladet indrykket i „B er- 
lingste Tidende". V i ville efter „Kjobenhavnsposten for Aarei 
1819 N r. 169", gjentage den her:

„ — —  D a det Anforte ftaaer i Forbindelse med Under- 
viisningsvasenet, stal jeg holde mig ved delte Thema, idet jeg 
udhaver en Næring i Slutningen af Artiklen, nemlig denne: 
„ „ —  da ville de stridige Kraster, M ission og Handel fo r-



enede arbeide t i l  Landets T a rv " "  — fordi det er den gamle 

fra P ou l Egedes T id  ind til T riv ia lite t her atter varierede 

Floskel: „Handel og M ission bor altid gaae Haand i H aand!"  

og dog er det k la rt, at Missionen kun har virket hcemmende 

paa Handelens Opkomst, idet denne h idtil ha r, saa at sige 

vceret betvnget med h iin  paa Slcrbetoug. Denne M r in g  stal 

jeg ncermere begrunde, ved at henvise til efterfolgende tvende 

Forudsætninger."

„Antages det for givet, at den gronlandste Handels For- 
maal fornemlig stal vcere: „Gronlcendernes Velvcrre", uden 

Hensyn t i l de Offere Danmark i dette Oiemed maa bringe, 

indseer jeg ikke rettere, end at der nu, efter at den danste" (og 

mochriste) „M iss ion  har virket i IV4 Seculum, maatte kunne 

paavises Facta, som godtgjorde, at den christnede Gronlcender 
staaer paa er betydeligt hoiere intellektuelt Standpunkt, end den 

fordums Hedning. Dette er desvcerre ikke m ulig t, ja , det er 

endog i Aar meddeelt m ig , at de hedenste Skikke hist og her 

dukke frem —  at der endog gives Herehistorier, udftafferede 

med M o rd !"
„H r .  M ajoren antager, at Underviisningen nu er bedre 

end i Fortiden; jeg v il ikke modsige dette, ja troer endog, 

at der er virket endeel i denne Retning; men jeg tillader mig 
at sporge: hvad Fremskridt tor man vente af et Folk, der i 

den Grad som Gronlcrnderne, mangle S krifte r, idet den hele 

gronlandste Lekture indstromker sig t i l en Oversættelse af „det 
nye Testamente" en D itto  af „Thom as a Kempis", af nogle 

Brudstykker af det „gamle Testamente" og enkelte andre bibelste 

Smaating. Hvad nytter det at et Folk kan lcese, naar det 
In te t har at lcese! Det horer desuden t i l Undtagelser, at de 

danste M issionairer ere saa begavede, at de kunne virke ved 
mundtlige Foredrag eller ved Samtaler med de Jndfodte, fordi 

deres Sprogkundskab udenfor det indstuderede, i Almindelig

hed er for indstrcrnket, og det er derfor let at fatte, at den



gronlandste Oplysning saagodtsom ene bestaaer i udenad lcrrte 

Bibelsteder, Kirkesange og lidt Skrivning. Hedningene ere nu 

christnede, vel sandt, men i min T id * )  foerdedes man endnu" 

(sydligst paa Landet) „imellem hundrede a f dem, og jeg ter 

vel stge, hvad flere ville indromme, at Hedningen med den i 

Hjertet skrevne M o ra l, heel ofte stod over den doble Gronloen- 

der, idetmindste i Beskedenhed, Sanddruhed og Erhverv
dygtighed."

„D e t er ingenlunde min Hensigt ved disse U ttringer at 

nedscette Misstonairerne eller undervurdere deres Virksomhed. 

Den retsindige og nidkjcere M isstonair v il kunne sige sig selv, 

at han, under de givne Forhold i G ron land, ofte foler sig i 

en ubehagelig S t i l l in g ;  uden Skrifter og uden at have Ordet 

i  sin M a g t, kan han ikke klare et uvidende Folks Begreber; 

efter nogle Aars Ophold i Landet, naar den forste Iv e r  for 
Kaldet er bortdunstet, v il han, ligesom den vårdige Apostel 

Hans Egede, lcenges efter H v ile ; thi han v il indste, at de 

M id le r der siaae t i l  hans Raadighed, ikke kunne bringe Fol

ket den sande O plysning imode, da han ene maa holde sin 

Virken indenfor den Begrcendsning, der paabyder: „a t tage 
Fornuften fangen under Troens Lydighed.""

„S ka l paa den anden Side Missionen have indvirket 

gavnligt paa Handelen, saa tor man vel opstille Sporgsmaa- 

let faaledes: i hvilken Retning finder man et end nok saa ringe 
Spor a f, at M isfionsvcrstnet, efter Hans Egedes T id ,  har 
havt en paa Handelen heldbringende Indv irkn ing?  —  Selv 
H r. M a jo r Fasting v il besvare dette Sporgsmaal bencegtende. 
S to rt Skiberum, pecuniaire Tilskud og anden Understettelse, 
har Missionen stedse sordret og erholdt af Handelen, og dette 
v il vel, uagtet det ostindiste 120,000 Rbd. store M isfionsfond^

' )  Fra 1820—33.



fremdeles vedblive, dersom Forholdene ikke underkastes en Re

form, ved hvilken de vilkaarlige Udskrivninger forandres til et 

vist aarligt Tilskud, som Handelen efter en bestemt Norm har 

at vde til Missionsvcesenet."

„D en af H r. Majoren anbefalede „noie Samvirken af 

M ission og Handel, „forekommer mig derfor at vcere en Uting. 
Disse, som Forfatteren desuagtet siger „stridige Krcefter", ville 

hverken kunne lade sig forene, eller Foreningen, om den var 

mulig, fore t il,  hvad man for Moderlandet dog maa ansee for 

onsteligt: storre materiel Fordeel for Handelen."

„Skjondt over en Trediedeel af Gronlands Befolkning er 

Herrnhutter, har H r. Majoren dog ikke berort de mcehriste 

Brodres Missionsanstalter i Landet, og dog er jeg v iis  paa, 

at den cerede Forf. ikke v il tcenke sig Muligheden af en Sam 

virken af denne M ission og Handelen. For at bevirke blot 

Gronlcrndernes U dfly tn ing , der er saa gavnlig for Fangsten, 

er der tilstillet Brodrene Anmodninger nok; tvungne t i l at rette 
sig efter disse er der vel ogsaa foretaget noget i denne Ret

n ing, men hvor lidet har dette havt at betyde. De tydste 

M issionairers eremplariste Forhold, deres Sprogkundskab og 

mystiske Lcere, giver dem en M ag t over den uoplyste Gron- 

lcender, som vist neppe v il fore t il med Handelen forenede Be

stræbelser. Disse Mcend prcedike Sjcelenes Frelse og Foragt 

for timeligt G ods, og da ei engang nationale Interesser*) 

knytte dem til Danmark, af hvilket Land de desuden In te t for

drer, saa stjonnes le t, at det vilde vcere et naturstridigt For
langende, at ville have, at de skulle anvende deres Indflydelse 

paa Gronlcenderne t i l Fordeel for Handelen, naar de derved 

tillige besvcerliggjore deres egen L iv s s t il l in g ." ---------

')  En Broder havde et Trcesnit af Kongen af Sachsen bcengende 
paa Vceggen; det var med en vis Stolthed, han viste enhver 
danst Besoger det med disse O rd : „D a  — ist mein K on ig !"



V i kunne hertil foie, at tvende Sem inarier, eet ved Ja - 

cobshavn og eet ved Godthaab, efterat v i nedstrev Ovenftaaende, 

have begyndt at udfolde deres Virksomhed. I  disse oploeres 

unge gronlandste Drenge, der erholde en v is Betaling for at 

soge Skolen for i en modnere Alder at udsendes som Lcerere 

blandt Folket. V i  skulle, med Hensyn t i l denne U nderv is
ning blot tillade os at bemoerke, at den gives paa gronlandsk, 

at altsaa det, som v i troe, uheldige Nationalitetsprincip ogsaa 

i denne Betragtning holdes i Hcevd, og hvorved rim e ligv is  
formenes at stabe en gronlandsk C u ltu r, stjondt man skulde 

antage, at det lave Standpunkt Befolkningen endnu staaer 
paa, maatte give tilstrækkeligt Beviis fo r, at det gronlandste 

Sprog ikke egner sig t i l at opnaae nogen kulturhistorisk Be

rettigelse, forbi ingen Europceer kan troenge ind i dets vilde 

Aand, og den hele Undervisning derfor maa holdes indenfor 
Groendsen af tankelos Udenadslærdom.

Det er for en stor Deel Sproget, der vedblivende holder 
Gronlcenderen, trods hans Frihedssind og i en vis Betragt

ning virkelige Frihed, i den barnlige og uselvstcrndige S tillin g  

ligeoverfor Europæeren, og det er kun, hvilket v i altid maae 

gjentage, Landets Colonisation, der kan bevirke en Forandring 
heri; thi hvorfor skulde den gronlandste Befolknings Bestem
melse ikke voere den samme som alle andre over det hele nord

amerikanske Continent adspredte ucultiverede Folkestammer —  
at forsvinde i den indforte europceiste Culturs alt opflugende 
H av?  —

At sammenligne dette Folk med Islcenderne og paa denne 
Sammenligning begrunde dets Eiendomsret t il Landet, t i l  Skel- 
hundene og Fistene i Havet, til Dunen i Edderfuglens Rede 
og meget Andet, er tilvisse en saa absurd Jdee, at den ei en
gang vilde sinde Indgang i en tydst stoknational Professors 
Hjerne. Lad Handelen betale den fulde Vcerdi, afpasset efter 
en rig tig  Calcul over de sandsynlige Jndtcegter og Udgivter,



for de grenlandste Producter; lad den usynlige Deel af Prisen 

gaae ud og indgaaede Varer saavidt m uligt bortfalde —  og 

gjor iovrig t Gronlcenderne „R e t og S k je l" , er upaatvivlelig 

a lt hvad der med Hensyn t i l dette Folk i philantropisk Be

tragtning med Billighed kan fordres af Danmark!

Instruren.
-

Den endnu i Grenland gjaldende Jnstrur af 19de A p ril 

1782, er selvfolgelig saa forcrldet, at den er at betragte som 

en A n tiqv ite t, og i sin Heelhed saamange Gange forandret 

ved en Masse af D irektions- og Jnspections-Circulairer, at 

den er ukjendelig. Den er imidlertid endnu ikke ophavet og 

altsaa at betragte som den egentlige for Gronland endnu g ja l

dende Landslov.

V i  ville, for at Laseren kan gjore sig et Begreb om dette 

juridiske P roduct, kortelig gjennemgaae dens 15 Poster og 
tilfs ie  vore Bemarkninger ved de under disse Poster anforte 

Paragrapher:

1ste Post.

„O m  Gudsfrygtigheds Ovelse og et christeligt Levnet."

§ 1. O m  at Kjobmanden stal holde Ben paa Son- og H ellig 

dage rc.
A n m . B live r aldrig overholdt, men overlades til Gejstlig

heden. Kan altsaa bortfalde.
§ 2. O m  at for Forsemmelse af Mede t i l Gudstjeneste bedes 

hvergang 8 S k ., endvidere: „Befindes det at han" 
(Comparenten) „ha r drukket sig drukken; eller begaaet 
noget uanstandigt; eller han under Vennen forstyrrer 
nogen i sin Andagt ved S to i, Latter, Banden eller for

argelige Gebarder o. s. v . , da straffes han paa Pun-



gen eller Kroppen efter Omstændighederne og Forbry

delsens Beskaffenhed."
A nm. Rovere og Tugthuuscandidater ere nu en Raritet i  

Landet, altsaa Lovbudet forceldet og at forandre.

§ 3. a) Handler om at Missionairerne stal udsoge Tjener

inder til Folkene.

d) Indeholder folgende Passus: „Gronlcenderinder, men 

fornemlig unge og de som gaae til Underviisning, 

bor, naar det er m u lig t, ganske forstavnes for at 

gaae paa Togter og lange Reiser med Europæere, 

iscer med vankundige Arbeidsfolk, for ikke at udslet
tes for Fristelse."

«) j
6) ! Gronlcenderne maae ikke gives stcerke Drikke m. m.

e) I
A nm . 3. er gaaet af B ru g , b. kan ikke overholdes, da der 

maa tages t i l Roerster hvem der kan faaes; e, 6 og e 
kan samles i en enkelt almindelig Bestemmelse.

§ 4. Handler om, at Alimentationsbidraget til ucrgte Born 
betales med 6 Rbb. aarlig i 12 Aar.

A n m . E r forandret.

§ 5. Handler om S trid  mellem Europæerne.
A n m . M aa ganske forandres.

2den Post.

„Indholdets 7 Paragrapher ere alle om W gteflab." 
A nm . Alle satte ud af K ra ft ved senere Bestemmelser.

3die Post

indeholder 8 Paragrapher om Folkenes Befljceftigelser.
A n m . Alle tildeels unyttige tildeels forandrede.

4de Post.
Om Gronlcenderne.

Z 1. „Skulde noget Usommeligt . af Gronlcrndere begaaes, 
som enten Tyveri eller andre graverende Laster, da maa



Kjobmanden med Lemfceldighed formaae dem t i l  at af- 
staae derfra. Frugter dette ikke, eller Forseelsen er scer- 

deles grov, straffes de derfor efter Omstændighederne 

og Forbrydelsens Beskaffenhed."

A n m . Paa hvad Maade og med hvilken Ret skal Gronlcen- 
derne straffes?

tztz 2 og 3 foreskrive hvorledes Gronlcenderne ffulle holdes til 
Fangst.

A n m . Nonsens!
§ 4 foreskriver Gronlcrndernes Fordeling og at de ikke for

vænnes.
A n m . Gronlcrnderen lader sig ikke foreskrive hvorhen han v il 

flytte ; Brodremissionairerne have ved Overtalelser pak

ket dem sammen istedetfor at lade dem selv bedomme, 

hvor det for Fangstens Skyld er dem tjenligst at boe. 

— M an  seer Folgerne.
En novvendig Folge af Handel er, i Gronland 

som overalt, at Consumenten forvcrnnes.
Z 5. D an fl P roviant bor ikke gives Gronlcenderne uden i 

Hungers og Sygdomstilfælde o. s. v.

A n m. En ved senere Bestemmelser mange Gange droftet Sag.

§ 6. Ingen Gronlcender som allerede er, eller kan haabes at 

blive nogenlunde duelig Forhverver, bor antages i fast 

Tjeneste ved Handelen.

A n m . M a n  kan ikke stue Hunden paa Haarene, og den 
Gronlcender som ikke duer t i l Erhverver, kan i Alm in

delighed heller ikke bruges i Handelens Tjeneste.

5 te Post.

„O m  Eoloniernes Bestyrelse."
Indeholder 18 Paragrapher af hvilke kun den 11te om

Tharaen og den 18de der indeholder: „ T i l  den Ende er del
og Jnspecteuren, ved kgl. allernaadigft Befaling, paalagt, at

eftersee a a r l ig  de i hans Inspectoral beliggende Coloniers



og Lageres Beholdninger af P roviant, Kramvarer, M ateria lie r 
rc. og samme med Kjobmcendenes Regnflab at controllere" —  
ere mcrrkelige.

A n m . A f alle disse Paragrapher er kun den 11te endnu 

anvendelig, den 18de overholdes ikke, og har desuden 
In te t at bestille i Jnstruren.

6te Post.

„O m  de gronlandfle Producters Indhandling m. m." 
Indeholder 6 Paragrapher om flige Gjenstande.

A nm . Alle i enten forceldede eller forandrede ved senere Be
stemmelser.

7de Post.

„O m  Skibenes Erpedition."
Indeholder 5 Paragrapher.

A n m . Alle disse kunne indbefattes i :  Erpedeer Skibene saa 

hurtig mulig og behandel Retourladningen med Orden.

8de Post.

„O m  Snighandel."
Indeholder 3 Paragrapher.

A n m . Disse kunne gives i een almindelig Bestemmelse, da 

Snighandel ikke kan forebygges i G rsn land, men kun 
i  Kjobenhavn ved Eftersyn.

9de Post.

„O m  Edderfuglenes Conservation."
I  2 Paragrapher uden Indhold.

A n m . Intetsigende Bestemmelser, der aldeles bor bortfalde.

10de Post.
„O m  Dodsfald blandt Coloniens Folk."

Indeholder 2 Paragrapher.
A n m . Almindelige Regler t i l een Paragraph.



11te Post.

„O m  de aarlige Regnskaber og Reqvisitioner." 
Almindelige Regler i 4 Paragrapher.

A n m . Alle forandrede ved senere Bestemmelser.

12te Post.

„O m  Forbrydelser og tvivlagtige Tilfcelde, samt hvorledes man

dermed har at forholde sig."

I  5 Paragrapher med almindelige Regler.

A n m . Disse Regler kunde indbefattes i tvende.

13de Post.
„O m  Naturalier og Landets Produkter."

A nm . Overflodig.

14de Post.
„O m  Lydighed mod Jnstruren" 

indeholder denne Passus: „ — ligeledes v il Direktionen 

udmoerke enhver Betjent efter Fortjeneste, og paa kraftigste 

Maade rekommandere de Vcerdige til Befordring ester derom 

givet T ilsagn ."

A n m . Om denne Udtalelse see Pag. 167.

15de Post.
„O m  Hvalfangeranlceggene og Assistenterne ved samme." 

Hele 15 Paragrapher indeholdende almindelige Regler. 

A n m . Alle enten forceldede, forandrede eller overstadige.

A f den saaledes skeletterede Jnstrur's In d h o ld , der endnu 

kun i enkelte Punkter duer t i l at strcrmme uartige Colonister med, 

v il man letteligen stjonne, at en ny Jnstrur for Gronland er 

en uomgængelig Nødvendighed. Denne kan, som man lige
ledes v il indste, ikke bygges paa den Gamle, men maa sinde 
sit Grundlag i alle de C irculairer og Bestemmelser, for endog 

de enkelte Colonier, som i Lobet af de sidste 69 Aar have stet 
Lyset, ja den bor omfatte alle mulige Bestemmelser, som v i for

mene under folgende 4 Poster:



1) Almindelige P lig ter for enhver i Handelens Tjeneste 
staaende Europceer og National.

2) Colonibestyrernes P lig te r.

3) Assistenternes, Fartsisforernes og Udliggernes P lig ter.

4) Haandvcerkernes og Colonisternes P ligter.
E t Uddrag af den store Mcrngde udgivne C irculairer 

synes vel at vcere en uhyre Vidtløftighed og vanstelig at 

rumme i en letfattelig Jns tru r; men Tingen er i denne Betragt
ning ikke saa farlig som den synes; thi Halvdelen af de ud- 

gangne Circulairer indeholder kun Paamindelser og H e n v is 
ninger t i l allerede givne Bestemmelser, og den anden H a lv - 

deel indbefatter saa mange Ophcevelser af og Forandringer i 

disse —  vi ville kun ncevne de mangfoldige Postbestemmelser 
—  at en Ertract as det hele Vcesen, da dog kun Eet kan 

vcrre det Rette, ikke v il blive saa voluminos som man troer.

Det synes endelig gavnligt, for at undgaae Vidtløftighed, 
at hvert Inspektorat fik sin Jnstrur.

Han-elstarten.

Ved at gjennemgaae denne forekommer det os, at den 

kun med Hensyn t i l  Formen muligen burde forandres noget 
efter Tiden, thi Handelstarten i sig selv, paa hvilken Handels
balancen bygges, er jo underkastet aarlige Forandringer, der 
fremgaae af saa mangesidige Indv irkn inger, at en permanent 

Bestemmelse af Procentpaalcegget paa de forffjellige Varesorter 
ikke kan gives. Det er altsaa kun ved Formen man kunde 
onfke nogen Forandring.

Som ovenfor anfert og iovrigt bekjendt, ere Varerne i 
Tarten inddeelte i 3de Etasser: „nodvendige", „nyttige" og 
„overflødige"; denne Inddeling har i Grunden havt sin Nytte
hidtil, men da en Bestyrelse, som den gronlandske Handels, let

13"



kan fores t i l en vilkaarlig Inddeling af Varerne, og da den 

bestaaende allerede med Hensyn t i l  Adskillelsen mellem „nyttige" 

og „overflodige" Gjenstande, dog nu maa vcere forceldet, saa 

forekommer det os, at alle Varesorter for Fremtiden bor paa- 

loegges lige hoie Procenter, kun maaskee med Undtagelse af 

folgende for Gronlcenderne t i l veres Fangst og Huusbehov 
nodvendige Gjenstande:

Skydevaaben og Skydereqvisiter, stink K rud t, Vandhagl, 

B ly , Sleeslcerred og Hampelcerred ( t i l  Fangepeltse), Vcerktoi, 
Ullomikker, Stobesteer, P ile je rn , Fiskekroge, simple Knive, 

hollandsk Tobak, Almanakker, Torfkeliner, Kaffe og Kandis.

N aar kun disse Varer scettes i Nodvendighedsrubrikken, 

saa vilde de ovrige lilsammentagne erholde en jevnere P r iis ,  

og ikke enkelte af dem, som h id til, staae i en for Gronlcenderne 
ubegribelig hoi P r i is ,  fordi de ere betegnede som Overflodig- 

hedsgjenstande —  saameget mere da ingen anden Handel end 

den gronlandske paatager sig at bedomme hvad der kan kaldes: 

t i l  Overflod, og et rig tig t Handelssystem netop bestaaer i  at 
gjore det Overflodige —  nodvendigt.

Det v il maaskee findes besynderligt, at v i have anfert 
„Kaffe og Kand is" blandt hine Undtagelser; det er ogsaa en 

ganske individuel Anskuelse som har bragt os dertil.

V i  have nemlig hort saamange Klager over, at In d 

byggerne iscer nord paa Landet ere saa henfaldne t il Kaffe

drikken, at de scelge den sidste Stump de eie for at tilfreds

stille denne Lyst, navnligen har en anonym Indsender af en 

Artikel t i l  „Flyveposten, 1849, N r. 2 9 4 " , herom udtalt sig 

saaledes: —  „ V i  sigte hermed t i l  den af Gronland saameget 
yndede, men desvcerre ligesaameget misbrugte D rik , Kaffe, der 

saavidl vor E rfaring strcekker sig, udover saa at sige den samme 

fordcervelige Indflydelse her som o. s. v. — *)

*) V i ville i Forbigaaende dog berore en efterfolgende Zdee af 
Indsenderen. Han v il nemlig have »Assurancer og S  p r o t i e r «



Som et af M idlerne t i l  Indskrænkning i  Forbrugen af 

Kaffe, v il Forf. have indfort Albryggerier og Udsalg fra disse 

af A l  t il Gronlcenderne. Dette vilde vcere at scene et sterre 
Onde ved Siden af et mindre, naar man kun veed hvor over

stadig drukken en Gronlcender kan blive blot af Albcerme; det 

andet M iddel han foreflaaer, Indskrænkning i Kaffeudsendin

gen, er forkasteligt, fordi det strider mod et fornuftigt Handels

princip , og det Tredie, som Handelen virkelig har bragt i 
Udforelse, en Forhoielse af Prisen ind til 90 pCt., er netop skabt 

t i l  at trcekke Klcederne af Dornene, idet hiin Indsender nemlig 

endvidere siger: „ — M an  v il kunne gjore sig en Jdee om 
Kaffedrikkens Beskaffenhed i G ronland, naar v i sige, at der 

gives Steder paa c. 500 In d iv id e r, hvortil der aarlig ud

sendes c. 10,000 Pd. Kaffe. For at tilfredsstille deres Liden

stab i denne Retning afhcende de gierne A lt hvad de eie og 
have, og lide S u lt og Nogenhed, hvilket sidste det iscer er 
forgeligt at betragte hos Bornene, der, formedelst Forceldrenes 
Ufornuft og Ligegvldighed, maae gaae i de usleste, af den 

vcemmeligste Smuds og Ureenlighed tilredte P ja lte r — "

V i have derfor tcenkt os, at naar Kaffen nedsattes t il 
mulig laveste P r iis ,  vilde maaskee Handelen undgaae at ned- 
scrtte Udsendingen af en saa lidet volumines Varesort og G ron
lcenderne bedre erholde Evne til at tilfredsstille denne deres i 

ethvert Tilfcelde rigtignok kostbare Lidenstab. H iin  Indsender 

anforer nemlig —  og han har vist valgt det meest afstikkende 
Erempel — at paa en enkelt P lads kan 500 Ind iv ide r aarlig 
forbruge 10,000 Pd. Kaffe; v i antage Prisen sat t i l  4 M k. 
pr. Pd. hvilket andrager: 6666 Rbd. 4 M k .; v i antage her-

indforte i Gronland, uagtet man i 130 Aar ikke har et eneste 
Erempel paa, at Vaadeild har foraarsaget mindste Skade i 
Landet, og uagtet man ikke kjender et eneste Fluidum der under 
69—73° Nordbrede den halve Tid af Aaret kan holdes flydende 
undtagen — Spiritus.



ncest Kaffen nedsat t i l  2 Mk. pr. P d ., og vi indromme t i l 
med Gronlcenderne Tilladelse t i l ,  stjondt h iin t Forbrug dog 

vel maa antages som M a rim u m , hvis det er dem m ulig t, at 

drikke en halv Gang t i l saamegen Kaffe som anfort, og Facit 
bliver desuagtet, at der t i l Borneklceder af Erhververne blandt 

de 500 Gronlcrndere kunde opspares i et Aar 1666 Rbd. 

12 si. fra „Kaffedrikken" — ei at tale om, at Begjerligheden 

efter en forbudt Nydelse altid aftager ved Tilfredsstillelsen — 

det v il sige 5 Rbd. til hvert Barn, naar man antager For
holdet mellem Vorne og Born som 1 til 3.

A t overdreven „Kaffedrikken" i sanitair Betragtning er 

fordominelig, uden forsaavidt Borneue angaaer, er neppe t i l at 
bevise; Matrosen paa vore Brasilie- og Havannafarere drive 

vist denne Nydelse til den yderste Uoerlighed, uden at det 

synes at indvirke stadeligt paa hans Sundhed.
Med disse maastee lidt for ironiste Bemærkninger, vilde 

vi dog i fuldeste A lvor anbefale Forsoget provet, da Kaffen 

til Udforsel som bekjendt kan scelges t i l 2 M k. pr. P d . , med 
en saa klcekkelig Avance, at Handelen neppe herved omgaaer 

„Forsorgelsesprincipet."
Procentbestemmelsen, i og for sig selv betragtet, skulde v i 

iovrig t lade upaata lt; den er et Punct der ikke taaler Berorelse 

af en fremmed H aand, men den Tanke maa nodvendig rore 

sig hos Enhver, der kaster et B lik  paa Priserne, at en Handel 

der fores med en D riv tscap ita l af 650,000 R bd., maa 
vcere altfor stcerk belastet med uvedkommende B yrder, naar 

den, for at den blot kan bestaae, nodvendig som hidtil stal 

have en Avance paa Udsendingen as 12 t il 100 pCt. og paa 

Retourvarerne af 4 t i l 500 pCt.
Bestyrelsen, om hvis Redelighed, Iv e r  og gode V illie  vist 

Ingen ncerer T v iv l,  kan derfor umuligt finde sig saaret ved, at 
deres Fcerd saavidt mullgt fremdrages for Lyset, saameget mere, 
da den selv har forsmaaet at benytte dette Vaern mod Miskjendelse.



Commerceraad A  H. Lundts private Erpeditioner tit
Gronland.

Det var vor Hensigt, at omgaae H r. Lundts private 
Erpeditioner t il G ron land, faavel i dette som forrige Aar, 

fordi hanS Foretagender endnu ikke havde fremfort et bestemt 
Resultat. Men netop i det v i staae i Begreb med at slutte 

dette S k r ift ,  blive v i ,  ved en Artikkel i  Bladet „Fædrelandet, 

N r. 266, 1851", foranlediget t i l at forandre denne vor Beslut
ning. Der er nemlig nu den storfte Sandsynlighed fo r, at . 
H r. Lundts Foretagender ville have et tilfredsstillende Udfald, 

og v i bor derfor ikke lade et S krift, der udelukkende omhandler 
G ronland, forlade Pressen, uden at have betegnet Maaden 

paa hvilken en M and, der v il gjennemfore en Jdee, kan over
vinde baade de H indringer der lcegges ham i Veien af 
Monopolhandelens Bestyrelse og de Vanskeligheder der ere 

forbundne med selve Udforelsen.
H r. Lundt indgav saaledes allerede i October 1849 et 

Andragende t il Indenrigsministeriet, om Tilladelse t il at maatte 

foretage en Reise t i l de nordlige Bilande med Skib for egen 

Regning, for navnligen i Gronland at anstille Undersogelser 
efter vcerdifulde Gjenstande, der egnede sig for Handelen, og 

om det skulde lykkes ham at finde anvendelige T in g , navnlig 
Asbest, Voegsteen og andre Fossilier, det da maatte voere ham 

tilladt deraf at medtage hvad og hvor han fandt det beleiligt, 
forudsat at han ikke derved foraarsagede den kongelige Handel 
paa disse Steder nogensomhelst Skade.

Herpaa erholdt H r. Lundt dog kun et afslaaende S var, 
da den administrerende Direction for den kongelige gronlandffe 
og fceroiste Handel, paa Foresporgsel af M inisteriet, havde 
fundet Betænkelighed ved, for Tiden at bevilge den saaledes 
ansogte Tilladelse for Gronlands Vedkommende. Dog blev 
det derhos tilkjendegivet H r. Lundt, at han paa noermere



Andragende derom, kunde erholde Tilladelse t i l  at gjore en 

Reise med et af Handelens Skibe til G ron land, for at gjore 

sig bekjendt med Landet. T i l  Is la n d  og Fceroerne tillodes 
det ham derimod at reise, kun at han ikke paa sidstnævnte 

Sted indlod sig i Handel med Indbyggerne.
Im id le rtid  lod H r. Lundt sig ikke herved afskrcekke fra et 

nyt Forsog, og indgav derfor under 5te M a rts  1850 en ny 

Ansogning t i l M inisteriet, hvori han noiere udviklede Hensig

ten med sit Foretagende, sine Forventninger om ikke alene at 
finde de ovennævnte M in ira lie r , men navnlig ogsaa B lyerts, 

og derhos skildrede Nedvendigheden af t il et saadant Fore

tagende at kunne disponere over et eget S k ib , for hurtigt og 
let at komme fra det ene Sted af Kysten til det andet, og 

derhos overalt vcere forsynet med de nodvendige Hjelpemibler. 
H an forpligtede sig tillige t i l at afholde sig saavel fra Fiskeri, 

Hvalfangst eller deslige, som fra at afkjobe eller soelge nogen 

Gronlcender Nogetsomhelst, der er Gjenstand for den kongelige 

H ande l, og at forpligte sit Skibsmandskab og Deeltagerne i 
Erpeditionen t i l  det samme.

Paa dette Andragende var H r. Lundt saa heldig at 

erholde den foronskede Tilladelse. Efterat nemlig Indenrigs

ministeriet igjen havde indhentet Handelsdirectionens Erklæ

ring og nedlagt allerunderdanigst Forestilling, behagede det 

under 25de M a rts  H s . M a j. Kongen allernaadigst at bifalde, 

at det tillodes H r. Lundt i det af ham angivne Diemed samme 

Aar at beseile Gronland med et af ham fragtet Skib, paa 

folgende ncrrmere Betingelser:
1) at alle de Personer. som antoges t i l  den ommeldte 

Erpedition, maae holde sig efterrettelige de i Gronland 

gjeldende Anordninger og Bestemmelser, samt at de, 
uden Undtagelse, saalcenge de opholde sig i Landet, bor 
vcere vedkommende kongelige Jnspecteur, som Stedets 

øvrighed , undergivne paa samme M aade, som Be-



tjentene og Mandskabet ved den kongelige H andel, og 

derhos tillige rette sig efter de Forskrivter, som af ham 

ansees fornodne t i l den kongelige Handels Betryggelse 
og Jndvaanernes T a rv , hvisaarsag Erpeditionen har 

at melde sig hos Jnspecteuren ved dens Ankomst t i l  

Landet;
2) at H r. Lunvt er ansvarlig for, at der imellem Erpedi- 

tionens Mandskab og Beboerne ikke finder nogetsom- 
helst S lags Kjob, Sa lg  eller Omtuskning Sted, navn- 

ligen af Spirituosa, enten paa Landet eller paa Havet, 

under S tra f af M u lc t, Varernes Consiscation, samt 
Fortabelse af Adgang t i l mere at besoge Landet;

3) at han afholder sig fra at drive nogetsomhelst Fiskeri, 
samt fra Erhvervelse af alle de T in g , der ere Gjen- 

ftand for den kongelige Handels M onopo l; ( ! ! )
4) at han aldeles ikke tager Jndfodte i sin Tjeneste, eller 

opforer Bygninger eller egentlige Oplagssteder der i  
Landet;

5) at hans Skib ved Jndgaaende og Udgaaende her 
underkastes noiagtig Visitation af Toldvæsenet;

6) at han ikke ved at opdage brugbare M in ira lie r  eller 
Fossilier erhverver nogen Ret til bisses vedvarende 

Benyttelse, men kun t i l deraf at medtage, hvad han 
paa denne Reise kan lade bortfore, og det selvfolgeligen 
kun fra saadanne Steder, som ikke alt maatte vcere op

tagne for Handelens Regning; og
7) at han ved Caution af en bosiddende paalidelig M and 

stiller Sikkerhed for det Ansvar, som han ved Over
trædelse eller Misligholdelse af den foranforte Tilladelse 
maatte paadrage sig, i hvilken Henseende han stal 

vcere Indenrigsministeriets Kjendelse undergiven*).

*) See Bladet ,/Kjobenhavnsposten" for 1850, N r. 100. l
' i
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H r. Lundt besejlede altscia Gronland forrige Aar (1850), 
ledsaget af flere videnskabelig dannede Mcend, med et t i l dette 
Diemed fragtet Skib. Resultatet af de Undersogelser disse 
Mcend soretoge i Grenland paa denne forste Reise, forte t il 
at H r. Lundt, tildeels med Understottelse af en engelsk Viden
skabsmand, kjobte og udrustede en Skonnert, „F iirk loveret", 
med hvilket Fartoi han i dette Foraar, fulgt af fagdygtige 
Folk, atter afseilede til Gronland.

Det er forst en Beretning paa tredie Haand i h iin t N r. 
af Bladet „Fædrelandet", der melder, at „F iirkloveret" i S lu t
ningen af August er ankommen til G ronland, og at H r. 
Lundt i denne Colonies Ncerhed har aabnet een efter Anseende 
riigholdig Kobbermine, der blev givet Navnet: „Frederik den 
7des M in e " — derncest anfores af el B re v , dat. Fiirkloveret 
den 21de September d. A .,  som D r. Poulsen har modtaget 
fra Grenland tilligemed Prover af Kobbererts, folgende:

„ V i  ankom t il Angelica Havn 4 Uger efter Afseilingen 
fra Helsingor, men ankrede forst den 12te Septbr. ved Juliane- 
haab og have for en stor Deel havt flet Ve ir siden. 5 Steen- 
sprcrngere bleve strar beffjceftigede med M inen, der er altsaa 
kun 6 Mcend tilovers t il at bortskaffe Ertsen og at overfore 
den t i l Colonien, som gjor det umuligt, at have fuld Ladning 
og at afgaae til England for Foraaret."

„ V i  have seet den fkjonneste E rts (broget Kobbererts, der 
indeholder omtrent 60 pCt. Kobber) rulle ned af Fjeldet i 
Stykker af ind til 150 Pds. Vcegt. M inen viser sig hver 
Dag rigere og er nu forgrenet i 3 Aarer, som H r. F riis , 
der desvcrrre, idet Skibet stal afseile, er fravcerende og saaledes 
ikke kan tilskrive Dem, formoder stoder sammen til en Masse."

H r. Commerceraad Lundt har altsaa, hvad enten hans 
Foretagende forer t i l et glimrende eller ringe Resultat, som 
danst M and, den Fortjeneste at have aabnet den forste M ine 
i G ronland; men desvcrrre maa i forste Fald Danmarks 
Genius rodme, naar maastee Historien engang fortceller: at 
det var for engelste Penge den aabnede sig, og at den forste 
Ladning Kobbererts fortes lige fra Gronland til —  London! —

O
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