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INDLEDNING
om Peder Olsen Walløes Afstamning og Fødested
har længe staaet aabent. Først har man gættet paa Bornholm,
senere paa Hvaløerne i Nordlandene, Hans Egedes Hjemstavn,
hvorfra adskillige unge Karle indkom til Grønland. Uheldigvis
mangler de første otte Blade i den tidligste af hans Dagbøger, der
samtidig er hans Levnedsbeskrivelse. Da han i 1739 efter sit første
Ophold i Grønland blev fristet til atter at tage Tjeneste i Landet,
afholdtes han derfra af Hensyn til en Gæld til sine Forældre
hjemme. Nu boede der imidlertid i København i 1728 i Adelgade
en Skipper og Husejer Ole Joensen Walløe, og denne Mand er efter
al Rimelighed hans Fader. Peder Olsen Walløe, der er født i Be
gyndelsen af 1716, har, efter hans skriftlige Udarbejdelser at
dømme, faaet en for et Skipperbarn paa hin Tid ualmindelig god
Skolelærdom. Som Dreng kom han i Bødkerlære, og efter at have
faaet Svendbrev sejlede han fra 1737 med Jakob Severins Skibe
som Bødker til Grønland og deltog 1739 i den Kanonade, tre danske
Skibe paa Jakobshavns Red aabnede mod fem hollandske, i Hav
nen indelukkede Skibe, der blev entrede og opbragte som Prise.
Midt i Skildringen af denne kuriøse Træfning begynder P. O.
Walløes ældste Optegnelser. Ud paa Sommeren fulgte han med
Skibene hjem til Danmark og gik Aaret efter igen som Bødker
op til Christianshaab. Efter tvende Aars „udstandne Besværlig
heder“ vendte han tilbage til Fædrelandet for atter 1743 at lade
sig forhyre til Grønland. Paa Oprejsen, der udgik fra Hals, hvor
Grønlands Patron, Jakob Severin, ved det saakaldte „Grønlands
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Lykke“ havde sit Skibsbyggeri, Tranbrænderi og Oplagsplads, fik
han ved et Besøg hos sin Principal paa dennes nærliggende Herregaard Dronninglund Bestalling som Assistent ved Christianshaab
med Løfte om Forfremmelse til Købmand efter et Par Aars Forløb.
Den første Vinter lærte han at skyde og køre med Hunde og
satte sig ihærdigt ind i det grønlandske Sprog. Peder Olsen Walløes
Dagbøger fra de 5 Aar, han virkede som Handelsassistent ved
Christianshaab, danner et ikke uinteressant Supplement til den af
Niels Egede udgivne 3. „Continuation af Relationerne“, der netop
slutter 1743.
Af særlig Interesse er hans Meddelelser om det ejendommelige
Forhold mellem Kolonisterne og de hollandske Skippere i Disko
bugten, hvis Snighandel de Danske hjemmefra havde Ordre til at
bekæmpe, endog med væbnet Haand, men hvis Hjælp de til andre
Tider maatte paakalde, hver Gang det kneb med Proviant og Ammu
nition eller Skibslejlighed sønderpaa, naar Besejlingen fra Danmark
i strænge Isaar ved Forlis enten forsinkedes eller helt svigtede.
Walløe havde ogsaa Øje for Landets storslaaede Natur, han
skildrer Isfjordene med de majestætiske svømmende Fjelde og
Kalvningens buldrende Brag og fremsætter i Forbindelse hermed
sin Theori, at Landisen for hvert Aar rykker længere frem i det
hidtil isfrie Land.
Fortrydelig over at være bleven forbigaaet ved Besættelsen af
Købmandsposten, som Severin havde lovet ham, indgav Walløe
Ansøgning til Missionskollegiet om at skaffe sig udvirket en kongelig
Tilladelse til paa egen Haand at nedsætte sig i Landet og at ernære
sig ved Handel, Jagt og Fiskeri.
Kollegiet anbefalede varmt hans Begæring, og under 29. Marts
1748 fik han Bevilling til at nedsætte sig enten ved Kolonien Godthaab eller hvor han selv maatte finde det bekvemmest, dog ikke
altfor nær ved nogen Koloni „saafremt det skulde være eller blive
Handelen paa Stedet til nogen mærkelig Hinder“. Severin selv

5

raadede ham til at slaa sig ned ved Godthaab og tillod ham at
tage to af de gifte Folk ved Kolonien med sig. Købmand Dalager
nægtede ham baade Fartøj og Besætning, hvorfor han købte en
Konebaad for 8 Rdlr. og anskaffede sig et Telt. Assistenten Grønbech, en Slægtning af Severin, udset til at være enten Assistent
ved Godthaab eller Købmand ved Frederikshaab, slog Følge med
ham og skaffede tre Roersker, som han paatog sig at føde og be
tale undervejs. Han var vel, som han selv siger, den første Evropæer, der begav sig paa en saa lang Rejse i Konebaad, som han selv
styrede og havde forsynet med Sejl.
Vejen gik lige over til Ikamiut, og i aabent Vand forbi Pynten
af Iginiarfiks Land. Han slap heldig over Nordre Strømfjords
Munding, som han passerede ved Strømskifte. Over Sydbay naaede
han 18. Dagen i det skrøbelige, stærkt lastede Fartøj ad hidtil af
Danske ubefarede Veje til Nipisat, hvor han saa Ruinerne af det
første, af Hollænderne ødelagte Kolonianlæg. Maanedsdagen efter
deres Opbrud naaede de UmånaKs 0 syd for Sukkertoppen.
I stærk Søgang fortsatte de Rejsen udenom Nordre Fiskefjord
langs Pisugfik Øerne og kom, ganske ukendte med Egnen, gennem
Nordlandssundet med dets haarde Strøm. Ad Nipisatsundet, hvor
mange Grønlændere var samlede for at jage Sæler, naaede de, efter
at have været saa nær otte Uger paa Rejse, Godthaab. Her blev
han vel modtaget af de måhriske Brødre, der gav ham Logis i
deres Hus ved Nyherrnhut, som Walløe skildrer udførligt.
I Vinteren 1748—49 gik Walløe paa Jagt i Godthaabsdistriktet.
I Marts, da Isen endnu laa i store Flager, gik han med sin Kone
baad nordefter paa et Par Maaneders Togt og var saa heldig, i
Pisugfik, NapasoK og UmånaK at indhandle en stor Del Skind.
De Breve hjemmefra, han forefandt ved sin Tilbagekomst, var
lidet opmuntrende; Missionskollegiet nægtede ham den begærede
Sum af 200 Rdlr. til hans Bosættelse, og ved Kolonien kunde han
ikke faa den fornødne Proviant.
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Til al Held ankom i Juli fra Pennsylvanien et Skib med Ærende
til de måhriske Brødre i Godthaab, og dets Kaptajn forsynede
Walløe med et rigeligt Kvantum Skibsbrød og Smør. Ledsaget af
Nordlandskarlen Hans Olsen begav Walløe sig den 10. Aug. afsted
Sønder paa med sin Konebaad og to indfødte Roersker. Han slap
heldig forbi Isblinken til Frederikshaab og gik videre med Benyt
telse af Overbæringsstedet ItivdleK forbi Sermilikfjorden ned til
AgdluitsoKfjorden, hvor Forældrene til den ene af Roerskerne boede
og tilbød ham Husly. Efter et halvt Aars Vinterhi tiltraadtes Hjem
rejsen 12. April. I Efteraaret undersøgte Walløe Balls Revier og
skænkede de herværende Nordboruiner særlig Opmærksomhed,
ligesom han optegnede Sagnene blandt de Indfødte om Nord
boernes Undergang. Medens han tænkte sig Vesterbygdens Ud
strækning fra Godthaab nedover til det sydligste Grønland, ventede
Walløe som alle hans Samtidige, at Østerbygden maatte findes paa
Østkysten, og i denne Tro levede og døde han.
Vinteren 1750—51 tilbragte Walløe paa KangeK ved Godt
haab, hvor han delte Hus med en grønlandsk Familie for at leve
billigere end ved Kolonien. Her var ensomt og intet at tjene. Han
havde ikke Ro længer og begav sig derfor midt i Februar nordpaa
til Kangamiut, hvorfra han vendte tilbage i Begyndelsen af Maj.
Med Foraarsposten modtog han et Brev fra Missionskollegiet, som
overdrog ham at udforske Grønlands sydligste Kyster og forsøge
at finde Østerbygden. Handelskompagniet havde tiltraadt Kolle
giets Forslag og givet Købmændene i Godthaab og Frederikshaab
Ordre til at bistaa Walløe. Til at begynde med vilde ingen følge
ham af Frygt for at skulle lide Forlis og Sult og mulig blive myrdet
af Sydlændingene, der her oppe sagdes at være Mordere, ja endog
Menneskeædere. Omsider bevægede han to Matroser fra Godthaab,
Bornholmere af Fødsel, til at gaa med, endvidere to indfødte
Kvinder til at ro. Han bestemte sig for at gøre Rejsen i en Kone
baad, som han lastede med Proviant, Geværer og Krudt samt
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alskens Handelsvarer. Til Omkostninger fik Walløe anvist 500 Rdl.,
der iøvrigt var Betaling for et af ham hjemsendt, større Parti
Ræveskind. Den 6. August brød han op efter yderligere at have
faaet to hedenske Kvinder med i Baaden, som vilde sønderpaa
hjem. En Uge senere var de naaet til Frederikshaab. 11. Sept. gik
de ind i Tunugdiiarfik Fjorden, som han beskriver meget udførligt,
ogsaa de herværende Nordboruiner; her forblev han i flere Uger
og valgte saa af Hensyn til Isspærringen at opslaa sit Vinterkvarter
i Igalikofjorden, nær ved det Sted, hvor Julianehaab anlagdes
1775, ved Elven, og her rejste han sit Hus, som han kaldte „Første
Vinter“. I April 1752 brød Walløe atter op og gik ind i AgdluitsoK
Fjorden for at oppebie Sydlændingene, der her gik paa Angmagssætfangst. Med over 400 Indfødte fulgte han ind til Sildepladserne,
og medens de var beskæftigede her, var han inde paa SioraK, be
skrev Ruinerne i Nærheden og besøgte derefter de varme Kilder
ved UnartoK. Ledsaget af de to Østlændinge gik han ved Mid
sommertid til Søs inden om SermersdK ved Forbjerget KangeK,
de Danskes Kap Farvel, passerede Nanortalik og det nærliggende
KaersoK, hvilket han rigtig betegner som det Sted, hvor Hans
Egede vendte om paa sin Rejse 1723.
Han kom nu i Egne, som ingen Evropæer, saa vidt vides, før
ham har betraadt, og ænsede ikke alle Advarsler mod Naturens
Overmagt, onde Aander og Mennesker. Med Opdagerens Utaalmodighed hastede han forbi Ikigait og Pamiagdluk. Han opgav
Tanken at gaa gennem Prins Christians Sund af Hensyn til den
stærke Strøm, men roede, efter at have lagt op paa den store 0
IgdlorssuatsiaK øst for Ilua, gennem Ikerasak og IkeKsundene; han
siger udtrykkelig, at han havde Statenhuks 0 til højre i Syd-SydVest mod Havet. Gennem det tredje Sund Ikerakasik naaede han
Udløbet af KipisarKo, og som den første Dansker slog han 6. Juli
Telt paa Grønlands østre Side paa et Sted, han kalder Ullemeneme,
som ifølge de Efterretninger, jeg i Frederiksdal indhentede hos
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stedkendte Grønlændere maa være Teltpladsen UlineK. Her forblev
han i 16 Dage og indhentede af Grønlændere, han traf sammen
med, udførlige Oplysninger om Østlændingenes Udseende, Klæd
ning, Levevis og Sprog. De beboede Steder paa Østkysten navn
gav de: Avarket, Umivik, Najanguit og Sermilik — nu alle kendte
fra G. Holms Rejse og Kortet over samme. Den eneste Angmagssætplads paa Østkysten var Kulusuk, der nu er Navnet paa
den beboede Strækning af Angmagssalikdistriktet. Længere nord
end Sermilik vovede ingen sig af Frygt for den derværende Mal
strøm. Fra UlineK naaede han ikke længere end til den nærliggende
0 Kipingajak ved et lille krumt Indløb, hvor Folkene fra Frederiksdals Distrikt endnu gaar paa Fangst. I den følgende Uge led
Walløe og hans Folk af haard Storm, Kulde og Sult, dog naaede
de langsomt videre til Igalalik (Allik) ud for Mundingen af Prins
Christians Sund, hvor de forefandt mange Grønlændere paa Klapmydsefangst (2. August). Videre gik Vejen forbi det „isrige“ Kangerujuk (Kap Hvitfeld) og over KangerdlugssuatsiaK Fjorden
(Lindenovs Fjord), paa hvis Nordside paa den yderste 0 ud mod
Havet, kaldet Sagdlia, de slog Telt ved et Sted, af Walløe betegnet
Nenese og som er identificeret som NaniseK ved NaniseKfjeldet.
Herfra saa han Isen ligge fast milevidt under et Næs mod Øst,
KangeK, som Graah efter ham kaldte Cap Walløe. Da de Indfødte
forestillede Walløe Umuligheden af at komme videre, og hans
danske Ledsagere bestemt nægtede at gaa længere nord paa, nødtes
Walløe til at vende om her (8. Aug.). Hjemrejsen gik gennem Prins
Christians Sund. Sit Vinterkvarter valgte han i Kagdlumiut i AgdluitsoKfjorden. Den 1. Juni Aaret efter (1753) stævnede han atter
ud med sit Følge og naaede den 25. Frederikshaab, hvorfra han
hjemgik med Skibet. 1755 fik Walløe for det indhandlede Decharge
af Selskabet og tillige det bedste Vidnesbyrd for de værdifulde
Resultater af hans Recognosceringsrejse. Sit beskedne Ønske om
at tilbringe Resten af sine Dage i Grønland fik han ikke opfyldt.
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Han flyttede til Rønne, hvor han fristede Livet som Fører for en
Jagt eller Galease, muligt for en større Købmands Rederi, og
ægtede her i 1759 en Skipperenke, der døde 1786. I 1765 ansøgte
han forgæves om Tjenesten som By- og Herredsskriver i Rønne.
Senere flyttede han til København, men havde intet lagt sig til
bedste og blev for en ringe Løn Opsynsmand ved et Pakhus. Fra
1780, da det antagelig begyndte at falde ham svært at friste Livet,
ansøgte han Aar efter Aar om en lille Pension, som han aldrig
opnaaede, dog tilflød der ham forskellige Opmuntringsgaver, saaledes fik han, den Gang Borger i Rønne, Landhusholdningsselskabets
mindre Sølvmedaille for en Afhandling om Hvalfiskeriet, 1780 50
Rdl. fra Partikulærkassen, 1781—82 30 Rdlr., og 1787 tildeltes
ham 3. Gang Landhusholdningsselskabets Præmie for hans Efter
retninger om Østgrønland. Sidstnævnte Aar meddelte Otto Fabri
cius i Tidsskriftet „Samleren“ et Udtog af hans Dagbog, forsætlig
i Uddrag, for ikke at forekomme Forfatteren, som, efter hvad han
formodede, endnu var i Live. I en Efterskrift bemærker Fabricius,
at han under Trykningen har erfaret, at Forfatteren levede i Kjøbenhavn, ikke i de bedste Omstændigheder, saa det var at ønske,
han ved en kongelig Naade kunde blive belønnet til sine Vilkaars
Forbedring paa sin gamle Alder.
Et Udtog af sin Rejseberetning havde Walløe i 1783 sammen
med et Bønskrift tilstillet Guldberg personlig, uden dog at opnaa
den attraaede Pension, formodentlig fordi Guldberg kort efter
blev styrtet.
Aarene 1787—88 opfyldte Walløe af forskellige Aarsager med
Livsmod og Virkelyst. Løvenørns mislykkede Expedi tion 1786—87,
der søgte at naa Østgrønland fra Island; en Projektmager, la Roche
Gallichons taabelige Idé at ville finde Østerbygden ad den nord
vestlige Passage midtvejs mellem Evropa og Ostindien, og endelig
den af Landhusholdningsselskabet endnu uindløste Prisbelønning
for Østerbygdens Opdagelse •— alt dette fik den gamle Grønlands-
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farer til at agitere for sin Kongstanke, at søge Nordboernes Kolonier
paa Østsiden ved en Konebaadsexpedition langs Kysten op til
64°, hvor han regnede med at finde isfrit Land. Først rykkede han
med Klarhed og Kraft i Felten i Bladet „Aftenposten“ mod en
uvidende, beundrende Anmelder af la Roche Gallichons Skrift og
udarbejdede derefter et, Nytaarsaften 1788 dateret Skrift med
Devisen „Pelle Nivertok“, „Efterretning om det gamle Grønland
og den bedst mulige og mindst bekostelige Maade, at indsejle det“.
Dette kunde ske enten ved Kørsel over Landisen med Hunde
slæder. eller ved at krydse over til Grønland fra Island med en eller
to Jachter sidst i August eller i Slutningen af April—Begyndelsen
af Maj ved Nordenvind, men mod dette talte i hvert Fald de seneste
uheldige Erfaringer. Den tredie Vej mente han at maatte have de
største Muligheder for sig, nemlig at gaa med Konebaad gennem
Prins Christians Sund (IkerasagssuaK) til Alluk paa Østsiden og
derfra nordefter til 64° og videre mellem Landet og Drivisen ved
givne Aabninger. En Konebaad var, efter hans Erfaring, langt
mere egnet til dette Øjemed end et evropæisk Fartøj. I Expeditionen skulde deltage fire Indfødte samt tre Evropæere, hvoraf i
hvert Fald Lederen maatte have været nogle Aar i Grønland,
kunne Grønlandsk og have Smag paa Sælkød. Sagen stillede sig da
mere gunstig, end den Gang han besejlede Strækningen, idet denne
og Fjordenes Beskaffenhed nu var kendt. Man vilde kunne over
vintre ved den nye Koloni Julianehaab og begynde Rejsen derfra,
saasnart Isens Afdrift satte ind, ifølge Grønlændernes prøvede Er
faring, naar Krækkebærrene modnedes.
Man bliver ligesom varm om Hjertet ved at læse, at den 73aarige
Mand med sin usvækkede Legems- og Aandskraft, ildnet af sit
Livs bærende Idé, regner med Muligheden selv at kunne stille sig
i Spidsen for et saa besværligt Togt.
At Walløes Syn og Plan var det ene rette, véd nu alle fra
Graahs og Holms Konebaads-Expeditioner. Netop hundrede Aar
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efter at Peder Olsen Walløe viste Vej, hejste G. Holm Danmarks
Flag paa Angmagssalik.
Alt hvad Peder Olsen opnaaede for Resten af sine Dage, var,
at Povl Egede som Præst i Vartov, samme Aar Dagbogen tryktes,
skaffede ham en Seng i Stiftelsen. Aaret efter søgte han uden Re
sultat atter om en lille Pension. „Seks til syv Skilling om Dagen,“
skriver han, „rækker ikke ud til min nødtørftige Opholds Udkomme,
til Føde, Klæde, Renlighed og desligeste. Jeg indbragte Efterret
ning om det Sted og Havn, hvor Colonien Julianehaab nu er, til
ligemed om adskillige andre af Grønlændere beboede Egne under
Syd, om Fangst, Fiskeri med videre. Hvad Østerbygden angaar,
tilstaar vedkommende mig at være den, som til Dato har været
Maalet af sammes Opdagelse nærmest.“
Grønlandsfareren, Admiral Løvenørn, som varmt anerkendte
Betydningen af Walløes Fortjenester og 1816 lod hans Dagbøger
renskrive og indsendte dem til det kgl. Bibliothek, siger om ham,
at han til sine sidste Levedage nød en jævn Munterhed og særdeles
god Helbred, samt at han altid var agtet som „en meget retskaffen,
redelig og sanddru Mand“.
I de to Aar, han tilbragte bag Vartovs Mure i Samvær med
Povl Egede indtil dennes Død, har Walløe sikkert tit genopfrisket
sine Erindringer om det Land og den Sag, der beskæftigede begges
Interesse til det sidste. Peder Olsen Walløe døde 27. April 1793.
Da Lyset sluktes hin Foraarsaften i det lille Kammer bag de
blommede Gardiner med Vartovsblomsten — Balsaminen — i Vin
duerne, var der næppe nogen som ænsede det, at her laa en
Mand paa Baare, der til Landets Ære havde udfoldet det danske
Flag paa ukendte Kyster.

P. O. Walløes Dagbøger er bevaret i adskillige mere eller
mindre fuldstændige Nedskrifter, indbyrdes stærkt afvigende efter
de af Forfatteren til forskellige Tider foretagne Redaktioner, helt
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igennem af stilistisk Art. Manuskripterne, dels egenhændige, dels
i Afskrift, findes i Søkortarkivet, det kgl. Bibliotek og Universitets
biblioteket (jvfr. nærmere S. 121). Til Grund for nærværende Textgengivelse er lagt P. Løvenørns allerede omtalte Afskrift efter en
nu vistnok tabt Original, der ikke alene har været den fuldstæn
digste af alle, men ogsaa uden Tvivl er den seneste Redaktion fra
Forfatterens Haand med mulig Udgivelse for Øje. Afskriften er
foretaget med kendelig Respekt for Originalens Text, som den
ogsaa fremtræder i en meget pyntelig Form, baade hvad Haandskriften og Papiret angaar.
Haandskriftets Omfang har nødvendiggjort en Beskæring af
Walløes udførlige Optegnelser fra hans Ophold i Christianshaab,
hvorimod Dagbogen fra hans mindeværdige Rekognosceringsrejse
til Østkysten fra Aug. 1751 at regne meddeles uforkortet.
En fuldstændig Afskrift af Walløes Dagbøger har jeg stedse
ført med mig paa mine Rejser i Grønland 1912—15, hvorved det
blev mig muligt at identificere de mange, delvis forskrevne Sted
navne i hans Optegnelser, hvilket jeg har gjort Rede for i Anmærk
ningerne til Texten.
Bestyrelsen for „Det Grønlandske Selskab“ har med fuld Føje
paataget sig Udgivelsen af P. O. Walløes Dagbøger i Udtog som
et skyldigt Æreminde for den betydeligste af alle danske Pionerer
i Udforskningen af Grønland i det 18. Aarhundrede næst efter Hans
Egede.
Walløes Dagbøger formaar i deres anskuelige og naturlige Sprog
endnu den Dag i Dag at fængsle forstaaende Læsere, ikke alene
grønlandsinteresserede, men alle, der har Sans for en ufortrøden
og uforfærdet, aandelig vaagen og sandhedskærlig Mands Beretning
om sin Opdagerfærd gennem øde, ukendte Vidder.
Louis Bobé.

I
OPHOLD I CHRISTIANSHAAB 1739—48.

... [Vi vidste at] i alle Batailler, naar nogen hidsede og strøg
deres Flag paa engang, var det for dermed at tilkiendegive, at de
overgave sig. Vores Capitain, som fattede, at det maatte nok have
saadan Betydende, begjerede strax en Raaber, og gjennem den
bød de hollandske Commandeurer, at de strax skulde komme om
bord til os. Det varede ikke længe, førend de kom alle 4 i en Chaluppe, men det besynderlige derved var, at de bleve roede af deres
Kokke-Drenge eller Koks Mather, hvilket kom deraf, at Matroserne
ikke vilde bekvemme sig til at roe Fartøjet, fordi de vare bievne
førte i disse Omstændigheder, som de sluttede, ikke løb af uden
Forliis af deres Maanedspenge, da Commandeurerne ikke havde
sagt dem, at der var nogen Fare ved deres Handelsskab, at de kunde
i Tide have betinget sig deres Hyre ligefuldt eller ej ladet sig antage
med dem, hvilket de siden fortalte vore Folk.
Commandeurerne vilde lagt med Chaluppen til Styrbord Side,
men Capitainen befalede dem at holde agter om Skibet og lægge
til om Bagbord. Da de kom over, condolerede Capitainen dem,
sagde, det gjorde ham ondt, at de havde været saa selvraadige
og ikke modtaget hans Tilbud og Formaning, at forlade Havnen,
de vare nu selv Aarsag i den betydelige Fortræd, som vilde ramme
dem, hvor paa han bad dem at gaae i Kahytten, hvor vore Skip
pere, Kjøbmænd og Styrmænd forsamlede dem.
Som at enhver bør roses, naar de opføre sig retskaffen i det
dem anbetroede Kald og Embede, saa er det ikke ubillig at melde
noget om dem, som vil have Ord for alt, men dog svigter i rette
Tide. Saaledes gik det med en vis Mand, der var Over-Kjøbmand,
og havde vores Reder Fuldmagt og en Slags Over-Inspection
over alle 3 Skibe. Han havde slaaet Hollænderne, saalænge vi ingen
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saae, men da det kom til virkeligt, blev han usynlig, og man saa
ham ikke igien førend Spillet var vundet, da han kom frem og vilde
regjere alle Ting, at han kunde erlange Æren derfor.
De havde kun været kort i Kahytten, da det blev kundgjort
for os paa Dækket, at de hollandske Skibe, som vare 2de Galliother, 1 Bysse og 1 Hukkert, tilligemed hvad de havde inde, intet
undtaget, skulde tilhøre os, som da og foranledigede, at Brændeviins Flasken gik meer end eengang om, dog gik alleting med god
Orden.
Nu blev Hollænderne beordrede, at de med deres egne Folk
skulde uopholdelig bringe os alt deres ombord havende Skjødt,
som ogsaa bleve efterkommet, hvilket var meget viiseligen. Det
var ikke saa lidet; det bestod deels af Messing- og Jern-Muskedonnere, deels af simple Geværer, som vi kradsede ud og tog Lad
ningen fra. De vare saa urimmelig lad te, at der var en 10 til 12
Kugler samt meget Krud. De, som vi ikke kunde faa udkratsede,
formedelst den urimmelige Ladning, vovede ingen at affyre for
at ikke faae et heftig Slag af dem, eller de skulde springe; vi bandt
dem altsaa nogen steds fast og løsnede dem med Forsigtighed.
Alle deres Geværer fik vi dog ikke, thi vi fik siden at vide, de havde
kastet endeel i Søen, formodentlig dem, eller de fleste af dem, de
bruger til Handel med Grønlænderne. Svingebasserne fordrede
Capitainen ikke, thi med dem frygtede han ikke, at Hollænderne
kunde skade os. Da de intet andet Skiødt havde, og vi med vores
Skibe nærmede deres, vare vore Stykker godt i Land at under
tvinge dem.
Derpaa lettede vi og forhalede ind i Havnen for at paapasse,
at Hollænderne ikke skulde undvige, eller tænde Ild paa Skibene,
eller foretage anden Uorden. Vi besatte Skibene med vore Folk,
de hollandske maatte forføye dem paa Landet, de fik Lov at medtage,
hvad der var dem selv tilhørende, hvoriblandt de ikke glemte at
forsyne dem med Genever eller hollandsk Brændeviin. De havde
ikke saasnart betraadt Landet, førend de dermed gjorde sig lystige,
saa at man kunde høre deres Sang og Raab af Biergenes Ekko,
dog kan man slutte, de ikke kunde være glade, de havde gjort
deres Reise for intet. Skylden var dog deres egen, thi de bleve tilbudne, at naar de vilde tage Hyre og være os behjelpelige at føre
Skibene til Kiøbenhavn, saa skulde de erholde deres fulde Hyre,
saavel for Udreisen fra Holland som for Hjemreisen til Kiøbenhavn,
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men der var ikke een eneste blandt dem, der vilde benytte sig deraf,
endskjønt der var adskillige Danske iblandt dem.
Udi de erobrede Skibe fandtes mange gode Sager, saavel en
Mængde Varer til at handle med Grønlænderne, som ogsaa ind
handlede Spæk og Skindvare samt endeel god Proviant, hvoraf
vi levede vel paa vor Hiemrejse. Det vi for det øvrige bleve lønnede
med for dette Tog, bestod i, at hver Mand erholdt, dog ikke førend
efter nogle Aars Forløb, een Maanedspenge for hvert af de erobrede
Skibe efter den Hyre enhver især havde.
De hollandske Commandeurer og deres Folk opholdt dem paa
Havnen, hvor vi vare, et par Dages Tid, da hvert Skibs Mandskab
fik en Chaluppe fra Skibet, altsaa 4, ialt med Proviant for een
Maaned, hvorimod de toge afsted for at opsøge Hvalfangere og deres
Landsmænd, at komme hiem med. Vi vare nu meget faae Folk
til at regjere alle disse.
Det var ikke raadeligt at lade nogen af dem blive tilbage her
paa Havnen, hvor der ingen Danske var, som kunde have Tilsyn
med dem. Vi fordeelte os derfore det beste vi kunde og bragte Ski
bene til Colonien Christianshaab, som kun var 7 Mile derfra, hvor
vi vare; vores Seilads var kort og lykkelig. Der omladede vi Ski
bene, og da vi ikke kunde regjere dem alle, satte vi toe af de Hol
landske i stand og gik med 5 Skibe hjem, lod den eene Gallioth
og Byssen blive tilbage, efter at have fortøyet dem i en god Bugt
en lille halv Miil fra Coloniet at der kunde være Opsigt med dem.
[Ankom i Sept. til Kbhvn., hvor han tilbragte Vinteren, beskæf
tiget som Bødker, opgik atter 19. Maj {1740) som Bødker ved Chri
stianshaab, lod sig af Niels Egede overtale til at blive et Aar endnu
ved Kolonien, rejste hjem Sommeren 1742, opgik 19. Juli Aaret efter
som Handelsassistent i J. Severins Tjeneste ved Christianshaab.
Fra disse A ar findes der kun knappe Notitser. Lærer at skyde og køre
med Slæde. Bemærkninger om Grønlændernes Hundekørsel og Skør
bugen].

1743
Jeg bør melde noget om Coloniens Beskaffenhed. Den bestod
i alt af 14 Personer, nemlig 2de Præster, Hr. Peter Welling og Hr.
Henrik Wedzel med deres Hustruer, 1 Kateket, 1 Over-Kjøbmand
Hr. Bendt Jacobsen Lund og en Under do., nemlig mig selv, 1
Bødker, 1 Tømmermand, 1 Kok og 7 Matroser, hvilke Folk vi
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havde da til det forefaldende Arbeide ved alle Slags Lejligheder,
men fornemmelig at være med os paa vore Fartøyer at roe o. s. v.,
naar vi skulde foretage Reiser for at indhandle Landets Vare, som
bestod fornemmelig af Spæk-, Sælhunde-, Reensdyr- og RæveSkind. Vi brugte til denne Handel af Europæiske Varer i Særdeles
hed Lærreds Skjorter af adskillige Couleurer, uldne Skjorter eller
Kappedækker af Kirsei, eller deslige, fremdeles Kjedler, Knive
samt adskillige Jern- og Kram Vare, med hvilke Kjøbmændene
reiste fra Sted til andet, hvor man vidste, der boede Grønlændere,
som kunde have noget. Saaledes reiste vi 5 til 6 Miile, ja vel og læn
gere. Naar vi havde faaet Ladning, fore vi enten hjem eller ind
lagde i Pakhuuse, som vi havde underveis. Vi havde et især ved
den saakaldede lise Fiord, 4 Miile nordligere end Christianshaab,
i hvilken Omegn der boede endeel Grønlændere. Dette Huus var
dog kun bygt af Tørv og Steen, ikke meget bedre end en Grønlæn
der-Hytte, hvilket Pakhuus vi brugte især om Foraaret, naar man
for lis eller Uføre ikke kunde komme til Koloniet med det vi sam
lede, saa og til nogen Slags Ophold for Præsterne paa kort Tid,
thi Grønlænderne kjededes ved dem, naar de bleve hos dem i deres
egne Boeliger høyere end nogle Dage. Præsterne gjorde ofte Reiser
i deres Embeds Forretninger, og vi befordrede dem ikke sjelden,
endog naar vi ingen Handel kunde gjøre. Disse Reiser vare meget
besværlige, saalænge Vandet var aabent, besynderlig ved Jule
Tider, naar Dagene vare korte og knap havde to til tre Timers
Tuusmørke Daglys; at roe og seile imellem Klipper og Skjær og
møde baade lis- og Storm-Vinde.
Gudstjenesten blev holdt meget ordentlig saa vel med Bøn
og Bibel Læsning Morgen og Aften som Prædikens Holdelse samt
Cathechisation for de som antoge Ordet og lode sig døbe.
D. 13. Augusti seilede begge vore Skibe fra os, dermed hjem
fulgte Kjøbmanden Hr. Niels Egede samt Præsten Hr. Alsbach.
Al vor Spise, det Vildt undtagen, vi kunde skyde, maatte vi
have fra Fædrelandet samt det vi skulde brygge for at faae iblandt
noget 011, hvortil vi ogsaa fik noget Brændsel af Bøge Brænde
og Steenkull, men det var ikke nok til at kaage Mad ved og legge i
Kakkelovnen, saa vore Folk maatte rykke Lyng op og samle til
Vinter Forraad. Tørv havde vi ei heller Mangel paa, thi paa Terne
Øe,
Miil S.W. fra Coloniet, fandtes god Tørve-Jord, som vore
Folk grov og førte hjem, som for det meste blev brugt til vore 4
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Kakkelovne, og endeel paa Skorstenene, men Drive-Brænde, som
man finder paa endeel Steder, kommer her intet eller som en Sjeldenhed til Landet. Vandhentning var et af de besværlige Arbeider.
Her ved den søndre Side af Koloniet havde vi en Elv, hvortil Veien
var kort, hvilken om Sommeren gav os overflødigt Vand, men om
Vinteren sidst i December og derefter, naar Frosten blev ret stræng,
bundfrøs den; da hentede vi Vandet paa Tønder, lagt paa Slæder
fra en stor fersk Søe, som laae et Stykke Vei derfra, hvor Elven
havde sit Udspring. Naar der var dyb Snee, var det møysommeligt
tilligemed at holde Vaage for at naae Vandet, thi lisens Tykkelse
blev om Vinteren sedvanlig 2 til 2x/2 Alen. lisen begynder almin
delig at lægge sig i September og tøede ikke ganske op førend i
Julii. I Juni og Juli holdt sig ved Udløbet af denne Elv en Mængde
smaae Lax og Ørreder, som vi fangede med Garn og havde god
Nytte af.

1744
Vi oplevede lykkelig Aarets Begyndelse og efterlod ikke den
sædvanlige Skik, at skyde Nye Aar ind, hvilket skeete efter Præ
diken var holdet, med fiire Stkr. 4 pundige Kanoner, som var
opsat ved et Batterie eller liden Vold ved Koloniet. Deslige Kanonering foranledigede en stor Sammenløb af Landets Folk for at
høre disse Skrald, som gjenlød i de omliggende Bjerge. Ikke alene
alle, som vare i Nærheden, men dem, som boede langt borte, stræbte
at overvinde Vejens Besværligheder og hvad Vejr det maatte
være, for at bievaane slig Skydning, naar de vidste, den skulde
gaae for sig.
[Beskrivelse af Grønlændernes Hvalfangst. Hævnmord].
Det Sted, hvor Koloniets Huse stode, vare meget udsat for
heftige Kaste Vinde af Syd Ost. Naar den Vind blæste haardt,
var det med saadan Heftighed, at vi torde neppe blive i Huusene,
endskjøndt man havde sat Støtte til dem paa den modsatte Side.
De fleeste Europæere krøbe over til Grønlændernes Hytter, som
laae nær ved, thi man kunde ikke gaae opreist, naar det stormede
saaledes.
Den 1. April var det Tid at beskjeftige os med Handelen,
Kjøbmanden tog til Ise-Fiorden, derfra til Jacobshavn, han fik
medens et Skib at see, hvilket styrede, som det vilde ind til Jacobs
havn. Dette foraarsagede en stor Glæde, i Haab om at det kunde
Recognoscerings-Reise.
2

18

1744 Maj

være fra Fædrenelandet, endskjønt det var saa usædvanlig tidlig,
da vore Skibe pleie aldrig at komme det tidligste i May eller Junii
Maaned. Kjøbmanden tog det i Møde, men det var et hollandsk,
men vilde hverken svare vore Folk eller tillade dem at komme
ombord. Kjøbmanden kjendte, at Capitainen der ombord var een
af dem, som jeg har berettet, at Skibene blev erobret fra 1739.
Den 29. May havde vi den Glæde, at vores første Skib ankom,
ført af Skipper Henrik Jansen; efter at vi havde udtaget dennes
tilsendte Proviant m. v. seilede det til Jacobshavn og videre.
Den 8. July kom Skibet tilbage paa Havnen for her at fuldføre
sin Ladning og giøre sig rede til Tilbagereisen.
Den 20. blev foretaget en Undersøgelses Reise efter vores
Principals Ordre at udsee et Sted, hvor man endnu kunde anlægge
et Kolonie eller Loge til Handelens Udvidelse. Det passeligste,
man fandt, var ved Claushavn, 4 Miile Norden for vores. Havnen
for Skibet, som skulde mueligen beseile samme, var meget god,
da den var bedækket af nogle Øer. Der fandtes ogsaa ganske bequemt Sted at sætte Husene, men det vilde meest komme an paa
at finde fersk Vand til Folkenes Fornødenhed om Vinteren. Der
var en Elv ved Stedet, men dens Dybde var ikke meere end 10
Fod, saa den rimeligviis maatte bundfryse hele Vinteren. Imid
lertid var her dog ingen bedre Sted i Nærheden. Vi indgav udførlig
Beretning om Stedets Beskaffenhed, dog blev der intet af noget
Anlæg forinden nogle Aar senere, da blev der anlagt en Loge.
Den 21. ankom hertil Koloniet en Mand, der havde haft en
haard Skiebne; det var den brave og ærlige Skipper Jacob Bendsen, med hvem jeg gjorde min første Reise. Han havde i Aar været
beordret at seile til det sydligste Kolonie, førende Skibet Cornelius,
et af de Hollandske Skibe, som blev taget 1739. Da han d. 26. May
var omtrent paa 8 Miile nær Friderickshaab, er han saa uheldig,
at Skibet støder mod et lisbierg, saa det deraf sank saa hastig,
at Mandskabet neppe fik Tid at redde Livet i Skibsbaaden, hvor
med de søgte nærmeste Land at komme til Koloniet, men der var
saa opfyldt med lis ved Kysten, at de paa ingen Maade kunde
komme dertil. De stræbte da at arbeide sig op til Godthaabs Kolo
nie, som var omtrent 30 Miile. Efter nogen Tid naaede de derhen
med yderste Besvær, hvorved de dog ikke opnaaede deres Haabs
Opfyldelse, at forefinde fornøden Underhold og hjemgaaende
Skib, men da der ingen Skib var kommet endnu i Aar dertil, og der
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følgelig var Mangel paa Provisioner, saa Koloniet ikke kunde føde
denne Tilvæxt af Mennisker, og de vare uvisse, naar det ankom,
blev han raadet, og paalagt at reise videre for at tage op til Christianshaab, hvor man formodede, der dog kunde være kommet
et Skib, da der sædvanligen var bestemt 2de aarligen til dette Sted.
Det maatte han bequemme sig til; to af hans Folk efterblev paa
Godthaab; med de øvrige kom han efter skrækkelig udstanden
Arbeide og Møye heldigen hertil.
Den 1. August hjemgik det første Skib, og med det bemeldte
Skipper Bendsen og hans Folk. Den 18. August var den lykkelige
Ankomst af vores andet Skib, hvis lange Udeblivelse havde foraarsaget os stoer Bekymring, saavel for Skibet som for os selv,
da vi med dette skulde have mange af vore Fornødenheder for den
tilstundende Vinter. Det medbragte Præsten, Hr. Segud Grønbek,
for at afløse Hr. Hendrik WedzeL Nu fik vi travlt med at losse
og lade dette Skib, da det var saa sildig paa Aaret, for at forebygge,
det ikke skulde tvinges til at forblive til Overvintring. D. 31. kom
det lykkelig under Seil.
2 Septbr. Hidtil havde Koloniet ikke haft noget Magazin
eller Material Huus; vi foretoge os nu at lægge Grunden dertil,
men det blev efter Landets Skik, da vore Materialier dertil vare
kun maadelige. Murene bestode af Graasteen, som vi kunde samle
sammen eller brække op af Jorden, sammensat med Tørv. Til Hen
sigten at fuldføre bemeldte Bygning, maatte jeg med Koloniets
lille Jagtskib fare Nord efter til Jacobshavn og et Sted, kaldet
Klokhuk, som var 5 Miile nordligere. Den forrige Kjøbmand, N.
Egede, havde laant til de her boende Landets Folk, saavelsom
til nogle af dem, som boede paa hiin Side lise Fjorden, Tømmer
stokke, hvoraf der forhen havde været begyndt et Pakhuus paa en
Øe, kaldet Jagtholmen, men af ham nedrevet. Disse Stokke havde
Grønlænderne belavet sig til Togterne paa deres Hytter at legge
Tørven paa, men nu behøvede vi dem selv. Vi maatte derfor deels
søge at finde dem, deels faae dem udtaget og bragt til Fartøyet,
som vi og for det meste fik. Desuden fik jeg udrettet nogen liden
Handel med Barder, Spæk og Skindvarer, kom den 17. hjem igjen.
Nu var Nætterne allerede meget lange og mørke; paa denne Tid
vare Vildgjessene komne, hvoraf jeg skjød en god Deel underveis;
de komme alle Aar omtrent midt i September i nogle Tusinde Tal
i store Flokke. De opholder sig til Slutningen af October, da de flyve
2*
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bort, man veed hverken, hvor de komme fra eller hvor de drage
hen, dog tør jeg med temmelig Vished forsikkre, at man ikke seer
dem noget andet Sted paa det hele endnu bekjendte Grønland eller
i Strat Davis uden allene her i Egnen ved Christianshaab paa
bemeldte Tider.
Den 25. fik vi uforventet Tilvæxt af Selskab her i Vinter paa
Koloniet, nemlig det Skib, som var afgaaet den sidste i forrige
Maaned, ført af Skipper Fyhnboe. Han berettede, at siden hans
Afgang herfra havde de bestandig sydlig Vind, saa de ikke var
kommet synderlig langt, tillige med meget ondt Veir. Folkene
begyndte at blive syge, saa at Skipperen tog den Beslutning at
vende tilbage for at overvintre her. Det vanskeligste var, at skaffe
Loge til saa mange, da der kun var lidet Huusrum. Der var en For
stue, som tilforn var indrettet til en Assistent og en Feldtskjær.
Der manglede baade Skillerum, Vægge og Kakkelovn. Dette sidste
hjalp man Boed paa vedat hente en af de paa Jacobshavn værende
Kakkelovne, og Væggene spækkede man ud det bedste man kunde.
Dette fik den tilbagekommende Præst, Hr. Wedzel, Skipperen kom
i Kiøbmandens, og Styrmanden i mit Kammer. Til Folkene stræbte
vi at gjøre et Proviant Huus ledig; deri opsadte vi en Skorsteen
saa godt vi kunde, til at kaage paa. Der blev gjort nogle Brixer
ligesom i Grønlændernes Hytter til at ligge paa i stæden for Senge,
men Kakkelovns Varme kunde ikke faaes af Mangel paa Brænde.
Der var ei heller Leilighed at anbringe en saadan. For at erstatte
dette saa høyst nødvendige for Vinterens Haardhed fik disse Folk
nogle Veegsteens Lamper med Tran at brende deri, alt paa Grøn
lands Maade. Den Varme er maaskee ikke saa aldeles sund og heller
ikke behagelig, da disse Lamper giver en ubehagelig Damp og Lugt
fra sig, men at de kan give Varme i disse Hytter bedre end en Kak
kelovn, hvori brændes Brænde og Tørv, kan fleere med mig bevidne.
Vores største Lykke under nærværende Omstændigheder var,
at vi vare temmelig vel forsynede med Proviant, hvorvel vi nu i
alt med store og smaae, Betjentere og Matroser, vare 35 Europæere
tilsammen, hvortil det naadige Forsyn føyede en stor Lykke og
Velsignelse for os. Man skulde med Grund befrygtet Formind
skelse af Vildt, eller at det vilde blive mere forjaget ved de flere
Mennisker, som gik efter det — men vi fik en stor Mængde Vildt
i denne Vinter, mere end dobbelt frem for sædvanlig, som var
saavel til Behag som stor Nytte.
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Den 28. fik vi det omtalte Pakhuus færdig, som kom os under
nærværende Omstændigheder særdeles til Pas.
I December fødte begge Præste-Koner hver et Barn, hvor
med de godt Folk kunde nok have biet til en anden Tid, naar der
havde været bedre Leilighed.
1745
Den 15. Marts begyndte man at istandsætte og tiltakle Skibet
Birgitte til dets Hjemreise. Man begyndte nu snart at vente Hol
lændernes Komme, som uagtet det foregaaende, dog ikke kunde
aflade at drive deres fornærmelige Handel, som om de dertil fuldkom
men vare berettigede. For nu at forekomme dem, reiste Kiøbmanden
til lise Fjorden o. s. v. at opkjøbe hvad der kunde være at faae.
Den 16. Saasnart denne Dato kommer, haver man paa disse Høyder
ingen Nat meere, men den er saa lys, at man kan forrette alt som
om Dagen.
Den 30. begav Skipperen Fyhnboe sig ombord paa Skibet,
som nogen Tid havde været seilklar, men kunde ikke komme bort
for lisen, som endnu laae langt ud til Øerne og tegnede ikke til
at gaae saa snart bort.
Den 1. May tilskrev jeg Kjøbmanden, at jeg havde efterseet
og beregnet Provianten og fundet, den ikke kunde holde ud læn
gere end til Juny Maaneds Udgang, hvorfor jeg tilraadede at sætte
Koloniets Jagt i Stand, som var opsadt paa Jacobshavn, saa snart
som mueligt, og dertil sendte ham Tømmermanden, paa det om
vore egne Skibe skulde blive længe borte, men da med den kunde
søge Hollænderne, som opholdte sig i Farvandet paa HvalfiskeFangsten, at man fra dem kunde faa nogen Hielp. Den 3. begyndte
Luften at blive saa mild, at nogle af de ombordværende Grønlæn
dere begyndte at flytte fra deres Hytter i deres Sommer-Huuse
eller Telter. Den 6. begyndte Elven at flyde, saa at vi nu kunde hente
fersk Vand i Nærheden; det havde og som Anseende, at Søe lisen
svækkedes, at man det første kunde komme Vester efter over til
de Grønne Øer; imellem Koloniet og disse og var lisen altiid seendrægtig at gaae bort formedelst de adskillige her omkring liggende
Øer, som dæmper Søens Bevægelse. Den 7. kjørte eller slæbede
vi en Jolle over lisen til en Øe ved Indløbet af Havnen, hvor vi
havde et Spækhuus staaende, paa det vi derfra snarere kunde
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komme i aabent Vande end fra Koloniet, der var endog lis endnu
mellem Øerne herude omkring.
Den 15. Vores eeneste og vigtigste Forraad vi havde tilbage
af Proviant, var 9 Tønder Erter. Vi blive enige at dele de 5 Tønder
i lige Dele til hvormange vi vare; de 4 Tønder bleve henlagte som
en Nød Tæring; saaledes delte vi og en Rest Byggryn imellem os.
Det havde for nyelig tegnet til at lisen vilde bryde, men endnu
laae den ud til en Øe, kaldet Jacobsholm, 1 Miil herfra. Didhen fik
jeg Jollen forflytted i Hensigt at tage derfra ud til Øerne saasnart
jeg kunde. Her uden for var lisen brækket, der var hver Dag en
stor Deel Hvalfisk at svømme, hvor der var aabent Vand. Jeg op
holdt mig med mine hos mig havende 3 Mand nogle Dage paa
bemeldte Holm. Jeg forsøgte paa at indrette noget Slags Redskab
at harpunere nogen af disse Fisk, men hverken var de Ting passe
lige, jeg havde, og jeg forstod heller ikke den Fangst, saa at der
kom intet af. Skipper Fyhnboe, som havde faret paa HvalfiskeFangst og vidste, hvad det var, raade mig og meget derfra, da jeg
endog lettelig kunde komme til Ulykke derved. Grønlænderne
som stode paa samme Øe, havde deres Redskaber paa deres Viis
i god Stand, de harpunerede ogsaa en Fisk, men fik den dog ikke.
Den 21. var det allerførste, jeg kunde vove mig ud til de Grønne
Øer, da der endnu var en Mængde lis, som nogle Steder endog
laae fast, mens paa andre var brækket og drev her og der. Jeg naaede
de nærmeste, lisen laae endnu fast ved endeel; som jeg havde for
modet dette, medbragte jeg mine Hunde og Slæder, hvormed jeg
bragte det jeg indhandlede til Øen, hvor Jollen var oplagt.
Den 22., da jeg havde indsamlet det jeg kunde faae, foer jeg
tilbage til Koloniet. Paa Veien mødte jeg en Grønlænder i sin Kajak,
som leverede mig et Brev til Præsten, Hr. Welling. Det var fra en
herrenhutisk Missionair Hr. Frid. Bøhmer, som i afvigte Aar havde
været ved Herrenhut, reiste derfra til Amsterdam, hvorfra han var
gaaet ombord tillige med sin Hustrue paa en hollandsk Hvalfanger
for at komme tilbage til hans Bestemmelse Sted, nemlig ved den
herrenhutiske Mission i Nærheden af Godthaabs Kolonie, hvor den
hollandske Commandeur havde lovet at sætte ham i Land; først
i May havde de været saa nær Landet paa bemeldte Høyde,
men Veiret havde været saa taaget, at de ei kunde kjende Landet
og ikke torde anduve samme, Vinden tillige føyelig for Commandeuren, hvis Bestemmelse var at gaae Nord efter paa Hvalfiske-
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fangst, saa fortsatte han sin Cours og var nu paa disse Høyder.
Her havde Hr. Bøhmer, som forstod Grønlandsk, erfaret af Grøn
lænderne, at der var et Skib, som havde overvintret her paa Koloniet. Hans Begjering var at man vilde tillade ham at gaae ombord
paa dette nu hjemgaaende Skib, og samme vilde afsætte ham paa
det Sted, han skulde det. Men hertil var Skipper Fyhnboe ikke at
formaae, thi han sagde, at det sydlige af Grønland var vanskeligt
at anløbe for lis, og dette vilde sinke og opholde hans Hjemreise
saameget, at han ikke vilde eller torde paatage sig det uden han
havde sin Principals Ordre dertil, hvilket man skrev Hr. Bøhme
til; desforuden blev nok et andet Brev skrevet til Commandeuren
af det hollandske Skib og Hr. Bøhme, underskrevet af os alle sam
men, hvori vi beskrev vores Forfatning, at formedelst at meerbemeldte Skib havde lagt over her i Vinter, og vi saaledes havde været
mere end dobbelt saa mange Personer end tilhørende, saa var vores
Proviant næsten aldeeles fortæret; vel ventede vi Skib fra Fædrene
landet, men vidste ikke, naar det kom. Vi bade derfor Commandeu
ren at nærme sig Koloniet og af Christen- og Menneske-Kjærlighed
ville redde os af vores store Nød og Fare med at overlade os
nogen Proviant; vi vilde udstæde gyldig Anvisning paa vores Prin
cipal, Hr. Jacob Sewerin, for Betalingen derfor. Vi afsendte en døbt
Grønlænder i Kajak med disse Breve; han traf lykkelig Com
mandeuren, hvis Navn var Itze Alders, en beleven og brav Mand
som var Mennonit af Religion, saa at han ikke alleeneste var
sit Mandskabs Øverste at befale i Søemandskabet som deres
Capitain, men tillige var deres Præst. Han viste sig redebon til
at hjelpe os, og løb 4 Dage derefter den 26. ind i en Havn gandske
nær Koloniet, han overlod os baade Kjød, Flesk, Brød, Erter,
Gryn og 011. Den gode Commandeur havde været særdeles lykkelig,
at han havde fanget 7 Hvalfiske, og desuden fundet 2 døde Fiske,
som han nu i Havnen kunde i mere Roelighed og Beqvemmelighed
faae Spækket pakket paa Fade og ordnet Skibets Last. Han og Hr.
Bøhme kom ofte til os paa Koloniet, og vi gik ombord til dem.
Commandeuren var meget godgjørende. Naar vi kom ombord til
ham, bød han os altid Aqvavit, men selv nød han den aldeeles ikke.
Han sagde, at hans Forældre havde været meget formuende, men
forfaldne til Drukkenskab i Brændeviin og derfor kommet i Armod
og efterladt ham i kummerlige Omstændigheder, hvilket havde
gjort saadant Indtryk paa ham, at han afholdt sig ganske fra at
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nyde denne farlige Drik, et Exempel som var ønskeligt mange
vilde følge.
I disse Dage rygtedes, at de Grønlænder, som boede ved lise
fjorden, skulde have faaet en Hvalfisk. Jeg foer strax didhen at
være ved Haanden, førend de hollandske Handlende kom, men jeg
fik et forandred Ærende, thi da jeg kom til Jacobsholm, raaber
nogle af Landets Folk til mig, som stode i Telte paa Øen, at om
trent 1 Miil Vesten for laae en død Hvalfisk og drev, hvorhen endeel
af deres Naboer vare i deres Konebaade. Jeg tænkte strax, at der
vilde blive bedre Fordeel at søge den døde Fisk, som, da den var
drivende, alle havde lige god Ret til, fremfor at fare til lisefjorden,
hvor man ej kunde erholde videre, end hvad enhver godvilligen
vilde sælge, som muelig blev lidet nok. Jeg blev enig med mine 4
medhavende Matroser. Jeg gjorde dem det Løfte, at naar vi naaede
Fisken og fik nogenledes god Andeel af den, skulde det blive hver
af dem, saa godt som et par nye Støvler, for hvilket jeg videre
lovede dem, at naar det ej blev dem tilstaaet paa anden Maade,
vilde jeg indestaae derfor som Cautionist og Selvskyldner. Vi
anstrengede os nu og efter et Par Timers Tid naaede Fisken, som
var temmelig stor. Den laae og drev heel og holden; den havde en
Harpun i sig med Diderik Cathers Mærke, en bekjendt hollandsk
Hvalfanger. Jeg fandt de ommeldte Grønlændere ved den, som
søgte at buxere den, men da de saa mig ankomme, aflod de at buxere
og lagde med deres Konebaade til den ene Side af Fisken, i Hensigt
at skjere saa meget af, som deres Baade kunde lades med, og der
med fare til Lands. Da jeg fornam dette, fraraadede jeg dem dette
og bad dem indstændig lade dette være, da jeg frygtede, det skulde
gaa her som saa ofte var Tilfældet, at man ved at skjere uforsigtig,
med frie Forsæt, i Ondskab skjerer Hul paa Maven i Fisken; saa
gaaer Luften ud af Blæren, og Fisken synker da strax paa Havets
Bund, og ingen faaer Nytte deraf. Jeg tilbød dem derimod, naar
de vilde være os behielpelig at buxere Fisken til Lands, skulde de
nyde deres Andeel upaaklagelig deraf, men de vare ikke at over
tale dertil, og noget efter droge de fortrydelig bort og lod mig
blive ved Fisken. Her var nu ei andet tilbage end hielpe os det
bedste vi kunde; vi havde kun svage Kræfter til at buxere en saa
svær Fisk, imidlertid var Lykken os gunstig, at vi fik vestlige Vinde
saa Seilene paa Jollen kunde ogsaa hielpe noget, hvorved vi dog kom
temmelig frem. Jeg var endvidere saa lykkelig at møde en Grøn-
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lænder i sin Kajak, som tjente mig i at bringe en Seddel til Koloniet, hvor jeg bad om mueligst Hjelp. Det varede dog til om anden
Dagen Kl. 11, da Skipper Fyhnboe kom med hans Skibs Baad vel
bemandet. Vi arbeidede nu med felles Kræfter. Kl. 10 om Aftenen
naaede vi i ønskelig Behold til Ryppeholmen, ikke langt fra Koloniet, hvortil vi ikke kunde komme formedelst at Havnen endnu
ikke var befriet for lis. Vi afflensede Fisken, hvortil Skibs Folkene
saavelsom alle dem, der kunde undværes fra Koloniets Arbeide,.
vare os behjelpelige. Vi erholdt 5372 Fade Spæk, hver Fad til 2
danske Tønder, desforuden 492 Barder eller saakaldede Fiskebeen,
saa at denne Fisk efter ringeste Overslag indbragte omtrent 2500
Rdr. Det var dog en god Fordeel, som jeg tilvejebragte min Prin
cipal, og for hvilket jeg billig kunde have forventet nogen Erkiendtlighed.
I Henseende til det, jeg havde givet mine Folk, da gav jeg
dem hver et Anker Tran; havde jeg ikke gjort det, havde de vel
heller intet faaet, uden jeg selv skulde betalt det, hvorved jeg blev
entlediget fra min Caution. Grønlænderne, som først havde været
ved Fisken, bleve aflagte til Fornøyelighed. Skipper Fyhnboe
tog for sin Umage 4 Tdr. Tran, gav sin Styrmand 2 Tdr., saa at
alle fik noget undtagen mig selv, som dog var Hovedmanden, og
den, som egentlig havde skaffet Fangsten.
Den 11. Juny ankom vort Skib, en Galioth, ført af Skipper
Henrik Jansen, hvorved vores Mangel og nærforestaaende Nød
blev afhjulpen. Skipperen havde i Sinde at gaae paa Krydstour,
da han havde mødt en hollandsk Handler ved Øerne, men han kunde
ikke binde an med ham, fordi at Koloniets Effecter, som han havde
inde, laae ham i Veien. Vi hastede at losse ham ud, hvormed vi
bleve færdige den følgende Dag. Den 15. afseilede til Hiemreise
fra Ryppeholmen Commandeur Itze Alders, som havde været saa
god mod os.
Den 18. Hvorvel Skipper Jansen var strax bleven losset og
gjort seilklar, kunde han formedelst Vindens Beskaffenhed ikke
komme ud af Koloniets Havn førend i Aften; hans Bestemmelse
var at gaae Nord efter, havende Kjøbmanden med sig, for at forestaae Handelen. Skipper Fyhnboe afseilede samme Tid for at gaae
lige hjem. Hr. Wedzel og hans Kone fulgte atter med. D. 30 ankom
vores anden Galioth, ført af Skipper Lars Pedersen, dog beseilede han kun Jacobshavn og kom ikke hertil. Det den havde inde>
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var heller ikke til os, endeel skulde til Sønder Landet til Koloniet
Frederikshaab, men det som var bestemt til at blive her Nord,
blev losset paa Jacobshavn, hvoraf endeel blev siden transpor
teret hertil, men endeel forblev paa Stedet, da de vare bestemt
for en Missionair og 2de Matroser, som efter Foranstaltning hjem
mefra skulde forblive der paa Logen.
Den 4. July afseilede allerede sidstnævnte Skipper, da han havde
megen Aarsag at haste, saasom han ommeldt skulde anløbe et
andet Sted sønder paa. Den 5. kom Skipper Jansen med Kjøbmanden tilbage; anlangende den hollandske Handlere, de havde
havt Mod paa at opbringe, var den blevet usynlig eller gaaet sin
Vei, hvortil den havde fundet god Leilighed under den Tid vores
Skib var bleven opholdt af Modvind til at komme ud af Havnen.
1746
Vinteren var temmelig streng, og Føret godt for at kunne gjøre
Reiser med Slæder og Hunde Forspand, saa vi foretoge adskillige
for Handelen, og Præsterne for deres Forretning. Handelen vilde
ikke gaae synderlig, endskjøndt vi havde god Grund at formode,
at Grønlænderne havde noget Forraad, da Fangsten ikke havde
været slet, men at de gjemte det til Hollænderne, af hvem de fik
bedre Betaling. Man kunde vel spørge, hvorfor de Danske ikke kan
holde Pris med dem og give ligesaa gode Varer, men Hollænderne
sende ogsaa Skibene ud tillige paa Hvalfangst og forenede Han
delen dermed; tilmed nøyes de med mindre Fordeel end den Danske
Den 17. Marts indfaldt et pludseligt Tørveir, at lisen brød
op paa lise Fjorden, ved det saadant var uformodende, leed nogle
af de omkring boende Grønlændere et temmelig Tab, ved det de
havde ladet deres Snorer ligge paa lisen, saa dreve endeel af dem
bort. Disse Snore ere temmelig kostbare, de fordrejes af Hvalfiske
Barder, meget net udkløvet og bundet tilsammen, de ere 200 Favne
lange og derover. Dermed fiske Grønlænderne om Vinteren her paa
Fjorden Helleflyndere, hvoraf man undertiden kunde faae Mængde.
Den er overmaade god og saa feed, at man behøvede ganske lidet
Smør at stege den i; iøvrigt fik man ingen anden Fisk paa denne
Aarets Tid undtagen Ulke; men disse ere meget bedre end de man
faaer i Danemark. I Særdeleshed ere skjønne til at kaage Suppe paa,
som ikke giver den beste Hønsekjød Suppe noget efter; det er de
grønlandske Qvindfolks beste Spise, naar de har gjort Barsel.
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D. 9. traf vi en hollandsk Hvalfanger i en Havn kaldet Sandbay; vi aflagde Besøg der ombord, Skibet var fra Amsterdam,
Commandeuren heed Cornelius Grondich, en gammel Mand, som
havde gjort 48 Reiser paa Strat David, som Commandeur, han
var gaaet i Aar d. 30. Marts fra Holland, sidst i April havde han
fanget 2de Hvalfiske, hvormed han havde søgt denne Havn for
desbedre ved Stilleliggende at kunne fylde deres Fustager
Den 14. bragte en Grønlænder en Seddel eller aabent Brev
til den hollandske Commandeur, som var fra en anden hollandsk
Hvalfanger Commandeur som havde været hos, navnlig Jan Classen; deri berettedes, at der i Aar var ud gaaet 40 Skibe fra Holland
til Strat David paa Hvalfiske Fangst, at disse endnu ikke havde
faaet meere end 30 Fisk i alt, deraf navngav han 8, som havde
været, eller var inden i Disco Bugten, navnlig Hans Barentz, havde
faaet 3 St. Fisk, Christian Symons 3, Jan Pytbis 2, Cornelius Gron
dich 2, Jan Rollufs 2, Andersen Cornelisen 2, Itzo Alders 2, Jan
Claessen ingen.
Den 12. Juni blev vi glædet med Ankomsten af vort første
Skib, ført af Skipper H. Jansen. Med Skibet kom en ny Kjøbmand,
Hr. Christoffer Dalager og Bendt Jacobsen maatte gaae til Jacobshavn, som nu skulde have sin Handel for sig, til hvilken Ende
en anden Assistent, navnlig Jochum Grønbek, ogsaa af Hr. Sewerins
Familie, skulde komme med det andet Skib, som skulde være
fra Jacobshavn. Den 18. fik vi Kundskab, at den ventende Gallioth
var i Nærheden; vi fore ud og bragte den vel til Havn, den var fra
Flensborg, ført af Skipper Peder Hansen, bemeldte Grønbek var
med.
Den 10. Juli afgik det fragtede Skib til sin Hjemrejse. Den
15. afsejlede ligeledes det andet Skib, med hvilket Hr. Grønbek
og hans Familie fulgte; denne gode Mand havde faaet den for
underlige Grille, at Grønlænderne havde foresat sig at dræbe ham,
og hvor liden Sandsynlighed dette havde, kunde ingen bringe det
af Hovedet, han vilde hellere udsætte sig for de ubehagelige Følger,
der kunde møde ham hjemme for at være gaaet hjem uden Tilla
delse og forinden den fastsatte Tid af 4—6 Aar, efter hvilke der
var Løfte om Befordring, som han saaledes kunde forspilde. Der
medfulgte tillige to vakkre Grønlandske Drenge, som Missions
Collegiet havde forlangt for at lade dem undervise og studere,
at de maatte blive Lærere for deres Landsmænd, men de kunde
ikke udholde det danske Klima og levede kun kort Tid.
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Den 10. Jan. kom en Grønlænder til Koloniet, som agtede sig
et Sted, der laae 4 Mile i Nord oppe til Lands, hvilket man kaldte
lisland, hvor der boede Folk, og tillige sagde man, at der var en
temmelig Deel Harer og Rypper. Jeg havde altsaa Lyst at tage
derhen for Jagten, og som vi nu havde en Veiviser, blev min Kom
pagnon enig med mig at tage derop, og gjorde os istand med vore
Hunde og Slæder rii Reisen. Noget kjørte vi i Førstningen paa Lan
det, da lisen ikke ganske havde lagt sig ved Koloniet til vi kom
til en Fjord norden for, kaldet Laxefiord. Den var belagt med glat
lis, hvor det gik meget godt, men da vi vare komne 2 Miile fra Kolo
niet, blev Veyen igjen paa Landjorden — hidtil havde Veiret
været godt, men nu paakom os stærk Sønden Vind med Snefog,
Taage og Mørke, at vi neppe kunde see hverandre; vi kom i stor
Forlegenhed, hvad at gribe til? Vende tilbage kunde vi umueligt,
da det var at kjøre med Vinden, vi skulde ikke kunde finde Veje.
Det blev derfor nødvendig at fortsætte Reisen; men Mørket paa
kom og derfor lige saa slemt at finde frem som tilbage, paa denne
Aarets Tid har man kun 3 Timer Dag. Da det nu blev mørkt, maatte
vi søge hvorledes at tilbringe Natten. Vi fandt en Hule under en
stor Steen; i denne, som var fuld med Snee, pakkede vi vore Hunde
need, tog saa nogle Skind af dem, vi havde i Slæderne at sidde paa,
og lagde paa Sneen; dernæst krøb vi alle 4 sammen, thi vi havde
taget en af de danske Folk at varte os op — men Himlen, hvilken
Seng, ligegodt, at den ikke var blød, naar den havde været lidt
varmere. Vi lagde os Klokken mellem 4 og 5, men sov ikke meget.
Med Legemet, som man havde Klæder paa, gik det saa an, da vi
vare forsynede med gode varme Skind Klæder, men Ansigtet
var værst faren, som man maatte have noget blottet for Aandedrættet. Man kunde ikkun ligge kort, thi man maatte ofte staae
op for at gaae og springe sig noget varme. Jeg fordrev mest Natten
med at ryge af en stumpet Pibe for at opvarme Næse og Mund
lidet og paa en Maade stille Hunger og Tørst, thi vel havde vi 011
og Mad med os, men det var altsammen frossen saa haardt, at vi
ei kunde bide det eller faa noget til Qvægelse; man seer dog hvad
Naturen kan vænnes til, thi vores Grønlændere, som dog ikke vare
saa godt klædte, som vi andre, sov roeligt 12 Timer. Da Klokken
var 4 om Morgenen klarede Veiret , og Stjernerne lode sig see ;
vi kunde altsaa nogenledes see at kjøre og vide, hvor vi vare beslut-
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tede vi at vende tilbage til Koloniet, temmelig Møje havde vi endnu
førend vi naaede hjem. Noget af den lis vi havde kjørt paa i Gaar,
var brækket op eller Revler i af Stormen. Vi maatte blive paa Lan
det og kravle igjennem en lang og ujevn Steen Aure med Slæde og
Hunde. Endelig, da vi havde faret en Tid, vare vi baade trætte,
hungrige og tørstige. Det var ikke mueligt at bide noget til at spise,
saa haardt det var frossen. Vi fik en liden Foustage 011 frem —
der slog vi Bunden af, og alt var lis, vi gave os til at gnave, og
noget af lisen smeltede i Munden, men i Midten af Dunken dér
var det kraftige af Øllet, det var næsten tyk som Tjære og dygtig
stærk, men naturligviis kun lidet. Dette delte vi mellem os, hvilket
styrkede os noget, og endelig naaede vi lykkelig hjem, efter at
have udstaaet ret meget i mere end 24 Timer — vi tabte dog ikke
Modet.
Den 16. foretog vi den foresatte Reise paa nye, medhavende
samme Veiviser; vi naaede denne Gang Stedet samme Dags Aften;
her var kun et Huus paa denne Side Fjorden, hvor nogle Familier
boede udi, hos hvem vi toge Herberge. Lige over for paa den anden
Side af Fjorden stode tvende Huse. Denne Fjord kan man regne
at fra det yderste Indløb ved Havet og indtil den fast uigjennemtrængelige Landis er 10 Mile lang. Der gaaer sjelden nogen Vinter
forbie, at den jo ganske tilfryser med lis. Beboerne nære dem da
ei af andet end af de Sælhunde de stikke, naar de komme op for at
puste gjennem de Huller, de selv har der tilveiebragt i lisen —
undertiden have de Overflødighed, undertiden lide de stor Nød,
ligesom Fangsten er heldig eller der ere faae Sælhunde.
En Dag tog vi op at besee lisen og var dette et forfærdeligt
Syn, hvorledes lisen laae i som stærke og faste Volde ovenover
Fjældene. Den gik ogsaa need langs med Siderne af Bjergene need
paa det jævne og lave Land. Ligesom den der udvider sig og tager
til i Brede mod Vesten skyder den for sig alt det, der kan flyttes
eller ligger paa Jorden, saasom Stene, hvor stor de end kunne være
samt Mos. Græs, Jord og desligeste, saa at den har overalt en heel
ophøyet Dynge for sig, saa om intet andet beviiste den Tilvæxt,
saa er dette øyensynlig Beviis nok. Grønlænderne, som vare oppe
med os, viste os nogle Pletter Land, som laae inde mellem lisen
og var ganske omgiven deraf. De fortalte at de der tilforn havde
gaaet paa Jagt,’men nu ikke kunne komme der mere for Isens Til
væxt. Paa den ene Side laae endnu nær Landet en temmelig stor
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Øe, som man kunde komme til fra den Østre Side, hvor der var
Mængde af Harer og Rypper, men faae Aar efter kom jeg til samme
Sted, var der imedens skeed en stor Forandring, at Isen var gaaet
hen over Midten af Øen, at man ikke mere kunde komme der.
Yderst ved Fiorden var en gammel Kone i Huse hos en Grøn
landsk Familie, som stedse laae paa Brixen og var i Kontrakt,
at hun ikke kunde række Benene ud eller hjelpe sig selv paa nogen
Maade. Hendes Haar var ganske graat. Naar man spurgte hende
om hendes Alder, svarede hun, at hun ikke vidste det, men, sagde
hun, saa længe har jeg levet, at jeg godt erindrer tilbage den Tid,
da her i denne Fjord, hvor der nu er saa mange og store lisbjerge,
ikke var nogen, men man kunde fare meget langt op ind i Fjorden.
Jeg kan ogsaa huske, at her uden for dette Land, hvor vi boe paa,
ikke var nogen Øer, men at tvende, som nu sees der, vare sammen
hængende med det faste Land. Hvilken Forandring i et Menniskes
Levealder! Lad være, hun var 100 Aar og derover. Nu er her saa
opfyldt med lis til Lands og Vands, saa at man ofte om Sommeren
neppe kan komme frem paa Fjorden for store og smaae lisbjerge. —
I Henseende til de Øer, Qvinden berettede om at tilforn have
været fast med Landet, kan det meget vel være, at disse have været
sammenhængende med den nærmeste Klippe paa Siden af Fjor
den, hvor ud fore de ligge, ved en Landstrimmel, men at lisens
store Anstød som med Strømmen er kommet fra Fjorden, kan Tid
efter anden være blevet gjennembrudt, og den Sand eller Jord,
den har bestaaet af, derved deels bortført, deels videre, da det er
bleven løst bortskyllet af Strømmen.
Den 4. Februarii efter lang Stræben fik Grønlænderne dræbt
en Fisk, dog fik de kun lidet af den, da den sank, men uagtet der
var god Grund derfor, nemlig at de havde flænset for dybt og der
ved skaaren Hul i Mave Blæren, dog vilde ingen begribe dette,
men deres Overtroe lod dem ikke længe lede efter en anden Aarsag,
nemlig: at Fisken havde faaet en Mand at see, som kom roende i
sin Kajak, iført nogle Klæder, hvilke havde tilhørt en afdød Grøn
lænder, hvorover den var bleven vred og gaaet til Bunds, at ingen
skulde faa Deel af den. At denne Mening blev velkommen mellem
dem, kan man slutte. Iblandt andre Punkter, de have Overtroe
med og som de holde strængt over, er, at ingen maa bivaane Hval
fangsten med gamle Klæder eller som have tilhørt afdøde, de maae
iføres deres bedste Klæder de eie.
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April. I Slutningen af Maaneden fik man Efterretning, at
endeel hollandske Skibe vare seete ikke langt udenfor Kysten;
man vilde formeene, at der var Handlere deriblandt, som havde
handlet paa de vestlige Øer, især paa Tulluartik, som ligger omtrent
8 Mile herfra, hvilket var mig saare ubehageligt, thi jeg kunde
da vente, de snart vilde komme nærmere til de Grønne Øer og der
kom mig i Forkjøbet. Det havde hidtil været mig umueligt og var
det endnu, at komme dertil for Isen. Det kunde altsaa ikke lægges
mig til Last eller Forsømmelse, om Hollænderne gik af med det,
som tilkom os Danske med større Føye. Desuagtet maatte det
gjøre mig ondt; jeg vidste vel, at naar Tingene ikke falder ud efter
Ønske, bliver man ilde anseet, hvorvel man med største Reedelighed har anvendt den mueligste Flid. Jeg- kjender ingen bedre
Middel, hvorved Handels Fordeelene kunde komme bedre i vore
Hænder end som de ere, end at vore Skibe maatte komme her ligesaa betimelig som de hollandske; det vilde forskaane Handels Betjenterne for mange Fortrædeligheder. Fra Kolonierne kan Han
delen umuelig drives saa tidlig, fordi Isen brækker udenfor Øerne
om Foraaret og gaaer bort mod Vesten, saa at Skibene kunne komme
til og have Adgang til disse. Derimod varer det længe, inden den
forsvinder mellem Kolonien og Øerne, men for os fra Koloniet
at komme der til samme Tid som Hollænderne handle med dem,
er kun næsten at blive til Haan og Latter, og Magten have vi ikke
at kunne tvinge Sagen med.
Den 1. May. Vore Contreparters Komme havde vi nu ikke at
tvivle paa, thi der var tvende isigte fra Koloniet; den eene var
kommen ind i en Aabning mellem Isen og laae nu besat af den,
hvormed Grønlænderne vare ret fornøyede, thi de fik hvad de havde
at sælge, godt betalt. Ifald man ikke øyensynlig kunde see hvad
der foregik, var det let at mærke paa Grønlændernes Adfærd, thi
naar man ikke vilde give hvad de forlangte for deres Varer, tilmed
Forskud eller Laan, kom de strax med den Trudsel, at Hollænderne
skulde faae alt hvad de havde.
Den 4. saae man atter et Skib, som krydsede i en Aabning
mellem Isen et Par Mile Vesten for Koloniet; vi haabede at dette
kunde have været et af vores egne, hvor for vi sendte en Grønlæn
der i sin Kajak ud til det med Brev, men Skibet fik god Vind og
Aabning mellem Isen saa det seilede bort. Denne Grønlænder
var imidlertid saa lykkelig at faae en Hvidfisk. Til Gildet paa denne
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Fisk kom adskillige Grønlændere; alt hvad de havde at tale om,
gik ud paa den gode Betaling, de fik af Hollænderne. Jeg viste dem
saa meget Blye som omtrent 5 til 6 Pd; de sagde, Hollænderne gav
saadanne Stykker for saa meget Spæk, som kunde faaes af 2 Sæl
hunde — kan saa være, men vi give ikkun 1/G Deel paa saa meget
Blye for en heel Tønde Spæk.
Den 9. Jeg kjørte paa Isen fra Øe til Øe, talte med Grønlæn
derne det venligste jeg kunde, for at formaae dem til at sælge til
mig. Hollænderne havde endnu ikke handlet synderlig med disse,
uagtet der laae 4re Hvalfangere ganske nær ved Øerne, omgivne
af lis, saa de vare, som man kalder det, i Besætning; man ventede
paa en anden Hollænder saasnart Isen vilde gaae bort, hvilken
var af dem, der egentlig gav sig af med at handle. Jeg bestræbte
mig derfor at indkjøbe hvad der var mulig at snakke Grønlænderne
for, at overlade mig frem for de andre, men Følgen blev dog, at jeg
maatte betale dyrere og næsten det samme som Hollænderne.
Det andet meget vanskelige at opnaae, var at faae Grønlændernes
Biestand at kjøre det indkjøbte ind til min Jolle — hvilket de ikke
vilde give dem Tid til, da de dagligen opholdt sig her og omkring
de 4re Hvalfangere som laae fast i Isen. Endelig bragte jeg det
saa vidt, at jeg den anden Aften fik saa meget need til Baaden,
som de vilde unde mig — de elsket for meget Forandringer, at de
ikke skulde beholde endeel til Hollænderne, imidlertid blev Vinden
imod og der var endnu meget lis i Farvandet, som hindrede mig
fra at komme bort. Samme Aften kom endeel Folk i Land fra de
nærliggende hollandske Skibe, for at besee Grønlændernes Huse
og Levemaade. Jeg blev derved noget underlig tilmode. De vare
en 40 Personer, og jeg var kun selv 4de og kunde ikke vide, om de
havde ondt i Sinde. Her var intet andet at gjøre end at holde gode
Miner, og som jeg havde været saa længe i Landet, saa var jeg dog
som meget mere hjemme end de. Jeg gik dem da i Møde og bad
dem høflig god Aften og velkommen. De svarede Tak, men strax
fremkom en Matros, som spurgte mig paa hollandsk, endskjønt
han muelig var dansk, hvor Kjøbmanden var, da Grønlænderne
havde sagt dem, at der var danske Folk paa Øen som handlede;
jeg svarede at det var mig; videre hvor mange unge Mænd jeg vel
hafde for mig. Jeg svarede 3de, hvorpaa han sposk igjentog: Ja,
saa gjør I os vel ikke meget. Jeg blev hidsig, men styrede mig dog,
og svarede, at hvorvel vi kun vare faae, saa vilde det dog blive mig
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let at faa ikke alleneste de her boende paa Øerne, men ogsaa alle
Grønlandske Naboer at tiltræde mit Partie, og uagtet vi vare svage,
skulde vi saaledes gjøre dem (Hollænderne) Fortred nok. Hvorpaa
en anden Person nærmede sig, bad mig ikke bryde mig om, eller tage
dette Menniskes Tale ilde op, som var kun en grov, kaad Krabat;
de vare komne der i al Skikkelighed for at besee Beboernes Boliger
og Levemaade. Nu var jeg meget høflig mod dem igjen, jeg indbad
dem i den Hytte jeg havde logeret i. Indgangen var efter Landets
Skik noget vanskelig for en ubevandt at komme ind af, thi man
graver noget need i Jorden og forhøyer det ovenpaa, saa det i Alt
bliver af P/2 Alens Høyde; den som havde for stor en Mave eller
vare for vel klædte, vilde ikke komme herind, ogsaa gik det os
Danske langt lettere end de velbespiste Hollændere, som dog ved
at krybe paa Knæerne og gjøre sig megen Umage endelig naaede
Maalet. Jeg havde et lidet Foustage godt 01 og noget Brød og Smør
med mig, som var alt hvad jeg havde at byde mine Gjester, som
de toge til takke med. De fornemmeste blandt dem var en Chirurg
eller Mester, som de kaldte ham, og en Spæksnider. De bøde mig
ombord igjen; jeg kunde saa meget lettere imodtage det, som jeg
kunde kjøre i min Slæde lige til Skibet. Jeg blev meget vel modtaget
af alle, og af Commandeuren, Ole Pedersen, en dansk Mand, bosid
dende paa Ammerum. Skibet, en nye Fløite, havde 8 Chalupper til
Hvalfangsten. Det var hjemmehørende i Amsterdam, var gaaet
derfra i Marts Maaned. For 14 Dage siden var det tilligemed de 3
andre herværende kommet i Isen ved de saakaldte Hunde-Øer,
hvilke ligge mere mod Vesten end de Grønne Øer. Da Vinden var
bleven vestlig, vare de derved sat herover med Isen og kunde ikke
komme ud saalænge det stod paa, hvorfore de heller ingen Fisk
havde faaet. Skibet var meget smukt og reent. I Kahyten var en
Kamin, paa hvilken der brændte Tørv, saa her var meget bedre
end udenfor, thi den megen Is, som laae her omkring, og den endnu
vedvarende Nattefrost bidrog at Luften var meget kold. Com
mandeuren berettede, at der i Aar var udgaaet 38 Skibe fra Hol
land hertil Grønland paa Hvalfiskefangst.
Den 25. var Hr. Dalager og jeg ude paa Handel, da vi fik Efter
retning, at en Galioth var seet; vi vilde drage ud efter den; Vinden
blev god, at den kom til Havnen hastigere end vi; den var ført af
Skipper Henrich Jansen. Den Efterretning vi fik med den var,
at vores Kong Christian den 6te var død, og Frederik den 5te tilRecognoscerings-Reise.
3
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traadt Regjeringen. Skipperen medbragte Tilladelse for danske
Folk at ægte Grønlandske Qvinder, men jeg kunde aldrig bifalde
dette, thi dette Lands Folk, hverken Qvinder eller Mænd, kunne al
drig komme overens med vores Levemaade, og derfor kunne Ved
kommende heller aldrig vente den Nytte af deres Giftermaal, som
et vel indrettet Ægteskab udfordrer. Alligevel fik disse Giftermaal
i den følgende Tid oftere Sted.
Den 20. Juny kom vort andet Skib, Peder Schousen, med ham
kom Missionairen Niels Brønlund Bloch. Den 5. Juli hjemgik
den først ankomne Skipper Jansen.
1748
Den 3. Juni indløb vores Fædrenelands Skib til Jacobshavn.
Vi fik Bekræftning paa det, vi havde formodet til Aarsag at der
ingen hollandske Skibe var kommen, nemlig at Krigen var udbrudt
mellem adskillige Riger og Lande, hvori Holland ogsaa var bleven
indviklet. Min ifjor indsendte Ansøgning til det kgl. Missions Collegium om at erholde Friehed at boe paa Landet, at erhverve mit
Brød for mig selv, dette havde høgsamme den Naade at indstille
til vor a. n. Konge, hvilken Bevilling var saaledes lydende:
Friderich V. etc. Det er Os af en Eders til Os indkommen a. u. Fore
stilling bleven refereret, hvorledes en i Kjøb- og Handelsmand Jacob Seve
rins Tjeneste paa syvende Aar som Handels Assistent staaende Person, navn
lig Peder Olsen, har med sidste fra Vort Land Grønland hjemkomne Skibe
tilbuddet Eder, af Kjærlighed for Grønlænderne og til Missionens Tjeneste
at have fattet det Forsæt, ei alene at nedsætte sig der i Landet paa egen Be
kostning og uden nogen Fornærmelse eller Besværing, men endog at opoffre
sine Børn og Afkom, hvormed han i Tiden af Gud maatte forsees, til Landets
Tjeneste og det almindelige Bedste, med Condition at han maatte etablere
sig enten ved Colonien Godthaab, eller for ei at være Handelen til præjudice,
hvor han kunde finde beqvemmest at ernære sig med Skjøtterie og Fiskerie
samt hvad han videre paa egen Regning kunde erhverve til sin Huusholdning og Ophold, men udi øvrigt have Friehed til at repatriere udi Tilfælde
af farlige og ulægelige Sygdomme, eller om herefter skulde vorde føyet slige
Anstalter, hvorved hans nødtørftige Næring ham maatte betages. Thi ville
Vi hermed a. n. have bevilget og forundt benævnte Peter Olsen den i fore
skrevne Maade a. n. begjerte Friehed, baade med at nedsætte sig i Grønland,
hvor han kan finde det beqvemmeligst bg sig best kan ernære, saa og med
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at begive sig derfra igjen til sit Fædreland, naar han det maatte forlange,
dog at han derhos betyder, det han ikke maae sætte sig neder alt for nær ved
nogen Colonie, saafremt det skulde være eller blive samme eller Handelen
paa det Sted til nogen mærkelig Hinder. Hvorefter etc.
Kjøbenhavn den 29. Marts 1748.

[/ Henhold til denne kgl. Bevilling frasagde Walløe sig Kolo
niens Tjeneste og bestemte sig at rejse til Godhavn, ledsaget af Assi
stent Jakob Grønbek, der havde Ordre at begive sig sønderpaa. Da
Kjøbmand Dalager nægtede at overlade HA et af de ved Kolonien
brugelige, smaa Fartøjer, købte han en Konebaad for 8 Rdlr., medens
Grønbek antog en Matros og tre Grønlænderinder til at ro Baaden.]
Den 7. Juli ankom det andet Skib fra Fædrelandet. Den 12.
afsejlede det første hertil ankomne Skib. Den 30. Juli afsejlede
Skipper Peder Schousen, med hvem hjemgik Præsten Hr. Welling,
som i det sidste Aar havde været meget svagelig. Det var mig meget
rørende at tage Afskeed fra denne retskafne Mand, med hvem jeg
i 5 Aar havde levet i oprigtigt Venskab.
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REJSE FRA CHRISTIANSHAAB TIL GODTHAAB 1748 AUG.SEPT., VINTER OPHOLD I GODTHAAB, REJSE NORDPAA
1749 MARTS-JUNI, REJSE SØNDERPAA AUGUST-1750 JULI,
VINTER OPHOLD PAA KANGEK, REJSE NORDPAA 1751
JAN.-MAJ.
Den 2. August. Jeg afseilede om Morgenen i min Grønlandske
Konebaad, som jeg selv styrede, og var maaske den første Euro
pæer, der betjente sig til en saa lang Reise af et saadant Fartøy.
Jeg havde anbragt et Seil paa Forstavnen for at lette Roeningen,
naar Vinden var god; det blæste ved vores Afseiling temmelig
stærkt af Norden Vind, som var god, men vi havde overmaade
meget Bagage inde; derfor vovede jeg ikke at seile uden 1 Miil,
thi saa langt kunde vi seile mellem Øer, som giorde, at der var
nogenledes smult Vand; men da vi kom til Nohm-Fjorden, som dér
er 3 Mile bred, var Søen saa svær, at vi ikke torde seile mer, førend
Vind lagde sig, og derfor lagde til Land — her samlede vi endeel
Cogleari — den følgende Nat blev det stille, vi fore over Fjorden
og satte Telt ved Ikamiut, .. Miile fra Koloniet, hvor jeg tilforn
havde handlet og gaaet paa Jagt.
Den 3. mod Aften begave vi os igjen paa Reisen, lagde 4 Mile
tilbage; vi kom ud over Bugten og passerede igjennem et lidet
Strøm-Sund, ved Nyvak, er 8 Miil fra Colonien.
Den 4. stod vi stille. Den 5. begave vi os atter mod Aften
paa Veien og fore hele Natten, tilbagelagde omtrent 5 Mile, da vi
sadde Telt paa en Øe, kaldet Satorsovit i Fjorden Kerneliksiorbik,
som er omtrent 2 Mile bred, i hvilken der er en saadan Mængde
Øer, at man ikke har Udsigt til Havet. Den 6. maatte vi forblive
for Modvind og kunde ikke komme videre førend den 7. mod Mid
dag, efter at vi var kommet 3 Miil videre, fik atter Modvind; paa
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denne Vei var en Indvig eller stor Bugt, hvor der er mange Øer,
dog holde man sig saa yderlig, at man seer adskillige Aabninger
til Søen, deriblandt er en stor Øe, kaldet Kikkartasveitiak, paa hvil
ken der maae have boet Folk, thi vi fandt endeel gamle efterladte
Hytter; her voxte megen Cogleari, vi mødte en Grønlænder fra
Hvalfiske-Øerne, som kom med sin Familie fra Reensdyr Jagt.
Den 8. var Vinden imod til om Aftenen, da Blæsten lagde sig, og
maatte atter bruge Natten til Reisen, her falder Veien uden om
Keppingersimguvak, hvornæst vi kom over en Fjord kaldet Autleisovik, den er efter Gisning 6 til 7 Mile lang, i denne er der ogsaa
endeel Øer; ved det yderste er mod Havet et beboet Sted, som kal
des Okaitsene, hvor Landet var høyt og bredt.
Paa den søndre Side i samme Fjord boer der ligeledes Folk
paa 2de Steder, kaldede Ikkarasarsoane og Tinisorbinguvak; her
ligger paa denne Side af Fjorden een Mængde Øer, imellem hvilke
der paa mange Steder er saa liden Dybde, at man med Vanske
lighed kan komme igiennem paa den Tid det er lav Vande, tillige
med er her megen Strøm; vi havde arbeidet os herigjennem til om
Morgenen, da faldt Veien yderst ved Havisen. Vi skulde hen over
til et Næs, 2 til 3 Miile borte; da vi vare komne midt paa Bugten,
paakom temmelig plusselig en haard Kuling af Norden Vind, hvor
ved vi bleve satte i øyensynlig Fare. At vedblive at styre hen til
Næsset, til hvilket vi skulde, var uomgjængelig Undergang, saasom
det var at begive sig i det aabne Hav med vor skrøbelige Skindbaad. Vinden tog til, og Bølgerne reiste sig meget svære og uroelige. At sætte ind mod Land, var næsten ligesaa farligt, thi naar
vi ikke kunde treffe her nogen Aabning eller Havn, maatte vi uomgjengelig blive af Bølgerne kasted mod Klipperne, Baaden blive
sønderslaget, og vi elendigen omkomme. Der var dog intet andet
at gjøre end at overgive os til Forsynet og søge Land, hvor vi
nærmest kunde; vi havde megen Fart af den stærke Vind. Til vores
Lykke og Frelse fik vi, da vi kom nær Kysten, en liden Aabning
at see, hvor vi holdt ind, hvilket var Frelsning fra Død til Liv.Vi
vare trufne for en Havn kaldet Oketolit; vi regnede at vi siden
foregaaende Aften havde tilbagelagt en Vei af 8 Mile. Da Vinden
mod Aften lagde sig noget, vilde jeg have gaaet derfra igjen for at
komme til Næsset Omenarsuatima, da jeg fik at vide, at der stode
Folk i Telte for at fiske Helleflyndere og Torsk paa visse Grunde
mod Havsiden; men da vi kom udenfor, fandt vi Havet endnu
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saa oprørt, at vi maatte være glade at kunne vende tilbage og naae
samme Havn.
Den 10. Havet var endnu meget oprørt, men Tiden forløb,
det nærmede sig med Vinteren, vi havde endnu langt tilbage; jeg
vovede derfor at gaae ud og med temmelig Fare naaede vi det ommældte Næs Omenarsuatima — man skulde falde i Forundring,
hvorledes et saa svagt Fartøy, som disse Skindbaade ere, kan
endog bierge sig paa Søen. Veien fra Havnen hertil kan kun regnes
for ^2 Mil. Vi traf her en bekjendt døbt Grønlænder; jeg skrev
Breve, som han lovede at besørge til Koloniet, hvor vi kom fra,
for at give Efterretning om os. De Grønlænder, som boede her,
bragte daglig til Land Helleflynder og Torsk i Mængde, og jeg har
ingen Sted i Grønland seet større Torsk end her.
Den 12. drog vi her fra Omenarsuatima; i Førstningen kom vi
forbie endeel Øer, uden for hvilke vi gik; der var en smal Fjord i
Nærheden kaldet Irsessoktok, og strax derved en anden kaldet
Ikkaluksuit, hvilken, saa vidt jeg kan slutte, er den, man i Kaarterne kalder Ræfkaal; derfra danner Landet en Bugt over til et
Sted som kaldes Neksutome, hvilket dog ikke er meget dyb; i samme
er der ingen Øer. Neksutome er en smal, men meget dybt indgaaende Fjord, som sikkert gaaer ind til den faste lis; dens Brede
er dog ikkun omtrent x/2 Miil; der gaaer i samme en meget stærk
Strøm som Virkning af Ebbe og Flod; jeg passede at fare over be
meldte Fjord just i Tids- eller Strøm-Skiftningen; man haver her
paa denne Deel af Kysten overalt megen stærk Strøm, til Lykke
havde vi stille og godt Veir i Dag, saa vi regnede at have lagt 6
Mile tilbage. Det meste af Dagen havde vi faret i aabent Hav
uden om Landet, da der, som sagt, paa endeel af denne Strækning
ingen Øer treffes, men mod Aften, da det begyndte at blive mørkt,
kom vi mellem nogle smaae Øer og lave Næsse, som var i den
bekjendte Fjord, kaldet Sydbay; her opslog vi vore Telte. Denne
Fjord er meget beseilet af Hollænderne. Indløbet er Nord fra mel
lem endeel Øer og det faste Land; den er kun omtrent 1/2 Miil
breed, men gaaer dybt ind i Landet; det Grønlandske Navn er
Isortok, som er oversat Sydbay.
Den 13. Vi havde paa vores Vei i Dag kun omtrent x/2 Mil
Lov af Landet, hvorefter vi maatte uden om paa den aabne Søe,
men da Vind og Strøm tiltog, maatte vi søge Land ved Amertlok,
som kun var l\/2 Miil fra Sydbay. Heromkring boede en god Deel
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Folk; disse Egnes Beboere have Berømmelse for Duelighed, især
i at fange Hvalfisk, hvoraf her om Vinteren skal falde mange. Vi
mødte i Morges 4 Familier, som kom fra det indre af Fjorden,
hvor de havde været paa Reensdyr-Jagt og Laxefangst. De havde
en anseelig Deel Dyr og Lax; de havde haft Lyst at handle med
mig, men deres Baade vare bepakkede, og min ligeledes, og vi havde
paa begge Sider for liden Tid at opholde os. Fra den 14. til den 18.
havde vi Modvind eller saa haard Blæst, at vi ikke turde fare videre,
især da man skulde uden om et Næs, hvor Søen er meget slem,
naar det blæser.
Den 18. fik vi behageligt Veir, vi lagde omtrent 6 Miile tilbage
i Dag og kom til Neppesine, hvor vi forbleve den 19., for at udhvile
noget; her har tilforn været et dansk Kolonie; det siges, at Hol
lænderne have afbrændt Husene paa en Tid, hvor der tilfældig
ingen Folk var tilstæde. Der, hvor Husene stode, er en Øe, som
kan ikke have været ubehagelig at boe paa, da der var fersk Vand
ved Haanden af ferske Søer; her var temmelig grønt og voxte
endeel Kogleari; tillige er Havnen sikker og god, omringet med
smaae Øer; den har sit bedste Indløb Nord fra. Nær ved Strand
bredden fandt jeg Levninger af et Pakhus; det var bygt af alminde
lige, men flade Graaesteen, temmelig stort i Omkreds; midt paa
var en fiirkantet Port, men for det øvrige hverken Loft, Tag eller
Træværk tilbage; omtrent midt i Huset laae en Mængde læsket
Kalk. Paa den søndre Side af Øen fandt jeg Stedet, hvor Koloniets
Huuse havde staaet, men der var ei mere tilbage, end nogle Grund
stene /:graa:/ tilligemed nogle brændte Europæiske Muursteen,
som havde været muret sammen med Kalk og Leer. Ikke langt
derfra fandtes en liden Kirkegaard, som ogsaa Hollænderne havde
betjent sig af, iblandt andre var den Gravskrift: Hier leit Henrich
Spradau van Bremmen, Schip Dorothea, dar op Commandeur
Pieter Pieters 1736. — Paa Øen var nogle Grønlandske Hytter,
som vi sluttede at være beboede om Vinteren. Ikke langt fra Øen
er der to smalle Fjorde eller Bugter, den ene kaldes Kangarluarsuk;
her findes megen Angelica; den andens Navn fik jeg ikke at vide.
Nogle Steder ligger Øerne nær ved Landet, men Søe Bevægelsen
eller Dyning fornemmes ud fra Havet mellem dem.
Den 20. reiste vi videre og kom over en Fjord, hvorpaa laae
fuldt med Øer; her var ogsaa en anden Fjord i Nærheden, navnlig
Ikkertuug, hvor der ingen Øer er, den gaar tillige langt op ind i
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Landet, hvorved Vinden havde des større Magt at sætte Søen i
Bevægelse; den er desaarsag farlig at komme over, naar man ikke
passer beleilig Tid. De Folk, som boe ved Amertlok, fare stedse
herind paa Reens Jagt. Vi fik Modvind, hvorfor vi maatte lægge
til Land et Sted, hvor der fandtes endeel Grønlandske Vinter
hytter, og havde ikke vundet mere end omtrent 1 Miil paa vores
Vei. Den 21. reiste vi atter af samme Aarsag, nemlig Modvind,
kom vi kun 3 Mile videre til Tunukkosanut; paa denne Vei var en
Bugt og adskillige Øer. Vi mødte endeel Grønlændere i Dag.
Den 22. reiste vi 2 Mile frem til Kangepukkitsok; langt fra
skulde man slutte, at Landet her maatte være slet og ubehagelig,
da de høye Bierge heromkring ere belagte med lis og Snee, dog er
det det vakkerste, jeg endnu har seet paa dette Lands Kyster,
og formoder det er det som kaldes Hamborgerland. Her er en god
Havn, omgiven med Øer; det, som er det udmærkede ved dette
Sted er, at her er en jævn slet Mark, paa hvilken man beqvemmelig
kunde reise nogle Mile ind i Landet; her udflyder tillige en Elv.
Paa denne Tid opholdt sig her en stor Deel Grønlændere i Telte,
og flere kom til for Reens Dyr-Jagten og Laxefangsten, da her fal
der en Mængde smaae Lax. Deels for Modvind, deels for disse gode
Nærings Midler opholdt vi os her til den 26., da vi droge herfra
med god Vind. Vi kom over Kangerluksovak Fjord, hvilken er den
bekjendte Weidefjord, hvilken er omtrent x/2 Miil bred, gaaer dybt
ind i Landet; yderst i samme er en Mængde Øer. Vi holdt dog ikke
tværs over Fjorden, thi Veien falder inden om en temmelig stor
Øe, som ligger omtrent 2 Mile inde, hvor vi bleve Natten over
og regnede at have reist 6 Mile i Dag. Norden for Weidefjord er
en anden; i begge samler sig om Sommeren en stor Deel Grønlæn
dere fra Omegnene for Reensdyr-Jagt og Laxefangst. Da Strømmen
er meget stærk paa denne Fjord, maa man passe Tiden at gaae ind
eller op i Fjorden med Floden d. e. naar Vandet voxer, og need
eller ud med Ebben, eller naar det falder, for at have Strømmen
med, thi den er her for stærk til at kunde arbeide imod den.
Den 27. satte vi vores Cours omkring Øen, hvor vi havde opholdt
os om Natten, Vester efter, paa den anden Side Fjorden, og som
Vind og Strøm var med os, vare hastig ude af den. Vi søgte Land
og satte vores Telte i en Bugt paa den søndre Side, 1 Miil fra Øen;
vi traf der af Landets Beboere, som nærede dem fornemmelig
af Sælhundefangst. Den 28. forbleve vi her for at handle med Fol-
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kene her omkring, de forlangte særdeles Gevæhre, Krudt og Hagel.
Jeg traf en Mand her, som for 2 Aar siden undvigte fra Koloniet
Christianshaab og havde mod Præstens Villie bortført 2 af Skolens
døbte Børn, som vare beslægtede med ham. Det ene af dem, en
Dreng, var død, det andet var en Pige, navnlig Rebecca. Paa det,
Pigen ikke skulde vandre omkring blandt disse uoplyste og van
vittige Mennesker og glemme den Christendom, hun havde lært,
paastod jeg, hun skulde følge med mig til Coloniet Godthaab.
Han var meget derimod, men foregivende, at han holdt saa meget
af hende, at han ikke kunde afsee hende, begjerede han at følge
selv med tilligemed hans Hustrue; til den Ende begjerede han Plads
i min Baad for dem og deres Tøy, men jeg havde for meget inde
til paa nogen Maade at kunne rumme dem; vi blev enige, at Assi
stenten Grønbek kjøbte en Konebaad, som vi laante dem til denne
Reise; de fulgtes da med os.
Den 29. Efter at vi havde faret 2 Mile videre, kom vi forbie
en bekjendt Øe, kaldet Narksame, ved hvilken der ligger endeel
andre Øer, og yderst ved Havet ligger en stor Øe kaldet Omenarsovak, hvor Hollænderne pleier at ligge for Anker. Inden for disse
Øer er en meget vakker Bugt, men Norden for 2 smaae Fjorde^
længere mod Sønden kom vi over Kangerluarsuk Fjorden, hvilken
ikke er meget bred; i denne seer man den faste lis at strække sig
temmelig langt ud fra Landet. Derefter kom vi forbie Manitsok,
hvor der stod et grønlandsk Huus og nogle Telte; endelig droge
vi ud over Fjorden Kangerlueitsiak og tog op paa nogle Øer efter
at have reist endnu 2 Mile videre.
Den 30. var Veiret noget mørkt og taaget, dog fore vi 2 Mile
frem og kom forbie ligesaamange Fjorde; ved den sidste, kaldet
Akpet, forbleve vi; her boer Grønlændere om Vinteren. Den 31.
Idag var Taagen stærkere, saa vi ikke kunde fare fort. Landet
er her og paa de sidste tyve Mile, vi ere komne forbie, mærkelig
belagt med mere lis og Sne end Norden for, især paa den nordlige
eller mørke Side af Bjergene, hvor Solen ikke kan skinne; Bjergene
ere ogsaa mere spidsrige og ujævne; midlertid er Underlandet
paa sine Steder meget smukkere saavel som Øerne, hvoraf her er
mange. Mellem Øerne i Akpet Fjorden er Strømmene meget stærke,
her falder Lax og Helleflyndere.
Den 2. September. Veiret var ikke synderlig klart; imid
lertid begave vi os paa Veien og var saa heldig at lægge 6 Miile.
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efter vores Regning tilbage. Det som meget bidrog til denne Frem
gang, var, at Veien paa det meste af denne Strækning er mellem
Øer. Om Aftenen kom vi lykkelig over Irsortome Fjord, der kan
være 1 Miil bred og gaaer langt ind i Landet, hvilken iblandt, især
naar det blæser meget haardt af Østen, skal være farlig at befare.
Det var allerede mørkt, da vi landede paa den søndre Side af sam
me. Det er en udbredet Beretning, at Beboerne paa en Øe, kaldet
Omanak, hvilken ligger her, blive af deres Landsmænd kaldet for
Mordere, da det Rygte gik, at de havde overfaldt og dræbt Mand
skabet tilhørende et Skib fra Biscayen, som for nogle Aar siden
var strandet paa Øen, samt at de endogsaa havde myrdet deres
egne Landsmænd, naar de kunde komme af dermed. Vi landede
just paa denne Øe og traf just et Sted, hvor der stod 4 Telte. Da
vi bleve Folkene vaer ved Strandbredden, gave mine Qvindfolk,
som roede Baaden, sig jammerlig til at hyle, indbildende sig, de
vilde overfalde os, men hvad var her ved at gjøre? om saa var,
kunde det ikke hjelpe at vise Feighed. Jeg befalede derfor mine
Folk at bringe Tøyet af Baadene paa Land, opmuntrede dem med
at vi ikke skulde være frygtsomme, da vi havde Midler til at for
svare os og holde dem fra os. Men tvertimod Forventningen viste
disse Folk os den største Artighed og Tjenstagtighed ved at være
behjelpelige at skaffe det øvrige af vores Tøy og Vare tilligemed
Baadene i en Hast paa Land; imidlertid vare vi ikke uden Mis
tanke ved denne store Hjelpsomhed, at de vilde søge at beroelige
os og passe paa Leiligheden, lumskelig at overfalde os. Desaarsag
satte vi af Forsigtighed vores Telt i en Bugt afsides fra de andre,
vare aarvaagne og holdte Vagt, dog var den Varsomhed, som Udfal
det viste, ganske overflødig. Uveiret tvang til at forblive her over
en Uge, og jeg bør give den Erklæring, at disse gode Folk havde
intet mindre end saadant i Sinde, samt at dem, man havde saa
slette Tanker om, vare de skikkeligste af alle de Grønlændere,
jeg endnu havde truffet paa, og denne Adfærd .vedholdte den hele
Tid vi bleve hos dem. Jeg vil derfor ikke paatage mig at ganske for
svare dem i Henseende til Folkene fra det Biscayske Skib; thi
der fandtes endnu hos dem endeel af deres Klæder, Kister og forskjelligt andet, samt ogsaa adskillige Louisdorer og spansk Myndt.
Pengene forstøde de sig slet ikke paa, de havde trukket en Louisdor
midt over og vilde støbt Hagel deraf, men de kunde ikke smelte
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det. Jeg fik disse Stykker og endeel hele Penge for en ringe Deel
Krudt. De foregav, at alt dette var drevet i Land, da Skibet efter
Strandingen var sønderslaget mod Klipperne, hvorved Folkene
vare omkomne. Saa meget er dog tilforladelig, at disse Øeboere
havde i Nærheden af Godthaab dræbt paa Søen en Mand af deres
egne Landsmænd — men det have vi i det foregaaende beretted
at skee iblandt ved den der anførte Anledning, som denne Gjerning
muelig og kan have haft til Aarsag. Gjerningsmændene bleve imid
lertid hentet til Godthaab efter Præsten Hr. Bings Anmodning
med at krumsluttes i Jern og tampes paa Kroppen.
Den 3. kom her til Øen 3 reisende Familier sønder fra, som
havde været paa Reensdyr Jagt i Amaralik Fjorden i Nærheden
af Godthaab. Efterat det havde stormet de foregaaende Dage, blev
Veiret omsider godt, og vi begave os paa Reisen. Da vi kom ud paa
Kangarsok-Fjord, som er noget Sønden for Øen, forefandt vi der
endnu saadan svær Søegang, at de, som vare i denne Baad, kunde
ofte ikke see den anden, uagtet vi holdte nær hverandre. Fjorden
er omtrent 1 Miil bred, men ikke meget lang; øverst inde er Napparsok, som strækker sig mod Østen med et par smalle Fjorde.
Mit Forsæt var at tage den Vei inden om, ventende at finde min
dre Søegang; men Grønlænderen i den anden Baad raadede til
at sætte tværs over, da han forklarede, at om den end var noget
vanskeligere eller farligere, saa var den meget kortere, og vi vilde
snarere komme imellem en Hoben Øer, som vi ogsaa blev mellem
for det øvrige af Touren i Dag. Da vi gjorde Regning at have reist
4x/2 Miil, satt vi Telt paa en Øe, hvilken var den sidste eller nær
meste paa den nordre Side af det bekjendte Fiskenæs.
Den 14., da vi i Dag skulde uden om bemeldte Fiskenæs, gav
det os dygtig Besværlighed for den svære Søegang; imidlertid kom
vi lykkelig forbie og paa den anden Side ned i en med Øer udenfor
bedækket Bugt. Uagtet vi ikke havde reist mere end een Miil,
lagde vi dog til Landet af den Aarsag, at vi bleve 3 Reensdyr vaer,
i Haab at skyde et af dem; men vores Bestræbelser deshenseende
blev forgjeves, endskjøndt vi gik længe paa Jagt efter dem. Disse
Dyr er meget opmærksomme, og maae jeg bemærke, at de kan
lugte Menniskene paa en meget lang Afstand, naar man kommer paa
Vind-Siden af dem, og da undvige de strax; saa at man maae
søge at liste sig til dem fra Læe Siden. Modvind og ondt Veir for-
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aarsagede, at vi maatte blive her paa Niokonginartok eller Fiske
næsset i nogle Dage. Den Egn er temmelig beboed, vi kunde herfra
see de i Nærheden af Godthaab beliggende 2 bekjendte Bjerge,
Hjortetakken og Sadlen.
Den 20., da Veiret blev godt, fore vi videre; det første Farvand,
vi kom over, var en Bugt, hvilken gaaer ind imellem tvende Næs,
men er ikke bred; forinden vi kom forbie det første Næs, blev det
haard Kuling, dog af føyelig Vind, saa at vi kom hastig forbie Næs
set, samt over den næste Fjord, hvilken kaldes Nordre Fiskefjord.
Paa den søndre Side af Fjorden ligger en Samling af Øer, som blive
kaldede Pissugbik, og den anden Seetikset. Efter 5 Miles Sejlads
lagde vi til Lands i den sidste Bugt. Den 21. kom vi ikke mere end
3 Mile frem, da Vinden blev imod; vi landede paa en af de yderste
Øer ved Havet, og sluttede mig til, det maatte være ved den saakaldede Skibshavn, deraf at vi vare passerede tvende Bugter,
og det var sagt mig, at der ikke var flere imellem Pissugbik Øerne
til Sundet ved Godthaab.
Den 24. Formedelst Modvind og ondt Veir med Snee kom vi
ikke for i Dag til at fortsætte Reisen og havde det Vanheld at forfeile Veien, da ingen af os vare kjendte og kom midt i et Sund,
hvor der var en meget heftig Strøm, tilligemed en saadan Mængde
Sælhunde, at vi bleve næsten frygtsomme derover. Endelig da vi
havde roet en Tid mod Sønden, kom vi til Kanggæk, hvilket er den
nordre Huk af Godthaabs Fjord eller Baals Revier, hvor vi vare
saa heldige at træffe Folk, og en Qvinde fulgte med os at vise os
Vei. Hun bragte os til Kakkortosuisorteme eller Neppiset, paa dansk
Steenbid Sund, hvilket er det vestlige Indløb til Godthaabs Fjord.
Her forefandt vi en stor Mængde Grønlændere, hvoraf de fleste
vare af Koloniets saavelsom af de Mæhriske Brødre døbte, foruden
endeel Hedninger, allene for Sælhundefangsten, af hvilke der paa
denne Tid af Aaret komme en stor Mængde i Flokke vis ind i dette
Sund, hvis Indløb imidlertid er meget snævert og Strømmen er
meget heftig i samme. Maaden Grønlænderne fange dem, er: naar
de indkomme, saa lægge sig grønlandske Baade i det snævre og
afværge deres Udfart, og endeel Baade omringe Flokken og med
megen Støyen jage dem ind i en eller anden Bugt inde i Sundet;
dér er flad Sandstrand, dér jages de ind paa, hvorved der faaes
en Mængde.
Den 25. reiste vi over Fjorden og kom noget over Middag
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lykkelig til Koloniet Godthaab; det saakaldede Baals Riveer, ved
hvilket dette ligger, er udentvivl den Fjord af alle dem, man
kjender i Grønland, som gaaer dybest ind i Landet.
Jeg blev meget vel modtaget paa Godthaab af Kjøbmand
Poul Moltzou og Præsten Hr. Drachard; der blev overladt mig
Leilighed for min Person som og for mit Fartøj og hvad jeg bragte
med mig. Jeg havde gjort en temmelig god Handel paa Reisen
fornemmelig med Indkjøb af Ræve og Reensdyr Skind, at jeg i
den korte Tid havde vundet mere end jeg kunde have tjent i 4 Aar
som Assistent paa Koloniet. Man anviste mig Kirkestuen til Logis,
hvilket saaledes blev kaldet, fordi man deri holdt Prædikenen
og forrettede anden Gudstjeniste. Sgr. Grønbek blev indlagt der
tilligemed mig, thi hvorvel han her fik Bekræftelse, at han havde
erholdet Kjøbmands Tjenesten paa Friderikshaab, vilde han
endnu ikke drage videre, men foregav, det var for sildig paa denne
Aarets Tid at foretage Reisen dertil i Aar.
Jeg tingede mig i Kost hos Kjøbmanden, thi at sætte Huusholdning for mig selv, vilde, da Vinteren var for Haanden, blive
alt for vanskelig. Matroserne, som vare med os, indgik i Koloniets
Tjeneste. Pigen Rebecca overleverede jeg til Præsten. Manden,
hendes Slægt tilligemed de Qvindfolk, som havde været mine Roer
sker, fik Huusleilighed hos de Grønlændere, som vare døbte og boede
i Nærheden.
Den Mæhriske Mission boer i en Bugt i Nærheden af Godthaab
sønden for Koloniet; de indbøde Grønbek og mig til et Velkomst
Maaltid, hvor vi bleve særdeles vel beværtede. De have et af Mure
meget vel bygget Huus, uden paa beklædt med Bredder og tækket
med Rør. I Midten var en stor Stue, i hvilken de havde deres Guds
tjeneste for sig og deres Menighed. Naar dennes Antal var for stort
til at kunne rummes i Værelset, maatte de øvrige gaae paa Loftet
ovenover; en stor Lem blev da oplukket, at de kunde høre det
som blev talt og forhandled. Missionens Brødre vare kun faae,
men man tilstaaer, at de have bragt det meget vidt med at omvende
Hedningerne; man regnede at deres Menighed bestod til den Tid
af henved 400 døbte Grønlændere. I Hjørnerne af Huset havde hver
af Missionens Familier deres Kamre; der var en Indgang til hver
fra bemeldte store Stue; foruden dette var der et Sidehuus med
Brønd i samt Værelse for en Familie, hvoraf Manden og Konen vare
som Kokke og tillave Maden. Nær ved Huset var en kjøn indhegnet
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Hauge, hvor de dyrkede nogle Urter og KaaL De havde videre
lagt en Broe eller Vei fra Husets Dør ned til Stranden; foruden
var der 6 andre Mands Personer, hvoraf 3 vare gifte og havde
Børn, men de 3 ikke, Hr. Hans Bech og Friderich Bøhmes vare
til Præster ordinerede i Hernhuth, hvis eneste Forretning var at
undervise og omvende Grønlænderne.
Det Skib, som havde beseilet dette Kolonie i Aar, skulde ogsaa
have [beseilet] det længere mod sønden liggende Friederichshaab,
men Isen havde hindret det, hvorfor det der paa Stædet med Han
delen indsamlede Spæk, som var mere end 100 Fade, maatte blive
liggende. Eftersom man nu befrygtede, det kunde gaae ligesaadan
til næste Aar, saa havde man besluttet at lade Handelen hvile der
og mindsked paa Mandskab. Der blev paa Friderichshaab en Mis
sionair, en Katechet, en Assistent og 2 Matroser. Imidlerid fore
nu Kjøbmændene jevnlig ud til forskjellige Sider for at handle.
1749
Da jeg ikke havde noget at forrette Vintertiden over, var
min daglige Beskjeftigelse saa ofte Veiret tillod det, at gaa paa
Jagt; det eneste Land Vildt her fandtes i denne Omegn var Ryper,
hvoraf jeg skjød en temmelig Mængde, som var et godt Biedrag
til vores Bord. Reensdyr var her næsten ingen ligesom og faae
Harer, da de vare bleven ødelagt og forjagede ved den idelige Skyden og Jagen i saa mange Aar, Kolonien havde været her. Søefugle
faldt her en Mængde af i Fjorden, særdeles i Frostveir; paa den
Tid kunne Grønlænderne iblandt faae saa mange Alker med deres
Kaste Piile, som de kunde føre paa deres Baade. Bestandig hver
Aften trak Ædderfuglene i store Flokke op ind ad Fjorden og om
Morgenen Vester efter til Havet igien. Naar de saaledes fløi ind,
holdte de sædvanlig tæt omkring et Næs ikke langt fra Koloniet,
kaldet Wildmandsnæs. Ved at ligge der paa Luur og have ladet
med Rende Kugler eller grov Hagel, kunde man ofte skyde flere
med et Skud. Mod Foraaret maatte jeg nu tænke paa at komme
i Virksomhed at fortjene og indrette mig for Fremtiden.
Den 11. Marts begyndte jeg min Reise med samme Baad,
som jeg var kommen Nord fra, da de Qvindfolk, vi havde leiet
i forrige Aar, for at bringe os hertil, attraaede at komme tilbage,
og to andre af samme Kjøn toge med, da ogsaa de havde den Hen
sigt at ville til Christianshaab; hvorvel jeg vilde Nord paa, men
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ikke vilde saa langt, mente de, at treffe nogen paa Veien, med
hvem de kunde komme videre. '
[Følger Optegnelser fra P. O. Walløes Rejse nordefter, som intet
frembyder af særlig Interesse, da det væsentlig var de samme Steder,
han besøgte paa Nedrejsen til Christianshaab. Af Hensyn til det for
ventede Skibs Ankomst til Godthaab vendte han om 20. April ved Inugssulik, en 0 udfor Ny Sukkertoppen og ankom 3. Juni til Godthaab.
Han havde gjort en temmelig god Handel, men undervejs ikke fundet
noget bekvemt Sted til at nedsætte sig. 18. Juni ankom Severins GalHot, Skipper Rasmus Møller, som ikke var bestemt hertil, men til
Frederikshaab, som han paa Grund af Isforholdene ikke havde kunnet
naa ind til. 1. Juli ankom det til Godthaab bestemte Skib med Breve
til Walløe fra Missionskollegiet og J. Severin, hvilken sidste ikke
havde sendt de Ting, W. havde rekvireret for de Penge, han havde til
Gode hos ham, men raadede ham til at rejse hjem for bedre at udruste
sig til sit Forehavende.]
Den 19. Juli blev man glædet med et uforventet Skibs Ankomst
fra Pennsylvanien i Nord Amerika, hvis Ærende vare til de Mæhriske Brødre. Det tilbragte dem nogle Personer saa og Levnetsmidler. De fornemste paa Skibet var af Broderskabet og nogle
faae af Matroserne. De fleste af Mandskabet var Engellændere.
Det jeg fornemmelig trængte til, var Proviant, af hvilket Hr. Seve
rin intet havde sendt mig, jeg havde ogsaa forgjeves henvendt
mig til den danske Skipper, som og til Kjøbmanden ved Koloniet,
at erholde det nødvendigste deraf, tilbydende at vilde betale, hvad
man forlangte. Det ommeldte fremmede Skibs Ankomst hertil
blev altsaa en stor Lykke for mig, thi jeg fandt Capitainen bered
villig til at overlade det, jeg ikke kunde faae hos egne Landsmænd,
fornemmelig forsynede jeg mig med Smør og fortreffelig Skibs
brød, at jeg kunde holde en god Tid ud; af Handels Kram havde
jeg ogsaa forsynet mig, men særdeles med et godt Forraad af Gevæ
rer og hvad dertil hører.
[Jeg besluttede] at reise [sønder paa] saa langt Veir og Om
stændigheder vilde tillade og forblive over indtil Foraaret, hvor
jeg kunde finde Leilighed; min Baad, som jeg havde brugt baade
i Fjor og i Aar, var endnu i brugbar Stand. Jeg ventede nok at
kunne faa nogle Qvindfolk til Leie at roe for mig, men jeg fandt
det dog betænkelig, i det mindste meget kjedsomt at ikke have
nogen Europæer, og være eene mellem disse Hedninger, og ganske
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ubekjendte Mennisker en heel Vinter, da Sygdom og andre Om
stændigheder kunde let møde, hvorved jeg da maatte være hjælpe
løs, men her var ikke som anden Steds ledige Mennisker; de faae
her vare, vare alle i Koloniets Tjeneste; imidlertid føyede Lykken
mig ogsaa herudi. Der fandtes en Person, navnlig Hans Olsen,
barnfødt i Nordlandene. En Kjøbmand Rasch havde paa Hr.
Sewerins Vegne forsøgt at bringe nogle /: jeg troer 5 Mand:/ over
fra Nordlandene hertil i den Formeening, at da de vare fødte under
et Klima og vante med Næringsbrug og Føde, som kom overeens
med det Grønlandske, maatte de og være bedre skikkede her end
de Danske. Jeg troer endog, man havde i Sinde at bringe det derhen
at stifte en Slags Beboelse eller Kolonie her i Landet af disse Folk,
hvilketsomhelst var denne Hans Olsen en af disse, som havde just
nu udtjent sine paatagne Aar og var sin egen Herre og frie, saa
han havde Valget at tjene længere eller søge anden Lejlighed.
Han tilbød sig at reise med mig. Vi blev snart enige om, hvad han
skulde have.
Den 3. August gik saavel det danske Skib, som havde været
bestemt her til Godthaab, som det fremmede Amerikanske Skib
herfra til Hjemreisen.
Den 10. tiltraadte jeg ogsaa min Reise, havende til Baadefolk
at roe forbemeldte Hans Olsen, en døbt og en hedensk Grønlænderinde; den 14. naaede jeg den nordre Side af Grædefjorden, kom
den 18. til den saakaldte Andufjord, hvor der findes Rudera af de
gamle Nordmænds Boeliger; den 23. kom jeg midt for Isblinket
og naaede den 31. lykkelig til Frederikshaab. Den 17. Septbr.
kom vi til Setlemiune Øerne, paa en af hvilke vi landede og satte
Telt. Beboerne her staae i slet Rygte hos deres Landsmænd, da de
beskyldes for, at dersom de møde nogen andre Grønlændere eene
i deres Kajakker paa Søen, de da søge at kæntre og derved omkomme
dem. Hollænderne have efter Grønlændernes Beretning tilforn
søgt Havn her; der ses endnu Varder opsat af Steen paa nogle af
Fjældene, som de have opsat til Indseilings Mærker. Men den sidste
Hollænder, som var her, skal have været en Commandeur, navnlig
Tønnes Huch, som kom ilde afsted, thi medens han laae paa Hav
nen, kom der lis drivende af Sønden, som ganske knuste Skibet,
saa det sank. Han og Folkene reddede sig i deres Baade, med hvilke
de søgte op til Godthaab. Frederikshaabs Colonie var ei endnu
anlagt.
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Den 19. kom jeg omtrent 1 Mil over Sermiolik Fjorden, den 20.
til Ikarsoane, dernæst ogsaa over Sermiliksorak Fjorden. Den 22.
kom jeg forbi det bekjendte Kakkotok, hvor der i gamle Tider
have boet Christne. Jeg satte Telt paa en Odde, kaldet Karsame,
hvor jeg traf Folk; herfra bøyer Landet kjendelig mod Østen.
Den 27. var min Rejse omtrent 3 Mile fra Agluitsok Fjorden, i
hvilket jeg foer noget dybere ind foruden at lægge til Lands, thi
jeg havde betænkt at ville søge et Vinteropholdsted her. Anled
ningen til at jeg just bestemte mig at søge det her, var, at en af mine
Roersker, navnlig Kartlinas Forældre boede her, og hun havde
rost Stedet for mig, at her var baade Vildt og Fiskerie, hvilket
tillige var bleven mig bekræftet af andre. Da jeg kom hertil, tilbød
Kartlinas Forældre og Naboer mig og mine Rum i deres Vinter
Huse, hvorfore jeg og slog mig til Roelighed at blive her Vinteren
over i den tilbudne Boelig. Stedet blev kaldet Itiblik, beliggende
paa omtrent 60° Bredde; man kunde herfra see Landet ved Kap
Farvel, som er omtrent 6 Mile herfra. Jeg tog mig for ved Hjælp
af min Hans at fæste Pæle i Jorden for derved at snøre eller befæste
Konebaaden i Vinter, efterdi der ikke var Rum i Huset eller Hytten,
at vi kunde rumme vores Proviant Kister og Bagage, saa indret
tede vi et Sted i Nærheden udenfor, hvor vi i Vinter skulde ubehindret for Snee kunne komme til at hente deraf, hvad vi Tid efter
anden maatte behøve, og for at afværge, at Snee og Regn ei skulde
beskadige det, saa blev der sat et Tag eller Dækkelse over af Telte
skind og lagde vi det fremmest, som vi snarest maatte behøve.
Den 14. October flyttede vi ind.
Den 3. November reiste jeg efter Indbydelse hen til nogle
Folk, som boede 2 Mile fra mig hjem paa en Øe kaldet Onartok
[Beskrivelse ndfr. S. 90].
1750
Dette nye Aar begyndte just ikke meget glædelig for mig,
thi man begyndte at mumle om og nogen søgte hemmelig at sige
mig, at der var nogle visse af Naboerne som stode mig efter Livet,
uden man angav nogen anden Aarsag, end man havde Lyst til at
blive Eiere af det jeg havde bragt med mig og i Særdeleshed stod
en af mine Kister fortrinlig an, hvori der var endeel Handelsvarer,
som en og anden havde faaet at see. Jeg havde dog søgt at skjule
og ikke tage for meget frem ad Gangen; men de sluttede sig nok
Recognoscerings-Reise.
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til af min store Kiste og det, jeg havde at afsætte, at jeg var vel
forsynet. Imidlertid holdt jeg gode Miner og lod mig ikke mærke
med at jeg frygtede noget, tilkjendegav ved en og anden Leilighed,
at jeg ikke tiltroede dem slig slet Forsæt, men om imod Formod
ning nogen skulde være ildetænkende nok til at gjøre noget ondt
mod mig eller min Hans, skulde vore Geværer saaledes være til
redede, at Gjerningsmanden nok skulde bøde derfor, midlertid
paalagde dette Rygte mig dog Opmærksomhed og Forsigtighed.
Den 10. Januari indløb den ubehagelige Efterretning, at 10
eller 11 Grønlændere vare ved ulykkelig Hændelse paa en kort Tid
druknede i deres Kajakker. Der var megen Driv lis inde paa Fjor
den. Her kom jævnlig mange Folk i Besøg og derved hørte jeg adskil
lige Taler, blandt andet havde de mange Discourser om nogle
Folk, som boede i Nabolauget, at de vare særdeles øvede i Hexerie,
men at der i Særdeleshed var een iblandt dem, som overgik alle an
dre i at han kunde sluge en Kniv og den gik uskadt gjennen ham;
at han kunde flyve og meget saadant videre. Det nyttede ikke at
ville trætte imod dem og med Fornuftgrunde søge at overtyde ham
om andet; det havde kun været at opirre Gemytterne og gjøre
sig ilde lidt, men det Rygte fornyedes nu stærkt igien, at de Folk,
som boede paa Sermiolik, havde overlagt med det første at plyndre
og røve mig, og dersom de fandt Modstand, vilde de uden Betænk
ning anvende Magten, som de ved Mængden kunne have. Jeg sva
rede som forhen og holdt de bedste Miner, som om det ikke bekym
rede mig. Der forløb kun faae Dage før denne Trudsel fik for min
Forestilling et alvorligt Udseende. Jeg var gaaet tidlig ud om
Morgenen paa Jagt og var kommet et godt Stykke op paa Fjeldene,
hvor jeg havde skudt endel Rypper. Da jeg stod at lade mit Gevæhr
efter et Skud, seer jeg langt borte en Konebaad ude paa Fjorden,
og efter nogen Tid, da den kom nærmere, at den styrede lige paa
min Boelig. Jeg blev herover ikke lidet heed om Hovedet, som
man siger, eller uroelig, thi jeg forestillede mig strax, det maatte
betyde noget særdeles, at man just i Kjernen af Vinteren vilde
paatage sig baade den Uleilighed og Vovestykke først at løse Baaden af sin Stellage, hvorpaa den sædvanlig er meget fast surret
eller bunden, og forvare Tøyet andensteds, som sluttelig havde lagt
derunder, thi man bruger disse Baade almindelig som en Slags
Pakhuse, og dernæst at vove at foretage Søreisen herover nu paa
denne Tid; jeg betænkte mig ikke længe, men holdt det for raade-
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ligst at ile hjem thi jeg forestillede mig, at naar de traf min Hans
allene, som ikke var beredt paa noget, kunde de gjøre af med ham
og siden desbedre blive færdig med mig, thi hvor svage vi vare
mod Mængden, kunde dog 2de bedre forsvare sig end een. Jeg ladte
derfor mit Gevæhr, satte en nye Steen derfor og gik af alle Kræfter
hjem efter, men hvor let og rask jeg ellers var tilbeens, og hvor meget
jeg end stræbte, vare Grønlænderne allerede kommed i Land for
inden jeg naaede min Hytte og omringet min Hans som sad uden
for, for at kaage os noget paa et lidet Ildsted, vi havde indrettet.
Til min Forundring og største Glæde mærkede jeg strax, disse ikke
vare komne i nogen ond Hensigt, thi Hans Olsen sad midt imellem
dem, og de morede dem paa begge Sider med Samtaler og Latter.
Jeg lod nu Hans forstaae, hvor kjert det var mig, at jeg fandt
ham i saa god Stand og hvad Frygt jeg var i, hvilket var Aarsagen
til min hastige Tilbagekomst af Marken.
Den 29. eller den sidste af Maaneden frembrød endelig den
saa længe omtalte Sammenrottelse imod mig, eller rettere, at man
vilde omkomme mig for at plyndre det jeg havde; men Gud sty
rede det i Naade saaledes, at deres Anslag blev gjort til intet.
Noget før Aften ankom trende Konebaade med en stor Mængde
i dem begge af Mænd, Qvinder og Børn. Vores Boelig var langt
fra ikke stoer nok til at romme dem, hvorfor en stor Del af dem
blev udenfor paa Marken. Jeg kunde i Førstningen aldeles ikke for
nemme til at de havde noget ondt i Sinde. I Begyndelsen gik deres
Samtaler allene ud paa at gjøre Spørgsmaale angaaende hvorledes
det forholdt sig i vores Lande i en og anden Henseende, og hvad
mere der kunde give Leilighed at tale om, og saaledes vedholdt
en temmelig Deel af Aftenen. Men de havde overlagt at udføre
deres Forsæt paa en vaersom og listig Maade, da de vare frygt
somme at angribe mig, medens vi vare vaagen og paa Benene,
men først, naar jeg havde lagt mig til Roe og var falden i Søvn.
Dette mærkede jeg kjendelig deraf, at en af Grønlænderne, navnlig
Ersisok, som jeg siden erfarede, var Hovedmanden for Anlægget,
idelig og uophørlig tilraadede mig, at jeg skulde begive mig til
Sengs, at tage Hvile og sove, da han ynkedes over at jeg skulde
blive vansmægtig, eller have ondt af at jeg ikke fik sovet for den
Uroe man gjorde mig o. s. v., men just denne Tale af denne Skalk
opvækkede min Mistanke, saa meget mere som jeg vel kjendte
Grønlændernes Væsen, at de aldrig nogensinde pleiede at tilskynde
4*
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os til at sove om Aftenen og langt ud paa Natten, naar enten vi
vare i Besøg hos dem eller de hos os, men at de meget mere stræbte
at holde os muntre og indstændig anmodede at fortælle og holde
Samtaler, hvorved man ikke formærkede, Tiden blev dem lang,
eller at de bleve kjedsommelige, hvorlænge man vilde holde ud.
Men min Mistanke blev fuldkommen bekræftet, da Hans Olsen
havde været uden for Hytten, hvor en Grønlænder havde iagttaget
Leiligheden og hvidsket ham i Øret, at vi skulde tage os iagt, da
disse Besøgere havde i Sinde at dræbe os. Hans Olsen kom ind at
berette mig dette, hvorved han var heftig og meget mismodig og
bebreidede sig at have været saa daarlig at følge mig her allene
mellem disse Hedninger, og at vi to umuelig kunde modstaae saa
mange, men maatte sikkert blive et Offer for deres Overmagt.
Denne Tale gjorde mig meget misfornøyed, jeg søgte at indprænte
ham Mod, forestilte ham, at jeg kjendte Grønlænderne saa nøye,
at naar jeg havde frygtet for saadan Fare, vilde jeg ikke udsadt
mig selv derfor, men her var nu intet andet at gjøre, end at være
paapassende og forsvare os det bedste vi kunde. Gud kunde nok
staae os bie o. s. v. Vi behøvede begge at forrette et Ærinde paa
Naturens Vegne uden for Hytten, tog dog ei andet Vaaben med os
end hver et dygtig Stykke Træ i Haanden — vi hastede tilbage i
Hytten — der mødte os en Mand i en sammenrullet Fuglepelts. Jeg
fattede Mistanke at han derunder kunde have skjult en Flændse
Kniv eller saadant; jeg fik ei Vished derom, da jeg ikke torde
angribe ham og undersøge — men holdt Øye med ham, saaledes
at de ei skulde anfalde os uden at faae Modstand. Medens vi endnu
var udenfor, kom Formanden Ersisok til mig og talede, men i en
Slags Bevægelse, som jeg vanskelig forstod Meningen af; midlertid
var det, at han vilde laane nogle Barder at kløve til Fiskesnører
samt et Telte Skind, men jeg afslog begge Dele. Da vi gik ind,
mærkede vi, han gik udenfor til et af Vinduerne paa Hytten, for
modentlig for at see om han kunde give agt paa hvad vi foretoge
os i Hytten. Kort efter, som jeg havde sadt mig paa Brixen ved
min Seng, og Hans sad ved Siden af mig, talte een af dem, som
satte indenfor ved dette Vindue ud til ham og sagde: Ersiak, skynd
dig — hvorpaa den anden svarede — bie kun lidt eller vent efter
mig, hvilket atter bestyrkede os i vores Forventning. Jeg lod da
Hans tage mig en Pistol, hvilken jeg ladede i deres Paasyn, som
vare i Hytten, dygtig med Krudt og Hagel, thi Gevæhret var der
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for lidet Rum i Hytten at komme til at bruge. Jeg leverede Hans
en Bajonet, og jeg selv tog til Handgevæhr en Bødkertængsel,
for, naar Pistolen var afskudt eller slog feil, jeg endnu kunde have
noget at forsvare mig med, og saaledes meente jeg og, vi skulde
forsvare eller i det mindste nogen skulde bøde for det. Vi maatte
nu søge at holde Ryggen frie, at vi ikke skulde blive omringet,
eller de skulde overfalde os, pludselig at holde Hænder og Fødder
paa os og saa bruge Vaabnene imod os selv. Vi satte os saaledes i
Krogen ved min Seng og et Par Kister for os, som tjente os tillige
til Bord, at de ikke kunde komme til os uden forfra. Jeg muntrede
nu min Hans op, at vi skulde anstille os ganske muntre og ufor
sagte; jeg vidste nok, at disse Folk vare nogle Poltroner. Han
begyndte nu ogsaa at fatte sig. Skalken, som stod udenfor, spurgte
noget derefter, hvad jeg nu tog mig for, hvortil en af Kamme
raterne svarede: han fylder den lille Flint. Jeg fornam siden ikke
til den ringeste Opstand, hverken hos ham eller nogen af de øvrige,
ikke heller kom han mere ind i Huset. Da det blev Dag, vovede
jeg og Hans at gaae ud af Hytten, havende dog benævnte vore
Gevære hos os; jeg gik nu hen til Ersisok og spurgte ham af hvad
Aarsag han den gandske Nat havde opholdt sig ude paa Marken
og udstaaet Nattens Kulde. Han svarede mig dertil, at det allene
var skeet for at holde sig vaagen, da han udentvivl havde faldet
i Søvn, naar han havde været inde i Hytten, og det skjøttede han
ikke om. Jeg vilde ikke udspørge ham videre, men var glad, at
det kunne gaae af i Stilhed uden videre Omstændigheder, thi den
sande Aarsag vilde han dog nok ikke tilstaae mig. Imidlertid lærte
jeg dog heraf, at skjøndt Grønlænderne ere et godt naturligt Folk,
var det dog ikke raadelig at betroe sig dem alt for vel. Ersisok
tilbød mig nu nogle Ræveskind, hvorfor han forlangte endeel
smaae Kram; derefter opholdte de sig kun kort her, reiste samme
Dag. Jeg takkede nu Gud, som havde befriet os fra disse onde
Mennesker, og haabede ikke at have mere at frygte for dem. Men
det varede ikke længe, før jeg fik at vide, at disse, som nu vare
her og boede paa Sermilik eller Cap Farvel, havde nu overlagt
paa en anden hemmelig Maade at bemestre sig mig, de vilde nemlig,
naar jeg skulde reise herfra, passe paa, naar jeg havde Tøy og
alt indskibet og ikke noget Gevæhr ved Haanden, thi det maatte
efter deres Meening være pakket ned mellem den anden Bagage,
og naar vi vare komne noget ud paa Søen, vilde de i en Hast fare
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til og skjære Hul paa Konebaaden, og vi derved uundgaaelig drukne.
Jeg kunde nu mærke, at det var mere af Ondskab end egen Fordeel, der ledede dem til denne Fremgangsmaade mod mig; jeg tak
kede de Folk, som gav mig denne Efterretning, sigende jeg fandt
vel Raad endogsaa om muelig at forekomme den forestaaende
Fare; nogle af disse var ogsaa virkelig tilstæde den Morgen, jeg
skulde reise herfra, hvorom skal meldes videre paa sit Stæd.
Den 2. Marts ankom hertil atter en Konebaad, som var fuld
af Mænd, Qvinder og Børn; dette foraarsagede mig atter nogen
Uroe; og jeg besluttede at holde mig vaagen den Nat, men jeg fornam aldeles ikke til noget ondt af nogen af disse. De vare ogsaa af
et gandske andet Sind end de foregaaende, thi istæden for hine
stedse raadede mig til at lægge mig, saa formaaede disse mig til
at jeg skulde blive oppe hos dem, og da vi stedse havde nok at
fortælle hverandre, forløb Natten gandske behagelig.
Den 27. Marts rygtedes, at Sydlænderne vare komne til
Nektoralik, en stor Øe nogle Mile herfra. I disse Dage blev en
Mand dræbt paa Søen med Kastepile, og en Qvinde var ogsaa
omkommen paa mordisk Maade. Begge vare beskyldte for at være
Angekokker eller viise og mistænkte at være Aarsag i, at nogle
Folk havde mistet et par Børn. Det er ikke godt i dette Land at
blive regnet for de kloge Folk.
I disse Dage blev en Mand syg af de, der hørte Hytten til,
vi boede i, som foraarsagede en heel Hob overtroiske Spectakler
for at kurere ham, som maatte have været nok til at dræbe et sundt
og friskt Menneske, eller i det mindste gjøre ham for Alvor syg.
Denne Sygdom reiste sig af et meere end almindeligt Maaltid
af et gammelt Konebaad Skind, som hans Natur dog ikke havde
kunnet fordøye /: paa denne Tid havde de dog ikke Mangel paa
Fødemidler :/.
Den 13. April forekom endelig den forønskede Dag, at jeg
kunde tiltræde min Afreise, efter at have opholdt mig i denne Vinter
Boelig med min Hans paa noget nær i 6 Maaneder. Hvorvel denne
Hytte og tilhørende Leilighed ikke ansees for at have nogen Beqvemmelighed for Europæere, der vare anderledes opvænte, saa
kan jeg dog sige, at jeg ikke syntes, det havde været synderlig
stor Vanskelighed deri, men vi havde levet ret godt. Det værste
var den Uroe, vi imod Slutningen havde været udi for dem, som
vilde stræbe os efter Livet, som den gode Gud dog var saa naadig
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at afværge, og at vi hele Tiden havde været ved god Helbred. Vi
manglede ikke Levnetsmidler, vi havde medbragt nogle af de som
vi behøvede fra vore Lande. Ferskfisk havde vi skjønne og Over
flødighed af, saa ofte Veiret ikke gjorde Hindring, at Grønlænderne
kunde komme paa Søen. Derhos var min daglige Forretning og Fornøyelse, naar ikke Snee og Uveir forbød det, at vanke om blandt
Fjeldene med min Bøsse, og det var meget sjelden, jeg ikke kom
hjem med alt det jeg kunde bære af Rypper og Harer, saa at vores
Spisekammer stedse var i god Stand. Angaaende Lysning og Varme
i de lange, kolde Vinteraftener og Nætter havde vi ligesom vor
Familie, der beboede Hytten med mig, 2 til 3 Lamper hver for vores
Rum. Naar disse vare alle tændte, foraarsagede de en saa tilstræk
kelig Varme, som man nogensinde kunde behøve. Det samme kan
siges om Lysningen, thi naar alle disse Lamper vare tændte i hele
Hytten, havde det derinde meere Anseende af en Illumination
end en simpel Lysning. Iblandt kaagte vi vores Mad over den
største af Lamperne, undertiden paa Ildstædet udenfor.
Netop som vi havde faaet Konebaaden sat i Søen og begyndte
at faae noget af Tøyet deri, ankom den omtalte Ersisok fra Sermilik, som var mig berettet at have i Sinde at passe mig op paa min
Afreise og skjere min Konebaad itu for derved at drukne mig.
Han havde en Kamerat med sig, hver i deres Kajak; de lagde til
ved Siden af Bjerget, de talte ikke til mig og jeg ikke heller til dem.
Jeg kunde slet ikke tvivle om deres Hensigt, da Tiden var saa
nøye svarende til det, jeg var advaret om; jeg betænkte mig da
ikke længe paa hvad jeg havde at gjøre. Jeg ladte et Gevæhr til
mig og et andet til Hans Olsen, som vi stedse havde ved Haanden,
desforuden forsynede jeg mig med en ladet Pistol. Da vi nu havde
Tøyet inde og var reisefærdige og toge fra Land, sagde jeg, Hans
Olsen skulde ikke befatte sig med at roe, men paa Bagagen som
Skildvagt at holde Udkik til alle Sider med sit opspændte Gevæhr,
og ifald nogen af de mistænkelige kom, skulde han uden Betænk
ning skyde paa dem. Da jeg styrede, satte jeg mig bag, men med
det opspændte Gevæhr for mig og min ladte Pistol ved Siden. Til
Roersker havde jeg den døbte Pige Karen og Kartlines Søster,
som jeg havde faaet i hendes Sted.
Vi begave os saaledes paa Reisen. Vi bleve fulgte af et stort
Antal Kajakker, som gjorde os Afskeeds Geleide ud af Fjorden,
deels af vore Huusfolk, deels af Naboer og Omegnens Beboere
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og de forommelte 2 Sydlændere deriblandt, dog frygtede jeg ikke
noget ondt af nogen af dem uden for de 2de sidste. Imidlertid
tillod jeg aldeles ingen at komme saa nær Konebaaden, at de kunde
holde sig derved for at hvile, som er Brug, naar Kajakker følge
eller ere i Selskab med Konebaade, thi jeg ansaae for nødvendig
at bruge al muelig Forsigtighed. Det var et meget vakkert Veir;
da vi havde roet omtrent saa meget som 1 Miil mod Vesten, bemær
kede jeg at Ersissok og hans Kammerat roede nogle Aareslag
med megen Hastighed og holdt sammen med deres Kajakker for
at tale med hverandre; jeg advarede Hans at passe paa og tog min
Aare ind, med hvilken jeg styrede, og fattede derimod Gevæhr.
Men da de havde talet noget sammen, skiltes de ad, og begge to
vendte os da Ryggen og roede bort henimod Landet eller Kysten,
som laae norden for os, hvilket gjorde mig meget glad. Dog havde
dette Tilfælde nær blevet os til samme Ulykke, som af dem var
hensigtet mod os, thi formedelst jeg havde indlagt min StyreAare, drev imidlertid Fartøjet for Strøm og Vind, som foraarsagede, at vi uheldig stødte mod et lidet lisbjerg, hvorved der blev
et temmelig stort Hul i Skindet, eller Overtrækket af Baaden,
saa Vandet fusede ind. Vi vare i den største Fare, da vi vel bemær
kede, at Baaden fyldtes med Vand, men ikke strax vidste, hvor
Lækken var. Vi vare dog saa lykkelige snart at finde, hvor den
var, nemlig foran paa Styrbord Side lidet neden for Vandgangen.
Vi flyttede derfor i Hast Tøyet, at Baaden kom til at krænge eller
ligge saa meget paa den ene Side, at Hullet kom ovenfor Vandet,
og fik det hjulpet efter, fornemmelig med at fylde det ud med Spæk,
som holdt Vandet temmelig ude, og med Behold anlangede noget
over Middag til Kursame, som er den yderste Huk af Agluitsok
Fjorden mod Havet; her var en kjøn Hoben Huse og endeel Folk.
Den 25. April kom vi til Sartlomiut Øerne. Den 5. Maj naaede
vi til Narksame, landede den 16. paa Agleeretsok, som er Yderlandet af det bekendte Itiblek.
Den 27. May om Aftenen, da Omegnens Folk vare bievne
samlede, gik Lystigheden for sig, som bestod i, at en Person sang
en Vise, hvortil han slog paa en Tromme, samt hans Naboer og
Følge, fornemmelig af Qvindekjønnet, stemmede i, hvilket gienlød
med Echo fra Fjeldene. Saasnart en havde afsjunget det han vidste,
at sammensætte, som indeholdt Fortællinger om hvad de vidste
om hverandre indbyrdes, m. v. blev Trommen overleveret en anden,
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og saaledes gik det rundt, først til alle Mandfolkene, dernæst til
Qvinderne, der havde noget at ville sige. Efter at det ene Partie
var færdig, gjorde det andet Partie det samme; og da Sangen
endelig var forbie, begyndte man at prøve Styrke paa adskillige
Maader, først med at trække Krog med Fingrene, dernæst med
Armene, dernæst boxedes man, om man saa kan kalde det. De
sloge hverandre paa Skuldre, Lemmer, og hvor de traf, til Slut
ning paa Kjæften, som gik meget vidt, endogsaa at det blev mod
bydelig at see paa, dog mærkede jeg ikke, at nogen bleve misfornøyede eller fortrydelige. Endelig om anden Morgen vare de ogsaa
tilfredsstillede, men da det Partie, som ankom i Aftes, havde tabt
Slaget, saa ilede de som af Skamfuldhed bort og fik deres'Konebaade
i Vandet og tilpakkede saa hastig som muelig, men Overvinderen
fulgte dem med Skrigen, Sang, Trommeslag og Latter lige til Strand
bredden, og saaledes endte Legen.
[Den 30. ankom Walløe til Frederikshaab og naaede 16. Juli
Godthaab, berejste i August Baals Revier og slog sig i Sept. ned i
Præstejjorden].
Sidst i October Maaned tog jeg til min Vinterboelig, som jeg
havde udseet at ville tage paa Kangek, hvor jeg havde betinget
mig Boelig hos en Grønlandsk Familie, som overlod mig den ene
Ende af deres Jordhuus eller Hytte. Jeg havde valgt dette Sted
af flere Aarsager, fornemmelig fordi jeg ansaa, at jeg kunde leve
sparsommeligere her end paa Koloniet, thi her kunde jeg erholde
mig endeel Provision af Fisk og Kjød for ringe Pris, og endeel
kunde jeg forskaffe mig selv paa Jagten, men her forefaldt ikkun
Rypper.
1751
Dette Aars første Dag begiøndte med et Dødsfald, da Præ
sten, Hr. Dracards Hustrue ved Døden afgik. Den 23. Januar
drog jeg tilbage til mit Vinterqvarteer paa Kangek. Jeg havde
længe nok lagt stille og ikke fortient noget; da mit Opholdssted
var saa nær ved Colonien, vilde jeg ikke fornærme Kiøbmændene
der med min Handel, men nu havde jeg ingen Roelighed længer,
brød derfor op den 13. Februarii, naaede 16. April Kangamiut,
en Havn, som Hollænderne pleie meget at besøge, og kom 5. May
lykkelig tilbage til Godthaab. Min Handel bestod meest af Skind
vare, da andre Ting vare vanskelige at føre. Den 7. kom Fregat
skibet Birgitte fra Fædrelandet. Det medbragte et Brev fra Mis-
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sions Collegio, i hvilket samme overdrog mig at foretage en Under
søgelse af de sydligste Kyster af Grønland og, saavidt Mueligheden
kunde tillade at opdage Østerbygden, hvilken Reise af høie Ved
kommende formentes bedst at kunne foretages med tvende grøn
landske Konebaade bemandet med duelige Grønlændere og en
god Europæer af Compagniets Folk, som maatte findes villig at
medgaae. Kiøbmand Moltzou fik et Brev fra Directionen for det
Kongelige Octrojerede Handels Compagnie, som meddeelte bemelte
Beslutning og gav Ordre, at være mig behielpelig i alle Henseender,
hvilken Ordre ogsaa var givet til Frederikshaabs Colonie.
Jeg eiede selv en grønlandsk Konebaad, som saavidt var
beqvem, da den efter sit Slags var stor og stærk, jeg besluttede
at betiene mig af denne og nøies med to Roersker af Landets Fru
entimmer, men at have til Hielp tvende Europæere, thi en syntes
at være for lidet om en eller anden af os skulde ved Døden afgaae,
at der dog kunde blive tvende tilbage hinanden til Hielp. I Hen
seende til vores Proviantering, da var det øiensynlig, at man ikke
kunde medføre saameget, som behøvedes til den førommeldte Tid.
Desuden var der andre Deele foruden Provianten, som vare nød
vendige og for mere end en Henseende nyttig at medtage, hvilket
ogsaa skulde have Rum i Baaden, saasom Telt, nogle Klædesorter
m. m. og hvorfore jeg lod det komme an paa Forsynet og de muelige Udveie til for den største Deel at forskaffe Fødemidler paa
Reisen. Saaledes kunde jeg ikkun tage endeel af Fædrenelandets
Provisions Sorter med, derimod begiærede jeg saa mange Skydegeværer med Krudt og Hagel, som i en Deel af Rummet kunde beva
res, deels for dermed at forsvare os imod de grønlandske Folk,
om de skulde overfalde os, deels at bruge til Jagten, som jeg havde
erhvervet mig nogen Færdighed i, for med denne at forskaffe endeel
til Livets Ophold af det paa Stederne forefaldende Vildt. Den halve
Deel af Rummet i Baaden vilde jeg belaste med Handelsvare
for saavel derfor at tilkiøbe eller tilbytte os Spisevare af de forefindende Grønlændere, som vel bedst kunde erholdes, naar vi
var faae i Selskab, som ogsaa for med disse Handelsartikler at
indkiøbe Skind og deslige gangbare Vare, som Grønlænderne kunde
have at forhandle, paa det Reisens Omkostninger derved igien
kunde blive erstattede for høie Vedkommende i det mindste for
en Deel.
Efter nogle Vidtløftigheder og Overtalelser formaaede jeg
tvende af Mandskabet, som vare paa Colonien, at giøre mig Sel-
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skab paa Reisen; de vare begge fra Bornholm, navnlig Anders
Keisen og Peter Jensen; en døbt grønlandsk Pige, navnlig Kezia,
fik jeg ogsaa overtalt, saa meget mere som hun bar Kiærlighed
for Peter Jensen. Foruden hende antog jeg et ikke døbt Fruen
timmer, navnlig Ertluk; denne undslog sig vel derfor, men som
hun havde længe nydt Compagniets Kaast uden at aftiene den,
maatte hun opfylde min Fordring, at godtgiøre hvad hun havde
nydt ved at finde sig i at følge med mig.
Efter at jeg havde bragt det saavidt, henvendte jeg mig til
Kiøbmand Moltzou, leverede ham en Fortegnelse paa de Ting,
jeg begierede med, hvoraf det fornemste var 3 Tønder haardt
Brød, ligesaamange Fierdinger Smør, 1 Tønde Gryn, nogle Skiepper
Ruugmeel, nogle Lispund Flæsk, et Anker Viin og et Anker Brændeviin; — for det øvrige et Partie af forskiellige Vare til Handel
og Skydesager. Han tilstod mig det alt undtagen Geværer, Hagel
samt Pilejern, som han sagde, han ikke havde Forraad af, men disse
og nogle flere Sager giorde jeg Regning paa at kunne erholde paa
Frederikshaab. Vi bleve enige med de tvende benævnte Matroser
at tilsige dem 50 Rd. hver i Løn om Aaret, fra den Dato at jeg tiltraaede Reisen og til dens Slutning, samt hver af dem at nyde 1/3
Deel af den Proviant, som medhavdes og lige Deel i det Vildt,
som ved Jagten kunde forskaffes, samt at de Fødemidler, som ved
Indkiøb bleve tilveiebragte i lige Deel, og endelig en Gratification
efter Directionens Godtbefindende, om nogen betydelig Nytte
blev udrettet.
Fruentimmerne skulde nyde Kaast og Klæder paa Reisen
og ved Tilbagekomsten endeel dem nyttige Handelsvare til Beløn
ning. Hvad min egen Gage var angaaende, da sagde jeg Kiøbmanden, at som han ikke kunde tilsige mig noget bestemt, vilde jeg
henstille det til Directionens Bevaagenhed naar jeg lykkelig kom
tilbage, da jeg ikke tvivlede paa, at høisamme jo vilde tage mine
udstandne Farer og Besværligheder i Betragtning og belønne mig
efter Billighed og Omstændighed, hvilket jeg saameget mindre
havde Grund til at frygte for, som at det høilovlige Missions Col
legio samt Directionen havde ædelmodigen ladet de Ræveskind,
som jeg i f. A. indkiøbte paa min Reise Syd efter, sælge ved offentlig
Auction og tilstille mig Beløbet deraf uden nogen Afkortning,
som var henimod 500 Rd.

1751 August

III
RECOGNOSCERINGS-REJSE TIL ØSTERBYGDEN
AUGUST 1751—JUNI 1753

Den 6. August 1751 drog jeg da i Guds Navn fra Colonien
Godthaab; imidlertid var mine Baadsfolk bleven forøget med
tvende hedenske ugivte Fruentimmer, som vilde tilbage til deres
Hiemsteder paa Sønderlandet, de anmodede mig at tillade dem
at følge med, og imidlertid at tiene mig som Roersker — jeg kunde
tillige have Nytte af dem som Veivisere; den ene hedte Kartlina,
og den anden Agleejut; vi vare saaledes 7 Personer, 6 til at roe
og jeg styrede. — Vi afseilede med god Vind, men Kulingen blev
saa haard, at vi fik endeel Vand over i Baaden, saa at vi med megen
Møie kom i Land paa et Sted, kaldet Skinner Wahren, 6 Mile fra
Godthaab, hvor vi lossede Baaden og trak den paa Land for at
faae Tøiet tørret, og opsatte vor Telt at opholde os i; noget af vor
Brød var blevet bedærvet, denne uhældige Begyndelse var nær
ved at opvække Mismod hos mine 2de Landsmænd; imidlertid
indprækede jeg dem Mod det bedste jeg kunde. —
Den 7. maatte vi forblive formedelst den vedvarende Storm;
jeg anvente denne Dag til at gaae paa Jagt. Jeg gik nogen Tid
igiennem Dale og forbi færske Vande oppe i Landet, hvor der var
grønt og saa temmelig vakkert ud; da jeg var gaaet et godt Stykke
Vei, var jeg saa hældig henimod Middag at see trende Rensdyr,
en Han, en Koe og en Kalv; — jeg kom paa Skud og traf Koen
saaledes at den styrtede; jeg tog mig strax for, at flaae Skindet
af den; da jeg kom til Yveret, at det blev bart, flød Melken ud.
Da jeg baade var sulten og tørstig, lagde jeg mig need paa Knæ
erne og suede saameget Melk til mig, som jeg kunde; den var tyk
som Faaremelk, og meget velsmagende, den styrkede og vederqvægede mig, det var den første Gang i de 14ten Aar jeg havde

1751 August

61

været her i Landet, at jeg smagte Melk, Huden fik jeg trukket af
Dyret, og saasnart det var skeet, skilte jeg Indvoldene fra Kiødet,
skar dette i Fierdinger og belagde hver for sig med Stene for Ræve
nes Skyld, lagde Huden sammen, tog den paa Nakken og bragte
den til Teltet, hvorefter jeg tog Folkene med at hente Kiødet
hiem. Den 8. blev Veiret godt, og vi giorde os færdig til Reisen.
Da vi foregaaende Dag havde fornummet, at Baaden var formeget
ladet, og vi vilde desuden endnu medføre det ommeldte Rensdyrskiød, bleve vi enige, at lade efterstaae 2de Tønder Brød her,
da vi havde een tilbage og kunde være forvisset, at vi kunde faae
meere af denne Proviantsort, naar vi kom til Frederikshaab og imid
lertid havde fortæret Kiødet og andre Provisioner, saasom Helle
flyndere, vi havde med os. Vi lagde disse tvende Tønder Brød
bag ved en stor Steen og tildækkede dem for Regnens Skyld med et
gammelt Sælskind, hvilket jeg med første Leilighed tilmeldte
Kiøbmand Moltzou og betegnede nøiagtig Stedet, at han kunde
lade Brødet ved Leilighed afhente.
Reisen gik derpaa for sig; Coursen, forstaaer sig, gik Sønder
paa, Veiret var ypperligt; tvende Gange kom vi til Folk, som ogsaa
reiste Sønder paa, jeg vilde nok giort Selskab, men som de ikke
kunde følge os, der havde saa gode Roerfolk, fandt jeg det ikke
raadeligt at opholde os.
Om Aftenen kom vi til et Sted, kaldet Mønster Pladsen, hvor
vi reiste vores Telt; her er paa en temmelig Strækning et jevnt
og kiønt Land, som er Anledning til det givne Navn; jeg troer
vist at Europæiske Folk kunde boe her og ernære sig ved Fiskerie
og Fædrivt.
Den 9. fortsatte vi Reisen, forefandt lige som i Gaar adskillige
Reisende, som deels havde forskiellige Bestemmelser, deels ikke
kunde følge med os; vi foere dem forbie, og da vi efter at have lagt
5 Mile tilbage, kom til hiin Side af Fiskefiorden, satte vi Teltet op.
Ved denne Fiord, og en anden 2 Mile sydligere, hvilken tilforn
har været kaldet Anda, men [nu] Krabbefiord, findes Levninger
af de gamle nordiske Bygninger, nemlig needfaldne Stenmure,
enten af Kirker eller andre Huse, hvilket jeg ikke kunde adskille.
Den 10. forbleve vi over her, for at tørre Skindbaaden, da
den var bleven temmelig slap og giennemblødt af disse Dages Reise;
disse Fartøier taale ikke at ligge bestandig paa Vandet som træbygte Fartøier; tre Dage er det høiste, man itræk kan blive ved
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at fare med dem, thi vil man presse dem længere, blive de alt for
slaskede og derved ubrugelige, da de tabe Limningen i Sømmene,
og vil man conservere dem, maae man iagttage den Regel, at lade
dem hver anden eller tredie Dag godt tørres og derhos forsee dem
med Spæk og Liim i Sømmene.
Den 11. reiste vi 6 Miile, og paa denne Distance kom vi forbi
Grinene, hvilke ere nogle Øer, hvor der opholder sig en Mængde
Ederfugle, som sædvanlig i Junii Maaned bygge deres Reder og
udklække Unger; dernest kom vi over en Fiord kaldet Nerrutok,
hvor der falder Sildefiskerie; endelig om Aftenen satte vi vor Telt
op paa en Udøe ved den bekiendte Isblink, her var det imidlertid
ikke godt at staae, da Øen er udsat for alle Vinde, og man let kunde
miste baade Telt og Baad naar det indtraf med Storm; vi vare
saa hældige at komme betimmelig herfra den 12. om Morgenen,
og med en god Leilighed var saa lykkelig at passere den farlige
Vei forbie Isblinket, som er en Strækning af halvanden Miil, hvor
der, om ondt Veir paakom, slet ingen Tilflugt eller Redning findes.
Vi anspændte vore Kræfter for at naae Frederikshaab, men
Mørket paakom, og vi maatte søge nærmeste Land paa omtrent
een Miil derfra, da vi efter vores Gisning havde faret omtrent
7 Miile i Dag.
Den 13. kom vi betimmelig til Frederikshaab; Skipper Jacob
Bentzen laae her endnu.
Den 19. faldt Vinden føielig for ham at afseile; der var ikke til
syne nogen lis, som kunde hindre ham, og ikke heller havde jeg
fornummet nogen Driviis paa Reisen fra Godthaab hertil. Med
en Grønlænder Ereerunna, som i Dag afgik til sit Hiemsted paa
Sydlandet, sendte jeg en Tønde Brød og en Fierding Smør i Forhaabning at faae det siden transporteret videre Sønder efter til
Brug paa min forehavende Reise. I de følgende Dage havde vi meget
urolig stormende Veir med sydlige Vinde. Jeg havde vel strax den
Dag, jeg kom hertil, givet min Begiæring til Kiøbmanden Hr. Dal
ager, om at erholde de mig manglende Provisioner og andre For
nødenheder til min videre Reise, men han havde været saa meget
beskiæftiget med Skibets Forretninger, at han ikke havde Leilighed
at besørge mig førend dets Afseiling, og nu faldt det ind med Modveir.
Den 24. fik jeg, hvad jeg havde begiæret, nemlig mere Brød,
saaledes at vi med det, som var bortsendt med Grønlænderne,
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i alt havde 3 Tønder; fik ogsaa noget Viin, Brændeviin, lidt Specerier, et godt Jagtgevæhr, Krudt og Hagel, samt nogle Handels
vare. Den 26. blev Veiret endelig stille, og jeg tog Afskeed fra mine
Venner paa Frederikshaab, tiltrædende en Reise, hvis Udfald var
meget uvis og maatte forventes at udstaae mange Besværligheder
og Farer, som giorde Afskeden meget rørende, da der endog vare
dem, som vilde mistrøste mig, anseende det for umulig, at vi kunde
komme velbeholdne tilbage, men forladende mig paa Forsynet
blev jeg fast i min Beslutning at forsøge det mulig; vi beholdt
behageligt Veir den hele Dag, og vi regnede at have ved Aarernes
Hielp allene lagt 5 Mile tilbage til det Sted, hvor vi gik i Land
at blive Natten over. Den 27. havde vi Modvind og maatte for
blive. Naar vi saaledes stode stille, var min første og fornemste
Forretning at gaae paa Jagt, for derved at forskaffe Fødemidler
til vores Underhold og derved forlænge de medhavende Provi
sioner. Min eene Mand, Keisen, øvede sig ogsaa i Skydningen
og blev mig til god Hielp, men Peter Jensen, som ikke var skikket
dertil, forblev tilbage ved Teltet og paatog sig Madlavningen,
som ogsaa var fornøden. Jagten er meget besværlig, da Landet
er bierget og stenig, og Ryperne og Harerne ere meget vanskelige
at kiende, naar man ikke har et øvet Øie, da de især om Vinteren
ere ganske hvide, ligesom Sneen — imidlertid vare vi stedse meget
heldige, og det var meget sielden, at jeg ikke bragte temmelig
Forraad hiem med mig.
Den 28. begyndte Morgenen med stille Veir, men det varede
ikke længe, saa vi regnede kun at være 1 Miil frem, da vi kom
i en Bugt eller Fiord, hvor der mødte os en stor Deel Driviis, der
forhindrede os at komme videre, hvorfore vi maatte søge Land
og sætte Telt. Stedet, hvor vi landede kaltes Nakselik og var be
boed. Paa denne Høide af omtrent 60° Brede er det, at Søekaarterne aflægge det saakaldede Frobisser Stræde, som siges i fordums
Tid at have gaaet tværs igiennem Landet fra Vesten til Østen.
Fremdeles melder ogsaa nogle Kaarter, at der paa Høiden af om
trent 63°, det er imellem Godthaab og Frederikshaab, ved den bekiendte Fiskefiord, skulde have været et ligesaadant Riveer eller
Giennemfart, — men hvad disse Stræder ere angaaende, kan jeg
forsikkre ganske tilforladelig, at ingen af dem findes nu paa de anvi
ste Høider; ikke heller har Grønland noget saadant Stræde, der
giennemskærer Landet, førend man kommer mellem 60 og 61
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Graders Brede. Det er noget Norden for Sydenden af Landet, eller
som man kalder Statenhuk, at der er et saadant Sund, om hvilket
der i det følgende skal blive udførlig ommeldet. Om imidlertid der
nogensinde for mange Aar tilbage kan have været Riverer eller
deslige Sunde paa bemeldte Høider, tør jeg ikke med Vished benægte,
thi det er muligt, at den lis, som har sin Oprindelse fra Nordpolen
og som vi erfarer, haver en bestandig betydelig Tilvæxt og udvider
sig Tid efter anden over hele Landet, kunde ogsaa have tildækket
disse Sunde, saa at de derved ere bievne ganske tildækkede, og at
Vandet er bleven til fast lis, hvorved de ere ukiendte og ødelagte.
Her i denne Fiord, hvor vi nu vare ved, og hvis Navn er Sermilik, gaar Isen need i Bunden og de af Fieldene paa begge Sider
needfaldende store Isstykker vedligeholder Drivisen paa denne
Fiord, for hvilken den aldrig er frie, uagtet der jevnlig uddriver
mange Stykker udi Havet, hvilket forener sig med den derværende
Driviis, hvoraf endeel vistnok kommer Øster og Nord fra Spitzbergen o. s. v. og driver omkring Kap Farvel eller Sydhukken af
Landet og driver herop.
Den 29. August forbleve vi over, thi hvorvel Vinden var god,
blæste det dog for haardt til at vove os paa Farten. Imidlertid
besøgte nogle Grønlændere os, som boede i Nabolauget; de kom
fra Rensdyrs Jagten og beklagede meget, at den havde været
slet i Sommer, og at Egnen heromkring blev fattig paa Rensdyr,
hvilken Mangel upaatvivlelig vil tiltage overalt i Landet, hvis der
ikke sker Indskrænkning med Flinte-Handelen og Grønlændernes
Misbrug af denne Jagt, som haver mere end een skadelig Følge.
Ikke alleneste formindskes og forjages disse nyttige Dyr, men
Handelen lider ogsaa derunder, thi de Grønlændere, som haver forskaffet sig Gevæhr, og nogle af dem haver 2 å 3 Stykker, lægge
sig saa ivrigen efter Jagten, at de forsømme i en rum Tid af Aaret
Robbe- eller Sælhunde Fangsten, indtil Vinteren tvinger dem til
at forlade det indre af Fiordene. Hvad de bringe med af deres Som
merfangst, er allene nogle Rensdyrshuder af ringe Værdie, hvoraf
Hollænderne tilforhandle sig de fleste; en stor Deel deraf forbruger
Grønlænderne selv til Klæder, Resten faar da vores Colonier, hvil
ket saaledes kun er meget ringe. Imidlertid blive de Grønlændere,
som give sig af med Jagten, aldeles fattige for Spæk, saavel til
egen Fornødenhed, som endnu meget mere til Handels Artikkel,
da deres Naboer, som har holdt sig ude ved Hav Siden, have fanget
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Sælhunde og staaet sig langt bedre, ligesom og at Handelen har
mere Nytte af dem. Endvidere er denne Flinte Handel saa meget
mere skadelig for den danske Handel, som at det er de hollandske
Smuglere, som driver den med Landets Indbyggere til Skade for
Colonierne.
Den 30. blev det stille og godt Veir, hvormed vi fortsatte
Reisen. I Begyndelsen havde vi nogle Timer temmelig besværlig
Arbejde med at krydse samt stage fra Isen og søge Aabningerne
imellem Drivisen paa Fiorden. Efter at vi havde arbeidet os den
lykkelig igiennem, kom vi om Middagen til et Sted ved en Fiord
kaldet Sermiliarsok, her boede nogle Folk, men da Veiret var stille,
opholdt vi os ikke, for ei at tabe den gode Leilighed at komme et
farlig Stykke Vei frem, hvilket begynder herfra og strækker sig
nogle Mile, hvor Kysten er usædvanlig høi og brat. Tilmed er der
aldeles ingen Øer, men paa Strækningen er der en indgaaende Fiord,
hvis Aabning imod Vester regnes at være 2x/2 Miil breed. I denne
findes der heller ingen Øer, og da der saaledes ingen Beskyt er imod
Vesterhavet, er det sandsynlig, at der ingen Næringsmidler findes
her; der opholder sig ogsaa meget faae Folk ved denne Fiord.
Vi regnede at have lagt 8 Mile tilbage i Dag, da vi om Aftenen
ved Mørkets Begyndelse vare saa lykkelige at være komne netop
over til den Søndre Side af bemeldte Fiord og traf paa et beqvemt
Teltsted.
Vi forefandt her tvende øde Huustomter, som man kunde
kiende, at det maatte være længe siden, at de havde været beboede;
det bedste vi forefandt var en temmelig Deel af den skiønne Cocliari; man kan ikke noksom forundre sig over denne Plantes velgiørende Virkning i Besyndelighed til at helbrede de her i Landet
især for Europæerne saa giængse skiørbuttiske Sygdomme. Man
har set dem, der har været saaledes betaget af Skiørbug, at Lem
merne haver været sammenkrympede, saa at de har maattet betiene sig af Krykker og neppe har kundet flytte sig, men naar
man da har været saa lykkelig at kunne finde nogen Cocleari under
Sneen, at give de Syge, da ere de efter faae Dages Brug deraf bleven
aldeles helbredede. Vel smage Cocleari meget bitter i Førstningen,
men man vender sig let dertil og spiser den med Lyst endog naar
Bladene ere raae. Vi samlede os endeel deraf for at spise den som
Kaal o. s. v. Nær ved denne Fiord er et Sted ved Navn Tikilup,
hvor der boer nogle faae Folk.
Recognoscerings-Reise.
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Den 31. vedblev med skiønt Veir, Veien var i Dag sikkrere,
formedelst at der ligge Øer uden for Landet paa den Kyststræk
ning vi skulde forbie. — Biergene ere her paa det faste Land
meget spidse og takkede, ligeledes ere Øerne meget høie og besyn
derlig dannede, een af disse Øer kalder Grønlænderne Torngarsok,
hvilket betyder Dievelen eller Fanden. Aarsagen til dette Navn
er udentvivl, at der falder overordentlige stærke og farlige Kaste
vinde fra samme, som med Syd og Sydvestvinde, der ere meget
stormende, ere iblandt saa hæftige, at de rive Tagene af Husene,
i hvilke der boe nogle faae Familier nede ved Biergets Fod ved
Søekanten. Det skeer ogsaa iblandt, at deres Konebaade blive af
disse Kastevinde bortrevne eller splittede ad, hvor omhyggelig
de endog have været befæstede og lagt paa Land, omhvælvede
samt belagt med Stene, hvilket kan ogsaa træffe for de Reisende,
der almindelig standse eller opholde sig her en kort Tid. Man beret
tede, at der fandtes her paa Øen af det Slags Fedt- eller Vegsteen,
hvoraf der forfærdiges Lamper og Kiedler til Indbyggernes Brug.
Det egentlige Sted, hvor disse Stene falder i meest Overflødighed,
er i Baals-River i Nærheden af Godthaab Colonie; dette giør en
betydelig Tuskhandel for Indbyggerne, da Sydlænderne derved
tilbytte sig Hvalfiske Barder til Fiskesnørene, saasom der ingen
Hvalfiskefangst er paa Sydlandet, men Fiskeriet derimod desbedre,
hvortil de iøvrigt mangle Redskaber til at forfærdige Snører af, og
hvortil bemeldte Barder ere de bedste. Efter Grønlændernes Overtroe skal der opholde sig mange Spøgelser eller onde Aander i Fieldet paa benævnte Øe, som de beskylde at være dem, som frembringe
de ommeldte Kastevinde. Det faste Land her i Nærheden har, som
meldt, meget høie Fielde, hvilke ere ganske bare og blottede for
Græs og Mos, herfra bøier Kyststrækningen sig mere østlig. Efterat
vi i Dag havde reist 6 Mile, kom vi til et Sted noget Sønden for
disse Bierge, hvor der stode endeel Folk i Telte.
Den 1. September stod vi over her for at tørre Baaden og fik
Besøg af endeel Grønlændere, som kaldte sig Koumamyuter, da de
havde hiemme i den Fiord, kaldet Koumaney en Fiord af maadelig
Størrelse, som gaar her ind i Landet; de berømte den meget, sigende,
at der var Dyr og Fugle i Overflødighed paa Landet, samt Helle
flyndere og Torskefiskene over alt paa Fiorden; den har et godt
Indløb fra Søen, og der skal findes beqvemme Skibshavne i den.
Den 2. begav vi os paa Farten igien og med stille Veir roed
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omtrent 4 Mile videre frem, da der reiste sig en saa haard Kuling,
at vi maatte søge til Land, og formedelst den vedvarende Storm
forbleve vi i 3 Dage paa samme Sted. Her fandt vi Landet meget
lavere og af bedre Udseende end det vi sidst forlod, Reisen var hele
Dagen indenskiærs imellem store og smaae Øer, hvilke ligesom Ky
sten vare beklædte med Mos og grønt Græs. Alligevel er der her en
lisblink, ei ulig den, som er i Nærheden af Frederikshaab, men
denne herværende har voxet frem aldeles need til Havet i adskil
lige Sandbugter, som giver et besyndelig Udseende, naar man
farer her forbie. — Den 6., da Stormen havde lagt sig, begave
vi os igien paa Veien. Efter at have faret omtrent 1 Miil Sønder
paa, kom vi til et Sted, kaldet Itiblek, dette er et Eide eller smal
Nakke af Landet ud fra hvilket der strækker sig et langt Næs eller
smal Halvøe ud i Havet af betydelig Længde med høie og bratte
Fielde, hvilket man maatte fare uden om, ifald man ikke kunde
komme over Eidet, som da vilde foranledige en Omvei af 2 til 3
Mile, der tillige var vanskelig og farlig imod det aabne Hav, da
der ingen Øer er uden for dette Næs, som kunde give Læe eller
Beskyttelse for den svære Søegang. Men et godt Stykke imod
Vesten ligger der dog en Samling af Øer, som Grønlænderne kalde
Kitsiksouit, disse Øer søger Sydlænderne stedse, naar de om Foraaret reise Nord efter og have der som et Slags Samling eller Møde
sted, fornemmelig for at proviantere sig for deres videre Reise
med Sælhundekiød, da Havet om disse Øer er særdeles rigt, især
paa Klapmysser saavel som flere Slags Sælhunde. Øerne eré imid
lertid ikke beboede; der er derfor heller ingen Huse, men den Rei
sende opholder sig udi medbragte Telte. Det træffer sig ogsaa,
især tidlig paa Aaret, at der er lis paa Fiorden ved det omtalte
Itiblek eller Eide, som hindrer, at man ikke kan komme over det
og derfor ogsaa maae søge bemeldte Øer; det lange Næs uden
for Itiblek er heller ikke beboet. Den smalle Nakke eller Eide
imellem de høie Fielde paa begge Sider er ikke over et par Bøsse
skud bred fra den ene Side af Fiorden til den anden. Dens Jords
mon er just saa høit over Vandets Overflade, at det ikke overskyl
les af den høieste Flod i Springtiid, og saa jevn, at man let kan slæbe
Tøiet og Baaden over fra den ene Side til den anden. Her lossede
vi altsaa Baaden paa den nordre Side, trak den op og bragte samme
over; imidlertid forbleve vi der om Natten.
Den 7. gik vi derfra med god Vind, men den tiltog med saa5*
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megen Blæst, at vores Skindbaad ikke kunde udholde det, vi flyg
tede derfor til Land og var saa lykkelig at komme ind i en god Bugt
efter at have lagt omtrent 2 Mile tilbage. Her paa Landet voxede
endeel Krækkebær, hvoraf vore Qvindfolk samlede en Forraad.
Paa denne Dags Seilads kom vi forbie nogle gode Skibshavne
og bemærkede, at der paa Toppen af Biergene ved Kysten var
opsat nogle temmelig høie Varder af sammenhaabede Stene. Slut
telig er disse opreiste af Hollænderne til Kiendingsmærker at rette
sig efter ved Indseilingen til bemeldte Havne; det blev mig be
rettet, at i een af dem laae et Skibs Anker, der havde tilhørt et
Hollandsk Skib, som for nogle Aar siden var bleven knust i Hav
nen af Isen.
Den 8. føiede Vinden os; vi seilede den ganske Dag imellem
store og smaae Øer; vi beholdt den hele Dag det omtalte lisblink
i Syne, som paa en Strækning af 5 til 6 Mile har underlagt en stor
Deel af Landet/: hvorlænge det vil henstaae med det øvrige, maae
Tiden vise:/, hvilket kun endnu bestaaer af nogle korte og smalle
Næs. Grønlænderne beretter, at Isen aarligen tiltager meget, hvil
ket er mest kiendeligt derpaa, at en og anden Mark, hvor Grøn
lænderne tilforn har gaaet paa Jagt, nu er ganske tilvoxet med og
underlagt af lis, og saavidt man efter deres enfoldige Tidsberegning
kan slutte, saa er Forandringen, som er sket paa en snees Aar,
meget betydelig. Her viser sig endnu mange Bugter inde i Isen,
i Søen herudenfor var en stor Mængde Sælhunde, som endog viste
sig i Flokkeviis. Imellem Sermiliarsok og dette boer kuns faa Folk,
men herfra mod den sydlige og østlige Side begynder Landet at
blive noget folkerigt. Man forefinder 2de Samlinger af Øer, kaldede
Setlemeyut og Ikkersouit, hvilke ere beboede; heromkring falder
en stor Mængde Sælhunde tillige med godt Fiskerie af Helleflyn
dere, Rødfisk og Torsk. Den 9. tilbagelagde vi en Reise af omtrent
6 Mile, stedse indenskiærs imellem det faste Land og Øerne; vi kom
op denne Dag over en Fiord, som kaldes Sermiolik, i hvilken der er
trende Bugter imod Nordøst; helt need til det inderste eller øverste
af disse gaar den omtalte Landiis lige need til Søekanten, saa der
ingen Dal eller grønt Land er. Fra denne høie lis afbrød og nedfaldt
adskillige svære lisstykker, som fløde og drev hid og did paa Fiorden, hvilke iblandt giorde os Veien besværlig nok, dog kom vi om
Aftenen lykkelig til den Fiord, som kaldes Tunnuliarbik, hvor vi
forefandt nogle Grønlændere staaende i Telte; vi opsatte vores
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ved Siden af dem. Den hele Dag havde vi jevnlig mødt Grønlæn
dere paa Søen i deres Kajakker. Den 10. forlod den ene af mine Roer
sker, navnlig Kartlina, mig, da hun var kommen her i sin Hiemegn;
hun havde den hele Reise ikke kundet styre sin Tilbøielighed til
at forløbe sig, saavel mod det siette som syvende Bud. Jeg var saa
lykkelig her at forefinde den Tønde Brød og Smør, som jeg havde
afsendt forud fra Colonien Frederikshaab med Grønlænderen
Ereerunna. Nu begyndte jeg at overlægge og eftertænke en Plan
i Hensyn til min videre Reise, da jeg formedelst det Ophold, som
mødte ved Colonien Frederikshaab, ikke var kommen længere,
og Aarsens Tid allerede begyndte at blive sildig, vilde det maaske
være voveligt at fortsætte Reisen Syd paa, thi alle Efterretninger
lød eenstemmigen, at de sydligste Egne af Landet, saavelsom
ogsaa den østlige Side eller Øster Bygden allevegne var opfyldt
med lis og at der ei var mindste Vildt enten af det ene eller andet
Slags at forefinde paa Landet. Tillige lød Efterretningerne, at man
formedelst den tidlig kommende Vinter lis ikke kunde komme
dertil sildig paa Efteraaret og ikke heller tidlig om Foraaret, men
at saadant Foretagende allene var muelig om Sommeren. Naar
vi altsaa skulde komme did, hvor vi aldeles ingen Hielp kunde
faae til vore Fødemidler, enten af Vandet eller Landet, saa vilde
den Proviant, som vi medbragte, hvilken omtrent beløb sig til
5 Tønder, ei blive tilstrækkelig til at ernære 6 Mennesker en heel
Vinter over, ifald vi, som formodentlig, blev nødt til at forblive
paa saadant øde Sted, hvorfra man hverken kunde komme frem
eller tilbage. Og da alle eenstemmigen sagde, at der stedse var lis
ved Sydhukken hele Vinteren over, som ikke lader Rum eller Aabning at komme igiennem førend om Sommeren, saa vilde det være
unyttig at tilbringe Vinteren der, da vi til den Tid, Isen kunde for
modes at skille ad, ogsaa kunde have Haab om at have naaet der
til. Da det derhos var en Deel af det mig befalede, at undersøge
Landets Beskaffenhed, hvor jeg kom frem, saa troede jeg det passe
lig og meest hensigtsmæssig, nu strax at foretage Undersøgelsen
af denne Egn, hvor jeg nu var, og derhos at udsøge mig et passende
Opholdssted for Vinteren, hvor der kunde være nogle Levnetsmidler at bekomme til det daglige Ophold og til Besparelse af de
medbragte Proviant Sorter. Til den Ende tog jeg den 11. ind i
Fiorden Timnuliarbik, vi kom 3 Mile ind i samme, hvor vi fore
fandt en vakker grøn Viig; der stode nogle grønlandske Familier
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i Telte ved en Elv, som var meget riig paa Ørreder, hvoraf de daglig
fiskede en Mængde, som vi tilkiøbte os en Andeel af. Vi forbleve
der den 12. over, da Fiorden var bleven belagt med en Skorpe
af lis, som var tilfrossen om Natten, men dog smeltede og for
svandt den 13., da vi kom 2 Mile længere op i Fiorden til et smukt
Sted kaldet Sillesit, hvor Grønlænderen Ereerunna boede med sin
Familie i en Vildmands Boelig; det var ham, som havde bragt
Brødet og Smørret fra Frederikshaab, som han havde afgivet til
de Folk, der boede ved Mundingen af Fiorden, og som rigtig ved
min Ankomst dertil overleverede mig det. Vi forbleve paa Sillesit
2de Nætter og 1 Dag. Denne Mand anviste mig imidlertid tvende
nær hinanden liggende Bierge, i hvilke der var en stor Forraad
af en brunrød Jord eller Farve. Udkanten af det ene af disse Bierge
bestod i det ene Hiørne af en rød Stenart med hvide Pletter, hvil
ken lod sig meget let kløve i store og smaa Fliser; der var en Mængde
deraf, naar det kunde blive til nogen Nytte. Fiordkanten var alle
vegne stærkt bevoxet med Krat og høit Græs, saa at man paa somme
Steder neppe kunde trænge sig igennem. Det var et godt Opholds
sted for Vildtet, thi hvor man gik, sprang Harer og Ræve frem,
en Mængde Ryper fløi op, hvoraf jeg skød endeel. Ved Foden af
et Field kom jeg til et Gierde, som vist maa have været opsadt
af hine gamle Christne til Indelukke for tamme Kreature. Det var
lagt af flade graae Steen, endeel deraf var nedfalden, og endeel
stod paa Hæld.; videre forefandt jeg ogsaa nogle af deres forfaldne
Boeliger, men man saae dog ikke synderlig andet Spor, at der
havde været Huse, end som Forhøininger af Stene, overgroet med
Mos og Græs.
Den 15. drog jeg fra Sillesit. For at giøre Reisen desto beqvemmere, lod jeg alt overflødig Reisetøi og Gods blive der tilbage til
ligemed Keisen for at passe paa det, men derimod medtog jeg
Grønlænderen Ereerunna, som var kiendt inde i Fiorden. Efterat
vi havde roed omtrent 2 Mile dybere ind, opsatte vi vores Telt
ved en stor Elv, som haver sit Udspring fra Landisen og flyder
need igiennem en sandagtig Dal, hvis Længde fra Landisen og need
til Fiordbreden kunde regnes omtrent for 1 Miil. Denne Dal var
overalt bevoxet med Skov og Krat, hvorvel man neppe egentlig
kan kalde det Skov, da de største Træer ikke vare over 3 eller 4
Alen høie, bestaaende af Birk og Røn. Krattet af samme Træart
var blandet med Vidier, men alt saavel Træerne som Krattet
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var broget og krumt voxede, saa de ikke synes at kunde tiene til
noget andet Brug end Brændsel, hvoraf der her var Overflødighed
og desforuden megen god Tørvejord. Ved denne Elv blev vi staaende i 7 Dage, i hvilken Tid jeg foer omkring saameget jeg kunde
komme frem til Lands, men fornemmelig til Vands til andre Steder
og Bugter i Fiorden. Endelig tog vi herfra den 23. og naaede samme
Dag op til det øverste eller inderste af Fiorden, som gaar Nordost
ind i Landet. Man regner 10 Mile herfra til Mundingen af Fiorden
eller Indløbet fra Havet; her forefandt vi atter en Plads ved en Elv,
hvor der stode 6 grønlandske Familier i Telte, hos hvem vi for
blev i 3 Dage, hvorefter vi den 26. tog i Følgeskab med disse ud af
Fiorden. Da Vinden blev os imod, forføiede Følgeskabet sig strax
efter til Lands igien, men vi blev ved at arbeide os frem og naaede
op til Sillesit, hvor vi havde efterladt vore Sager, her forblev vi
for Modvind indtil den 30., jeg samlede her noget af den før om
talte Farvejord og Steenarten i Fieldet for deraf at indsende Prøver
til Directionen. Nattefrosten begyndte nu at blive temmelig haard,
saa det var Tid at opsøge sig et Vinter Opholdssted. Vi stræbte
derfor at komme ud af Fiorden og naaede igien til det Sted, hvor
vi havde været den 11. og 12. dennes. Grønlænderen Ereerunna
forlod os for at drage til sin Familie.
Forinden at tale om vores videre Reise, vil jeg ikke undlade
at beskrive nøiere Beskaffenheden af Fiorden Tunnuliarbik. Foruden
de forommeldte Steder forefandt vi baade noget inde i Landet,
som og ved Fiordsiderne mange med smaae Skov og Krat, samt ogsaa med Græs bevoxede, deilige, vandrige Marker og Sletter, hvor
der viste sig Spor efter Beboelser af de gamle Christne Nordmænd
og Islændere. Paa tvende Steder især fandt jeg Levninger efter
Bygninger, som sandsynligviis har været Kirker; og paa mange
Steder saadant, som formodentlig har været Vaaningshuse og endnu
et slags mindre Huse. Af de første, om hvilke jeg slutter at have
været Kirker, var ei andet at see end en Hoben nedfaldne alminde
lige Graasteen, men Grundstenene laae endnu uforrykkede saaledes,
som de ved Bygningernes Anlæg have været lagte, hvilket upaat vi vielig maae have kostet meget Arbeide og Besværlighed, da de
ere af betydelig Størrelse. De Bygninger, som jeg haver anseet
for at have været Vaaningshuse, vare derimod aldeles forvandlede
til Steendynger, bevoxede med Mos og med høit Græs. De mindre
Huse eller Hytter vare alle ikkun 3 til 4 Alen lange og ikke uden
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halv saa brede; af endeel af disse stod endnu Murene tilbage, men
alle foruden Tag. Murene vare opførte af Kampestene, meget lige
og godt tilhugne, saa at omendskiønt de ikke vare sammenbundne
hverken med Kalk eller Leer, passede de dog temmelig godt sam
men. Indgangen til disse Huse synes at have været af et fiirkantet
Hul paa Nederdelen af Muren; hvad disse Hytter egentlig har
været til, er ikke let at giætte, til Menneskeboliger forekom de mig
alt for smaae og uskikkede, men dersom de skulde have været til
Qvæg eller Faar, have de dog været saa smaae, saa det synes at
bevise, at bemeldte gamle Beboere ikke kan have havt ret mange
af dem paa Vinterfoer, med mindre, at Qvæget eller Faarene maaske
til den Tid for det meste har kundet gaae ude baade Vinter og Som
mer. Een af dette slags Hytter fandt jeg endnu staaende paa en
liden Øe eller Holm, beliggende i en Ferskvands Søe.
Foruden de Elve, som jeg foregaaende haver omtalt, forefandt
jeg adskillige andre; nogle kom directe flydende need fra Isbiergenes Sider, som vendte imod Solens Opgang, men nogle havde
deres Udspring af Ferskvands Søer i Dalene imellem Biergene.
I alle disse Elve vare der Ørreder af større og mindre Slags. —
Naar Vandet voxer formedelst Floden, saa gaaer disse Fiske op i
Elven, men opholde sig ikke længere indtil Omskiftningen af Strøm
men, nemlig hver 6te Time, da Ebbe og Flod holder sin sædvanlige
Orden her. Naar Vandet falder med Ebben, gaaer Ørreden altsaa
tilbage igien ud i det salte Vand; da passer Grønlænderne at sætte
sammenflettede Vidie- og Lyngqviste for, som standser og hindrer
Fiskene at komme ud, da de imedens springer ud i Vandet, med
Stikjern o. s. v. at trække Fisken gesvindt op paa Land. Stor Lax
kan jeg ikke sige, at jeg saae nogen af her, men de største af Ørre
derne vare imidlertid henimod en Alen lange. Uden for disse Elve
var der paa nogle Steder en jevn fladagtig Grund, saa der maatte
være beqvem Leilighed at trække med Garn eller Vaad. Fiorden
er iøvrigt riig paa Helleflyndere, Rødfisk og Torsk, men disse
Fiskearter falde fornemmelig i Yderdelen ved en der beliggende
Øe, som er 2 Mile lang, kaldet Narsame. Underlandet heromkring
i denne Fiord havde, som jeg har meldet, allevegne Dale, vel begro
ede med Græs og smaa Skove og vel forsynede med færske Vande,
saa det nok synes, Stedet kunde være istand til at føde tamme
Kreature og at give Ophold for Europæiske Beboere, men om her
kunde voxe Korn, tør jeg ikke give nogen sikker Formening om,

1751 September

73

da den stærke Kulde, som kommer af Landisen, muligen kunde
forhindre Vextens Fuldkommenhed og i Særdeleshed, at det ikke
skulde opnaae Modenhed. Med nogen Vished kan jeg heller ikke
sige, om dette Land har været dyrket af de gamle norske Christne;
det eneste, hvoraf man skulde slutte, at de have pløiet og saaet,
er, at der findes nogle Marker, som have en gulere Farve end det
øvrige af Landet i Almindelighed og som bærer et slags tyndt
Græs og Straae, ei uligt saadant Slags, som voxer paa Agre og Enge
i Europa. Man kunde ellers ogsaa formode det deraf, at de gamle
Nordmænd have udvalgt sig, da de nedsatte sig i Landet, de jevneste, bedste og vandrigeste Steder at boe paa, hvilket maae være
skeet i Hensyn til at ernære sig af Landbrug og Qvægavl. Thi
naar Fiskerierne havde været deres fornemste Næringsbrug, maatte
de uden Tvivl have valgt at sætte sig ned paa de Steder, hvor man
kunde ansee dette for fordelagtigst eller nærmest, men dette finder
man ikke, thi der er til Exempel ingen Spor af, at de skulde have
boet paa Øen Narsame i Nærheden af hvilken det. bedste Fiskerie
falder. Levningerne af deres Boliger findes derimod oppe i Bug
terne og det inderste af Fiordene, hvor der er aldeles intet Fiskerie
om Vinteren, fordi at Fiordene ganske tilfryse og belægges med
lis, saa de fleste af disse Beboere ei have havt mindre end 6 a 8
Miil til aabent Vand, hvori de kunde fiske om Vinteren, men det er
ogsaa rimeligt, at Landet har været bedre for saa mange hundrede
Aar tilbage, end det nu er ved den stærke Kulde, som den tilta
gende Landiis kaster fra sig.
Betræffende det Vildt, som opholder sig i disse Egne, fore
findes her Rensdyr, hvilke af foranførte Aarsager er meget afta
get ; Harer er her i temmelig Mængde, som ere hvide baade Sommer
og Vinter. Ræve er her ogsaa endeel af, hvoraf nogle ere stedse
hvide, men den største Mængde er dog sorteblaa; Skindenes God
hed retter sig efter Aarsens Tid. Paa den Tid Dyret fælder, er Skin
det af ingen Værdie. Rypper findes her i Mængde, hvilke ere hvide
om Vinteren og spraglede eller brune om Sommeren. Falke fore
findes her, som ere graae eller hvidspættede; Ørne og Ravne er
her ligeledes endeel af; disse sidste opholde sig meget hvor Grøn
lænderne boe, saavel ved deres Telte som Huse, at opsamle, hvad
Føde der spildes o. s. v. Af Vanddyr og Fugle er der Sælhunde i
temmelig Mængde af adskillige Slags, Vildænder ligeledes og frem
deles Edderfugle, Alliker, Skarver, Maager og Teister, men Vild-
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giæs har jeg ingensinde seet nogen af her paa disse Grændser, men
alleneste Nord paa Landet.
Hvad det indre eller Overlandets Beskaffenhed er angaaende,
da kan der intet andet meldes derom, end at det er lige som Nord
paa, aldeles overlagt med evig lis indtil de øverste Toppe af de
høieste Bierge, som paa nogle Steder slaaer igiennem Isen, hvilke
lisbierge ingenlunde aftage, men meget mere forøger sig eller voxer
og stedse udkaster en stærk Kulde fra sig, som man særdeles for
nemmer, naar Solen er gaaet under Horizonten, eller naar Vinden
kommer fra Østen eller over Landet need i Dalene, hvilket jeg
især med megen Ømfindtlighed ofte har fornummet, naar jeg har
gaaet paa Jagt og derved er bleven varm, da saadan Vind er overmaade giennemtrængende, eller ogsaa naar Natten er paakommen,
at jeg ikke har kunnet komme hiem eller i noget Huus, men maatte
søge Læ og Natteleje bag en Steen eller i en saakaldet Steen Ahre
og til Sengedyne samlede noget Lyng at lægge over og under mig,
men naar bemeldte Vind paakom, var der ikke at tænke paa nogen
Hvile for den skarpe giennemtrængende Kulde og da maatte jeg
altid holde det ud paa Benene og vandre frem og tilbage for at
vedligeholde Livsvarme.
Jeg har nogle Gange paa forskiellige Steder klattret op paa
lisbiergene og kommet paa det øverste for at see. ud over Landet
henimod Østen, men jeg har aldrig kunnet indsee nogen Muelighed
at komme over denne forskrækkelige lisstrækning, hvortil ingen
menneskelige Midler kan udtænkes. Om der kan være noget beboe
ligt Land paa den østlige Kyst hiin Side af denne lis, kan jeg ikke
bedømme. Efter min Skiønsomhed saa var der i det mindste en 20
til 30 Mile i Strækning fra Øster til Vester, som ikke er anderledes
end blot at nogle af de høieste Fieldtoppe staar op over Isen, og
saaledes maae man slutte, at Landets Beskaffenhed er helt igien
nem. Angaaende om der befindes Ertser eller Mineralier i Biergene
nede imod den vestlige og sydlige Strandkant, som ere tilgiængelige,
og hvor man endnu kan komme til, da maae jeg erkiende min
Ukyndighed, at jeg ikke forstod mig derpaa. Vel saa jeg her og der
paa Udsiden af Biergene inde i Fiordene Aarer af grønt, rødt og
andre Farver, men hvad disse indeholdt, og om det er Tegn til,
at der findes noget i Biergene, som kunde komme til Nytte, forstod
jeg mig desværre ikke paa at kunne undersøge eller oplyse.
Jeg søgte meget efter Agater og slige Stene som findes i Amma-
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ralik Fiorden, men jeg fandt ingen af disse i Tunnuliarbik Fiorden;
adskillige Urter og Bær, som jeg før har meldet om, fandt jeg
i Overflødighed. Jeg var saa lykkelig at skyde 2de Reensdyr, endeel
Harer og Rypper imedens jeg laae her.
Den 1. October forbleve vi paa Øerne, hvor vi sidst var an
kommen til for at tørre Baaden. Om Aftenen kom en Snees Menne
sker til os fra en Fiord kaldet Aglursok, hvilken ligger omtrent
8te Mile Sønden for disse Øer. De foregave, at deres Erinde bestod
fornemmelig deri, at indbyde mig til at drage need til dem, for der
at forblive Vinteren over, og tilbøde sig at indrette Huns for mig
og mine og være mig i alle Henseender behielpelig. Denne overor
dentlige Høflighed og Godhed af disse Mennesker, som jeg ikke
vidste Anledning eller Grund til, forundrede mig ikke lidet, endog
at paatage sig saa lang en Reise frem og tilbage i denne Hensigt.
Jeg stræbte at vederlægge dem med en Foræring af nogle Smaating
af mit Kram, som jeg formodede meest kunde behage dem, men
betakkede mig for deres gode Tilbud, da jeg havde betænkt at
ville overvintre noget nordligere, paa det jeg i Foraarstiden kunde
være nærmere ved Haanden for den Handel, som her kunde fore
falde med Skindvarer, hvilke her er bedre og mere af end længere
Syd paa. Jeg havde nok ønsket, at have kundet blevet i Tunnu
liarbik, efterdi det var et godt Levested, men da jeg fik Efterret
ning, at Isen ligger stedse til her om Vinteren, saa fandt jeg det
ikke raadeligt af Frygt for ikke at komme betids nok herfra til
Foraaret.
Den 2. October begav bemeldte Sydboere, hvis Begiering
ikke var bleven opfyldt, sig igien paa deres Hiemrejse, jeg fulgte
et Stykke med dem i Hensigt til at fare videre for at søge et Vinter
Opholdssted. Vi bleve samtlige nødte til formedelst paakommende
Stormveier at tage Tilflugt og sætte Telt paa et Næs ved Fiorden
Igelike, hvor vi mødte nogle Folk, som byggede og reparerede
deres Vinterboliger. Disse foreslog mig ogsaa at blive hos dem
og at være mig behiælpelig at bygge fornøden Vinterhuus, samt
vilde søge at forskaffe det fornødne Træ til Taget andensteds fra.
Jeg havde med Fornøielse modtaget deres Tilbud, men jeg giorde
den Bemærkning, at det ikke havde Udseende til at her var Skytterie eller Jagt, fordi at Stedet laae paa Mørkesiden, hvor Vildtet
sielden eller aldrig opholder sig saaledes som paa Solsiden. Dette
yttrede jeg for disse Folk og bad dem at give mig Anviisning paa
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noget andet Sted, som i saa Henseende kunde være bedre, hvorover
de bleve ligesom fornærmede og sagde, at deres Naboland saavelsom
Folkene der boede vare Ajorput, det er at de duede ikke; jeg maatte
altsaa derfor paa egen Haand opsøge bedre Leilighed.
Den 4. droge vi herfra igien og holdte ind i bemeldte Fiord
Igelike. Efter at have roet omtrent 2 Mile, kom vi til en vakker
Bugt, som laae behageligt, da den vendte imod Soelsiden. Vi gik
derfor i Land for at undersøge den og fandt den ret passelig efter
Ønske. Mod Vesten udflød en prægtig Elv, hvorved man bestandig
kunde have fersk Vand; Dalen var grøn endnu, her var Tørv og
Steen at kunne bygge med og endnu et meget hældig Tilfælde:
Vi forefandt et temmelig stort Træ, som var opflydt ved høit Vande,
hvilket kunde blive tienlig at bruge til Tag. Solen skinnede, og kort
— alt lokkede os til at tage i Guds Navn den Beslutning at blive
her, da det tillige havde Udseende til at være en god Egn for Jagten,
vi trak derfor Baaden strax paa Land og begyndte at giøre de for
nødne Foranstaltninger. Vi forefandt nogle Grønlændere boende
her i Nærheden, hvilke viste sig meget høflige, tienstagtige og vil
lige at hielpe os til at opføre vor Bygning, samt endogsaa at skaffe
det manglende Træe til Taget, paa at vi i en Tid af 8 Dage fik vores
Vinter Pallads fuldkommen opført. Murene vare efter Landets
Maade bygt af Tørv og Steen, lagt lagviis paa hinanden. Husets
Længde var 10, dets Brede 5 og dets Høide 3 Alen, men omtrent
det halve af Høiden var needgravet eller udhulet i Jorden. Tagets
Underdeel bestod af Træstykker, hvilke deels vare hele, deels
giennemkløvede, dernæst lagt kryds og qvær paa hverandre, hvorovenpaa var belagt med to Lag brede Tørv med Græssiderne mod
hverandre. Taget var fladt, saa man kunde spadsere oven paa.
Vinduerne vare i Tallet 2, hvilke vendte imod Vesten; Ruderne
vare forfærdigede af Tarme-Skind, Indgangen eller Døren var som
Grønlænderne bruger den, lang, smal og trang, saa at naar man
skulde ind i Huset, kom det an paa at have et smidigt Legeme
og ikke for føer en Mave, som man ikke staar Fare for at faae i
dette Land, da man maae næsten paa Knæene og ganske krumbøiet søge at snoe sig ind og ud. Disse lave og ubeqvemme Indgange
ere imidlertid en Nødvendighed for Varmens Skyld, eller rettere
for at holde Kulden ude. Ved Indgangen inderst i Huset til Stuen
er et Hul eller Aabning til at krybe opad derind, for hvilket man
lukker med et gammelt Sælhunde Skind, og saaledes er Døren
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færdig med Laas, Hængsler og Tilbehør. Paa Væggene i Stuen
anbringer man istædet for Paneelværk, Krægebær Riis, hvorpaa
man igien hæfter Telteskind. Ved den bageste Væg slaar man nogle
Brædder til Brix, hvorpaa man lægger Skind og hvad andet man
kan bringe tilveie at tiene som Sengeklæder. Lamper bleve ogsaa
anbragte at hænge uden for Brixen til Lys og Varme, samt at
koge Mad ved. I den søndre Ende af Hytten blev opført en liden
Skorsteen eller Kamin af Tørv og Steen med et lidet giennem
Taget opgaaende Rør, paa det man der kunde efter Leilighed
kaage Mad, saavel som ogsaa at give efter Europæisk Maade en
behageligere Varme og Lysning end den Lamperne kunde give.
Paa denne Skorsteen betiente vi os af Tørv eller opdrevet Træe,
som vi kunde finde. Skorsteensrøret, hvilket vi tildækkede naar
behøvedes, tiente imidlertid til at skaffe nogen Forfriskelse i Hytte
ved at Lampernes Røg samt Dampe og Dunster kunde trække
der op igiennem, naar vi aabnede den. Kaminen og dens Skorsteen
var iøvrigt den eneste Indretning i vores Huus, som giorde det
forskielligt fra Grønlændernes.
Den 13. flyttede vi ind i denne vores Boelig, i alt 5 Personer,
thi for nyelig havde det andet hedenske Fruentimmer, som havde
fulgt mig, navnlig Agleéjut, forladt os for at drage hiem til sine
Venner. Jeg gav dette Sted Navn af FØRSTE VINTER, fordi
jeg meget vel indsaa, at til mit Formaals Udførelse vilde flere Vintere medgaae foruden Reisen, og de dermed forbundne store Van
skeligheder kunde blive overstridte.
Omtrent 25 Aar efter at jeg havde opdaget dette Sted, have
høie Vedkommende i Aaret 1776 just der ladet anlægge en Loge
eller Kolonie, som er bleven givet Navn af Julianes Haab efter
Hendes Majestæt Enke Dronningen Juliane Marie; mange Aar
efter har jeg erfaret at man har beviist mig den Ære, at lade min
ringe omtalte Hytte blive staaende til et Erindringsminde. Her
er upaatvivlelig en meget god Skibshavn og Fiskerie, saa og meget
god Sælhundefangst, hvoraf en Kolonie kan have en meget bety
delig Nytte, saameget mere som her ingen fremmede Nationers
Skibe, enten Hollændere eller andre nogensinde komme her, saa
at disse ikke giør nogen Indpas i Handelen, men jeg befrygtede
strax, at Drivisen, som opholder sig meget paa disse Grændser,
skulde giøre Seiladsen hertil vanskelig; imidlertid var der i Aar
paa denne Tid, vi nu vare, dog ingen lis, men Snee og Frost begyndte
temmelig stærk.
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Den 20. indfaldt her en overordentlig Storm af Syd og Syd
ost, som var saa hæftig, at vores Konebaad, som var trukket op
paa et lavt Sted vesten for vores Boelig, og var hvelvet og belagt
med Steen, samt fortøiet med Remme, dog alligevel blæste bort
ud i Søen. Til Lykke drev den til et Næs, som ikke var langt borte,
hvor vi med overordentlig Arbeide og Anstrængelse, da man neppe
for Blæsten kunde holde sig paa Benene, fik den optrukket og
reddet, samt en Dagstid derefter bragt hiem til Huset; noget af
Indtømmeret var knækket itu, samt Skindet meget beskadiget
og sønderrevet, dette lod jeg reent trække af, Træværket bandt
jeg fast nede ved Hytten det bedste jeg kunde, for igien i Tiden
at giøre den istand og give den et nyt Overtræk. Det var nærved,
at vores Huus var bleven omstyrtet ved de stærke Vindkast; naar
disse paakom, kunde man kiendelig fornemme, at Væggene bevæ
gede sig uagtet deres Tykkelse og at de ikke vare fuld 2 Alen over
Jorden.
Den 22. ankom tvende Mænd i Kajakker, som foregav at de
havde hiemme ved Kap Farvel; den ene af dem vilde kiøbe et Huggejern til en Øxe, hvilket han og bekom; den anden sagde, at han var
fulgt med for Selskabs Skyld. De berettede, at der i sidste Efteraar
var kommen fra Østersiden af Landet nogle Folk, som vilde tage
Vinter Ophold i Nærheden af Staten Huk, hvilke de gave Navnet
Innuktorumarsut, som betyder Menneskeædere. De fortalte, at disse
søgte i Særdeleshed at lure paa Menneskene, naar de sov, for da at
dræbe dem ved at skiære Struben over eller paa anden Maade;
men naar de ikke kunde belure dem saaledes, samledes de saa
Mandstærke, at de endog vovede at angribe Menneskene vaagende,
naar de kunde overfalde dem, saaledes at nogen kunde holde dem,
imedens andre dræbte dem, dog føiede de til, at de øvede det sielden
mod deres egen Folkeslægt, men derimod havde størst Appe[tit]
paa fremmede. De bad mig derfor indstændig, at jeg vilde afstaae
fra mit Forsæt at drage om til Østerlandet, da disse Folk gandske
vist vilde overfalde mig og mine for at æde os, som de giorde imod
andre de kunde overkomme. Jeg svarede disse gode Mennesker,
at jeg slet ikke befrygtede hverken disse Menneskeædere eller andre
Ildesindedes Overfald, thi vi havde en stor Herre, nemlig Gud i
Himlen, der antog sig og beskyttede mig og mine. Desforuden
havde jeg saadanne Midler, at vi kunde nok forsvare os, om det
skulde behøves imod hvem det endog maatte være. Jeg lod dem
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derpaa see et par Skydegevæhrer og forklarede dem disses Virk
ning, for derved at skrække saavel Menneskeæderne som andre,
der kunde have ondt i Sinde imod os, og bad dem fortælle ved
Hiemkomsten i deres Egn for enhver, hvad for Redskaber jeg
førte med mig, og som de havde seet, ikke tvivlende, at de jo snart
vilde udbrede Rygtet derom; i øvrigt takkede jeg disse gode Folk
for deres velmente Efterretninger og gav dem nogle Fiskekroge
og Syenaale, hvorefter de droge den følgende Dag hjem.
Den 26. October begyndte Kl. 9 om Morgenen et stærkt
Tordenveir, det vedvarede til over en Time efter Middag, at vi
endnu hørte Tordenskraldene. Professor Egede har i sin Dagbog
omstændelig berettet Grønlændernes Begreber og Forestillinger om
dette Phenomen.
Den 22. November. I Dag kom de store lismarker fra Havet
saa nær ind, at vi kunde see dem omtrent en Miil i Sønden fra os.
De heromkring værende Grønlændere berettede, at der ikke havde
været seet lis her paa Grændserne siden midt i August, hvortil
de føiede den Anmærkning, at det forholdt sig nesten saaledes
alle Aar, at Isen drev her fra Landet sidst i Julii eller først i August
og kommer almindelig paa denne Tid af Aaret igien ind under Lan
det, hvoraf man skulde slutte, at naar denne Aarets Tid blev iagt
taget, skulde det paa disse Høider være alle Aar mueligt at beseile
Kysterne og Havnene heromkring; dog havde det ingenlunde været
mueligt i. det paafølgende Aar 1752, thi da laae Driviisen stedse
her hele Tiden. Grønlænderne paastode imidlertid, at dette var
usædvanligen og gav til Aarsag, at der havde i dette Aar været meget
liden Norden Vind. Robbefangsten havde i denne Egn været meget
ulige, nogle Grønlændere havde fanget godt, mange maadeligt;
jeg fik for godt Kiøb 30 Kobber Spæk til huuslig Fornødenhed.
En Kobbe Spæk er saa meget som faaes af en Sælhund.
Den 2. December havde vi om Aftenen en temmelig stor
Maaneformørkelse. Den 6. kom Haviisen ind til Kysten, saaledes
at man ikke kunde see noget aabent Vand paa Søen til nogen Side,
nogen lis drev ud og ind paa Fiorden.
Den 20. havde vi en overordentlig Storm, som vedholdte
fra Midnat og til den paafølgende Aften. Uagtet at vi med Omhyg
gelighed havde søgt at bierge vores Konebaad og belagt den med
Stene, blev den dog af Stormen aldeles adsplittet, saa at den ikke
kunde istandsættes igien og jeg blev nødsaget at kiøbe en nye Baad.
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Jeg troer ikke, der gives noget Land paa Jorden, hvor Stormens
Hæftighed kan sammenlignes med de som falde her.
løvrigt fandt jeg her i Igeleke Fiorden meget passelig Ledig
hed til at anlægge en Kolonie eller Loge, fordi Indløbet fra Søen,
som er omtrent 2 Mile langt, er reent og frit for Skiær og Grunde,
og her i Nærheden findes tvende fortræffelige Havne med god
Ankergrund og passelige Steder til at kunne opsætte Huse og Elve
i Nærheden, hvor fornødent Vand kan erholdes Vinter og Sommer,
og i hvilke der falder Lax og Ørreder. Desforuden, som egentlig
kan ansees som Hovedsag, er her i en Distance paa 10 Miil endeel
beboede Steder, hvorved man kunde forvente Handel med Spæk
og Sælhundeskind, samt Ræveskind og Reensdyrshuder. Det
kan tillige ikke feile, at naar man behørig indrettede Fiskeriet,
man tillige kunde have god Fordeel af dette, da her findes Fiske
banker, hvorpaa der falder Torsk, Helleflyndere og Rødfisk. Til
ligemed gives her meget god Leilighed til Landjagt, da her fin
des ret vakkre Marker, som saavelsom Underbiergene og Dalene
ere bevoxede med Græs og Kratskov, hvor Reensdyr, Harer og
Rypper opholde sig, — alt dette giør Stedet ret behageligt. Denne
Fiord giver altsaa Tunnuliarbik intet efter; disse tvende Fiorde
ere allene adskilte ved et Forbierg eller Halvøe, saa at de i det
inderste alleneste ere adskilte ved en smal Landstrimmel eller
Nakke. Igelekee Fiorden regnes at gaae 10 Mile østlig ind i Landet,
men tværs over er den kun omtrent ^2 Mil breed; paa den nordre
Side, naar man holder ind i Fiorden, staar en hvid Kirkemuur,
Stedet kaldes Kakoktok, da dette Ord betyder noget, som er hvidt.
Man finder her andre Levninger af de gamle Europæiske Boliger
næsten i hver Viig eller Bugt, og fornemmelig inderst i Fiorden,
men som nu alle ere forvandlede til Steenhobe og begroede med
Græs.
Fra sidst i October og til Udgang November var det bestandig,
men taalelig Frost, men hele December Maaned havde vi afvexlende sydlige Vinde med mildt Veir, saa at det ved Jule Tider
endog regnede 4 til 5 Dage efter hinanden, hvorved Landet blev
saa bart for Snee som om Sommeren; paa den Tid havde vi dog
Solen omtrent 6 Timer over Horizonten.
Det var sielden nogen Dag gik forbie, at vi ikke havde Besøg
af Grønlændere i forskellige Erinder nogle blot af Nysgierrighed
for at see os som fremmede, nogle for at tilforhandle sig et eller

81

1751 Decbr.—1752 Marts

andet og andre igien for at forskaffe sig Medicamenter, af hvilke
de kræver vel meget, nemlig at ufrugtbare Qvinder derved skulde
blive beqvemme til Frugtsommelighed; at omskabe en Pige til
en Dreng o. a. m. Jeg søgte ved slige Leiligheder at forestille dem
deres Daarligheder m. v. løvrigt tilbragte vi Tiden med at gaae
paa Jagt, som her forskaffede os godt Udkomme af Fødemidler.

1752
I Førstningen af Aaret blev jeg syg, men hialp mig med nogle
selv indrettede Svedemidler og ved at aarelade mig paa Foden
med en Pennekniv. Sygdommen var en Feber med røde Pletter
over hele Legemet og en heftig Kløe, imidlertid blev jeg nogenledes
helbredet til Udgang Januarii.
Den 3. Februarii indfandt Nye Maane; paa denne Tid regner
Grønlænderne deres Torskefiskeriers aarlige Begyndelse, da denne
Fisk kommer under Landet paa de sædvanlige Grunde og holder
sig der i temmelig Mængde til i April Maaned. Helleflynderne
staar ved Landet hele Aaret igiennem, men dog en Tid lang af Vin
teren paa saa dybt Vande, at Fiskesnører af 200 Favnes Længde
ikke er tilstrækkelige, saa at man meget sielden faar nogen af dem.
I Marts begynder den at komme paa mindre Dybde og faaes iblandt,
men ikke i Mængde førend i Juli og August. Rødfisken staar nær
Landet hele Vinteren og om Foraaret. Fra Juletider til mod Slut
ningen af Marts havde det iblandt været meget stormende Veir
af Nordlig Vind med stærk Frost og saa megen Snee, at vores Boelig
var nogle Gange aldeles tilfyget, og Jagten blev besværlig; imid
lertid vare vi godt forsynede med Vildt, samt med Fiske og Sælhundekiød, som jeg kiøbte af Grønlænderne.
Den 24. Marts berettede nogle Besøgere, at de nyelig havde
seet fra de yderste Øer ved Havet 2de Skibe seile Nord efter; det
kunde nu maaske været mueligt, thi der var aldeles aabent Vande
langs Kysten og ingen lis i Veien, da denne var dreven fra Landet
den 8. Januarii og ikke endnu kommen tilbage. Det allene, som
giør denne Beretning noget tvivlsom er, at det var vel tidlig paa
Aaret til at vente Skibe allerede skulde være hidkommen. Den
25. antog jeg en Mand og Kone i Tjeneste, hun for at roe og han for
at vise mig til Staten Huk, hvor han før havde været, og til Sæl
hundefangst paa vores forestaaende Reise. Den accorderede Beta
ling bestod i Kost og Klæder, samt nogle Handelsvare.
Recognoscerings-Reise.
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Den 1. April blev mig berettet, at Drivisen nærmede sig og
havde allerede belagt Farvandet 4 Miil i Syd herfra. Man sagde
og, at Sydlænderne var paa Veien at gaa Nord efter, men dette
syntes mig var for tidlig, da det endnu vedholdt med Frost og
Nordlig Vind, som maatte være dem imod og for koldt til at for
lade deres Vinter Boliger og campere i Telte. Den 6. pakkede vi
ind og belavede os til vores videre Reise, men Veiret var endnu
haardt og koldt. Den 10. ankom Havisen hertil Kysten, som siden
den 8. Januarii havde været borte. Den 14. tog den Mand og Kone
igien fra os, som jeg nylig havde antaget, formodentlig af Vægelsindighed.
Den 19. tiltraaede vi paa nye vores Reise videre Syd, efter
at jeg havde skrevet til Missions Collegiet og Directeurerne for
Handelen med omstændelige Beretninger om min hidtil havde
Reise og tilsendte tillige Compagniet 239 Stykker Ræveskind,
som jeg havde indhandlet afvigte Vinter, samt Prøver af Farve
og Rødsteen, som jeg i forrige Efteraar havde taget med fra Tunniliarbik, hvilket alt en Mand her af Nabolauget, navnlig Ungesik,
som vilde reise Nord efter, paatog sig at besørge til Colonien Frederikshaab, og anmodede jeg Kiøbmand Dalager at sende mig af
Compagniets Forraad en Tønde haard Brød, 2 Skiæpper Ruugmeel, 7 2 Anker Brændeviin og et par Lispund Vandhagel, som den
samme Grønlænder lovede at bringe tilbage og bevare for mig,
at naar Gud vilde lade mig komme tilbage hertil, jeg da kunde
forefinde samme.
Vi havde opholdt os i Vinterbolig paa dette Sted i 6 Maaneder
og 6 Dage; vores meste Føde havde bestaaet i Vildt, jeg havde
en temmelig stor Theekiedel, den pakkede vi enten Rypper eller
Harer i og kogte dem under lukked Laag, men vi havde hverken
Grønt, Gryn eller Specerier at komme paa, vi drak Suppen og
spiste Kiødet; dette var min daglige Levemaade. Engang imellem
nød vi et Maaltid Europæisk Kost, men dette tillod vi os kun
sielden, for at opbevare noget til Mangelens Dage. Ved Reisens
Begyndelse havde vi allerede megen Hindring. Ved den stærke
Strøm blev vi stødte mod et lisbierg og derved fik Hul i Boven
af Baaden; vi fik dette nogenledes tilstoppet med et Stykke Spæk
og skyndte os med at faae Baaden ophalet paa en nærliggende
flad Isskodse og foretog os at sye en Lap over Hullet. Denne Hæn
delse tildrog sig udenfor Fiorden Kangerluarsok; samme er kun
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x/2 Miil breed og omtrent 4 Mile lang. Grønlænderne berømme
denne Fiord meget, hvilket den ogsaa fortiener, da den har sine
Fiskegrunde nær samlede. Omtrent midt paa Fiorden fisker man i
en halv Miils Omkreds paa adskildte Grunde to slags Rødfisk,
nemlig store og smaae, saa og Helleflyndere, Torsk og Ulker; disse
ere her næsten altid i Overflødighed, saa at de ikke for langt borte
boende begive sig ofte hertil om Vinteren og finde ei allene til
Nødtørft, men iblandt tilovers. Her er ligeledes mange Sælhunde
og af Vildt Reensdyr, Harer, Rypper samt Ræve, baade hvide
og blaae, — kort denne Fiord giver de føromtalte intet efter, und
tagen at her er ikke fuldt saameget Lyng eller Buskadse. Denne
Fiord og en Samling af Øer, kaldet Sartlomiut, beliggende i Mun
dingen af samme, ere blandt de 10 beboede Steder, jeg før har
omtalt at være paa denne Strækning.
Efter megen Besværlighed og Arbeide mellem Isen, naaede
vi et Næs af det faste Land, sluttende, at have lagt 4 Mile tilbage;
dette Næs kaldes Karsame, hvor der boede nogle Grønlændere,
som vi toge ind til. Uden for samme Næs ligger der adskillige bebo
ede Øer mellem hvilke og ved Kysten der ere gode Bugter med
beqvemme Indløb. Beboerne her have deres meste Næringsmidler
af Sælhunde og Søefuglefangst; af disse opholde Edderfugle og
Alker sig i stor Mængde her om Vinteren; Landet bøier herfra
Næsset meget mod Øster.
Den 20. April drev Isen saa tæt sammen til Landet, at ingen
Aabning kunde sees, hvorover vi bleve tvungne til at blive over.
For faae Aar siden havde dette Sted været riig paa Folk, men nu
var her kun faae, og disse endog i slet Tilstand; der grasserede
en slags smitsom Sygdom imellem dem, som jeg dog ikke begreb
af hvad Art den var. Ingen af Naboerne vilde besøge disse Folk
af Frygt for Smitten; vi vare dog saa lykkelige at undgaae samme.
Den 21. blev der nogle Aabninger mellem Isen; vi arbeidede
os saaledes igiennem, at vi om Aftenen havde lagt omtrent 3 Mile
tilbage Syd efter og naaede en Fiord kaldet Agluitsok, hvor vi
mødte en Samling Mennesker og opslog vores Telt imellem deres.
Jeg kiøbte en god Kone Baad af en Mand jeg tilforn havde staaet
i Accord med derom og gav ham derfor et Skydegevæhr.
Den 23. lagde Isen saaledes an til Landet med Vesten Vind,
at vi slet ikke kunde røre os for at komme videre; om Sommeren
er denne Vind den herskende her, hvorfor og Isen sædvanligst
6*
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ligger saa nær Landkanten, at man gaaer over den fra et Sted til
et andet; inde paa Fiordene kan der imidlertid være Aabninger,
som foraarsages af Strømmens Ebbe og Flod. Isen blev ved at
lægge an til Landet i de følgende Dage, saa at al Fremreise var umu
lig. Manden, som jeg havde kiøbt Baaden af, nemlig Ersak, var
en udmærket paalidelig og sindig Mand blandt Grønlænderne,
han forestillede mig meget troehiertig, hvor farlig det ville være
for mig, især med en enkelt Baad at fortsætte Reisen videre Sønder
efter, i Hensyn til den forfærdelige Mængde lis og stærke Strøm
vi vilde møde, og forsikkrede, at ingen reiste denne Vei uden de
vare flere Baade i Følgeskab, som kunde giver hverandre indbyrdes
Hielp, og fortalte adskillige Exempler, hvorledes det var gaaet
ham selv og andre, og med hvormegen Vanskelighed de vare bievne
reddede paa deres Reiser paa den Deel af Landet; han raadede
mig derfor stærkt til at forblive, hvor jeg var indtil Sydlænderne
kom, som med det første var forventende hertil paa deres Silde
fangst, at jeg kunde følge med dem tilbage, for at kunne have ind
byrdes Hielp og Veiledning af dem. Ersaks Underretning og Raad
ønskede jeg ikke maatte erfares af mine tvende Europæiske Medreisende Keisen og Peter Jensen, for ikke at opvække deres Mis
mod; men det blev ikke skiult for dem, og da vi desuden paa ingen
Maade kunde finde nogen, der vilde paatage sig at være vores Lods
eller Veileder, besluttede jeg at blive for at støde til Sydlænderne;
imidlertid, da den kiøbte Konebaad var noget liden, lod jeg den
udvide og forlænge.
Den 27. var nogen Forandring i lisen, saa at den ei laae saa
nær Landet, som de foregaaende Dage. Den 29. ankom de første
Sydlændere, men endnu kun to Baade eller Familier.
Den 1. May ankom flere, hvoriblandt ogsaa Menneskeæderne,
som man i forrige Efteraar havde fortalt at være kommet fra Lan
det om til den vestre Side. To Mænd af disse, navnlig Parsok og
Tingutib, vare begge gammelagtige, men deres Udseende var dog
ikke saa barbarisk, som man havde udraabt dem for; de vilde heller
ikke tilstaae, at de aad Mennesker. Jeg udspurgte dem saameget
jeg kunde; de berettede, at de var i alt 4 Familier, udgaaet fra et
Sted paa Østersiden af Landet kaldet Ikkermione, hvoriblandt
de 2de havde i afvigte Efteraar nedsadt sig ved Staten Huk, men
disse to herværende vare med deres Folk farne lidet længere om
paa Vestsiden, hvor de havde overvintret, de havde været to Som-
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mere og en Vinter underveis fra deres Hiem, indtil de naaede sidst
nævnte Opholdssted.
Angaaende Beskaffenheden af Øster Bygden /: i Østsiden : /
berettede de, at hele Landet var aldeles belagt med lis og Snee
undtagen nogle korte Næs og udenfor Kysten liggende Øer, at
denne lis hænger paa mange Steder ud over de fremstaaende Bierge
og ved Fald i Havet ofte blive farlige for de forbikommende Baade
eller Reisende. De forklarede videre, at der paa en Strækning
ved Kysten, ved Navn Puisilik, hvor Isen staaer indtil paa Havets
Bund, samme til sine Tider ophæver sig pludselig førend de der
forbifarende vide noget deraf. Fremdeles sagde de, at Fiordene
paa den Østre Side alle vare tillagte med en fast lis, saa at man
nuomstunder kunde ikke komme ind i nogen af dem. Der findes
heller ikke noget Vildt, undtagen deriblandt kunde vise sig nogle
Rypper; men hvide Biørne kom derimellem; disse slutter jeg at
komme fra Spitsbergen. Ydermere sagde de, at man ikke vidste
der af noget slags Fiskerie at sige, at der end ikke faldt smaae Sild
eller saakaldede Lodder, hvilken Fisk er saa almindelig paa Vest
siden af Landet, da den stimer om Sommeren ind i stor Mængde
næsten i alle Fiorde og Bugter. Paa Østsiden kommer disse Fisk
efter bemeldte Folkes Forklaring kun paa et Sted kaldet Kollosub,
hvor der er en saadan Mangel paa iisbart Land, at Grønlænderne,
som har fanget dem, maae udbrede deres Telteskind paa Isen,
for at behandle og tørre disse Lodder. Grønlænderne kalde dem
Angmarset. Klapmysser og adskillige andre slags Sælhunde sagde
de, at der var temmelig Mængde af, og at det var disse, at Bebo
erne paa den Side af Landet levede af. Deres Maade at fange dem
paa, beskrev de at være den samme som i Disko Bugten; de paa
passe, naar disse Dyr sætte Snuden op i Aabningerne af Isen for
at drage Aande og de dræbe dem.
Østlandet beskrev bemeldte Mænd derhos at være, som rime
ligt efter disse Omstændigheder, meget tyndt beboet; de sagde
at de vidste ingen anden Beboelse havde Sted, uden paa nogle
faae Næs og Øer, hvor der kunde være 2, i det høieste 4 Huse, og
imellem disse Steder kunde der være en to til flere Dages Reise.
Man havde, sagde de, aldrig set Folk dér, som lignede os, der fandtes
ikke heller Skove, og af Bygninger eller Huse kiendte de ingen andre
eller af anden Bygningsmaade end de paa Vestlandet.
Heraf drager jeg den Slutning, at det er den tiltagende lis
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og Snee, som har ødelagt de der i ældre Tider boende Nordmænd
og Islændere og begravet under sig de derværende Skove, Kirker
og Boliger.
Parsok forklarede endvidere, at der paa Østsiden faldt forfær
delige Stormvinde især af sydlige, og en overvættes Mængde Snee,
saa at samme laae bestandig baade Sommer og Vinter, og det lidet
Land, hvor Sneen og Isen kunde gaae bort om Sommeren, bestod
kun af bare, skaldede Stene, og hvor der var ingen eller saare liden
Vegetation, som den megen Kulde aldeles dæmpede, de havde ikke
Græs eller Straae og kun lidet Jord, saa at de manglede endog
dette til Huusbygning, og at de dertil maatte udsøge flade og tynde
Stene, som de kunde faae nogenledes til at passe sammen og istædet
for Tørv og Muld fylde imellem med forslidte Sælskind og hvad
de kunde bringe tilveie for at udelukke Vand og Kulde.
Alle disse Beretninger giorde mig overmaade needslaget og
bedrøvet; jeg havde stedse forestilt mig, at Østerbygden maatte
være et lille Canaan, hvor, om jeg end ikke skulde finde Menne
sker, som jeg tildeels haabede, dog et frugtbart Land med Skove,
Vildt, Fiskerier o. s. v., og at hele Besværligheden bestod allene
i at komme omkring Staten Huk, den jeg rigtig nok stedse havde
hørt beskrive som meget skræksom og farlig ved stridige Strømme,
Storme, Kastevinde og megen lis. Midlertid giorde jeg mig allehaande Forestillinger, deels hvad Følgen vilde blive, om det vir
kelig forholdt sig saa, at min Reise var ganske forgiæves, hvorledes
jeg vilde blive anseet for det slette Udfald, den vilde have m. m.;
men omsider bestyrkede mig det Forsæt at oplyse den sande Be
skaffenhed af Landet paa den Østre Side. Udfaldet maatte blive,
som det vilde, saa blev der dog en endelig Afgiørelse derom.
Til Slutning giorde jeg Aftale med Parsok og Tingutib at giøre
Følgeskab med dem, da de sagde de vilde reise did om igien naar
Sildefiskeriet var tilendebragt. Den 2. May fore de herfra, thi de
vare kun komne herhid i deres Kajakker, men stode med deres
Telte paa en af de smaae Øer, kaldede Kitsiksoarsuit ved Cap
Farvel, hvor en Mængde af de omkringboende Folk forsamlede
sig For- og Efteraar, for paa den første Aarets Tid at fange Klapmysser og om Efteraaret Helleflyndere.
Omtrent 2 Mile Sønden for sidstnævnte ligger der en anden
Samling Øer kaldet Kitsiksungoit, her i Nærheden forliste i dette
Foraar et Skib, som man formodede at have været en Hollandsk
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Hvalfanger; meget af Anvraget kom til Lands paa Øerne, hvoraf
nogle ere beboede, andre ikke.
Den 6. drev Isen meget nær sammen og til Land igien; med
Konebaadens Færdiggørelse gik det kun langsomt. Den 13. aabnede Isen sig noget; jeg betingede altsaa nogle Qvindfolk til Roer
sker og fik min Baad imidlertid istand. Den 19. ankom 30 Konebaade, fulde af Sydlændere; foruden disse vare endeel tagne ind
i Fiorden Onartok, hvor der ligesom her i Fiorden Agluitsok fanges
Sild. Disse Folk havde alle tilsammen boed i afvigte Sommer
mellem dette og Staten Huk. De havde formedelst Isen udstaaet
megen Fare, men dog været saa heldige, hverken at miste Men
nesker eller Baade.
Den 20. rykkede hele Forsamlingen op og holdt ind i Fior
den, og vi giorde Selskab med dem. Da vi vare komne omtrent
2 Mile ind, satte de deres Telte op ved Kysten og vi vores i Nær
heden, men adskildt fra de andre i Hensigt ogsaa at skaffe os en
Provision af Sild. Jeg anslog, at den herværende Forsamling var
vel henimod 400 Personer; vel lode disse Folk, som vi saaledes
vare i Selskab med, at være skikkelige, imidlertid saavel for en
og anden Yttring, som og at Klogskab bød at bruge største For
sigtighed for at være bereed paa Nødværge, holdt vi vores Gevæ
rer stedse ladte og ved Haanden, samt skiftedes til at have Udkik
Dag og Nat for at observere, hvad Folket foretoge sig.
Den 23. kom Østerlænderen Parsok til mig og satte mig paa
Prøve; han begiærede af mig, at jeg skulde vise ham Virkningen
af vores Skydegevæhr, som han havde hørt tale om, saavel om dets
Knald som dets Virkning, og tilbød han ville tage sin Selskinds
Jakke eller Pelts af, at skyde til Maals efter; jeg lod denne udspile,
ladede mit Gevæhr godt med store Hagel og paa en Afstand af
omtrent 30 Skridt skiød mod den. Jeg troer neppe noget Hagel
forfeilede, saa at Pelsen blev af Huller fast som et Dørslag; dette
giorde en kiendelig Virkning af Forundring og Skræk hos Parsok.
Han drog sin hullede Pels paa igien og bar den saalænge jeg saa
ham, om det var af Overtroe eller anden Aarsag, veed jeg ikke,
men troer imidlertid, at denne Hændelse indjog Grønlænderne
en saadan Frygt for os, at de ikke fornærmede eller overfaldt os,
som jeg ikke uden Grund troer vi havde kunnet befrygte.
Den 26. ankom Isen endnu stærkere og belagte hele Farvandet,
saa at man ikke kunde see nogen Aabning fra de høieste Fielde.
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Den 30. var vores Sild tørre og vi kunde ikke fange flere, men
Jsen forhindrede aldeles at fortsætte Reisen. Jeg foretog mig der
for saavel at ville undersøge det indre af Fiorden som og derved
at gaae paa Reensdyrs Jagt. Fiorden haver længer inde 2de Arme
eller smalle Fiorde med meget høie Fielde paa Siderne; den ene
kaldes Amitsoarsok og den anden, som ligger lidet Sønden for,
Sioralik; men i førstmeldte kunde vi ikke komme ind, da Isen
i samme endnu ikke var optøet og vi maatte slaae vores Telt op
et kort Stykke inden for dens Munding.
Den 31. kom vi ind i Sioralik Fiorden, hvor Isen var smeltet
bort, men midt i Fiorden mødte vi en Sandrevle eller Grund tværs
over Fiorden, som vi, da vi kom der med lavt Vande, ikke kunde
komme over forinden Vandet voxede, og da end ikke med Konebaaden, uden at vi læssede endeel udaf den paa Land, som vi siden
tog ind igien efter at være kommen over, og endnu var der saa
lidet Vand, at vi maatte bruge Grønlænderne, som vare med os,
til at finde Vei over med deres Kajakker. Om Aftenen kom vi
imidlertid ind til det inderste af Fiorden, som vi regnede at være
4 Mile fra det yderste af Agluitsok Fiorden.
Den 3. Juni forenedes vi at gaa paa Reensdyrs Jagt; hen paa
Eftermiddagen kom vi til den faste lis, som bedækker hele Lan
det og som vi antog at være 4 Mile fra det inderste af Fiorden;
her slog vi vores Telt op og forblev Natten over. Vi saa Spor af
Reensdyr, som havde været ude paa nogle Øer i Fiorden. Jeg kunde
ikke see Land paa hiin Side Isen i Øster, endskiøndt jeg gik op
paa høie Fielde. Den 4. Juni kom vi til Teltene igien og medbragte
en Reenskoe og hendes Kalv; i øvrigt saa vi her kuns faae Dyr.
Den 6. sendte jeg mine Folk paa Jagt.
Den 7. forsøgte jeg at stige op paa et meget høit Field, der
laae noget i Øster fra os, for at see ud over Land og Vand.
Jeg begyndte tidlig om Morgenen, men ved Middagsstunden var
jeg ikkun kommet omtrent til paa Midten af det, endskiønt jeg gik
og kravlede saameget jeg kunde mægte. Herfra kunde jeg see
meget langt i Vester, men der var Havet bedækket med lis til
det yderste af Horizonten. Mit Forsæt var at ville have steget
til Biergets øverste, men det blev mere og mere steilt, saa det var
aldeles umuligt; endelig kom jeg i en Stilling, at jeg ikke saa Udvei
til enten at komme op eller ned, og det var, som man derfra saa
ind i Afgrunden, da Bierget var meget steilt til den ene Side. Jeg
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blev saa betaget af Angst, at jeg næsten ansaa mig fortabt; endelig
besindede jeg mig og kom med yderste Fare og Besværlighed
ned paa den søndre Side af Bierget, ved hvis Fod jeg fik 4re Reensdyr at see, hvoraf jeg var saa heldig at skyde den ene, som jeg
flaaede og bragte Huden til Teltet, hvortil jeg naaede om Aftenen.
Mine Folk hentede Kiødet om anden Dagen; disse havde ogsaa
skudt en Reenshiort, saa vi havde god Forfriskning.
Sioralik har inderst tvende skiønne Lax Elve, hvor der i Nær
heden voxer en god deel Enebærbuske, Birk og Vielyng; her fandt
vi ved Siden af den ene Elv nogle vidtløftige Mure af store tilhugne
Stene, Levninger af tvende store Bygninger, hvoraf Murene til
den ene var 61 Alen lange og 30 Alen brede; den anden havde
60 Alen Længde og 35 Alen Brede. Paa sine Steder vare Murene
endnu 2 til 3 Alen over Jorden; udvendig syntes der at have været
adskillige Biekamre, og indentil i den ene Bygning saaes en rund
Nederdeel af sammenhugne Steen, hvilket maaske har været Grun
den til et lidet Taarn. Dør, Indgange o. s. v. lod sig ikke kiende,
fordi Murene vare nedfaldne og ødelagte. Det var fremdeles kiendelig, at deromkring havde staaet adskillige mindre Gaarde og
Huse, men Rudera deraf laae nedsunken i Jorden og overgroede.
Den 10. droge vi herfra og kom til et andet smukt Sted ved
Indløbet til Amitsoarsok Fiorden, kaldet Katlimione. Her var en
meget god Græsvæxt og endeel Skovkrat og Buske; tillige er her
en stor Laxe Elv, hvorfor en Deel Grønlændere pleie at opholde
sig her om Sommeren og leve godt ved Fangsten af smaae Lax,
Ørreder samt af Reensdyrs Fangst, men jeg fik ikke Leilighed
at undersøge Amitsoarsok videre, da jeg erfarede, at Sydlænderne
vare beredte paa Hiemreisen saasnart Isen ville tillade det, og
drog derfore betiids tilbage til dem.
Den 16. overleverede til benævnte Ersak alt det af den med
havende Bagage, som nogenledes kunde undværes, for at have
Konebaaden saa let som muelig at styre, naar den kom i Strøm
og lis, som jeg hver Dag hørte mere og mere om at kunne ventes
paa Reisen mod Sønden. Endvidere leverede jeg Ersak endeel
Handelsvare, som han lovede mig at ville forhandle imod Skind
vare o. s. v., medens jeg var fraværende, over hvilket alt jeg gav
ham en forseglet Fortegnelse og sagde, at dersom jeg ikke kom
tilbage i paafølgende Aar 1753, skulde han aflevere alt og giøre
Rigtighed derfor paa nærmeste Colonie.
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Den 21. tiltraadte vi omsider Sydreisen; af Sydlænderne
savnede jeg ingen, men alleneste de tvende Østerlændere Parsok
og Tingutib, thi deres Sild vare endnu ikke bievne tilstrækkelig
tørrede, imidlertid talte jeg med dem forinden Afreisen og de lovede
at ville komme efter og oplede mig i Syd for at være til Tjeneste.
Da Reisen var meget besværlig, og vi for at komme frem mellem
Isen, ofte maatte bruge Stager istædet for Aarer, kom vi den Dag
ikke længere end omtrent 2 Mile til Fiorden Onartok, hvilken løber
omtrent paralel ind i Landet med Agluitsok, og midtfiords er der
kun en kort Vei over Land mellem begge Fiordene. Her er skiønt
Torske- og Laxe Fiskerie, og om Vinteren gives her en Mængde
Edderfugle; her er ligeledes Reensdyr, Harer, Ræve og Landfugle;
man finder her mange forfaldne Huse i Form af Steendynger fra
de førbemeldte Europæiske Beboelser; mærkeligt er det ogsaa, at
Sprog-Dialecten eller Udtalen er her noget forskellig fra den Nor
den for.
Onartok Fiordens Benævnelse har sin Oprindelse af et Sted,
hvor der er noget særdeles heedt eller kogende, thi paa en Øe,
som ligger i samme og kun havde omtrent een Miil i Omkreds,
findes tvende varme Kilder. Paa den vestre Side er Øen høi og
brat, men paa dens Østside i Dalen vælder disse Kilder op nær
ved hverandre. De ere omtrent af lige Størrelse, runde af Dan
nelse og omtrent 4 Alen brede; om Sommeren ere de af passelig
Varme til at kunne bade sig i dem, men Vandets Varme til- og afta
ger med Kulden; Folkene, som boe heromkring, fortalte, at naar
det fryser stærkest, skal man kunne koge Muslinger i dem, og her
ligger ogsaa endeel Muslingeskaller omkring dem. De af bemeldte
Bade opstigende Dunster, som lugte skarpe og svovlagtige, optøer
Sneen der i Nærheden. Vandet af dem er læskeligt og behageligt
at drikke. Nær ved dem befinder sig en Pøl, hvori Vandet er ganske
sort og muddret og tilmed ganske iiskoldt.
Den 22. blev Leiligheden til at fortsætte Reisen noget bedre,
da Isen skiltes ad, saa at vi den Dag lagde efter vores Regning
6 Mile tilbage paa denne Vei Østen om Kap Farvel, som er en stor
Øe, hvilken i Landets Sprog kaldes Kangek. Vi fore fremdeles
inden om adskillige Øer; men om Eftermiddagen drev Isen til
igien og formente os al Giennemfart, hvorfore vi toge vores Til
flugt til en Øe kaldet Nektoralik og satte vores Telte op tilligemed
Følgeskabet. Øens Navn betyder paa dansk Ørne Øen. Paa Veien
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mødte vi tvende Konebaade og nogle Kajakker som hørte hjemme
i Sermelik Fiorden, hvilken her Østen for strækker sig ind i Lan
det og er riig paa Beboere. Det berettes dog, at der ingen Spor
af Boliger findes af de gamle Europæere; her skal heller ikke findes
Reensdyr, ligesom heller ingen af disse Sønden for til Kap Farvel,
men derimod Overflødighed af Sælhunde, som udgiøre Beboernes
fornemste Næring. Superintendenten Hr. Hans Egede endte her
i Nærheden sin for endeel Aar tilbage foretagne Undersøgelsesreise og for den paakommende Vinter vendte tilbage. Vi havde
forbrugt vores lidet Forraad af Brændeviin, saa vi siden maatte
nøies med Vand allene.
Man viste mig ligeoverfor Øen Nektoralik et Skibs Anker
fra et Hollandsk Skib, som var forlist her i Nærheden for endeel
Aar siden, og som Grønlænderne havde trukket noget op fra Søekanten, men Skibet var sunken paa saa dybt Vande, at man ei
kunde see til noget af Vraget. Den 28. Formedelst en Dags Nor
den Vind var Isen drevet noget fra Land, vi fortsatte derfor Reisen
med nogle af Grønlænderne, men endeel bleve staaende, og af de,
som fulgte med, lagde en Baad efter den anden til Land, fordi
det blæste noget vel stærkt af Norden og det desforuden blev taaget Veir, saa at min Baad blev ganske allene tilbage; men det var
bleven mig sagt, at Parsok og Tingutib vare komne os forbie ime
dens vi vare paa sidstommeldte Øe. Jeg anstrængede derfor alle
Kræfter for at naae dem igien, hvilket lykkedes mig samme Dag
efter at have roet et par Mile, da jeg traf Parsok tillige med en
Vestlænder, som havde ligget til Lands under en Øe for at søge
Læe. De forklarede, at de havde mødt en Ismark, som de ikke kunde
komme igiennem; hvorfor de havde maattet vende tilbage, og nu
satte vi vores Telte op paa denne Øe. Tingutib var paa Veien
bleven adskildt fra Parsok. Vi vare paa denne Vei kommen forbi
Øerne Kitsiksovit paa høire af os, hvor Skibs Vraget var drevet
til, som jeg har meldt om. Paa disse Øer opholde sig mange Men
nesker, da her er ypperlig Fangst af Klapmysser og andre Sæl
hunde.
Her i Nærheden er en lang Øster indgaaende Fiord kaldet
Tessiursak. Grønlænderne talte meget om den besynderlige store
Lax, her skulde falde, de sagde og, at inde i Fiorden var der Smaaeskov og Buskatser større end paa noget andet Sted. Tessiursak
Fiorden er upaatvivlelig den sidste Fiord paa Grønlands vestlige
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og sydlige Side, hvor de gamle Europæere tilforn har boet, da
man ikke veed af Levningerne efter Europæiske Bygninger at sige
Sønden eller Østen for denne. Herimellem og Staten Huk er der
aldeles ingen Fiorde, men alleneste et par smaae Bugter og ender
det faste Land kort herfra. Ved denne Fiords Nordre Side ere
der tvende Steder, begge kaldede Itiblik, hvor der er smalt over
fra den ene Fiord til den anden og lavt tillige, at man for at for
korte Veien betydelig, kan bære Konebaadene og det medha
vende Gods over fra den ene til den anden Side. Inderlandet er
i øvrigt temmelig høit.
Den 29. lettede Taagen imellem, det blæste ikke heller saa
haardt som forrige Dag, dog vilde de andre herværende Grøn
lændere ikke fare, endskiøndt man tillige saa aabent Vand mel
lem Isen, vi maatte derfor beqvemme os til at blive staaende;
imidlertid fore nogle af forhen efterstaaende Selskab os forbie.
Den 30. afgik vi og de andre Familier fra Øen, og da vi vare hel
dige at finde bestandig beqvemme Aabninger imellem Isen og
føielig Vand, saa regnede vi at have naaet 8 Mile sydligere til Aften
og opsatte vores Telte paa et ubeboet Sted. Vi traf paa Veien den
Dag adskillige Partier Kajakker af de Grønlændere, som droge
os forbi i Gaar; endeel stode med deres Telte paa et Sted kaldet
Ikkigait eller Iggak, som vi kom til om Middagen, her vilde endeel
forblive og have deres Boeliger.
Her ender egentlig det faste Land af Vester Bygden, da her
er et Sund, som gaaer tværs igiennem ud til et Sted paa Østsiden
af Landet eller Øster Bygden, som kaldes Allik, hvilket er omtrent
14 til 16 Mile langt fra Vester til Øster; i dets Aabning ligger nogle
meget høie Øer og indenfor disse nogle maadelige og smaae Øer.
Maaske efter det Begreb man til den Tid havde, dette Sund eller
Giennemfart kan være et af dem man tilforn har givet Navn af
Martin Frobishers Stræde eller Beard Sund eller mueligt er det
Sundet Ginnungagap, som Arngrim Johnsen taler om, at der skal
være Syd paa Grønland, og synes disse Øer at henhøre til det af
de den Tid i Grønland værende Christne saakaldede Skrællingia
eller Smellingia, som Johnsen beretter om at have lagt imellem
de Christnes bebyggede Steder af Øster og Vester Bygden. Disse
Øer er nu beboede paa adskillige Steder af saakaldede Innuit eller
Kallaler; det er Skrællingernes Efterkommere. Vi forsøgte ikke
paa at komme igiennem dette Sund, da mit Selskab paastode at
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gaae uden om, efterdi der i Sundet løb stærk Strøm og formodede
at være megen lis, som vilde hindre os Giennemfarten, saa jeg
maatte samtykke at fare en anden Vei, men forblev dog indenskiærs mellem Øerne og kom lykkelig forbi en Øe kaldet Nunnarsorak, som ansees for vanskeligt, da der almindelig blæser overmaade haardt af alle slags Vinde.
Den 1. Julii begave vi os tidlig paa Reisen, men vare kun
to Baade i Følge, da Parsok blev efterstaaende for at hvile noget
ud førend han drog videre. Kort efter Afreisen bleve vi overfaldne
af en haard Nordenvind, hvilken gav os nok at bestille, dog naaede
vi efter 2 Miles Fremgang til Land igien, skiøndt med endeel Vand
i begge Konebaadene. Vi landede paa en fæl og skarp Øe, kaldet
Iglorsveitsiana, og maatte forblive der i 4 Dage for den heftige
Storm. Paa Øen var der dog Angelica, som vi spiste meget af;
paa Øens Vestre Side boer der undertiden Folk, da der nær ved
falder Helleflyndere og stor Torsk i temmelig Mængde.
Den 6. Julii blev det stille Veir, og vi vare saa heldige før
Middag at passere den saa bekiendte og saa ofte omtalte Staten
Huk, som er Grønlands sydligste Pynt, dog da det er en Øe, saa
beholdte vi denne paa høire i W. S. W. fra os. Nu blev vores Hoved
Gours forandret, som tilforn havde været mellem Syd og Øst,
men nu maa blive mellem Nord og Øst. Vi saa nu Solen gaae op
over Havets Horizont og naar den dalede, at skiules af Landet.
Staten Huk kaldes af Grønlænderne Putulik; her paa Øen er gode
Havne og Ankergrund. Hollænderne skal i forrige Tider have
benyttet sig af samme og her forsynet sig med fersk Vand naar
de behøvede det, men nu kommer jævnligen saamegen lis hertil
Nordost fra og opholder sig heromkring, at det hindrer Skibene
fra at komme hertil. Vel sige Folkene, som boer her i Egnen, at
Isen iblandt, især naar det falder ind med megen nordlig Vind,
driver saa langt fra Land, at det ikke kan sees. Dette kan vel være,
men ei at giøre Regning paa til nogen bestemt Tid, hvortil jeg vil
føie den Bemærkning, at saaledes, som jeg fandt Isen, saavel paa
Landet, som paa Søen, saa vil det neppe være giørligt at komme
her med Skibe og maaske ikke i Fremtiden med Konebaade. Var
ikke denne Beskaffenhed, saa vilde jeg foreslaae dette Sted til en
Colonies Anlæg, da her er meget god Sælhunde Fangst, som kunde
afgive Tran og Skind.
Her er ikke saa folkerigt, som jeg havde tænkt; imidlertid
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er ikke meget langt herfra et beboet Sted kaldet Senningersok,
hvor der fanges Torsk og Helleflyndere; man kan slutte sig til
Størrelsen af disse af at Grønlænderne ikke driste sig til at lægge
flere end en paa deres Kajakker, da de dog kan uden Fare føre
en stor Sælhund til Lands paa samme. Foruden Staten Huk Øe
kom vi forbi adskillige andre Øer, der dog ligesom denne ere høie,
bratte og ubehagelige, belagte med megen lis og Snee, og er her
ei mindste Græsstraae at see, saa at Indbyggerne end ikke heraf
have saa meget, som de behøve til at lægge i deres Skoe og Støvler,
desaarsag forefindes her aldeles ingen Landdyr, da her ingen Føde
findes for dem. Det eneste levende man seer her, er nogle Teister
og Maager, som have deres Reder i Klipperne og en slags store
Søefugle, som Grønlænderne kalde Tuitlit, men de Norske Ymmert.
Om Aften regnede vi at have tilbagelagt imellem Isen om
trent 6 Mile den Dag og opsatte Telt paa et Sted kaldet Ullemeneme, 3 Mile om paa Øster Bygden, hvor vi forefandt 3 Telte med
Familier, som tilforn havde været i vores Følgeskab paa den vestre
Side, saa vi vare her i alt 5 Telte. Den 7. gik Vinden til Sydvest
med stiv Kuling og stærk Strøm, som medbragte saamegen lis,
at vi bleve aldeles indesluttede. De 4 Familier, jeg her var samlet
med, besluttede at søge deres Opholdssted her i Nærheden for den
tilstundende Vinter. Den 15. hørte jeg, at Østerlænderne Parsok
og Tingutib igien vare bievne samlede og stode ikke langt herfra
i deres Telte, og de andre forhen omtalte Østerlændere, som havde
været i Følge med dem i Fior, vare ogsaa komne til dem. De fandt
samtlig Leilighed samme Aften at komme til os her til Ullemeneme, de vare den 6. eller samme Dag vi havde naaet hertil,
ankomne til en Øe omtrent en Miil Vesten for, hvor de af samme
Aarsag som vi, nemlig Storm og Is, maatte blive staaende, men.
der var just bleven saa megen Aabning, at de vare naaede hertil.
Fra den 18. til den 21. blæste det en saa hæftig Storm af syd
lig Vind, at det var med største Møie, vi beholdte Telte og Baade;
jeg var i megen Angst, at de skulde blæse bort fra os til Søes. Hvad
var der da bleven af os faae ulykkelige Christne? men hvor stærkt
det end havde blæst i disse Dage, forsikkrede de Folk, vi vare her
med, at det var ikke at ligne med de Storme, som blæse her om
Vinteren, især af sydlige Vinde, og viste mig de Midler de brugte
for at beholde deres Telte. Til disse Dage havde vi havt god Hielp
til nødtørftigt Ophold af Reensdyrkiød, vi havde med os fra Aglu-
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i tsok Fiorden, som vel mod Slutningen var stinkende og raadent,
men dog ikke maatte spildes, thi her var ikke saa meget som en
Spurv at forskaffe sig; En stor Lykke for os, at vi havde endnu
noget Europæisk Proviant, at vi iblandt kunde faae os en liden Por
tion Grød, som var nøie afmaalt efter et medhavende Tinfad, og
for det øvrige maatte vi nu leve aldeles paa grønlandsk Viis af
Spæk og Sælhundekiød, som vi tildeels kiøbte og tillavede selv
og deels blev giort tilgode med hos Grønlænderne, da disse god
modige Mennesker ikke nogensinde vare uvillige at meddele os
af hvad Spise de havde, thi vel havde vi noget Gryn, Smør og
Sild i Behold, men den yderste Sparsomhed udfordredes i Hensyn
til den tilkommende Tid. Mellem de Folk jeg nu var, søgte jeg
al den Oplysning om Øster Bygden, jeg ved Spørsmaale og Sam
tale med dem kunde erholde; det stemmede aldeles overeens med
hvad Parsok og Tingutib tilforn havde berettet, nemlig, at Lan
dets Østre Side var ganske og aldeles belagt med lis og Snee, saa
der ikke var Land tilbage fri derfor uden alleneste Toppene af
nogle høie Fielde, som hist og her sees over Isen og ved Kysten
en og anden kort udskydende Næs eller Odde, samt nogle uden for
Kysten paa forskiellig Høide beliggende Øer, hvoraf jeg allerede
haver nævnt nogle, og fremdeles nævnede disse Øsforlændere
Auarkome, Omeveme, Naviamione og Sermelik, hvilke ere de Øer,
som findes beboede paa Østsiden. En Mand navnlig Kingutib
var den, jeg fik bedst Forklaring af; han havde og været længst
omme paa den Side; han sagde, at have boet paa sidstnævnte Sted,
som han meente skulle være under samme Høide som Disco Bugt,
der ligger under 69° til 70° paa Vestsiden; men efter hvad han
videre forebragte, nemlig, at man skulde førend Isen havde taget
saa betydelig til, som nu, kunne have faret igiennem Sermelik
tværs igiennem Landet fra Øster til Vester, saa har han kun boet
under den 66. Grads Brede, hvor efter de gamles Beretninger
Fiorden Ollum-Længrie skulde have været. Længere Nord end til
Sermelik, sagde han, driste sig ingen at komme, da der skal være
en farlig Malstrøm, som endog sluge store lisbierge; tilforn har
man kunnet komme derforbi, men nu er der efter Kingutibs Sigende
saa fuldt med lis, at ingen vover det. Jeg havde efter det jeg selv
fik at see, ikke Aarsag at drage det mindste af alle disse Beretnin
ger i Tvivl.
Disse Østerlændere, vi vare her med, vare baade Mænd og

$6

1752 Juli

Qvinder vel voxne, de havde brede brunladne Ansigter, flade
Næser, smaa sorte Øine, temmelig store Øren, viide Munde med
tykke nedhængende Læber, sorte Haar og Øienbryne; Mændene
havde sort Skiæg, de saa og temmelig svigefulde ud af Øinene.
Deres Sprog ligner ganske det Vesterlandske, men de have en anden
Udtale og trække mere paa Ordene; deres Klædedragt ligner og
meget den Vesterlandske, men Fruentimmernes ligner meget
Mændenes, og hvad Yderpelsen angik, saa var begge Kiøns af Sæl
hunde Skind, men i Mangel af Rensdyrskind og Fuglehamme,
hvoraf Vesterlænderne har Inderpelse eller Underklæder, have
disse deres af tamme Hundeskind, ligesom og Hoser af samme.
Deres Telte og Baade vare meget smaae, og Træværket i Konebaadene ikkun simpelt og skrøbeligt, hvoraf man noksom kan
slutte, at deres Land er fattigt paa Skov, saavelsom paa Driv
tømmer. Jerntøi eiede de kun lidet af, saasom nogle faae Knive,
Sauge og Øxer, som de havde faaet fra Vesterlandet, men deres
Lendser, Kastepile og Harpuner vare af Hvalfiske Been, hvilke
de sagde at erholde af døde Hvalfiske, som de fandt imellem Driv
isen.
Den 22. stillede Veiret af, men Isen belagde Kysten som til
forn. Den 23. vilde jeg dog forsøge at fortsætte Reisen, da det var
stille. Vi lagde fra Ullemeneme da Vandet begyndte at falde, i den
Forhaabning, at Ebben skulde sætte Isen saameget fra Landet,
at vi kunde fare frem; men Formodningen slog os feil. Efterat
vi havde arbeidet med yderste Besværlighed i omtrent 6 Timer
og ikke kommet over
Miil frem, satte Drivisen tæt sammen
igien, da Floden begyndte, saa vi bleve tvungne til at lægge til
Lands paa nogle stenrige Øer yderst ved Havet, som bleve kal
dede Kippingajæk; tvende andre Konebaade, som havde været
i Følge med os, giorde det samme. Parsok og Tingutib med nogle
andre af deres Partie havde truffet en bedre Aabning end vi andre,
fordi de vare satte af fra Land en liden Stund førend vi, da de havde
faaet deres Tøi hastigere indskibet. Den 24. reiste sig atter en
haard Storm af Sønden Vind, som holdt ved til 31.; den var saa
hæftig, at saavel de andre Telte som vores blæste om, og vi maatte
holde ud under aaben Himmel, og det blæste saa stærkt, at vi
neppe kunde staae overende. Enhver kan lettelig forestille sig vor
Forfatning, at være saaledes udsadt for Kulde og Regn og saa kun
at faae lidet for Tanden, saasom en liden Portion Sælhundekiød,
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som ei var tilstrækkelig til Mættelse, da vi maatte spare paa det
yderste, fordi her i al denne Tid ikke var forefaldet den mindste
Fangst. Intet var her paa Landet, og Grønlænderne kunde end
ikke komme paa Søen med deres Kajakker for lis og Storm; her
var ei heller en Pind Brænde at faae til at kaage vores Grød ved,
og da Teltene laae needslagne, var det ikke heller muligt at faae
kaagt over Lamperne, som man pleier; lis — lis var alt hvad her
var at bekomme. En liden Bid Brød med lidt Smør fik vi imellem
stunder, men vi vare bievne enige at dele dette imellem os efter
Lod og Qvinten, at hver fik lige meget, da vi maatte tænke paa
Fremtiden.
Den 31. lagde Veiret sig omsider; Stormen havde giort nogle
Aabninger i Isen, men de vare dog ubestemte, da den drev hid og
did. Jeg var meget tvivlraadig, om jeg skulde forsøge paa at fare
videre; omsider besluttede jeg det og søgte at overtale de tvende
Familier, som stode her med os at giøre Selskab, for at vi kunde
være hverandre til indbyrdes Hielp, men de vare ingenlunde at
formaae dertil, da de vilde ansee en bedre Leilighed. Vi droge des
uagtet vores Gods i Baaden og lagde fra Øen, men vi kunde ikke
styre nogen lige Cours, da vi maatte fare frem og tilbage, for at
finde Aabninger at komme igiennem. Efter overvættes Anstrængelse hele Dagen, bleve vi om Aftenen tvungne til at søge Tilflugt
paa en Øe ikkun et kort Stykke Vei fra den foregaaende, som blev
kaldet Kikkertak. Vi forefandt der 6 Telte med Folk, som vare
saa gode at tage imod os Natten over, da det var for sildig at faae
vores Telt opsat. Vi forefandt imellem dem en lille Pige, omtrent
10 Aar gammel, som var døbt af de Mæhriske Brødre i Nye Hernhutt ved Godthaab, men hendes Familie havde taget hende hem
melig bort derfra igien. Den 1. August blev der nogle Aabninger
i Isen, hvorfore vi forlode denne Øe tilligemed alle de derpaa værende
Grønlændere, saa at vi vare 7 Baade i Selskab. Vi arbeidede os
omtrent een Miil frem imellem Isen, men da der reiste sig Sønden
Vind med Regn, lagde vi alle til Land paa Øen Kikkertarsovak,
hvor vi forefandt 4 Grønlandske Boeliger, men som der dog til
den Tid ingen Folk var i. Den 2. blev Veiret noget bedre igien,
saa at vi fortsatte Reisen, men med største Besværlighed for Isen
og kom forbi den østre Aabning af det foromtalte ved Iggak indgaaende Sund, hvor vi landede ved det Sted Allik, som ogsaa
forhen er nævnt. Paa dette bekiendte Sted forsamler sig en stor
Recognoscerings-Reise.
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deel Folk om Efteraaret, da her almindelig fanges en Mængde
Klapmysser. Vi forefandt derfor en heel Forsamling her, som
bleve forøgede ved vores Ankomst; Parsok og Tingutib med de for
hen omtalte Grønlændere var her tillige. Forsamlingen levede
temmelig godt, da de havde været saa lykkelig at faae fat paa
en død Hvalfisk i Isen, som alle toge Deel i, og de meddeelte mig
en god Portion Spæk og Sværd. Til at handle med var der intet,
da jeg ikke kunde føre eller modtage mere af dette end til eget
Brug og Fornødenhed, og Barder havde denne Fisk ikke.
Grønlænderne havde ved denne Leilighed seet en hvid Biørn,
men som undgik dem; hvide Biørne sees ikke sielden at ankomme
hertil med Isen, og iblandt ere de heldige nok at dræbe en eller
flere; man formoder, at dekommer hertil fra Spitsbergen. Efter
al Beskrivelse af Grønlænderne ligger Isen nu langt sværere fra
dette Sted mod Øster end hidtil, og jeg maa erkiende, at efter
det jeg nu havde seet, var den Beretning, de havde givet mig om
Isens Beskaffenhed paa Landets østre Side, aldeles ikke overdre
ven, men overgik tvertimod ganske min Forventning og al Begreb,
man kan giøre sig derom, naar man ikke har seet det. Landet
er aldeles overlagt med Snee og lis, Biergene belagte, og Dalene
opfyldte dermed ligeneed til Strandkanten. Fra Forbiergene ved
Kysten hængte Isen ud over Søen og faldt ned deri imellemstunder
med heftig Bulder og stærk Søebevægelse, som de kunde bringe
tilfældig forbikommende i stor Fare. Besynderlig er det, at her paa
Allik foregav de her i Egnen boende, at de til visse Tider kunde
i klart Veir see et Land efter deres Betegnelse i S. O. herfra. Om
dette Land kan være det Viinland, Markland eller Helleland, som
Beskrivelserne melde om tilforn at have lagt ved Grønland, kan
jeg ikke sige, ei heller om det er virkeligt Land, de seer eller kun
Skyer, som presentere sig saaledes paa Horizonten, eftersom jeg
ei selv saa det, omendskiønt Luften, da jeg siden paa Hiemreisen
opholdt mig her, var sigtbar og klar. Fra Allik og videre Nordost
efter begyndte ogsaa Øerne at formindskes og ligge mere enkelte
og paa 3 til 4 Miles Afstand imellem dem.
Den 3. rykkede vi op lidet efter Midnat og satte Cours N. O.
og N. O. t. O. i Følge med Parsok og Tingutib og deres Kamme
rater; en deel andre Grønlændere giorde Selskab og roede med
i deres Kajakker, men efter at de havde giort os nogen Tid Sel
skab, droge de tilbage igien. I Førstningen kom vi kun meget lang-
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som frem formedelst en tynd lis, der dog var temmelig slem at
bryde igiennem, som formedelst Nattefrosten havde lagt sig over
Vandet mellem de store lis Skaadser, men siden, da den af Solen
blev optøed, og da Norden Vinden noget adskildte Skaadserne,
gik Farten hurtigere, saa at vi regnede at være kommen 6 Mile
frem og var og kommen uden om det iisrige Forbierg, hvor der
var nogle Bugter eller Fiorde kaldede Kangerlusve itsiak, hvilke vi
og kom forbi, men de vare overalt belagte med lis. Ved en af disse
Bugter boede der to Mænd, med deres Koner og Børn, hvilke
vare de eneste Mennesker og Beboelser, vi forefandt paa denne
Strækning. Om Aftenen kom vi til en Øe, kaldet Nenese, hvor vi
sloge vores Telte op.
Den 4. behøvede Baaden at tørres og eftersees. Jeg fik Leilighed at maale Pole Høide, da jeg havde Horizonten fri mod Søn
den og fandt den 60° 56’. Her ved Øen var noget aabent Vand
at see mellem Isen, men under et Næs, kaldet Kangek, noget i
Øster fra os, lagde lisfeltet ganske op til Landet. — Der ankom
to Familier i deres Konebaade hertil Øen, som boede ved bemeldte
Næs, hvor de vilde have været hen i Dag, men Isen havde lagt
sig saaledes an mod Hukken og Kysten, at de maatte søge deres
Tilflugt tilbage hertil; mod Aften begyndte det at regne. Den 5.
og 6. vedholdt det at regne, men Isen ved Hukken Kanggek laae
ikke allene fast, men der kom mere og mere til, saa det syntes
at vilde have langt Udseende førend man ville kunne komme
denne Huk forbi.
Parsok og Tingutib med de øvrige Østerlændere, som havde
foresat sig at drage til et Sted, kaldet Annoetome, hvor de agtede
at boe i Vinter, begyndte, da de saae Isen saaledes, allerede at
tvivle paa at komme derhen, da det allerede var saa sent paa Aaret.
De besluttede derfor mellem hinanden at forblive den tilstun
dende Vinter enten paa det omtalte Næs Kanggek, eller om Isen
skulde forblive saaledes, at de ikke kunde komme dertil, saa vilde
de forblive her paa Øen og til den Ende paa den bedste Maade,
som de kunde hielpes ad, at istandsætte et gammelt Huus, som
her befandtes.
Nu stod tilbage, hvad Beslutning jeg skulde tage om videre
Fortsættelse af Reisen. Østerlænderne forklarede mig Besværlig
heden, ja saa at sige Urimeligheden at komme videre frem paa
den forestaaende Tid af Aaret, og at, om jeg forsøgte det videre,
7*
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vilde det maaske være umueligt at finde et eller andet Sted at blive
Vinteren over; — og af det jeg havde seet, maatte jeg erkiende
Sandheden deraf, thi allerede da det ophørte at regne, og Veiret
klarede op, saa indtraf om Natten saa stærk Frost, at der lagde
sig en tyk lisskorpe paa Vandet mellem lisskaadserne, at man
neppe eller kun lidet kunde arbeide sig frem. Jeg var yderst tvivlraadig, hvad Beslutning jeg skulde tage; høist ubehageligt var det,
at vende tilbage med uforrettet Sag, men paa den anden Side,
saa efter alt, hvad jeg havde seet og saae for mine Øine, maatte
slutte, at havde Isen lagt saaledes i den lange Tid siden Østerbygden havde været beboed og beseilet, saa ifald der endogsaa gaves
Levninger af de gamle Christne, maatte disse aldeles have foran
dret deres Sæder og Levemaade, saa at man ikke kunde vente at
finde dem anderledes, end Grønlænderne nu ere som vi saae, og
adskillig Snak mellem Grønlænderne, som mere hentydede paa
Hexerie og Overtroe end paa Tradition om forhenværende Beboere,
opklarede sig at være Fabel. Ikke heller saa jeg paa denne Side,
og ligesaalidet hørte jeg tale om noget Tegn til forhenværende
Huse eller Boliger, som kunde være opførte af de i ældre Tider
sig opholdende Europæere. Skulde vi forblive her Vinteren over
paa et Land saa aldeles belagt med lis og Snee, hvor intet Vildt
var at faae, da det af Mangel paa Føde ikke kan opholde sig her,
saa vilde de faae Provisioner, vi havde og kunde medføre, snart
være forbrugte, og vi tilsidst omkomme af Hunger; Søefangsten
blev mig ogsaa beskreven som høist usikker. Da Driv Isen her
almindelig saaledes sammenskruer, at den bliver saa ujævn, saa
man hverken kan kiøre eller gaae derpaa og altsaa ikke saadanne
beskaffen, at man kan komme over Sælhundene, og om vi bleve
her Vinteren over, var det ikke sagt, at Grønlænderne kunde eller
vilde give os Fødemidler naar vores vare opbrugte.
Det tildrager sig efter Fortælling, at der undertiden er saa
stor Trang iblandt Landets Folk, saa at de har ædt Skindet af
deres Telte og Konebaade, og tilsidst, naar de intet havde, har
de endog dræbt hinanden og stillet Hungeren med Menneskekiød,
hvilket skal være Oprindelsen til at man kalder disse Østerlændere
Innuktoromarsut eller Menneskeædere, uden at samme skeer enten
af Lyst eller er almindelig, men kun skeer i yderste Trang.
Hvorledes jeg end betragtede Tingen, saa tegnede det kun
til Undergang, ifald jeg blev Vinteren over her paa Øster Landet,
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og da mine tvende medhavende Europæere ansaa det paa samme
Maade, sagde de reent ud, at de ikke længere vilde blive hos mig,
ifald jeg fremdeles forblev her, der var altsaa aldeles intet
for mig at giøre, end at vende tilbage medens det endnu var
mueligt.
Den 8. August. Det havde tordnet om Natten, men om Mor
genen var det skiønt Solskin og klart Veir, vi pakkede ind og bere
dede os til Reisen. Den Vei vi var kommet til Øen, var lukket
med lis, men for at benytte det gode Veir, forsøgte vi dog at for
lade Øen Nenese. Østerlænderne, med hvem vi vare komne i Følge
hertil, bleve efterstaaende i deres Telte, men jeg overtalte dog
nogle af dem til at følge os i deres Kajakker, for at hielpe os, ifald
vi kom i Uleilighed; men disse Medfølgere snege sig bort, da vi
vare paa det farligste og havde havt dem meest nødig. Her løb
stærk Strøm og var megen lis; Parsok, som jeg aldrig havde nogen
Tillid til, mistænkte jeg for at have været meget Skyld i, at Grøn
lænderne forlode os. Han bar endnu den hullede Pelts, som jeg
efter hans eget Forlangende havde skudt Hagel igiennem; siden
den Tid især mærkede jeg, man ikke kunde forlade sig paa ham,
men det havde tillige indjaget saadan Frygt hos ham, at han skye
de mig og, saafremt han fandt anden Leilighed at lande og at
sætte sit Telt end i vores Nærhed, giorde han det. Jeg saa nu hver
ken Parsok eller de andre Østerlændere af hans Selskab mere
efter den Tid. Jeg slutter, at efter de havde listet sig bort, da vi
vare i Fare, de maaske har lagt sig i Skiul bag et Bierg paa det,
naar lis og Strøm havde giort Ende paa os, eller sat os ud af Stand
til at redde os selv, de da kunde komme frem i deres smaae Kajak
ker, for at opsamle Byttet.
Men Vor Herre var os saa naadig, at vi slap vel derfra, thi
endskiønt vi stødte flere Gange haardt mod Isen og havde megen
Besværlighed ved at trænge op imellem og maatte hugge og arbeide
hele Dagen for at komme igiennem, ankom vi dog lykkelig om Afte
nen paa Land hos de to Familier, som tilforn er meldt om.
Den 9. vovede vi os atter ud, skiønt der var meget knapt paa
Aabninger mellem Isen; men hvad var herved at giøre, Vinteren
med Nattefrost, som lagde flad lis i de mulig værende Aabninger,
tiltog hver Dag; vi maatte anstrænge os til det yderste for at komme
frem, om det end var nok saa lidet. Sildig om Aftenen kom vi til
et kort Næs eller Odde, ikke meget langt fra Allik, hvor vi sadte
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vores Telt, her forefandt vi endeel Grave, hvori laae af Landets
Folk begravne, vi kaldte det derfor Gravernæs.
Den 10. istandsadte vi vores Baad, der i de tvende sidste Dage
var bleven meget beskadiget, dette foraarsagede, at vi maatte
blive her i 3 Dage, desuden var det aldeles umueligt at komme fra
Stedet, da Isen.var drevet tæt sammen, saa der var aldeles ingen
Aabninger. Den 14. blev Isen noget adskildt, og vi begav os strax
paa Reisen; i Førstningen havde vi nogle Aabninger og stærk
Strøm, men denne, istædet for at adskille Isen, satte den haardt
sammen igien, og vi vare tvende Gange i Livsfare, som blev af
værget derved, at Skindet om Baaden lod sig noget strække, naar
den var kommen i Klemme. Havde det været et Europæisk Fartøj,
havde det, hvor stærk det end kunde været bygget, ufeilbarlig
bleven knuset i Splinter, og det havde da været ude med os. — Efter
nogen Besværlighed kom vi til Øen Kikkertarsovak, hvor der var
4 Huse, som foregaaende er meldet om. Den 19. fik vi Norden
Vind, som sad te Isen noget tilside, den havde i de foregaaende
Dage lagt saaledes, at det var umulig at reise videre.
Nordlige Vinde har det særdeles mærkelige her paa Østsiden,
at de medføre ligesom nogle varme Pust, som om den kom fra et
mildere Clima. Samme Dag kom vi i Trætte med nogle Grønlændere,
som stial adskilligt fra mig, men tvang dem dog til at tilbage
levere det.
Da jeg nu foresatte mig at søge Tilbageveien igiennem det
Side 92 omtalte Sund, hvor det Sted, kaldet Allik, ligger ved
den østre Munding, søgte jeg at formaa nogle af Grønlænderne, som
havde besøgt os i Dag, til at være vores Veivisere mod en Beløn
ning; de lovede at komme neste Dag, da de ikke stode langt fra
os med deres Telte.
Den 20. syntes Isen at aabne sig noget, hvorfore vi belavede
os betimelig paa Reisen, men ventede forgiæves paa de os belovede
Veivisere, og da vi mærkede, at de ikke holdt Ord, vovede vi os
allene ud, men vi vare ikke komne langt, førend vi ikke allene bleve
overfaldne af en tyk Taage, men ogsaa mødte en svær lis, som vi
havde meget Arbeide med i et par Timers Tid. Men da vi vare
saa lykkelige at komme ud af denne, forsvandt ogsaa Taagen, og
vi forefandt aabent Vande indtil Aften, og Forsynet var saa naadig
mod os, at endskiøndt fremmed og ubekiendt her, traf vi dog det
rigtige Indløb til det omtalte Sund og havde efter vores Regning
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lagt 6 Mile tilbage i Dag og kom ved Solens Nedgang til et Sted
i Sundet kaldet Kournook, hvor vi opsatte vores Telte. Formedelst
Norden Vind var Isen sat Øster og Sønder efter, saa at vi fra Allik
indtil dette Sted havde fulgt Øster Siden af Reveret; paa den
anden Side af samme laae opfyldt med lis.
Den 21. var Vinden imod os og vi maatte noget tørre Baaden,
saa vi bleve staaende. Den 22. blev det stille, vi fortsatte Reisen
om Morgenen og kom lykkelig igiennem et Strømsted, omtrent
x/2 Miil langt, som var meget vanskeligt at befare; dernæst kom vi
til Midten af Sundet, hvor vi fandt Veien spærret af et lisfelt, som
var indtrængt hertil formedelst Vind og Strøm fra Vester Siden.
Denne lis kunde vi ikke haabe at komme igiennem, førend
Vinden gik til Syd og Øster; vi satte altsaa vores Telt op her over
Midten af Sundet, og jeg forestillede mig, at vi her stode som i
Centrum mellem Øster og Vester Bygden. Sundet var ikke bredere
her end et Bøsseskud, hvorfore her var en skrækkelig Alarm af Isen,
som kom Øster eller Vester fra med Strømmen, thi naar den skulde
herigiennem, var Sundet ikke bredt nok til at den kunde faae
frie Fart, men blev sammenklemt og stødte an mod anden lis,
der alt var der og mod Landet paa begge Sider. Disse Sammenstød
foraarsagede en Knalden og Bragen, som om der blev affyret
mange Kanonskud paa engang og heftig efter hverandre, som
vedholdt iblandt Nat og Dag. Vi stode med vores Telte paa den
Østre Side af Øen, kaldet Staten Huk, som Grønlænderne kalder
Putulik, og havde samme i Vester fra os. Paa det faste Land lige
overfor laae Isen paa Landet lige need til Sundet.
Om Eftermiddagen reiste sig en Storm af Sønden, som ved
holdt i nogle Dage, i hvilke vi udstode meget ondt, Teltet blæste
need i Hovedet paa os, vi vare nu i samme og værre Forfatning,
end som forommeldt i Kippingajak, og vi vare meget bange for
at miste Konebaaden. Var den blæst fra os, vare vi redningsløse;
her var ingen Folk i Nærheden at vente Hielp af; vi havde ingen
seet siden vi forlode Øen Kikkertarsovak og ingen vidste afos at sige.
Stormen var ikke allene overordenlig stærk, men ubeskrivelige ere
de Kastevinde, som i Hvirveler komme need fra Fjeldsiderne;
det er umueligt at staae opreist paa Benene, uden at bortføres af
Veiret. Steenfieldene paa Øen Staten Huk, som og paa det faste
Land heromkring, ere usædvanlig høie, man skal have Umage
at lægge Hovedet saalangt tilbage, at man kan see det øverste
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eller Toppen af dem. — Her saa jeg det, jeg aldrig har seet før;
ved høi lys Dag, klar Luft og endog Solskin saae jeg klarligen
Stiernerne paa Himlen, naar jeg stod mellem Fieldene. Nordlys
saa vi nu ogsaa jevnlig, som med meget hastige Bevægelser ud
bredte sig og trak sig tilbage. Det er antaget heroppe for et sikkert
Tegn paa Storm og Uveir, naar Nordlyset breder sig ud med dets
idelige Bevægelser, trækker sig ligesom en Vifte tilbage, men naar
det derimod er stille paa Himmelen og breder sig jævnt ud, kan man
vente sig godt og behageligt Veier. Endnu en Omstændighed be
mærkede jeg ved dette Sund, at der med bemeldte haarde Stormveir opsteg fra den Østre og Søndre Kant meget tykke, mørke og
fæle Skyer, men ligesaasnart de nærmede sig over Østerenden af
Sundet, fordelede de sig til begge Sider af Sundet, saa at over dette
selv holdt sig ingen Skyer sammen, og endskiøndt de vare svære
og regnagtige og vistnok gave Regn, hvor de dreve hen, saa faldt
der dog ingen hos os.
Det eneste Skiul eller Læe, vi havde, medens det stormede,
var ved at krybe ind under Konebaaden, som vi havde hvælvet og
befæsted med yderste Anstrængelse. Maden til Livets Ophold
var yderst knap og modbydelig, undtagen en liden Portion Smør
og Brød, som blev uddeelt imellemstunder, og Silden, som vi havde
fisket i Agluitsok Fiorden i May, var iøvrigt det eneste vi nød. Vi
kunde ikke taale at æde den tør, det fik vi ondt af; vi lagde den
derfor i Vand at blødes ud, og naar den var vel giennemtrukket,
stillede vi nogenledes Hungeren; kogt kunde vi ikke faae den,
her var intet Brænde at bekomme, og Lamperne kunde vi ikke
bruge i Stormen. Søvnen var og kuns ringe, thi det gialdt her at
være aarvaagen og passe paa Baaden, desuden hørtes en uophørlig
Bulder, Susen, Bragen og Knagen, deels af Veiret, deels af lisbier
gene, naar de kom drivende og stødte an i det smalle af Sundet.
Den 28. lagde Stormen sig noget, Isen var ogsaa drevet tem
melig bort til den Vestre Side. Den 29. fore vi fra dette Sted og lagde
alle Aarer ombord for at komme ud af Sundet forinden den Vestre
lis skulde komme igien. Vel mødte vi nogen lis, men fandt dog
Aabninger at roe igiennem. Vi mødte en Grønlænder i Kajak, som
havde hiemme paa et Land vi kom forbie, hvor der stod to Telte.
— Noget derefter kom vi til nogle Folk i en Konebaad; de vilde
reise til Onartok, men da det nu atter blev sydlig Vind, satte vi os
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tilligemed dem i en liden Bugt, efter at vi fra om Morgenen til
noget over Middag regnede at have lagt 4 Mile tilbage.
Den 31., da Sønden Vinden havde lagt sig, begave vi os i
Dagningen paa Reisen igien; hen paa Dagen kom vi atter til nogle
Telte paa Kysten, som Veien faldt forbie. De ikke alleneste giorde
os tilgode med Sælhundekiød, men endog gave os noget med paa
Reisen. Vi fortsatte samme til Aften, da vi omtrent atter havde
lagt 4 Mile tilbage, og vi naaede det bekendte Sted Iggak ved Mun
dingen af det omtalte Sund. Jeg og mine Europæere vare nu hiertelig
glade og takkede Gud at vi havde lagt dette Sund og øvrige vanske
lige Farvande tilbage og havde faaet Fod paa vores Vester Bygd
igien. Dette Sund kaldes i Landets Sprog Ikkarraseksub, regnes
14 til 16 Mile langt, strækker sig omtrent mod O. S. O.; dets Brede
er forskiellig. Paa nogle Steder er det ^4 Miil og derover, men ingen
steds over
Miil bredt, i Midten har det kun et Bøsseskuds Brede
som forommeldt.
Den 1. September fortsatte vi Reisen Nordefter og mødte
reisende Folk, som kom fra de sydligste Colonier, men vilde længere
Syd at søge Vinter Opholdssted. De gave os den glade Efterretning,
at alt var vel paa Colonierne, og de bestemte Skibe vare forrige
Aar lykkelig ankomne. Længer frem traf vi nogle Grønlændere i
Kajakker, som vare ude paa Fangst; en af disse, da han hørte,
vi vilde til Iteblik i Aften og at ville trække Baaden over Land
Nakken i Morgen, besluttede han at følge med for at see sig mæt
paa os, men vores Forsæt, at naae Iteblik, blev ikke opfyldt, thi
der paakom en tyk Taage, at vi ikke kunde see Land eller finde
Vei. Isen, som havde lagt adskildt, havde nu sammenhobet sig og
drev med Strømmen stærkere end vi kunde roe, saa at om Efter
middagen kom baade vi og Grønlænderen i sin Kajak i yderste
Fare, og medens vi vare i Begreb med at trække Baaden med
Bagagen op paa en lisflade og at drive med den paa Lykke og
Fromme, satte Isen saaledes sammen, at Baaden kom i Klemme,
og det gik Knik-Knak med Indtømmerne og Træværket, og vi vare
i den yderste Fare at omkomme, men Gud var os saa naadig, at
Skindet holdt og ikke blev giennemskaaret af Isen, saa at Baaden
var endda fri for Vand. Endelig mod Aften aabnede Isen sig noget,
Taagen lettede tillige, saa vi fik Land at see og vi vare saa heldige
temmelig sildig paa Aftenen at naae en Øe tillige med Grønlæn
deren, og vare fremdeles saa heldige, at her stod en Familie paa
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Øen, som vilde reise videre. Midlertid vare disse gode Folk saa
villige at hielpe os Baaden paa Land. Da vi her fandt Drivtømmer
og den Grønlænder her stod, var en god Træe Arbeider, saa bragte
vi det den 2. med megen Anstrængelse og Arbeide saavidt, at vi
fik Baaden nogenledes i Stand igien, saa vi kunde hielpe os at
komme videre frem med den.
Den 3. Jeg og mine Naboer gik til Søes og satte vores Bestem
melse til Iteblik, men skiønt det var yderst vanskeligt, og den hele
Dag gik bort dermed uagtet der var kun en Miil fra Øen, vi stode
paa, derhen, da Nattefrosten havde lagt temmelig tyk lis paa
Vandet mellem Skodserne og giorde Fremfarten heel besværlig.
Vi forefandt endeel Grønlændere her. Veiret blev heelt ustadig
med haard Kuling af Sydlige Vinde, Regn og Torden, som tvang
os til at blive staaende i 5 Dage. Naar det iblandt var noget taaleligt, benyttede vi de korte Mellemtider at bringe vores Baad og
Tøi over den lave Landstrimmel til den anden eller Nordre Side.
Den 9. gav Veiret lidet efter, og vi forlode Iteblik i Følge med
2 Konebaade, men formedelst Isens Beskaffenhed kom vi kun
omtrent 1 Miil længere mod Nord, Sønden Vind og Regn tiltog
igien. Den 11. havde vi lignende Besværlighed og ikke mere Frem
gang.
Den 12. lykkedes Reisen bedre; vi lagde omtrent 4 Mile tilbage
og naaede en Øe lidet Norden for Øen Kap Farvel, men Grøn
lænderne, der vare i Følge, havde lagt til Lands et Sted underveis,
hvor der stod nogle af deres Landsmænd i Telte. Den 13. fortsatte
vi Farten, Veiret var stille og godt, dog derhos taaget, vi haabede
imidlertid at giøre Fremgang, da Isen var drevet noget ud fra
Kysten; mod Middag klarede Veiret, men blæste dygtig op af
Norden, hvilken Vind var os imod; vi bleve derfor nødte at lægge
til Land og vente Forandring, men da vi vare just komne ud for
Ounartok Fiorden, og Vinden var god til at holde derind, besluttede
jeg at benytte Leiligheden til at undersøge denne Fiord noget nøiere,
end det som var mig sagt om den. Vi vare omtrent komne 4 Mile
frem, da vi maatte oppebie voxende Vande for at komme over en
Grund længere ind til en Elv i Fiordens Inderste, som vi naaede,
da det blev mørkt. Her forefandt vi 6 Grønlandske Familier i Telte,
de fangede en god deel Lax og Ørreder, som de tørrede til Vinter
Forraad.
Hvad Fiordens Beskaffenhed angaar, da henviser jeg til hvad
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jeg allerede har sagt om samme, alleneste tilføiende, at jeg fandt
her tre skiønne Elve, rige paa smaae Lax og Ørreder. Hvorvel
Landet er temmelig høit, har det dog et godt Udseende, da det er
beklædt med Græs og Mos. Imellem Biergene ere smukke Dale og
Sletter, hvor der er kiendelige Spor, at de forhen har været beboede
af Europæere og hvor det forekommer mig, at der endnu kunde
være Leilighed til Nedsættelse for Folk, der kunde beqvemme sig
til Levemaaden. Noget Qvæghold kunde her vel haves foruden
Fiskerie og Sælhunde Fangst; Øster op til den faste Landiis er der
omtrent ligesaa langt som i Agluitsok. Af Metaller blev jeg her
intet vaer; ikke heller uden gemene og simple Stene.
Den 15. toge vi fra det inderste af Fiorden til den med de varme
Bade forhen omtalte Øe, hvor vi badede os, for at rense os og for
friske os, hvorefter vi fortsatte Reisen over til Agluitsok Fiorden,
som vi lykkelig ankom til om Aftenen og regnede at have reist
6 Mile i Dag. Her forefandt vi Grønlænderen Ersak, som troeligen
tilbageleverede mig alt det jeg havde anbetroed ham i Forvaring,
da jeg tiltraadte Reisen Øster efter. Her laae endnu megen lis
baade inden og udenskiærs, saa at denne Kyststrækning heromkring
ikke skulle kunne have været beseilet med Skib i dette Aar. Man
foregav som Aarsag, hvorfor Isen havde lagt saa bestandig i dette
Aar, at der næsten ingen Norden Vind havde blæst, men derimod
næsten stedse hele Sommeren sydlige og vestlige Vinde, som sætter
Isen an mod denne Deel af Kysten. Den plejer sædvanlig at drive
bort herfra aarlig, naar Krække Bærrene begynde at blive sorte,
det er sidst i Julii eller først i August.
Jeg havde taget den Beslutning at ville tage mit Vinterqvarteer
her i Agluitsok Fiorden og deshenseende indrette os endnu i Tide
dertil, da den var saa nær forhaanden. Jeg haabede her at indhandle
Skindvare, som noget kunde erstatte Handelscompagniet Om
kostningerne af denne min Expedition, som ved Naturens Be
skaffenhed ei havde indbragt nogen Fordeel. Hertil kom, at mine
Folk og jeg vare saare udmattede af den haarde og besværlige
Reise, paa hvilken vi, som af forestaaende Beretning kan sees,
haver udstaaet svært Arbeide og kun havt ringe Underholdning,
saa vi havde kun svage Kræfter tilbage. Konebaaden var ogsaa
skrøbelig, at man næsten ikke længere kunde betroe sig til den,
saa det vilde medtage Tid og blive meget vanskeligt at faae den
bragt i Stand igien. At kiøbe en anden eller faae denne ombyttet,
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var ikke heller forhaanden, men det som saa at sige slog Hovedet
paa Sømmet, var, at alle Efterretninger stemmede, at Isen strakte
sig Nord fra os til den Sydligste Kolonie Frederikshaab, som vi
endnu regnede at være 40 Mile fra, og at Veien dertil var fortiden
ufremkommelig eller yderst farlig, langsom og usikker at naae
didhen. Endelig havde vi det Haab her at finde noget Underhold
af Jagt og Fiskerie, da vores Provisioner vare næsten fortærede,
og Brød havde vi slet intet mere af.
Den 16. droge vi videre ind i Agluitsok Fiorden til det Sted
Katlemione, som vi havde forladt i Juni. Vi maatte nu bestræbe
os, at erholde noget Forraad ved Jagten, da i de korte Vinterdage
med Mørke og svær Sneefald man saa ofte i lang Tid er hindret
deri; men i 5 Dage fik vi ikkun et Reensdyr, thi en Mængde Grøn
lændere havde opholdt sig her i Sommer og skudt endeel, og de til
bageblevne vare derved meget skye og vilde. Jeg besluttede derfor
at opsøge en Arm af Fiorden, kaldet Amitsoarsok, som jeg ikke havde
faaet Leilighed at besøge i Foraaret.
Den 22. kom vi ind til det inderste af samme, som er omtrent
2 Mile dyb, vi lod vores Tøy efter paa Katlemione og medtog kun
Teltet og øvrigt fornødent. Hvad Jagten angik, fandt vi den af
samme Aarsag ikke bedre end foregaaende meldt. Vi forefandt
her en halv Snees Grønlandske Familier i Telte, som havde opholdt
sig her i Sommer; disse Folk yttrede sig meget misfornøiet over
vores Komme og tilkiendegave, at de vare fødte her paa Stedet,
Landet og Jagten hørte dem til o. s. v. Jeg søgte at tilfredsstille
dem og sagde, at det var min Hensigt at forblive her; imidlertid
rykkede de fleste af dem op, og kun 2 Telte blev tilbage, med dem
forenede vi os til Jagt i nogle Dage og fik for vores Part en Reens-Koe
og hendes Kalv. Jeg forefandt ved Fiorden heromkring mange
Levninger af gamle Europæiske Boliger og Dalene bevoxede med
Krat og Buskværk af samme Beskaffenhed, som i Tunniliarbik,
ligesom og Vildt af samme Slags, som der, og jeg anseer, at Stedet
kunde vel ernære Folk til stadig Beboelse, som tillige vilde anvende
nogen Fliid paa Jorddyrkning, hvori jeg intet seer hinderlig uden
den Kulde, som kommer ud af den nærliggende lis, som bedækker
Landet indenfor.
Iblandt de Græsvæxter, som findes her, var megen Angelica og
Cogleare; jeg saa og her ligesom et slags Vikker, Blaabær eller maaske rettere Byllebær, Røn og Enebær; Multebær og Tyttebær har
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jeg ikke seet faa sydlig; men vel paa Gothaab. Krækkebær ere
her de almindeligste og voxer her i Mængde, de samles til Vinterforraad og indsyltes i Sælhundevomme med Tran, ligesom ogsaa
Angelica. Man havde talt om et slags Frugt, der skulde voxe her
og være behagelige at spise som Æbler, men jeg saa ikke Tegn
til slige her paa Vester Bygden og endnu mindre paa Østerbygden,
thi vilde man spørge om Frugter i dette forhen berømte Spise
kammer, blev Svaret, at der nu ikke var andet at faae end lis
og Snee.
Biergene omkring denne Fiord ere meget høie og bare for al
Vegetation, især dem nærmest den fastliggende Landiis, op til hvil
ken der fra det inderste af Fiorden regnes 4 Mile, og over til Igeleke
Fiorden, hvor nu Kolonien Julianehaab er anlagt, regnes for 2
Mile. Landet herimellem er meget rigt paa ferske Søer og Elve.
En stor Elv styrter need over et af disse Bierge og danner først
en Indsøe nedenfor i Inderdelen af Fiorden og derfra har sit Udløb
i samme. Her falder da ikke mange Lax eller Ørreder, fordi Elvens
Fald er alt for stærk til at de kunne springe eller arbeide sig op.
Paa samme Tid kunde man staae ved Landbredden her i Fiorden
og trække smaae Torsk med Linie i Overflødighed. Hele Vinteren,
naar der ikke kommer for svær Driviis ind paa Fiorden, falder
her Mængde af den største slags Rødfisk, og Fiskerie af store Torsk
begynder almindelig i Februari og vedvarer i nogle Maaneder;
her i Fiorden er en meget god Skibshavn. Den 30. droge vi tilbage
til Katlemione, det indfald med Sneeveir og Sønden Vind i nogle
Dage.
Den 3. October blev det stille Veier, men Luften truede med
den indtrædende Vinter, vi torde nu ikke anvende Tiden paa
Jagten, men alvorlig see os om efter en Vinter Bolig; dette vilde
medtage os megen Tid at faae en opført her saasnart. Vi besluttede
derfor at pakke ind og reise herfra omtrent 4 Mile ud efter i Agluitsok
Fiorden, hvilken Reise ikke var formedelst Isen uden Besværlighed.
Vi landede paa et Næs, kaldet Itiblek, hvor Havet støder til baade
paa Nord og Sydsiden, der stod et Vildmands Huus, som for Tiden
var ubeboed, dette toge vi i Besiddelse og sadte i Stand. Den 6.
vare vi nogenledes færdige med Hytten, og da det faldt i godt
Veir, toge vi atter over til Katlemione for at erhverve os noget ved
Jagden. I 9 Dage fik vi et Reensdyr og 7 Harer.
Den 16. droge vi hiem, men da vi vare komne vor Bolig paa
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omtrent en Miil nær, mødte vi endeel Skaadser og tillige nattelagt
lis, saa vi maatte vende iilsomt tilbage og tage i Land, hvor vi
kunde og vare saa lykkelige at komme til et Sted, hvor der var
Folk, som giæstfrie toge imod os. De vare i Arbeide med at bygge
og istandsætte deres Vinterboliger, det vare af dem, som pleie at
have deres Vinteropholdsted her ved denne Fiord. Her saae vi og
Levninger af et af de gamle Europæere af almindelige Steen bygget
Huus, 5 Favne langt, ikke fuldt saa bredt, omgivet med adskillige
mindre, som stode paa en temmelig vidtløftig jævn Mark, som
endskiøndt det var sildig paa Aaret, stod dog bevoxet med Græs,
saa det synes, at man godt kunde her have Hornqvæg og Faar og
samle Foder for dem til Vinteren; tillige falder en stor Elv ned
igiennem Dalen, som til bestemte Aarets Tider søges af Lax og
Ørreder. Nu indrettede vi 3 Europæere og 2 medhavende Grøn
lændere vores Vinterbolig og biergede vores Baad.
Den 13. November ankom en Grønlænder Nord fra, som
bragte en Tønde Brød, som jeg tillige med mere havde i Foraaret
tilskrevet Hr. Kiøbmand Dallager paa Frederikshaab at sende mig.
Grønlænderen berettede mig derhos, at hans Landsmand Ungesik,
som jeg havde sendt Budskab, havde endnu 2 Fustagier med begiærede Sager, og det var os en stor Vederqvægelse at faae lidt
Brød. Mine tvende medhavende Europæere vare sygelige og klagede
sig meget, som var en naturlig Følge af den haarde Anstrængelse,
de i saalang Tid havde været underkastet i Forening med meget
usle Fødemidler til Livets Underhold. I øvrigt forefaldt intet
mærkværdigt; næsten jevnlig kom her reisende Grønlændere, som
droge frem og tilbage. Denne Egn og nogle Mile Norden og Sønden
for er den folkerigeste; der gaaer almindelig nogle Familier vexelviis hverandet Aar Nord efter til Kolonierne for at handle og for
skaffe sig de Sager de behøver, hvoriblandt Veegsten til Kiedler
og Lamper, men de reise sædvanlig tilbage til deres Hiemsteder
mod Efteraaret.
Den 5. December lod jeg Peter Jensen følge med en Grøn
landsk Konebaad til Onartok for at kiøbe Spæk til Lamperne og
hvad Fødevare, som kunde faaes, da vi begyndte at lide Mangel.
Vildt var her kun lidet af paa Landet, da samme formodentlig var
fanget eller forjaget af Grønlænderne. Anden Dagen kom han
tilbage med et Stykke Kiød afen hvid Biørn, som var bleven dræbt
i disse Dage ved Onartok.
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Den 15. udsendte jeg Folkene i samme Ærinde at kiøbe Levnetsmidler. Den 17. hiembragte de alleneste nogle faae Rødfisk og en
Pose Krekkebær, som ikke forslog meget, dog føiede Gud det saa
godt, at vores Gienboer, som boede ved Havet, fangede en god
Deel Alliker, som vi tilforhandlede os.
Her ved Slutningen af Aaret vil jeg ikke lade ubemærket, at
jeg ingenlunde forsømte at tilbede og dyrke Gud; fra Begyndelsen
af Reisen og til samme Ende undlod jeg ikke, naar det var muligt,,
at forelæse paa Sabaterne og andre Helligdage en af Evalds op
byggelige Prædikener og til Morgen og Aften et Kapitel af Bibelen
og i øvrigt søgte ved alle mulige Midler at opmuntre Grønlænderne
til den Christelige Troes Antagelse og til at forlade deres Overtroe
og Hedenskab.

1753.
Da Agluitsok Fiorden var tilfrosset fra Begyndelsen til midt
i Maaneden, gav det Beboerne heromkring og andre, som kom
hertil for Fiskerie, god Fangst af Rødfisk, hvoraf jeg kiøbte daglig
og fik desforuden Halvdelen af det, en Grønlænder i den Tid fiskede,
i Leie af et Fiskesnøre, som jeg laante ham. Dette kom os vel tilpas,,
da her var Mangel paa Vildt; Aarsagen hertil syntes at være en tynd
lisskorpe, hvormed Jorden var overdækket saa fast, at Vildtet ei
kunde rydde den tilside og faae noget at æde. Hele Februar Maaned
forløb uden noget mærkeligt; imellem kom Grønlændere i Besøg
til os og bragte nogle Skind til Forhandling og lidet Fødevare. De
vare sommetider byrdefulde og kiedsommelige nok, da de kunde
sidde og see paa os fra Morgen til Aften og det meste de havde at
tale om, var enfoldige Eventyr og Overtroe.
Den 19. Marts sendte jeg Keisen og Peter Jensen ud paa Jagtr
de skulde søge hen til en Bugt omtrent 5 Mile herfra, hvor der
boede Folk og man havde sagt mig at der fandtes Vildt. Den 23.
kom de tilbage og vare komne aldeles tomhændede hiem, dersom
det ikke havde truffet sig, at den Morgen, de vilde vende tilbage
og stode færdige at gaae, da en Kone sagde dem, at hun saae en
hvid Biørn ude paa Isen i Bugten. Alle Mænd, baade store og smaae,
gik ud mod den og toge deres Hunde med, men Keisen tog sin Bøsse,
som dog kun var ladt med Hagel. Da Biørnen saae denne Skare
komme imod sig, gik han fra Isen i Land, men en af Hundene
angreb Biørnen bagfra, og medens den saaledes dreiede og vendte
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sig efter Hundene, kom Keisen den nær og skød den i Boven,
saa den faldt need fra Landet paa Isen og var strax død, skiøndt
Skuddet kuns var Hagel. Skindet og den halve Deel af Kroppen
hiembragte mine Folk, Konen, som havde advaret om den, fik et
Stykke, og Folkene i Huset det øvrige, da de paastode den hørte
dem til, da han havde fældet den paa deres Grund. Kiødet var
godt baade i Suppe og Steg.
Den 5. April vare vi paa Jagt, men fik intet; da Veiret begyndte
at mildnes, belavede vi os i de følgende Dage paa Reisen og at
istandsætte Baaden. Den 12. blev det Sønden Vind, hvorved Driv
Isen kom herind paa Fiorden.
Den 14. forlode vi Vinterqvarteret i Agluitsok, hvor vi, fordi
Vinteren havde været temmelig haard og her saagodtsom slet intet
Vildt havde været at faae, leed ofte stor Mangel og maatte spise
de allermodbydeligste Ting for blot at opholde Livet og som ingen
kan giøre sig Forestilling om, som ikke selv har været i Landet.
Vor Herre bevarede os dog Liv og Helsen, tilmed var det og en
Lykke, at Grønlænderne, vi havde boet imellem, vare skikkelige
Folk imod os, men de havde det og selv knapt. Vi arbeidede os
frem imellem Isen med megen Besvær, dog regnede vi, at have lagt
3 Mile tilbage, da vi kom til et Næs ved Havet, kaldet Karseme,
hvor vi benyttede os af et Huus, fra hvilket Familien var afreist.
Her laae Isen tæt til Landet og saa langt Vester i Havet, at man
ei kunde see aabent Vand.
Den 24. kunde vi gaae over Isen og aflægge Besøg hos Folk,
som boede paa Øerne udenfor Kysten. Der var saamegen lis her ved
Karseme andreven af den vedholdende Vestenvind, at de, som
vare sindede at foretage deres Aarlige Reiser Nord efter, ingenlunde
kunde komme frem, og Beboerne trøstede os kun slet, da de sagde,
at Isen vilde neppe tillade os at komme uden om Kysten og Øerne
i Sommer, da der saa tidlig til Aars allerede var ankommen saa
megen Driviis, men indenskiærs meente man dog at det lod sig
giøre, dog vilde det have lang Tid, thi først skulde den lis, som
laae mellem Øerne, drive noget ud, dernæst den vinterfrosne i
Fiordene, og Bugterne optøes, og endelig fik man at bringe Baad og
medhavende Sager et temmelig Stykke over Land, saa det syntes,
at denne Vei vilde blive ligesaa seendrægtig at komme frem, som
den anden. Imidlertid var det meget slemt at Grønlænderne for
Isen ikke kunde komme i Baad paa Søen til Fangst, thi derved
lede baade de og vi megen Nød.
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Den 30. afsendte jeg Peter Jensen til hiin Side for nogen Ræve
skinds Handel og for at skyde Vildt, samt om muligt forskaffe
nogle Rødder, som Grønlænderne paa denne Aarets Tid grave op
af Jorden til Spise, saasom Angelica og tvende andre Slags, som
kaldes Sortleit og Assarutik.
Den 2. May kom han tilbage med 2 Harer og en Pose fuld af
benævnte Rødder. Den 4. fik vi Sønden Vind, som lidet aabnede
Isen; vi flyttede fra Huset og satte Telt yderligere paa Næsset, i
Haab lettere at komme derfra.
Den 5. begyndte vi Reisen, men den Mængde lis, der endnu
var, hindrede Fremgangen, og der blev intet andet Raad efter megen
Fare og Besvær end at trække Baaden op paa en Øe, Umanarsok
kaldet, ikkun % Miil fra Karseme, hvilket 2 andre Konebaade
ogsaa giorde. Jeg troer, at dersom Biergværks og Mineralkyndige
kom her, maatte de finde noget nyttigt, thi paa nogle Steder saas
Striber af spanskgrøn Farve, og der laae ogsaa hist og her noget
ligesom Flag-Sølv. Hvad ydermere forekom mig besynderlig, var,
at Vandet ovenpaa Øen, hvor Søen ikke kunde naae, var salt.
Vi forbleve ikke længer paa denne Øe indtil mod Aften, da Vandet
voxede og derved blev nogle Aabninger i Isen, dog vare disse meget
vanskelige at passere. En af de Baade, som vare i Følge med os,
blev sat i Klemme, og det var med meget Arbeide, den blev reddet;
vi naaede dog alle tre til en Samling af beboede Øer, kaldet Sartlomiut, hvor vi opsadte vore Telte.
Den 7. blev Isen bedre, vi afreiste og naaede 3 Mile frem til
den Søndre Side af Igeleke Fiorden; tværs over Fiorden kunde man
ikke komme for lis.
Den 10. bragte Grønlænderen Ungesik Brev fra det høie Collegium af 3. May 1752 og fra mine gode Venner paa Frederikshaab,
tilligemed de 2 omtalte Fustagier, i den ene var 2 Skiepper Mel,
men da Fustagien var bleven utæt, var Melet bedærvet, men hvor
muggent og uspiseligt det end var, tillod vores Forfatning ikke at
bortkaste det. Det andet Fustagie indeholdt 12 Potter Brændeviin
og 23 ft Hagel.
Den 21. syntes nogen Aabning at vise sig imellem Isen, vi
sadte fra Land i Haab at slippe over til hiin Side af Fiorden for at
naae det Sted, hvor vi havde overvintret den næstsidste Vinter,
men Isen tvang os at vende tilbage, hvor vi var gaaet ud fra. Den
23. kom hertil en Hun-Biørn med dens Unge, som begge bleve
Recognoscerings-Reise.
8
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dræbte af Grønlænderne. Den 25. kom vi over Fiorden, men det
gik os som forleden, Isen tvang os at tage Tilflugt til en Øe, lidet
afsides fra Narseme.
Den 26. gik jeg op paa det høieste af Øen, for at see, om der
var Mulighed at komme over til Narseme igien, men saae vel, at
det ikke var mueligt med Konebaad, da der var megen lis, men
vilde dog forsøge det i Kajak. Jeg foer i en saadan over til Narseme,
men kunde ikke naae til det Sted, hvor der pleier at boe Folk, men
maatte stige i Land en Miil Vesten for og begyndte at betræde
Resten til Lands. Til Lykke saae jeg tre Grønlændere, som laae
paa en liden Bugt at fiske; jeg kaldte dem til mig og spurgte, hvor
her nærmest var Folk at finde. De svarede, at de ikke vidste det,
efterdi at Isen havde formeent dem at see og høre noget til hver
andre siden midt i Vinter, og de tvivlede om at her fandtes Folk,
da de troede at de vare flyttede andensteds hen. Jeg var nu i stor
Forlegenhed, men disse godmodige Mennesker bøde mig hiem til
sig; imidlertid indlod jeg mig i Handel med dem om Ræveskind,
og Natten derefter toge de over til os.
Den 27. var det beqvemt Reiseveir til Narseme; her fandt vi
kun faae Folk og meget fattige, den haarde Vinter havde trykket
dem som mange af deres Landsmænd, nogle af dem vare døde
af Hunger og nogle vare flygtede herfra, de efterblevne vare i jam
merlig Tilstand, dog saavidt jeg kunde bemærke, har Mangel og
Hungersnød her ikke været saameget grundet paa Vinterens Strænghed, som paa Mangel af gode Fiskeredskaber, thi her ved disse
Øer beroer Næringsveien fornemmelig paa Fiskerie om Vinteren,
som da er i Overflødighed og om Sommeren i Sælhunde Jagten.
Den 29. fortsatte vi Reisen, men den blev kun kort formedelst
Isens Forhindring. Den 30. Af samme Aarsag kom vi i stor Fare
men landede dog om Aftenen paa de forhen omtalte Øer Ikkersovit.
Den 31. endtes Maaneden med Norden Vind, som drev Isen
noget ud fra Land og ud af Bugterne. Nu var vores Levemaade
den knappeste, den havde været. Jeg havde kiøbt 5 Sælhunde Skind
til at overtrække mine Kajak med, men da Trangen gik saa haardt
paa, saa anvendte vi disse Skind til Føde, da vi intet andet mere
havde end lidet gammelt stinkende Smør og lidet Brændeviin;
Skindene vare tørre og haarde; vi skar dem istykker og lagde dem
i et Vandhul for noget at blødgiøre dem, derefter kogte vi dem,
men ingen Kogning var tilstrækkelig til at giøre dem bløde. Imid-

1753 Maj—Juni

115

lertid maatte det synkes; det gik endnu an, saalænge vi havde
en smuk Spæk at hielpe det need med, skiøndt dette Spæk var saa
gammelt og stinkende, at man neppe ville røre det med Hænderne,
end sige spise det, men jeg siger, det lod sig endnu giøre, saalænge
vi havde denne Smørelse, thi da dette var til Ende, var det dobbelt
haardt. Jeg og Keisen taalte nogenledes denne saakaldede Føde,
men Peter Jensen kunde ikke fordøie den; han søgte Tang, Kogleare
og andre Rødder. At vores Mangel var stor, vil skiønnes af det
foranførte, som fornemmelig var foraarsaget ved at der havde
været saalidet Vildt paa Landet, hvor vi foregaaende Vinter havde
opholdt os; der var kun lidet til daglig Ophold, mindre til Forraad.
For det andet, at Grønlænderne havde haft Misfangst formedelst
den strænge Vinter, thi meget Stormveir og Hav Isens Ansættelse
mod Kysten, havde hindret saavel Sælhundefangsten som Fiskeriet,
og vi kunde derfdr intet faae af dem. For det tredie, da Vinteren
havde været skarp, vare alle Løb og Sunde tilfrosne, at vi ikke
kunde komme indenskiærs ind paa det indre af Fiordene, hvor den
største Folkemængde opholder sig, og af hvilke man kunde havt
Haab at faae nogen Hielp af Fødevare, men nu maatte vi fare alleryderst om Landet forbi alle Hukke og Udskiær, hvor der fandtes
kun faae Folk hist og her i Telte, der vare Reisende ligesom vi og
omtrent i samme Forfatning. Vi begyndte allerede at overlægge
om at opofre den ene af vore Roersker, som vilde blevet Ertlue,
for at holde Livet saameget længere, men den gode Gud hialp,
at det ikke kom dertil. Under denne fortvivlede Forfatning var
det høist nødvendig, at Reisen skulde fortsættes, hvor skrækkelig
vanskelig Udsigten dertil end var.
Den 1. Juni i viste sig nogle Aabninger mellem Isen; det var
stille, men taaget, vi begave os paa Reisen, og jeg troede, vi neppe
skulde komme til Folk førend paa Øerne Kitsiksunguit, som er en
Samlingsplads for de Reisende, som fare Sønder paa, da her falder
i Almindelighed god Fangst af Klapmysser og andre Sælhunde til
Forfriskning og Forraad paa deres Reise. Vi regnede at have 4
Mile derhen og fore udmattede og elendige frem, men hindredes
meget saavel af lis som Taage. Om Eftermiddagen kom vi forbi
en lang Udhuk af Landet, og nu haabede jeg, saafremt Aabningerne
imellem Isen tillod det, at sætte over til benævnte Øer, da jeg i
Øster fra os blev vaer i en Bay af Landet. Vi søgte derfor strax til
Land; et stærk Uveir reiste sig til samme Tid med Snee og sydlig
8*
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Vind. Vi fandt, da vi landede, at vi vare komne paa Vestsiden af
Øerne Setlemeiut, om hvilke saavelsom om Øerne Ikkermeiut jeg
har talt paa Udreisen. Af de 8 herværende Telte henhørte de 5
til Stedets Beboere, men de 3 Reisende, som vilde Nord paa til
Colonierne. Vores Glæde var ubeskrivelig at komme til Mennesker,
men den høieste Fortvivlelse var nærved at følge derpaa —disse
Folk havde kun havt ringe Fangst i Vinter, og al deres Forraad
var fortæret, saa at de havde det knapt for dem selv og derfor
lidet eller intet at meddele andre, desuagtet lovede disse Men
nesker at hielpe mig efter Leilighed. Mod Aften opstod et haardt
Veir af Norden, som tvang os til at blive her i nogle Dage. Imidler
tid fangede disse Folk en Sælhund og vi søgte at faae en Fierding
deraf for Betaling, som de dog ikke tilstod os, men en af os passede
paa og holdt Vagt, i hvilket Telt der blev kaagt og saa gav Vink
til de andre af os; vi gik da ind i Teltet og satte os stiltiende need
uden at begiære noget, thi vi vidste at disse godgiørende Folk efter
deres almindelige Sædvane nok meddelte os noget, hvilket og
skeedte. Skiøndt de selv kun havde lidet, gave de os dog et Stykke
hver; vel var det just ikke kaagt, men blev dog hastig fortæret.
Jeg skiød en Hare og en Vildand, som hialp noget.
Den 4. kom her flere Tilreisende. Den 5., da Veiret blev bedre,
droge vi, 5 Baade i Selskab, fra disse Øer, vi havde i Førstningen
godt Veir, men Kl. 6 Eftermiddag kom Norden Vinden igien, og
vi maatte forføie os til Land til et Næs, kaldet Aglertssok. Nogle
kaldet det ogsaa Nimnarsovak; det skyder længst Vester ud paa
denne Kyst og det ligner noget Landet ved Staten Huk med høie
toppede og bare Bierge eller Fielde; i Dalene imellem de lavere
Fielde opholder sig Harer og Rypper. Det er dette Næs eller Halvøe,
som hænger sammen med det faste Land ved den smalle Land
strimmel, som kaldes Iteblik, og som jeg paa Udreisen har omtalt
at man bragte Baaden og Tøiet fra den ene Fiord til den anden ;
men nu var det ikke giørligt at komme derind, da Fiorden var
tilfrosset og vilde rimeligviis ikke tøe saasnart op, da der er mange
Øer i samme, hvilke aftage for Søens Bevægelse, hvorved Isen
kunde brydes og brækkes og derved lettere komme bort, men
her maae den allene bortsmeltes ved Solens og Luftens Virkning.
Norden Vinden vedholdt med haard Kuling, som forhindrede os
at drage videre indtil den 13.; imidlertid forefaldt her kun meget
knap Føde. Jeg kiedes ved at skrive hvad vi maatte udstaae imedens
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vi skiød nogle faae Harer og Rypper, men det var for lidet til nød
vendig Mættelse, og hos vores Selskab var kun lidet at faae, Stormveiret udrettede saameget, at Isen drev ud til Søes.
Den 14. begave vi os igien paa Reisen med 4 Baade i Selskab,
dog om Eftermiddagen reiste sig saa haardt Veir af Sønden, at vi
maatte søge at redde os til Lands og kom til Kitsisunguvit Øerne,
hvilke jeg havde villet søge den 1. i Forhaabning at finde Folk, da
det er en Samlingsplads for Grønlænderne, men et Guds Forsyn
var det, at vi ikke kom dertil den Dag, da vi ingen Folk havde
fundet der og vi vare uomgiængelig omkomne af Hunger. Vi op
satte nu vores Telte her, og man fandt en død Sælhund, den var
ikke frisk, men maatte dog spises. Den 16. stillede Veiret af og vi
ilede med Reisen; Grønlænderne, som vare her med os, bleve efter
for at forsøge Fangsten. Efter at vi mod Aften havde arbeidet os
omtrent 5 Mile frem, tiltog Sønden Vinden, vi vare saa heldige at
møde 2 Kajakker, som ledsagede os i en god Havn ved Fiorden
Koumane, hvor disse Folk boede; vi forbleve over den 17., da
det sneede og frøs skarp, ligesom det havde giort iforgaars og var
til største deel det Sommerveir vi endnu havde havt.
Den 18. fortsatte vi Reisen, men fik Modvind og vandt kun
omtrent 3 Mile, da vi bleve tvungne at søge Land igien. Den 19.
fortsatte vi Reisen og naaede om Aftenen det bekiendte Sted
Sermilliarsok, som er 12 Miile Sønden for Frederikshaab, Folkene
her boede, vare nu taget op i Fiorden paa Lodder Fangst, dog traf
vi nogle Reisende baade Syd og Nord fra. En Grønlænder havde
udspredt det Rygte, at nogle ubekiendte Europæere havde plyndret
et Telt paa Kysten, som giorde Grønlænderne urolige, men det
jevnede sig omsider og de Reisende Nord efter toge Mod at følge
med os. Den 21. blev Reisen fortsadt og vi nærmede os 7 Mile mod
Frederikshaab og forblev Natten over paa Nakselik. Den 22. havde
vi haabet at naae Kolonien, men der paakom Regn og Storm, saa
vi maatte gaae i Land ved Iggarsorsok, 2 Mile derfra, hvor vi maatte
forblive 2 Dage. Den 23. og 24. var det os ogsaa ugiørligt at reise,
da det vedblev at blæse stærkt af Sønden. Vi havde nu været ude
i 10 Maaneder 2 Uger og 4 Dage og imidlertid med vores Dag
regning ikke kommet nogen Dag til kort eller faaet tilovers. Vi
forefandt et ledigt, men megen forfalden Huus, som vi opholdt
os i og trakterede os med et Stykke Sælhundekiød, som vi stegte
i Resten af vores gamle Smør, vi fik dertil noget frisk Spæk og
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kogte os en Kogleare Kaal, som var et stort Traktemente og tak
kede Gud at vi vare komne saa nær.
Den 25. havde vi den Lykke ved Middags Tid at komme til
Frederikshaab og bleve venskabelig modtagne af Præsten Hr. Am
brosius Buch og Kiøbmand Christopher Dalager, som havde afløst
sin Broder Lars Dalager, samt Assistent David Wulff. Skibet
Bergitte var den 13. dennes ankommet til Godthaab, det var tillige
bestemt til at skulle beseile denne Havn, men havde ei endnu
kunnet komme hertil for lis; vi fik Breve derfra. Anders Keisen
tog Afskeed fra mig og drog til Godthaab for derfra at komme
hiem, Peter Jensen tog Tieneste her paa Stedet. Jeg gav dem
Beviis for deres brave Opførelse og den megen Besværlighed, de
havde udstaaet og at de maatte erholde nogen Belønning af høie
Vedkommende. Grønlænderen Ertlue tog Afskeed, men Kesia og
Aglerjut bleve hos mig; jeg belønnede dem med nogle Handels
varer, som var dem lovet ved Udreisen. Jeg selv giorde Regnskab
til Kiøbmand Dalager for de mig anbetroede Varer og den Handel
jeg dermed havde giort.
Nu var mit Forsæt at reise til Kiøbenhavn, paa det jeg kunne
see at erholde noget Udkomme for min øvrige Levetid og for at
fralægge mig de skammelige og nærgaaende Beretninger, som jeg
erfarede, at der af et misundeligt Menneske var giort mod mig
til høie Vedkommende, nemlig at jeg havde foretaget denne Reise
til Øster Bygden, ikke for Opdagelse, men for egen Fordeel, med
saadant mere, for vidtløftig her at tale om, men intet Sted paa
Jorden er Mennesket frie for Bagtalelse og Misundelse. Jeg vil
lade enhver skiønsom dømme af forestaaende eenfoldige, men sand
færdige Beretning, hvad Fordele jeg haver hentet uden umaadelig
Arbeide, Besværlighed og udstandne Farer og ofte havt Mangel
paa Livets første Fornødenheder.
Den som iøvrigt vilde spørge, hvad jeg havde udrettet med
denne Reise, maae det være mig tilladt at svare, at jeg troer uden
Selvroes at torde sige, for dem som kan giøre sig noget virkelig
Begreb om Landets, Farvandets og Klimatets Beskaffenhed, at
have udført alt det der henhørte til Opdagelsen af den saakaldede
Øster Bygd, saavidt det staaer i noget Menneskes Kræfters Magt.
Jeg er passeret hen og tilbage omkring ved den vanskelige og
farlige Staten Huk, som rettelig kan kaldes Døren mellem Vesterog Øster-Bygden. Min Skyld er det ikke, at jeg ikke der har fundet
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det saa meget omtalte og indbildte Canaan; hvor det ikke er, kunde
jeg jo ikke opdage det, men derimod et Land, nu aldeles underlagt
med en evig lis, hvoraf maae i det mindste flyde den Nytte, at
eftersom jeg nu har givet øiensynlig og tilforladelig Efterretning
om dets nuværende sande Beskaffenhed saalangt som jeg har kunnet
komme, saa kan der for Eftertiden spares al videre Uleilighed og
Bekostning at eftersøge den saameget omtalte Øster Bygd der.
Jeg slutter ydermere med den beroligende Overbeviisning,
at formedelst de paa denne Reise fra Begyndelsen til Slutningen
indhandlede 1000 Stykker Ræveskind, for hvilke jeg har aflagt
Regnskab, skulde jeg troe, at Reise Omkostningerne rigelig ere
gienvundne.

Colonien Frederikshaab, d. 4. Julii 1753.
Peter Olsen Wallde.

ANMÆRKNINGER
Indledning. P. Olsen Walløe, Østkystens Genopdager, af Louis Bobé
(Det Grønl. Selsk. Aarsskrift 1917). — Herkomst: G. L. Grove, Kbhvns. Huse
og Indvaanere 1728, 247 311. Olle Walløe, afdanket Matros med Kone og 2
Børn boende Købmager Kvarter 224 Peder Madsens Gang. I Skattemand
tallet 1743 skrives han dog Peder Olsen Walder, siges at have tjent 29 Aar
og oppebære en Pension fra Silkehuset. — Ole Joensen Walløe Skipper i Kon
gens Tieniste, hans Sønnekone er Enke (Krigsskat 1743, 245 SAV). O. J. Walløe
og Hustru Johanne Marie Johansdatters Test, i Sj. Reg. 1755, 150. — If.
J. Severins Skiftepapirer (Viborg) var P. O. Walløe tjenestgørende ved Christianshaab som Ass. 1743, 12 Maj—1748, 2 Aug.
S. 7. Handelskomp. Brevprot. 1747—52 A 35 83 97 179 195 207 226 275.
Exp. Prot. 15 f. Miss. Coll. Prot. 1735—74. Gratialprot. 1765, 15 Maj. Ans.
til Skatkamret 1783, 242. Kbhvns. Aftenpost 1787 Nr. 55 60 61. — I Vartov:
Povl Egedes Anbefaling for P. O.Walløe, stilet til Forstanderen, Etatsraad Sten
derup, lyder: Efter den Rettighed ieg har som Hospitals Præst at indlægge
paa No. 1 af Sal. Steenbuchs Senge har ieg udnævnt Peder Olsen Wallde, en 71
Aars gammel Mand, som uagtet ald god og fornuftig Opførsel har møysommelig og sukkende maatte søgt sit Brød. Denne værdige Christen Mand være da
Ds. Vbhd. paa det beste recomanderet af mig. Fridrichsberg d. 6 Aug. 1787.
(Orig. i Raadhus Ark., Private Vartovsenge). — If. Examinationsprot. ind
bringer P. O. Wallde: 1 Olmerdugs Overdyne, 1 Bolsters Underdyne, 4 do.
Hoved Puder, har ingen Lagener, men maae leye de han bruger; 6 Skiorter,
4 Kraver, 2 Par Manskietter, 5 Halsklude, 2 Tørklæder, 2 do., 1 blaae Klædes
Klædning, 1 grøn do., 1 brun Vest og Kiol, 1 Klædes Rokkelor, 1 rød Plysses
Vest, 1 grøn Silke Vest, 1 sort Underklædning, 1 Kuffert, 1 Skrin. — Hans
Kone er død og har ingen Børn avlet med hende og er ingen Skifte holdet
efter hans sal. Kone, da der ikke var noget for ham eller hans Sted Dotter
at arve, og det lidet der var, beholdt hun. — Ingen Almisse nydt ved Kirke
Sognene.
P. O. Walløes Hustru var Elisabeth Bohn (Forældre: konst. Rektor
i Rønne Peter Bohn og Barbara Agnete Kofoed), f. 1723 f 1786, bgr. 21.
Okt., g. 1° 9. Juli 1750 m. Skipper i Rønne Valerius Hansen, f. 1701 f
1758, bgr. 10. Maj; 2° 9. Febr. 1759 m. P. O. Walløe (Personalhist. Tidsskr. 3 VI 296).
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P. O. Walløes Beretninger om hans Rejser i Grønland er bevaret i føl
gende Haandskrifter:
Det kgl. Søkortarkiv.

A. „P. O. Walløes Reiser i Grønland“ (Rygtitel), indbundne i to Læderbind.
I. uden Titel. Begyndelsen manglede ved Indbindingen, begynder nu: med,
og kom vi beqvemmelig over Fiorden... slutter: saa at Markerne deraf ligesom
haver været skiulte. Men ... Gaar fra 9 Jan. 1748—Aug. 1750.— II... efterat
Flinte Handelen [umiddelbar Forts.] . . . Colonien Friderichs Haab paa
Grønland Dend 4de Julii 1753. — Egenh.
B. Titelblad: Dag Bog som indbefatter den Sydere Deel af Grønlands nu
wærende Tilstand og Beskaffenhed, fornemmelig fra Colonien Friderichs
Haab og til 15ten Miile Østen fra Friderichshaab og til 15ten Miile Østen
for Staten-Huck; tilmed og nogle af Grønlændernes Sædvaner; Saa og
hvad andet som forefaldt at anmærke Imidlertid mand var ude at indhente
Kundskab om den Deel af Landet; ved Peder Olsen Walløe. dat. som forr.
II (indb. som forr.) begynder: Ao. 1751 Da Skibet Birgittha ... Fride
richshaab d. 4 Juli 1753 (omfatter kun Recognosceringsrejsen 1751—53).
— Egenh.
C. En Pakke Udkast til P. Løvenørns Bearbejdelse af Dagbøgerne.
Det kgl. Bibliothek.

A. Titelblad: „Journal eller Dag-Bog indeholdende en Tiid af 22ve Maaneder,
i hvilken efter Høyst Befalning ieg var udsendt paa en Recognoscerings
Reise til den Syderlige Kyste af Grønland og Øster Bygden ved P. O.
Walløe.. Beg.: Jeg havde allerede . . I Aaret 1751 dend 7de May efterat
Skibet Birgitte kaldet... Colonien Friderichs-Haab paa Grønland dend
4 Julii 1753. Peder Olsen Walløe. Egenh.— Ny kgl. Saml. 1976c 4to.
178 Bl.
B. Titelblad: Fuldstændig Uddrag af Handels Assistent Peder Olsen Walløe
egenhændige Beretning om hans Ophold og Reiser i Grønland fra 1739
til 1753. I de sidste Aar med Hensyn til at befare Øst Kysten i den da
havende Formeening at Østerbygden skulle søges paa denne Side af Landet.
Tilstillet det Kongelige Store Bibliothek af P. de Lowenorn, ContreAdmiral 1820. — I. de første 6 Blade ses at have manglet ved Indbin
dingen. Begynder S. 13: i alle Batailler, naar nogen hidsede og strøg deres
Flag . . . slutter havde jeg levet endeel bedre. — 316 SS. Gaar fra 1739—
Okt. 1750. — II (hvori foran Titelbladet, se ovfr.). Begynder: Dette Aar
begyndte (1751) . . . Colonien Frederikshaab d. 4de Julii 1753. P. O. W.
og et Blad med Opt. af Løvenørn om P. O. Walløes Liv. — 212 SS. —
Ny kgl. Saml. 1971 4to.
C. En kort Efterretning om en Recognoscerings Reise til Syder-Deelen af
Grønland og Øster-Bøygden. Tilligemed paa hvad Maade man synes best
dette Sidste, Nemlig: Øster Bøygd kunde findes og opdages igien. Ved
P. O. W. —Egenh. — 40 Bl. Kiøbenhavn den 17 Novembr: 1785. Ped: Ols.
Walløe. — Egenh. Ny kgl. Saml. 1976d.
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Mskr. Add. 4° 437. Fragment.
13 3. Om Beskydningen og Prisetagningen af de 4 hollandske Hval
fangerskibe ved Jakobshavn: Louis Bobé, Hollænderne paa Grønland (At
lanten 1915) og Grønland I. — 3 f. n. Over-Kjøbmand: Mathias Fersleff.
— 15 4 f. n. Welling: Peder Andersen Welling (1717—61), senest Præst i
Skydebjerg. — 3 f. n. Wedzel: Henrik Wedzel (1711—60), senest Præst i
Støvring. — 2 f. n. Bent Jacobsen Lund (1722—74), 1743 Købmand ved
Christianshaab. — 16 7. Kappedæk: Kapitek. — 9 f. n. Alsbach: Laurids
Alsbach (1712—62), senest Præst i Stubbekøbing, g. m. Egedes Datter Kir
stine. — 18 11. Claushavn: Mulig opkaldt efter den hollandske Skipper
Klaes Pietersz Thop, der 1719—32 aarlig var i Diskobugten. — 19 14. Grønbek: Segud Grønbech (1716—61), senest Præst i Tirstrup. — 22 12 f. n.
Böhmer: Friedrich Böhnisch fra Kunewald i Mähren (1710—63), Missionær
i Ny Herrnhut. — 5 f. n. Commandeur: Idtse Aldertsz (G. van Sante, NaamLyst van de Commandeurs, Haarlem 1770, 241).— 2421. Cathers: Dirk
Kater (ib. 211). — 27 1. Sandbay: Sandbugten, ItivdleK, syd for Claushavn.
— 3. Grondich: Cornelis Gronendyk d. æ., sejlede 1719—49 paa Straat
Davis (van Sante, 201). — 10. Jan Classen: Jan Klaasz (ib. 240). — 15. Hos
van Sante nævnes: Christian Symonsz, Jan Roelofsz (1722—55) og Andries
Cornelisz. — 20. Dalager: Christopher Carl Dalager (1726—99), Svoger til
J. Severin, Kbmd. i Christianshaab 1746. — 22. Grønbek: Jochum Grønbech
(1724—67), 1748, 27 Apr. Kbmd. i Frederikshaab i Lars Dalagers Sted til
April 1750, Broder til ovennævnte, Steddattersøn af J. Severin (J. Severins
Skifte, Landsark. Viborg). — 28 4. lisland: TasiussaK. — 314. Tulluartik:
Tuluartalik. — 34 9. Bloch: Niels Brønlund Bloch (1720—92), var 1747—54
Missionær i Christianshaab-Claushavn. — 21. Skrivelsen indført i Sjæll. Reg.
1748, 159. Indlæg mangler. — 36 15. Nohm Fjorden: af Nük. — 23. Ny vak:
Nivåk-Sundet. — 5 f. n. Satorsovit: SatorssuaK. — Kerneliksiorbik:
Kånalagssiorfik, nu Kånala, efter et Sagn, jeg har optegnet paa Stedet,
Navnet paa en Mand, der blev borte her. — 37 3. Kikkartasveitsiak:
KeKertarssuatsiaK. —6. Hvalfiske-Øer, fra 1773 officielt omdøbt til Kron
prinsens Eilænder. — 9. Kippingersungavak: KipingassunguaK. — Autleitsovik: Aulatsivik.— 12. Okaitsene: OKaitsoK. —14. Ikkarasarsoane:
IkerasagssuaK. — Tin isorbinguvak: maa være TiniuterKigssaK, d. e. Stedet
hvor der er Lavvande, grundet. — 6 f. n. Okettolit: OKaitulik. — 3 f. n.
Omenarsuatima: UmånårssuaK. Næsset er Pynten af Iginiarfiks Land
NunatsiaK. — 38 16. Irsessoktok: IsissortoK (Fattighusfjorden), se Giesecke
286. — 17. Akkaluksuit: EKallugsuit (GI. Egedesminde). — 18. Ræfkaal:
Rifkol = UmånaK (Walløes Identificering er urigtig). — 19. Neksutome:
NagssugtoK, Nordre Strømfjord. — 39 12. Neppisene: Om Nipisat og Raadets Hus dér se Grønl. Selsk. Aarsskr. 1916 89 ff. — 1 f. n. Ikkertuug:
IkertöK. — 40 8. Tunnukosanut: TunüngarssoK. — 10. Kangepukkitsok:
KangeK-Grundene, PåkitsoK, Syd for disse. — 14. Hamborgerland = Sermersut, meget sydligere. — 22. Kangerluksovak: KangerdlugssuaK. Om
Weidefjorden se P. Egede, Efterretninger 1788, 229. — 41 17. Narksame:
Narssarmiut. — 18. Omenasovak: Umanåt. — 23. Manitsok = ManitsoK
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— Ny Sukkertoppen. — 29. Akpet = Agpat, Agpamiut. — 42 3. Isortome:
S. IsortoK.— 43 9. Bing: Anders Jespersen Bing (1702—60); 1734 Miss, i
Christianshaab. — 27. Fiskenæs: Angmagssivik (Thorhallesen, S. 35. Grøn
land II 106). — 44 9. Nordre Fiskefjord med Armene Angmagssivik og
NiaKÜngunaK. — 10. Øgrupperne Pisugfik og Satsigsut. — 26. KaKorssuitsorsoK, nu KaKuk; Stenbidersundet. — 45 5. Moltzou: Poul Moltzou (1715—
55), 1741, 25 Apr., Handelsbetjent ved Godthaab; 1743, 13 Juli, Kbmd.
(J. Severins Skifte). Drachard: Christian Drachardt (1711—78), 1739—51
Missionær i Godthaab, Herrnhuter.—46 4. Bech: Johann Bech (1706—77);
1734 Brødremissionær ved Ny Herrnhut. Böhme: Böhnisch, se S. 22. —
47 17. et Skib: se nærmere D. Crantz, Historie von Grönland, 1765, 673 ff.
— 27. Capitainen: Gerritsen, ib. 641, 673. — 48 5. Hans Olsen f 6 Febr.
1781 som Tømmermand ved Sukkertoppen; Sønner: Gabriel og Christian
Hansen. — 6. Rasch: Niels Axelsen Rasch (1707—57), Brodersøn af Ger
trud Rasch, Student, 1736 Kbmd. i Godthaab, 1737 i Christianshaab, medbragte
i 1740 fra Nordlandene 5 unge Karle til Grønland for at kolonisere Landet. —
Andufjord se S. 61. — 27. Setleminne: Sågdlit.— 49 1. Sermiolik =
Sermilik — IkerssuaK (Bredefjord) — SermiligssuaraK (Bredefjords Sermilik)
— KaKortoK. — 4. Karsame: KaersoK. — 15. I ti blik: ItivdleK med Over
gang til UnartoK (se L. 28). Om Stedet se Grlds. hist. Mindesmærker III 807.
Medd. om Grld. XVI 410. — 17. Kap Farvel: de Danskes Kap Farvel
(KangeK, Sermerssok). — 50 21. Sermiolik: se S. 53 6 f. n. — 56 28. Kur
same: Kugssanga (Grønland II 450). —30. Sartlomiut: SardloK Øer. — 31.
Narksame: Narssak. — Agluretsok: Agdlerussat, Yderlandet af Itivdliatssiak, se S. 116. — 57 10 f. n. Dracard, se S. 45, hendes Navn var Rosina
Thieme. — 60 14. Skinner Wahren: Skinderhvalen, MerKuitsoK. — 61 24.
Mønsterpladsen = MarraK, se Giesecke 239; Crantz, S. 13. — 7 f. n., se
S. 48 24; hverken Egede eller Giesecke omtaler denne Fjord, maa vel være
Agdlumersat, med en Nordboruin ved eKaluit (Medd. om Grld. I 35). — 62 9.
NerrutöK: NerutusoK. — 8 f. n. Dalager: Lars Dalager (1722—72), fra
1740 Kbmd. i Frederikshaab, Forf. af Grønl. Relationer (1758), Ny Udgave
ved Louis Bobé (Grønl. Selskabs Skrifter II 1915). — 63 11 f. n. Nakselik:
Narssalik. — 6421. i Naboelauget: NerriaK. — 65 11. Sermiliarsuk:
Sermiligårssuk. Grønlænderne er flyttede fra Sanerut (ved Igdlokuve 20 Grave).
— 15. en Fjord: Nerriak. If. Fabricius Maagehavnen ell. Koomiut. — 1 f. n.
Tikilup: Tigssaluk. — 66 5. Torngarssuk: Tornårssuk. — 6 f. n. Koumane: Kungmiut paa Nordsiden af Kasigialik (Grønland II 324). — 67 12.
I tiblik: ItivdliatsiaK (Nyboes Kanal) se S. 116 10 f. n. — 21. Kitsiksouit:
Kitsigssut Øerne. — 68 28. Setlemeyut: Sagdlumiut, Sagdlit. — Ikkersouit
Ikerssuit. — 8 f. n. Sermiolik = Bredefjords Sermilik. — 69 1 f. n. en
grøn Vig: Ilua bag NunasarnaK ved Tunuarmiut (Dan. Bruun, Medd. o.
Grld. XVI263; Ruingruppe 20). NunasarnaK mener jeg at være identisk med
Nordboernes Solufjöllr. Det vækker strax Opmærksomhed, naar man er kom
met ind i Tunugdliarfik ved sin Form, en langstrakt Kegle, skilt fra det øvrige
Land ved en Dal, der gaar i samme Retning som Fjorden, saa at den synes
at staa ganske isoleret. Efter Grønlændernes og de Danskes Sigende staar
Solen altid paa Fjeldet. Jeg har set det særligt smukt hen imod Aften fra den
saakaldte Thormod Kolbrunarskjalds Hule, som jeg klatrede op i. — 70 6.
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Sillesit: Sidtlisit (Giesecke 36; Medd. om Grid. XVI 272). — 7 f. n. ved en
stor Elv: Kiagtüt. — 71 9. en Plads: Kingua. — 72 14. en Øe: Ruin, der
hører til en Gaard, som ligger midt i Landet bagved Ivsormiut, Ruingruppe 26
(Medd. o. Grid. XVI 277). Medd. af Dr. phil. P. Nørlund. — 75 10 f. n. et
Næs: Et Sted N. eller NV. for Julianehaab paa Fastlandet overfor KingigtoK.
— 77 7. en Bugt: Julianehaab. — 22. Første Vinter: Paa en høj Sten
nær ved den formentlige Tomt af hans Hus foranledigede jeg under mit Op
hold i Julianehaab 1914 indhugget en kort Indskrift til Minde om Walløe
og hans Overvintring her. — 75 10 f. n. et Næs: Nord eller NV. for Juliane
haab paa Fastlandet overfor KingigtoK (Dr. P. Nørlund). — 78 23. innuktorumarsut: af inugtumassoK. — 80 26. Kakoktok: KaKortoK. — 82 1 f. n.
Kangerluarsuk: Kangerdluarssorujuk S. om KangeK. — 83 12. Sartlomiut: SardloK. — 17. Karsame: KaersoK se S. 49. — 84 4 f. n. Ikkermione: Ikermiut 62°17' n. Br. — 85 9. Pusilik = PuissortoK (Medd. om Grid.
IX 116). — 21. Kollosub: KolugssuaK. — 807f. n. Kitsiksorsuit: Kitsigssut.
— 88 11 f. n. et meget høit Field: IsoraKell. AkuliaruserssuaK.—89 11.
Bygninger: Ruingruppe 90 (Medd. o. Grid. XVI 410 ff.). — 22. Katlimione:
Kagdlumiut (ib. VI 122). — 90 2 f. n. Nektoralik: se Grønl. II 551. —
914 f. n. TessiursaK: Tasermiut (Medd. om Grid. VI 132). — 929 f.n.
Frobishers Stræde: se nærmere Medd. om Grid. LIV 416. O. Fabricius
identificerer den med Narssalik Fjorden (Samleren 1787, 113). — 8 f. n.
Arngrim Johnsen: Arngrimur Jönsson Vidalins (1588—1648), Gronlandia,
oversat til Islandsk (1688) udg. 1732 paa Dansk, Historie om Grønland, af A. Bussæus.— 934.Nunnarsorak:NunarsuaK.—13. Iglorsveitsiana: IgdlorssuatsiaK. — 24. Putulik: (Eggers 0), Klippe med Hul i indenfor ItivdleK. — 941.
Senningersoak: SåningassoK. — 13. Tuidlit: Tugdlit.— 15. Ullemeneme:
UlineK. — 95 22. A uar korne: AuarKat. — O me verne: Umivik. — Naviamione:Naujamiut.— 90 11 f.n. Kippingajak: Kipingajak.— 9724. Kikkertok:
KeKertaK. — 7 f.n. Kikkertarsovak: KeKertarssuaK. 3 f. n. Iggak: Ikigait.
— 99 27. Annoetome: AnoritoK (Grønland II 600 f.). — Kangerlusveitsiak: KangerdlugssuatsiaK (Lindenovs Fjord). — 102 16. Kikkertars ooak:
ved Aluk (se S. 97, II f. n.) — 103 2. Kournook: kohiok paa Stræk
ningen kitsigssarmiut — KangeK (Kap Moltke)— AKornamiut (Medd. o. Grøn
land II 603). — 10 f.n. Kippingajak: Kipingajak.— 105 12. Ikkarakseksub: IkerasagssuaK = Prins Christians Sund (Medd. om Grid. XVI 425).
— 108 10. Katlimione se S. 89 22. — 109 7 f. n. Itiblek: ItivdleK Nunarssuit — AlångorssuaK.— 112 21. Karseme se S. 49,80.— 113 5. Sortleit: af
Sordlak, Rosenrod (Rhodiola rosea). Assarutek: af assorut, Løvetand (Leontodon taraxacum). — 12. Umanarsok: Umånarssuk. — 114 10 f. n. Ikkersooit se S. 68. — 116. Setlemeiut se S. 68 25. — 10 f. n. I teblik se S. 67, 12.
— 25. Aglurisok: Agdlerussat avangnardlit. — 117 17. Koumane se S. 66
6 f. n. — 8 f. n. Iggarsorsok: Ikerasårssuk, Smallesund. — 1184. Buch:
Ambrosius Buch (1714—60); 1746—54 Missionær i Frederikshaab. — 5. Dalager: Christopher Carl, se S. 22. — Lars Dalager se S. 62. — Wulf: David
Emmanuel Christian Wulff (1728—1808); 1752 Ass. i Frederikshaab.

STEDNAVNE
(Forkortelser: Ang. = Angmagssalik. C. = Christianshaab. E. = Egedesminde. F. = Frederikshaab. G. - Godthaab. H. = Holsteinsborg. J. = Julianehaab).

Agdlerüssat, J. 56 116.
AgdluitsoK Fjord, J. 49 75 104 107 ff.
112.
Agpat Fjord, S. 41.
Allik (Aluk), J. 97 f. 101.
Ameralik Fjord, G. 43.
AmerdloK, H. 38 ff.
Amitsuarssuk, J. 88 108.
Andufjord = Krabbefjord 48 61.
AnoritöK Fjord 99.
AuarKat, Ang. 95.
Aulatsivik, E. 37.
Baals Revier, G. 45 57.
Biskaja 42.

Christianshaab 13—35. — Laxefjord
28 ff. 36.
Claushavn 18.
EKalugssuit, E. 38.
Fiskefjord, Nordre
NiaKüngunaK,
S. 44.
Fiskenæs, Nordre = Atangmik 43.
Fiskenæs, Søndre, og Fjord 63.
Frederikshaab 26 45 f. 57 59 62 f.
69 118.
Frobisher Strået 63 92.

Ginnungagap 92.
Godthaab 43 57 60 95.
Gravernæs 102.
Grinene 62.
Grundene, H. 40.
Grædefjorden, G. 48.
Grønne Øer, E. 21 33.
Hamborgerland, S. 40.

Hjortetakken, G. 44.
Hvalfiske Øerne =
Eiland 37.
Hunde Øer, E. 33.

Kronprinsens

Igaliko, J. 75 f. 109 113.
IgdlorssuatsiaK, J. 93.
Ikamiut, C. 36.
IkerasagssuaK, J. 105.
IkerasagssuaK, E. 37.
Ikerasårssuk = Smallesund, F. 117.
Ikermiut = Ikerssuit, J. 68 114 116.
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