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Evangeliets første Forkynder blandt Eskimoerne, Grønlands Udforsker og Kolonisator, Hans Povelsøn Egede, fødtes den sidste Dag i
Januar i Aaret 1686 paa Harstad Sorenskrivergaard, beliggende paa
den nordøstlige Side af Hinnøen, Norges største 0. Han holdtes over Daaben
i Trondenæs Kirke, Kristendommens ældste nordligste Grænsefæstning.
Medens Hinnøen ud mod Vaagsfjorden kan opvise en i Betragtning af
dens Beliggenhed Nord for Polarkredsen (68°45'n. Br.) overraskende frodig
Natur, er den mod Syd og Vest præget af barsk Uhygge. Det er Nordlands
havets fraadende Grænsekyst, et endeløst stengraat Øde, hvor Naturens
Overmægtighed og den tre Maaneder lange Vinternat ruger over Livet som
en Mare og fostrer Overtro, Mørkerædhed og Tungsind, skiftende med den
stærke Optakt af Livsglæde i Solskinstiden i det grelle Lys, der rødmer i
Midnatten. Nordlændingenes Sind er en Genspejling af Naturen, en Blan
ding af Fantasteri og Mystik, Længsel efter Eventyr, „gode, kvikke, ofte
lyse Hoveder, uvurderlige som Opdagelsesbetjent og Diplomat,“ Egen
skaber, der tillægges dem af en af Norges ypperste Fortællere, og som alle
genfindes i Hans Egedes sammensatte Natur.
Nordlandet blev ved et Pennestrøg i Christian V.s danske Lov gjort til
et Forvisningssted, hvorhen man sendte Tugthusfanger for at drive Fiske
vær og befolke de øde Steder. Bygdealmuen heroppe var i alle Henseender
Broderstatens Stedbørn.
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Kendskab til Hans Egedes Hjemstavn, Natur og Folkefærd er nødvendig
til Forstaaelsen af Impulserne til hans Livs Høvdingetanke, Genvindingen
af en Provins, der Aarhundreder tilbage i Tiden var gaaet tabt for Guds
Rige og for det norske Herredømme, afskaaret fra enhver Forbindelse med
Omverdenen. En Nordlænding, husvant til Søs og med fjeldvante Fødder,
hærdet fra Drengeaarene i den daglige Existenskamp, ikke en Lavlandsbo
fra en gavmild Himmelegn var skæbnebestemt til at gennemføre dette
Forsæt.
Ligesom Naturforholdene paa Egedes Fødeø opviser store Modsætninger,
rummer ogsaa den Blodblanding, af hvilken Egede er fremgaaet, mærke
lige Kontraster. Faderen, den vidthenvandrede Sjællandsfar fra Lindens
og Bøgens Hjem, Moderen, den senestærke, fodrappe og havfriske Nord
landsjente.
Hans Egedes fædrene Stamrække kan føres tilbage til Hans Jensen Colding, Sognepræst i Vester Egede i tredive Aar indtil sin Død i 1659. Yngst
af hans fem Sønner var Povl Hansen, født 1648, der efter sit Fødested
kaldte sig Egede. Hvad der har ført ham til det fjerne Nordland, vides ikke.
Trange Kaar i Hjemmet har sagtens nødt ham til at nøjes med, hvad der
tilbød sig. Han tog Tjeneste hos Sorenskriveren over Senjens Fogderi, Jens
Pedersen Hind (muligvis en fjern Slægtning), ægtede hans Datter og ar
vede hans Embede. I deres Ægteskab var fem Børn, af hvilke Hans Egede
var den ældste Søn. Kun med yderste Sparsommelighed og Stræbsomhed
var det muligt for Faderen at skaffe Føden til sig og sine. Som Sorenskriver
var han kun aflagt med en ringe Løn, der ydedes ham af Almuen og jævn
ligt svigtede, naar Landets Rigdomskilde, de fossende Sildestimer, udeblev.
Han var henvist til at søge Næringen med Bøssen paa Nakken eller ved
Havfiskeri, et brydsomt og farefuldt Liv, der er bleven sammenlignet med
Arbejdet i Bremerholms Smedje. I sine sidste Aar ejede Egedes Fader to
Jægter, henholdsvis til 9 og 8 Mands Besætning.
Hans Egedes første Lærer i Hjemmet var hans Morbroder Peder Hind,
Kapellan i Trondenæs Sogn. Derefter blev han undervist af Præsten Niels
Schielderup, „en nidkær Mand og sand Israelit“, som dimitterede ham, 18
Aar gammel, til Københavns Universitet med et meget rosende Vidnesbyrd.
Han afsluttede sine Studier med theologisk Embedsexamen efter kun halv
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andet Aars Forløb med det Skudsmaal, at hvo som kendte hans store Flid
og Grundighed, kunde ikke undres over, at han saa ung blev dimitteret fra

Akademiet. Hjemvendt blev Hans Egede Lærer for sine yngre Brødre Jens
og Christian.
Egedes korte Studietid i København faldt i en Brydnings- og Grødetid
inden for det kirkelige Liv herhjemme, Pietismens Indtog og Missionshaabets Opfyldelse. Hans Universitetslærere havde været den renlivede
lutherske Orthodoxis Vogtere, Professorerne Hans Wandal og Hans Bartholin, der som en Samvittighedssag haardnakket bekæmpede den pietistiske
Aandsretning og dens Opfattelse af Missionsgerningen. Han var for ung
og for optaget af det forcerede Examensstudium til at kunne drages ind i
Bevægelsen, om han end var Vidne til de første Trankebarmissionærers
Afrejse fra København. De tyske Theologer, der i det 18. Aarhundrede har
talt Hedningemissionens Sag, og til hvilke Egede støtter sig, er Pietismens
Forløbere. Det er især Johan Arndt, hvis Opbyggelsesskrifter er en Hoved
kilde til denne frembrydende Aandsretning, Philipp Jakob Spener, Pietis
mens Fader, der i sin bekendte Himmelfartsprædiken tidligst og kraftigst
har ivret for Missionssagen, og Christian Scriver, hvis „Sjæleskat“ i dansk
Oversættelse ogsaa herhjemme var en yndet Læsning nær op til Nutiden.
Den af Pietismens Banebrydere, der dybest og længst har paavirket og
grebet Egede, er ubetinget „den meget aandrige, fromme og trohjertige
Lærer“ Heinrich Muller, Professor i Rostock; dennes mest kendte Bog er
„Apostolische Schliiss-Kette“ (1663), en svær Foliant, som Egede førte med
sig til Grønland.

Hans Egedes Fader døde i 1706. Boets Gæld oversteg dets Aktiver, og
Hans Egede var nærmest subsistensløs, da han Aaret efter, kun 21 Aar gam
mel, blev beskikket til Kapellan i Thorsken, Annexsogn til Trondenæs,
beliggende paa Vestsiden af Senjen, Norges næststørste 0, Nord for Hinnøen. Aarsdagen derefter fik han det da ledige Kapellani i Vaagen, paa Østre
Vaagø, Vest for Hinnøen, hvortil hørte flere rige Fiskevaag, deriblandt
Kabelvaag, Lofotens Hovedstad.
Samme Aar Egede blev præsteviet, indgik han Ægteskab med Gertrud
Rasch, Datter af Lensmand og Gaardbruger af Vebbestad, beliggende paa
Kvæøen i Kvæfjorden paa den nordvestlige Side af Hinnøen. Det fejler
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Hans Egede. Malet 1718 i Bergen

Gertrud Rasch. Malet 1718 i Bergen

Sølvkrus,
skænket Hans Egede
af dennes Menighed
i Vaagen

næppe, at Egede fra tidlig Barndom af maa have kendt sin senere Hustru,
der var ikke mindre end 13 Aar ældre end ham. Da hendes i 1704 afdøde
Fader kun efterlod hvert af sine seks Børn 7 Rdl. i Arv, var det i hvert Fald
ikke et Fornuftsparti fra Egedes Side. Kort efter sin Embedstiltrædelse kom
denne i Strid med sin Sognepræst i Lødingen, Jakob Parelius, om de dem til
lagte Kirketiender, som Befolkningen maatte udrede af Indtægterne ved
deres Fiskeri, og om Rettigheden til at prædike i Vaagen Kirke i Fisketiden.
Første Gang denne indtraf, mødte begge Præster i Kirken. Egede overfusede Parelius fra Prædikestolen med forargelige Ord, Skælden og Banden.
Begge indankede deres Sag for Provsteretten. Egede fremkom med et slag
færdigt, med Skriftsteder spækket, i en overmodig og ungdommelig Tone
affattet Indlæg. Han idømtes en mindre Mulkt og fik Paamindelse om at
beflitte sig paa et varligere Forhold til sin Embedsbroder. Under de fort10

Sølvkrusets Laag
med Hans Egede
og dennes Modpart
Præsten Jakob Parelius

satte Stridigheder stod Menigheden paa Egedes Side og bekostede i 1713
Opførelsen af en ny Kirke i Vaagen, hvorefter de forbød Parelius at prædike

her. Denne indgav til Findenæs Provsteret et Klageskrift over de mange
Fortrædeligheder, Egede og „hans ophidsede Almue“ voldte ham. Egede
blev atter idømt en Mulkt og fik fornyet Paalæg om at affinde sig i Minde

lighed med Parelius. Tvistighederne mellem de to Kirkens Mænd fortsattes
i ti samfulde Aar, al den Tid Egede var knyttet til Vaagen. Egedes Uforson
lighed maa ses som Udslag af hans stejle Karakter, men ogsaa paa Baggrund
af hans trange Kaar, hvorom vidner, at han Aar for Aar opføres blandt
Skatterestanterne. Et synligt Bevis paa Menighedens uforanderlige Hengi
venhed er det endnu bevarede vægtige Sølvkrus, som den efter et rigt Fiske
skænkede ham. Det er prydet med tendentiøse Indskrifter og groteske Frem
stillinger af begge Præster i Kirken, hver raabende ud fra sin Prædikestol.
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At Egedes Interesse for Grønland blev vakt, skyldtes, som han ærlig be
kender, kun et Indfald i Forbindelse med Nyfigenhed: „Anno 1708 i Ok
tober omtrent, da jeg endda nyligen var ankommen til Vaagens Præstekald,
der jeg en Aftenstid i Tudsmørket gik for mig selv paa Gulvet, faldt mig
ind, at jeg engang for lang Tid siden havde læst udj Norges Beskrivelse
ogsaa om Grønland, at der sammesteds vare Kristne samt Kirker og
Klostrer etc., men af dem, som har faret paa Hvalfangsten intet noget af
saadant har kunnet erfare.“
Bogen, der bibragte ham denne første Kundskab om Grønland, var Peder
Clausøns „Norriges Beskrivelse“, udkommen i 1632, der giver en Skil
dring af Landet efter „Kongespejlet“, som maatte virke forlokkende.
Om Sommeren mest godt Vejr og dejligt Solskin, om Vinteren ganske vist
ingen Dag. Hvad der dog især paakaldte Egedes Interesse, var Bemærknin
gen om, at Befolkningen engang havde været kristen.
Tid og Lejlighed var gunstig til at indhente Oplysninger. Første Gang i
umindelige Tider var netop et Skib, udrustet af en driftig Reder, opgaaet
fra Bergen og var vendt velbeholdent tilbage. Besætningen kunde berette
om det fjerne Sagnland og deres Handel med de Vilde, som de kaldte de
Indfødte. Gennem sin Svoger, Niels Rasch, der havde faret som Styrmand
paa de nordligste Have, fik han at vide, at Grønlands Vestkyst strakte sig
fra 60° til 74° n. Br., kaldtes Strat David og var beboet af vilde Mennesker.
Den bedste Plads var beliggende paa 64°, dér hvor senere Kolonien Godthaab anlagdes, men den østre Side mod Island, hvor fordum nordiske Folk
havde boet, havde ingen set, fordi det var belejret af Is.
Egede levede i den Tro, at Grønland var et gammelt norsk Skatland og
var ubekendt med, at Nordbobygderne i Aarhundreder havde bestaaet som
et af Norge uafhængigt Samfund. Han betegner derfor stedse de nordiske
Kolonister som „de gamle Norske“ og anvender Tillægsordet nordisk og
nordist. Islænderen E. Thorhallesen taler (1776) om „de gamle Nordmænds
og Islænderes Bygninger paa Grønlands vestre Side“. Den nu brugelige Be
tegnelse Nordboer hidrører fra Værket „Grønlands historiske Mindesmær
ker“ (1845), hvor det udtrykkelig siges, at denne Benævnelse sammenfatter
Islændere og Norske og indføres for at undgaa de idelige Gentagelser af
begge Navne sammen med Tillægsordet „nordisk“.
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Faksimile af første Side af Egedes første Indberetning fra Grønland,
dateret 15. Juni 1722

Grønland blev et Livsproblem for Egede og opfyldte ham med „Tvivlraadighed, Sindets Forstyrrelse“. I Aarene 1710-11 indsendte han til Bis
perne i Bergen og Trondhjem samt til Kongen udførlige Betænkninger om
Midler og Veje til de hedenske Grønlænderes Omvendelse. I disse Indlæg
paaberaaber Egede sig med sin grundige, ved ivrigt Selvstudium erhver
vede Bibelkendskab talrige Skriftsteder, der paabyder Evangeliets For
kyndelse blandt Hedningene. Hertil knytter han en Række Udtalelser i
samme Aand af nyere protestantiske Theologer og henviser til den Frem
gang, den danske Mission i Ostindien har haft.
Sit seneste, vidtløftige Forslag til Grønlændernes Omvendelse har Egede
indsendt til Kongen December 1711, og det naaede i hvert Fald frem til at
blive behandlet to Gange i Konseillet sidst i Januar 1713. Udfaldet af dettes
Betænkning blev en Fortrøstning til bedre Tider og Fredens Atterkomst.
„Saaledes blev da,“ skriver Egede, „mit gode Forsæt Aar efter Aar forhalet
og opsat.“ Hertil kom fra Venners og Uvenners Side Uvilje mod hans Pla
ner, som han dog ikke vilde opgive. I Januar 1715 forfattede han en „Apo
logi“, hvori han afvejer Grundene for og imod sit Forehavende. Denne
Redegørelse har sikkert været trykt og udsendt som Flyveskrift.
Egede betvivlede, at de, hvem han havde overgivet sine Memorialer til
videre Anbefaling, havde bevist den rette Iver og Alvor. Han indsaa, at
videre skriftlige Henvendelser fra den Afkrog af Verden, han var bundet
til, vilde være frugtesløse, og at han kun gennem det levende Ord paa rette
Sted havde Udsigt til at føre sin Sag frem.
I 1717 indgav Egede da Ansøgning om Afsked fra sin Præstegerning.
Pint af Tvivl om, hvorvidt han handlede forsvarligt i at sætte sig og sin
Families Velfærd paa Spil for et dumdristigt Forehavendes Skyld, fandt
han nu Trøst og Opmuntring i sin Hustrus faste Tro paa, at han skulde
følge et helligt Kald. I Juli 1718 holdt han Afskedsprædiken for sin Menig
hed ud fra Texten i Korintherbrevet 10, v. 16: „Vi have ogsaa Haab om at
prædike Christi Evangelium for dem, som bo paa hin Side af Eder.“

Ophold i Bergen

planer og Rejseforberedelser
Det grønlandske kompagnis Oprettelse

Afrejse

*
Eedes Lid stod først og fremmest til Bergen. Hos Stadens driftige
g
Købmænd, af hvilke et Par faa Aar før havde sendt Skib til Grøn-

land, ventede han at finde Forstaaelse og Støtte for sine Planer.
Efter mange Genvordigheder kom han om Efteraaret til Bergen, hvor alle
havde hørt om hans Forehavende. Stemningen var ham ikke gunstig. Nogle
mente, at han var galen, andre, at han led af Syner og Aabenbaringer. Hans
Henvendelser til de indflydelsesrigeste Mænd i Byen var forgæves. Saa
længe Krigen varede, og de slette Konjunkturer holdt sig, maatte Sagen
stilles i Bero. Ganske enkelte var ikke uvillige til at sende Skib op til Grøn
land, naar der atter blev Fred, og de kunde faa Støtte hos Kongen.
I sin rastløse, agitatoriske Iver og Opfindsomhed udsendte Egede i Slut
ningen af Aaret et flammende Opraab til „Alle Jesu Christi Elskere udi
alle Stænder“, men især til Bergens fornemme Borgere, der var de nærme
ste til at besejle Grønland. I dette „Velment Forslag og Opmuntring til De
Hedenske Grønlænderes Omvendelse“ stiller Egede Deltagerne i dette
Forehavende „utrolige Herligheder“ i Udsigt, Mineralier og Bjergværker,
hvorom kunde læses i „Norriges Beskrivelse“. Han griber endog til saa
plumpt et Middel som at fremdrage Fablen om Frobishers Fund af Gulderts, af hvilket Søfareren skulde have hjemført 300 Tønder fra det Gamle
Grønland, og samme Fordele kunde man vente sig af „Strat David“, det
nye Grønland. Et første Forsøg paa Landtagning burde gøres ved at efter15

lade en Snes resolute Mænd i Landet med fornøden Proviant, Husmateri
aler og Købmandskab. Senere kunde man som i Canada og Ny England op
føre Kasteller til Værn mod de Vildes Overfald.
Heller ikke dette Nødskrig, der ingenlunde virker tiltalende, gav noget
Udbytte.

Kong Carl XII’s Fald den 30. November 1718 gav Egede Haab om en
snarlig Fred, og i Foraaret derefter rejste han til København for at tale sin
Sag for Kongen og Missionskollegiet. Frederik IV’s Afrejse til Norge den
22. Juni satte Egedes Taalmodighed paa en haard Prøve. Imidlertid ud
arbejdede han udførlige konkrete, til Kongen og Missionskollegiet stilede
Forslag til Missionen paa Grønland. Ved Kongens Hjemkomst fremførte
Egede ved en Audiens sin Sag og opnaaede Tilsagn om, at der vilde blive
givet Stiftamtmanden og Magistraten i Bergen Paalæg om at opfordre de
stedlige Købmænd til at tage Grønlands Besejling under Overvejelse. Hvis

et Interessentskab kunde danne sig i dette Øjemed, vilde det kunne paa
regne Støtte fra Kongen, navnlig i Form af Tildeling af Privilegier.
Ventetiden i Bergen nyttiggjorde Egede paa forskellige Maader, dels ved
at bistaa Byens Præster i alle kirkelige Handlinger, dels ved praktiske
Sysler, som han kunde finde Anvendelse for i Grønland. Han lærte Landmaaling for at kunne optage Kort, hos en Guldsmed øvede han sig i Smelt
ning, men især var han optaget af at studere alkymistiske Skrifter. Som
saa mange af hans Samtidige var han fordybet i Problemet om de Vises
Sten. Dette Problem slap han ikke i Grønland, og endog i sin høje Alder
dom syslede han med kemiske Experimenter. En Tid lang drømte han om
Muligheden af at kunne fremstille Guld, ikke til egen Fordel, men for at
komme i Besiddelse af Midler til sin Grønlandsfærd. De Forsøg, han fore
tog paa egen Haand, afstedkom dog, som han aabenhjertig bekender, kun

„Møje, skidne Fingre og dertil nogle Pengers Forlis“.
I Bergen fandt Egede ogsaa Stunder til at danne sig en samlet Forestilling
af den spredte historiske Viden om Grønland, som han i Aarenes Løb og
særlig i København havde indvundet. Af let tilgængelig Litteratur kendte
han foruden den førnævnte „Norriges Beskrivelse“ Lyschander's rimede
„Grønlandske Chronica“ (1608) og den islandske Historieskriver Thormod
Torfæus’ lille, af et Kort ledsagede Skrift, der indeholder et Udtog af de
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islandske Annaler. I København havde Egede haft Adgang til en ud
førlig haandskreven Fremstilling af Grønlands Historie, forfattet af

Torfæus’ Landsmand, den lærde Rektor Arngrimur Jonsson Vidalin (1703),

en Hovedkilde for Egedes Viden om Besejlingen af Landets Vestkyst. Den
engelske Søfarer John Davis, efter hvem Grønlandsstrædet har faaet Navn
- i det hollandske Skippersprog forvansket til „Strat Davids“ - landede paa
sin første arktiske Rejse (1585) netop paa det Sted, hans „Harbour of
Hope“, hvor Egede fandt sin første Ankerplads. Af de danske Expeditioner
til Grønland er særlig kendt den, der lededes af Godske Lindenov (1605),
som gik i Land nær ved det nuværende Anlæg Fiskernæsset, hvor han
røvede to Indfødte. Fra den ypperlige „Styrismand“ James Hall’s tre Rej
ser under dansk og engelsk Flag (1605-12) hidrører det første Kortrids af
Grønlands Vestkyst. Hall var inde i Godthaabsfjorden, som han efter sin
Manager, Richard Ball, kaldte Balis River, forvansket til Baals Revier, et
Navn, der har holdt sig lige op til Nutiden. Den seneste Indsats fra dansk
Side i Besejlingen af Grønlands Vestkyst i det 17. Aarhundrede var de tre
Expeditioner, en københavnsk Rigmand udrustede i Aarene 1652-54. Skibs
kaptajnen, David Dannet, kom ogsaa ind i Godthaabsfjorden, hvorfra han
hjemførte fire Grønlændere, hvis Portrætter blev malede og ophængt i
Kongens Kunstkammer, nu i Nationalmuseet, og som gav Egede den første
Forestilling om Grønlændernes Udseende, deres Klædedragt og Vaaben.
Torfæus og Vidalin stod skarpt overfor hinanden i Spørgsmaalet om, hvil
ken Kurs man burde vælge for at opsøge Østerbygden. Medens Torfæus
holdt paa, at det maatte ske fra Island tværs over til Østkysten, hævdede
Vidalin, at det kun kunde ske, hvis man sejlede ned langs Vestkysten, som
man kendte, og videre omkring dens Sydspids i nord-nordøstlig Retning.
Denne sidste Anskuelse bifaldt Egede tidligt, men først langt om længe
skulde den føre til Østkystens Genopdagelse.
Et Aarhundrede før Egede havde det hollandske „Nordiske Kompagni“s
Skippere taget Vestkysten fra 60°-66° n. Br. i Besiddelse i Generalstaternes
Navn. Fra 1634 foreligger et hollandsk Kort over denne Strækning med
Navne paa Forbjerge, Fjorde, Bugter og Havne, af hvilke flere har holdt
sig til den Dag i Dag, bl. a. Benævnelsen af Landets Sydspids, opkaldt til
Ære for Generalstaterne Statenhuk („Hukken“), og flere Navne paa Lo-
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kaliteter i Diskobugten. Hollændernes rige Udbytte af Jagten paa „Havets
Kæmper“, de nu saa godt som uddøde Grønlandshvaler, fristede køben
havnske Handelsmænd til Oprettelsen af et dansk-grønlandsk Kompagni,
der fik kongeligt Privilegium paa Besejlingen af Landet, Vest- og Østkysten
og ind i Strat Davis. Der sendtes i 1636 to Skibe op i Strædet; de handlede
med de Indfødte og hjemførte en Ladning formentlig guldholdigt Erts, der
ved Undersøgelsen viste sig at være værdiløst Glimmer.
Fra Freden i Utrecht i 1713 begynder Hollændernes regelmæssige Besej
ling af Grønlands Vestkyst. Byttehandlen med de Indfødte var en indbrin
gende Biforretning. Mod Nytte- og Luksusartikler saasom Skjorter, Hoser,
Vanter, Messingkedler, Knive, Fiskekroge, Legetøj og Flitter tiltuskede
Hollænderne sig Spæk, Hvalbarder, Ræve- og Renskind. Efterhaanden
blev Bøsser den mest søgte Byttegenstand. Hollændernes indbringende
Grønlandstogter satte Spor i den samtidige Litteratur, især gennem to af
en grundig Kender af Landet, Styrmanden Feykes Haan, udgivne Smaaskrifter, det ene en Vejledning i Vestkystens Besejling, det andet en Be
skrivelse af de Indfødtes Levesæt og Skikke. Det første indeholder særlig
for Diskobugtens Vedkommende saa nøjagtige Kursforskrifter, at man
endnu kan sejle sikkert efter dem. Skrifterne, der udkom 1719-20, tjente
de opgaaende hollandske Grønlandsfarere som Rejsevejledere og fandt stor
Afsætning. Den Bergensskipper, der førte Egede op til Grønland, havde

begge Skrifter med sig, og de var medbestemmende for det Sted, hvor han
skulde søge Land. Hollændernes Kort var retledende for deres Fangst- og
Handelscentrer paa Strækningen fra den 64° n. Br. Nord efter, men ikke
for Kysten Sønder paa.
Af større Værd end alle de Oplysninger om ældre Grønlandsrejser, Egede
eftersporede i trykte og skrevne Kilder, maatte de mundtlige Efterretnin
ger være, som han indhentede fra de Redere og Skippere i Bergen, der her
fra i de nærmest forudgaaende Aar havde besejlet Strat Davis.
Æren for Iværksættelsen af Sejladsen og Handelen paa Grønlands Vest
kyst tilkommer den foretagsomme Købmand og Skibsreder Hans Mathias
fra Kjerteminde. Ingen kunde mindes, at nogen fra Bergen havde vovet
Farten paa Grønland, førend han i 1708 sendte Skib derop for at under
søge Mulighederne for Handel paa Grønland, „at ikke Hollænderne alene
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Hiob og hans Datter Kabelau, Kvinderne Gunneling og Sigoko,
de af David Dannet 1654 fra Grønland hjembragte Indfødte.
Efter Maleri, udført 1654 i Bergen

skulde bemægtige sig Trafiken, da dette Land fordum havde været henlagt

under Danmarks og Norges Riger“. Skibet kom lykkelig op og vendte til
bage med en ret betydelig Returlast af Spæk, Sæl- og Renskind. I Aarene

1710-14 udrustede Mathias atter Skibe, hvert andet Aar endog to. Sidste
Aar havde han det Uheld, at det ene Skib forliste totalt under Vejs til
Frankrig, det andet forulykkede under Skaanes Kyst.
Af sin Svoger fik Egede at vide, at den bedst kendte Del af Landet laa
paa den 64. Breddegrad og havde samme Klima som Nordlandene, derfor
ogsaa sundt og beboeligt. Jorden kunde dyrkes med Korn, og Fiskeriet gav
god Næring. I sin Redegørelse af 1711 omtaler Egede, at han vilde gaa op
med et af Mathias’ Skibe sammen med nogle Studenter, som kunde „kon
versere“ med Hedningene for at lære deres Sprog.
Hans Mathias’ Medinteressent var Kaptajn N. C. von Bdrenfels, der fra
1711 og de næstfølgende Aar havde Skibe i Davisstrædet, og som drev
Tuskhandel med de Indfødte. Ogsaa han mistede 1714 et Skib, der blev
knust i Isen, hvorefter Farten paa Grønland blev indstillet.
Frugten af Egedes Københavnsrejse var Udstedelsen af det kgl. Reskript
af 17. November 1719, der paalagde Stiftamtmanden og Øvrigheden i Ber
gen at indkalde derboende Købmænd for at høre deres Mening om, hvor
vidt Handelen paa Grønland kunde drives med Fordel. Endvidere skulde
der spørges, om nogle af Købmændene havde besejlet Landet og vilde
iværksætte Handelen. Endelig maatte Kaptajn von Bårenfels og Skipper
Christen Hansen, der ifølge Egedes Beretning havde besejlet Landet, for
høres, om de kunde give Forslag til Handelens Fortsættelse. Et Møde blev
berammet 8. Februar paa Raadstuen, hvortil var indkaldt Købmændene,
Egede, Kaptajn von Bårenfels og de Skippere og Styrmænd, der havde
faret paa Grønland. De afgivne Udsagn var indbyrdes modstridende og til
Dels intetsigende. Skipperne frygtede for at blive befalet til at gaa op til
Grønland og endog forblive dér, hvis de talte godt om Landet, hvorfor de
gik fra deres tidligere Udsagn og skildrede det i de sorteste Farver. Alle
Købmænd udeblev og frafaldt deres forhen fremsatte Tilbud.
Alt Haab syntes nu at være ude. Vinter og Sommer gik, uden at Egede

fik den mindste Opmuntring. Man søgte gennem hans Hustru at faa ham
til at opgive Sagen. Hun stod dog trofast ved hans Side. Hvad Gud vilde, og
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hendes Mand vilde, det var hun fornøjet med. Følgen blev, at Folk om
sider ansaa dem begge for at være galne og forheksede.

Endelig lykkedes det Egede i Maj (1720) at formaa otte af Stadens mest
velstaaende og ansete Mænd til i Forening med andre Medinteresserede at

erklære sig villig til med Kongens Bistand at genoptage Farten paa Strat
Davis. I deres den 4. Juni daterede Andragende til Kongen udbad de sig
Monopol og Frihandel paa Landet samt Eftergivelse for Told og Konsum
tion for alle opsendte Varer og Proviant, ligesaa for Returladninger. Til
Forsvar mod mulige Overfald af de Vilde maatte der til Stadighed holdes
en Garnison paa 30 Mand. Uden et kongeligt Forbud mod Hollændernes og
andre fremmede Nationers Handel paa Kysten og navnlig under Land vilde
intet Handelskompagni kunne trives. I en Følgeskrivelse hævdede Egede
Kongens historiske Ret til at udstede et saadant Forbud, gældende for
Handel og Hvalfangst indenfor 3-4 Mile fra Land.
Langt om længe tilgik der Ansøgerne Meddelelse om, at Regeringen be
vilgede dem Privilegier, Frihed for Told- og Konsumtionsafgifter samt
overlod dem 30 Mand af Militsen til Besætning. Derimod nærede man Be
tænkeligheder ved at udstede et Forbud mod fremmede Nationers Sejlads
paa Grønland, inden Landet var taget i Besiddelse, og Kolonisterne havde
sat sig i Forsvarstilstand. Egede var endnu ved Aarsskiftet i pinlig Uvished
om de nærmere Forhold ved hans Opgang til Landet, hans gejstlige Stilling
og Subsistens. Den 16. Januar henvendte han sig til Kongen og Missions
kollegiet med Bøn om lovlig Beskikkelse og Tærepenge, da han agtede at
følge med det nydannede Kompagnis Skib til Grønland og blive dér Vinte
ren over. Siden sin Afgang som Præst havde han opbrugt sine smaa Midler.
Det havde været hans Broder Christians Hensigt at følge ham, men denne
var, da Sagen trak i Langdrag, bleven hindret deri.
Imidlertid havde fremstaaende bergenske Købmænd dannet et Inter
essentskab til Besejlingen af Grønland og saaledes hævdet deres Bys ære
fulde Handels- og Skibsfartstraditioner. At Foretagendet var forbundet
med Livsfare for dets Udøvere, store Bekostninger og en højst tvivlsom
Rentabilitet stod alle klart. Der meldte sig ialt 48 Participanter af alle
Stænder, som tegnede sig for et samlet Beløb af 5108 Rdlr. i Portioner af
300-50 Rdlr. Egedes Bidrag var det første og blandt de største. Han ses
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ogsaa at have betalt Beløbet i tre Rater. I Begyndelsen af 1721 valgtes en

Direktion, bestaaende af 4 Medlemmer, med Raadmand Magnus Schiøtte

som første Direktør. Man vedtog at udruste tre Skibe, en tremastet, isfor-

hudet Krejert „Haabet“, bestemt til at overføre Egede og hans Familie og
det til Overvintring bestemte Mandskab, samt en Hukkert og en Galiot.
Skibsbesætningen paa „Haabet“ bestod af ialt 11 Mand, dels fra Bergen
og Omegn, dels fra Nordlandene, deriblandt en Baadsmand, en Tømmer
mand, en Kvartermester og en Hovmester. Landfolkene, ialt 25 Personer,
der skulde grundlægge Kolonien, var Folk af forskellige Professioner; tre
Kvinder var bestemt til at bistaa ved Husholdningen. Endvidere fulgte
med som Bogholder Hartvig Jentoft, en Præstesøn fra Lofoten, og en Skibs
kirurg. Foruden Egede og Hustru med deres 4 Børn, den 12aarige Povl, den
to Aar yngre Niels og de to Smaapiger, Kirsten og Petronelle, henholdsvis
i deres 6. og 5. Aar, rummede Skibet ialt 44 Personer.
Som „Opperhoved“ - Betegnelsen laant fra Ostindien - paahvilede det
Egede at lede Arbejdet ved Anlæg af Kolonien, Handelen og Fiskeriet.

Naar han fandt det fornødent, skulde han sammenkalde et Raad, bestaaende
af ham, Skipperen, Bogholderen, Styrmanden, Baadsmanden og Kokken,
som skulde dømme efter Loven ombord og i Land. Da Hensigten med
Togtet var „Christi Ords sande og rene Lærdoms Forplantelse“, maatte
Egede og alle med ham forpligte sig til at omgaas de Indfødte med „al
Skikkelighed og Lemfældighed“. Tærning- og Kortspil var forment, Svær
gen og Banden samt Udebliven fra Gudstjenesten skulde straffes med
Bøder. Skipperen fik Tilsagn om Andel i de indhandlede Produkter, men
det var ham og Besætningen forbudt at handle privat med de Indfødte.
Føreren af „Haabet“ havde Ordre til at sætte Kursen Norden eller Sønden
om Færøerne uopholdelig til Strat Davis og at kaste Anker paa 64° 15' paa
et af Egede nærmere udpeget Sted, hvor Skibet skulde udlosses og Vinter
huset opføres.
I Betragtning af det knappe Skibsrum og Kompagniets begrænsede
Pengemidler var der medgivet Skibet en god Forsyning af Materialer, Husgeraad, Proviant og Byttevarer. Af Mundforraad kan nævnes Rug- og
Hvedemel, Byggryn, Malt og Humle, Smør, Ost, Ærter, Saltkød, Flæsk og

Klipfisk, haardt og fint Brød. Der medfulgte paa Ankre Rødvin, Anis-
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brændevin, Franskbrændevin og almindelig Brændevin. Byttevarerne be
stod af Blik- og Messingkedler, den af Grønlænderne mest attraaede Brugs

genstand, Blikbægere og Snusdaaser, alskens Knive, Skjorteknapper, Sy
ringe og -naale, Knappenaale og Maatter. Da man vidste, at et Bergenskib

i 1713 havde afsat et stort Parti Kvindepynt og Børnelegetøj, opsendtes
rigeligt Guld- og Sølvflitter, Ringe og især kulørte Glaskoraller, som nu i
to Aarhundreder har udgjort Grønlænderindernes mest karakteristiske

Prydelse, Fløjter og allehaande Nürnberger Dukketøj.
Galioten, der skulde ledsage „Haabet“, undersøge Beliggenheden af den
planlagte Koloni og bringe Rapport hjem om dennes Tilstand, var kun
bemandet med Skipper, Styrmand, tre Matroser og en Skibsdreng. Huk
kerten var udrustet til Hvalfangst i Diskobugten og havde 12 Harpunerere
med Lænsere, Harpuner, Spækfade og Chalupper ombord. Paa Hjemrejsen
skulde den følge Kysten og opsøge de to andre Skibe og bringe Bud om
deres Skæbne.
Efter ti Aars aldrig hvilende Kamp mod Hindringer af enhver Art havde
Egede sit Livs Iliade bag sig. Lige til det sidste sattes dog hans Taalmodighed paa Prøve. Først den 15. Marts fik han Budskab fra Missionskollegiet,
at Kongen med det første vilde udstede et Kaldsbrev for ham og bevilge
ham et aarligt Salær af 300 Rdlr. og 200 Rdlr. til Udrustning.
Den 12. Maj stævnede „Haabet“ og Galioten ud fra Bergens Fjord. Efter
4 Ugers Sejlads fik de ved gunstig Vejr og Vind Statenhuks forrevne

Klippeland i Sigte, „et fælt og ret gyseligt Land“, som Egede udtrykker
sig. Her kom de i Drift i Isen, og en stærk Storm satte ind. St. Hansdag var
Skibet i største Fare, skruet fra alle Sider af Isen. Fra Galioten blev der
givet Signal, at den havde lidt Skade. Skipperen paa „Haabet“ tabte Ho
vedet og raabte ned til Gertrud Rasch og Børnene, at de maatte berede sig
til Døden. Egede stod paa Dækket og talte Skibsfolkene Mod til. Henimod
Midnat stilnede Stormen af, og Isen var som fejet bort. Den 2. Juli, da
Skibene kun var otte Mile fra Land, mødte de et hollandsk Skib, hvis Fører
lovede at tage Brev med hjem og, uden at ane Rækkevidden af sin Imøde
kommenhed, overlod Egede en Mand, som lodsede de vildfarne Skibe i Havn.
Det grønlandske Yderland kan ved det første Syn ikke have over
rasket eller skræmmet Nordlændingen. Snarere har Egede opfattet det som
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hjemmevant. Skærgaarden med dens Mylder af Øer, Klippeholme, udviskede
af den voldsomme Brænding, isskurede Granitkupler, der dukker op af
Havet som Bølgebrydere. Paa begge Sider af Sejlløbet ind til Godthaab
møder Øjet sparsomt bevoksede Klipper med Mostuer og Græsterrasser.
Fjordene oplives af brede Dalstrøg, Kærstrækninger, solaabne Pletter, be
vokset med Enebærkrat, Krækkebær, Vidjer og Pil.
Den hyppige Taage, der vanskeliggør Besejlingen af det urene Farvand
ved Godthaab, lysnede, da „Haabet“ satte Kursen mod Land.
To Mile fra Kysten saa Egede de første Grønlændere i tre Kajakker.
„Deres første Anblik,“ skriver han, „kom mig meget miserabel for.“ Hans
Medynk ved Synet af de Indfødte kan dog næppe tages bogstaveligt, da
deres Ydre maatte være ham bekendt fra Afbildninger, trykte Beskrivelser
og mundtlige Beretninger fra norske Grønlandsfarere. En almindelig nor
disk Racetype kunde han derfor ikke vente at finde paa denne saa vel
kendte Strækning af Vestkysten.
Egede var hjemmefra naaet til den Erkendelse, som han ogsaa siden
stedse fastholdt, at de paa Vestkysten boende Grønlændere var Efter
kommere af de Indfødte, der ifølge de islandske Beretninger havde over
faldet og udryddet alle i Vesterbygden bosiddende Nordboer. Dog tænkte
han sig Muligheden af, at nogle af disse kunde have blandet sig med
Grønlænderne. Et Bevis for en fælles Nedstamning mente han at finde
i nogle norske og latinske Ord, der forekom i det grønlandske Sprog.
Maaske har han ogsaa fundet Støtte for sin Opfattelse i de arisk prægede
Fysiognomier, han nu og da saa, skønt det maatte ligge nær at tilskrive
dem Blodblanding med fremmede Skippere. Lige til sin Død var Egede af
den Overbevisning, at den gamle Østerbygd „endnu stod ved Magt“, i alt
Fald i Christian IV’s Tid, og at dens Befolkning var „af pure nordisk Extraktion“. Selv da han kort før sin Hjemgang af rejsende Indfødte sønderfra erfarede, at Østkysten nordefter op til samme Højde som Godthaab
(64° n. Br.) var befolket af Grønlændere, der jævnlig gjorde den lange Rejse
omkring Landets Sydspids for at drive Tuskhandel, fraveg han ikke sin
Mening. Da Østlændingene paa deres Togter gik langs Havsiden, var det
forklarligt, at de ikke havde truffet Spor af fordum nordisk Bebyggelse, da
en saadan ligesom paa Vestkysten maatte søges inde i Fjordene.

POT. PAUL HANSEN

Fjordgrenen Amitsuarssuk i Godthaab sfjorden. Udsigt mod Storøen.
I Forgrunden Krat af Pil og Graael samt Bevoksning af Ledum

Ankomst til Grønland

første Indtryk
¥

Godthaabsfjordens Land beherskes af de to brækronede Fjelde,
„Hjortetakken“ med dens Gletschertinde, og „Sadlen“ med dens
lange, skarpe Rygning. Begge kan ses i en Afstand af 150 km og
gør Indsejlingen til en af de prægtigste langs Kysten.
De Grønlændere, der hørte hjemme i den Egn, hvor Egede slog sig ned,
var overfor Fremmede de samme stilfærdige og undselige Folk, som man
endnu træffer dem paa afsides Bopladser. Ved Arbejdets og Udbyttets De
ling efter nedarvede Vedtægter og en gennemført Frihed og Lighed var
de kommet Idealet af et kollektivt Samfund saa nær som muligt. Be
undringsværdige i deres Tilpasningsevne overfor Landets Natur og Livsvilkaar, som den ytrer sig i deres Bosæt, Klædedragt og Husgeraad. Op
findsomme i Fremstillingen af deres enkle og dog saa snillerige Vaaben og
Redskaber, som især ved deres uforlignelige Befordringsmidler, Kajakken
og Konebaaden, hvormed de roede langs Jordens vildsomste Kyst gennem
Braadsøer og over trædske Skær og Grunde, behændigt smuttende forbi
svømmende og kæntrefærdige Isbjerge og Isskodser.
I animalsk Velvære, i Sommerens Madglæder og Rejselyst var Grønlæn
derne som Naturens Børn Lykken næst. Livsfaren, der er knyttet til deres

haarde Kamp for Tilværelsen, gav dem dog et vist tungsindigt Præg. Om
Aftenen, efter Dagens veloverstaaede Besvær, lønnet med en god Fangst,
slap de Gækken løs i ubændig Lystighed. Sagn og Sange var deres Ad27

Udsigt fra Hans Egedes Boplads paa Haabets 0

spredelser i Vinteraftenerne. Hovedmotiverne i deres primitive Digtning

var Natur drifternes Tilfredsstillelse, Fangerærgerrighed og en umiskende
lig Naturglæde. I Nidviser og Sangdyster til Trommeledsagelse bilagde de
deres Trætter. Adskilligt tyder paa, at de Vestgrønlændere, Egede lærte at
kende, var i Tilbagegang, vitalt og sundhedsmæssigt. Brystsygen, der alle
rede i Egedes Tid betegnes som Folkets Arveonde, havde faaet Tag i Be
folkningen. Udbredt var Kajaksvimmelheden, en Form for Nervøsitet, der
krævede mange Ofre. Skørbug og Øjensvaghed forekom hyppigt. Den en
sidigt overfede Kost afsatte Kæmpebylder. Sult og Nød herskede tit i deres
Vinterhuse, naar Lamperne sluktes i Hytterne, intet at koge eller tørre
Klæderne med. Til Trods for Skyggesiderne i deres Tilværelse fik Frem
mede det Indtryk, at Grønlænderne dog var et lykkeligt Folk.
Det nuværende, saakaldte Godthaabsdistrikt med dets Ørige og Fjordkomplexer, Egedes stationære Opholdssted i de femten Aar, han tilbragte i
Grønland, gjaldt paa hans Tid for at være det bedste Madsted og mest be28

Dammen paa Haabets 0

færdede Strøg paa Vestkysten. Øhavet med dets Mylder af Ederfugle, Alke,

Skarver og Maager. De dybe, grønklædte Fjorde og Sletter med Rensjagt,
Lakseelve og Sildefiske, tillige Findestedet for den til Forarbejdelse af
Lamper og Kogekar uundværlige bløde Vægsten. Et rigt Udbytte gav Sæl
trækket i det nære, snævre Sund, hvor Dyrene søgte ind i Flokkevis og blev
jaget op paa Bredderne som et let Bytte, endog for Drenge, der ihjelslog
dem med Stokke. Med Undtagelse af Hvalfangsten afgav Egnen saaledes de
gunstigste Betingelser for en Jæger- og Fiskerbefolknings Tarv. Hertil kom
Rigdommen af Drivtømmer, der førtes hid fra Sibiriens fjerne Kyster. Det
sejge Flydetræ tjente Grønlænderne til Udskæringen af Flitsbuer, til
Bræddebelægning af deres Huse og til Vinterbrænde.
De mange Fejlslutninger og Uvederhæftigheder, der kan paavises i den
omfattende biografiske Litteratur vedrørende Egede, skyldes fortrinsvis
Ukendskab til Naturen, Befolkningen og særlig de klimatiske Forhold i de

Egne af Grønland, hvor hans Livstraade spandtes. Egede selv har taget det
29

stedlige Vejrlig i Forsvar overfor de ugunstige og misvisende Domme, som
Samtid og Eftertid har bragt i Omløb. „Gud til Ære og Lov kan jeg sige,“

lyder hans Ord, „at Grønland for mig og mine har været et sundt Land og
et godt Klima. Man gør derfor det arme Grønland Uret, at man udraaber
det for saa slemt og usundt, hvor Folk ikke kan leve.“ Andet Steds hedder

det: „Jeg haver ikke befundet mig anderledes her end som udi mit eget
Fødeland.“ Medens Egede i sin Hjemstavn var født og opvokset under en to

Maaneder lang Vinternats Mørke, hvor Solen ikke viser sig paa Himlen,
kom han i Grønland ikke til at opleve Polarnattens Mulm, eftersom han paa
sine Rejser ikke naaede op over Polarkredsen. I sine Dagbogsoptegnelser
priser han de skønne Sletter, det varme Solskin og Urternes Liflighed.
Glimtvis kommer ogsaa Naturstemninger til Orde. Han nyder Sommer
glæden ved Udflugter med Hustru og Børn til sin Yndlingsfjords Lier, han
frydes ved at se „det nye Græs dejlig oprunden“.
Den 3. Juli i den lyse Midnatsstund kastede Skipperen paa „Haabet“ An
ker ved en 0 omtrent to Mile fra Land. Efter flere Dages Søgen efter en

Havn besluttede man at rejse Beboelseshuset paa en 0, som Egede døbte
„Haabets 0“, et Par Mil nordvestlig for den senere Koloni „Godthaab“. Ved

det første Møde i Land viste de Indfødte sig fredsommelige og tilnærmelige.
Børnekære af Naturel fornøjede de sig ved Egedes Børn og hjalp endog
med at bære Sten og Tørv til Bygningen. Huset blev rejst i en lang Dal
kløft, indesluttet paa alle Sider af Smaafjelde. Bagved laa en lille Sø, for
bundet med Havet ved en Elv. Stedet var forsaavidt uheldigt valgt, som det
laa paa Skyggesiden i en Gryde med alle dermed forbundne Ulemper. Endnu
ses Tomterne af den Klipperede, hvor det udkaarne Menneskepar, det
første siden Nordbotiden, fæstede Bo, og som i syv Aar var deres øde, kolde

og fugtige Opholdssted.
Af de tre opgaaede Skibe hjemgik Galioten allerede den 19. Juli og
naaede efter to Maaneders Sejlads tilbage til Bergen, hvor dens Ankomst
blev hilset med Glæde ikke blot fra Kompagniet, men af hele Byen. Skibet
bragte de gunstigste Tidender, at Egede og hans Folk var kommet vel
beholdne til Landet og havde faaetTag over Hovedet i en sikker Vinterhavn
med Ferskvand til Kogning, Brygning og Bagning samt Brændefang. Mod
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Forventning havde de Indfødte vist sig spagfærdige og tjenstvillige. Inter
essen for det fjærne Grønland og dets Handelsmuligheder blev vakt i
begge Broderriger. I Holbergs „Den politiske Kandestøber“, skrevet samme
Aar, tilraader Gert Buntmager Oprettelse af Kompagnier paa Grønland og
Strat Davis, thi saadan Handel er Staten langt nyttigere og bedre end den
indianske Handel. Alt dette maatte trøste Bergenskompagniet for det i øko
nomisk Henseende mislykkede Togt, hvis hele Udbytte kun var en halv
Tønde Spæk. Og værre var det, at det andet Skib, der skulde have drevet
Hvalfangst, paa Højden af Kap Farvel var blevet ramt af en Braadsø og
drev rundt som Vrag, indtil det ud paa Efteraaret naaede Bergen med alle
Mand i Live, dog i forkommen Tilstand. Bekostningen af det første Aars
Udrustning beløb sig til 6862 Rdlr. foruden Tabet af den opsendte Fragt.
For Egede og hans Folk gjaldt det først og fremmest at overvinde Befolk
ningens Frygt og vække dens Tillid. Da Huset stod færdigt, kom over 100
Grønlændere med deres Kvinder og Børn for at tage det i Øjesyn, men
eftersom de heraf kunde slutte, at de Fremmede vilde blive i Landet, gav
de deres Misnøje tilkende. Ved venlig Omgang, praktiske Haandsrækninger og Saarbehandling kom Egede dem nærmere. Fremfor alt vandt han
dem ved at lade sine Børn færdes mellem deres egne. Han aflagde Besøg i
deres Vinterhuse, smagte paa deres alt andet end appetitlige Kost og ud
delte Smaagaver. Som den første evropæiske Kvinde og Moder, Grønlæn
derne lærte at kende, har Gertrud Rasch bidraget meget til at vække deres
Tryghed. At dette faldt vanskeligt, fremgaar noksom af, at Egede traf sam
men med Folk, der havde Erindring om de i 1654 af Dannel voldelig hjem
førte Grønlændere.
Man har, ganske med Urette, bebrejdet Egede, at han kom til Landet
fuldstændig uvidende om det Sprog, der taltes i Grønland. Han havde vit
terligt hjemmefra medbragt en Nedskrift af ikke mindre end 400 grøn
landske Gloser med Oversættelse, som man i sin Tid havde skaffet sig fra
Dannels Grønlændere, og Egede fandt Ordene overensstemmende med de
Indfødtes Tale. Paa Vejen, ikke langt fra Land, havde han optaget en over
komplet Mand fra et hollandsk Skib, om hvem det sagdes, at han forstod de
Vildes Tale. Urigtig er ogsaa Paastanden, at Egede undslog sig for at flytte
ind i Grønlændernes Hytter, „fordi han aldrig kom ud over den svimlende
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Forskel mellem Vildmænd og Kulturfolk“. Herimod taler afgørende hans
egne Ord: „Og efterdi det var mig om Sproget at lære for det første aller
mest at gøre, tog jeg mine tvende smaa Sønner og forblev udi Grønlænder
nes Huse den største Del af Vinteren, alt til den Ende, ved den daglig Om
gængelse med Grønlænderne at komme til nogen Erfaring udi deres Sprog.“
Han bekender, at Samværet med dem faldt ham haardt og besværligt nok
paa Grund af deres Skidenvorenhed. En Aften maatte han kaste op og gaa
til Sengs for at dække sig helt til med sine Klæder, da det raadne Spæk og
anden Smuds, som Grønlænderne slæbte ind i deres Huse, gav saadan
Stank fra sig, „at det var ulideligt for en kleinlig Natur at taale og udstaa“.
Dertil kom, at han blev plaget af Lusene, Grønlænderne var befængt med.
Den første Vinter fik Egede desuden en af Folkene, der gjaldt for at være

et kvikt Hoved, til at bo en Tid i Grønlændernes Huse og nedskrive, hvad
han kunde tilegne sig af deres Sprog. Selv optegnede han med sin Sprog
sans de hyppigst forekommende Ord og Talemaader. Meget lærte han ogsaa
gennem sine Børns Omgang med Grønlænderne. Han tog sin Tilflugt til
Tegn og Figurer, som han eller hans Sønner ridsede op og kolorerede, en
Anskuelsesundervisning, der ogsaa gav Udbytte. „Al min Dessein hviler
mest paa at lære Folkets Sprog“, skriver Egede i Februar 1722. Aar gik
hen, før han formaaede at finde Udtryk for de oversanselige Begreber, hen
tede fra en Grønlænderne ganske fremmed Forestillingsverden, og som
først maatte skabes, inden de kristelige Troslærdomme kunde fæste Rod i

Folkets Bevidsthed.
Som Nybygdens gejstlige og verdslige Overhoved maatte han samtidig
ideligt have Handelens Fremme for Øje, af hvilken Missionens Oprethol
delse var afhængig, og som stadig gav ringe Udsigt til at kunne bære sig.
Den mod Egede oftere fremsatte Beskyldning for at have bragt de med
Handelssystemet forbundne uheldige Følger til Landet afkræftes ganske af
de historiske Kendsgerninger. Før hans Komme havde Hollænderne sat
Byttehandelen i System ved at opslaa deres Kramboder paa Stræknin
gen mellem 65°-70°, hvorhen Grønlænderne i Skibstiden strømmede til i
Hundredvis for at købslaa. For Fiskekroge og Søm, for Messingkogekar, der
afløste Vægstensgryderne, for Glasperler, Kirsey og Linned til Kvindernes
Stadsdragter ofrede de Indfødte deres sidste Ræve- og Sælskind. Flinte32
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bøsser af tarveligste Sort havde mange Steder fortrængt Buerne af Flydetræ. Ikke nok med at forfordele de Indfødte røvede de fremmede Skippere
jævnligt deres Fangst og hjemførte voldeligt Folk fra Landet for at sælge
dem til Gøglere som Seværdigheder paa Markederne. Det hyppige Samvær

med raa og brutale Hvalfangermatroser og Spækskærere maa i flere Hen
seender have efterladt uheldige Spor.
At slige Voldsgerninger jævnligt er gaaet i Svang, fremgaar af General
staternes Aaret før Egedes Komme til Landet udstedte Plakat, der paa
byder haarde Straffe for Vold mod de Indfødte. Af andre Nationer, der
besejlede Landet, var især Englænderne ilde berygtede for deres Brutalitet
mod Grønlænderne. De frarøvede dem deres Fangst, tvang dem til at
trække Klæderne af Kroppen, fratog dem deres Fangstredskaber og afbrød

deres Huse for at bruge Tømmeret til Brænde. For at samle Ederfugleæg
ihjelslog de med Stokke i Tusindvis de Fugle, der værnede om deres Unger.
I det første Foraar, Egede tilbragte i Landet, saa han 40 store Konebaade
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og utallige smaa passere Nord efter til de Pladser, hvor der fangedes Hval
og Sæl, men deres Maal var ogsaa at møde de hollandske Skibe, der kom

for at handle. En anden Gang talte han med en hollandsk Skipper, der
havde gjort god Handel paa 61° nær Statenhuk. „Saa længe de Hollænder

maa fare og handle,“ skriver han mismodigt, „kan vi slet intet udi Han
delen avancere.“ De medførte Handelsvarer faldt ikke i Grønlændernes
Smag og var ringere end Hollændernes.
I det milde Septembervejr efter Ankomsten gjorde Egede med sine Folk
Udflugter i Omegnen for at undersøge Jagt- og Fangstmuligheder i Fjor
dene og finde en Plads til varigt Bofæste i Stedet for den først valgte, hvis
afsides Beliggenhed og Fugtighed han jævnligt klager over. Kun faa Timers
Baadrejse fra Haabets 0 fandt han i en Fjordarm, han kaldte Præstefjorden, et frodigt og venligt Sommerly, typisk for de mange naturskønne
Steder i Godthaabsfjordens Omegn. Det var længe hans Hensigt at flytte
Kolonien derhen, hvorom endnu Spor af Stenbrydning vidner.
Det inderste af Fjordbækkenet er omsluttet af græsklædte Fjeldsider,
mellem hvilke der ud mod Stranden hæver sig en høj Brink med gamle
Hustomter og Grønlændergrave. Bag den en frodig Dalsænkning, dannet
af Morænen. Store nedrullende Sten har lejret sig i Tværrillerne, Mos og
Laver har overgroet dem, og hele Dalkedelen har derved faaet en skuffende
Lighed med et sammenfaldent Amfiteater. Bred og strid fosser Elven over
rundvaskede Sten mellem Ellekrat, Blaabær- og Krækkebærbuske. Her
drev Egede og hans Folk Laksefiskeri i Elven og Ferskvandssøen nær ved
og kunde ofte fiske en tre Tønder ad Gangen, eller skød Rensdyr i Marken.
Der hengik et halvt Aar, inden Egede naaede at komme i nærmere Be
røring med Grønlænderne, da de ofte af Frygt flygtede for ham. Først da
de blev klar over, at han var dem venligt sindet, kom de igen og opslog
deres Bolig en Fjerdingvej fra Kolonien.

FOT. PAl’L HANSEN

Søen Taserssuaq i Tasermiutfjorden. I Forgrunden spredt Krat af Pil og Polarbirk

Liv og Rejser i Grønland
Kolonisationsplaner

*
Den, der med nogen Kendskab til Egedes Livsvirke gæster de Egne,
hvor han færdedes, og som har Trang og Tid til at opsøge hans Bosteder og følge hans Veje til Lands og til Søs, drages uvilkaarligt
af hans stærke Personlighed, der ligesom har ladt sin Sjæl tilbage i disse
store Vidder, i denne hemmelighedsfulde Ensomhed. I Bestyrerboligen i
Godthaab, hvis Stenmure rejstes for hans Øjne, og som staar endnu med

Flagbastionen og sit frie Udsyn til Havet og Fjelde, troer man at se ham i
den uadskillelige, slidte Præstekjole med Bladkrave og store Knapper, og
hører ham tale til Folkene i sit Senjenmaal. Man følger ham, snart paa
hans Vandring i alskens Vind og Vejr, støttet til Staven af sejgt Flydetræ
med Haandtaget af Hvalrostand, eller grublende hensunket paa en grønklædt Hustomt. Man stævner med ham i Bergensjollen for fulde Sejl, spej
dende i Magsvejr efter nye Omrids og Foreteelser, men ofte blindet og
pisket i Ansigtet af Nordenvind, Skumfog og Snebyger, snart i lønlig Pagt,
snart i Livtag med Naturen.
Gladest var han, naar Grønlænderne fulgte i hans Kølvand med Konebaade og Kajakker, istemmende „ligesom et Diskant Stykke“ til Hilsen.
Det kunde hænde, at op imod de hundrede Mænd, Kvinder og Børn efter
Landingen slog Telt og flokkedes omkring ham for at lytte til hans Tale.
En saadan Stemning har han fæstnet i følgende Dagbogsnotits: „Mod

Aftenen kom vi til et Sted, hvor der var to Vildmandshuse og en temmelig
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Forsamling af Folk. Da vi kom til Landet, stod Kvindfolkene paa Bakken
og undfangede os med en Sang og glædede sig ved min Tilkomst og at høre
om Gud, bød os Mad og beviste os megen Venlighed.“
Inden Egede kunde gøre sig helt forstaaelig for Grønlænderne, vandt
han deres Hjerter ved at synge for dem. „Naar jeg plejer at sjunge for
dem,“ skriver han, „og de Vilde har spurgt mig, hvad det skulde betyde,
svarede jeg, at jeg bad Gud for dennem, at han skal være dem god og give
dem Mad og Næring.“ Da det hændte, at de flere Gange efter hans Mening
havde gjort en god Fangst, bad de ham „at sjunge, og haver de derudi deres
Plaisir.“ Mellem Kvinderne i Flokken omkring kunde Egedes Blik hæfte
sig ved en og anden, „thi der fandtes,“ efter hans Udsagn, „iblandt dem saa
dejlige Menneskebilleder, at, om de var toet og pyntet efter vores Lands
Maade, skulde man vel kunne sætte dem i Paralel med den smukkeste
Dame udi Europa.“
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Konebaad paa Vej fra Ujaragssuit til Ivigssartut

Egede var utrættelig beflittet paa at udforske Egnen i Syd og Nord, langs

det den Gang stærkt befolkede Øbælte, Kysten og de dybe Fjordes talrige

Forgreninger, dels med Fangstmuligheder og Kolonianlæg for Øje, dels for
at søge Føling med de Indfødte, hvis Sprog, Skikke og Levesæt han vilde
lære at kende. Han skaanede sig ikke og trodsede Vind og Vejr, Kulde og

Afsavn, endog i den strengeste Aarstid.
I det første Foraar, Egede oplevede i Grønland, stævnede han efter en
Dagsrejse Sønden for sin Boplads ind i Ameralikfjorden, hvis Konfigura
tion paafaldende minder om et Rensgevir. Paa en Strækning af 5-6 Mil
løber den næsten lige mellem høje bratte Fjeldsider, saaledes at Sejladsen
gennem Fjorden præges af højtidelig Alvor ved den Skumring, der hviler
over den, selv paa den klareste Dag. Halvvejs inde overraskes man af et
frodigt Landskab med rige Lakseelve, der munder ud i en vid og aaben
Bugt. Træffende er Højdedragene ud mod Fjorden bleven sammenlignet

39

med Københavns nu forsvundne Volde. Stedet havde fra gammel Tid væ
ret søgt for sine forskellige Fangstmuligheder med en Overflod af Laks,
Sæler, Rognfisk, Torsk, Flyndere og navnlig Stimer af Lodder (Angmagssæt),

hvoraf Mængder spredes paa særlig velegnede Tørringspladser til Vinterforraad. Paa Egedes Tid gav tilmed Rensdyrjagten et rigt Udbytte. I

Ugevis slog Grønlænderne sig ned her med deres hele Husstand, enten i
Telte eller under Konebaaden med Bunden i Vejret, støttet med et Par
Pæle til Ly mod Regn og Blæst.
Broget er Blomstertæppet herinde med purpurrød Gederams og Tjære
nellike; Hundeurten, der klæder Skrænterne, giver dem om Efteraaret
Blodets Farve. I Ellekrattet bygger Laplandsverlingen og Graasiskenen.
Selv en hvid Sommerfugl kan glæde Øjet i denne venlige, uberørte Natur.
Egedes Folk søgte hyppigt herind for at bjerge Hø til de paa Kolonien
opstaldede Kreaturer og kom derved paa en fortrolig Fod med Grønlæn
derne. Selv følte Egede sig atter og atter draget til Ameralikfjorden, hvor
han underviste de her samlede Indfødte. En Søndag efter Aftensang rejste
han i den lyse Nat i Storbaaden derhen sammen med sin Hustru og Smaapigerne, „som forlangede at se Stedet og sig der nogle Dage at forlyste“.
Den næste større Udflugt, Egede foretog i 1723, gjaldt Ujaragssuak, som
han døbte Nordmandsfjorden, kendt for den derværende iøjnefaldende

Ruin, det første synlige Minde fra Nordbotiden, der tog hans Interesse fan
gen. Han holdt det for at være en Bolig eller Kirke, men uden Tvivl har
det tjent som Forraadshus og været opmuret i to Etager. Til det prægtige
Pisigsarfik Fjeld knytter sig Sagnet om den sidste Nordbo i denne Egn, der
i enVæddekamp faldt for en Grønlænders velrettede Pileskud.
Egedes Rejser tilsigtede hovedsagelig at finde en Plads, der opfyldte alle de
Betingelser, som krævedes af en Kolonis fordelagtige Beliggenhed paa Fast
landet i en Fjordmunding, med et rent og godt Indløb, en sikker Havn, ikke af
Vejen for Skibsfarten og Handelen med Grønlænderne samt ikke mindst en
god Fangst. I Sommeren 1723 skriver Egede, at han har beset alle Pladser
i Syd og Nord, i Øst og Vest, men ingen opfyldte alle de nævnte Krav.
Egedes første Kendskab til det Sted, hvor Kolonien Godthaab senere an
lagdes, gaar saa langt tilbage som i September 1721, da han gjorde sin

første Udflugt fra Haabets 0 for at finde en bedre Boplads end den hidtil40

værende, hvis Mangler snart gjorde sig gældende. Dette Sted fandt han
paa det yderste Næs (Nuk) paa Landtangen mellem Baals Revier og Ameralikfjorden, to Mil indenfor Skærgaarden. Egede har oftere passeret Stedet
i de følgende Aar, men først i 1727, da det første Skib for kongelig Regning
kom op til Landet, tog han med den i Grønlandssejladsen kyndige Skipper
Pladsen nærmere i Øjesyn. Man var enig om, at Stedet frembød mange
Fordele, en sikker Havn i Nærheden, en bekvem Byggeplads, der ogsaa var
tjenlig til Kreaturhold. Beliggenheden paa Fastlandet gjorde, at man havde
Grønlænderne omkring sig fra Fjordene og Øerne. Der var Rensjagt og
Laksefisker! i Nærheden og rigeligt med Drivtømmer. Det følgende Foraar
sendte Egede Folk derhen for at bryde Sten til Huset og lagde Grunden til
det Vaaningshus, der endnu tjener som Bolig for Bestyreren af Godthaab.
Egede er oftere bleven dadiet for at have henlagt Kolonien paa dette
Sted, skønt han forud havde prøvet mange Muligheder og i dette Tilfælde
raadspurgt Sagkundskaben. Som alle, der har besøgt Godthaab, véd, staar
der her en stærk, efter Vindretningen skiftende Strøm, saa at Dønningerne
naar helt ind til Kolonien. At Skibshavnen ligger et Stykke fra Kolonien
er ganske vist en Ulempe, som dog føltes mindre ved tidligere Tiders sjæld
nere Besejling, og som man fra første Færd har bødet paa ved at opføre et
Pakhus i Havnen, tjenlig til Opbevaring af Gods.
Østerbygdens Genopdagelse er det store, stadigt tilbagevendende Pro
blem i Egedes Liv, som gik i Arv til hans Søn og Sønnesøn. Ogsaa Polar
verdenen har, hvor underligt det end lyder, sit forjættede Østerlide, som
man Aarhundreder igennem ved flittig Granskning i gamle, dunkle Efter

retninger og idelig Indsats af dristig Sømandsfærd stræbte at genfinde paa
Grønlands Østkyst, Genbo til Sagaøen. Læg og Lærd vilde ikke slippe den
blinde Tro paa Østerbygdens vedblivende Bestaaen i verdensforladt En
somhed, omgærdet af uigennemtrængelige Ismasser, omspundet af lokkende
Frasagn om Bygdens Herligheder, Sølvbjerge, Jagt og Fiskeri i Overflod,
Zobel og Maar, Rosmerstand og de eengang saa efterspurgte hvide Falke.
Endnu stod den for Fantasien i Velmagt med Domkirken, dens Biskop og
Præster, Klostret, gennemvarmet i alle Rum af Ledninger fra varme Kilder.
Maalet for den i 1607 udsendte Grønlandsexpedition angives i Skibs41
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instruxen at være Eriksfjord, som er opkaldt efter Erik den Røde, der her
havde sit Høvdingesæde Brattahlid, og som siges at være det bedste Land,
beliggende mellem 60° og 61° sydligst i Landet, dog mod den østre Side. Man
nærede ingensomhelst Tvivl om, at Folket paa Stedet maatte forstaa Islandsk
eller gammel Norsk, hvorfor der med Skibet fulgte en sprogkyndig Mand.

En afgørende Indflydelse paa Opfattelsen af Østerbygdens Beliggenhed
fik de ældre Kort, der flyttede den over paa den sydøstlige Side af Landet
og tillige fremstillede dettes sydlige Del som to store Øer, adskilt fra Fast
landet gennem to lange Tværsunde, Frobisher Strait og Bear Sound Navne, der stammede fra Søfareren Martin Frobishers Togt.

Ud fra denne Antagelse sendte Bergenskompagniet i 1723 to Skibe, der
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Tornarssuk (Djævlekløften)
ved Godthaab.
Udsigt til Sadlen

med Eriksfjorden som Maal skulde udforske Østkysten. Sidst i Juli ankom
det ene Skib efter forgæves Forsøg paa at trænge gennem Isen ind til Lan

det og i Uvished om, hvilken Skæbne der havde ramt det andet Fartøj, som
det havde tabt af Syne. En Uge senere tiltraadte Egede, uagtet den frem
rykkede Aarstid, et Togt Sønder paa med to Chalupper og ti af Koloniens
bedste Folk for at opsøge Frobisher Strait som den nærmeste Vej til Østerbygden. Paa sin Rejse gik Egede, stagende sig frem gennem Isen, udenom
Frederikshaabs Isblink og naaede omsider saa langt som en Mil Nord for

det nuværende Anlæg Nanortalik (60°5' n. Br.). Storm og Regn, Proviant
mangel og Folkenes Frygt for de Indfødte i Egnen ved Kap Farvel, som sagdes
at være Menneskeædere, nødte ham til at vende om, meget mod sin Vilje.
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Paa Hjemvejen fandt han i Fjordene i det nuværende Julianehaabs Distrikt
overalt Nordboruiner, blandt disse den berømteste og bedst bevarede af
alle, Kirken ved Kakortok (Hvalsø Kirke), som han udførligt har beskrevet.
Egede mente at have berejst hele Vesterbygden og forvisset sig om, at
de nævnte Sunde ikke existerede. Han var naaet til den Overbevisning,

som han siden stedse forfægtede, at man aldrig vilde kunne naa ud til Øst
kysten over Land, men maatte gøre Forsøget ved Kystsejlads omkring Kap
Farvel. Egedes Pionértogt frembyder jo den Mærkelighed, at han, der før
nogen anden har berejst Østerbygden i hele dens Udstrækning, hverken
den Gang eller senere blev sig bevidst, at det netop var her og ikke paa
Østkysten, at den skulde søges. Alligevel blev hans Opdagerfærd saa betyd
ningsfuld, fordi han paaviste de tidligere Korts Upaalidelighed og bragte
de første Efterretninger om Ruinerne fra Nordbotiden. Fortjenstfuldt er
ydermere det Helhedsbillede, han i sit Kortrids og i sin Beskrivelse som
den første har givet af Vestgrønlands sydligste Kyststrækning, dens Øer
og Fjorde, Naturforhold og de Indfødtes Levesæt.
I Foraaret 1724 udsendte Bergenskompagniet, før Beretningen om Ud
faldet af Egedes Togt var indløbet, et Skib, som skulde følge det gamle
Eriksstævne fra Island tværs over til Østkysten for at efterspore Havne og
Fjorde, Kirker og Hovedgaarde og om muligt at faa Indbyggerne i Tale, i
hvilket Øjemed Skipperen fik medgivet en Liste over de i Hirdskraaen dag
ligt forekommende Ord.
Ved Efterretningen om, at ogsaa dette Togt var mislykket, foreslog Egede
at gentage Forsøget sent paa Efteraaret, naar Isen var drevet bort, hellere
dog med smaa Fartøjer end med Skibe og tæt under Land med Udgangs
punkt fra en Koloni, der burde anlægges paa 61° n. Br.
I 1728 foretog den daværende Guvernør over Grønland, C. E. Paars, sin
ret bekendte, nedenfor omtalte Bestigning af Indlandsisen, for ved Hjælp
af Heste at naa over til Østkysten. Egede havde forgæves modsat sig dette
Forsøg, fordi han af Grønlændere, som havde været paa Indlandsisen,

vidste, at den var fuld af Kløfter og Sprækker, som var skjulte af Sneen,
og gennemstrømmedes af store Elve, saa at de, der havde forfulgt Rener et
Stykke over Isen, var faldet igennem og aldrig vendt tilbage. Samme Aar
prøvede et fra Godthaab udgaaet Skib at sejle Sønder efter uden om Grøn44
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lands Sydspids og naaede langs Østkysten op paa Højden af den nuværende

Koloni Angmagssalik, men kunde paa Grund af den tætpakkede Is ikke
naa ind til Kysten.
Egede slap aldrig Haabet om at genfinde Østerbygden. Efter sin Hjem
komst fra Grønland fremsatte han Tanken om at foranstalte en offentlig
Indsamling til Fordel for dette Øjemed ud fra sin gamle Plan om Anlæget
af en Koloni nær Kap Farvel. Han vilde „fra denne Stapelplads bane Vejen
til den saa længe forønskte Østerbygd og de rette norske Grønlænder“. I
1737 tilbød han, trods sin Alder, selv at ville lede en Expedition til Øst
kysten med Kystsejlads Sønder og Øst efter. Hans Forslag var ledsaget af
et Kort, tegnet af ham selv og forsynet med egenhændige Stednavne langs
Vestkysten fra Kap Farvel op til den senest anlagte Koloni Christianshaab. Ved Østkysten har han ud for de vilkaarligt afsatte Indskæringer an

bragt Navnene paa alle i den islandske Fjordliste opførte Lokaliteter i
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Østerbygden. Forestillingen om Østerbygdens vedvarende Bestaaen holder
sig haardnakket i over to Hundrede Aar. Endnu i 1824 slutter H. F. Estrup

paa Trods af den velbegrundede og indlysende Paavisning, at den maatte
søges paa Vestkysten, sit Forsvar for den modsatte Anskuelse med de pate
tiske Ord: „Maaske en levende Røst fra Østerbygden selv vil tilraabe: „Her
var Stedet“.“ Fuldt overbevisende blev Gaaden om Østerbygdens Beliggen
hed først løst ved Gustav Holms Expedition i 1885.

Sin anden større Rekognosceringsrejse, der gik Nord paa, tiltraadte Egede
i den strengeste Aarstid (22. Februar). Den foregik ligesom den tidligere
i to Chalupper med ialt 10 Mand, deriblandt en Harpunerer. Rejsens Maal
var at søge en Plads til et Kolonianlæg ved Nepisene, den største 0 i Skærgaarden ud for Landet mellem Amerdlok- og Ikertok-Fjordene, 50 km Syd
for den nuværende Koloni Holsteinsborg. Bortset fra den naturskønne og
frodige Beliggenhed udmærkede Stedet sig ved sin sikre og gode Havn og
fordums rige Fangstmuligheder, hvorom Grønlænderne havde berettet.
Paa sin Rejse blev Egede bekendt med flere af de Steder, hvor Hollæn
derne plejede at søge ind. Han landede ved det Sted, hvor senere Kolonien
Sukkertoppen anlagdes, og naaede op til den nuværende Boplads Narssarmiut, beliggende nær Polarkredsen (65° 52), den sydligste af de Handels
pladser, hvor Hollænderne opslog deres „Kramboder“. Undervejs maatte

Egede og hans Folk ideligt kæmpe med Nordenvind og Snestorme, som da
ogsaa omsider nødte dem til at vende om. Senere var Egede gentagne
Gange i Nepisene, og paa hans Forslag sendte Bergenskompagniet i Juli 1724
et Skib derop med en Missionær, en Snes Mand og Materialer til et Vinter
hus. Om Høsten fulgte yderligere en Købmand og Bogholder efter. Skibet
overvintrede ved „den ny Loge“, som Egede tilsaa i Maj 1725, men kort
efter maatte alle derværende Nybyggere paa Grund af Proviantmangel
forlade Stedet og søge til Kolonien. Ud paa Sommeren erfarede Egede, at
Hollænderne havde afbrændt det øde Beboelseshus paa Nepisene.

Bergenskompagniets sidste Tid
Handel og Besejling overtages af Staten

Guvernør Paars

*
Trods den vedholdende Modgang, der forfulgte alle Bergenskompagniets Foretagender, den haabløse Kamp mod Hollændernes Overlegenhed og det ringe Udbytte, som Indhandelen bragte, holdt
Direktionen endnu Modet oppe i Haab om yderligere Støtte fra Staten.

Omkostningerne ved Besejlingen maatte bestrides ved Tilskud af de Penge,

Lotteriet havde indbragt. Det ved Kolonien overvintrende Skib, der havde
været udrustet til Hvalfangst og i Efteraaret 1724 kom tilbage, medførte en
Ladning Tran og Hvalbarder, der indbragte 2000 Rdlr. Skønt dette Beløb
ikke nær dækkede Bekostningen, vakte det dog Kompagniets Forhaabninger
om gunstigere Driftsaar.
Med dette Skib fulgte to unge Grønlændere, af hvilke den ene, ved Navn
Poek, havde nydt Egedes Undervisning og af ham var udset til at skulle
fremstilles for Kongen. Poek havde indvilliget mod Løfte om at skulle

vende tilbage næste Aar og under Ledsagelse af Koloniens hjemvendende
Bogholder, der var den eneste, han vilde betro sig til. For at Poek ikke
skulde henfalde til Tungsind, maatte Egede i sidste Øjeblik skaffe ham en
Rejsefælle, en anden ung Grønlænder ved Navn K’iperok.

I sin finansielle Knibe lod Kompagniet det fra Grønland kommende Skib
fortsætte Rejsen fra Bergen til København med en af Direktørerne og Bog
holderen fra Godthaab ombord. De skulde søge Audiens hos Kongen for

at bevæge denne til at yde Kompagniet Bistand. De to Udsendinge kom
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paa den Idé at ville fremvise Grønlænderne i deres nationale Dragter med
Udøvelse af de eskimoiske Idrætter for Kongehuset og Hoffet. Tanken fandt
Behag hos den skuelystne Monark, hvis Fødselsdag netop indtraf Dagen

efter Skibets Ankomst til Helsingør. Grønlænderne blev ligesom et Over
raskelsesnummer i Dagens festlige Forløb. Man forestillede dem for Kon
gen paa Frederiksborg Slot, og paa hans Broder Prins Carls Fødselsdag
kort efter figurerede de med Kajakroning og Andejagt paa Esrom Sø.
Ogsaa Københavnerne blev det forundt at nyde dette ukendte Skue i
Form af en Regatta paa Slotskanalerne, der fandt Sted den 9. November
og forløb efter et omhyggeligt tilrettelagt Program. „Det grønlandske Op
tog“ aabnedes af festligt smykkede Chalupper, den første med et Blæseorkester, den anden med Holmens Admiral og Grønlændernes Impresarier.

I den tredje sad Hof kantoren, der sang Arier, ledsaget af Hofvioloner. Der
næst fulgte Hovedpersonerne i Optoget, de to Grønlændere, der fra deres
Kajakker udslyngede Kastespile efter Ænder, man havde udsat i Kana
lerne. Regattaen afsluttedes med 6 Chalupper, der bar grønlandske Pro
dukter udspændte paa Masterne, Bjørne-, Sæl- og Renskind, Hvalbarder
og Narhvalstænder samt kulørte Skilderier, forestillende grønlandske Dyr
og Jagtscener.
Denne første danske, ypperligt arrangerede flydende Kolonialudstilling
med sin dobbelte Propaganda for Handelen og Missionen i Grønland havde
et mægtigt og begejstret Publikum. Den berømmedes i illustrerede Flyve
blade, i aandelige Sange, der appellerede til kristelige Hjerters Gavmild
hed, og i belærende Gadeviser. Optoget broderedes paa Silke af Damer,
Grønlænderne blev gentagende Gange malet, og deres Portræter ophæng
tes i det kongelige Kunstkammer.
Den storstilede Reklame opnaaede den tilsigtede Virkning. Allerede 15.
December tilsagde Kongen Kompagniet sin Støtte ved Komplettering af
Lotteriet, Kollekter og paa anden Maade, eftersom det paabegyndte kriste
lige Værk laa ham paa Hjerte, og fordi Besejlingen paa Grønland burde
fortsættes til Gavn for hans Undersaatter. I Foraaret 1725 udstedte Kongen
et Reskript, der bemyndigede Kompagniet til at udtrække 20.000 Lodder,
og paalagde alle og enhver i Danmark og Norge af alle Stænder, Bønder
undtagne, efter Evne at bidrage „noget taaleligt“. Denne saakaldte Naade48

gave. opmuntrede Kompagniet til atter at udruste to Skibe til Grønland.
Aaret betegner Højdepunktet for dets Virksomhed, og man begyndte at
regne med en jævn, omend langsom Fremgang i Handelsudbyttet.
Egede gentog sit tidligere Forslag om Oprettelsen af ti Smaakolonier
eller Handelsstationer langs Kysten, fem Norden for og fem Sønden for
Kolonien, med 8-10 Mils Mellemrum, med Handelsbetjente og Missionærer,
for derved at holde de Indfødte „under Tugt og Disciplin“. Med Nepisenes
beklagelige Ødelæggelse i Minde tog Kompagniet dog Afstand fra disse
vidtrækkende Planer.
Aaret 1726, det sidste, i hvilket Bergenskompagniet opsendte Skibe, af
gjorde dets Skæbne. Indtil da havde Besejlingsforholdene været tilfreds
stillende, men i dette Aar laa hele Davisstrædet fuldt af Drivis til ud paa
Sommeren. For anden Gang i Kompagniets Historie krævede den farlige
Sejlads et Offer, idet det ene Skib forliste totalt mellem Kap Farvel og
Kolonien. Gennem Syd fra kommende Grønlændere naaede Budskabet om
denne Ulykke op til Egede, der maatte frygte, at det andet Skib var blevet
ramt af samme Skæbne. Overfor den truende Proviantmangel besluttede
han at gøre Rejsen Nord paa til de hollandske Skipperes Fangststed for at
formaa dem til at tage 10 Mand med sig hjem af Koloniens Folk, saa at der
kun blev 23 tilbage. Til alt Held naaede det andet Skib sent paa Sommeren
op til Godthaab med Forsyning.
Det var dog ikke alene en fortsat Række af Vanheld og Ulykker, der
medførte Kompagniets Opløsning, men indre Splid i dets Styrelse, især
fremkaldt ved Uenighed om Anvendelsen af de ved Naadegaven indvundne
Midler. Hvad man end vil bebrejde Bergenskompagniet for enkelte om
tvistelige finansielle Transaktioner, fortjener det at nævnes i Grønlands
Historie med Anerkendelse af dets nidkære Arbejde, dets tapre Strid i
Modgang og Forlis og dets Opfindsomhed for at holde Stillingen i det fjerne
Polarland.
Der nedsattes nu en af Statholderen i Norge D. Wibe og Biskop B. Deichman bestaaende Kommission til Undersøgelse af Kompagniets og Lotteri
inspektørernes Forhold. Under Forhandlingerne rettede Deichman skarpe
Angreb mod Egedes uholdbare Beregninger og Koloniseringsplaner. Som
Indledning til Statens Overtagelse af Handelen udsendtes i 1727 for kongelig
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Regning to Skibe fra Bergen. Udrustningen overdroges den tidligere Direk
tør for Kompagniet Magnus Schiøtte, der var optraadt som Angriber af
sine Kolleger, og nu for en kort Tid blev Regeringens Tillidsmand. Med
det ene Skib opsendtes en Kommissionær, der skulde undersøge Forhol
dene og indgive en Betænkning om, hvorvidt Handelen kunde fortsættes

med Fordel eller burde opgives. Hans Opgave var nærmest at finde en
Plads i Diskobugten til Anlæg af en Hvalfangerstation. Det følgende Aar

opsendtes atter to Skibe, hvoraf det ene var udrustet til Hvalfangst, som
man ventede vilde kunne give en saa stor Indtægt, at den kunde dække
Bekostningerne ved Handelen og Missionen. Forsøget mislykkedes, og Be
sejlingen af Grønland forlagdes fra nu af til København. „Kongen tog Han
delen til sig“, skriver Holberg i sin „Bergens Beskrivelse“, og tilføjer med

kendelig Bitterhed, „ved denne Forflyttelse tabte Bergen det Haab, det
havde gjort sig om at bringe dens Skibsfart udi Drift“.
Efter grundige Overvejelser indenfor Marinens øverste Ledelse udsendtes
samme Aar fra København en stort anlagt Expedition, hvis Opgaver var
„fornemmelig at finde og rekognoscere Østerbygden“, at anlægge en eller
flere Kolonier og et Fort i Landet med fast Garnison og endelig at flytte
Egedes Koloni paa „Haabets 0“ til det af ham udpegede Sted.
Der tiltakledes tre Skibe, en Galiot, en Koffardifarer og et Transport
skib, der var ladet med Tømmer, Mursten og Materialer til Opførelse af
Kolonibygningerne og Fortet, samt tolv Kanoner til dettes Forsvar. De
Høj estbefalende af Hær og Flaade, der i Løbet af Foraaret af yderste Evne
paaskyndede Expeditionens Udrustning, blev uenige om, hvorvidt den
øverste Myndighed paa Grønland skulde overdrages en Land- eller Søofficer.
Landmagten blev den sejrende.
Til Guvernør over Grønland blev beskikket Claus Enevold Paars, den
sidste Ætling af den oldadelige, paa den Tid forarmede Slægt Pors fra Thy,
vaabenbeslægtet med den berømmelige Hvideæt, hvorfor Paars gjorde sig
til af at være en Efterkommer af Absalon. Kaarene i Paars’ fædrene Hjem
var trange; han maatte trække i Trøjen som Menig, tog Del i Slaget ved
Gadebusch og tjente sig omsider op til Major. Efter sin Afskedigelse havde
han uden Held drevet en lille Gaard og senest været beskæftiget med Hus
bygning. Til Kommandant paa det planlagte Fort udnævntes Kaptajn af
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Hæren Jørgen Landorph, der tilhørte en fyensk Propietærslægt. Den an
svarsfulde Stilling som Proviantforvalter blev overdraget Johan Seckman

Fleischer, Stamfader til en Slægt, der har fæstet Rod i Grønland.
Mandskabet kom til at bestaa dels af frivillige Soldater, dels af løsladte
Fæstningsslaver, der havde forbrudt sig i Militærtjenesten. Underbefalingsmænd ved hele Styrken var tre Sergenter, fire Konstabler, en Tambour og
en Justitssergent (Generalgevaldiger). Hvad der især har gjort denne Expedition berygtet i Samtiden og Eftertiden, er den Beslutning, man traf, at
opsende Straffefanger og før deres Afrejse at lade dem, efter forudgaaende
Lodtrækning, vie ved et Bunkebryllup til et Dusin af de sundeste og stær
keste i Børnehuset arbejdende Kvinder for derved at befolke Landet.
Den 12. Maj mønstredes hele den brogede Skare for Kongen paa Chri
stiansborg Slots Ridebane, og faa Dage efter lettede Skibene Anker. An
kommen til „Haabets 0“ den 2. Juli tog Guvernøren den Plads i Øjesyn,
som Egede i Foraaret havde bestemt til det ny Kolonianlæg ved Nuk, hvor
efter man satte al Kraft ind paa at opføre et Beboelseshus for Guvernøren
og Egede med Familie, et Stenhus til Folkene samt et Bryggers og et Bageri.
Den 29. August holdt Egede sin første Prædiken her og gav Stedet Navnet
Godthaab. Medens han hidtil daterede sine Skrivelser fra „Haabets Koloni“
og kalder sig „kgl. dansk Missionarius og kommitteret Overhoved for den
kgl. oktroierede Bergenske Koloni i Grønland“, benytter han fra nu af Beteg
nelsen „Godthaabs Koloni“ eller „den kongelig danske Koloni i Grønland“.
Trods heftige Regnskyl lykkedes det inden Udgangen af September at
faa Vaaningshuset rejst, saa at Guvernøren og Egede kunde flytte ind.
Udenfor Huset anlagdes en lille Bastion med Flagstang og syv smaa Ka
noner. Ogsaa de øvrige Bygninger stod færdige, og denne Expeditionens
nærmest liggende Opgave var saaledes løst; men lidet lysteligt stod det til
inden- og udendørs i denne hastigt skabte Ny bygd, der nu gik Vinteren
i Møde. Det haarde og fremskyndede Arbejde havde taget stærkt paa Folke
nes Kræfter. Den Hjælp, man havde ventet fra de medførte Heste, svig
tede, idet Halvdelen af dem var døde undervejs, og de øvrige dels druk
nede, dels trællede sig pinefuldt til Døde med at slæbe Sten. Folkene
maatte derfor foruden at grave i den haarde Jord selv bære Stenene paa
deres Ryg. Arbejdsdagen var urimelig lang og Kosten mager. Mandskabet
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logerede i et raakoldt og fugtigt Hus uden Senge og maatte sove i deres
Gangklæder.
Guvernøren greb til det velkendte Middel at give Fester for det knur
rende Folk, den første og største paa Kongens Fødselsdag 11. Oktober. Den
strakte sig over et helt Døgn og bød paa festligt Bord med mange Skaaler,
Fyrværkeri og rundelig Iskænkning af Brændevin til Folkene. Grønlæn

derne holdt sig lystige med Drikken, Sang og Dans med Soldaterne og deres
Koner og blev saa drukne, at de lagde sig plat paa Jorden og sov til den
lyse Morgenstund.
Kort efter begyndte Døden at lysne i Nybyggernes Rækker. Skørbug,

Brystsyge og Vattersot havde let Tag i Mandskabet, særlig blandt de tid
ligere Fæstningsslaver, hvis Sundhed i Forvejen var svækket ved deres

uordentlige Levned i Hjemlandet. Eftersom Dødeligheden bredte sig, blev
Folkene grebet af Desperation, og Selvtægt og Slagsmaal tiltog i uhyggelig
Grad. Ved Juletid var Koloniraadet forberedt paa et almindeligt Mytteri
blandt Soldaterne, der havde til Hensigt at slaa Guvernøren og Hans Egede
ihjel. Ingen turde forlade Vaaningshuset uden Bøsse. Naar Egede skulde
berette en Døende blandt Folkene, havde han et ladt Gevær under Præste
kjolen. Kun Sot og Død formaaede at bringe de vildeste Krabater til Tavshed.
Efterhaanden blev ogsaa Raadet grebet af Trættesyge. For at dække over
den indre Splid og at faa Folkene til at glemme Dødens lurende Spøgelse,
benyttede Guvernøren hver Anledning til at afholde Fester og Drikke
gilder, der endte med Fuldskab og Slagsmaal, Optrin, som stiller Koloniens
verdslige Øvrighed i det ugunstigste Lys. Unægteligt undres man over, at
Egede tog Del i disse Drikkelag sammen med sin Hustru, sin Søn, den nu
tyveaarige Niels, og de to Døtre, der maatte være Vidne til uhøvisk Adfærd
og Tale. Ved slige Lejligheder viste han sig som den stride og trods sin
spinkle Konstitution ubændige Nordlænding, der kunde tømme sit Glas og,
om fornødent, prøve Livtag med Urostiftere.

Dette slette Exempel, der udgik fra Koloniens militære Befalingsmænd,
undlod ikke at udøve den uheldigste Virkning paa deres Undergivne. Paars
og Landorph var allerede paa Overrejsen kommet i Skænderi og levede al
den Tid, de var sammen i Grønland, i fortsat Kævl, der endog udartede i
Haandgribeligheder.
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Under Forhandlingerne i Raadet viste Paars sig holdningsløs og ubeslut
som, springende og vidtløftig i Debatten og ude af Stand til at haandhæve

sin Myndighed. Landorph var, efter alt at dømme, mindre godlidende end
Paars, og særlig i drukken Tilstand ondsindet og trættekær, raa og uhøvisk

i sin Tale.
Ved et af de mange skandaløse Optrin mellem de to Befalingsmænd slog
Landorph Guvernøren blaa og blodig, og ved den sidste af Paars’ festlige
Sammenkomster paa Dronningens Fødselsdag den 18. April besvarede Lan
dorph ikke hans Indbydelse, men festede med sine Tilhængere ombord
paa det i Havnen liggende Skib, medens de øvrige „Notabiliteter“, der

iblandt Egede, gjorde sig til gode i Land.
Alle disse vilde Lystigheder med deres groteske Afslutning har hele
Dødningedansens Uhygge over sig. Koloniens Dødsklokke havde klemtet
ustandseligt hele Vinteren. Foruden Ingeniøren, Guvernørens Skriver og
Skipperen paa Galioten bortrev Døden ialt 35 Mand, deriblandt en Sergent,
Gevaldigeren, Tambouren og 11 Menige samt 6 Kvinder og 4 Børn. Tilbage
blev af Soldatesken 2 Sergenter, 4 Konstabler, 11 Menige og 5 Kvinder.
Hos Grønlænderne maatte de Udskejelser, som de daglig havde været
Vidne til, nødvendigvis vække stor Forargelse og Tvivl om, hvorvidt den
kristne Lære virkelig formaaede at gøre Menneskene bedre. Da de hørte
skingrende Hyl fra Soldateskens Kvinder, som blev tampede, fordi de i
Drukkenskab havde udskældt deres Mænd, spurgte de Povl Egede, hvoraf
det kom, at saa mange af de danske Folk var galne, frække og uden al
kvindelig Anstændighed, medens deres Fruentimmer plejede at være stille
og ærbare. Til sin store Sorg fik Egede efter dette snart Følgerne at mærke
i den Ligegyldighed, hvormed Grønlænderne mødte hans Kristendoms
forkyndelse.
„Efterdi,“ som Paars udtrykker sig, „ingen Vej over Land til Østerbyg-

den er at komme uden over Isfjeld“, begav han sig den 25. April i Henhold
til sin Instrux paa Rejse til Indlandsisen, ledsaget af en Skibslieutenant,

Koloniens Assistent og fem af dens Folk. Han fulgte Egedes Anvisning ved
at løbe ind i Ameralikfjorden, fra hvis Bund han vilde bestige Isranden.
Efter et Par Timers Vandring paa Isen vendte han om gennem den fra
Fridtjof Nansens Skifærd kendte „Austmannadal“. Paars’ „Bestigning af
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Indlandsisen“ er forsaavidt ikke uden Interesse, som det er det første For
søg paa at naa Østkysten ad denne Vej, og fordi Paars i anskuelig Form
har givet den tidligste Forestilling om Grønlands isfyldte Indre.
Guvernøren gik derefter i Færd med den sidste af de Opgaver, der var

stillet ham, Anlægget af Fortet paa den tidligere nævnte 0, Nepisene. Pro
viantforvalteren opgik med et Skib, som overførte Mandskabet, Bygnings
materialer og Proviant. Der rejstes her et Vaaningshus (Raadets Hus), et
Proviantmagasin og opsattes et Batteri med opplantede Kanoner. Det efter
Forholdene ret anselige Anlæg inspiceredes om Efteraaret af Guvernøren,
som dog overvintrede i Godthaab. Det følgende Foraar overtog han Styret
af Nepisene sammen med Landorph som Kommandant paa Fortet, der
aldrig kom i Stand, men ogsaa her levede begge i bittert Fjendskab. De
store Forventninger, man havde næret til Nepisene, blev ikke opfyldt, især

fordi Hvalfangsten ikke gav noget Udbytte.
Kongen og hans Raadgivere var omsider bleven betænkelige ved at op
retholde et i Bund og Grund mislykket Foretagende, som havde opslugt
betydelige Summer og tilmed bragt Danmarks kolonisatoriske Bestræbel
ser i Vanry hos de fremmede Nationer, der sejlede paa Grønland. Den
19. Maj 1730 udstedte Kongen Befaling om, at Guvernøren, Kommandanten,
de øvrige Officerer og hele Garnisonen skulde hjemkaldes fra Nepisene
med Undtagelse af saa mange Folk, som var fornødne til Koloniens Opret
holdelse. Skibet „Morianen“, Kaptajn Mohrsen, der overbragte denne
Kundgørelse, sejlede saa sent afsted, at han efter sin Ankomst til Godt
haab i Begyndelsen af September i Betragtning af den fremrykkede Aarstid ikke dristede sig til at løbe op til Nepisene, men besluttede at over
vintre hos Egede. Under hans Ophold udbrød der Sygdom ombord, som
krævede ikke faa Ofre. Først i Maj næste Aar gik han op til Nepisene sam
men med Egede, der vilde drøfte Sagernes forandrede Stilling med Guver
nøren. Ved Ankomsten erfarede man af en hollandsk Skipper, at Kong
Frederik IV var død i Oktober Aaret forud, og fik kort efter Bekræftelse
herpaa af det Skib, der var opsendt for at afhente Besætningen paa Nepi
sene og tillige overbringe den nye Konges Resolution af 9. Maj 1731, der
gik ud paa, at begge Kolonier skulde nedlægges og alle i Grønland værende
Personer tilligemed alt rørligt Gods hjemføres. Kongen gav Tilladelse til,
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at der, hvis Egede eller andre var til Sinds at forblive i Landet, maatte
overlades dem Proviant og andre Fornødenheder til et Aars Forbrug, men
videre Hjælp kunde ikke ventes hjemmefra.
Om det smertelige Indtryk, som dette Budskab gjorde paa Egede, skriver
han saaledes: „Dette var mig en saare bedrøvelig Tidende og gik mig saa
højt til Hjerte, som ikke nogen Ting i Verden, anseende al anvendte Flid
og Møje paa de arme vankundige Menneskers Oplysning at være spildt og
forgæves. Ugjerne vilde jeg forlade Grønland, thi de arme Grønlænder,
besynderlig de Smaa (hvilket vare ungefær 150 Stykker), laa mig saa nær
paa Hjerte som nogensinde Børn kunde ligge en kær Moder paa Hjerte.
Jeg havde højeste Aarsag dertil, men jeg saa den pure Umulighed for Øjne,
hvis mig ikke blev akkorderet Folk og tilstrækkelig Proviant og givet For
sikring om fremdeles allernaadigst Assistance og Forsøg/4
Med en fra Godthaab ankommen Storbaad begav Egede sig „i slig Be
kymring og Sindets Forstyrrelse“ tilbage til Kolonien. Under hans Fra
værelse havde hans Hustru skrantet, men i Stedet for, som ventet, at ud57

trykke sin Glæde over at forlade et Land, hvor hun havde døjet meget
Ondt, delte hun hans Sorg over at skulle skilles fra det Folk, hvis Oplys

ning havde været hans Livs højeste Øjemærke.
Efter begge Skibes Ankomst til Godthaab nedsattes et Raad, bestaaende
af Guvernøren, Kommandanten, Egede, de to Skibschefer, begge Missio

nærer og de to Bogholdere. I flere Møder fastholdt Egede sin Beslutning
om at ville forblive i Landet, dog betingede han sig at maatte beholde
8-10 Personer hos sig Vinteren over for at tage Vare paa Koloniens Huse,
og tillige Materialer og Proviant, som paa Grund af det knappe Skibsrum
ikke kunde hjemføres. For ikke at forvolde Kongen nogen Bekostning ved
de tilbageblivendes Underhold, tilbød Egede sig ved Handel med de Ind
fødte at indsamle saa meget af Landets Produkter, som svarede til Vær
dien af den Kargaison, der maatte overlades ham.
Under de følgende Forhandlinger viste Raadet den største Forstaaelse
over for Egedes Anmodninger. Det lykkedes at overtale 4 af de bergensiske
Folk, lige saa mange af Søfolkene samt Koloniens to Tømmermænd til at
overvintre. Da Skibsofficererne ifølge deres Instrux maatte forlange, at
Cheferne for de Kompagnier, af hvilke Søfolkene udtoges, holdtes skades
løse, hvis de enten døde eller af anden Aarsag blev hindrede i at komme
tilbage ad Aare, tilbød Egede sig at yde den fornødne Sikkerhed. Da man i
Tilfælde af hans Død forlangte en vederhæftig Garant, erklærede Egede,
at Enken efter Daniel von Erpekom i Bergen, der fra første Færd havde
støttet ham med Raad og Daad, var villig til at overholde alle ham paa
hvilende pekuniære Forpligtelser.
Tilbage stod nu kun Forhandlingerne om, hvad der kunde afgives til
Husbehov. Selv udbad Egede sig Proviant til 18 Personer for to Aar.
Listerne over de ret anselige Partier af Levnedsmidler, Brugsgenstande
og Handelsvarer viser, at der i alle Maader var sørget godt for de tilbage
blivende. „Saaledes blev jeg da,“ skriver Egede, „i min Bekymring soula
geret, hvilket jeg, næst Gud havde de gode Mænd at takke, som mig i alle
Ting med Raad og Daad trolig assisterede.“

Handelen og Missionen opgives af Staten

Tilbageblik paa Egedes Missi
onsgerning
¥

Sibene, der forlod Godthaab sidst i Juli, overførte alle fra begge Kolok
nier hjemkaldte Folk. Med denne Skibslejlighed afsendte Egede et
længere Bønskrift til Kongen, hvori han gav et Tilbageblik paa sin
tiaarige Virksomhed i Grønland. Efter det mislige og ulykkelige Udfald,
Værket havde haft, vovede han ikke at fremkomme med nye Forslag til
dets Fortsættelse for kongelig Regning. Derimod vilde Købmænd og Private
sikkert kunne gennemføre det med mindre Bekostning og større Fordel.
Han mindede om den afdøde Konges Hensigt at lade Nybyggere opdyrke
de af Nordboerne forladte Pladser og drive Kvægavl. Rundt omkring i Fjor
dene kunde halvtreds Mennesker finde deres Livsophold; flere vilde følge
efter, og i saa Fald behøvedes der ingen Folk til Hjælp ved Kolonien. Skulde
dette mislykkes, maatte han forlade Grønland og vilde i saa Fald bede Kon
gen om at lade ham, hans Familie og Folkene samt alle Effekter afhente.
Efter tre Aars pinefulde Oplevelser, der knytter sig til det saa ganske
mislykkede Forsøg, med væbnet Magt at ville haandhæve Danmark-Norges
Eneret til Fangsten og Handelen paa Grønland, blev Egede atter Koloniens
gejstlige og verdslige Overhoved, nu ganske vist kun for en lille Flok af
næppe en Snes Mennesker, der i Tillid til Egede var blevet tilbage. Det
gjaldt for ham at kunne godtgøre Koloniens fremtidige Bæreevne og at
skaffe Erstatning for de af Regeringen ydede Subventioner, hvilket ogsaa
var af Betydning for Opretholdelsen af Missionen.
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Det tunge Ansvar, Egede havde overtaget, var han sig fuldt bevidst, og
med sin stærke Natur, praktiske Dygtighed og beundringsværdige Udhol
denhed bestod han den vanskelige Prøve. Til alt Held havde han en ypper
lig Støtte i Sønnen Niels, der havde overtaget Forretningerne som Køb
mand og Bogholder. Opvokset blandt Grønlænderne, fortrolig med deres
Sprog, kærnesund af Naturen, Fanger og Jæger, driftig Handelsmand og
ikke mindst trosvarm Prædikant i Faderens Aand, gjorde han Fyldest
overfor alle de forskelligartede Krav, der stilledes til ham. Fader og Søn
gik skiftevis hyppigt paa Rejser i Baad i Omegnen med det dobbelte Formaal at undervise Grønlænderne og at indhandle Spæk og Skind. Særlig
gjaldt disse Udflugter de vestlige Øer, Koek- og Ravnøerne, der den Gang
var beboet af 48 Familier med ialt 214 Individer. Her bragte Forældrene
Egede deres spæde Børn med Anmodning om at døbe dem, hvilket han
afslog, motiveret ved Missionens „desperate Tilstand“. løvrigt holdt han
Søndags- og Festprædikener for Koloniens Folk eller læste op af Postillen.
Det ualmindeligt milde og klare Vejr begunstigede Handelstogterne fra
Efteraar til Foraar. Egede kunde med stor Tilfredsstillelse indberette, at
der ved Sønnens Tjeneste var opnaaet et større Udbytte af Spæk end noget
Aar før, nemlig 135 Fade. Helbredstilstanden ved Kolonien var fortrinlig
Vinteren over. Folkene var beskæftiget med at sanke Drivtømmer i Hav
skærene, fange Sild til Nedsaltning og slaa Hø i Ameralikfjorden til de
Kreaturer, Egede holdt.
Under Sønnens og Folkenes hyppige Fraværelse havde Egede ofte kun
en Mand til Hjælp og maatte forestaa Indhandelen med Afvejningen af
Spæk og Skind og føre Regnskabet. Var Fader og Søn borte, varetog Ger
trud Rasch Købmandshandelen.
Ud paa Foraaret begyndte Egedes Kræfter at svigte. „Jeg befandt mig
ret meget svag,“ skriver han St. Hansdag, „og paa Helbred og Kræfter
dette Aar, frem for tilforne, meget svækket, hvortil bekymmerlige Tanker
over det arme Grønlands Skæbne var en stor Aarsag.“ En Expeditionsrejsende, Matthis Jochimsen, der just paa denne Tid (21. Maj 1732) kom op til

Landet, fandt Egede svag af Kulde og lidende af Brystsyge, som han havde
paadraget sig paa sine Vinterrejser. Ogsaa Gertrud Rasch var stærkt an
grebet, fordi hun ikke havde skaanet sig for at tilse det kolde Pakhus.
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Grønlænderne Poek og K’iperok.
Efter Maleri af B. Gr odt schilling 1724

Det varme Lov, Jochimsen giver Egede, virker saa meget mere over
bevisende, som han hjemmefra var bleven forudindtagen imod ham. Med

yderste Flid havde han gransket de Aarsager, der bandt Egede og Hustru
saa fast til Grønland, hvor de Aar ud og Aar ind havde døjet saa megen Be
svær og tilsat deres Midler i Norge. Jochimsen havde haft Egede mistænkt
for hemmelige Planer om at gøre sig fortjent til en Bispestol eller til et af de
bedste Kald i Rigerne. Muligen kunde det ogsaa være Lysten til at tjene
Penge ved at sende Varer hjem for egen Regning eller ved at handle med
Hollænderne, der bandt Egede til Landet. Men i dagligt Samvær med Præ
sten var han kommet til den Erkendelse og bleven overbevist om, at Egede
kun søgte at fremme Guds Ære og Kongens Bedste, om han end skulde dø
derover. Han slutter med Ordene: „En saadan Mand er Guld værd“.
Jochimsen omtaler de idelige Bryderier, Matroserne havde forvoldt
Egede Vinteren igennem med deres Banden, Sværgen og Drik, „Folk som
syntes udsendt af Satanas selv for at lægge Handelen og Kristendommen
Hindringer i Vejen“.
Initiativet til Kong Christian VI’s Genoplivelse af Missionsværket i
Grønland tilskrives almindeligvis Grev Zinzendorf, Stifteren af de måhriske Brødres Samfund i Herrnhut. At Kongens saa brat skiftende Stilling
til Sagen skulde være Følgen af en Drøftelse mellem ham og Greven under
dennes korte Ophold i København i Maj-Juni 1731 er dog ret tvivlsomt.
Afgjort urigtig er den oftere gentagne og udpyntede Beretning om Zinzendorfs Møde med de i 1728 hertil ankomne Grønlændere, eftersom disse
allerede var døde Aaret efter. Derimod var Zinzendorf ved denne Lejlig
hed stærkt optaget af Negrenes Omvendelse paa de dansk-vestindiske Øer.
Fra København skrev han hjem: „Grønland og Finmarken er opgivet, og
hvo som vil tage sig af dem, kan gøre det“.
Med Sikkerhed ved man dog, at Egedes tidligere omtalte Indberetning til
Kongen af 23. Juli samme Aar og hans veltalende Indlæg for Missionens
Opretholdelse med vedlagte Fortegnelse over 200 Døbte har gjort et stærkt
Indtryk paa Kongen og maa have omstemt ham. Skibet med Egedes Brev
ankom til København den 2. September, og allerede den 14. lod Kongen
udstede en Plakat og den 19. s. M. sit aabne Brev om Drøftelsen af Mulig
hederne for at fremhjælpe Kristendommen og Handelen paa Grønland.
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Solnedgang i Ivigtutfjorden

Paa Grundlag af Egedes Betænkning førtes der i Oktober-November
Forhandlinger mellem Medlemmerne af det tidligere grønlandske Raad
under Forsæde af Paars, der ligesom Landorph trods alt ikke havde for
spildt Kongens Gunst. Han støttede i det væsentlige Egedes Tanker, lige
som hans Udtalelser nu, da han er kommet i Ro, baade vidner om hans
Indsigt i de grønlandske Sager og Interesse for Landets Fremtid. Han er
saaledes Ophavsmand til Butikshandelen i Grønland sat i System med alle
dens gavnlige og skadelige Følger. I Løbet af Vinteren førte Søetatens Gene
ralkommissariat og Missionskollegiet efter Egedes Tilskyndelse Forhand
linger med ansete Købmænd i Staden om at danne et Interessentskab til
Opretholdelsen af Grønlands Besejling. Blandt de Mænd, der afgav skrift
lige Betænkninger i Sagen, var Jakob Severin, der skulde faa en saa af
gørende Betydning for Grønlands videre Skæbne.

Severin var Søn af Byfogeden i Sæby og oprindelig bestemt til Præste
gerningen, men afbrød sine Universitetsstudier, da han kun toogtyveaarig
ægtede en fyrretyve Aar ældre Enke efter en islandsk Købmand. De Mid
ler, han fik efter hende og endnu mere hans Handelstalent, bragte ham
snart i Anseelse i Hovedstadens ledende Kredse. Han oprettede en indbrin
gende Handel paa Island, Færøerne og i Finmarken og udredede Skibe
til Hvalfangst paa Spitzbergen. Selv tredje fik han i 1729 Oktroi paa den
finmarkske Handel, blev Medlem af Byens 32 Mands Raad og senere dets
Formand.
Baade gennem sin Tilknytning til Skibsfarten i de arktiske Egne og den
umiskendeligt redelige Vilje til at forene sine Handelsinteresser med Mis
sionens Tarv var han uden Tvivl den af Datidens Storkøbmænd herhjemme,
som kunde ventes at gøre Fyldest i den vanskelige Dobbeltstilling, han
attraaede.

Forhandlingerne med Købmændene trak i Langdrag. Som den forsigtige
Mand Severin var, sendte han i Sommeren 1733 et Skib til Grønland, inden
han overtog Risikoen. Den 15. Marts Aaret efter udstedtes en kongelig
Oktroi for Jakob Severin, gyldig i 6 Aar, paa Grønlands Besejling. Han
forpligtede sig til at oprette en Koloni i Diskobugten for to Missionærer,
den ene, Povl Egede, valgt af J. Severin, den anden af Missionskollegiet,
og at underholde dem som ogsaa Hans Egede og endnu en Missionær ved
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Godthaab med Løn, Lys og Varme. Han fik overladt Koloniens Bygninger
og Inventar til Nyttebrug, saalænge Kontrakten med ham bestod. Al Kar-

gaison til og fra Landet fritoges for Told, Konsumtion og Accise. Til Hjælp
ved Foretagendets Bekostning, til Lønninger og Underhold af de Personer,

han vilde ansætte i Landet, bevilgedes ham det første Aar 3000 Rdlr., de
følgende Aar 2000 Rdlr. Endelig tilstodes der ham Oprettelsen af et Lotteri
paa samme Betingelser som det Bergenskompagniet oprindeligt forundte.
Da Efterretningen om Handelens og Missionens Videreførelse naaede
Egede, ytrede denne sine store Betænkeligheder ved, at Grønlandsværket
var blevet lagt i Hænderne paa en eneste Mand, der havde meget andet at
tage Vare paa. Handelen alene vilde ikke være i Stand til at dække Bekost
ningerne ved den nye Ordning, der straks til at begynde med var bleven
ramt af en Ulykke, som var overgaaet Landet ved, at mange af de driftigste
Fangstpladser var lagt øde. Baade i det verdslige og aandelige var Udsig
terne mørke. Med 3-4 Missionærer kunde man intet virksomt udrette, især
naar Missionærerne kom til Grønland ukyndige i Sproget. Under de forhaandenværende Omstændigheder var der kun ringe Haab om Værkets
Trivsel, dog vidste han Veje og Midler til at bringe Landet i forrige Flor
og Velstand, men de Forslag, han havde fremsat herom, var ikke bleven
taget til Følge. I Grønland havde han ingen Udsigt til at faa dem gennem
ført, men muligvis ved personlig at tale sin Sag eftertrykkeligt for de hjem
lige Autoriteter. Da han tilmed følte sig svækket aandeligt og legemligt,
var han bestemt paa med det tilbagevendende Skib at indsende sin Af
skedsbegæring.
I Modsætning til den af Missionærer i hedenske Lande fulgte Fremgangsmaade, at bygge Bro fra de Indfødtes Naturreligion til Kristendommen,
satte Egede sig som Maal for enhver Pris at bekæmpe og udrydde Grøn
lændernes overtroiske Forestillinger, inden han bibragte dem de kristelige

Hovedlærdomme. Med sin mangelfulde Sprogkendskab søgte han at trænge
ind i deres Idéverden, til hvilken Vejen gik gennem deres Vismænd eller
Sandsigere, de saakaldte Angåkut (Flertal af Angakok). Disse hentede deres
Viden fra et aandeligt Væsen, Tornarssuk, gennem deres Hjælpeaand eller
spiritus familiaris, Tornak. Folket selv havde kun uklare Forestillinger
om Tornarssuk, som, saavidt Egede forstod, havde sit Sæde baade i Himlen
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Grønlands Patron
Jakob Severin

og under Jorden med Solskin og smukt Vejr og en Mangfoldighed af Dyr,
Fugle og Fisk. At Grønlænderne maatte have et Begreb om Udødelighed,
sluttede Egede af deres Tro paa, at denne lysere Verden var forbeholdt
dem, der paa Jorden havde døjet ondt, saasom Fangere, der var omkommet

i Kajak, eller Kvinder, der var døde i Barselseng. At Grønlænderne ikke
var fremmed for Opfattelsen af et Hinsides, gav sig tilkende i deres Fore
stilling om, at Nordlysene var de afdødes Sjæle, der legede paa Himmel
buen. I deres Sagn om Verdens Undergang, i deres Overlevering om Bugseringen af Diskoøen Sønder fra paa Slæb af en Kajak mente han at finde
et Levn fra Nordbotiden.
Egede vilde, som han udtrykker sig, først gøre Grønlænderne til Menne
sker, inden de blev til Kristne; ofte taler han om deres Dumhed og Kold67

sindighed, som det var svært at overvinde. Grønlænderne maatte behand
les som Børn, helst vilde han ikke tvinge dem til at lade sig belære om
Kristendommen, men vænne dem dertil ved lempelige Midler, dog maatte
de „holdes under nogen Tugt og Disciplin“.

Han begyndte sin Undervisning med at forklare de Indfødte Guds Skaberhaand og Almagt i Verdenssystemet fra Solen til de mindste Stjerner og
knyttede dertil en Belæring om Kloden, dens Folkeslag og Vejrforhold.
I Angåkut som Overtroens Lærere og Ophavsmænd til hedensk „Abespil
og Gækkeri“ saa Egede den farligste Hindring for Kristendommens Ud
bredelse. Han stod overfor to Klasser af Angåkut, hvoraf den ene ved lang
Forberedelse gennem Aabenbaringer fra Forfædrene var trængt ind i de
overjordiske Forestillinger. I Lighed med spiritistiske Seancer materiali
serede de i Trance Skikkelser med Mumlen og Besværgen. De udøvede
Naturkure, som Egede indrømmer er bedre end de, han kendte. I Mod
sætning til disse Angåkut af ærlig Overbevisning stod de falske, „de ordi
nære Heksemestre“, Løgnere og Bedragere, som Egede stempler dem, der
gjorde sig betalt for deres Spaadomme og benyttede sig af Folks Lettroen
hed. En af dem, som havde spaaet en Mand, at han skulde dø næste Som
mer, og hvis Kone og Børn grædende berettede det for Egede, fik tørre
Prygl af Præsten. Naar Egede Gang paa Gang gennempryglede disse falske
Profeter, kan det undskyldes ved, at han ikke vidste sig sikker for deres
Anslag. Trods den Godmodighed, der er Grønlændernes inderste Væsen,
gjaldt det om at være paa Vagt for mulige Overfald. I 1726 hørte Egede,
at Grønlænderne Nord paa, tilskyndet af en Angakok, havde til Hensigt
at overrumple og ihjelslaa ham, hans Hustru og Børn sammen med de faa
hjemmeværende Folk, medens Købmanden og Besætningen paa de to Cha
lupper var fraværende. Egede sendte 7-8 Mand hen til Stedet, og de tog
Angakokken med sig til Kolonien, hvor han blev sluttet i Jern og fik „nogle
tørre Hug“. Da Manden bad ynkeligt for sig, blev han løsladt efter et Par
Dages Forløb.
Blandt de „hedenske Vederstyggeligheder“, som Egede ubønhørligt for
fulgte, var Brugen af Amuletter, saasom Fuglenæb eller Kløer, hvad man
nu til Dags vilde kalde Mascotter. Naar Grønlænderne vægrede sig ved at
kaste dem bort, rev Egede dem af Halsen eller gav dem nogle „Stryg paa
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Ryggen, eftersom intet kan bringe dem til Fornuft uden Hug og Straf“,

som han nu og da anvendte og som „gjorde god Frugt“.
Første Gang, Egede overværede „det Djævelens Kogleri, Grønlænderne
bedriver“, var i et Vinterhus, hvor han ikke længe efter sin Ankomst over
nattede. Han vaagnede ved en Syngen og Hujen, der mindede ham om
Finlappernes Sange, som handler om deres Jagt og Fiskeri. En slog paa
Tromme, en anden gøede som en Hund, „og andet saadant Aberi mere“.
Langt om længe naaede Egede til den Erkendelse, at deres Stridssange var
et Led i deres Samfundsordning og Retspleje. „Selv om deres brugelige
Viser,“ skriver han, „mest gik paa een Melodi og handlede om deres Haandtering, og ikke vidnede om stor Kløgtighed, røbede de dog noget Naturel og
syntes at rime sig lidt og nogenledes at observere Kadencen.“
Først i den nyeste Tid, da Shamanismen er blevet et Forskningsproblem,
kunde man naa til en klarere Opfattelse ogsaa af Eskimoernes kultiske
Handlinger. Blandt Angåkut, som man i Nutiden lærte dem at kende i
Østgrønland, har der været ærlige Folk, der selv troede paa deres Besvær
gelser og Forbindelse med aandelige Magter gennem Extasen og Midlerne
dertil.
Har Folklorister dadiet Egedes Haardhed overfor Angåkut og hans
manglende Forstaaelse for Grønlændernes folkelige Overleveringer, er
hans Missionspraxis blevet udsat for skarp Kritik, endog fra kirkelig Side.
Det skal ikke skjules, at han ofte fraveg sit før omtalte Forsæt at fare med
Lempe, men hans Fremfærd maa ses paa Baggrund af Tidens strenge stats
kirkelige Aand, i hvilken han var opdraget, og da al Religionsundervisning
indbankedes med Ferie.
Overfor Koloniens Folk øvede han streng Kirketugt med Bødestraffe for
Udebliven fra Gudstjenesten. Han holdt daglig Andagt, der begyndte med
Bøn, Oplæsning af et Kapitel i Bibelen, Salmesang og Repetition af Luthers
Katekismus. Efter Maaltidet fortsattes med Oplæsning af et Kapitel i Skrif
ten og Salmesang. Om Søndagen læstes ved Aftensangen af Bibelen og et
eller to Kapitler af Arndts „Sande Kristendom“, fulgt af Katekisation.
Har Koloniens Folk mødt disse hyppige og lange Andagter med Uvilje,
var det i endnu højere Grad Tilfældet med Grønlænderne, som han tvang
til Stillesidden under lange Prædikener, der læstes op, affattede i et for
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dem kun halvkvædet Sprog, som voldte idelige Misforstaaelser og stillede
urimelige Krav til Grønlændernes Fatteevne. At Egede for begge Ender
af Huset anbragte Folk fra Kolonien til at passe paa, at ingen undslap,
minder om Datidens hjemlige Tvangsmidler ved de kirkelige Andagter.
Nægtes kan det ikke, at han ved at fremmane skrækindjagende Forestillin
ger af Djævelen, der skulde føre de Genstridige med sig til Helvede, hvor
de evigt skulde pines, skræmmede et lettroende Folk, der ikke kunde
bringe denne Trusel i Samklang med Læren om Guds Kærlighed. Medens
han for Begrebet Gud optog Navnet som Laaneord i det grønlandske Sprog,
gjorde han Djævelen identisk med Tornarssuk, der fortrinsvis iblandt Fol
ket gjaldt som en god Aand, hvilket maatte bringe Forvirring i deres Be
greber.

Endelig har man bebrejdet Egede, at han benyttede sig af Grønlænder
nes Overtro, som han saa ihærdigt bekæmpede. Ved Kolonien og paa Rej
ser føjede han, dog kun modvilligt, Grønlænderne i deres indstændige
Bønner om at blæse paa dem eller stryge dem med Hænderne, et fromt
Bedrag, som han let kan faa Tilgivelse for. Naar Grønlænderne i ham saa
den store Angakok (Angakorssuak) og tillagde ham undergørende Virknin
ger, vægrede han sig derimod. Han hjalp dem, saa godt han formaaede, i
deres legemlige Brøst og Svagheder ved smertestillende og rensende Læge
midler, han førte med sig paa Rejser. Han vaskede deres materiefyldte
Øjne med Franskbrændevin og henviste dem i alvorlige, særlig kirurgiske
Tilfælde til Kolonifeltskærens Behandling.
Men paa alt, hvad han i sin Missionsgerning maatte have fejlet, og som
maa bedømmes ud fra de personlige Forudsætninger, der var hans Be
grænsning, bødede han ved det lysende Exempel, han i alle Livets Forhold
gav Grønlænderne ved sin Menneskekærlighed, sin dybe Fromhed og sin
i alle Maader ulastelige Vandel udadtil som ogsaa i Samlivet med sine
Nærmeste.
Egedes Forkyndelse gjorde, omend langsomt, Ende paa de særlig blandt
Sydlændingene hyppige Hævndrab, der var en Svøbe for Befolkningen,
ligesom Mordene paa Heksekvinder og andre Grusomheder efterhaanden
ved Grønlændernes stigende Oplysning udryddedes. Læren om et Liv efter
Døden ved Guds Naade, som Folket havde lettest ved at tilegne sig, bragte
70

det Fred og Trøst, hvad enhver, som har staaet ved en Grønlænders Døds
leje, vil kunne sande.
Saavist Missionering har Kolonisering til Følge, skal det siges, at Egede
var Kolonisator i en anden og mere human Aand end tidligere Pionerer.
I Egedes Dagbøger læser man atter og atter om de bitre Skuffelser, han

maatte lide i sit ufortrødne Arbejde for Grønlændernes Undervisning i den
kristne Lære. Oplysningen kunde kun blive meget mangelfuld, idet mange
af de Indfødte, han havde undervist, flyttede bort for først 2-3 Aar efter
at vende tilbage, og imedens havde glemt det meste af, hvad de havde lært.
En af hans Embedsbrødre klager over, at Grønlændernes Oplysning ikke bar
synderlig Frugt, fordi deres Øren vel var aabne, men deres Aand uopladt.

I sin Daabspraxis gik Egede frem med største Varsomhed, idet han af de
Voksne forlangte en lang og grundig Forberedelse med fuld Forstaaelse
af Daabshandlingen, hvilket ikke kunde opnaas, før de Indfødte kom „under
Tugt og Disciplin“. I 1724 døbte han det første Barn, der var døende, og
saaledes blev „Førstegrøden af de hedenske Grønlændere“, Nytaarsdag
derefter en Grønlænderdreng, han havde oplært, og i 1727 et Ægtepar.
Først i Samraad med de to Medhjælpere i Missionsgerningen, der i Somme
ren 1728 opkom til Godthaab, bestemte han sig til at meddele Daaben efter
en større Maalestok, i Løbet af Vinteren til ialt 42 Børn. Missionskollegiet
billigede hans Fremgangsmaade paa den Betingelse, at det skete med For
ældrenes fri Vilje, og at disse med denne Handling ikke forbandt over
troiske Forestillinger, ligesom Egede maatte forpligte sig til at føre Tilsyn
med de døbte Børn og optegne deres Navne i en særlig Bog. Hertil skal
bemærkes, at Egede, i Modsætning til senere Tiders Skik, lod de døbte be
holde deres grønlandske Navn. Kun de enkelte, der opkaldtes efter konge
lige Personer og var udsete til at opholde sig i København et Aar, som
ogsaa de Børn, Egede og hans Sønner stod Fadder til, danner en Undtagelse.
Egede begrænsede Daaben til Omegnen af Kolonien, som var stærkt be
folket. Paa „Haabets 0“ boede 30 Familier, paa Koekøerne 34. I Tidsrum
met Februar 1729-Februar 1731 døbtes ialt 102 Børn, hvoraf mange døde
i den sidste Vinter af Brystsyge og Hoste. Derefter ophørte Egede med at
døbe, da Kong Christian VI efter sin Tronbestigelse unddrog Missionen sin

Støtte, og dens Fremtid var uvis. Af alle døbte ved Kolonien og i dens Om71

givelser overlevede kun 20 Koppeepidemiens Hærgning. Umiddelbart før sin
Afrejse fra Grønland døbte Egede en Dreng, der opkaldtes med hans Fornavn.
De Erfaringer, Egede havde gjort i sin Missionsgerning, belærte ham om,
at der nødvendigvis maatte opdrages og uddannes indfødte Lærere, uden
hvilke Kristendommen ikke kunde naa ud til hele det grønlandske Folk.
I Samvær med de Indfødte paa Rejser og ved Kolonien gjorde Egedes
Fordybelse i det grønlandske Sprog maalbevidste, men langsomme og be
sværlige Fremskridt. Aaret 1723 bragte ham i den unge theologiske Kandi
dat Albert Topp fra Bergensegnen ikke alene en nidkær Medhjælper i
Missionsgerningen, men ogsaa en stærkt interesseret og begavet Medarbej
der ved sine Sprogstudier.
Kort efter Nytaar 1724 var Egede naaet saa vidt, at han kunde holde sin
første Tale paa Grønlandsk i en Forsamling af over 70 Indfødte. I Somme
ren samme Aar hjemsendte han et Manuskript med Titlen: „BegyndelsesElementer til den Christelig Kundskab for de Grønlandske Cathecumener“.
Det følgende Aar modtog Missionskollegiet hans Oversættelse af nogle
Kapitler fra det gamle og ny Testamente, en Ordsamling og et Paradigma
paa Konjugationer og Flexioner, et Arbejde, der skulde tjene de til Landet
opgaaende Missionærer som en første Ledetraad i Sproget. I Forening med
Sønnen Povl, der var en afgjort Sprogbegavelse, oversatte han dernæst
Evangelierne, Luthers Katekismus og flere Salmer. En vigtig Bistand ved
deres Sprogforskning havde begge i en ung og lærenem Grønlænder, der
i 10 Aar opholdt sig ved Kolonien, hvor han modtog Daaben med Navnet
Frederik Christian. Han lærte at tale og skrive Dansk og gjorde Tjeneste
som Kateket, men blev til Egedes store Sorg et Offer for Koppeepidemien
ved Kolonien i 1733.
Ud fra egen Erfaring frygtede Egede for, at det grønlandske Sprog vilde
forvolde de fremtidige Missionærer, der kun forblev faa Aar i Landet,
uoverstigelige Vanskeligheder. Derfor fandt han det formaalstjenligere, at
Grønlænderne lærte Dansk end omvendt.

Handelen og Missionsværket genoptages
Koppeepidemien i Grønland

Herrnhuter-Missionen
Hjemgang

*
Foraarsskibet, der, usædvanligt tidligt, den 20. Maj 1733 naaede Kolonien, bragte Egede det glædelige Budskab, at Kongen, bevæget af
hans indtrængende Forestillinger, bestemte sig til at genoptage Mis
sionsværket i Grønland og støtte det med et aarligt Beløb af 2000 Rdlr.
Samtidigt skulde ogsaa Handelen fortsættes med større Kraft end hidtil.
Alt syntes saaledes at love godt, da Dødens Spøgelse tilintetgjorde alle
Egedes Forhaabninger. Kort efter Skibets Ankomst viste det sig, at den
fra Danmark medførte Grønlænder var smittet af Kopper hjemmefra og
i Løbet af Sommeren bragte Sygdommen videre til sine Landsmænd. Ud
paa Efteraaret bredte Soten sig i selve Kolonien og til de dengang vel
befolkede vestlige Øer. Naar den fik et saa stærkt Tag i Befolkningen,
skyldtes det især, at Grønlænderne, trods Egedes idelige Formaninger, flyg
tede fra Kolonien og spredte Smitten til alle Sider. De Syge tyede i deres
Fortvivlelse til Egede, der optog dem i sine Stuer og lod de smaa Børn,
der havde mistet deres Forældre og var udsat for Sultedøden, hente til
Kolonien fra Bopladserne i Omegnen.
Egedes Mistrøstighed ved al den Nød og Elendighed, han daglig var
Vidne til, øgedes ved bitre Selvbebrejdelser, der grænsede til Selvpineri,
at han, der var kommet til Landet for Grønlændernes Saligheds Skyld, var
bleven en Aarsag til deres Undergang og Fordærvelse. I det nye Aar tog
Soten foruroligende Fart med stadigt stigende Dødelighed og forplantede
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sig til Kysten og Øerne i Syd og Nord samt til Godthaabs Fjordkomplex.
Egede rørtes ved den Enfoldighed, hvormed disse Stakler begravede deres
Døde i de bedste Renskind, de ejede. Mange, der følte sig syge, lod sig
sy nye Klæder, for at de saaledes kunde komme rene og velprydet ind
i det andet Liv. Han maatte paase deres Begravelse, at ikke de danske
Matroser skulde tage Klæderne af Liget, hvilket eengang var hændt. Da
han ikke nænnede at se de Syge flokkes udenfor sin Dør i den strenge
Kulde, redte han dem et Leje i sin Stue, tilsaa og plejede dem, bistaaet
af Hustru og Børn, da hverken hans Folk eller Matroserne paa Kolonien
vilde døje den Stank og Urenlighed, Sygdommen medførte. Hele Vinteren

igennem havde han ingen Ro hverken Dag eller Nat. Ofte maatte han

staa op af Sengen for at slæbe de Døde ud i Forstuen, hvorfra Folkene
hentede dem om Morgenen og begravede dem.

I sin altopofrende Barmhjertighedsgerning blandt Døende og Syge, nød
lidende og hjælpeløse Børn, havde Egede den Tilfredsstillelse, at Befolk
ningen gav ham sin Taknemmelighed til Kende paa deres ejendommeligt
rørende Maade. En Grønlænder, der i sin Velmagts Tid og Sundhed ikke
havde skøttet om Præstens Undervisning og endog mødt den med Spot, gav
Egede paa sit yderste følgende gribende Vidnesbyrd: „Du har gjort det imod
os, som ikke vore egne skulle have gjort, thi du har baade underholdt os med
Føde, naar vi ikke har haft noget at æde, saa ogsaa vel begravet de Døde,

som ellers, om du ikke havde været her, havde maattet ligge for Hunde,
Ræve og Ravne. I Særdeleshed har du undervist os om Gud, hvorledes vi

skal blive salige, saa vi nu gladelig kan dø og vente et bedre Liv efter dette.“
Sygdommen vedblev at rase uformindsket til langt ud paa Foraaret.
Grønlænderne døde i Hobetal, og Ligene laa strøet rundt paa Jorden. Næsten
alle omkring Kolonien boende var døde, og endog mere end 20 Mile Nord
paa var der ingen mere tilbage. Man regnede ved Epidemiens Standsning,

at der af 1200 Mennesker kun var otte tilbage, og det samlede Antal af
Ofrene ansloges til 2-3000 Individer. Egedes og især Gertrud Rasch’ aandelige og legemlige Kræfter var bleven sat paa den yderste Prøve. Han skri
ver saaledes: „Ikke alene jeg, men ogsaa min kære Hustru fandt omsider
herover en ikke ringe Afbræk paa Helsen og Helbred, ja fra den Dag var

hun ikke frisk, indtil Gud ved Døden henkaldte hende.“
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Egedes Kort over Grønland tegnet af ham i 1737. I Hjørnet til højre hans Fremstilling
af Væddekampen mellem Grønlænderen og den sidste Nordbo

Selv gik Egede ud af Prøvelsens Smeltedigel lutret for alle Slagger, der
maatte have bundfældet sig i hans af Naturen stride og stejle Sind. For
de overlevende Grønlændere fra den store Dødelighed kom han til at staa
i et forklaret Lys i den levendegjorte barmhjertige Samaritans Skikkelse.
Saaledes fæstnede han sig i Folkets Bevidsthed gennem Frasagn fra Slægt
til Slægt, ikke alene i den store hvide Angakoks Billede, men som Folkets
uforglemmelige Fader.

Til den aandelige og legemlige Nød, Egede maatte gennemstride, kom
yderligere Pinagtigheder, der bidrog til at formørke hans sidste Aar i Grøn
land, nemlig Konflikterne med de første Lægmissionærer, der af Grev
Zinzendorf i 1733 opsendtes til Grønland, og som indtil hans Hjemgang
blev hans nærmeste Naboer.
Brødrene ankom til København i Begyndelsen af Aaret og skulde afvente
Skibslejlighed. Zinzendorf havde ikke medgivet dem en bestemt Instrux,
kun paalagt dem at tilbyde Egede deres Tjeneste, men lade ham uforstyr
ret, hvis han ikke havde dem behov. I alle Tilfælde skulde de bo for sig og
føre deres egen Husstand. Fra Kongen overbragte de Egede en Anbefa
lingsskrivelse med Anmodning om at ville „modtage disse kristelige og
redelige Folk vel, der frivilligt kom op for at tjene Gud iblandt Hedningene
og at hjælpe Landet saavidt muligt er, at bygge“.
De tre Brødre, der gik til Grønland, hører til deres Menigheds mest frem
trædende Skikkelser, Christian David, Matthæus Stach og hans Fætter
Christian Stach.
Christian David er Brødremenighedens første og ypperste Pionér, dens
rastløse Rejseapostel i en ærværdig Tømmermands Skikkelse, gennemtrængt af dyb religiøs Overbevisning, bibelfast, men med Hang til Mysti
cisme. Urolig og ilter af Naturen, og ikke saa lidt selvbevidst og rethaverisk

kom han let i Strid med sine Omgivelser.
Under deres Ophold i København fik Brødrene Indpas i de fornemste

Kredse og blev forkælede mere end godt var, særlig i de pietistisk paa
virkede Hofkredse. Dronningen, Kronprinsen og Prinsesse Sophie Hedevig
betænkte dem med Pengegaver; af andre fik de Byggematerialer, Husgeraad, Haandværkstøj, Vaaben og Fiskeredskaber samt Proviant. Saa over76

vældet af Velgerninger var de, at de følte sig „ret som de tre Konger fra
Østerland“.
Den 20. Maj ankom Brødrene velbeholdne til Godthaab. Allerede det

første Møde med Egede efter Landgangen gav dem Anledning til Klager,
som han skarpt afviste, over hans ugæstfri Modtagelse. Allerede den næste

Dag udsøgte de en Byggeplads en halv Mils Vej fra Kolonien paa en Odde.
Ved Sommertid rejste Brødrene her en Træbygning, som de kaldte Neu
Herrnhut. Brødrene kom til Landet uden mindste Kendskab til dets Sprog,
talte og forstod kun Tysk, hvorfor de ikke kunde føre Samtaler med
Kolonisterne. Kun nødtvungent tyede de til Egede, mod hvem de var
forudfattet, paavirket af yderliggaaende Pietister i København, særlig af
Vaj senhuspræsten Enevold Ewald (Digterens Fader), der havde advaret
Chr. David mod Egede. Den ene af Brødrene tog Undervisning i Grønlandsk
hos Egede, medens de to andre gik paa Jagt og Fiskeri for at bjerge Føden
eller dyrke huslige Sysler som Vævning og Spinding.
I den første Tid kom Egede hyppigere til Brødrene, end de til ham, for
at indlede gejstlige Diskurser. Da han ikke mente at have den fornødne
mundtlige Færdighed i Tysk, som krævedes til slige Drøftelser, foreslog
han, for at undgaa Misforstaaelser, at brevveksle derom over Fjeldet, som
skilte dem. Det vidtløftige Brevskifte mellem Egede og Chr. David er i høj
Grad oplysende til Bedømmelsen ikke blot af deres forskellige Stilling til
Troslærdommene, men nok saa meget af deres Mentalitet.
Hovedindholdet af Brevvekslingen optages af Polemiken om Forstaaelsen af Retfærdiggørelsen og Helliggørelsen. I sine Gensvar udartede Chr.
David til Spidsfindigheder og Ordkløverier. Om Egedes Tysk end opviser
mange grammatikalske Forsyndelser, er hans Stil dog klar og fyndig, saa
at Chr. David ikke med Føje kunde søge Aarsagen til deres Uenighed i
Misforstaaelser.
Egede bevarede, som det ogsaa anerkendes af Brødremenighedens tidlig
ste Historieskriver, en mere værdig og forsonlig Holdning end hans Mod
part. Først da Chr. David fordristede sig til at angribe Egedes Lære og er
klærede ham for uomvendt og derfor uskikket til at oplyse Hedninge, gav
Egede sig Luft i et hvast Gensvar, som lyder: „I kalder den rene lutherske
Lære for elendig Orthodoxi, men I er en elendig Nar, at I taler saaledes!
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Mig synes, I havde gjort bedre i at være bleven ved Eders Tømmermandshaandværk og ikke formastet Eder til at agere Lærer uden at være kaldet.
Hvis jeg eller en anden, der ikke havde lært Eders Haandværk, vilde rejse
et Hus uden Snor og Vinkeljern, maatte I og enhver jo le over et saadant

Foretagende, thi Huset vilde uden Tvivl blive skævt og krumt.“
Chr. David undser sig ikke for at udslynge ganske urimelige Beskyld
ninger ud fra løse Rygter. Han angriber Egedes personlige Vandel, betegner
ham som en Slave af Øvrigheden og af Hustru og Børn. Han foreholder
Egede, at han i sin Tid ved Bergenskompagniets første Sammentræden havde
lokket Folk til at tegne sig for Bidrag ved at lægge 300 Rdlr. i Kassen uden
at navngive sig, og bebrejder ham, at han gaar i danske Klæder og ser gen
nem Fingrene med Kolonifolkenes Kortenspil.
Ved Læsningen af Brevskiftet ved man ikke, hvad man mest undres
over, Egedes Langmodighed eller Chr. Davids Frækhed.
Nu og da farer Egede løs, som da han i et Gensvar paa Chr. Davids tilintetgørende Dom over hans Missionsgerning udbryder: „Jeg forsikrer
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Eder, at inden I faar høstet, hvad jeg har pløjet, skal I faa nok at bestille.“
Om sit Forhold til Pietismen skriver Egede: „Jeg elsker Joh. Arndt,
Spener og Francke, som i vor Tid har været Pietismens Fædre. Sande Pie
tister er mig ganske kære, men om I hører til saadanne, er mig tvivlsomt.
Jeg regner Eder ikke dertil.“ Han havde laant Brødrene Speners Forkla
ring til Luthers Katekismus med den Bemærkning, at hvis de af Hjertet
vilde bifalde alt, hvad deri lærtes efter Guds Ord, skulde han være tilfreds.
Omsider brast Egedes Taalmodighed, idet han i Februar 1734 kategorisk
afbrød Brevvekslingen med følgende Ord: „Sluttelig beder jeg, at I for
Fremtiden lader mig ubesværet med Eders flove Skriverier og ukristelige
Beskyldninger, thi jeg agter ikke mere at læse Eders Breve, ejheller at

svare derpaa, fordi jeg, Gud ske Lov, veed at bruge min Tid bedre. Dermed
Gud befalet.“
Brevskiftet mellem Egede og Chr. David fik et Efterspil. Da begge Par
ter fastholdt deres Opfattelse af Troslæren, enedes de om at forelægge
Brevvekslingen for to Voldgiftsmænd. Egede valgte Prof. Steenbuch, Chr.
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David sin gamle Velynder, Vajsenhuspræsten E. Ewald. Sagen gik til Kon
gen, der igen overgav den til Zinzendorf, som netop da opholdt sig i Køben
havn og afgav sit Skøn. Han vilde ikke udtale sig om Egedes, „en fremmed
Tjeners“ Adfærd. Chr. David havde handlet ud fra et redeligt Sind og i god
Mening, paavirket af Spekulationer, som de ensomme Forhold havde foraarsaget. I sin til Zinzendorf stilede Erklæring gjorde Egede gældende, at
Brødrene, der var sendt for at bistaa ham i Missionsværket, havde afson
dret sig meget, idet de paa Grund af „besynderlige Meninger og mistænke
lige Talemaader“ ikke kunde blive enige med ham. For Egede var Sagens
Kærnepunkt det, at Brødrene havde vægret sig ved at ville antage den
augsburgske Konfession. I sit Svar indrømmede Zinzendorf, at den kære
Chr. David havde umaget sig forgæves. Han hævdede, at Brødrene i Ost
indien var i fuldstændig Overensstemmelse med Katekismen. Brødremenig
heden afveg kun paa et Punkt fra Statskirken, nemlig deri, at de havde en
særlig kirkelig Forfatning og gerne dannede Sammenslutninger, hvilket de
allerede havde gjort før Reformationen. løvrigt bad han Egede om ved
blivende at være Brødrenes Ven.
Da Zinzendorf rygtevis havde erfaret, at Egede vilde udgive Brevveks
lingen med Chr. David, anmodede han Kongen om at forhindre det, „da
der ellers kunde komme allehaande uønskede Ting frem“. Kongen lod der
for Egede gennem J. L. Holstein forstaa, at han ikke maatte give noget i
Trykken mod Chr. David, „eftersom man i alt tilsigtede Fred og Enighed“.
I Egedes Forhold til Brødrene maa Sympatien afgjort være paa hans Side.
Brødremenighedens første Historieskriver, D. Cranz, der besøgte Grøn
land, og som bygger paa den stedlige Tradition og de herrnhutiske Mis
sionærers Dagbøger, har kun Lovord for Egede. Han omtaler, hvorledes
Egede under Brødrenes Sygdom besøgte dem flittigt, tog dem med paa sine
Besøg hos Grønlænderne, hjalp dem i deres Missionsgerning ved at laane
sin Baad og sine Folk ud til dem og var deres Læremester i det grønlandske
Sprog. Efter at Brevstriden mellem Egede og Chr. David var stilnet, kunde
denne sidste endog i sin Omtale af Egede i et Brev til Zinzendorf yde ham
en vis Retfærdighed. Han betegner Gertrud Rasch som en meget god, na
turlig Kone, der havde Brødrene meget kær, kaldte dem undertiden sine
Sønner og gav dem Foræringer. Trods alt blev den Kløft, Chr. David havde
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skabt mellem Godthaab og Neu Herrnhut, ikke ud jævnet, og det kom
aldrig til et godt Samarbejde mellem Egede og Brødrene, selv om de ved
hans Hjemgang bad ham om Tilgivelse for alle deres Forseelser mod ham.
Forholdet mellem den danske og den herrnhutiske Mission i Grønland ved
blev, som det nedenfor vil blive omtalt, for Egede at være en Kilde til For
trædeligheder. Det maa beklages, at Brødremenighedens seneste Historiker,
K. Müller (1931), affærdiger Egede med Betegnelsen „Kolonialgejstlig“,
hvis Missionering foregik med Vold og Soldater i Lighed med Behandlingen

af de hedenske Sachsere. Han gaar endog saa vidt at ville paastaa, at Grøn
lænderne i Egede saa „den sorte Mand“, og at den danske Koloni unddrog
sig hans Indflydelse og mere kom til at betyde Forbandelse end Velsignelse
for hans Arbejde.
Da Egede saa efter lang og moden Overvejelse tog Beslutningen om at
forlade Grønland for stedse, begrundede han dette betydningsfulde Skridt
ved sin dybe Nedtrykthed over, at hans Forsæt var mislykkedes, men ogsaa
ved Haabet om at kunne udrette mere for Missionsværket ved sin Hjem
komst, end om han med bristende Kræfter havde holdt ud paa sin Post i
Landet. „Thi som jeg ikke,“ lyder hans mindeværdige Bekendelse, „for
timelig Fordel og Nytte Skyld er rejst til Grønland, saa er jeg ligeledes
ikke heller for timelig Fordel og Nytte Skyld igen rejst derfra, men Guds
Ære alene og disse arme vankundige Menneskers Oplysning har, er og skal
være mit eneste Øjemærke, ja Hjertets uafladelige Ønske indtil min Død.“
De overmenneskelige Anstrengelser, Gertrud Rasch havde udstaaet i
Vinteren 1733-34, efterlod en stadig tiltagende Svækkelse. I August sidst
nævnte Aar havde hun endnu den Glæde efter seks Aars Adskillelse at
gense Sønnen Povl, der kom fra den nyoprettede Koloni Christianshaab.
Vinteren og Sommeren over ydede hun endnu Sygdommen Modstand med
sin sejge Natur og stærke Vilje, men fra Aarsdagen efter Sønnens Ankomst
tog hendes Kræfter af. Hun maatte jævnlig holde Sengen og ytrede, at hun
gerne vilde dø. Det havde været Egedes Hensigt at indskibe sig og sine i det
14. September fra Kolonien hjemgaaende Skib, men han opgav Tanken, da
han ikke turde udsætte sin Hustru for Rejsens Besværlighed, især paa
Grund af den fremrykkede Aarstid. Gertrud Rasch døde den 21. Decem
ber 1735. Med de Navne, hun fik i Daaben, er hun gaaet over i den dansk81

norske Kirkes Historie som den kristelige Heltinde, der med et Kors i
Favn stod Kærlighedens Forpost i „fjerne Ensomheder“ og den, der efter

Skriftens Ord „satte Livet til for sine Venner“. Hendes Minde æres endnu
i det Land, hun ofrede sig for, det lever i den almindelige Bevidsthed
i Norge og i Danmark, hvor det tolkes i Skolerne, og er bleven prist i
Sang. Skønnest lyder hendes Pris i det Eftermæle, Egede selv har givet
sin tro Sara:
„Den Lov og Berømmelse, jeg kan give min allerkæreste Hustru, rækker
ikke til den Højde, som hendes Gudsfrygt og kristelige Dyder fortjente. Jeg
vil ikke melde om, hvor tro og kær en Hustru hun var mig, ejheller hvor
from og omhyggelig en Moder for sine Børn, men alene, hvor villig og hen
given hun var at underkaste sig min Vilje, da jeg havde fattet den Resolu
tion i Gud, at forlade Folk og Fædreland og begive mig til Grønland. Som

en tro Sara gik hun med sin Abraham fra Slægt og Faders Hus til et frem
med, ja haardt og hedensk Land. Hvor taalmodig og frejdig hun siden den
Tid med mig har udstaaet al den Travallie og Modgang, som den gode Gud

lod møde os, er mange vitterlig.“
Efter sin Hustrus Død henfaldt Egede i Tungsindighed og blev tilmed
for første Gang i Grønland angrebet af Skørbug og Brystsvaghed. I Marts
hjemsøgtes han af haarde religiøse Anfægtelser, en farlig Paroxysme, som
han selv kalder dette Anfald, hvis Forløb den strengt selvprøvende Mand
har skildret med en ubegrænset Aabenhjertighed, der gør ham største
Ære. Han bekender, hvorledes han blev grebet af Had til Gud og Lede ved
hans Ord, talte i Vildelse og for en Stund mistede Mælet. Først i Maj gen
vandt han Sindsligevægten og samlede sine Kræfter for at tage Afsked
med de Grønlændere, der havde sluttet sig til ham. Rygtet om hans Hjem
gang var naaet vidt hen i Syd og Nord og langt ind i Godthaabsfjorden.
Alle Vegne fra stævnede Grønlænderne i Konebaade og Kajakker mod
Kolonien for at modtage hans sidste Undervisning og bevidne ham deres
Taknemmelighed og Sorg over at maatte sige ham Farvel for stedse. Skibet,
der skulde føre ham hjem, bragte ham den trøstelige Forsikring om Missio
nens og Handelens Opretholdelse. Det gik dog først Nord paa med Sønnen
Povl, der skulde tiltræde Embedet som Missionær ved Christianshaab, og
fra hvem det faldt ham tungt at skilles.
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Kap Farvel set fra Flyvemaskine

Den 29. Juni holdt Egede sin Afskedsprædiken over Skriftstedet hos

Jesaja 49,4- »Jeg mente, at jeg havde arbejdet forgæves og spildt min Kraft
omsonst og unyttigt, ihvorvel min Sag er Herrens og mit Embede er min
Guds“-Ord, der saa ganske gav Udtryk for den Stemning, der ved Tilbage
blikket paa hans Gerning i Grønland bevægede hans ydmyge Sind.
Den 9. August forlod Egede Godthaab sammen med Sønnen Niels og
Døtrene Kirstine og Petronelle. I Magsvejr gennem Strædet holdt han paa
Skibsdækket Vagt ved al den døde jordiske Eje, han førte med sig fra Lan
det, sin Hustrus Kiste, som han havde ladet bege for at jorde hende „i
Fædernelandet“, thi han „kunde ikke føre det over sit Hjerte, saa kær og
dydefuld en Hustrus Lig at lade efter sig udi Grønland“. Først den 21. August

passerede Skibet Landets Sydspids „og laa ganske nær under Landet, hvor
der da slet ingen Is var at se og fornemme“.
Som en højtidsfuld Afskedshilsen fra det Land, han havde givet Sjæl og

Sind, stilnedes Havet og hævede sig Skydækket fra Kap Farvels gigantiske,
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vildtforrevne Fjeldlandskab, der lyste frem i en Højhed og Klarhed, som
det kun forundes faa Grønlandsfarere at skue. Om Kursen ved det gunstige
Vejr har maget det saa, kan hans Blik ogsaa have mættet sig ved det stor
ladne Sceneri af Sydøstgrønlands Alpekæde og Klippeøer, der i Aftensolens
Farveskær kan lue som et Soria-Moria Land, „tækket med gyldne Skjolde“,
det Østerlide, der var Egedes Længsels Maal, og som han aldrig fik at se.
Under Norges Kyst, nær Jæderen, drev en Storm fra Sydvest Skibet i

tæt Taage mod Landet, hvorved det nær var forlist, hvis ikke Vinden i rette
Øjeblik var sprunget over i Nordvest.
Efter en lang og møjsommelig Rejse steg han den 24. September i Land
ved Københavns Toldbod.

Egede i København

Arbejde for Missionsværket
Litterær Virksomhed
¥

Egede vendte ikke hjem som en af Sorg, Lidelser og Skuffelser nedbrudt Mand, hvad man efter hans i Grønland nedskrevne Bekendelser kunde formode. Han rankede sig som saa ofte før efter et
dybt Fald og optog med usvækket Arbejdskraft Kampen for sin Livssags

Gennemførelse.
Den 5. Oktober jordede han sin Hustrus Lig, som havde henstaaet i Jakob
Severins Gaard i Nyhavn. Hun fulgtes til Graven af Biskoppen, Hovedstadens
Præster og de theologiske Professorer. Straks efter meldte han sin Ankomst
hos Geheimeraad Holstein, gennem hvem han fik Befaling at møde i Audiens
hos de Kongelige Herskaber. Den 8. Oktober rejste han ud til Fredensborg
og blev her i tre Dage, naadigt modtaget af Kongen, hvem han gav en ud
førlig Beretning om den grønlandske Missions Tilstand.
I Slutningen af Maaneden indgav Egede til Kongen og Missionskollegiet
en ligelydende udførlig Redegørelse for Missionsværket fra dets Begyn
delse og videre Forløb samt Mulighederne for dets Opretholdelse.
Erfaringen viste, hedder det, at en eller to Missionærer ved hver Koloni
ikke kunde overkomme Arbejdet med Undervisningen. I den Tid af Aaret,
fra Mikkelsdag til Paaske, da Grønlænderne til Stadighed opholdt sig i
deres Vinterhuse, kunde man ikke naa mere end at besøge de nærmest
boende een Gang om Maaneden og de fjernere kun to Gange om Aaret med
Handelsfartøjerne. Missionærerne kunde paa Grund af Ukyndighed i Spro85

get ikke gøre sig forstaaelige for Grønlænderne i aandelige Problemer ud
over, hvad man kunde læse op for dem af Læsestykker. Det var derfor nød

vendigt, at alle, der vilde lade sig bruge ved Missionsværket, maatte an
vende 1-2 Aar paa at lære Sproget. Han henstillede, at der ved hver Koloni
ansattes to Missionærer og i det mindste 10 Kateketer, fordelt paa de folke
rigeste Steder, som kunde undervise Grønlænderne under Tilsyn af Mis
sionæren. Bekostningen for hver Kateket regnede han til 50 Rdlr., som han

haabede, at fromme Kristne vilde bidrage til. Kateketerne kunde udtages
fra Vajsenhuset, og Egede vilde paatage sig deres Undervisning og Ledel
sen af Missionen i det hele taget. Som Løn for sin Umage begærede han
kun det nødtørftige Underhold for sig og sin Familie med Bolig paa Vajsen
huset og tilbød yderligere at overtage en Betjening ved samme.

Medens Egedes for den grønlandske Missions Videreførelse saa vigtige
Betænkning toges til nærmere Overvejelse, vikarierede han indtil Aarets
Udgang for Præsten ved Vajsenhuset. Det ses, at han ikke mindre end 36
Gange er bleven befordret derhen og tilbage af en Hyrekusk.
Aaret 1737 blev et af de travleste og begivenhedsrigeste i Egedes Liv. Til

Præses for Missionskollegiet indsendte han et 4. Januar dateret, nu tabt
Forslag til Østerbygdens Rekognoscering.
Kong Christian VI’s varme Interesse for Grønlandsmissionen gav sig Ud
slag ved Forordningen af 8. Februar om Oprettelsen af to Seminarier til
dens Fremme. Det ene var bestemt for Studenter, der kunde oplæres til
Missionsgerningen og midlertidigt nyde Kost af Kommunitetet samt oppe
bære dets Stipendier med Logis paa Regensen. Det andet, med Hensyn
tagen til Egedes Forslag, var beregnet for unge Vajsenhusdrenge, hvis
Læretid var udløben med det 17.-18. Aar og som var villige til med Tiden
at tjene i Grønland som Handelsbetjente eller Kateketer. Ved deres Hjem
komst kunde de anvendes henholdsvis til verdslige eller smaa kirkelige
Betjeninger. I Tilfælde af, at Severins Oktroi blev fornyet, og han ikke var
villig til at tage sig af Missionen, vilde Kongen subventionere den straks
med 500 Rdlr. og derefter med 1500 Rdlr. Egede skulde for Kalenderaaret
have sin Løn udbetalt aarligt af Severin mod at paatage sig Seminarister
nes Underhold og alt vedrørende Missionsvæsenet i Grønland, som fra nu
af henlagdes under Missionskollegiet.
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Opfyldt af Glæde og Taknemmelighed ved at se Missionsværket betrygget og sin egen Stilling befæstet, indsendte Egede til Kongen et nyt Forslag
til Opsøgelsen af Østerbygden. Da han ikke kunde vente, at Kongen vilde
paatage sig Omkostningerne ved dette Foretagende, bad han om Tilladelse
til at maatte rette en Opfordring til fromme Kristne om at yde de fornødne
Midler hertil. Han følte sig endnu saa kraftig og rørig, at han vilde paatage
sig Expeditionen og selv lede den.
Samtidig var Egede ivrigt optaget af litterær Virksomhed. I Maj ud
sendte han en Piece med Titlen „Kort Beretning om den grønlandske Mis
sions Beskaffenhed“. Dette lille Skrift er at betragte som Forløber for hans
Hovedværk om Grønland, hvis Fortale er dateret 23. August. Bogen bærer
Titlen: „Omstændelig og udførlig Relation Angaaende Den Grønlandske
Missions Begyndelse og Fortsættelse, Samt Hvad ellers mere der ved Lan
dets Recognoscering, dets Beskaffenhed, og Indbyggernes Væsen og LeveMaade vedkommende, er befunden; Af Hans Egede, Først Guds Ords
u-værdig Lærere for Vogens Menigheder udi Nord-Landene, derefter
Kongelig Dansk Missionaire udi Grønland“.
Egedes Relation gengiver i forkortet Form hans Dagbogsoptegnelser fra
alle de Aar, han tilbragte i Grønland, og vil altid hævde sin Betydning som
den primære Hovedkilde til den grønlandske Missions Historie. Af blivende
Værd er ogsaa dens utallige Bidrag til Belysning af Folkets Individualitet,

dets Livsopfattelse og Overleveringer, nedskrevne efter umiddelbare Ind
tryk af en skarp og ædruelig Iagttager. Bogen rummer tillige Egedes Be
kendelse og Skrifte, der, betagende ved sin aabenhjertige, strenge Selv
prøvelse ud fra sand Ydmyghed, søger sin Lige blandt alle personlige
Skriftemaal, som herhjemme er bleven fremført for Offentligheden. Den
fandt ved sin Fremkomst mange Læsere og naaede viden om. Lige op til
Nutiden er den, særlig i Tyskland, udbredt gennem Oversættelser i for

kortet Udgave. I det 1740 udgivne, af Illustrationer ledsagede Skrift „Det

gamle Grønlands ny Perlustration“ har Egede i afklaret Form sammenfattet
Resultaterne af sit alsidige Kendskab til Landet og dets døde og levende
Natur, særlig Dyre- og Plantelivet, til Folkets Sprog, Historie og Idéverden.
Gennem dette paa flere fremmede Sprog oversatte Skrift spredtes den
første Viden om Polarverdenen til fjerne Lande.
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Egedes Forfatterskab er i Slægt med andre samtidige Skrifter om Natur
folk, saasom P. Kolbes Monografi om Hottentotterne (1719) og Jesuiter

pateren J. F. Lafitaus Bog om de amerikanske Vildes Sæder (1724), som
disse Forløbere for den moderne Etnografi og af blivende Betydning for
den sammenlignende Kulturforskning. Egedes Skrifter om Grønland, hans
Breve og andre skriftlige Udtalelser vidner om hans ihærdige Stræben for
at naa til dybere Erkendelse og Forstaaelse af Landet og Folket. Særlig gæl
der det hans aldrig afbrudte Arbejde for at trænge ind i det grønlandske
Sprogs Vanskeligheder. Han var omsider kommet efter dets „nette og sirlige
Konstruktion“ og erkendte, at det var „meget rigt paa Ord og Forstand i
somme Ting“. Til Brug ved Undervisningen paa Seminariet havde han ud
arbejdet en Grammatik i det grønlandske Sprog. Det er uden Tvivl en
Genpart af samme, der for faa Aar siden fra det fyrstelige Stolbergske
Bibliotek er kommet til Danmark. Titlen: „Grammatica Gronlandica per
Johannem Egede concepta“ viser umiskendeligt Egedes Haand. Haandskriftet bærer det Ex Libris, der førtes af Grev Christian Ernst af StolbergWernigerode, Kong Christian VI’s førnævnte Ven og Raadgiver. Proveniensen forklares ved, at den fromme Greve under sit Ophold i Danmark i
1739 har gjort Egedes Bekendtskab ved et Besøg paa Vajsenhuset. Egede
har da antagelig kort efter sendt ham Manuskriptet sammen med en Kopi
efter det før omtalte Kort over Grønland fra 1737 (Side 75), som ligeledes
er kommet hertil fra Grev Christian Ernsts Samlinger.
Det er vanskeligt at udrede, hvor stor en Andel Povl Egede har i Fade
rens sproglige Udarbejdelser. At Sønnen naaede saa langt videre end han,
er sikkert, men i hvert Fald tilkommer Æren som Grundlægger af det
eskimoiske Sprogstudium Hans Egede.

I 1739 udgav Egede en grønlandsk ABC og en Læsebog og i 1742 en Bog
med Titlen „Elementa Fidei Christianæ“, der indeholder Frelsens Orden,
Luthers Katekismus, enkelte Bønner og Salmer og et Daabsritual. Fra 1739
daterer sig ogsaa hans „Erindring til Missionairerne“.
Egedes rastløse Virksomhed for Missionen fandt Anerkendelse ved, at
Kongen i Februar 1740 overdrog ham Inspektionen over den grønlandske
Mission med Karakter af Superintendent (Biskop). Hertil var knyttet For
pligtelsen til at udvælge og indstille til Missionskollegiets Godkendelse de
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dygtigste Seminarister, affatte deres Instrux og paase, at de holdt sig den
efterrettelig samt iøvrigt at foreslaa, hvad der kunde være nødvendigt og
nyttigt for Missionsværket. Egede fik dog herved ikke større Indflydelse
end før og maatte nøjes med en tarvelig Løn, der ikke svarede til hans Stil
ling og Pligter.

I sin Virksomhed som Seminarieforstander maatte Egede kæmpe med
mange Genvordigheder og Skuffelser, der dog opvejedes af de glædelige
Erfaringer, han høstede med flere Vajsenhusdrenge, der med Lyst og Iver
forberedte sig til deres Gerning i Grønland, og som deroppe fik udrettet et
godt og nyttigt Arbejde. Blandt dem, der har ydet en værdifuld Indsats i
Missionsarbejdet, skal nævnes et Par af de mest fremtrædende, hvis Ud^vikling giver en Forestilling om Gangen i Egedes Bestræbelser.
Bertel Laersen kom i 1737 paa Vajsenhuset, hvor han dygtiggjorde sig
i det grønlandske Sprog, opgik som Kateketelev til Godthaab og grundlagde
i 1757 Missionen i Sukkertoppen. „Udmærket ved skønne Gaver og Aandens
Drift at tale Guds Ord“ blev han i 1764 i Godthaab ordineret til Præst.
Han efterlod sig tre Sønner, der ligesom deres Efterslægt lige op til Nu

tiden med Nidkærhed og Dygtighed har virket i Stamfaderens Aand.
Jens Pedersen Mørk, opdraget 1733-39 paa Vajsenhuset, udsendtes som
Kateket til den 1734 oprettede Missionsstation i Christianshaab med Annex
i Claushavn, hvor han virkede i 41 Aar. Med sit grundige Kendskab til det
grønlandske Sprog var han til stor Nytte for de skiftende Missionærer og har
gjort sig fortjent af Kristendommens Indførelse langs Diskobugtens Kyster.
I Handelens Tjeneste har Vajsenhusdrengen Johan Henrik Bruun ud
mærket sig som Pionér ved Anlæget af Nugssuak, som han flyttede til

Umanak.
Den Hjælp, Egede havde fundet hos opvakte og lærenemme Grønlændere
ved Oplysningsarbejdet blandt deres Landsmænd, bragte ham tidligt ind
paa den i sine Følger saa betydningsfulde Tanke at uddanne indfødte Med
hjælpere i Missionsgerningen. Disse saakaldte Nationalkateketer skulde
efter Egedes Forskrift ikke fordrive Tiden ørkesløst ved Kolonien, men
ideligt rejse rundt for at katekisere med Grønlænderne og lære deres Børn
at stave og skrive. Egede oplevede endnu at se Frugterne af denne Me
tode. Fra Kolonierne spredtes de kristelige Lærdomme i en for Grønlæn90
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derne fattelig Udtryksmaade og Form ud til afsides Udsteder og Bopladser.
Ikke faa af de indfødte Kateketer har indlagt sig virkelige Fortjenester

som Lærere og Vejledere for deres Nation. Her skal kun fremdrages to i
den grønlandske Missions Historie kendte Skikkelser, der begge er udgaaede fra Godthaab.
Povl Grønlænder, som han kaldtes, opholdt sig fra 1729 ved Kolonien og
blev to Aar efter døbt af Hans Egede. Han var en af de otte, der overlevede
Koppeepidemien, og virkede som Kateket og Medhjælper ved Godthaab.
Opvakt og tænksom har han til Povl Egede rettet et oftere citeret Brev, i
hvilket man for første Gang umiddelbart lærer en Indfødts Opfattelse af
dansk og grønlandsk Tankesæt at kende. Den anden indfødte Kateket,
Pungujok, der kun havde været i faa Uger ved Kolonien, da Epidemien

udbrød, var endnu blevet undervist af Hans Egede. I 1735 gik han sammen
med Povl Egede, der døbte ham med Navnet Hans, til Christianshaab og var
1738-39 i København. Han virkede derefter ved Christianshaab til sin Død,

skattet baade af sine Landsmænd og de Danske, saaledes som B. S. Inge
mann har karakteriseret ham i sin Fortælling „Kunnuk og Naja“.

Missionen i Godthaab, som Egede havde grundlagt, førte efter hans
Hjemgang en hensygnende Tilværelse, der maatte gaa ham meget nær.
Den fortsattes af to Missionærer, der havde virket sammen med ham og
udviste en redelig Vilje, men som maatte savne hans Autoritet og i deres
Lære stillede overdrevent strenge Krav til Grønlænderne.
Hovedaarsagen til den danske Missions Tilbagegang maa dog søges i, at
dens Arbejde blev krydset af Brødresamfundet i Neu Herrnhut, der forstod
at drage Grønlænderne til sig ved fortrinsvis at paavirke deres Forestil
lingsevne ved enklere og mere umiddelbare Virkemidler.
Brødrenes Missionsgerning tilsigtede ensidig Udvikling af Syndsbevidst
heden med Overdyrkelse af Følelseslivet, i hvilket Kristi Lidelser, Lam

mets Blod, Vunder og Sved var fremherskende. Deres Terminologi udartede
til Sødladenhed, der gav sig Udtryk i smagløse og anstødelige Vendinger
om Synderne, der som Orme, Kryb og Maddiker søger ind i Frelserens
blodige Naglegab.
De måhriske Brødre var gennemgaaende udannede Haandværkere, hvis
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praktiske Dygtighed maatte virke ansporende paa Grønlændernes med
fødte Nemme og Fingerfærdighed. Brødremenighedens Særpræg var streng
Tugt indad og udad til, tysk Ordenssans, Sparsommelighed og Nøjsomhed,
forenet med borgerlig Hygge. Deres ulastelige moralske Vandel stod i grel
Modsætning til mange af de herhjemme fra opsendte raa og brutale Ma
troser og Hvalfangere, der gav Grønlænderne et slet Exempel. Deres formaalstj enlige, smagfulde Bygninger rummede alt, deres Andagtsstue, de

daglige Rum med det selvlavede Bohave, Køkken, Gedestald, alt i et. Blandt
Grønlænderne øvede de et patriarkalsk Styre og sørgede godt for Syge og
Gamle. De revsede strengt alskens Utérlighed og straffede de Ulydige paa
gammeldags Skolemestervis. Samvittighedsfuldt førte de Bog over deres

Hjord, lige fra den første Grønlænder, de døbte, og ned til den sidste, de
gav Daaben før deres Hjemgang fra Landet, med Numre og Henvisninger
i genealogisk Orden som een stor Slægt for Herren. Glade i Sangen som
alle Tyskere plejede Brødrene Korsangen med Grønlænderne, hvem de
lærte deres monotone Sange paa Violin og Cither. Med disse beskedne Glæ
der maatte Grønlænderne nøjes. Dans og Brydning var i Brødrenes Øjne
kun løssluppen Utérlighed.
Hvad der mest og med Føje kan bebrejdes Brødrene er det Stavnsbaand,
de lagde paa Grønlænderne ved at nøde dem til at bo i umiddelbar Nærhed
af deres Missionsstationer, for at de kunde have dem under stadigt Opsyn.
Det var et Indgreb i det fra Arilds Tid omstrejfende Fanger- og Jægerfolks
Bevægelsesfrihed og havde Uvirksomhed og Fattigdom til Følge.
I 1739 foretog Brødrene deres første Daabshandling ved at optage Grøn
lænderen K’ajarna’k, hans Hustru og Børn samt enkelte Paarørende i deres
Samfund. Menigheden hjemme i Herrnhut har stedse siden æret Mindet
om denne Folkets Førstefødte („der Erstling der Nation“).
Medens den danske Mission, saa vidt vides, end ikke i sin trangeste Tid
er bleven opmuntret og støttet ved frivillige Gaver fra Hjemlandet, har
Missionen i Neu Herrnhut nydt godt af formuende Brødres og Søstres Gav
mildhed. Bag Brødrene i Grønland stod en levende Menighed, medens
Egede og hans Efterfølgere maatte kæmpe med Missionskollegiets Ufor
stand, Smaalighed og Statens Handelsinteresser.
I Aarene 1747-48 opførtes i Neu Herrnhut, i Stedet for det oprindelige,
94

Kolonien Jakobshavn i Grønland

forfaldne Hus, en statelig retvinklet, toetages Menigheds- og Skolebygning
med en stor Forsamlingssal, Skolestuer, Boligrum og Udhuse. Betegnende
for Brødremenighedens Missionspraxis er det, at der paa begge Sider af

Hovedbygningen laa Grønlænderhuse paa Rad.
Christian David, der under sit andet og sidste Ophold i Grønland var med
til at rejse Huset, skrev hoverende hjem: „Nu prædiker her alt, ogsaa de
smukke Huse. Danskerne forbavses højligen over disse Anstalter og at vi er
kommet dem i Forkøbet. En Skipper har sagt: Sauls Hus tager af og Davids
tager til.“ Brødrenes Hus paa Odden med dets søgrønne Tag og slanke
Klokketaarn hilser endnu Grønlandsfarerne som et ærværdigt Vartegn.
Naar hele Bygningskomplexet, Menighedssalen og Grønlænderhusene
var festligt oplyst af de mange i Muslingeskaller brændende Tranlamper,
og Basunerne kaldte til Andagt, maatte det betage Grønlændernes Sans og
Sind. Intet Under, at de droges derhen og svigtede Missionæren i Godthaab,
hvis trange Kammer maatte tjene til Skolestue for de tolv Børn, han under
viste i det danske Sprog, da Kirkestuen i Købmandsboligen var forbeholdt
de Danskes Gudstjeneste.
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Herrnhutermissionen forstod overfor Kongen og Missionskollegiet at
sætte den Fremgang, der var opnaaet, i det gunstigste Lys samtidig med,
at de ved nedsættende Omtale af de danske Missionærer bragte disse i Mis
kredit. Mærkelig er Kongens Dobbeltstilling. Skønt han atter og atter
klager over de Bryderier, Herrnhuterne voldte ham, lod han dem dog fort
sætte deres Mission i Grønland og Vestindien og indrømmede dem forskel
lige Begunstigelser. Samtidig skrev han: „Det er en egen Fatalitet, at vi
ikke kan blive disse gode Folk kvit.“
Herrnhutismens Fremvækst tog Fart ved, at den i 1739 til Godthaab
opsendte danske Missionær C. L. Drachardt gik over til Brødresamfun
det. Paavirket hjemmefra af Pietismen blev han grebet af Zinzendorfs
Trosretning, kom i Strid med sin Embedsbroder ved Kolonien og rettede
uhjemlede Beskyldninger mod Egede, der indstillede ham til Afskedigelse.
Missionskollegiet holdt sin Haand over Drachardt, der lod sig optage i
Brødresamfundet. Da Egede ikke kunde sætte igennem, at „en saa slet og
uduelig Lærer“ blev fjernet fra det Sted, hvor han havde brudt Isen med
Møje og meget Arbejde og maatte taale, at der paa den Lærdoms Grundvold,
han havde lagt, blev bygget forbrændeligt Hø og Straa, søgte han i 1747
om Tilladelse til at forlade København og henleve sin Alderdom i Fred.
Egedes gennem Aarene opsamlede Bitterhed mod Herrnhuterne giver sig
Luft i følgende Ord: „I Steden for enfoldige og rene Fundamenter i Troens
Lærdom føres Grønlænderne til forblommede og visse for dem ubegribe
lige Talemaader, hvorudi Herrnhuternes hele Theologi bestaar. Gud af
Naade se hertil og forhindre, at ikke denne fordømmelige Klinte skal rent
overgro og ganske kvæle det rene Ords Sæd, som ellers bliver udsaaet
iblandt fattige og enfoldige Mennesker.“
Den Missionær, der i 1752 afløste Drachardt, fandt Missionen i Godthaab
i „en slet og forvirret Tilstand“. Medens den danske Menighed i 1743 havde
udgjort 118 Individer, var den 10 Aar senere sunket til 96, hvorimod
Brødresamfundet ved Egedes Død kunde opvise 500 Døbte. Dette høje Tal
var naaet gennem Herrnhuternes „Massedaab“, medens Egede kun indlod
sig paa at meddele Daaben efter længere og grundig Undervisning.
Resultaterne af Egedes Missionsgerning var dog beregnet paa langt Sigt
og maa ikke vurderes talmæssigt. Eftertiden høstede, for at benytte hans
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Billede, hvad han havde saaet paa stenet Klippegrund. I Egedes Spor traadte
hans Sønner og deres nærmeste Efterfølgere, blandt hvilke flere var opfyldt
af hans Trosiver og Nidkærhed, og alle har nydt Frugterne af hans Sprog
forskning, hvorved han fik Folket i Tale og var trængt ind i deres Aandsog Følelsesliv.
En Trøst for de bitre Erfaringer, det kirkelige Liv i Godthaab efter hans
Hjemkomst beredte ham, var den Fremgang, Missionsværket i Nordgrøn
land kunde opvise i Løbet af faa Aar ved den nyanlagte Koloni Christianshaab. Her skabte Povl Egede i Aarene 1736-40 ved sin Iver og Evne til at
vinde Grønlænderne, hvis Sprog han beherskede til Fuldkommenhed, en
aandelig Vækkelse, der snart bredte sig til hele Diskobugten gennem over
beviste og dygtige indfødte Kateketer.
Den økonomiske Opretholdelse af Missionen varetoges vedblivende af
„Grønlands Patron“, Jakob Severin, hvis Oktroj blev fornyet i 1740 paa ti
Aar. Han paatog sig at underholde de ved Godthaab og Christianshaab

stationerede Missionærer og at forsyne med Løn, Kost, Lys og Varme de
ved hver Koloni antagne to Grønlændere, som kunde ventes at blive duelige
Kateketer. Desuden forpligtede han sig at sørge for Livsophold til 20-24
lærvillige, over ti Aar gamle Grønlænderbørn ved hver Koloni, for hvilke

der paa Egedes Initiativ oprettedes to Skoler. Til Omkostningerne ved
Missionen blev der bevilget ham en aarlig Sum. Severin fik Eneretten til at
handle paa Grønland fra de allerede anlagte eller i Fremtiden oprettede
Kolonier i en Afstand af 10-15 Mil paa begge Sider af hver Koloni, og for
at kunne haandhæve denne Ret bevilgedes det ham at armere sine Skibe.
Severin virkeliggjorde Egedes ofte fremsatte indtrængende Krav om yder
ligere Kolonianlæg ved at grundlægge Kolonien Christianshaab (1734),
Logen Jakobshavn (1741) og Kolonien Frederikshaab (1742).
I Severins Forhold til Grønland spores der en umiskendelig Indsats af
Idealisme, aandelig Interesserthed og human Følelse. Han søgte Raad og
Vejledning hos Egede, og Forholdet til dennes Søn Povl, der efter hans

Død betegner ham som sin kæreste Ven, var præget af gensidig Tillid og
Hengivenhed. Baade som Godsherre til Dronninglund og Arbejdsgiver for de

til Grønland knyttede Tjenestemænd har han efterladt sig et godt Minde.
Trods Tilskud fra Regeringen blev Grønlandshandelen aldrig et for
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Severin lukrativt Foretagende, og overtoges i 1749 af det „Almindelige
Handelskompagni“, inden hans Oktroi endnu var udløbet. Grønlands

Patron endte faa Aar efter, i 1753, sit virksomme Liv.
Aarene umiddelbart efter Egedes Hjemkomst satte ogsaa betydnings
fulde Spor i hans private Liv. Den dyre Levefod i Hovedstaden bragte ham
i økonomiske Vanskeligheder. Ganske vist havde han faaet Tilsagn om at
beholde sin hidtidige Løn af 300 Rdlr. aarlig, men man havde ikke regnet
med, at han i Grønland derudover havde haft frit Hus, Brændsel og For
tæring for sig og Familie. Af sit Salær havde han aarlig lagt 100 Rdlr. til
Side for at have noget til bedste, men af den saaledes opsparede Sum var
medgaaet 8-900 Rdlr. for Indskud til Bergenskompagniet i Aarene 1721-25
og den aarlige Udgift af 200 Rdlr. i 6 Aar til Sønnen Povls Underhold og
Information ved Universitetet. De to sidste Aar i Grønland havde han hen
lagt saa meget, at han kunde indrette sig i København, men nu var ogsaa
disse Penge opbrugt. Han skyldte 300 Rdlr. bort, som Godtfolk havde laant

ham til Føde og Klæder.
Kongen fandt hans Klager berettigede og bestemte, at Egede fra sin An
komst til Staden skulde have udbetalt sin Løn, 200 Rdlr. aarligt af den
norske Kasse samt et Gratiale af 300 Rdlr.
Egedes Anmodning om at maatte flytte ind i Vajsenhuset, hvor han
havde sin daglige Gerning, blev afvist af Missionskollegiet, hvorfor han
maatte søge en privat Lejlighed i Byen. Han boede sammen med Sønnen
Niels, der i 1738 atter rejste op til Grønland, og sine to giftefærdige Døtre.
Den 20. September indgik han i sit 51. Aar Ægteskab med den da
46aarige „sært forstandige og husraadige“ Enkemajorinde Mettea Thrane,
født Dau, der havde været gift tb Gange før, først med Proviantforvalter
ved Staværn Fæstning og Laurviks Sømagasin Jakob Alsbach. Med denne,
der døde ung i 1717, havde hun Sønnen Laurids, som fødtes 1712 i Larvik.
Anden Gang ægtede hun i 1719 Caspar Eggert Thrane, der fra 1718 havde
tjent som Kaptajn og Kompagnichef i søndenfjeldske nationale Dragon
regiment. Ogsaa han døde i sin bedste Alder. Begge Ægtefæller var ube
midlede, og endnu i 1733 maatte Fru Thrane betale af paa sin første Mands
Gæld.

Sidste Leveaar i Stubbekøbing
Død og Eftermæle

*
Løst fra sine Embedspligter som Seminarieforstander og træt af Hoved-

stadslivet forlod Egede i 1747 København for stedse. I de nærmest
følgende Aar besøgte han Sønnen Niels i Aalborg og sin yngste, gifte
Datter paa Strynø for derefter at tage Ophold hos sin ældste Datter, i Ægte
skab med Egedes førnævnte Stedsøn, Laurids Alsbach. Da denne i 1750 fra
sit Embede som Sognepræst i Vardal i Norge blev forflyttet til Stubbekøbing,
fulgte Egede og Hustru med derhen, og her henlevede begge de sidste Aar
af deres Liv. Stubbekøbing var paa den Tid en lille, stagneret Søkøbstad
uden Handel eller Industri, kun anvist paa Skibsfarten mellem Øerne og
Hertugdømmerne.
Egede kunde lige til det sidste glæde sig ved alle Sansers fulde Brug,

aandelig Klarhed og legemlig Kraft. Han var „fornøjet i Gud“, æret og af
holdt for sin stille Færd, godgørende mod Fattige, saavidt hans beskedne
Indtægter tillod det. En Besøgende, der saa ham faa Maaneder før hans
Død, fandt ham „endnu munter, venlig, behagelig og, som en Virkning af
hans tarvelige Levemaade, ved fuldkommen Sundhed“.
Saalænge Egede levede, var Grønland stedse i hans Tanker. Mellem hin
skæbnebestemmende Aften i Oktober 1708 i Vaagens Præstegaard, da hans
Sind først oplodes for hans Livsidé, og hans Dødsstund, ligger nær op til
Dagen et Spand af halvt hundrede Aar, i hvilke Missionsgerningen i Grøn
land var og blev hans eneste Øjemærke. Ingen, selv den, der ikke deler
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hans religiøse Overbevisning, vil kunne nægte ham sin Anerkendelse af
den usvigelige Bestandighed, hvormed han, uden at ænse verdslig Ære og

Vinding, blev sit Livsmaal tro.
Hans Egede døde den 5. November 1758 og bisattes med Ringning af alle
Klokker, Sang og Sørgetale af Provst O. F. Dorph, ud fra den sindrigt valgte
Text i Johs. 1, v. 6-7: „Der blev et Menneske udsendt af Gud, han hed Jo
hannes; denne kom til et Vidnesbyrd, at han skulde vidne om Lyset, paa
det at alle skulle tro ved ham.“ Da Egede havde udtalt Ønsket om at jordes
paa samme Sted som hans afdøde første Hustru, førtes hans Lig til Køben
havn og blev paa hendes Dødsdag om Morgenen den 21. December i al
Stilhed jordet paa Nikolai Kirkegaard. Gravskriften, forfattet af Provst
Hans Steenbuch fra Trondhjems Stift, sammenfatter til Slut hans Lov i
følgende vægtige Ord:

En Ære iblandt Christne, et Lys for Hedninger,
Berømmelig i Norge, Roesværdig i Danmark,
Men udødelig i Grønland.

Over Graven lagdes en stor flad Sten, som tyve Aar efter hans Død, da
begge hans i København endnu levende Sønner mærkværdigt nok undlod
at forny Gravstedet, blev solgt ved Auktion. Da Kirkegaarden i 1848 ud
gravedes, optoges alle Kister og Skeletdele og førtes til en udenbys Be
gravelsesplads.
Overfor en saa beklagelig Mangel paa Pietet har Eftertiden ydet Egedes
Minde skyldig Oprettelse ved at sætte ham og Hustru en Række Æres
støtter i Danmark og i Grønland. Dette skete tidligst ved det af Wiedewelt
udførte Fællesmonument i den 1779-82 i Jægerspris Slotshegn indrettede
Mindelund, og derefter opstilledes i 1913 udenfor Frederikskirken i Køben
havn hans Statue i fuld Figur med Hyrdestaven i sin Haand, modelleret af
V. Saabye. En Gentagelse af samme rejstes i 1921 øverst paa Kirkefjeldet
ved Godthaab, og samme Aar indsattes i Nikolai Kirkes Mur et Portræt
relief af Hans Egede og Gertrud Rasch, og indviedes Hans Egedes Kirke i
København, hvor der tidligere var opkaldt en Gade efter ham. Tohundredaarsdagen for hans Ankomst til Grønland fejredes ved Gudstjenester over
alt i Landet og ved Kongeparrets og de kongelige Prinsers Rejse til Grønland.
100

I Norge blev Dagen erindret paa forskellig Maade, bl.a. ved Professor
O. Kolsruds instruktive og varmtfølte Mindetale i Videnskabernes Selskab
i Oslo.

Om Egedes ydre Fremtræden beretter en Samtidig, at han var af Middel
højde, mager og smækker, med blaa, talende Øjne, der vidnede om Fast
hed, Ærlighed og Standhaftighed. Blandt flere Portræter er det i 1740 af

Hørner malede det mest individualiserede. Det gengiver en betydningsfuld
Personlighed, præget af et Livsopgør og Alderens afklarede Ro og Højhed.
Det langlige, asketisk magre Ansigt med den stejle Pande og en fremsprin
gende Selvherskernæse, de dybtliggende forskende Øjne udtrykker Vilje og
Energi mere end Følelse og Fantasi.
Den eneste, tillige ogsaa værdifulde samtidige Karakteristik af Egede
skyldes Christian David, der efter deres ovenfor omtalte iltre Pennefejde
omsider var naaet til en objektiv Bedømmelse af sin Modparts sande Væsen
og Værd.
Egede er, siger Chr. David, en Koleriker og Sangviniker, men man kunde

godt omgaas ham. Alle Mennesker, ogsaa Hedningene, elsker ham og har
Respekt for ham. Han kan vanskelig finde sig i en Sag, men vil ikke hykle
og buser lige ud. Kvinder holder han ikke af, Fantasteri kan han ikke for
drage; han er en Vovehals og god Soldat og har en fast Natur, men Uro i
Sindet.
Et Tilbageblik paa Egedes Liv og Gerning stadfæster helt igennem Chr.
Davids Udtalelser. Man husker hans „brusende Affekter“ i Striden med sin
Sognepræst, hans Mandsmod i Farer, hans Livtag med drukne Soldater,
tænker paa hans forstandsmæssige Nøgternhed, der skifter med Hang til
Experimenter og Luftkasteller. Den samme, der revser og gennemprygler
de Genstridige, men er blid og føjelig i Omgangen med de Sagtmodige,

„altid fuld af stor Uro, altid fuld af Jesu Tro“.
Som Grønlands Apostel har Hans Egede fæstnet sig i den historiske Be
vidsthed i Danmark og Norge og den evangeliske Kirke i Almindelighed.
Det læres allerede i Skolen, det havde Sangbund for tidligere Slægter i
Ingemanns smukke Mindedigt, det taler ud fra de mangfoldige velkendte,
i stigende Grad idealiserede Fremstillinger af hans Skikkelse og Udtryk
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Kolonien Godthaab tegnet i 1842 af I. Arbe

som Sjælehyrde med et forklaret Johannesblik. Kirkehistorikere har gen
nem indgaaende Undersøgelser klarlagt hans Fortjenester som Missionær,

der dog i nyeste Tid er bleven omtvistet af Grønlandsforskere ud fra Lige
gyldighed eller Uvilje mod en religiøs Livsopfattelse. Man forargedes over,
at han i den ene Haand fremholdt Korset, i den anden Handelsvægten, og
bebrejdede ham, ud fra manglende historiske Forkundskaber, at have paa
ført Grønlænderne alle Civilisationens uheldige Følger. Og Folklorister
har, som tidligere nævnt, skarpt paatalt hans Forfølgelse af de indfødte

Vismænd og hans Udryddelseskrig mod de Indfødtes shamanistiske Fore
stillinger.
Egedes Missionstanker er uadskillelige fra hans Kolonisationsplaner. Be
dømmelsen af Fremgangsmaaden i hans Evangelieforkyndelse og dens
Frugter kan kun blive individuel. Uomtvistelige, men ikke tilstrækkeligt
udforskede og fremhævede er Egedes flersidige Fortjenester som Land
tager, Opdagelsesrejsende og Banebryder for Udforskningen af Grønland.
Gennem sine Skrifter tog han ogsaa Landet, litterært set, i Besiddelse.
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FOT. JETTE BANG

Kolonien Godthaab 1940

Som Grønlands første Nybygger siden Nordbotiden fæstede han Rod i
det vildsomme Land, alle før ham var kun Trækfugle og deres Maal kun
personlig Fordel. Hans Boplads blev Udgangspunktet for Kristendommens,
Kolonisationens og Handelens Udbredelse langs Kysterne af Jordens største,
ispansrede 0. Her lagdes Kimen til Grønlands territoriale og litterære Un
dersøgelse, der har øget Danmarks Ære som søfarende Nation og Kulturstat.
Uden Hans Egedes Bannermærke var det ikke lykkedes hverken for driftig
Handelsaand eller kongelige Naadebud at hævde Danmark-Norges Høj
hedsret til Grønland. Allerede tyve Aar efter Egedes Død var hans Kongs
tanke fuldbyrdet, at omspænde Grønlands Vestkyst fra den 60. til den 73.
nordlige Breddegrad med Kolonier, hvorved al fremmed Handel udeluk
kedes, og Grønlænderne blev betrygget mod Vold og Ran.
Hvad Hans Egede og Gertrud Rasch hjælpende og trøstende, værnende
og værgende har betydet for det grønlandske Folk og særlig i dets Besøgel
sestid, hører til de mest lysende Gerninger i den protestantiske Kirkes
Historie. Alt, hvad der siden er blevet udrettet fra dansk Side af humane
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Bestræbelser til Gavn for den indfødte Befolkning, saavidt muligt med Be
varelse af dens oprindelige Levesæt, det er sket i Hans Egedes Aand i Pagt
med det bedste, han har villet og virket.
Thi en Stormand var han, det tør dristigt siges, værdig at nævnes sam
men med sine berømmelige Landsmænd, Snillets og Lunets Mester Ludvig
Holberg og Søhelten Peter Tordenskiold, der med ham har tilfælles, at
deres Vugge stod i Norge, medens Danmark høstede Frugterne af deres Id
og gemmer deres Støv.

NÆRVÆRENDE LEVNEDSSKILDRING AF HANS EGEDE
gengiver i Hovedtrækkene det Billede, jeg har dannet mig af hans

Personlighed ud fra mangeaarige Arkivstudier i Danmark og Norge
i Forbindelse med det Kendskab til Grønlands Natur og Befolk
ning, jeg erhvervede paa mine fire Rejser i Grønland i Aarene

1912-15, hvis Øjemed fortrinsvis var at opsøge Egedes Bosteder
og de Egne, han har berejst. Forarbejder til den Monografi om

ham, jeg tidligt havde planlagt, er min textkritiske Udgave af
Hans Egedes Relationer fra Grønland 1721-36 og hans Skrift „Det

gamle Grønlands ny Perlustration“ (1925) og Diplomatarium gron-

landicum 1492-1814 (1936), optagne i „Meddelelser om Grønland“
54.-55. Bd., og som vil blive efterfulgt af en omfattende, med ud

førlige Kildehenvisninger forsynet Biografi af Hans Egede, der vil
fremkomme sammesteds næste Aar.

L. B.
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