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INDLEDNING

IELS EGEDE FØDTES i 1710 i Vaagens Præstegaard som anden 
Søn af Hans Egede og dennes Hustru Gjertrud Rask. Hans 

Barndom og første Drengeaar blev præget af Nordlandets barske 
Natur og knappe Livskaar. Ved at følge den stovte Fiskerbefolkning 
paa deres farefulde Togter blev han hærdet sjælelig og legemlig til 
at udstaa de Strabadser, Nybyggerlivet i Grønland medførte. Af Fa
deren lærte han at læse og skrive og har vel faaet sin første Skole
undervisning, medens Forældrene opholdt sig i Bergen fra 1718 indtil 
Oprejsen til Grønland i 1721. Sin første Ungdom tilbragte han paa 
»Haabets 0« i Omgang med de Indfødte og var opvokset til moden 
Mand, da Nybygden i 1728 blev flyttet til Godthaab. Som Fanger og 
Jæger bidrog han til Koloniens Underhold og hjalp Faderen i hans 
Arbejde for Grønlændernes Oplysning.

Det kongelige Paabud af 23. April 1731 om Nedlæggelsen af Kolo
nierne i Grønland stillede Hans Egede overfor Valget mellem enten 
at forlade Landet og dermed at svigte sin Livssag, eller for eget 
Ansvar at søge Handels- og Missionsstationen Godthaab opretholdt 
i Tillid til Stedets og Egnens naturlige Erhvervsmuligheder.

Det lykkedes ham at overtale saa mange Folk til at blive hos sig, 
som krævedes til Koloniens Drift. Ved sin ukuelige Energi formaaede 
han at godtgøre dens økonomiske Bæreevne og tillige at kunne ved
ligeholde Missionsgerningen, hvilket blev af største Betydning for 
den i 1734 fornyede Støtte fra Hjemlandet.
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Æren for at have overvundet de store Vanskeligheder i hans 
Trængselsaar deler Hans Egede med Sønnen Niels.

Opvokset blandt Grønlænderne, Kammerat med deres Børn, for
trolig med deres Sprog og Levesæt, kærnesund af Naturen, aandelig 
frisk og opvakt, dristig Fanger og Jæger, dygtig Handelsmand og til
lige trosvarm Prædikant i Faderens Aand — alle disse gode Egenska
ber var forenet i Niels Egedes Person.

Tidligere, allerede fra 1728, havde Niels Egede bistaaet Faderen 
som Kateket og Medhjælper ved Grønlændernes Undervisning, men 
overtog nu ogsaa i den hjemvendte Købmands Sted dennes Forret
ninger, da han efter Faderens Mening »bekvemmelig kunde forrette 
begge Dele«.

Om Vinteren gik han uden at ænse Aarstidens Strænghed paa 
Handelstogter i Syd og Nord og kom hver Gang tilbage med Baaden 
fuldtlastet med Spæk. Efter Skibenes Hjemgang det første Aar kunde 
Egede med Stolthed berette, at der ved Sønnens Tjensteiver var ud
rettet ligesaa meget og mere end tilforn med Koloniens Bogholder 
og Assistent, og at Handelsudbyttet var større end nogensinde. Al
ligevel fandt hans Fortjenester ikke Anerkendelse herhjemme, og der 
opsendtes en Overassistent til Kolonien, som skulde varetage Køb
mandstjenesten, hvilket Faderen med Rette opfattede som en Til
sidesættelse af Sønnen.

I 1736 forlod Niels Egede Grønland sammen med Faderen og har 
saa vel tjent sit Brød i flere smaa Bestillinger. Aaret efter ansøgte 
han forgæves om den ved Kammerraad Bromunds Død ledige Stilling 
ved den færøiske Negotie. Som Paaskønnelse af, at han »havde ind
bragt langt større Kvanta Produkter, end nogen af hans Landsmænd 
i lige Tid«, fik han i Februar 1738 af Staten tillagt en Dusør paa 
200 Rdl. Han søgte forgæves videre om Levebrød indtil Jakob Seve
rin, der i 1734 havde overtaget Monopolhandelen paa Grønland, be
skikkede ham i 1739 til Købmand i Godthaab, hvorfra han i Juli Aaret 
efter blev forflyttet i samme Stilling til Christianshaab. Skønt han 
kun virkede i faa Aar i denne naturskønne, fredfyldte »lille Vraa 
blandt Bjerge«, er det alligevel det Sted, hvor man helst og bedst 
tænker sig Niels Egede. Over Indgangen til den gamle hyggelige
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Bestyrerbolig fra 1762 ses endnu udskaaret i Træ Billedet af en Gre- 
nadér, der præsenterer Gevær og ligesom holder Vagt foran Huset. 
Den samme Figur findes ogsaa paa det af ham tegnede Kort, og 
utvivlsomt er det Niels Egede, Kongens Kapitain, der har opsat dette 
krigeriske Vartegn paa sin Bolig. Fra Christianshaab oprettede han 
i 1741 Logen Jakobshavn og samme Aar »paa eget Ansvar« Stationen 
Claushavn.

I 1743 maatte han paa Grund af Svaghedstilstand vende hjem, og 
han stod nu atter paa bar Bund. Samme Aar udgav han som Fort
sættelse af Faderens og Broderens trykte Relationer et Udtog af sin 
Dagbog fra de seneste fem Tjenesteaar i Grønland med Titlen »Tredie 
Continuation Af Relationerne Betreffende Den Grønlandske Missions 
Tilstand og Beskaffenhed«. Af denne nu sjeldne Bog er fremkommet 
en kommenteret Nyudgave ved H. Ostermann (Medd. om Grønland, 
120 Bd.). I Henhold til den ham sikrede Befordring i Hjemlandet an
søgte han i 1744 (29. Juni) om det ledige Embede som Vejer og Maa- 
ler i Trondhjem. I sit Andragende nævner han, at han i 20 Aar har 
betjent saavel gejstlige som verdslige Embeder i Grønland og af Kon
gen har erholdt Løfte om konvenabel Emploi. Kancellikollegiet hen
viste ham til Magistraten i Trondhjem. Han fik 2. Oktober s. A. Be
stalling som Vejer, Maaler og Postmester samt (8. Jan. 1745) som 
Overvrager i Christianssund, men ombyttede allerede 15. Sept. s. A. 
dette Embede med et tilsvarende som Vejer, Vrager og Maaler i Aal
borg, hvor Faderen besøgte ham i 1747. Han indgik i 1746 Ægteskab 
med Datteren af Søkaptajn Jørgen Frederik Brun, Elisabeth Brun, 
der var ti Aar yngre end han, og med hvem han fik tre Børn. I sin 
tolvaarige Embedsgerning i Aalborg maatte han, som han skriver 
i sin Dagbog, hele Tiden døje »daglige Fortrædeligheder« og saa sig 
derfor i 1757 nødsaget til at sælge sin Tjeneste til en anden; og han 
var nu atter brødløs.

Skøndt Niels Egede havde rundet de halvhundrede Aar, og efter 
Datidens Opfattelse gjaldt for at være en gammel Mand, mente det 
Almindelige Handelskompagni, der efter Jakob Severin havde over 
taget Besejlingen af Grønland, at kunne drage Nytte af hans rige 
Erfaringer og anerkendte Retskaffenhed. I 1759 betroede Kompag

3



niet ham at anlægge en Koloni mellem Sydbaj og Christianshaab 
paa et Sted, af de Indfødte kaldet Manuk, hvis Beliggenhed de Aaret 
forud havde omtalt til Grønlandsskipperen som særlig egnet til et 
Kolonianlæg. Egede søgte ved sin Ankomst til Diskobugten forgæves 
en Lokalitet af dette Navn, der først senere viste sig at være iden
tisk med Manermiut, og bestemte sig da efter Grønlændernes Anvis
ning til at lande ved Ek'alugssuit som fordelagtig ved sit Havneindløb, 
sin Befolkethed og Nærsomhed. Paa dette Sted, det tredje, han havde 
været med til at bygge i Grønland, opførte Niels Egede et Vaanings- 
hus, og gav med sønlig Pietet Kolonien Navn af Egedesminde.

Som paa sine tidligere Virkesteder viste han sig ogsaa her 
nidkær i sin dobbelte Egenskab af Købmand og Missionær. Om Niels 
Egedes Oplevelser i denne for ham fremmede Egn beretter hans 
Dagbogsoptegnelser, der mere end Faderens, Broderens og hans egne, 
for Offentligheden beregnede, trykte Relationer er af intim Karakter 
og saaledes af særlig Værdi baade for Grønlands Handels- og Koloni
historie samt for Opfattelsen af hans egen Mentalitet.

Niels Egede havde, ligesom Broderen, Forstaaelse for Grønlæn
dernes mytiske og mystiske Idéverden og var selv ikke saa lidt over
troisk. Han lyttede til deres Beretninger om Møder med Trolde og 
Spøgelser og nedskrev, hvad de fortalte. I ét Tilfælde, hvor en Grøn
lænder havde været ude for et Gespenst, vil han ikke benægte Mu
ligheden, da Meddeleren var en sanddru Mand.

Mange Grønlændere langs Bugten kendte personlig eller af Om
tale Niels Egede fra hans Tid i Christianshaab som respektindgy
dende ved sin fysiske Styrke, sit Ry for Usaarbarhed, sin Færdig
hed i deres Idrætter og Fortrolighed med deres Levesæt og Tunge- 
maal, men ogsaa som en retsindig og velmenende Mand, man kunde 
stole paa. Frygt og Kærlighed var efter hans eget Udsagn de Fø
lelser, Grønlænderne nærede overfor ham.

Niels Egede havde at kæmpe med de samme Vanskeligheder, som 
ideligt havde frembudt sig for hans Fader firti Aar tilbage i Tiden 
i Forholdet til Grønlænderne, deres Koldsindighed og Uimodtagelig
hed for de kristelige Lærdomme, deres Omflakken og overtroiske 
Forestillinger og deres Afhængighed af Angekokkerne, hvis An
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seelse dog nu var ringe, men endnu forefaldt der Heksedrab. Skøndt 
de hollandske Hvalfangere og Handlere, efter at det tidligere konge
lige Forbud mod fremmede Nationers Fangst indenfor en bestemt 
Søgrænse var bleven fornyet i 1758, nu kun sjældent viste sig i Bug
ten, var de frygtede af Grønlænderne. Det spurgtes, at Hollænderne 
i 1754 havde røvet to Indfødte i Frederikshaab og ført dem med sig, 
og i 1758 med Vold havde slæbt en Grønlænder om Bord til Holland, 
men dog atter bragt ham tilbage Aaret efter. Grønlændernes natur
lige Fjender var Frosten, Sulten og Brystsygen, der krævede mange 
Ofre. Det faldt Niels Egede drøjt ofte at maatte afvise de mange 
nødlidende Grønlændere, der tit kom lang Vejs fra for at faa deres 
Sult stillet. Den første Vinter var saa ualmindelig stræng, at Fol
kene paa Kolonien maatte flytte ind hos Grønlænderne. Mandskabet 
bestod af seks Mand, der voldte Egede mange Bryderier ved deres 
ukristelige Levned, som vakte de Indfødtes Forargelse. Ved Kolonien 
stod to Huse, der rummede ialt 7 Familier, hvoraf Halvdelen var 
døbt og kom fra Jakobshavn.

I Løbet af det første Aar af Niels Egedes Ophold ved Kolonien 
byggedes et Provianthus, Spækhus, Skolehus og et Batteri. Den Tid, 
der var levnet ham fra Handelen, anvendte han til at undervise Grøn
lænderne. Han talte til dem i jævne Ord om Guds Almagt og hans 
Bud, og naar det ikke satte Frugt eller han greb dem i Forsyndel
ser, anvendte han ligesom Faderen »lidt Ave«. Kun forbigaaende 
blev han, skilt fra Hustru og Børn, grebet af Mismod, hvilket især 
skyldtes, at Fangsten længe ikke gav noget Udbytte. Kort efter sin 
Ankomst fik han Besøg af Assistenten ved Jakobshavn, Student Jør
gen Jessen (med Hustru), som han formaaede til at blive og paa egen 
Haand ansatte som Assistent og Kateket. Ensomheden oplivedes kun 
ved Skibenes Ankomst fra Danmark og det aarlige Besøg af Mis
sionær Borch fra Christianshaab, som forrettede de kirkelige Hand
linger. Kolonien svarede ikke til Forventningerne og blev derfor hen
lagt til dens nuværende Plads.

Fra Egedesminde blev Niels Egede efter eget Ønske ifølge Direk
tionens Bestemmelse af 5. Maj 1761 forflyttet som Købmand ved 
Kolonien Holsteinsborg og Logen Amerdlok. Ved Sydbaj i Isortok 
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Fjorden (Ukivik), fra gammel Tid Samlingsstedet for de hollandske 
Hvalfangere, »det Sted, hvor Hvalfangsten kunde komme til at flo
rere«, var der i 1756 bleven oprettet en Koloni, som efter Egedes 
Forslag i 1760 fik Navnet Holsteinsborg efter Missionskollegiets 
Præses, Geheimeraad, Greve Johan Ludvig Holstein. I Forbindelse 
med Kolonien havde man i 1759 anlagt en Loge ved Amerdlok, »hvor 
Hvalfiskene om Vinteren sig lader indfinde«. Paa begge Steder vir
kede Egede med Iver og Held for sit Livsmaal, en rationel Hvalfangst 
efter nye, af ham indførte Metoder. Som Anerkendelse af hans hid
tidige Gerning i Grønland og for at give ham større Autoritet fik 
han i 1761 tildelt Patent som Kaptajn af Infanteriet. Paa hans Indstil
ling til Handelsdirektionen blev Kolonien i 1764 flyttet til Amerdlok, 
hvor der var rigeligere Fangst. Det anstrængende Arbejde havde 
svækket hans Kræfter, saa at han nødtes til at hjemgaa fornævnte 
Aar. Først i 1767 gik han atter op til Landet, denne Gang ledsaget 
af Hustru og Datter, og indtraadte i sin tidligere Funktion som Køb
mand ved Holsteinsborg. Da Hvalfangsten i de følgende Aar gav et 
godt Udbytte, og »de Troendes Hob blandt Grønlænderne mangfol
dig tiltog«, opsendte Direktionen Materialer til et Forsamlingshus 
eller en Kirke af Tømmer »efter norsk Mønster«, som, forsynet med 
Taarn og Klokke, Prædikestol og Alter, kunde rumme 150 Tilhørere 
og blev indviet i 1775.

Regeringen anerkendte Niels Egedes Fortjenester ved at tildele 
ham Ringen pro meritis og et Guldrepetérur. Paa Foranledning af 
O. Høegh Guldberg modtog han yderligere en egenhændig Skrivelse 
af Arveprins Frederik. I 1776 afløstes han som Købmand ved Hol
steinsborg af Sønnen Jørgen Frederik, men forblev ved Kolonien 
som Inspektør ved Hvalfangsten og Materialforvalter indtil han i 
1781, over de syvti Aar, vendte hjem, og 22. August Aaret efter 
afgik ved Døden i København.

Overalt i Grønland, hvor Sporene af hans Virksomhed kan gran
skes, har Niels Egede efterladt sig et godt Minde ved sin Pligttro
skab, sit Snilde og humane Sindelag overfor Grønlænderne. Under 
Navnet »Nise« var han kendt i hele Landet fra Syd til Nord. Hans 
lange kolonisatoriske Gerning i Handelens Tjeneste i Forening med 
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hans Undervisningsarbejde i den indfødte Befolkning er uden Side
stykke i Grønlands Historie og bør aldrig glemmes.

Niels Egedes Dagbog, der meddeles her, har ikke tidligere været 
bekendt, den omfatter kun de to første Aar, han tilbragte ved Ek'a- 
lugssuit (GI. Egedesminde). De datariske Optegnelser afsluttes med 
nogle Iagttagelser af Vejrliget, Himmellegemerne, Dyrelivet samt 
Bemærkninger om Grønlændernes overtroiske Forestillinger. Ved- 
føjet er et med Blæk udført, hosstaaende gengivet Kort over Kolo
nien med tilliggende Bugter og Vige ned til Rommelpottens Fjord 
(Nordre Strømfjord). Koloniens Bygninger er optrukne med rød Farve 
ligesaa et Rids af den før omtalte, Gevær præsenterende Grenadér. 
I Udkanten er skitsemæssigt anbragt fornøjelige Gengivelser af et 
Grønlænderpar, en Bjørn og forskellige Havdyr.

Manuskriptet til Dagbogen fylder 100 Sider i Kvart og viser lige
som Navnene paa Kortet umiskendeligt Niels Egedes Haandskrift 
fra først til sidst. Ved Gengivelsen er fulgt Forfatterens skødesløse 
og usikre Retskrivning. Skiftevis skriver han: got - godt, kand - kan, 
ont - ondt, Loft - Luft, motte - maatte, hafde - havde. Mærkelig er 
Skrivemaaden tængte - tænkte, Tægen - Tegn, giemlig - jævnlig.

Haandskriftet findes i Jesuiternes Bibliotek og er fremdraget af 
Hr. Pater, Dr. phil. C. Otto, der ved Hr. Harald Nystrøms Mellem
komst velvilligst har overladt mig det til Udgivelse.
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JOURNAL
holden her ved Colonien

Egedes Minde fra Aar 
1759

til Aar 1761 d: lste Juli
af

NIELS EGEDE

ANNO 1759 D. 26. APRIL tog ieg den tredie Gang til Grønland 
. der at forblive saa længe som Helbreden det tillader, og gik 
ieg i Guds Navn til Seijls om Middagen fra Kiøbenhavn med Skip

per Peder Steffensen Holm, hvor mine Venner da fulgte mig til Tol- 
boden. De beklagede dem alle over mit slætte Skiæbne her i Ver
den, at ieg nu paa min gamle Alder og slætte Helbred skulle nu atter 
forsøge det haarde Land, da ieg tilfaaren hafde væred der i 20ve Aar, 
og siden i 12 Aar forretted Vejermester Tienisten i Aalborg som 
Hans Kongl. Mayst.'s allernaadigst hafde gived mig, men som i den 
heele Tid daglig Fortrædeligheder fulgte mig, var ieg omsider nød 
til at begiære Kongelig allernaadigst Tilladelse at maatte sælge min 
Tieniste, hvortil Hans Mayst. var saa naadig og tillod mig at sælge 
den til een Person i Aalborg, som kunde være habil dertil. Nu var 
det inted andet for mig, som ieg vil tilskrive Guds Direction, end 
ieg maatte fort, og forlade i Aalborg baade Kone og smaa Børn samt 
Slægtninger og Venner, som beklagede min slætte Skiæbne, end- 
skiøndt alle disse klagende stod og ynkede mig, hafde Gud dog op- 
muntred mig saaledes, at ieg ikke fældede een Suk, men tængte ved 
mig selv: hvem ved om icke det er Guds Villie, at du nu atter skal 
forkynde Guds Ord iblandt Hedningerne og sætte nogen Skik iblandt 
dem, siden de har haft baade Frygt og Kiærlighed for dig, og var 
ieg ogsaa forvissed om i mit Sind, at om ieg skulle døe der i Lan
det, at Gud ikke heller glæmte min stakals Kone og Børn, og at hans 
Kongl. Mayts. nok tog sig deris Nød an, og i den Troe tog ieg en 
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venlig Afskeed med dem alle og ønskede dem alle Guds Naade, og 
at Herren ville være med os alle.

Den 29. passerede vi Schagen i Jylland, d: 30. passerede vi Norge, 
og fra den Tid og til den 13. May havde vi iidelig haart Veir imod, 
og om Aftenen fik vi Hitland i Sigte, men atter haart Veir.

D: 18. May saae vi Ferøe og passerede den forbie paa den sydre 
Side og dagligen haart Veir derefter til vi var paa Høyden af Eyland 
Buus, som skede den 30te.

Den 5. Juny passerede vi Statenhuk, og strax fornam vi at der 
var lis udj Farvandet, hvorfor vi satte Cursen vester.

Den 15. saae vi Gothaab om Aftenen og med en god Vind satte 
vor Curs nord efter, siden den blæste Synden af een Storm, saa vi 
næppe kunde lænse thi vi vare temmelig ladt, siden vi hafde baade 
Huus- og Bygningsmaterialier inde til en nye Colonie.

D: 18. træfede vi et af voris Skibe udenfor Wilde-Eilænderne, som 
førtis af Jacob Bentsen, men formedelst lisens Mængde motte vi 
søge Havn der dm Aftenen, som og kom os vel tilpas, thi der op- 
rejstis strax en Storm med tyk Loft, saa heele Søen stod ud i et med 
Driviis.

leg tængte og at skulle finde Grønlændere der inde for at opsøge 
det Stæd, hvor vi skulle sætte Colonien, men forgiævis. thi vi saae 
aldrigen, og tilmed saa er de gierne ind i Fiorden efter de smaae 
Fiske ved de Tider.

D: 20de gik vi til Sægels længere nord efter for at opsøge et Stæd, 
som skulle kaldis Mannuk efter voris Folkes Sigelse, som Aaret til
forn hafde faaed Ordre at søge et got Stæd op for os, men vi vare 
lige nær, thi da vi 2de Dage derefter landede ved Refcol, tog ieg strax 
Jollen ud for at eftersee, men fant ingen i det heele District. 2de Dage 
derefter kom 3de Kajaker farende Nord fra og ville Syder efter, de 
samme adspurte ieg, hvor det Stæd Mannuk var, men ingen viste 
af det Navn at sige, og ikke heller paa det Stæd hvor vi nu var, 
bode nogen Grønlændere, og langt mindre kunde see nogen Stæd at 
sætte Colonien paa, hvorfore ieg bad de Grønlændere viise os et 
got Stæd, som var beqvem til Bygningsplads og hvor der var god 
Havn, Mængde af Folk, og godt med Fangst, hvorpaa de fulgte med 
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os Syder efter og indlossede os til dette Stæd, som de kaldte Eka- 
lugsuit.

D: 26. efter at ieg havde udforsked af Grønlænderne det beqve- 
miste Stæd til at sætte Colonien paa, forføyede vi os med 3de Grøn
lændere i Følge til at viise os til det forommælte Ekalugsuit. 3de 
Dage derefter, som var den 1ste Julij, kom vi ind paa Havnen og var 
det alt efter Grønlændernis Sigelse baade god Havn saavel som godt 
Indløb, Fuglevildt saavel som Fiskeri. Her saae ieg nu atter det 3die 
Stæd, som ieg har væred med at bygge i Grønland og falt mig mange 
i Forundring derover, at ieg hafde paa min gamle Alder taged mig 
saadan Besværlighed for paanye; og efter at dette var mig heel be
sværlig inden ieg fik det opsøgt lod ieg Colonien efter de høye Her
rers Tilladelse kalde efter min salig Fader Egedesminde fordi han 
har haft den største Besværlighed her i Landet og var den første 
Stiftere til at søge Grønland op igien, da der i 600 Aar ikke hafde 
væred sadt Boliger; hans Møye og Besværlighed i denne Værden er 
snart utroelig, hvad han har udstaaed for at forplante Christendumen 
i Grønland. Ieg som hans Søn gaaer det ey bedre, thi hidtil dato har 
ieg ikke vist af hvad got har væred, men iidelig Fortrædelighed har 
fult mig, men ieg har det faste Haab at Guds Time kommer nok en
gang naar Gud seer, det er mig bæst tjænligt, og da skal ieg høste 
Frugten af al min Sved og Arbeyde.

D: 3. Julij kom en stor Mængde Grønlændere baade norden og 
synden fra, og satte deres Tælter hos os, de fortalte, at der kommer 
mange flere hid, thi de hørte, at ieg var kommen til dem igien. Ieg 
kan med Sandhed sige, at ieg aldrig hafde tængt at de bar saadan 
Frygt og Kiærlighed for mig, som de nu udviser, thi de havde baade 
Klager og andet mere at fremføre saavel som mange andre Ting, 
som ieg ikke vil røre om, efter som mange kunde tænke at Selv Roes 
stak der under, men de Gotfolk, som dagligen omgaaes mig, skal 
være Vidne til, hvorledes de hang efter mig, og hvorledes ieg ogsaa 
omgikkes alle, saa ieg hafde ingen Roe hverken Dag eller Nat. Fra 
den Tid af ieg kom her og til den 20de Augusti allerlængst norden 
fra, har der kommed Folk til mig; ieg fortalte dem efter forlangende 
adskillige Ting, men det som var mest verslig, toeg de mest til Hjer- 
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ten, men da ieg tiltalede dem derfore og sagde, at ieg ville forsøge, 
hvad de mest inclinerte for, og nu ser ieg, at i agter ikke om Guds 
Ord, men allene om det som er forfængeligt, og derpaa forklarede ieg 
dem, hvad Gud var og hvad hans Eegenskaber er og hvorledes Gud 
paatog sig menneskelig Gestalt for derved at forsøge Menniskene, 
om de ville troe paa ham, og ved sin Nærværelse daglig omgikkes 
dem, som og saa hans store Miracler, i det han gjorde de døde le
vende, maalløse talende og alleslags Sygdomme helbredede han, bare 
ved sit Ord. De tog det vel til Hierte, lovede ogsaa at ville her
efter troe paa ham, men hvorlænge de vil være ved det Forsæt, 
varer ikke lengere end ieg paany igien kan formane dem, thi dette 
Slags Folk er af en besynderlig Kolsindighed og det i alle Ting, saa 
de maa lidelig paamindis, thi gaar det een Dag over, saa er alting 
forglæmt.

D: 24. havde ieg en Samtale med nogle andre, som rosede sig af 
sin Magt og Størke, at de ikke vare mere bange for vore Folk, om 
de ville giøre dem nogen Fortræd. Denne Snak kom de med, da ieg 
tiltalede dem, fordi de havde staaled, men da ieg hørte deres Tanker, 
hvad de hafde i sinde blev ieg vred og slog til de skyldige, bad dem 
at de nu strax ville forsøge det, de talte om, saa ville ieg viise dem 
hvad ieg og kunde giøre, men de sålede strax om og sagde, at de 
vare kun allene bange for mig, hvilke de hafde hørt om, at der aldrig 
bed noget Skud paa, og ikke torde nogen byde sig i Kamp med mig, 
thi ieg var dem for stærk. Denne Indbildning lod ieg dem blive ved 
paa det de skulde bære Frygt for nogen. Ieg sagde, at dette motte 
de tænke, at i Fald nogen af dem og skulle overrumple nogen af 
os og giorde os Skade, da motte de vide, at der strax blev et be- 
væbned Skib hid skicked som ødelagde det heele Land, og hvad ville 
de vel giøre, at naar bare eet Skib kunde foraarsage saa stor Skade, 
om der da kom flere. Af denne Tale bleve de heel nedslagen og 
sagde, at de ikke mente saa ondt, bad mig derfore at ieg ikke ville 
lægge noget ondt for dem til vor Konge og Herre, thi de skulle alle 
Tider findis skikkelig her efter. leg lovede dem og, at hvis de ville 
være lydige og skikkelige skulle inted ondt dem vederfaris, men 
kun got.
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D: 28. hafde vi faaed vor nye Boelig i den Stand at vi flytted i 
den efter at der var udi 4re Uger arbeidet der paa, og lod ieg efter 
høy Tilladelse samme Tid kalde Colonien Egedesminde efter min 
salige Fader, Superintendent Hans Egede, som første Autor til Grøn
lands Opkomst; og for at fuldføre vores Glæde loed ieg Skibsfolked 
bede i Land for først at takke Gud, som nu atter har befriet fra saa 
mange Farer, og holt derpaa først Guds Tienisten, og da det havde 
Ende, loed ieg vor Flag vaye tillige med nogle Canon-Skud høre og 
med Lykynskning over de høye Herrer og med Interessentere, at Gud 
ville velsigne deris Faaretagende, og at de motte længe leve og see 
det fattige Grønland til gode, som endnu lever udi et temmelig Mørke.

Skipperen loed ogsaa Flag vaie paa Havnen tillige med nogle 
Canon-Skud til at beære nye Coloni saavel som de høye Herrer, 
der har ladet den foranstalte til Grønlændernis Nøtte.

Og som her var mange Grønlændere forsamled samme Tid, for
talte ieg dem Aarsagen hvorfaare der blev satte saa mange Colonier 
i deres Land, og derpaa gjorde ieg een kort Tale til dem om Guds 
Ord, hvor til de nogenledis loed see Andagt De bade og at ieg frem
delis ville blive hos dem og ikke forlade dem, som ieg giorde for 
nogle Aar siden, saa skulle ieg med Tiden befinde, at de skulle være 
skikkelig. Ieg lovede vel at blive hos dem en Tid, men siden ieg 
nu begynder at blive gammel og Kræfterne toge af, saa kunde ieg 
ikke vel udstaae den Travalie her i dette haarde Land aller helst 
siden her falder mange farlige og lange Reiser til Vands, og de 
boer og saavidt adspred fra hinanden.

AUGUSTI

d: 2den begav Skipperen sig i Guds Navn bort paa sin Hiemreise 
efter at nu alting var saa vidt i stand og der var ikke meere for ham 
at udrette. Gud være nu deris Ledsager og føre dem vel hiem til deris 
foresatte Havn. Da ieg nu forlode Skibet V2 Miil fra Landet og saae 
mig med 6 Mand~tilbage paa et fremmed Stæd allene, nægter ieg 
ikke at ieg ioe var temmelig nedslagen i mit Sind paa nogle Dage. leg 
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lastede mig selv derfore, som aldrig tilforn hafde frygted for nogen 
Ting eller Fare, og hvad denne Frygt nu skulle være, som saa hastig 
kom mig over I: men Gud ske lov .7 den varede kun i 2de Dage, 
da ieg strax fik mit samme Moed igien, men ieg kan tænke, at Alder
dommen og de mange Fortrædeligheder kan giøre et Menniske 
forandret.

D: 8. kom en Chalupe norden fra Christians-Haab og medbragte 
Assistenten Sr. Jørgen Jessen og hans Kone til mig, som efter min 
eegen Forlangende lode sig persvadere at blive her, baade for As
sistent, saa og at være Catechet om det fornøden giordes. Ieg næg
ter ikke, at ieg herudi har giort imod de høye Herrers Ordre, som 
tilsagde mig Monsr. Hammon, Assistent hos Seigr. de Svanenhielm, 
men som ieg ved Røgte fornam, at han ikke synderlig Løst havde til 
at komme til mig, siden han var svag af Helbred, og frygte ogsaa 
for de lange Reiser, som her aarlig falder. Af denne Andledning tog 
ieg mig den Frihed til, at skrive efter Sr. Jessen som strax fant sig 
føyelig. Ieg haaber, at de høye Herrer skal finde med Tiden, at ieg 
herudi har giort det bæste Bytte, og at Handelen og ved hans Hielp 
ikke skal forminskes, eftersom han baade er ung og frisk, har ogsaa 
Lyst til Arbeyde.

D: 9de lod ieg Folkene grave Tørv, endskiøndt det er nu forsiide, 
thi Luften er gierne ved disse Aarsens Tider temmelig ubestandig med 
Regn, dog lader ieg det komme an til et Forsøg, thi duer de ikke i 
Aar, saa kan de blive gode til det andet Aar.

D: 10de kom atter nogle norden fra Hunde-Eilænderne, som ville 
syder efter; de fortalte mig, at det var vel, ieg satte Colonien her, 
thi hafde ieg sat den nord ved Manermiut hafde ieg ingen Folk kom- 
med til, thi de ere alle flygted derfra, siden Røgted gik, at Hollæn
derne ville siae dem alle ihiæl. Ieg bad dem, at de ville kun sige til 
alle de flygtede Grønlændere, at de kunde fridt boe der, thi det var 
kun bare Snak, som de hafde digted Hollænderne paa, thi de torde 
ikke giøre saadanne Ting for voris Konge, thi saa fik de stor Vrede, 
og tilmed er det ikke heller saa langt til dem, thi ieg skal nok aarlig 
besøge dem og tage dem udi Forsvar, og tillige at afhente deris 
Speck, som de har, saa de motte frit boe der. De lovede og, at de
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paa mine Ord skulle sige det til alle de andre Grønlændere og skulle 
komme der at boe til Aared igien.

Fra den 8de til den 30te Augusti, har vi ikke kunde bestille andet 
end at reparere paa Huusene for at faa dem udi Stand, og som Colo- 
nien var kun liden, har ieg af Tørv og Stene forfærdiget et Bryger- 
Huus med sin Tilbehør og bedæke Taged med Brædder samt een stærk 
Skorstæn og mure fast Bryger-Kiædel tillige med Qværn udi samt 
andre nødvendige Ting. Vi hafde og graved nogle Tørv i Aar, men 
vi faar ingen Nytte af dem siden her falder idelig Regn, saa vi i Aar 
kommer til at lide temmelig Mangel. For nu at faae alting i goed 
Stand til Vinterens Komme, har baade ieg saavel som Assistenten 
giort hver Dag fuldt Arbeide. Saa har ieg og taget Grønlænderne til 
Hiælp for at faa det dissnarere færdig, saa enhver har nu sit fulde 
Arbeide, siden ieg mærkede, at Vinteren alt lader sig indfinde.

D: 6te September begiærede nogle af Grønlænderne om de motte 
bygge dem et Huus eller to her hos os, hvor i blant var nogle døbte 
med. Ieg tilstædede dem det paa de Conditioner, at de motte vel blive 
her, om de ville lade sig undervise i Guds Ord og de ikke heller 
ville ligge Colonien til nogen Byrde med at ligge paa den lade Side 
og ikke være om Føden, thi vi hafde ikke mere Proviant end vi selv 
hafde nødig. De lovede det altsammen at ville indgaae, naar de kun 
allene motte blive her, og der kun ville falde Sælhunde. Sælhunde 
for Grønlænderne er som reede Penge for os.

D: 8. fik vi først vores Brygerhuus færdig, og som vi samme Dag 
brygged 011, og der var nogle fremmede Grønlændere til Stæde, 
som saae derpaa, forundrede de sig paa, at vi ville giøre os saa 
meegen Umage med at forøde baade Malt og Brende, thi de mente, 
at vi kunde som de lade os nøye med det rene Vand; ieg tilstoed 
dem det vel, at Vand var got nok, men som vi vare nu vante til 
det slags, og bare Vand kunde vi ikke læske os paa. De svarede 
strax at vi da motte være meget ulæskelig, siden alle Chreaturer 
kunde læske sig med Vand, men som ieg inted derimod hafde at 
sige, spurte ieg dem hvii de ikke aad Græs, raadt Kiød samt raae 
Fisk ligesom andre Dyr. Da loe de og sagde: du fattis ikke for Ord.

D: 13., som var Qvarter-Skifte, og ingen Maane var til at see, blev 
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seet et stærk Skin i Øster ligesom et Fuldmaaneskin, og da Klokken 
om Aftenen var 8te, blev den ligesom en stor Ild og brændte høyt i 
Vejret, men nedentil var den som en Fuldmaaned og stoed stille ind
til Klokken var 10, da den i stæden for at gaae syder efter /: ligesom 
Solen og Maanens Gang er .7, gik den lige i Nord ind til Klokken var 
toe, og blev skjult under Horisonten. leg var curieus for at vide, 
om det Syn og har ladet sig see i Dannemark eftersom alle Grøn
lænderne hafde og set den, og de vare saare bedrøvede, fordi de 
tængte, at Dommens Dag var nær, thi ieg hafde nogle Dage for her 
læst for dem, og som mange af dem efter Sædvane vare kolsindige, 
tiltalede ieg dem og sagde, at Gud paa Dommens Dag vilde haart 
straffe de Vantroende.

D: 15. reiste ieg nord efter med Chalupen for at recognicere hvor 
Grønlænderne mest opholdt sig. Om Aftenen tog ieg Havn 4e Miile 
norden for ved Wilde-Eilænderne, hvor de vare i Arbeide med at 
reparere deris Huuse. De fortalte mig, at de hafde hørt om Natten 
een stærk Susen i Luften ligesom den største Brus af en Elv, og da de 
udi Forskrækkelse stoed op for at ville see hvad det var, hørte de 
det ganske grandt, at Susen fløy lige fra Nord og til Synden med en 
Lyd ligesom det hafde væred en Strid med Folk og indmænged med 
een Ælv-Brusen. De spurte mig, hvad det skulle betyde, ieg gav dem 
til Svar, at Gud, som var alletings Skabere, viste vel at de vare van
troe, og foragtede hans Ord; derfor ville han vise dem hvad han for- 
maaede, i Fald de ikke vilde lade sig underviise i Guds Ord. De 
svarede vel eenstemmigen, at de troede og begik ej noget ondt 
men de var saa tungnæmed at de ikke kunde hugse det, vi læste 
for dem, og at ieg ville bede Gud for dem, at han ikke ville være 
dem vred, thi de ville herefter bedre give Agt paa hvad dem blev 
forelæst.

D: 16. fortsatte ieg min Reise Nord efter og landed om Aftenen 
ved den Øe som de kalte Manuk, hvor de ville at Colonien skulle 
have staaed, men ieg befant den ikke i den Herlighed som den var 
beskreved og ieg kunde ikke see een Pias at sætte Colonien paa; 
ingen Lyng og Tørv-Jord var der, og Grønlænderne var og meste 
Parten flytted der fra, men skulle de naadige Herrer endnu resolvere
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til at lade sætte een liden Logie, da skal det være mit Raad, enten 
at sætte den paa den Øe, som kaldis Kikertarsuetsiak, og ligger 3de 
Miile Synden for Manerniuk eller ogsaa den Øe, som kaldis Manet
sok og ligger P/2 Miil nordligere, men efter den Erfarenhed, ieg 
har saa kunde den ikke bringe over 40 Fader Speck til Veje om 
Aared.

D: 18. kom ieg til Christianshaab og fandt alle ved goed Helsen, 
leg laae der i nogle Dage for at oppebie Præsten, som var ventendis 
fra Claus-Havn for at høre om han ville paatage sig at reise med os 
Syder efter, men som Vinteren toeg stærk til, og ieg frygted fore at 
han ikke skulle komme tilbage igien, torde ieg ikke persvadere ham 
at rejse med, saa loed ieg mig med mine medhavende 3de Mænd 
derpaa Stedet af ham meddeele os Sakramented.

D: 26. reiste ieg hiem igien, men som der blæste Moedvind med 
Frost og Snee, kom vi kun 4re Miile den Dag og logerede ind hos 
nogle tyvagtige Grønlændere, men ved lidt Auve bleve de gode.

D: 27. fortsatte ieg min Reise og kom om Aftenen til Kikertar
suetsiak, som var 12 Miile den Dag, hvor vi træffede 2de Tælter, 
og som de samme hafde Sorg fpr en af dem for nogle Dage siden 
var døed, læste ieg noget for dem, hvilke de gave flittig agt paa, 
og var meget fornøyede ved min Ankomst, thi ieg trøstede dem ved 
Guds Ord, hvor de ogsaa lofvede stædse at adlyde. Det er Grønlæn
dernes Væsen saa snart de har Sorg, er.e de meget devote og med 
en særdelis Andagt vil høre hvad dem bliver forelagt, men saa snart 
Verden gaar dem med igien, og de ikke ved af nogen Sorg, er strax 
deres sædvanlige Kolsindighed hos dem.

D: 28. toeg ieg derfra og kom kun 3 Miile den Dag. Aarsagen var, 
at der paakom os et skrækkelig Veir af Synden, som hafde nær sat 
os ud ad det vilde Hav, hvis vi ikke til vor Frælse hafde naaed den 
sidste liden Øe, hvor vi træfede et Hul at legge til i. Der maatte vi 
holde ud i 4re Dage under et lidet Sægel. Sneedrev og Frost hver 
Dag trængede os saa haart til Slutning, at vi vare næsten overgived, 
saa ieg hafde nok med at sætte Moed i dem, ieg hafde med mig.
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OCTOBER

D: 2den kom vi løkkelig hiem igien og fant alleting vel. Hertil 
har ieg kun faaed lidt Handel; ieg hafde og lidt med mig, og det var 
næsten bederved af det onde Veir, som vi hafde heele Tiden. leg 
var og vel fornøyed med at Præsten ikke kommer med os, thi ieg 
troer ikke han hafde begaaet sig i det slætte Leie, vi hafde under- 
veis, og tilmed saa ser ieg nu og, at det og var umuelig for ham at 
komme hiem igien, thi Vinteren er alt saa stærk, at alle Bugter og 
Viger ligger faste.

D: 6te sente ieg nogle af Folkene ud for at hente Brænde af et 
gammelt Skibsvrag, som laae ude ved Øerne. Om Aftenen kom de 
hiem igien med Jollen ladt, men var kun lidt tilbage thi Søen hafde 
spult Resten bort.

D: 7de blev læst af Huus-Postillen for de her værende Folk, og 
om Eftermiddagen holt ieg en Tale I: saa got som ieg kunde .7 for 
de her boende Grønlændere, og loved ieg dem, at dersom de fantis 
lærvillige, skulle ieg 2de Gange om Dagen læse og holde Bøn for 
dem. 2de Huuse har vi ved Colonien hos os, hvori er 7 Familier, og 
iblant dem ere næsten de halve døbte, som er kommet fra Isse-Fior- 
den, da de hørte, at ieg var hidkommen igien til dem.

D: 8. hafde vi et haart Veir af Synden med Regn og Snee-Slud; 
om Aftenen sprang Vinden om til N. W. med sin sædvanlige Frost.

D: 9. bryged vi, saa vi var enda saa løkkelig, at vi fik samled 
Lyng til det førend Vinteren for Alvor begynte, thi den er kommen 
temmelig tilig i Aar frem fore at den pleier at komme.

D: 16. kom 5 Konebaader til os og blev over hos os om Natten. 
De samme hafde væred paa Sælhunde Fangst strax Synden for Colo
nien, som aarligen falder der i Mængde og nu agter igien hiem til 
deres Vinterbolig, som er 4 Mil norden for os; de samme hafde i aar 
kun gjort slæt Fangst, thi det ubestandige Veir har ikke tilladt dem 
stort at komme paa Søen, thi nu er det 8te Uger siden vi hafde 
nogenledes got Veir, saa de allerede begynder at lide Nøed paa 
Føde, og især de, som boer her ved Colonien, thi her er kun et daar- 
ligt Opholdstæd for Grønlænderne, naar lisen har lagt sig, men saa
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længe som Vandet er aaben, kan den nok passere. De fremmede som 
reiste til deres Hiem, overtalte ieg det beste ieg kunde, til at fange 
got, og især bad ieg dem, at de ville med Flid see til at de og kunde 
fange Hvalfiske, som der falder i Mængde om Vinteren. De lovede 
alle at gøre deris bæste, men siden lisen ligger der saa ustadig, er 
der vanskelig at fange, thi saa snart de stikke i en, gaar den under 
lisen og kommer op i andre Rifter, hvor de ikke kan komme til ham, 
men de mister ved det samme al deris Redskaber som de skulle bruge.

D: 23. forandret Luften sig igien med S. O.te Vind og Tøe-Veir, 
som Continuered til den 26. saa næsten al Sneen gik af Marken, men 
strax derpaa fulte Nordvest med stærk Snee og Frost, saa at af 
hvilken Kant hun blæser saa er det en Himmelstorm. Grønlænderne 
ved at fortælle, at de aldrig udi mange Aar har seet Luften saa ube
standig som den har været i dette Aar, og at de derover lider nu 
Nøed paa Føde, og de ikke heller i Aar kan skaffe os Speck, som 
de tilforn har kunde indbringe til Hollenderne. Een af dem spurte 
mig, om Hollenderne kunde hexe, og da ieg spurgte hvorfor, sagde 
han jo, ieg mener han kan hexe, thi tilforn havde vi got Veir og goed 
Fangst, men nu siden I har sat Bolig her og forbudet ham al Han
del, er ikke allene Luften uroelig, men end og alle Sælhunde og 
Hvidfiske borte. Ieg sagde, at hvis denne Plads allene var saa uhel
lig, kunde de vel fatte saadanne Tanker, men som det nu er saaledis 
over alt, kan man tilskrive Gud Æren der fore, som ved alting hvad 
os bædst er tiænlig, og som Gud nu ser at I aldrig takker ham for alt 
det gode, han beviser eder, derfore lader han eder undertiden lide 
Nød, paa det I engang kand lære at kiende ham, men hvis I vil lade 
eder underviise om Gud og troe paa ham, vil han afvende sin Vrede 
og gøre dem got igien. De lovede alle god Forbedring.

D: 26. kom nogle Grønlændere til os, som ieg for nogle Dage siden 
hafde befaled at fange Sælhunde, som strax synden for os ved disse 
Tider plejer at gaae an, men de kom med næsten uforretted Sag til
bage og hafde kun fanget ganske lidet. De gave altsaa Skylden paa, 
at det onde Veir var Aarsag til de ikke fik mere, og tilmed sagde 
de, at der ikke heller var saadan Mængde som der pleier at være. 
Denne heele Maaned har væred heel ubestandig.
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NOVEMBER

D: 6te reiste vi med Jollen Syder efter for at hente Brende af et 
Skibs-Vrag og kom hiem i ondt Vejr om Aftenen, men fik kun lidet 
der af, siden at Sneen havde skiult det meste.

D: 10de kom een Grønlænder til os norden fra Vilde Eilænder,- 
han berætted at de enda ikke hafde fanget synderlig siden det onde 
Veir continuerer. Han berætted og, at der var forgangen Dag saa 
haard Sydvæst, at Søen slog saa høyt over Landet, at det tog bort 
det eene Huus om Natten, saa Folked med stor Nød fik biærge sig, 
men al deris Boehave tillige med heele Huused blev bortskiølt, saa 
de da motte flytte ind til deris Naboe. Det var ogsaa her ved Colo- 
nien et grusom Veir, samme Tid, og det har de ogsaa fortalt siden, 
at der har giort Skade mange Stæder, saa det loed sig tilsyne som 
et Giordskiælv tillige. leg bad ham sige sine Landsmænd, at Gud var 
vred paa dem, siden de ikke inu i saa mange Aar har hørt Guds Ord 
og ikke giort der efter, ia, han tilstoed, at mange af dem troede ikke, 
men dersom de daglig hafde een hos sig, som ville lære dem, saa 
bleve de nok gode.

D: 11. tog ieg mig fore med alvor at se disse herværende Grøn
lændere hiulpen til deres Christendum, eftersom her er en Del ukyn
dige iblandt dem, hvor af ieg og har betiænt mig af det høylovlige 
Missions Collegi Ordre, og har formaaed Studios Jørgen Jessen, som 
er Assistent her, at paatage sig Catechet-Æmbede tillige og giør nu 
daglig Forrætning til at undervise dem. Han er ellers beqvem nok 
dertil og kand med Tiden blive bedre, thi det er kun P/2 Aar han 
har væred her i Landet. Ieg skal og giøre mit bæste med ham, saa 
ieg haaber at alting skal gaae løkkelig af, allerhelst om her kun 
kan blive nogen indbyrdes Eenighed af, paa det Hedningerne ikke 
skal tage sig nogen Forargelse af voris Levned, hvilke ieg til Dato 
har avværget, saa det tægner sig nu til Bedring, det maae eenhver 
ønske.

D: 16. var atter stærk Frost, som nu nogen Tid har continueret 
dog har hun hidtil dags væred temmelig ustadig. De Grønlændere, 
som boer hos os, begynder at fange lidt saa det tægner sig til For- 
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bedring. Her er nu slæt inted for voris Folk at bestille, uden de kan 
for Skyrbiug Skyld gaae ud at skyde dem nogle Ryper. leg har selv 
været omkring for at see om der skulle være noget at fortiæne til 
Compagniets bæste, men efter Grønlændernis Sigelse er der ikke 
noget nu at forrætte førend i Martj Maaned, da Hvalfiskene gemeen- 
lig søger imellem Isen under Landet, hvilke har sine Vanskelig
heder at faae dem fat. leg har nu giort mit bæste i at formaae dem 
til at fange, hvor til ieg og har assisteret dem med Liner og Lænser, 
og naar det kommer til noget skal ieg og hielpe til med.

D: 18. kom atter nogle Grønlændere paa Besøg til os Norden fra. 
Een af dem havde een Sædel med sig fra en anden Grønlænder, som 
han hafde skreved med Sværte adskillige Figurer, og da ieg spurgte 
hvad det skulde betyde, svarede de mig, at ieg kunde vel forstaae 
Skrift, og giærne læse det, at der stoed, at samme Mand ville have 
een Skjort, lidt Bly og Krudt til Borgs, men ieg fortalte dem igien, 
at saadan Skrift var ulæselig, og at det vi skrev, hafde hvær Bog
stav sit Navn, og naar de bleve lagt sammen blev det et heelt Ord, 
tog dem saa til mig og viste dem, hvad hver Bogstav heede; ia, sagde 
de, det var noget andet, nu er vi bleven saa klog, thi han som havde 
skreved dette, sagde sig at være meget klog, men nu kan vi merke, 
at han er lige saa dum i det som vi andre.

D: 22. kom atter en Grønlændere paa Besøg, han hafde den sæd
vanlige Klage, at de led Hunger og Nøed, saa vi ved Colonien har 
daglig Plage af dem for at bekomme noget til Lives Ophold. leg 
har ræt ondt at giøre, at give dem noget af voris Føde, tør ieg ikke, 
thi det er for kostbar, og vi selv siden skulle lide Nøed. Og see de 
arme Mennisker crepere kan man ikke heller, saa ieg har mot søge 
Middelveien og gived dem lidt, hvilke de ogsaa har skiøned paa og 
sagt, at naar de bliver riige, skal de betale os igien.

D: 24. begynte ieg med at lære nogle af Drengene, som her op
holder sig, til at skrive, siden ieg og holder for at det er nyttig i sin 
Tid. Ungdommen saa vel som de gamle læses for hver Dag, Aften og 
Morgen, og undertiden har ieg dem aparte for mig og hører hvad 
de kand.

22



DECEMBER

D: 12te kom atter nogle fremmede Grønlændere til os. Den sæd
vanlige Tale var nu som tilforn, nemlig, at de lide stor Nød i Aar, 
men de haabede, at der med Tiden skal blive bedre, saa ieg kand 
komme til at faae nogen Handel. Gud veed hvad der vil blive af i 
Aar til at faa indbringe noget til de store Omkostninger, som her er 
anvendt paa denne Colonie. Det er ikke ræt giort af de got Folk, 
som giver Projegter ind at sætte Colonier paa de Stæder, hvor de 
veed, inted er at bekomme, thi hvor faae Folk opholder sig, er ioe 
ventelig, at der og maa være slæt Fangst, men deris Ukyndighed i 
Sproged har nok forvoldet det, thi har ieg skulle gaaed efter Ordre 
og sat Colonien paa Manermiut, har det væred slættere, thi i dens 
heele Distrigt er ikke over 20 Familier, da her findes dog ungefær 
50 Familier. De faa Grønlændere, som opholder sig her ved Colonien, 
siger det samme, at her er det bæste Stæd naar man tillige kan giøre 
sine Reiser til Hunde Eilenderne.

D: 14. lagde Isen sig her over den heele Bugt, saa hun nu tægner 
sig til Vinter for Alvor. Gud hjelpe os alle til at overstride alle disse 
Vanskeligheder, som her i Aar vil indfalde.

D:18. observerte ieg Dagens Længde her paa denne Høyde, 
og varede Dagen udi 4V2 Time, var fra Kl. halv-elleve og til 3 om 
Eftermiddagen. Til denne Tid har vi ingen synderlig Vinter haft, men 
skrækkelig ubestandig med Blæst og Snee.

D: 25., som var Juledag, besøgte os atter Grønlændere Norden fra. 
De berætted, at de hafde set een Hvalfisk imellem Isen, og at Isen nu 
ligger over alt, hvorved de haabede at Fangsten herefter skulle blive 
bedre; ieg bad dem at de ville giøre deres bæste ved Hvalfiskene, 
saa skulle ieg komme at hielpe dem. Den samme Grønlænder for
talte mig, da ieg hafde fortalt ham noget om Gud, at en Angekuk 
var hos ham forgangen for at courere hans syge Søn. leg spurte 
om han var saa daarlig og trode de Bedragere, thi der var kun en 
I: den, som ieg nylig talte om .7 som kunde formaae alle Ting, hvilke 
vi kalder Gud og ham allene skal vi paakalde i vor Nøed. Han lo
vede som alle de andre got.
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D: 30. var ieg et Støkke op til Fjæls for at see hvor langt ud af 
Søen lisen laae og befant, at den laae overalt saa langt som ieg 
kunde see; hellers i det øvrige har Slutningen af Aaret væred tem
melig got Veir, men Fangsten som skulle prophitere os noget er 
temmelig slæt, saa at Grønlænderne hid til dags har hengt os over 
for Føede. Gud give os da bedre Løkke i det aandelige, og at vi 
kunde slutte dette Aar med en roelig Samvittighed og takke Herren 
for alt det gode han har bevist os i dette og de forbie-gangne Aarin- 
ger og give os et glædelig og løksalig Nye-aar.

JANUARIUS

1760.

d. 1ste Nye-aars Dag blev efter Prædiken med 3de Canonskud 
og nogle Bøsse Skud dette nye7aar indvied, og om Aftenen læste ieg 
for de nærværende Grønlændere og fortalte dem, hvorfore vi holt 
denne Dag hellig, og med samme Leilighed holt en sømmelig Løstig- 
hed, hvilke behagede Grønlænderne.

D: 2. forandrede Luften sig med lidt Tøeveir og Synden-Vind som 
stoed til 2den Dagen, da der strax paakom norden Vind med Snee 
og Frost. Grønlænderne fortalte mig, at de for nogle Dage hafde seet 
een Hvalfisk under Landet, hvilke giver dem Haab om at see mange 
udi Martj og Februarj, som er deris rætte Tid at søge under Landet 
imellem Isen, kunde man faae nogle af dem for at stoppe paa den 
Mangel som af Sælhunde og Hvidfiske hellers skulle give af sig.

D: 5te kom atter nogle Grønlændere til os, som begiærede Assi- 
stence til Livs Ophold, men Gud bedre, vi kunde ikke hjelpe dem 
uden med lidet, thi vi har kun et Aars Provition selv, endda siden 
Colonien er nyelig sat og tilmed saa kan man ikke vel give dem 
noget der af, thi det ville falde for kostbar. I Dag fik vi see Solen, 
og var V2 Time ofver Horisonten, da den igien gik under, og har vi 
paa denne Høyde, som er 68 Grader og 12 Min: stendig Solen i sigte 
til den 25. Decbr., og er igien at see den 5. Januarij, saa den er slæt 
ikke at see udi 12 a 14 Dage, hvor hun er heel under.

D: 7de kom nogle Grønlændere norden fra med Islæe. De for- 
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talte, at de nu begynder at fange paa lisen siden den er nu saa got 
som lagt ofver alt. Væst Isen er og i disse Dage med vestlige Vinde 
dreved her paa Landet, saa vi inted Vand kand se fra de høyeste 
Bjærge. De fortalte og, at de hafde seet Hvide-Bjørner paa lisen, 
hvor de kun fik een af dem skudt.

D: 8. var ieg hos de herværende Grønlændere for at læse for dem, 
hvor i blandt dem var en af de døbte Koner, som laa dødssyg, og 
forlangte af mig at ville være mæddelt Sakramented, efter som hun 
nu i half-andet Aar ikke hafde bekommet det, men som ieg ikke 
kunde eller torde befatte mig med slige hellige Ting, læste ieg for 
hende og forholt hende at holde fast ved Christum og troe hans Ord 
og Sacramenter, saa forskyed Gud hende ikke, hvor over hun blev 
ganske glad i Sindet og sagde, at hun giærne var fornøyed med at 
døe, naar Gud ikke ville forskyde hende, thi hun har alle tider be- 
flitted sig paa at giøre got.

D: 10. havde vi et haart Veir af Synden, som toeg bort al lisen lige 
til Havnen, saa Søen er nu ganske rødig igien, da vi for tvende Dage 
siden ikke kunde see det ringiste Tægen til Vand. Stormen har nu 
saa oprørt Haved, at Søen siar høyt op over Klipperne, saa her er et 
forunderlig Veir i denne Vinter. Den har nu continuered med Storm 
og Tøe-veir iblant, til den 23de, saa Luften ikke kunde være mildere 
i Maij men ganske ubestandig.

D: 24. fik vi den behagelige Soel at see som skinede ind til os.
D: 26de gik ieg lidt op til Fjels for at skyde Ryper, og som ieg 

var kommen en fjærding Veis op, hente mig den Malleur, idet ieg gik 
haardt til for Kuldens Skyld, var det ligesom en hafde iaved et hvas 
Jern tværs op igiænem min Foed, saa ieg med stor Møye og Besvær 
slæbte mig hiem. Dette Tilfælle har nu vared udi nogle Dage uden 
Forandring, saa ieg kan ikke gaa over Gulved uden med en Krykke 
under Armen, og ej det ringiste Tægen til Skaden at kand see. Gud 
ved hvor længe det skal vare, thi ieg er ganske tvivlraadig om, hvad 
det skal være. Slutningen af denne Maaned er temmelig haard med 
Frost og Snee igien.
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FEBRUAR

D: 3. kom 3de Fruentimmer over Isen til os for Hunger Skyld, 
thi de vare fattige Folk, som de tiænte hos. De samme gjorde An
søgning om lidet Gryn, som de ville have til deris smaae Børn. 
Konen, som var Enke, græd og sagde, at hendis Børn kunde nu ikke 
længere taale at spise gamle kogte Skoe og Baade-skind, som de nu 
i lang Tid har motte tære. Over denne Elendighed motte ieg endelig 
lade dem faae lidt, hvilke ieg med goed Samvittighed kunde giøre, 
thi ieg viste vel, at de høye og respective Directeurer ikke vil for
tryde derpaa, naar Nøden var saa haard iblandt de arme Menisker.

D: 7de kom atter nogle Grønlændere til os; de havde udstaaed 
megen Kulde underveis, saa de fleste hafde faaet Frost i Ansigted. 
Kulden er nu saa stræng, at vore Folk har motte flytte ind til Grøn
lænderne, thi deris Brænde var nu næsten oppe, og gaar os næsten 
ligedant, men vi kan ikke alle forlade Colonien. Aarsagen var denne 
at vore Tørv iaar ikke kunde blive tør for Regnskyld.

D: 15. døde her ved Colonien en gammel Enke, som for nogle 
Aar siden var døbt af Hr. Bloch og hede Eva. Ieg loed da strax af 
4re Brædder slaae en Kiste sammen, for at bevare hende udi, siden 
nu ingen kan komme i Jorden. Een Søn paa 14 Aar efterloed hun 
sig, som i det samme Aar var døbt og kaldet Christian; han for
langte at blive her ved Colonien til viidere.

D: 18. befant vi Kulden saa stræng, at baade Viinflasker og Blik- 
Flaskerne sprang i støkker endskiøndt de stode i Stuen, hvor Var
men var, saa ieg nu maae bevare Ræsten i Trækar.

D: 20de kom 3de Slæder 12 Miile norden fra; de fortalte at ved 
Manermiut, som Colonien var distineret at staa, er ingen Folk i aar, 
og findis heller ingen førend i S: Oste Bugten, saa og nogle faae 
paa Hunde Æejlænderne. Aarsagen er, hvorfor der boer ikke mange 
Folk, er for den daarlige Fangst, som falder der undertiden, saa her 
er et daarlig Stæd, men der enda langt daarligere naar ieg undtager 
Hunde Æejlænder, saa ieg kan ikke begribe hvor fore de har ført 
Compagnied i de Bekostninger at lade sætte Coloni paa de Græn
ser. Ieg ser ikke at nogen Colonier paa disse Grænser kan stoppe 
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naar Hvalfiskeried siar feil. Den Erfarenhed har ieg haft tilforn og 
nu nærmere undersøgt at være i Sandhed, at her paa disse Grænser, 
og ved Sydbay samt ved den nordeste Coloni, som kaldis Norsak 
burde ingen Coloni have staaed, thi naar Hvalfiskeried siar feil paa 
disse omtalte Stæder kan ingen stoppe de Omkostninger, og det 
har dog alle Tider væred bevist, af Grønlænderne selv, at naar de 
ingen Hval fanger, lider de Hunger og Nøed.

D: 26. kom 2de Grønlændere paa Besøg, de forlangte noget til 
Borgs siden de nu begynder at fange noget. De forblev hos os i 
2de Dage, hvor over ieg fik Anledning til at underviise dem om 
Gud og hans Villie. De vare meget dumme og ikke viste af det alle- 
ringiste at sige, dog førend ieg slap dem, bleve de lidet folkelig.

D: 28. atter Grønlændere paa Besøg; de havde inted at forhandle, 
uden nogle faae Skind; de fortalte, at de hafde skudt hos dem 2de 
store Hviide-Bjørner og 4re Hval Rosser. Sælhunde ere kun faae, 
og Hvalfiske seer de vel nok af, men den iidelige Driv-iis hindrer dem, 
at de ikke kan komme dem i Skud, og som de var begiærende at 
høre mere om Gud, thi de sagde, at de hafde forglæmt det siste ieg 
talede med dem, forkynte ieg dem det paa nye, med flere Omstæn
digheder. Denne Maaned har nu ud til Enden holt ud med stærk 
Frost og giæmlig klar Luft.

MARTJ

Den begynder temelig uroelig med Storm og Frost.
D: 9. kom nogle Grønlændere norden fra og forkynte os at de 

ved Christians Haab levede alle vel, og de har haft got og roelig 
Veir der, hvor over de efter gammel Sædvane har fanged got, hvor 
imoed vi og Sønden for os, har lidt stor Nøed; de samme bad mig, 
at ieg endelig motte komme Nord til dem og handle, thi de der 
Nord kunde ikke vel tage imoed alt det Speck, som de om Foraared 
fanged.

D: 12. atter Grønlændere til os fra Wilde Eilænderne, de samme 
bragte mig et Laar af en Hvide-Bjørn, hvilke vi alle spiisede og 
smagte som gammel Oxekiøed. De fortalte, at de nu vente hver Dag
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paa stille Veir for at forsøge Løkken til Hvalfisk-Fangsten. leg laante 
dem og Harpuner der til og opmuntred dem til een goed løkkelig 
Fangst

D: 14. atter 3de Slæder norden fra, men de bragte inted med sig 
uden nogle faae Sælskind. De fortalte at der Nord ved Manetsok for 
kort Tid siden var en Grønlænder ude paa Sælhunde-Fangst med sin 
Baad, og da han vilde skyde i en med sin Piil blev den forvandled 
til et hæslig Spøgelse, sprang oven paa Baaden og tog ham under 
med sig, saa de ikke saae ham mere. De andre af Rædsel flygtede 
strax til Lands. Anden Dagen derefter gik hans Kone tillige med 
nogle andre over Isen ud til Søe-Kanten for at søge efter ham, om 
hans Baad i det minste ikke var at finde, men som hun gik og græd, 
i forveien blev hun usynlig for dem, og de hørte i det samme en 
Susen og Skrig i Luften saa og en Tommult ligesom af Hunde og 
Slæde, som ogsaa straxsen forsvantis for dem, saa de mente, at hen
des Mands Siæl hafde hendt hende op til Himmels med Hunde og 
Slæde, men hvor vidt de selv kan troe denne Fabel, vil ieg lade staa 
ved sit Værd.

D: 20de var alt aaben Vand at see her og ingen lis mere i Søen, 
men alle Bugter og Revierer ligger faste enda, dog begynder de at 
tæres temmelig bort.

D: 24. kom 2de Grønlændere til Baads fra Vilde Æejlænder og 
berætted, at de hafde nogle Dage forher væred ude paa Jagt efter 
Hvide-Bjørner, som var kommen over med Væst-iisen, hvor de 
dræbte 4re af dem og blev var, at de hafde faaed Lugten af en stoer 
Hvalfisk, som laae døed imellem lisen. De gav sig og strax ifære 
med den for at see den bjærged, men som det kom ondt Veir paa 
dem, og Natten begynte, motte de retirere dem til Lands med noget 
lidet, som de hafde skaaret af ham. Anden Dagen gik de ud for at 
ville ret have den bjærget men da var den bortdreven samt lisen med,

D: 26. atter sydlig og S. veste Vinde med Snee, som atter satte 
lisen ind paa Landet, saa vi fra høyeste Biærge ej kunde see aaben 
Vand. Dette har ieg mærked: siden vi boer ude ved Søe Kanten er her 
idelig ustadig Vejr og at den lis, som ligger her langs Landet kom
mer alt fra America med vestlige Vinde, som holder ud til Junij 
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Maaneds udgang, da den først ræt forlader denne Side og strækker 
sig giærne fra Sydbay og lige hen til Nord Polen, hvor den sjelden 
gaar bort.

D: 28. var en af de døbte Grønlændere her ved Colonien gaaed 
op i Marken for at skyde os Ryper, men han kom ganske silde hiem 
og saa ganske forrygt ud, talede over sig uden at kunde faa et ræt Svar 
af ham, og da han kom ind blev han ganske syg saa ieg motte give 
ham noget ind at vederqvæge sig med. Da han nu Dagen der efter 
var kommed sig noget, spurte ieg ham hvad det skade ham. Han 
gav til Svar, at han kom op til et høyt Bjærg, hvor han saa nogle 
Folke- Spor i Sneen, som han fulte intil han stoed oven over en 
Huu’.e, og da han blev bange og ville vende tilbage, viste han af 
ingen Ting, førend han sad i et Huus og saae adskillige Diævler 
siddende og snagte til hvær andre, som han ikke forstoed. Den ene 
af dem var gammel og saae fæl ud, det halve Ansigt var sort, og 
den anden halve Del var hvidt. De bar strax for ham adskillig 
Slags Mad frem, som de truede ham til at æde, men han kiente intet 
der af uden een Lax, som han bed udi for Trussel Skyld, og da han 
nu ville til at æde, hørde han en Røst uden fore I: som han syntis 
var sin Moders Røst, der var død for 4re Aar siden .7, som sagde: 
Min Søn, æed ikke, thi hellers kand du ikke komme fra dem. »Og 
i det samme kom ieg mig lidet og paakalte Gud, at han ville frelse 
ham herfra, og som ieg bad for mig selv, viste ieg af ingen Ting, 
førend ieg var under aaben Himmel igien, men ganske henrygt, saa 
ieg syntis at have Vinger paa og fløy igiennem Luften her hiem, 
men hvor ieg er kommed adstæd ved ieg slæt inted af, thi min For
stand har været borte intil nu.« Nu veed ieg ikke, hvad ieg skal 
dømme heraf, thi Drængen har alle Tider været een af de hurtigste 
og aldrig tilforn har ville troed saadant, naar andre har kunde for
tælle os noget, men saa snart han nu kommer sig igien, skal ieg tage 
ham med mig og viise mig det Stæd, om ieg og ikke kan komme 
til at see saadanne Ting, efter som ieg er noget vantroe til at fæste 
Troe til slige Ting.
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APRIIL

Denne Maaned har næsten ud til Enden væred hel ubestandig med 
Snee og stærk Frost undertiden, dog uden stormende Veir, saa at 
Tømmermanden kunde være ude og reparere Fartøyerne, og Bød
kerne at forfærdige Fustagierne til voris nustundende Handelstogter.

D: 12te var ieg med ommeldte Dræng op til Fjels for at forsøge 
om ieg ikke kunde see noget af det Spøgeri, men der var aldrig det 
ringiste Tægen til nogen Ting.

MAIJ

D: 1ste skikkede ieg 3de Grønlændere ud til Amerlok og Hob 
steinsborg med Breve til dem for at høre Tilstanden der.

D: 2. som var Beede-Dag holt ieg først Bøn for os og siden for 
Grønlænderne, eftersom de spurte, hvad det var for en Dag, som vi 
holt hellig. De undrede og meeget over, at vore egne Folk, som hører 
iidelig Guds Ord, at det aldelis ikke bider got paa dem, thi saa snart 
de kommer fra Bønnen, hører de ikke andet af dem end Fandens 
Navn og inbyrdis Uenighed. Det er meget slæt, at man skal høre 
saadan Tale af dem, som skulle gaae fore med gode Exempler.

D: 3die hafde vi lidt Tøe-veir og Rægn, hvilke ikke har væred 
siden Mekelsdag. lisen den ligger nu og driver fra og til Landet. 
3de hollandske Skibe har vi set her udenfor i disse Dage, som satte 
alt nord efter imellem lisen.

D: 5. kom de udskikkede Grønlændere tilbage fra Amerlok og 
hafde Breve med sig fra Præsten og Kiøbmanden, der berættede, at 
de næsten alle i Vinter har væred upasselig, og at den onde og uro
lige Veir har contribueret meeget dertil, saa har og Grønlænderne 
hos dem led stor Nøed, og næsten creperet, hvis de ikke hafde været 
saa lykkelig sidst i Februarij, hvor de dræbte 4re Hvalfiske, hvor de 
kun fik de 2de biærget, og de andre toe motte de forlade, efterat 
de hafde flænset ungefær af dem 12 Fade Speck, hvor over det 
haarde Veir kom dem atter paa, saa de drev til Søes.

D: 14. kom Hr. Borch til os med sin Konebaad og hafde 6 Piger 
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til sin Roerske, thi ieg hafde forlangt ham hid, førend vi skulle ud 
paa voris Handels-Rejser for at meddele os Herrens Nadvere.

D: 19. reiste Assistenten med Chalupen ud til Wilde Eilænderne 
for at handle og kom hiem d: 21. med fuld Ladning.

D: 23. reiste han hiem igien med sit Følgeskab efter at han hafde 
forrætted sit Æmbede baade for os saa og for endeel af de døbte 
Grønlændere, som her opholt sig ved Colonien, hvilke og 4re af dem 
blev meddeelt Sacramented.

JUNIJ

D: 2den reiste ieg paa Handling nord efter med begge Fartøyerne 
og agted mig heel til Disco-Bugt.

D: Ilte kom ieg hiem igien med begge Fartøyerne ladne. Det gik 
og som ieg tængte, at ved Manermiut og der omkring saa ieg ikke 
til een Siæl og derfore fik ikke heller noget, men motte hente det 
ieg fik fra Hunde Æejlænderne og grønne Eilænderne, hvor de vare 
hen fløttede. Denne Reise giorde ieg i den Henseende at bevise min 
forrige Paastand, at ved Manermiut var inted at hente, hvorfaare ieg 
til videre Ordre herefter vil blive ved voris eeget Distrigt. Ieg har 
ogsaa ved alle Ledigheder hvor ieg var, formaned dem til Guds Frygt 
og at troe alene paa ham.

D: 15. reiste ieg atter ud nord efter paa Handling med begge 
Fartøyerne 14 Miile ind udi en Fjord, som kaltes Aulasuit og kom 
hiem igien den 22de, hvor ieg atter fik begge Fartøyerne næsten 
lade. leg bad dem alle at naar de nu kommer til os paa Helle-Flyn- 
dre Fangst, som aarligen skeer i Julij, at de da vil tage med dem alt 
det Speck, som de herefter har fanget, hvilke de og alle lovede, thi 
denne Coloni ligger ræt udi alfare Veie, at baade de, som farer Syder 
efter, saa og de, som farer Nord efter, staar gierne her i 2 a 3 Uger 
for at fange Helle-Fisk og ved det samme kan ieg og faa lit Handel 
af dem, saa og at have Leilighed med det samme at undervise dem 
om Himmelens Skabere som de kalder.
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JULIJ

Den anden ledsagede Gud voris Fædernelands Skib, Torsing Slot 
kaldet, som førtis af Skipper Lund, løkkelig og vel herind paa Hav
nen, hvor vi ogsaa straks var i fære med for at faae ham lossed og 
tillad igien, siden han hafde Ordre til at gaa her fra til Holsteins-borg 
og der at losse og lade med, hvor faare ieg motte expidere ham det 
snariste muglig var.

D: 20de begav Skipper Lund sig her fra og Syder efter til Colo- 
nien for der at losse sin indehavende Ladning. leg fulte og med for 
at besee Strædet samt at tale med Grønlænderne der om Hvalfiske- 
ried og at de ville være voris Hvalfiskfanger behielpelig, som agter 
at overvintre hos dem.

D: 24. kom vi der paa Havnen og fant alle vel uden 2de af Ma
troserne, som vare syge og næsten har saa væred den hele Vinter.

AUGUSTI

D: 7de kom Hvalfisk Fangeren ind paa Havnen, som førtis af Skip
per Boijesen. leg recomenderte samme Mand efter Begiæring til 
Grønlænderne, at de ville være ham behjelpelig med Raad og Daad. 
De lovede alle at giøre sit bæste ligesaa vel som Handels-Betiæn- 
terne der, som nu kiænder Grønlændernes Væsen, men de vare dog 
alle om mig, at ieg endelig motte blive hos dem, hvilke var umuelig 
siden ieg hafde et andet Stæd.

D: 9de kom mine Folk efter mig fra Egedesminde med Chalupen; 
den tolfte tog ieg hiem efter og kom hiem den 15. Saae snart ieg var 
kommen hiem, satte ieg strax Folkene i Arbeide med at bygge et Pro
viant Huus, saa og et Bødker-Værkstæd.

D: 29. reiste ieg ind i Strøm Fiorden for at forsøge om ieg ingen 
Rens-Dyr kunde bekomme, siden Grønlænderne skyder de fleste der. 
Denne Maaned har været ud til Enden meget ustadig med Regn saa 
vore Tørv ere ikke vel tøred og vil nok blive vanskelig derfore at 
brænde.
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SEPTEMBER

Den 6te kom leg hiem igien, men hafde inted bekomed baade i 
Henseende til det slætte Veir, saa og fordi Grønlænderne har strøyfed 
alle stæder om med i deres Jagen. Samme Dag kom og Hr. Borch. 
til mig for at see om vi ville behøve hans Hielp førend Vinteren kom 
for alvor.

D: 10de reiste Monsr Hind og Hamon hiem igien til Christians- 
haab efter at de hafde været her paa Besøg siden den 16. Augusti 
og bragte med sig nogle Helleflyndre, som de hafde fanged her.

D: 14. døbte Hr. Borch een liden Dræng, som var føed af en døbt 
Kone her ved Colonien og kaldet Niels. Her var ogsaa samme Tid 
en Del fremede Grønlændere tilstæde ved Forrætningen, som ieg 
motte forklare hvad det betyder.

D: 16. rejste Hr. Borch hiem igien til sin Logie med Konebaaden 
som Roerskerne bestode af Fruentimer, hvilken Konebaad han be- 
tiæner sig af hver Gang han paa sit Æmbede vil nogen Stæd hen for 
ikke at umage Kiøbmandens Matroser og hans Fartøy eftersom de 
ikke alle Tider ere til Stæde.

D: 18de døde her ved Colonien en gammel Pige, som Aar 1753 
var døbt af Hr. Niels Bloch oppe ved Christianshaab. Hun kom her
til i Foraared og forlangede at blive her. leg tilstæde hende det med 
Tilsagn, at hun og med Lejlighed skulle viise sine Landsmend, hvad 
Daaben betyder, og at de ville være lærvillige til at antage den Troe 
Christus hafde lært os, hvilke hun og lovede, men som hun stændig 
var syg, blev inted forrætted ved hende.

Til den 20de har vi haft med Bygninger og Reparationer at be
stille, saa og at samle vore Tørv sammen for at kunde være i Stand 
at tage imoed Vinteren.

D: 21. kom en stor Deel Grønlændere ud af Fiorden og agtede alle 
Nord til Isefiorden uden nogle faae, som ieg persvaderte til at blive 
her i Nærværelsen.

D: 26. kom atter Grønlændere ud af Fiordene, som hafde væred 
paa Rensdyr lagt og nu agted sig til deris Vinter Boliger ved Vilde- 
Æejlænder. De fortalte at Sommeren der inde har væred heel ube- 
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standig i aar med Kulde og Blæst, ia undertiden ligesom lordskiælv, 
ia saa stærk, at deris Tælter har rysted og har faldet store Stene ned 
af Biærgene ved dens Bevægelse, saa de hafde væred bange og 
tængte at Værden nu skulle forgaae, som ieg tilforn hafde læst og 
undervist dem om.

D: 28de stærk N: vest med Snee saa det tægner sig allerede til 
stærk Vinter. Der kom og samme Tid nogle Grønlændere Synden 
fra det varme Bad, som ogsaa gik Nord efter. De fortalte, at der 
Syder hos dem var udi Decbr. Maaned i forrige Vinter saa haart 
Veir, at heele Haved var udi Bevægelse, ia at Jorden rystede, og 
Søen tog 2de Huse bort med sig, da de dog stode høyt paa Landet, 
saa de aldrig tilforn har hørt eller seet saadant og de hafde ogsaa 
spurt at Norden for dem skulle det ligeledes have passeret, hvilket 
ieg tror har været Jordskiælv, og fik ieg Anledning samme Tid til at 
bebreide dem deris Vantroe og Overtroe til deris Angekut og sagde, 
at Gud var vred paa dem og derfore nu lod viise dem, han i en Hast 
kunde giøre, og saa videre. De lovede alle at troe paa Gud allene 
og ikke agte meere Angekut thi de har merked deris Bedragerie.

D: 30. kom 3 Konebaader Norden fra og ville Syd paa efter Sæl
hunde, som der falder Mængde af ved disse Tider, der iblant var 
2de Syge, som begiærede Hielp. Ieg gav dem lidt Colica Draaber 
ind, som næst Guds Hielp hialp dem, hvorpaa de Dagen derefter 
reiste sin Vei. Ieg bad dem, at de skulde takke Gud, som har hiulpen 
dem og idelig troe paa ham, saa hialp han dem nok, naar de vare 
udi Nøed og Trang. De sagde, at de alle Tider har tængt paa Gud og 
bedet til ham siden ieg læste for dem.

OCTOBER

D: 2den kom een Familie og forlangte at boe hos os ved Colonien. 
Ieg tilstæde ham det baade i Henseende til at han var en goed Fan
ger og kunde hielpe lidt til Føden for voris antagne unge Grønlæn
dere, saa og hafde de selv nogle smaa Børn, som kunde behøve 
Undervisning.

D: 9de tog vi ind til Laxelven for at forsøge om der enda var 
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nogen Lax, og kom hiem om Aftenen med nogle faae thi Elven har 
allerede begynt at legge til med lis, saa det er den siste Gang i Aar.

D: Ilte kom atter Grønlændere til os; de fortalte og klagede sig, 
at forgangen Aar led de Hunger men i aar tægner det sig til Sygdum 
iblant dem, thi der er alt nogle bortdøde. leg gav dem hvad ieg hafde 
til at courere de syge med og formanede dem til at troe paa Gud 
saa hialp han dem, og derpaa reiste de deres Vej hiem igien.

D: 19. kom een Grønlænder til es af dem, som ieg sist hafde be- 
faled at fange, og sagde, at de vilde rejse hiem igien, og derfore maa 
ieg strax hente deris Speck.

D: 20de reiste vi der hen og kom hiem den 21. om Aftenen silde 
og var nær nedsunken af bare lis, thi hver en Søe, som slog os over, 
stod strax i lis, dog tog vi med os alt sammen, som bestod af 9 til 10 
Fade Speck. Grønlænderne fulte og alle med og førde Kiødet med 
sig til deris Vinter Boliger ved Wilde Ejlænder, og da de reiste hiem 
anden Dagen, formante ieg dem at de skulle være flittige baade i at 
troe, hvad ieg har lært dem, saa ogsaa flittig til deris Næring.

D: 28. lod ieg sætte vore Fartøyer paa Land, siden Vinteren for
byder os herefter at reise til Søes, thi lisen lægger sig allerede i Bug
terne og Reverene.

D: 31. var et besynderlig got Veir, som og næsten den hele Maa- 
ned har været uden stormende Vejr, men tilstrækkeligt Frost og 
stille.

NOVEMBER

D: 1ste Alle Helgens Dag efter at ieg havde læst for Coloniens 
Mandskab, toeg ieg mig fore at læse for de herværende Grønlændere 
og forklarede dem hvorfaare vi helligholt denne Dag, og bad ieg 
dem nu være flittige til at lære, thi de ere ind allis her paa Colonien 
13 Siæle, men det er tungt at prænte Undervisning i dem, som aldrig 
tilforn har hørt Guds Ord.

D: 3. stærk Frost og N: V: Vind med Snee. Den Grønlænder, som 
i aar opholder sig her ved Colonien, fortalte mig, da ieg havde læst 
for ham om Skabelsen, om Gud ogsaa har skabt alle Bjæretrold og

35



Søe-trold. Der skal være, sagde han, et slags Dyr i Haved, som de 
kalder Tuppick; de ser ud oventil som et Menniske, og de kan ogsaa 
vanskabe sig til hæslige Spøgelser, saa de under tiden lader sig see 
som en Sælhund, at naar en Grønlænder skyder til ham, faaer han 
en hæslig Gestalt, at mange bliver i deris Baade omkantred og drug
ner af Forskrækkelse. Nok et andet Slags, som stændig ser ud som 
et Menniske, oventil, og som en Sælhund neden til, hvilke de kalder 
Tokvabsetoket. De samme giør intet ondt, men de leer alletider, og 
naar en Grønlænder kan give dem et Støcke Kiød af et Land Dyr, 
takker de og siger, at de herefter skal have god Løkke til at fange, 
og de, som har kommed over saadan et Dyr og gived dem at æde, 
har aldrig kommet tomhænt hiem, og naar deris Harpuner er skut 
fast i en Hvidfisk og den kan gaa bort med den, raaber de ned i 
Søen og siger: tokvabsetoket, lad mig faa mit Redskab igien som 
den Hvidfisk tog bort med sig, saa kommer Blæren med Remmen i 
op flydende og hænger fast i Harpunen et stort Støkke Hvidfisk 
Skind.

D: 5te kom 3de Kajaker til os norden fra; de berætted, at de 
fanger temmelig got i Aar paa nogle Stæder, og siden Veiret er tem
melig roelig iaar, saa haaber de, at det skal blive got. Den ene af 
dem spurte mig hvorfor ikke Gud I: som ieg taler om .7, ikke alle 
Tider giver dem got Veir, og hvorfor han lader saa tidt ondt Veir 
komme over dem paa Søen, at mange der over bliver borte. leg gav 
dem da Svar derpaa, som ieg bæst kunde og sagde tillige at Gud 
ville forsøge dem om de og ræt hafde Troe til ham. Og svarede 
igien, at deris Landsmænd, som nu i saa mange Aar har hørt om 
Gud, aldrig har sagt dem noget deraf, førend nu du har læst for os, 
men de maa nok være avindsyge imod os, ligesom Diævelen var 
imod voris første Forældre, da han bad dem æde af det forbudne 
Træ. Nu vil nok de, som have lært om Gud, aliéné komme til ham 
og misunde os andre det gode.

D: 9de bryged vi, og da Grønlænderne saa den Umage vi hafde, 
sagde de, at vi kunde drikke Vand lige som de giorde, saa sparede 
vi den Umage, og saa beholdt vi ogsaa voris Forstand, thi de hafde 
seet en af Matroserne var bleven drukken deraf tillige med en Grøn- 
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lænder, som iligemaade var bleven drukken. Det er ikke heller me
get usant der udi.

D: 12. stærk Nordvæste Vind med Frost og Snee, kom og samme 
Dag en Grønlænder hid og fortalte, at en hos ham hafde faaed Frost 
i sit Ben, og at den store Taae var rent bedærved og da han ikke 
kunde skiære den af, tog han sin Flint og lade med Kugle for og 
skiød Taaen glat af digt ved Foden og sagde, at det ikke giorde ondt, 
og har nu samme formant alle de, som herefter faar død Kiød i Arme 
eller Ben, da skal de skyde den over og ikke bruge Knive eller 
Øxe der til. Det er noget farlige Folk med deris Curer, og næppe 
gik os ved.

D: 16. Efter at Bøn og Guds Tiænisten var holt hos os, læste ieg 
og for de herværende Grønlændere og fortalte dem om Guds Almagt, 
som de daglig kan see af de forunderlige skabte Ting, hvor paa en 
Mand svarede, at i Haved var nok de fleste forunderlige Ting, thi 
der er baade Spøgelser og mange andre Dyr, som de vel har seet, 
men ikke kand fange. leg sagde, at det var vel saa, men Himmel, 
Jord og Hafved samt Solen, Maanen og Stiærnerne var langt meere 
forunderlig at skabe af inted, men han sagde: Gud maa være for
underlig i sig selv siden han kan giøre saadanne store Ting af inted.

D: 18. kom atter nogle fra Attanek, 10 Miile norden for os, de for
talte mig, at een af dem hafde forgangen Dag set og talt med det 
Søedyr Tokvabsetoket, som før er ommælt. Den er alle Tider leendis, 
ser ud som et Menniske oven til. Samme Dyr spurte ham om de 
fanged noget i aar, sagde han nej og i særdelis: ieg har væred meget 
uhældig, da sagde Dyret: hent mig enten Ræve eller Hunde Kiød 
hid, som ieg kan spiise, saa skal du faa god Lykke til at fange. Han 
tog strax hiem og hente een Rævekrop, som han havde og gav Spø
gelset det. Tak, sagde Spøgelset, det er got thi Søedyr kand ieg faa 
nok af, og den gik under Vandet fra ham leende, og fra. den Tid af, 
sagde han, har ieg væred sær løkkelig i at fange Sælhunde. »Hvem 
der tror dette,« sagde ieg, »har ingen Forstand lige som du,« men 
han blev fast ved sin Meening og sagde, at de andre kiente ham.

D: 20de kom nogle Grønlændere fra Vilde Ejlænderne, de fortalte, 
at de fanger temmelig got hos dem i Aar, men der er saa mange syge
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af dem, og 2de er alt bortdøde, bad mig, at ieg ville give dem noget 
galt Vand I: saa kalder de Brendevin .7 med sig til de syge. leg 
gav dem da efter forlangende, bad dem der hos, at de ikke heller 
ville forglæmme at bede Gud om Naade og Hielp tillige, saa bøn
hørte han dem nok. De lovede og sagde, at de ogsaa havde hørt de 
syge bede til Gud, som ieg hafde undervist dem om.

D: 29. atter Grønlændere fra Umenak. De fortalte, at de syge 
hafde nu kommed sig, siden de hafde bedet til Gud om Hielp, og der
for ville de nu allene troe paa ham og aldrig mere tænke paa deris 
Angekoker. Ieg bad dem og der hos at de ikke ville spøge med Guds 
Ord, men troe af Hierte og videre hvad ieg kunde sige. Denne Maa- 
ned har væred heel ubestandig med Snee og Blæst heele Tiden.

DECEMBER

D: 4de atter Grønlændere paa Besøg; den ene af dem bad at ieg 
ville give ham et Paternoster Baand, som han kunde henge om Hal
sen, thi han hafde ingen Løkke i aar at fange thi Angekuterne I: som 
nu er kon faae tilbage .7 har sagt, at han skulle tage en Ræve- 
Kiæft og henge om Halsen, saa fik han god Løkke. Ieg sagde, at han 
kunde tage noget andet NB: det var kraftigere, og da han mærkede, 
at ieg nared ham, bad han mig at ieg ville undervise ham til det 
rætte og bæste, hvorfore ieg ogsaa paa det beste forklarede ham 
først Guds Ord og siden om andre gode og nøttige Ting baade for 
Sygdom og andre Tilfælde.

D: 12. begynte lisen at legge sig over alt; maadelig Frost har der 
været hid til Dato, men een overmaade stærk Snee, saa alle Daler 
er skiulte.

D: 17. stærk sydlig Vinde med Snee, som bræked al Isen i Støker 
uden fore Øerne og satte den til Søes men inden Aften vestlig som 
satte den ind igien.

D: 28. var der om Natten falden saa overmaade Snee ned, at vi 
næppe kunde komme ud, og var os umuelig at komme nogen Stæd, 
hvorfore ieg lærte vore Folk at giøre Skier, som de bruger i Norge, 
thi ieg hafde 2de Par med mig hid, saa de ved den Invention finder 
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sig vel forsynet og kan gaae paa Sneen, hvor de vil, uden hinder. 
Og endes her med det gamle Aar, hvor ved vi til Dato, Gud være 
loved, ere af goed Helbred.

JANUARIJ

1761.

D: 1ste efter Bønnen loed ieg som sædvanlig det største Flag vaje 
under nogle Canon-Skud og Tromme Musick indvie det nye Aar; 
dog har her inted tildraget sig i lang Tid, som kand indføres uden 
dette, at Frosten er i aar meere end sædvanlig, saa de Grønlændere 
som her opholder sig, begynder at lide Nøed, thi lisen ligger dem til 
hinder, da de, som boer norden for os fanger dog stundom noget, 
thi den stærke Strøm, som der falder, holder alletider Aabninger 
imellem lisen som de fanger udi.

D: 24. kom 2de Grønlændere kiørende hid fra Attanek; de for
talte, at de hafde set 2de Biørner underveis paa lisen, men som Afte
nen kom dem paa, torde de ikke attrapere dem. De fortalte, at heel 
Nord efter var kun Fangsten maadelig; dé hafde intet med dem uden 
nogle faae Skind, som de ville have Krudt for.

D: 28. kom atter 4 Slæder Norden fra og medbragte nogle Sæl
skind. De samme fortalte at de Nord ved lise-Fiorden hafde slaged 
een Kone ihjæl, som var beskyldt for en Hæx. leg sagde, at der 
var ikke saadanne Folk til, som kunde hæxe, og de, som dræbte saa- 
danne Folk, bare paa blotte Ord og Mistanke, burde haart straffis, 
og dersom ieg hører nogen af eder, som boer heromkring, tager 
Lived af nogen, som er uskyldig, da skal ieg hævne deris Død. De 
lovede, at de ikke skulle røre nogen førend de først hafde talt med 
mig. Derpaa fortalte ieg dem, hvorledis det gik til i voris Land baade 
med Mordere saa og med dem, som foragtede Guds Ord. etc.

FEBRUARIJ

Denne Maaned begynder som den 1ste endte med daglig stærk 
Frost, saa at voris Skorstein fryser til med lis saa at den ikke kan
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sluge Røgen, men vi maa eengang om Ugen oven paa Taged til at 
støde Hul igiennem.

D: 6te gik ieg over lisen ud til Øerne for at skyde Ryper, men 
da ieg hafde været lidt der ude, blev ieg 2de store Hvide-Bjørner 
var, som satte lige an paa mig, og som ieg var allene og hafde kun 
en Hagelflint med mig, smurte ieg mine Ben hiem efter I: thi ieg 
var langt borte .7 ieg tængte, som sant var, at ieg ikke hafde got 
af at give mig ud i Kamp med smaae Havel imoed saadanne farlige 
Fiender, men hafde ieg haft Kugler med mig, torde ieg nok have 
gived mig i Kast med dem, dog var det denne Gang min Løkke, at 
Frostdampen skiulte dem for mig, saa ieg kom dem ud af Sigte og 
løkkelig hiem.

D: 9de kom atter 5 Slæder norden fra, de fortalte, at hos dem 
hafde de udi disse Dage dræbt en stor Hvid-Bjørn, men han havde 
dog førend de fik Lived af ham, skamfered 2de af dem, og een af 
dem falt og i lisen og frøs ihiæl for dem underveis. Det er noget 
farlige Folk, saa dristige imoed al Ting, hvorfaare ogsaa mange af 
dem kommer til Skade.

D: 11. atter Grønlændere paa Besøg, de hafde inted med dem uden 
nogle faae Sæl-skind, som de vilde have Krudt og Blye fore; de 
klagede over de Gevær, som de faar af os, at de kan ikke træffe 
med dem, men alt, hvad de fortiæner, gaar bort bare til Krudt og 
Blye, saa de kan skyde dem fattige paa dem. Det haver og sin Rig
tighed dermed, thi ieg har selv forsøgt dem alle, saa at de gode 
Bøsse-magere tager vel goed Betaling for sit Arbeide, men de er kun 
daarlige, saa ieg ikke kan faae god Betaling for dem.

D: 15. kom atter Grønlændere hid, de fortalte, at de vilde Nord 
efter til Christianshaab, og om vi ville have noget Bud med dem. 
Assistenten lovede selv at ville følge med dem, om han kunde faae 
gode Hunde at kiøre med.

D: 16. toge de bort her fra og fulte Assistenten, og een af Folkene 
med dem. leg bad dem og, at de ved samme Leilighed skulle forhøre 
sig i voris District om Grønlænderne gjorde nogen goed Fangst i Aar, 
saa skulle vi saa snart som lisen bræked op, komme til dem og af
hente hvad de hafde.
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D: 19. kom 3de Piger gaaende over lisen til os fra Umenak. De 
forlangte at ville blive hos os nogen Tid for at lære at læse og kunde 
blive døbte; ieg tillod dem deris Begiæring, lovede ogsaa at giøre min 
Flid med dem hvis at de selv vilde stræve med sig og ikke for 
Gaver eller andre Ting at tænke saadant at bekomme. Een af vore 
døbte Grønlændere, navnlig Josva, paa 17 Aar, fulte med dem hid 
og var saa uløkkelig underveis, at han faldt i lisen op til Armene, 
hvor de andre kom ham til Hiælp, saa han kom hiem om Aftenen i 
en misserabel Tilstand, saa at begge hans Fødder var ham affrosset 
til mit paa Foedbladet, og kanske det kan ogsaa blive hans Døed.

D: 22. kom atter 2de Slæder hid inden fra Strøm Fiorden, de for- 
langede, at ieg vilde holde dem 2de gode Rifler tilgode, saa vilde de 
see til at de kunde samle i aar saa meget sammen at de kunde be
tale dem, og saa vilde de paa nye samle til andre Rifler, paa det de 
kunde blive rige Folk. Som ieg nu har ærfared her, saa regner alle 
de Grønlændere sig for riige Folk ligesom de har Gevær til, saa 
som i vore Lande der regner de sig paa saa mange tusende Rixdaler. 
leg fortalte dem derpaa, og viste dem Penger, at i voris Land holder 
de sig for riige Folk, der er Eiere af saae mange af det Slags Myndt. 
De gav mig det Svar at vii da motte være nogle Taasser, som holt 
unyttige Ting for Rigdom, men gode Gevær kan de samle sig baade 
til Klæden, Føden og Brænsel, saa ogsaa sælge det overblevne Spek 
og Skind, som de forhverver med dem. Ieg sagde, at for Penge kand 
vi kiøbe alle ting, men det loe de ad og sagde, at hvis de havde et 
helt Huus fuld af Penger, skulle ieg giærne faae dem tilsammen for 
2de gode Rifler og lidet Krudt til, saa meget estimerer vi saadant 
unyttig Snavs, og hvad kan i vel bruge Penger til. Nej, nu hafde 
ieg tængt sagde de, at Kablunet /: saa kalder de os :/ hafde væred 
klogere, saa ieg kunde ikke andet end lee ad dem, eftersom de ingen 
Raison vilde tage imoed.

MARTJ

D: 2den kom Assistenten hiem igien fra Christians Haab efter 
at han hafde væred borte udi 14 Dage. Han berætted, at de der Nord
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levede alle vel, dog hafde eendel af dem været plaged med Brøst- 
Syge, hvilke er en af de gangbare Sygdomme her i Landet. Han 
fortalte og, at der Nord var mange af Grønlænderne død af samme 
Svaghed. Han hafde ogsaa imidlertid formant Grønlænderne til at 
de nu ville samle got, saa skulle vi saa snart lisen brækker op, komme 
og afhente det, men her seer kun lidt ud til i aar, at lisen vil saa 
hastig gaae bort, thi her er en overmaade stræng Kulde i Aar saa 
her er kun bare lis og Snee at see.

D: 4de fortalte nogle Grønlændere mig, at ved lise-Fiorden var 
een Angekok ude paa lisen med nogle andre for at fange Sælhunde, 
men som dem paa kom et haart Veir, bræked lisen i støkker, og 
de kom alle til Lands uden Angekokken som drugnede. Tvende Dage 
derefter gik en Grønlænder ud af sit Huus om Aftenen silde, da det 
var mørk, og saae uden for Gangen at den for 2de Dage siden drug- 
ned Grønlænder sad uden for Huused og hafde sit Hovet indsvøbt 
udi Tang og med een lang Rem om Lived, som de fanger Sælhunde 
med, og da han saae dette Gespenst, blev han bange i Førstningen, 
dog til Slutningen gik han til ham, og da han ville tage fat paa 
ham, reiste Spøgelset sig op og gik lige til Stranden, slæbende Rem
men efter sig. Den anden var resolvert, toeg fat i Enden af Rem
men og vilde holde ham fast, men han blev slæbet efter og ikke 
kunde holde ham, men drog ham med sig lige til Søe-Kanten. Da han 
nu mærkede det, slap han strax Linen, men den var groed fast i Haan
den paa ham, saa han motte skiære den over, og Spøgelsed for
svantis for ham i Søen. Han kom omsider halv-syg ind i Hused med 
det Støkke Rem fast i Haanden, som ikke falt af førend anden Da
gen. Dette fortalte han med Sandhed at skulle være rigtig passeret, 
dog ieg ved ikke hvad ieg her udi kan have at dømme, thi samme 
Grønlænder har alle tider passered for en sandru Mand.

D: 8. hafde først Solen den Kraft, at den tøde lidet lisen af vore 
Vinduer, dog det varede kun stakked, saa Kulden er i Aar paa det 
skarpeste.

D: 16. kom 2de Grønlændere fra Umenak; de fortalte, at hos dem 
er nu kun lidet at fange, thi lisen har lagt sig over det vilde Hav, 
saa at alle Søe-Dyrene er bortrømte. Ieg læste og samme Tid noget 

42 



for dem, siden de var begiærlig der efter. Undertiden lader de til, 
som de vil forbedre sig og det skeer mest i Modgangs Tid.

D: 17. var een overmaade sterk Sydvæst med Frost og Snee, 
saa vi den heele Dag ej kunde komme ud, saa den toeg det halve 
Tag bort af voris Bryger-Huus og continuerede saa stærkt til anden 
Dagen og enda ingen Tægen at see til at Isen nogenstæd var bræk
ked, saa ieg tror vist, som og Grønlænderne siger, at hun maa ligge 
fast lige over til America.

D: 23. kom 2de Slæder ind fra Strøm Fiorden til os; de samme 
boer 15 Mile langt ind udi den Fjord. De bad, at ieg ville besøge dem 
og see det Speck, som de hafde samled, og om ieg ville afhente 
det naar Vandet blev aaben. De bragte med sig baade Harer, Ryper 
og nogle Refskind, som de vilde forhandle; de sagde og, at der inde 
hos dem var ikke halv saa meget Snee som ude hos os ved Søe- 
kanten, hvilke alletider er saaledes, at ind udi Fiorden er ikke nær 
den Snee som her ude.

D: 25. kiørte Assistenten der ind med dem for at fange noget 
Vildt og tillige for at handle med dem. De ville nok have mig med 
sig, men deres Hunde kunde ikke træke saa mange.

D: 27. atter Grønlændere paa Besøg; de hafde inted med sig, men 
klaged deris Nød for Føden siden lisen laa dem til hinder.

D: 31. kom Assistenten hiem igien og medbragte nogle Harer 
og Ryper, som de hafde skudt. Han fortalte, at de hafde god Fangst 
derinde, og at der ikke heller var saa meget Snee som her ude, 
hvorfore der opholt sig Mængde af Vildt. Denne heele Maaned har 
væred ud til Enden ofvermaade stærk Frost, hvor over vi daglig 
har haft Besøgelse Norden fra, og har ieg ved alle Leiligheder ogsaa 
læst for dem, som kom hid, hvor af nogle har gived temmelig god 
agt paa.

APRIIL

D: 1ste hafde vi Østlig Vind med lidt Tøe, som er det første 
Tøe i dette heele Aar, men inden Aftenen igien med stærk Frost og 
Snee.

D: 9de kom eendel Grønlændere til os; de klagede over at de
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led stor Hunger, og det mæste, som giorde dem ondt, var, at de ikke 
kunde forværve noget til at betale deris Giæld med. De spurte mig 
om de ikke til Foraared, naar Isen brækked op, motte reise Nord 
efter til Hunde- og Grøne Eilenderne for at fange Hvidfiske til at 
betale deris Giæld med. leg gav dem til Svar, at det var dem til
ladt at reise hvor de best vidste at fange, og det samme motte de 
ogsaa sige de andre, thi saa skulle ieg nok komme og hente det fra 
dem, hvor paa de droge fornøyet bort efter at ieg ogsaa havde læst 
for dem.

D: 16. var den før omtalte Grønlænderdreng, som d: 19. Febr. 
hafde faaed Frost udi Føderne, nu kommed sig saa vidt, at han kunde 
gaa lidet. Han hafde udstaaed meget ondt, idet alle Tæerne paa 
bægge Føderne blev ham afskaaren lige til Foedbladet.

D: 21. atter Grønlændere paa Besøg 14 Miler Norden fra,- de for
talte at lisen enda er saa stærk, at de uden Fare kan kiøre hvor de 
vil, og ej see noget aaben Vand.

D: 28. var stærk N: W. Vind, som nu først brækked lisen uden 
for Landet, men den stærke continuerlige Frost foraarsager, at hun 
ingen Magt har at drive bort.

MAIJ

D: 2den blev seet en Hollænder her udenfor, men han kunde ikke 
komme Landet nær formedelst lisens Mængde. Her er nu inted andet 
at see end Sne og Is, saa Gud veed naar den skal gaae bort.

D: 3. kom een Grønlænder hid fra Amer lok og hafde Brev til mig 
fra Præsten og Kiøbmanden der fra Stædet; de berættede, at Vin
teren hos dem har væred saa haard med at lisen har lagt over alt, 
hid og did, hvorover at hverken Hvalfangeren ej heller Grønlæn
derne har kunde fanged noget, dog hafde Grønlænderne væred fast 
udi 3de Fiske men motte forlade dem imellem lisen for den stærke 
Frost Skyld.

D: 10de kom 2de Grønlændere Norden fra til os; de berætted 
det samme og sagde, at Frosten var gal, thi den vilde ikke høre op 
igien, len den hafde nok Løst i, at de skulle sulte og fryse ihiæl.
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D: 19. kiørte ieg over lisen 1 Miil hen for at afhente noget Speck, 
som de der boende Grønlændere hafde at forhandle, og blev læst 
for dem ved samme Ledighed.

JUNIJ

D: 4de reiste ieg Nord efter paa Handling.
D: 19. kom ieg hiem igien og hafde væred hel Nord til Christians- 

Haab, hvor ieg fik fuld Ladning, og ved samme Leilighed talte ieg 
ogsaa med vore Folk derhenne, som alle levede vel, og de hafde 
og giort goed Handling.

D: 24. reiste ieg atter ud paa Handling Nord til Hunde Eilæn- 
derne 20 Miile her fra.

D: 2den Juli kom ieg hiem igien næsten med fuld Ladning, og 
endes her med det 2det Aars Journal.

APENDIX

Om adskillige Anmerkninger her udi Grønland for Aar 1760 og 
1761.

1) Luften og dens Veirlig. leg har observeret temmelig For
andring paa Veired fra det første ieg kom til Grønland, som var 1721 
og til nu, vi skriver 1761, at den har taget aarlig til /: Frosten er 
den samme .7, men saa langt fra ikke saa got og stadig Veir nu som 
tilforn, thi tilforn var det rart at det regnede og stormede med Snee 
over 20ve Gange om Aaret, ia snart ingen Tid Regn og Storm om 
Sommeren, da nu derimoed kand være ondt Veir meere om Aaret 
end de 3 Parter, og kun den eene Part got Veir. Det samme fortæller 
ogsaa Grønlænderne og kand stadfæste med mig, men de har de 
Tanker at Verden dreier sig, giver og denne Raison derfor, at de nu 
ikke kand leve halft saalænge som tilforn, men er underkast svare 
og adskillige Sygdomme, bliver hastig gamle, svage Øyne, iidelig 
Brøst-Syge, Sting og Skurbug, hvor over Landet aarlig tager af med 
Folk og allerhelst her om de Nord; men Søe-dyr sambt Fiske; Land- 

45 



dyr og den Frugt som gemenlig falder her, er enda det samme, 
uden at den tiere er nu Forandringer underkast som tilforn, da den 
nu kan være borte i 2 a 3 Aar og saa komme igien, men tilforn kun 
kunde hende sig imellem, at Fangsten og Misvægsten var kun borte 
udi et Aar.

2) Nord-Lyset her paa denne Høyde er meget stærkt, og be
synderlig om Vinteren, saa vi næsten kan mærke hvad Hveirligt 
derpaa vil følge, saa som, naar den stiger op fra Synden og breder 
sig Nord over, faar vi alle Tider sydlig Vind med ondt Veir; stiger 
den op i Norden og væsten fra og avancerer over Himmelen, da føl
ger derpaa N: vest og norden med ustadigt Veir. Men saa snart 
den stiger op udi Nordost og Østen, da brænder den aller stærkist, 
saa ieg har hørt dens Susen i Luften, og kand undertiden siae sig ned 
imod Biærgene og kan det da være lige saa lyst som det stærkiste 
Maane-Lys, og da betyder det got Veir med østlige Vinde.

Grønlænderne ved ikke viidere der af at sige uden dette, at det 
er de Dødes Sjæle, som leger Bold med et Hvalfisk Hovet.

3) leg har og mærked, at Maanen her lyser langt stærkere end i 
Dannemark. Det første Nye tændis, og den synis at ligge lidt bag over 
og er meget skarp i begge Enderne da betyder den heele Maaned 
ondt og ustadig Veir, men lader den sig see det første den tændis, 
at staae lige ræt paa Himmelen og ikke er saa meget skarp i begge 
Ender da faar vi den hele Maaned got og roelig Veir. Det er og 
mærkværdig med Maanens Tilkomst, og naar den er fuld, da skal 
her i Almindelighed være ondt Veir, ia Haved gemenlig opreises, saa 
den i 4 ad 5 Dage Æbbe og Floed stiger og falder perpendiculacie 
(i Disco Bugt icke over 3 a 4 Al.) hver 6te Time over 8te Alen, 
og saa snart de Dage er forbie, har den sin rætte Orden igien, at den 
stiger og falder kun 4 Allen, og det meste forunderlig er, at de fær- 
ske Søer, ia end og de, som ligger oppaa de høyeste Klipper, i den 
haardiste Vinter kand ved hver fuld og nye Maane springe det 
klare Vand over lisen, saa den ligesom voxer og arbejder sig op af 
alle Kilder og brækker Hul, hvor den bædst kan komme ud af. Vi 
har tidt om Vinteren, naar Frosten har været haardist, ikke kunde
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faae Vand om vi end har huged aldrig saa dybt udi Isen, men ved 
fuld og nye Maane har den gived os overflødig, saa det klare Vand 
har staaed over alle frosne Vande og Bække, dog har ieg aldrig 
kunde seet, hvor den er kommed ud uden ved Siden af Landet og 
lisen, ligeledes hvor der er flydende Bække, kan dog bundfryse, 
men ved hver Spring giver den Vand af sig, som varer udi 7 a 8 
Dage.

4) Solens Virkning her og i Dannemark er nesten eens udi Hede, 
men Luften er dog kold i sig selv, endog i Juli og i Augusti, men 
naar den seer bleeg ud og brænder haardere end sædvanlig, følger 
derpaa strax ondt Veir, men saa længe den skinner klar og maade- 
lig heed, har vi bestandig got Veir; og imoed sydlige Vinde og Regn 
presenterer sig i Almindelighed en Soel paa hvær Siide af den rette 
Soel, som Grønlænderne kalder Solens Øre Gehæng. Den gaar ikke 
heller under paa denne Høyde fra Junij indtil Medio Augusti, men 
den kand sees heele Natten temmelig høyt paa Himmelen, men saa 
snart den da gaar under, kan man see temmelig Forskiæl paa Dagen, 
saa den tager Vs Time fra hver Dag.

5) Om Stiærnernes Observation, da kand ieg kun lidt og inted 
ærfare uden dette, at naar de skinner blanke, endog udi dunkel Luft, 
betyder det alletider got Veir, men naar de skinner dunkle I: som 
ieg og har seet i det klare Veir .7 bliver det alle Tider haart Veir. 
Ieg har ogsaa kunde telle 9 Stiærner her paa 7 Stiærnen, hvor ieg 
aldrig udi Dannemark kunde see mere end 6 Stkr., saa Luften her 
maa alletider være klarist i stærk Frost. 7 Stiærnen og Aften-Stiær- 
nen er gemenlig Grønlændernis Urværk, thi de kand see paa dem, 
hvad Natten lider, saa og hvad Veir de kand faae om Dagen, thi naar 
de imod Dagningen gaar blege ned, faar de Storm Veir, men gaar 
de klar ned, betyder det got Veir. Her sees ogsaa et Slags Lys udi 
Luften, som undertiden lader sig see som et Stiærne Skud, men seer 
ud som den gloende Ild ungefær 4re Favne lang, tyk faar ved og smal 
til Stærten. Den kommer som en Raquette ansættenis, flyver fra 
Luften ned udi Dalene og bliver giærne borte under et Biærg, og 
hvor den flyver hen, kommer giærne Vinden fra, og lader den sig
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mest see om Vinteren. Grønlænderne kalder den Ingnersoak og de 
Norske Dragen. leg har ikke heller seet den i Dannemark, men i Norge 
kan det tidt sees. Deres Angekoker eller Viise siger, at den Ild eller 
Drage kan tage Folk bort med sig, hvor den møder, men det tror ieg 
ikke, men vel kunde skade et Menniske, thi ieg har set den engang 
kommed mig saa nær, at den har suset forbi mine Øren som en 
stærk Raket.

6) Rens-Dyrene her har et lidet Hul mellem deris Kløver paa de 
foriste Been, som ieg har seet. De samme Huller siger Grønlænderne 
at de kan tage Luft og Veir med, lige saa got som med Næsen, og 
det har ieg tidt seed og observered, at naar Dyrene har gaaed over 
det Stæd, som ieg Dagen tilforen har træd paa, har de udi det samme 
sprunged som de hafde træd paa Ild og siden vendt sig om og taged 
nøyer Lugten med Næsen; de har ogsaa et lidet Hul paa Skindet 
over deris Øyne, som de seer igiennem, naar de lukker Øynene til 
i stærk Sneedriv for derved at conservere Synen.

7) Grønlænderne har og meget at fortælle om Bierg-Trold og 
underjordiske Folk at være her i Landet, men ieg har ikke ville vel 
troed dem, endskiønt de har med mange Bevisligheder ville faaed mig 
til at troe saadant, men ieg ved nu snart ikke, om ieg skal fæste 
Troe til saadant, siden det hente sig forgangen Aar her ved Colonien, 
at een af de døbte Grønlændere gik paa Rype Jagt, og da han kom 
ved et bredt Field, som ligger V2 Miil herfra, syntis han at see et 
Hul der inde, og som han stod og betragte det, blev han strax in- 
tagen og saa 4re Diævle sade og talede til hverandre. Han blev da 
meget bange og bad til Gud om Hielp og Frelse fra det onde, hvor 
over de strax støtte ham ud, saa han vidste ikke af førend han stod 
oven paa Biærget og syntis for ham, at han fløy igennem Luften her 
hiem. Om Aftenen kom de andre Grønlændere ind til mig og for
talte, at Timotheus /: saa hede han .7 var kommed hiem og var fra 
hans Forstand. Ham beloe de andre, da de saae at han bar sin Flint 
i Munden(?) Patrontasken havde han i Munden, og Ryperne, som han 
hafde faaed, var bunden fast om hans Been, og saae forrygt ud. leg 
gik da ud til ham og fant ham i det Positur, men fik intet Svar af 
ham uden dette, at han hafde været intagen og er fra sin Forstand.
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Og æg gav ham strax noget ind, saa han kom sig Dagen efter, hvor 
han dog blev ved at han var rigtig intagen og hafde set Spøgelser.

Der fortællis og af troeværdige Grønlændere, at der er et Slags 
Folk ved Søe-Bræden i Stranden, som de kalder ingnersuit. De skal 
være stærk brak-næsed. De samme skal tidt tage Folk intil sig om 
Aftenen, naar de roer ved Stranden. En fortalte mig ogsaa, at det 
hente ham een Gang, da han var silde ude og ville roe hiem, saae 
han ligesom Lysned af et Vindue og tænkte, at det var deris Huus, 
hvorfore han roede til Stranden, og da forsvantis Lyset, og han mær
ked ligesom en holt fast i hans Baad, saa han i lang Tid ikke kunde 
komme af Stæd, hørde han en Røst, som sagde: »leg er liden og kan 
ikke holde ham, kom og hielp mig,« og da ieg hørde det, toeg ieg 
i af alle de Kræfter, ieg hafde, og kom saa fra Stranden i en Hast 
og løkkelig hiem. Og hvor ieg nu har hørt tale om Biergtrol har ieg 
ogsaa beseet de Stæder baade tiilig og silde paa Aftenen, men aldrig 
har kunde kommed over noget saadant Tøyeri, saa at Grønlænderne 
tidt har forundret sig, at ieg ikke engang bliver intagen af dem for 
min Dristighed Skyld.

Ieg ved snart ikke hvad ieg skal sige om saadant, thi ieg har 
hørt mange tale om slige Spøgelser, som de har baade hørt og seet 
Prøver af.

OM DE VILDE DYRS EGENSKAB

1) Da erfaris at Rendsdyrene kan blive saa gamle at Kjæfte-bened 
krymper ind, Tænderne ere opslitte, Rygbened bliver og korte og 
kiumpne, Marven i Benene svindis hen og haver en tranagtig Smag, 
da den af de unge Dyr ere velsmagende, dog kan de løbe og være 
lige saa hurtige som de unge. De kalfver een Gang om Aared i Juni 
Maaned og gaar lige saa længe som een Koe, undertiden faar de 2de 
Kalve, men i Almindelighed kun een. Hornene fælder de store Han
dyr hvert Aar i Januar og Hunnen fælder sine i Juni og voxer op 
med Hud over indtil de bliver fuldvoxne, da den og falder af, hvilke 
er forunderlig at de paa saadan kort Tid kand voxe op.
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2) Ørnen kan ingen vide hvor gammel den kan blive, thi man ser 
den alle Tider lige hurtige, dog bliver den ved Alderen noget graa, 
den har kun 2de Æg, den spiser og er om Føden en Dag og sulter 
i 9 a 10 Dage uden at fortære det ringeste, det har ieg observeret 
ved det ieg havde tæmmet en Ørneunge.

3) Hviidebjørnen kan blive, og er saa stor, at de ere maalt med 
7 Allen i deres Længde og 2V2 Alen bred fra Ryggen og til Bugen. 
Den faar almindelig kun 2de Unger og naar de nylig er fød, ser de 
ud som en liden Frøe, ganske nøgen uden nogen Skabning til at blive 
saadan glubende Beest, men ved det Moderen bliver ved at slikke 
dem i nogle Dager, faar de omsider baade Haar og Skabning. Grøn
lænderne har fundet dem i deris Huler om Foraared udi April, naar 
de har dræbt Moderen, ikke at være større end en liden Katte Kil
ling, som nylig er føed, saa det er forunderlig at saa stort et Best 
har saa smaae Unger. Den bygger sin Huller i Sneen, og det ganske 
kunstig. Udentil Indgangen er den smal og lang, men inden til gan
ske viid som et Huus og sætter rigtige Støtter der under af Snee 
som hun bygger med sine Lalier, paa det at samme Snee Tag ikke 
skal falde ned. Aller inderst i Huused er beklædt med Sælskind, som 
han dræber paa lisen, thi hånds meste Føde er paa lisen og Vandet 
efter Sælhunde og Hvidefiske, thi han kan ikke løbe Dyrene op, 
men er lige saa færdig i Vandet som paa Land og lisen. Grønlæn
derne fortæller, at de har seet dem trække Huden af Sælhundene 
med deres skarpe Kløer ligesaa got som de med deres Knive.

4) At der fortællis om Ravnene, at de ikke giver deris Unger 
Føde i Reden, er ikke om, thi ieg har selv seet mangen Gang, at 
baade Faderen saavel som Moderen bringer Føde til sine Unger og 
maae føde dem saa længe intil de selv kan flyve, og da maa de selv 
være om Føden. De bygger op i bratte Fiælle, hvor ingen kand 
komme til dem; de har 4 a 5 Æg.

5) De store Hvalfiske ere 70 til 80 Allen lang og 40 Al: i Tyk
kelsen; deris Speck er 3/< ad 1 Al: tyk, og kan bekommes af den stør
ste 120ve-Cordeler Speck. De har og almindelig 600de-Barder i Kief- 
ten, hver Barde 6-7 ad 8 Allen lange, men ingen Tænder; deris Spise
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er kun smaae Fiske, ikke større end en Knape Naal. Svælget er ikke 
større i ham end een Maagehals, Øynene ikke større end som et 
Koe Øye. Den parrer sig giærne udi Febr: og Maij, og er de da ikke 
gode at komme i Færd med; de reiser sig stundom op imod hver
andre i Søen paa sin Ende, tumler sig sammen rundt om, og det udi 
en Times Tid, saa ligger Hunnen stille paa Ryggen og lader sig sagte 
siunke; imidlertid kommer Hannen og legger sig oven paa og syn
ker tillige ned i Vandet med hende, og efter V4 Time kommer de op 
og flyver hid og did som de vare galne; og efter Grønlændernes 
Berætning skal een Hvalfisk gaa med sit Foster udi 15ten Maane- 
der. Dens Unge har ieg seet, som en Gang blev tagen ud af Mo
deren, da hun var dræbt og blev maalt 3V2 Favn lang. De fortæller 
og, at de har seet Hvalfisken at ligge paa Ryggen, og Bugen lidt 
oven Vandet, hvorpaa Ungen har nærmed sig til hende og patted 
oven Vandet, og saa snart den har faaet sin Bekomst, gaar den under 
igien. Sælhundene gaar enten paa lisen eller paa Land hver Gang de 
giver patte.

6) Det Slags Hvalfiske som kaldis Chacelot, er ungefær af samme 
Længde som de rætte Hvalfiske, men ikke saa tyk. De har ingen 
Barder,-men store og tykke Tænder langs heele Kiæften, som er 4re 
Favne lang. Det er den Fisk, som har den saakaldte Spermacet! i 
Hiernen, og kan man faa 6 a 8te Cordeler fulde af hans Hierne, som 
bliver præssed Spermacet af. Han har sit Blæsehul paa den høyre 
Side af Hovedet, da der imod alle andre Hvalfiske samt Hvidfiske 
har deris op i Hovedet ved Nakken. Den har og kun et Øye paa den 
høyre Side, hvilke er en forunderlig Skabning. Den er hellers meget 
rar at bekomme, eftersom den seer saa skarpt med det ene Øye og 
holder det stædse over Vandet.

7) Nok en anden forunderlig Fisk, som er 3 til 4 Favne lang, som 
kaldis Hajer. Deris Kiød er som Helle Flynder Fisk, har ingen, men 
kun bare Brusk; den har heller ingen naturlig Gang og ingen Tar
mer i Lived. Det er en farlig Fisk, som river og sluger i sig alt hvad 
den overkommer; den har ogsaa et stort Svælg, at den kan sluge 
heele Mennisker i sig. Dens Mave staar lige op i Halsen og er fast
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i Svælget. Naar den har nu ædt sig mæt, og det begynder at tæris i 
ham, brækker han det af sig alt sammen, og giør sin Mave tom og 
ren, begynder saa paa en frisk at sluge i sig, ia, den er saa graadig, 
at den kan bide store Støkker af levende Hvalfiske, og saa snart et 
Menniske kan komme i Vandet, sluger han den i sig strax. Der er 
hellers ingen Nytte ved den Fisk uden deres Lever, som er saa over- 
maade stor, at man kan fylde 4 Tønder af en, og det skal være god 
Tran, som kan kaagis deraf. Man maa partere den i mange Støkker, 
saa skal han dog leve, og ikke slippe hvad han faar fat i med 
Kiæften.

8) Det Søe Dyr, som kaldis Hvalros, er næsten af Skabning som 
en Sælhund uden Hovedet, det seer ud som et Løvehoved med 2de 
store Tænder for i Munden, 1 Al: lang, hans Skieg er saa tykke 
som et Halme Straae. Huden eller hans Skind er en goed Tomme tyk, 
saa det er neppe og sielden, at en Bøsse-Kugle kan gaa igiennem. 
Den har tynde Haar paa Kroppen; hans Størrelse er 6 a 7 Al: lang, 
meget farlig at dræbe, glubende som een Løve, skaaner hverken 
Baader eller Folk, naar de vil fange ham ind, og hvor gesvinte 
Grønlænderne ere i deris smaa Baade, saa bliver der dog mange for- 
rasked af ham, saa de siger, at de heller vil møde 2de Bjørner, end 
een Hvalros. Den faar kun een Unge om Aaret, og naar den skal 
have Patte, gaar den enten paa Stranden eller paa lisen. Er der saa 
brat, at han ikke kan krybe op, hugger han i Bjerget eller lisen med 
de store Tænder og saaledes hielper sig op. Grønlænderne fortæl
ler, at han skal fælde sine Tænder hvert 5te Aar og det samme skal 
ogsaa Inhjørningerne giøre ved deris Horn, som de bær i Næsen.

9) Inhiørningen er af Skabning som een Hvidfisk, men sort paa 
Skindet, har et Horn lige udi Næsen, som er 3 til 4 Allen langt, 
hvormed han støder Hul paa lisen for at drage sin Aande. Han be- 
tiener sig af samme Horn til at støde Sneglehuusene i Støkker med, 
for at æde Sneglen. Saa er ogsaa hans mæste Spise et Slags smaae 
Fiske, som seer ud som bare Slim, hvilken han æder og suer i sig, 
thi han har ingen Tænder i Munden ligesom de rætte Hvalfiske. 
Hunnen derimoed har ingen Horn som er tilsyne, men tvende smaa
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Horn, som ligger skiult ind under Huden paa hver Side af Munden 
V4 Al: lang; den faar kun en Unge om Aared; den har ogsaa Patter 
som et andet Dyr, hvor hun lægger sig paa Ryggen og Bugen ofver 
Vandet hver Gang hun vil lade sig patte, hvorpaa Ungen strax kom
mer og suer hende, ligeledis er det med alle de Fiske, som har Kiød 
og Flesk paa sig, som skal drage sin Aande over Vandet og har 
varmt Bioed i sig, thi alle andre Fiske har gierne koldt Bioed.

10) Der er hellers mange Lærde, som mener, at Kraber avlis i 
Snegle-Huuserne, men det er kun Fabel. leg har seet og befunden, 
at Kraberne ligger og ruer paa sin Roun som een Fugel paa sine Æg. 
leg har og seet imellem Rouvnen, at der vrimler af smaae Kraber, 
ikke større end et Byg-Korn; ieg har og fundet smaae Kraber ligger 
inde i Snigle-Huusene, men det giør de saa længe som de ere saa 
smaae og lever af Sniglernis Saft; det samme siger og Grønlænderne 
at være rigtig.

11) Lax, Stenbider og Ulker har man tidt seet ligge og rue 
paa deris Roun, er ogsaa komed over, at Rouvnen har vrimled af 
smaae Fiske. Det er og curieux at Hannen ligger derpaa og Hunnen 
bare gyder den fra sig og gaar bort. Laxen, som i sig selv er en 
skye Fisk, har ieg taget med mine Hænder, naar den har ligget 
paa Rounen, ligeledes Stenebidere og Ulker; ligeledes tror ieg og 
at de andre Fiske omgaaes med deris Roun, thi de holder sig alle
tider i Haveds Dybhed, saa ingen kan faae dem at see.

Dette har ieg ogsaa erkyndet mig om, og tillige seet, at alle de 
Dyr og Fiske, som ikke trækker Luft oven Vandet, hvis Kiød be- 
staar af Fisk, at deris Blod som hele Legemet er iiskold, thi de har 
Natur som Humre, Kraber, Muslinger etc., som alle har Liv, men 
ingen Varme ved sig, men alle de som har Kiød og Flæsk og trækker 
Aanden oven Vandet, har Varme.

12) Det, som man kalder Morild i Søen, er ikke andet end en 
subtil Slim, hvilke lader sig stærk see i Mørkne, at naar en roer eller 
rører i Vandet, er det som Søen var fuld af Ild, og naar ieg har taget 
det op, har det glimred paa Fingrene saa længe som det har væred 
vaadt, men strax forsvundet. leg har og taget det i en Spand, men
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naar det har staaed Natten over, er der inted at see, uden det bare 
Søevand. Ligeledes henger det fast paa Fiskene saa lenge som de 
ere vaade, da skinner det i Mørket, men ved Lys seer man inted uden 
noget vaadt Slim.
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