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I
LANDKENDING
Det var en tidlig morgenstund på Nordatlanten på det, man i
det ejendommelige, maritime sprog kalder dagvagten, der starter
kl. 4, et tidspunkt, hvor almindelige, normale mennesker på landjorden endnu ikke har fået drejet nattens tørn ud af hovedet og
er vågnet op til en klar forståelse af, at en ny dag er blevet født.
Det havde man derimod fået i marinens gode inspektionsskib
»Hvidbjørnen«, der denne sene forårsdag var på vej op til Grønland, hvor det i de kommende måneder skulle ligge og sejle vandet
tyndt for at vogte og værne Danmarks højhedsret over de vidtstrakte farvande deroppe på de arktiske breddegrader, som marinens skibe har gjort det gennem snart mange, mange somre.
Grønland, det store, skønne land, har altid haft en forunderlig
dragende magt over Nordens sønners sind, lige siden den første
landnamsmand, islændingen Erik den Røde, i året 985 nåede frem
til dets forrevne klippekyster og tog landet i besiddelse. Generation efter generation har søgt at udforske dets hemmeligheder, og
blandt den store skare af danske mænd, der i de svundne århundreder har ydet en indsats, stor eller lille, men ofte med livet som
prisen, der måtte betales, i arbejdet for at knytte Grønland og
Danmark sammen, finder man også en række af orlogsflådens
mænd. Vidt forskellige har de opgaver været, der har været dem
overdraget at løse, når de har været sendt på togt til Grønland.
Mange af dem har for stedse indskrevet deres navne i grønlandsforskningens strålende historie. Forrest blandt dem står vel Gustav
Holm, der på sin berømte konebådsekspedition i 1883-85 nåede
frem til Angmagssalik, og som den første besøgte de derboende
eskimoer, og G. C. Amdrup, der som leder af Carlsbergfondets
ekspeditioner i 1898-99 og 1900 kortlagde store, hidtil ukendte
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strækninger af østkysten fra Angmagssalik til Scoresbysund på en
dristig og vel gennemført mere end 900 kilometer lang rejse med
en åben 14 fods jolle.
Andre af flådens folk har ydet deres indsats ude i farvandene
omkring Grønland i havforskningens og opmålingens tjeneste. Forrest står vel her Ingolfekspeditionen 1895-96, der under kaptajn
Wandels ledelse foretog oceanografiske undersøgelser i Davisstrædet og i Danmarksstrædet med så store videnskabelige resultater,
at navnet Ingolf senere blev mejslet ind på facaden af det i 1910
rejste, oceanografiske museum i Monaco som navnet på et af nutidens mest berømte ekspeditionsskibe.
Et strålende kapitel i flådens grønlandstjeneste har marineflyverne skrevet i de sidste tyve år, hvor luftmarinens fly med splitflaget malet på sideroret har dundret hen over Grønlands hvide
klippetinder fra Kap Farvel til Peary Land som et nu uundværligt
led i forskningsarbejderne deroppe, men langt de fleste af flådens
folk har ydet deres stille, men betydningsfulde indsats i inspektionstjenesten langs kysterne, og det var den tjeneste, Hvidbjørnen nu var på vej op for at overtage.
Vejret var halvsurt, trist og gråt denne specielle morgen, og det
var stemningen om bord egentlig også lige i øjeblikket, hvor alt
stod i rengøringens tegn. Koste og levangere og pøse dansede den
af alle orlogsgaster kendte og ikke videre estimerede heksedans
over hele skibet fra for til agter, og vandet fra spuleslangerne fossede og skummede langs dækket som små forårskåde elve, der
slikkede vellystigt om bassernes kongestøvler, førend det langt om
længe fandt vej ud i det store, vildene hav gennem de slubrende
spygatter og klaprende lænseporte. Engang imellem åbnede himlen for sine sluser og sendte en overdådighed af væde nedover
skibet, hvorved alt det våde blev om muligt endnu mere vådt, end
det tidligere havde været. Det var vældig gemytligt, det hele.
Næstkommanderende, til benefice for hvem hele denne storstilede vandpantomime var sat i scene, kom vandrende hen over overbygningens vædedrivende dæk på sin vante inspektionstur. Han
havde været et svip agterude for at se efter, om surringerne, der
bandt det lakskinnende luftfartøj, som Hvidbjørnen havde med sig,
nu ikke havde opgået sig i nattens løb, hvor det lille skib havde
danset og hoppet bravt i søerne. Han standsede et par minutter
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for at konferere med sin højre hånd, matroskvartermesteren, rengøringstimens ukronede konge, før han skred videre mod sit øjeblikkelige mål, den høje, fine og fornemme kommandobro, hvor
den »Bette«, skibets yngste løjtnant, havde vagt.
Trods morgenstundens så udtalte syrlighed var der alligevel ligesom en anelse af forventning at spore hos alle om bord den dag
lige fra chefen og nedefter langs den maritime rangstige, for nu
kunne det bestemt ikke vare længe, før Grønlands kyster dukkede
op over horisonten som et varsel om, at den lange rejse nærmede sig
målet.
Der var allerede gået mange dage, siden Lange Maren, Skagens
slanke, gråbrune fyrtårn var forsvundet bag ved kimingen agterude, og egentlig skulle vi allerede nu have haft kending af land
igen, men vejret, der størstedelen af rejsen havde artet sig så skikkeligt, som man engang kan forvente det ved forårstider i Nordatlanten, var pludseligt slået om, da vi nærmede os Kap Farvel
som endnu et bevis på, at der altid står en strid vind omkring forbjerge.
Det begyndte i al fredsommelighed med et par små, uskyldige
pift i rigningen, der efterhånden blev hyppigere og hyppigere og
kraftigere og kraftigere, som et varsel om, at der var havvejr i
vente. Skyerne oppe i himmelhvælvet fik mere og mere fart på,
og søerne blev højere og højere, efterhånden som det gav sig til
at kule mere og mere op, og til sidst var det, som om lange rækker af store, grønblå bjerge med perlende, skummende bråd på
toppen var på march henover den uendelige vandørken, vi befandt
os 1.
Det var betagende skønt at skue for dem, der følte trang dertil,
men det var der flere af basserne, der ikke havde, fordi de fik et beklageligt tilbagefald af den søsyge, de så bestemt havde håbet at
have kvitteret, da vi for en ugestid siden havde passeret den stejle
klippeø Fair Isle i nærheden af Shetlandsøerne. Dage igennem
blev det ved at blæse så hujende stift og hårdt, at syv arrige, gamle
kællinger ikke ville have været i stand til at holde en syl op i vindøjet, og til sidst måtte Hvidbjørnen, der dog ellers var et godt, lille
søskib - det blev forøvrigt sænket af sin egen besætning i Store
Bælt d. 29. august 1943 - give op overfor de vilde vejrguder og

8

dreje under for at ligge og dokke den af, indtil samme vejrguder
engang blev trætte af den megen larmen.
Det var de heldigvis blevet i løbet af denne nat, og det var efterhånden løjet af til en behagelig, moderat mærssejlskuling. Søerne
blev lidt efter lidt glattet noget ud, så bulerne på vandet blev mindre udtalte end de før havde været det. Der var ingen om bord,
der længere anede, at man kunne blive havgal, og mester, maskinens almægtige behersker, kunne igen spænde masser af hestekræfter for sin lille spinderok med det resultat, at loggen henne
agter snurrede forjættende rundt som et ubedrageligt tegn på, at
det påny gik overlang og fremad mod målet, der vinkede forude.
Himlen var ganske vist stadig væk fuld af lavthængende, gråsorte skyer, der som sagt engang imellem sendte en omgang vand
ned for at hjælpe næstkommanderende med rengøringen, men såsnart bygen var overstået, og det klarede op igen, kom der samtidig
en flænge i den tunge skydyne, hvorigennem man kunne konstatere
rigtigheden i digterens skønne, velbekendte ord om, at ovenover
skyerne er himlen altid blå, selv på de nordlige breddegrader.
Det var alle disse mange små lyspunkter, der bevirkede, at der
var ligesom lidt forårsstemning om bord, måske lige undtagen hos
næstkommanderende, der altid var meget morgenmørk, for ikke
at sige morgensur og gnaven, en lidt ubehagelig egenskab hos en
mand, der i tjenestens medfør er tvunget til at starte dagen meget
tidligt. Sammenbidt og utilnærmelig skred han henover dækket,
forsåvidt man i det hele taget kan skride henover et duvende dæk.
Det kan jo have visse vanskeligheder i særlig svære overhalinger,
men fremover kom han i alle tilfælde, mens alle de basser, der
befandt sig i nærheden af hans sandsynlige rute, omgående søgte
ly bag luftrør eller andet opstående, der kunne tjene som skjul,
for at være i sikkerhed for hans kendte og frygtede falkeblik og
hans ligeså kendte replik: »Ah hør, min godeste! Hvad er nu dette
her for noget svineri.«
Til sidst trampede han i sine tunge træskostøvler op ad trappen
til kommandobroen, hvor vagtchefen, Den Bette, stod ude i styrbords side og kiggede efter en ensom, gråsort malemuk, der på
vidtspredte vinger svævede langs skibssiden i ophøjet ro. Dagenes
evige jagt efter føde var allerede begyndt for dens vedkommende.
Ellers var der intet at se, udover det store, bølgende, grønblå øde,
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hvor søerne kom spadserende adstadigt af sted efter hinanden i
række og geled.
Næstkommanderende buldrede ind i bestiklukafet for at kigge
lidt på kortet, der lå udbredt på bordet derinde, og hvori den sidste, gissede plads var afsat. Det er jo altid rart at vide nogenlunde,
hvor man befinder sig i verdensrummet. Hans øjne faldt hurtigt
på en lap papir, hvor Den Bette, der endnu havde noget af ungdommens poetiske trang i livet, og som følge deraf endnu ikke
havde opgivet troen på, at han selv var en stor digter, havde nedkradset et lille værk, som den tidlige morgentime havde inspireret
ham til, mens han stod alene deroppe på pinden, alene med himlen, havet, stjernerne og rorgængeren, og som lød:
Vi sejled over havet imod vort fjerne mål,
maskinens tunge rytme, en sang om ild og stål,
bar os igennem storme, gennem bølgers basketag
de tusinder af mile mod vore længslers dag.
Næstkommanderende, der bestemt ikke var noget poetisk gemyt,
puffede ærgerligt lappen bort fra bordet, hvor den netop lå og
dækkede Kap Farvel-egnen, hvor Hvidbjørnens plads måtte være
i øjeblikket, og prajede ud gennem den åbne dør: »Hør, min godeste løjtnant .... « men mere kom der ikke, for pludseligt så han
Den Bette gribe sin kikkert og give sig til at stirre intensivt og ivrigt nordpå mod den fjerne horisont, som om der var et eller andet særlig spændende derude.
Næstkommanderende foer ud på broen. »Er der is?« spurgte
han interesseret. Endnu havde vi ikke set noget tegn på, at isen,
denne så frygtede gæst i disse farvande, svømmede rundt i Hvidbjørnens umiddelbare nærhed, men en gang før eller senere måtte
den vel dukke op som en hilsen enten fra Polhavets fjerne isørkner eller fra Grønlands kælvende isbræer.
»Er der is i farvandet?« gentog »Næsten« stakåndet af ivrighed, da han kom op på siden af den stadig kiggende løjtnant.
»Nej, ikke efter hvad jeg da kan se.«
»Hvad kigger du da så ivrigt efter?« kom det lidt arrigt. »Hvad
kan du se?«
Den Bette vendte sig om mod sin høje foresatte og sagde glæ-
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desstrålende: »Jeg ser land! Det må være land, det derinde - fire
streger om styrbord.«
»Er der land? Giv mig kikkerten!« Næstkommanderende stod
et par minutter og stirrede ud i den opgivne retning, og nikkede
så hen mod løjtnanten. »Ja, det er vist rigtig nok. Det må være
land. Det er bestemt ikke det smørland, vi er blevet narret så mange
gange med i de sidste par dage.« Han kiggede igen nordpå. »Det
må være Nanortalik. De hvide, himmelstræbende alpetinder tager
man ikke fejl af, når man har set dem et par gange tidligere. Tag
en pejling af dem og varsko så chefen.«
Han blev stående i nogen tid og så bort mod de fjerne bjergtoppe, der engang imellem trådte klart og tydeligt frem, når solen
fik lov til at bryde igennem skyerne for snart efter at blive visket
bort igen af en af de mange byger, der drev henover havet.
Der er altid noget eget betagende ved at gøre land efter en lang
sørejse, hvor man dage og måske uger igennem har haft universet
helt for sig selv, og hvor man i ro og mag og dybsindig eftertanke
har kunnet følge solen, fra den om morgenen stod op af sit bad
østerude, mens skyerne så blufærdigt rødmende til, indtil den om
aftenen gik ned i et flammende, rødgyldent bål imod vest. Roligt
og regelmæssigt går dagene om bord i et sejlende skib. Vagt følger efter vagt, ens måske, men aldrig ensformige, for havet er altid
forskelligt, indtil en dag en blålig sky ude i horisonten ligesom fortætter sig, får konturer og bliver til land, der langsomt, ganske langsomt vokser op over søen, efterhånden som man kommer nærmere
og nærmere.
Meget nærmere kysten derinde kom Hvidbjørnen imidlertid ikke
i denne omgang, for det fine, lille skib holdt sig i ærbødig afstand
derfra for ikke at komme i konflikt med storisen, der ofte kan optræde som kæmpemæssige, næsten uigennemtrængelige ismarker
henved et halvthundrede sømil syd og sydvest for Kap Farvel. Men
efterretningen om, at man havde »lugtet« land spredte sig som
en løbeild over hele skibet og fik selv rengøringen til at gå i stå,
så alle næstkommanderendes pøse og levangere, og hvad alle disse
tristhedens symboler ellers hedder, kom til at ligge uvirksomme
hen, drivende for lud og koldt vand - det sidste var der især meget af - mens alle basserne foer over i styrbords side for om muligt at få et glimt at se af de kyster, som deres tanker havde kredset
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om, lige siden fortøjningerne var blevet kastet los i Københavns
så fjerne havn. Der var ganske vist ikke meget at se nede fra dækket, hvor øjehøjden ikke var så stor som oppe på broen, så man
ikke kunne se meget andet end bølgetoppene, men bare bevidstheden om, at der var land at øjne, fik kvidren til at gå lystigt dernede, hvor særlig fantasifulde og veltalende sjæle diskede op med
alt det de skulle foretage sig, når de nu snart fik fast jord under fødderne igen - forventningens glæde er som regel den største - og
stemningen nærmede sig hurtigt og hastigt kogepunktet, som den
vel også havde gjort det for mere end tre hundrede år siden, nærmere bestemt d. 30. maj 1605, om bord på det danske orlogsskib
Trost, da man efter en lang rejse fra dets høje skanse fik øje på
det Grønland, man var blevet sendt ud for at genfinde, efter at
forbindelsen med denne gamle, nordiske besiddelse, med Erik den
Rødes store, skønne land var gået tabt århundreder tilbage.

II
DET GENFUNDNE GRØNLAND
D. 2. maj 1605 lettede en lille flotille på tre småskibe fra Københavns red for under dundrende salut og fulgt af en mængde
gode og fromme ønsker om held og lykke og god vind under rejsen at stå nordpå gennem Sundet bort mod det fjerne, gådefulde
Grønland, som danske og norske skibe ikke havde besejlet siden
begyndelsen af det femtende århundrede. Blandt de mange, der
inde fra bredden tog afsked med de bortdragende, var også landets
unge konge, Christian den Fjerde, på hvis bud skibene stævnede ud
for at forsøge på igen at knytte den så længe afbrudte forbindelse
med det gamle nordiske kranland.
Mangfoldige gange havde der i de næsten to århundreder, der
var svundet, siden den sidste kongelige »knarre« fra Bergen havde
anløbet landets ugæstmilde kyster, været planer oppe om at sende
nye ekspeditioner af sted for at genfinde de gamle bygder, man
vidste havde ligget deroppe, og om hvem moderlandet stadig havde
bevaret et tåget, halvt udvisket minde.
Allerede i 1472, kun et par menneskealdre siden forbindelsen
med kolonien var gået tabt, drømte kong Christiern den Første om
atter at lægge Grønland ind under sine kroner og sendte, særlig
tilskyndet af den portugisiske konge Alfonso, to af sine dristigste
søhaner Diedrick Pining og Hans Pothorst af sted nordpå med
nordmanden Jon Skalp, der var en kyndig ishavsfarer, som islods
og »kendt mand« for at tage de tabte lande i besiddelse.
Det var netop på de tider, hvor Europa var ved at sprænge porten, der lukkede det ude fra den skønne, vide verden, der lå og
ventede hinsides havene. De store opdagelsesrejsers epoke var ved
at oprinde, og på den portugisiske prins Henrik Søfarerens bud stod
skibe til søs fra de europæiske havne for at finde søvejen til In-
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dien, til datidens store, lokkende eventyrrige, som man hidtil kun
havde evnet at nå gennem de af araberne beherskede lande. Portugal var til at begynde med den drivende kraft i disse dristige
rejser, for landet var den førende sønation i hine tider, og der
deltog da også portugisere i Christiern den Førstes grønlandsekspedition, der virkelig nåede ind til kysten i nærheden af Hvitserkr,
hvor der rejstes en varde som tegn på, at den dansk-norske konge
påny havde taget landet i besiddelse. De gamle norske bygder så
Pirring og Pothorst imidlertid ikke noget til, men derimod til deres
banemænd, skrællingerne, som de havde adskillige forrygende sammenstød med, før den påny satte sejl og stod sydvest på over det tågesvøbte stræde, som i dag hedder Davisstrædet, indtil de omsider
nåede frem til et ukendt land, som de gav navnet Terra de Bacalhao, Stokfiskelandet. Det har antagelig været sydøstkysten af Labrador, ekspeditionen her stiftede bekendtskab med og kom i land
på, tyve år før Columbus satte ud på sin verdensrevolutionerende
rejse over Atlanten.
Ekspeditionens egentlige mål: at knytte forbindelsen med de
gamle nordiske kolonier på Grønland, nåede man imidlertid som
allerede nævnt ikke. Bygderne og deres beboeres skæbne lå stadig
skjult bag Nordhavets tåger, uden at det var lykkedes at løse gåden om, hvad der var hændt dem, men håbet om engang at genfinde dem levede trods alt stadig i det dansk-norske tvillingrige, og
mange var de mænd, der ikke kunne slippe dem af deres tanker,
og som stadig syslede med planer om at genoptage farten på det
tabte land.
Blandt disse mænd var også ærkebiskoppen i Nidaros Erik Valkendorf, der gennem lange og mange år ihærdigt søgte at samle
alle de oplysninger, der endnu kunne findes, om bygderne og om
sejladsen dertil, og omkring 1514 var han nået så langt i sine forberedelser, at han kunne begynde at interessere kong Christiern
den Anden for sine store tanker. Kongen var straks fyr og flamme,
men det varede ikke længe, før Erik Valkendorf gled ud af billedet for stedse. Hans arbejde med at genoptage sejladsen til Grønland fik nemlig en brat afslutning, da han faldt i unåde og måtte
gå i landflygtighed, fordi kongens forhold til den skønne Dyveke
ikke huede den strenge kirkens mand. Christiern den Anden glemte
dog ikke det grønlandske spørgsmål, fordi Erik Valkendorf var
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blevet jaget af lande. Han arbejdede videre med planerne og fik i
1514 udvirket, at pave Leo X lovede alle, der ville fare på lshavet
»fuldstændig aflad og syndsforladelse«, idet kongen derigennem
håbede at kunne ægge den dansk-norske ungdom til at drage ud
på eventyret mod nord. Nogen større tilstrømning af unge mænd
syntes der imidlertid ikke at være kommet af den grund, og først
i 1519 kunne kongen give en af sine kendteste søhaner Søren Norby, en af Danmarks dristigste og dygtigste søkrigere gennem tiderne, ordre til at samle en større flåde sammen med den opgave
at afgå til Grønland for at generobre den gamle koloni Gardar. Men
Søren Norby kom aldrig af sted på det togt, for snart efter, i 1520,
flammede oprøret op i det netop kuede Sverige efter det berygtede
stockholmske blodbad, og i Danmark rejste herremændene sig mod
kongen, der i 1523 opgav kampen og drog i landflygtighed, og
tiden, der nu fulgte, havde andre og mere nærværende problemer at
beskæftige sig med end en genopdagelse af det tabte kranland i
Ishavet.
Først et halvt århundrede efter denne brydningens og gæringens
tid, hvor reformationens og borgerkrigens storme havde fejet henover Norden, var sindene igen faldet så meget til ro, at man kunne
begynde at se udover landegrænserne eller måske rettere sagt over
søgrænserne for at finde virkerum for de mange bundne kræfter.
Kong Frederik den Anden, den mægtige dansk-norske søkonge,
der hævdede at holde herredømmet over Østersøen i sin hånd, krævede også at være herre over de nordlige have. Det var dansk-norske farvande, og ingen måtte færdes der uden hans samtykke. Der
lå imidlertid en dybere årsag bag dette krav end blot ønsket om at
forherlige den dansk-norske krone, nemlig frygten for, at fremmede
skibe skulle sejle nordenom Norge til russiske havne og derved
unddrage sig pligten til at erlægge den for Danmarks økonomi
s:1 vigtige Øresundstold.
Nu lå Grønland imidlertid, efter datidens opfattelse, som en
mur nordenom lshavet landfast med Rusland, og Ishavets herre
måtte derfor også herske over Grønlands kyster for at kunne hævde
sit herredømme over dette tågesvøbte hav.
Der skulle dog komme til at gå en rum tid, inden kongen fik
sendt den længe planlagte ekspedition af sted. Riget fattedes penge.
Det er jo et ikke helt ukendt fænomen herhjemme, som skatte-
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yderne gennem tiderne har måttet sande, hårdt og bittert. Den
kostbare syvårige krig med Sverige fra 1563-70 tærede stærkt
på den kongelige kasse, og først da det i 1578 rygtedes, at den
engelske opdagelsesrejsende Martin Frobisher på sin søgen efter
Nordvestpassagen, den så højt attråede vej nordenom Amerika til
Asiens eventyrriger, der forøvrigt først blev gennemsejlet i 190305 af Roald Amundsen og den danske søofficer Godfred Hansen
om bord i Gjøa, havde fået et glimt at se af de snedækte, grønlandske klipper og tilmed havde været i land på kysten som den
første hvide mand, efter at nordboernes bygder var bukket under
for skrællingernes angreb omkring 1418, kastede Frederik den
Anden sine økonomiske bekymringer til side. Nu skulle og måtte
Grønland tages i besiddelse igen af den danske krone, om ikke
fremmede skulle komme den i forkøbet i dette gamle dansk-norske
skatland.
Kongen overdrog ledelsen af den store ekspedition, der skulle
sendes af sted, til en engelsk ishavsskipper James Allday, der mente
at have et godt kendskab til forholdene i de arktiske farvande. Han
blev udnævnt til skibshøvedmand i den danske orlogsflåde og drog
i 1579 af sted fra Bergen for nordenom Island at nå frem til det
forjættede land, men heller ikke denne gang fulgte lykken de danske farver. Gang på gang nåede Allday med sine to skibe tæt ind
under østkysten, men han kunne ikke forcere ind gennem det uigennemtrængelige isbælte, der selv i vore dage kan berede næsten
uoverstigelige hindringer for sejladsen på denne ugæstfri kyst.
Uger igennem forsøgte Allday at kæmpe sig vej gennem den
kompakte ismur, indtil endelig en stærk storm drev hans skibe til
søs igen, og han måtte stå tilbage til København med uforrettet sag.
Frederik den Anden opgav trods skuffelsen alligevel ikke forsøgene på at få fodfæste på Grønland, men sendte to år senere,
i 1581, en ny ekspedition af sted under ledelse af den kendte færøiske søhane og eventyrer Mogens Heinesøn, der som forpagter af
sin fødestavns handel havde aflagt falske regnskaber overfor kronen, men som nu håbede at få aflad for sine mange synder ved
på egen bekostning at udruste en grønlandsekspedition, der kunne
hejse Dannebrog over de gamle bygder og sikre landet for Danmarks og Norges herre og mester. Kongen tog med glæde mod til-
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budet, slog en foreløbig streg over Mogens Heinesøns lidt vel blakkede fortid og sendte ham af sted med sin kongelige velsignelse.
Den hjalp imidlertid ikke, for heller ikke Mogens Heinesøn
havde heldet med sig på sin dristige færd. Også han blev spærret
ude fra kysten af storisens kompakte barriere, og det skulle blive
en englænder John Davis, efter hvem det stræde, Hvidbjørnen nu
var ved at stå op i mellem Grønland og Baffinslandene, er opkaldt,
og ikke en Nordens søn givet at foretage den første virkelige landgang på de ugæstmilde kyster siden nordboernes dage. På sin første, store rejse til de arktiske egne, der egentlig gjaldt Nordvestpassagen, nåede han i året 1585 ind til Grønlands vestkyst ved Land
of Desolation, Håbløshedens Land, det nuværende Nunarsuit nærved Godthaab, hvor han kom i forbindelse med eskimoerne og
handlede med dem, før han påny satte kursen vesterover mod strædets amerikanske kyster. Et par år senere var Davis påny i Grønland og nåede denne gang så langt nordpå som til Upernavik oppe
i Melvillebugten.
I Danmark vakte Davis' sensationelle rejser naturligvis stor interesse og stor uro, fordi de indebar så store farer for, at fremmede
skulle sætte sig fast for alvor deroppe og dermed berøve Norden
dette gamle nordiske skatland. Drømmen om en genoplivelse af det
nordiske herredømme over landet vågnede påny op, men først i
1605 besluttede den unge Christian den Fjerde sig til at følge i
englænderens kølvand og sende en ekspedition af sted. Nu skulle
det være alvor med planerne om atter at skaffe tvillingrigerne fast
fod deroppe. Landet hørte fra hedenold til Danmark og Norge,
og der skulle det blive.
Hele vinteren igennem blev der arbejdet ihærdigt inde på Bremerholmen, flådens hjemsted gennem århundrederne, med at få
udrustet de tre skibe, der var bestemt til at sejle ekspeditionen de
hundreder og atter hundreder af sømil over havet mod det fjerne
bestemmelsessted. Det var efter vore dages mål ikke nogen videre
imponerende skuder, Holmens tømmermænd og bådsfolk sled og
asede med den vinter inde på det gamle Bremerholms værft for
at få dem gjort klare til den tilstundende grønlandsfærd. De to af
dem, Trost og Den røde Løve var på 60-70 tons eller på størrelse med nutidens søgående fiskerkuttere, og var armerede med 16
små kanoner, mens den tredie, den lille »pinke« Marekatten bare
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var på 20 tons, men det skulle alligevel vise sig, at de var store
nok til at gennemføre den historiske sejlads frem og tilbage over
Atlanten til Grønland.
Til leder af ekspeditionen valgte kongen den skotske søfarer John
Cunningham, der nogle år i forvejen var gået i den danske orlogsflådes tjeneste, og som nu som admiral Hans Køning skulle have
overkommandoen, medens den danske adelsmand Godske Lindenov, der få år senere blev udnævnt til chef for Bremerhqlms værftet, skulle føre Den røde Løve, og en englænder, John Knight blev
udset til at være skipper på Marekatten. Endelig blev englænderen
James Hall fra Hull, der var en meget erfaren og kyndig ishavsskipper, ansat som islods og »kendtmand«, og dermed sikrede man
sig en mand, der havde et indgående kendskab til de farvande, der
skulle besejles.
I slutningen af april måned 1605 var alle de mange forber~delser omsider ved at være slut. Provianten, ærterne, det salte kød og
det hårde brød, der udgjorde hovedbestanden af sømandskosten
i hine tider, var stuvet vel om bord sammen med det øvrige grej,
flotillen ville få brug for på den lange rejse, og den 2. maj kunne
admiral Køning da give ordre til letning. Sejlene blev sat, og for
en god, østlig kuling stod skibene nordpå gennem Sundet mod
Grønlands tågesvøbte kyster.
»Amen, i Guds Navn, Amen. Vi satte Sejl fra København i
Danmark d. 2. Maj i vor Frelses Aar 1605,« skrev James Hall i
sin endnu bevarede rejsedagbog, gennem hvis korte og knappe
optegnelser man dag for dag kan følge togtet nordpå. »Den trettende saa vi Øen Fair Isle saavelsom Sydpynten af Shetland ved
Navn Sumburgh Head, som er et højt Land.« Nordsøen var blevet lagt agterude, og Atlanten tog den lille flotille i sin vuggende favn. Dage igennem, uger igennem stævnede de tre små skibe
som en verden for sig selv frem over oceanets evigt bølgebrudte
flade.
Der var intet andet levende at se, kun vand og vand og atter
vand, så langt øjet rakte ud til horisontens fjerne, ubrudte cirkel.
Da flotillen efter næsten en måneds sejlads var nået frem omtrent
til Kap Farvels længde, meldte tågen sig, Nordhavets desværre
.altfor trofaste gæst. Tyk og tung tårnede den sig op i tætte skydyner og svøbte sig omkring skibene og fulgte dem frem mod
2 På togt til Grønland.
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målet, indtil de var det ganske nær, men som James Hall skriver
i sin dagbog: »Den tredivte om Morgenen begyndte Vejret at
klares og Vinden at lægge sig. Vi holdt Udkig efter Løven og
Finken, men kunde ikke se dem, og da vi antog, de var agten for
os, holdt vi vor Kurs. Det var meget koldt. Om Eftermiddagen
mellem Klokken eet og to opdagede vi Land omtrent 10 miles fra
os i Nordnordøst. Det var et meget højt og forrevet Land, der lå
på 59 Grader 50 Minutters Bredde, og strakte sig i Sydøst til Syd
og Nordvest til Nord.«
Fra det gode skib Trost's skanse så John Cunningham og hans
mænd den dag Grønland stige op af havet, som Hvidbjørnens
mænd mere end tre århundreder senere så det nu, og som Erik
den Røde havde set det mere end seks århundreder tidligere, det
evigt dragende Grønland. Til ære og hæder for den unge konge,
der havde sendt dem ud på færden, kaldte de det første grønlandske forbjerg, de havde set, for Kap Christian, et navn, stedet, der
ligger på Eggersøen lidt vest for Kap Farvel, bærer endnu den
dag i dag.
Et er jo imidlertid at få kending af landet, et andet er at nå
ind til det, og der skulle gå en lang og en drøj tid, inden Cun~
ningham og hans skibe kunne gå til ankers under kysten, og folkene komme i land, hvad der ellers som bekendt er det mest spændende og interessante ved enhver sørejse.
Is og tåge, tåge og is, dag ud og dag ind, mens farten gik videre nordpå for at finde en vej ind til en sikker ankerplads. » Vi holdt
ind mod Kysten,« fortæller dagbogen, »hvor vi fandt så megen Is,
at det var umuligt for os at komme ind til Kysten uden stor Fare.
Vi gik dog ind i Isen, men blev saaledes hindret og omringet af
den, at Kaptajnen, jeg selv og Baadsmanden med samt en anden af
vort Mandskab blev nødt til at gaa udenbords paa en Ø af Is for
at holde den borte fra Skibet.«
De mægtige ismarker, hvori skibene gang på gang kom i besæt,
og den evindelige tåge tærede stærkt på besætningernes humør og
gjorde dem inderligt lede og kede af den tilsyneladende håbløse
sejlads, så der var lige ved at udbryde mytteri om bord. »Den tiende juni mødte vi ogsaa større Øer af Is,« fortæller Hall i sin dagbog, »og da det var meget tykt og taaget, satte det Folkene paa
Løven i stor Frygt. Idet de meget ængsteligt kaldte paa os, søgte
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de at overtale mig til at ændre Kurs og vende hjemad, idet de
sagde, at det var umuligt for os at naa ind til Land. Dette hensatte
hele vort Mandskab i en saadan Frygt, at de var besluttede paa at
ville vende hjemad, hvad enten jeg vilde eller ej.« Det lykkedes
imidlertid Cunningham og Hall at få beroliget de ophidsede gemytter undtagen »de frygtagtige folk i Løven«, men allerede dagen efter
skilte Godske Lindenov, Løvens kaptajn, sig ud fra de to andre
skibe og begyndte for sig selv, idet han for at citere Halls egne
ord, »brugte mange fjendtlige Ord om Kaptajnen og mig og sagde,
at vi havde i Sinde, at sætte Kongens Skibe overstyr, hvorefter de
affyrede en Kanon og stod bort fra os.«
Forøvrigt havde forholdet mellem danskerne og englænderne
aldrig været godt, og værre var det blevet, efterhånden som dagene
gik, og den »skibssurhed«, som man også i vore dage kan møde
på længere rejser, fik lov til at brede sig. Kiv og strid og bitre rivninger hørte til dagens orden for at kulminere d. 11. juni, da Løven
valgte at gå sine egne veje. Først et par måneder senere mødtes
de tidligere rejsefæller igen - i København.
Både Cunningham og Lindenov nåede forøvrigt ret hurtigt efter
adskillelsen ind til den så heftigt attråede, grønlandske kyst. Cunningham satte efter Halls råd kursen nordpå under en stadig kamp
med is og storm og himmelhøje søer, indtil man endelig d. 12.
nåede så langt ind mod kysten, at man fik øje på »et meget højt
forrevet Land med Fjældtoppene helt dækkede med Sne.« Heldigvis
var denne strækning af kysten ganske isfri, så vejen ind til det
forjættede land lå omsider åben og farbar, og kort efter stod Trost
og dens lille trofaste følgesvend Marekatten ind i en dyb, dyb
fjord, der på begge sider var omgivet af høje, stejle fjelde, og her
kunne man endelig lade ankret gå efter en mere end månedlang
færd over det vildene hav.
Den store rejses første afsnit var til ende. Målet, man havde sat
sig dernede i København, var nået. Danmark havde påny taget
Grønland i besiddelse. »Vi kaldte samme Fjord Kong Christians
Fjord efter Hans Majestæt Kongen af Danmark. Derpaa gik vor
Kaptajn og jeg i Land og takkede Gud for hans usigelige Velgjerninger, fordi han havde handlet saaledes imod os, at han havde
ført os til dette attraaede Land og i saa god en Havn. Da dette var
til Ende,« fortsætter Hall, »gik Kaptajnen og jeg selv til Fjælds for
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at se, om vi kunde faa Øje paa nogle af Befolkningen, idet vi lod
Baaden ro langs med os.« Det kunne de, for oppe fra højderne fik
de pludselig kig på fire skikkelser, der stod ved nogle sælskindstelte
nede ved strandbredden, men da de gik ned mod dem, forsvandt
de tre af dem skyndsomst over fjeldene ind i land, hvorimod den
fjerde søgte at undkomme i en kajak. Han må imidlertid have været
mere modig - eller nysgerrig om man vil, det kan jo tit være lidt
vanskeligt at skelne mellem disse to begreber, - for han stoppede
et kort stykke tid efter og blev liggende stille, mens han holdt hånden op mod solen og råbte: »Y ota !« Cunningham og hans mænd
roede hen til ham med deres båd, og dermed var kontakten skabt
mellem de fremmede hvide mænd og landets egne sønner, der i
mere end to århundreder havde haft de uendelige gronlandske
vidder for sig selv.
Det varede ikke længe, før flere af bopladsens folk fandt vej
ud til de to danske skibe for at handle, og i de første dage herskede
der idel fred og fordragelighed mellem eskimoerne og danskerne,
men pludseligt slog stemningen om til bittert fjendskab. Det begyndte en formiddag, hvor eskimoerne som sædvanlig havde været
ude for at handle med deres gæster i al fredsommelighed, men da
de var på vej tilbage til bopladsen, begyndte de uden varsel at
»kaste Sten og Slynger« mod de danske skibe. Det var jo højst
uvenligt gjort, selv om de ikke anrettede nogen videre skade om
bord, men det æggede naturligvis de angrebne til at gøre gengæld,
og, som Hall fortæller, »da jeg saa deres grumme Adfærd lod jeg
Kanoneren affyre en lille Kanon imod dem, hvorpaa de søgte til
deres Baade og roede bort«. Denne lille affære skulle blive indledning til en lang række småsammenstød, lige til de danske skibe lettede anker og stod bort fra den åbenbart noget ugæstfri boplads,
ud på videre forskningsrejser. Hall gik med pinken nordpå fra egnen omkring det nuværende Holsteinborgdistrikt, hvor Kong Christians Fjord eller Itivdleq-fjorden, som dens navn er i dag, ligger og
nåede helt op til sydkysten af Disko-Bugten, førend han vendte
sydpå igen, for sammen med Trost at påbegynde den lange rejse
hjemad mod de danske strande. Først d. 10. august dukkede Kronborgs irgrønne tinder og tårne op igen om styrbord. Trost sendte
sejrsstolt en dundrende kanonsalut ind mod fæstningen og fortsatte
derpå ned mod København, der modtog de hjemvendte grønlands-
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farere med den for dem måske lidt nedslående meddelelse, at Godske Lindenow allerede var kommet hjem for mere end tre uger siden og havde fået den første og derfor vel også den hjerteligste
modtagelse af konge, by og borgere.
Godske Lindenov havde som allerede nævnt tidligere, skilt sig
ud fra de to andre skibe oppe i Davisstrædets tågebanker og var
begyndt for sig selv. Om hans videre færd på Grønland skriver
Holberg i sin »Danmarks Historie«, »at den danske Admiral kom
alene til de grønlandske Kyster. Snart var hans Skib ikke bleven
seet af de Vilde paa Landet, førend de komme om bord, hvor Admiralen tog imod dem med Glæde, og gav dem Viin at drikke,
men de fandt ingen Smag derudi, og drak heller Tran, som man
siden skjænkede i for dem.« Smag og behag har som bekendt alle
dage været forskellig, også på de nordlige breddegrader. »De foragtede Guld- og Sølvmønter, som man viiste dem, og vare mere
begjerlige efter Jern- og Staalarbejd, item Spejle og andet Dukketøj, hvilke de tilbyttede sig for Ræve-, Bjørne- og Kobbeskind, som
de havde bragt med dem. Godske Lindenov opholdt sig paa samme Sted udi 3 Dage uden at sætte Fod paa Land, saasom han ikke
troede de Vilde. Den 4de Dag lettede han Anker og sejled bort
med to af de Vilde, hvilke derudover bleve saa rasende, at man
maatte binde· dem. De andre, som stade ved Strandbredden og ansaae denne Handel, bleve derover saa opirrede, at de· skrege og
hylede og bombarderede de Danske med Pile og Steene,« hvad man i og for sig ikke kan fortænke dem i. Rejsen fra Fiskefjorden, det sted Lindenov var kommet ind til, og hjem over Atlanten gik stille og roligt uden større sindsbevægelser, og allerede
d. 28. juli ankrede Den røde Løve paa Københavns red, hvor kongen i spidsen for alle byens borgere gav den og dens besætning
en strålende og stormende modtagelse. Rygtet om, at grønlandsskibet var for indgående i havnen, fik hurtigt jaget alle københavnere af hus og ned til stranden, eller som en samtidig digter s.:
malende synger:
Af Folk blev da hver Gade fuld,
at een den anden løb om kuld.
Hver frygted, at han kom for silde,
ingen sig hjemme glemme vilde.
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Salutten bragede og hurraråbene hujede på denne festens dag,
hvor drømmen, som generation efter generation havde drømt i
Norden, var blevet til en realitet. Den danske orlogsflåde havde påny knyttet båndet mellem moderlandene og det gennem århundreder forsvundne, men aldrig glemte kronland oppe i de arktiske
egne.

III
OP GENNEM DAVISSTRÆDET
Tåge og is, is og tåge havde mødt Godske Lindenovs og John
Cunninghams mænd på deres dramatiske togt op gennem det ugæstmilde Davisstræde i det for Grønland så skelsættende år 1605 og
havde næsten fået dem til mismodigt at opgive det tilsyneladende
så håbløse foretagende at trænge ind til de kyster, man netop havde fået et kortvarigt kig ind til nede ved Kap Farvel, før de forsvandt igen bag den gråhvide tågemur.
Tåge og is var også strædets velkomsthilsen til Hvidbjørnen, da
det lille skib var kommet vel rundt Grønlands stormfulde forpost
mod syd og begyndte at sætte kursen nordpå mod Godthaab, Grønlands hovedstad, der skulle være den første anløbshavn, før den
egentlige inspektionstjeneste begyndte med besøg rundt om i de
mange kolonier, der ligger spredt langs vestkysten som perler på
en snor. Der er dog temmelig langt mellem perlerne.
Vi var ikke kommet så forfærdeligt mange sømil op i strædet,
før det første isfjæld viste sig på arenaen. Det var ikke nogen
videre imponerende fyr ganske vist, men det var dog et isfjæld og
vakte selvsagt stor begejstring om bord, som det langsomt drev
sydover som en fremskudt forpost for Polhavets hvide armada.
Senere vakte isfjældene knap så stor begejstring om bord, særlig
da ikke hos chefen, når de optrådte sammen med den uundgåelige
tåge, der også meldte sig kort efter, at den pæne lille isklump var
forsvundet agterude. Det ubehagelige begyndte med, at horisonten
blev så underlig ulden, samtidig med at kimingen kom nærmere og
nærmere hen imod Hvidbjørnen.
»Der har vi den, Grønlandstågen,« mumlede chefen let arrigt
og pegede forefter mod skydynen, der kom galoperende ned mod
os. »Den kunne godt have ventet lidt med at melde sig.« På tone-
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faldet kunne man mærke, at han egentlig anså det for lidt af en
personlig fornærmelse, at den dukkede op allerede nu på et tidspunkt, hvor navigationsofficeren ikke havde fået taget en ordentlig affarende plads for sejladsen videre nordpå.
Det fugtigklamme, gråhvide tågetæppe kom imidlertid hurtigt
nærmere og nærmere, og snart efter var det, som om hele den
dejlige verden, man hidtil havde levet så lykkeligt i, blev visket
bort, og der var kun en stor, grå klat tilbage med Hvidbjørnen som
centrum. Engang imellem var det så tykt, at man knapt nok fra
broen kunne se gøsstagen ude i stævnen, og man følte sig lige så
blind som en muldvarp i dagslys, indtil det lidt efter lidt ligesom
begyndte at linde noget igen. Synsvidden voksede langsomt, men
sikkert, og stemningen om bord sammen med den, ja, det kunne
hænde, at tågen endda forsvandt helt og holdent et stykke tid og
gav plads for et kig ind til landets halvt udviskede konturer, der
bare anedes som noget ubestemmeligt gråsort noget langt ude om
styrbord, eller til et isfjæld, der svømmede majestætisk af sted mod
tilintetgørelsen i Atlantens varmere vande.
Desværre varer det gode som regel ikke ret længe, og efter et
lille, men såre kærkomment pusterum kom den trofaste, lidt for
trofaste tåge tilbage igen, bølgende og dansende som lette og luftige elverpiger, hvis dans imidlertid ikke virkede lokkende og dragende på mænnerne, men tværtimod gjorde dem temmelig mismodige og bitre på livet i al almindelighed og på livet i Davisstrædet i særdeleshed, som deres forfædre var blevet det i 1605,
uden at de dog af den grund pønsede på at opgive det hele og
vende næsen hjemad igen, men bare nøjedes med alvorligt at overveje muligheden for at gå i land for godt og købe en tremastet
bondegård, når dette tungsindige togt engang var forbi. Menneskene kan jo få de særeste ideer, når de synes, livet og tilværelsen
går dem for hårdt imod.
Koldt var det også, så man uvilklrligt sendte en vemodig tanke
til det fjerne fædreland, hvor foråret netop nu stod i sit skønneste
flor, og hvor, som Den Bette digtede: »Bøgenes slanke, lysegrønne
hær gyldnes i majsolens skær«, men der var dog heldigvis ikke
tale om den bidende, gennemtrængende, arktiske kulde, der mange
år senere mødte marinens lille inspektionsfartøj Maagen, da det i
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begyndelsen af januar måned 1950 var på rejse fra Godthaab mod
Ivigtut.
Det skulle blive en meget dramatisk rejse, der i stedet for som
normalt at vare en dag kom til at strække sig over samfulde ni
døgn, ni lange døgn i uafbrudt kamp med storm og sø og is.
Maagen stod ved middagstid cl. 8. januar ud fra Godthaab med
ni mands besætning. Vejret var fint, og man regnede om bord med,
at man allerede næste dag kunne være fremme ved målet, men
skæbnen ville det anderledes, for om natten begyndte det at blæse
op til stiv kuling med piskende snebyger. Koldt var det, nederdrægtigt koldt, og skvættet fra de brydende søer frøs hurtigt til is,
når det ramte fartøjet, så det efterhånden blev dækket af et veritabelt isskjold, der lavede dækket om til en glidebane og gjorde
alle grfjerne stive og uhåndterlige, men det lille skib holdt støt på
trods alle ubehagelighederne, indtil roret pludseligt nægtede at
fungere, da den korte vinterdag var ved at gå på hæld, og snart
efter drev skibet rundt uden styr i søerne, der blev højere og højere,
efterhånden som kulingen steg til en nordvestlig snestorm. Radioen
fungerede ikke, da antennerne knækkede som sytråde på grund af
islaget, der gjorde dem tykke som svære trosser, og det varede
ikke længe, før man på stationerne i land begyndte at få en anelse
om, at alt ikke stod vel til om bord på det tavse fartøj, der ikke
svarede på opkaldningerne, der med korte mellemrum svirrede ud
gennem æteren.
Et storstilet eftersøgningsapparat blev sat i gang for at lede efter
det forsvundne skib, både til søs og i luften, ja, selv nede i København gjorde man klar til at sende en af luftmarinens store Catalinamaskiner af sted, hvis det skulle vise sig fornødent, men de pibende snestorme, der føg hen over farvandet i de dage, lagde sammen med det usigtbare vejr mange hindringer i vejen for eftersøgningen. Døgn gik efter døgn uden resultat, men håbet om at find.e
Maagen levede dog alligevel trods de stadige skuffelser, for man
stolede på skibet og på dets dygtige besætning.
Og håbet blev heller ikke beskæmmet. Sent om aftenen den
17. januar, ni dage efter afrejsen fra Godthaab, så nogle grøn-

lændere pludseligt et lille skib overiset fra mastetop til vandlinien
stå ind i havnen ved Ivigtut. Det var Maagen, der omsider vendte
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tilbage fra den lange færd med alle sine mænd i god behold, omend
noget medtagne af dagenes hårde kamp mod elementerne.
Det var en spændende beretning om danske sømænds dyst og
dåd, de kwme fortælle, da de omsider var blevet tøet godt op igen
i koloniens varme hjem. Dage igennem, nætter igennem havde de
ligget og drevet rundt med det lille fartøj, brændselsolien til motoren var ved at slippe op, og samtidig hamrede stormen højere og
højere op og blev til en veritabel orkan. Det elektriske lys gik ud,
da akkumulatoren var opbrugt, og de forsøg man gjorde på at
rigge en nødantenne op, for at man kunne komme til at give et
lille livstegn fra sig til beroligelse for de mange, der utvivlsomt
inde i land med ængstelse så dagene svinde uden at spørge nyt
fra det forsvundne skib, mislykkedes gang på gang, og da det endelig lykkedes, viste rækkeevnen sig at være for kort. Endelig syntes det at skulle lysne for mænnerne om bord om lørdagen, idet
vinden løjede af til en ganske svag nordvestlig brise med vindstyrke 1, men dønningen gik dog stadig højt efter de foregående
dages forrygende vejr. Dækket blev ryddet for is, og roret ordnet,
og samtidig klarede det så meget af, at man kunne få kending af
Kap Thorvaldsen langt imod nord i en afstand af ca. 25 sømil.
Alt så såre skønt ud, men desværre skulle håbet om, at man omsider var nået ind i magsvejr, og at man hurtigt kunne komme i
havn efter de mange og lange dage, vise sig at være forfængeligt,
for Davisstrædet havde endnu ikke opbrugt alle sine kræfter, og
den søndag, der nu fulgte efter lørdagens blide timer, skulle blive
den værste og mest enerverende på hele rejsen. Roligt og nøgternt
fortæller 11aagens skibsdagbog om denne dramatiske dag, der nær
kunne være blevet skæbnesvanger for skib og mandskab: Om morgenen forsøgtes start af motor . . . . startluften opbrugt. Påbegyndte oppumpning med håndpumpe, men rørledningen knækkede straks efter. Reparation heraf tog resten af dagen. KL 9.30
vind sydost-7. Påbegyndte eftersyn af hoveddynamo, som lå i styrehuset. Kl. 11,45 slår en brækker agterfra ind over styrehuset. Fire
ruder og en dør knustes, styrehuset fyldes med vand og dynamoen
ødelægges.«
Mænnerne, der stod i styrehuset, vadede pludseligt rundt i
vand til op på livet, og der var overhængende fare for, at hele det
grønne hav skulle vælte ned i maskinrummet og fylde det, og da
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ville Maagens dage have været talte, men lynhurtigt fik en basse
åbnet den modsatte dør, så vandet fossede ud igennem den i stedet
for ned i maskinen, og den gang blev Davis Jones narret for et
bytte, der ellers syntes ham så sikkert.
Højere og højere hylte orkanen op hele søndagen og mandagen
med, så Maagen måtte ligge underdrejet for at dokke det vilde
vejr af, indtil endelig udløsningen kom om tirsdagen. Allerede tidligt om morgenen, endnu før det var blevet dag, vågnede håbet om
at kunne få forbindelse med et andet skib, idet man kl. 6 så pro•
jektørlys skære gennem mørket nede i sydvest. Der blev afbrændt
nødblus og opsendt raketter for at påkalde det ukendte skibs opmærksomhed. Humøret om bord steg mod stjernerne, der engang
imellem kiggede ned gennem de forrevne skyrnasser, og så sikker
var man på, at hjælpen endelig var nær, at kokken Jacob gik i
gang med at bage franskbrød i sin lille, primitive kabys, for at
man kunne tage imod redningsmændene med maner. Selv i Davisstrædet gælder det om at holde på formerne, men da dagen omsider gryede, var der intet skib at øjne hele horisonten rundt. Der
var kun vand og vand og atter vand samt et enkelt isfjeld at se,
hvorpå Maagens mænd lidt mismodige gik i gang med at spise
Jacobs bagværk uden gæster.
Det var imidlertid i løbet af morgenen løjet så meget af, at
man kunne sætte sejl, og for fok og storsejl dansede det lille, udholdende fartøj østpå ind mod den fjerne kyst, og denne gang
skulle det blive alvor med at gøre land. KL 15 om eftermiddagen
tonede kysten så klart og tydeligt frem, at der ikke længere var
den fjerneste tvivl om, hvor Maagen egentlig befandt sig. Op over
søen rejste Storøen sig, Storøen, der ligger som et vartegn udenfor
Arsuk, indsejlingen til lvigtut, rejsens mål. Motoren blev startet,
og for den sidste dråbe af den dyrebare olie stod fartøjet ind i den
sikre havn efter en tøm på ni hårde døgn, og snart efter kunne
radioen synge sit glædesbudskab: Maagen er kommet vel i havn!
sydover til alle de mange, der ængsteligt dag efter dag havde lyttet,
om der dog ikke snart ville komme livstegn fra det savnede skib
og fra dets mænd.
Slige ubehagelige og dramatiske begivenheder kom Hvidbjørnen
imidlertid heldigvis ikke ud for, mens den dampede op gennem
Davisstrædet. Med passende, eller om man måske hellere vil, upas-
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sende korte mellemrum skar hujende, hvinende sirenehyl igennem
tågen, ikke så meget for at advare andre skibe om at passe på, for
der var antagelig ikke andre skibe i farvandet på det tidspunkt,
hvor fiskesæsonen endnu ikke var indledet, og ingen af styrelsens
skibe skulle være der, men for at man eventuelt kunne høre, om
der skulle være større isfjælde i nærheden, der kunne sende hylet
tilbage som et rungende ekko og derved varsko om deres nærværelse, så man i tide kunne dreje klar af dem.
Et isfjæld er jo ikke særlig rart at tørne sammen med, for det
kan slå nederdrægtigt hårdt, hvis man skulle være så uheldig at
komme for boven af det.
Særlig opmuntrende var det første møde med de kommende
måneders arbejdsfelt Davisstrædet således ikke for det lille, fine
inspektionsskib, men man skal jo tage imod livet, som det gives og
bydes een, og med mandig styrke søge at betvinge og bekæmpe sig
selv, hvor dette gøres fornødent. Det er en gammel, men evig gyldig
læresætning, der næsten daglig bliver indprentet de unge søkadetter
i en af de gennem lange tider brugte morgenbønner, der traditionsmæssigt indleder hver skoledags slid og møje, og som vi om bord
i Hvidbjørnen skrev os bag øret, så vi trods de første dages så
udtalte syrlighed alligevel med fortrøstning belavede os på at gå i
gang med den alvorlige og krævende opgave at våge over, at den
danske højhedsret ikke blev krænket i de grønlandske farvande,
og at ingen fule, fremmede stimænd overtrådte de gældende love
og bestemmelser angående besejlingen af kysterne og sneg sig i
land på forbudte områder.
Grønland har som bekendt gennem århundreder været et lukket
land, hvortil kun særlig priviligerede personer havde adgang, men
nu er menneskene desværre indrettet på en sådan måde, at de
mener, at det eneste sted i verden, hvor livet i virkeligheden er
værd at leve, findes på de områder, der er spærret med et: Adgang
strengt forbudt! og denne almene lov gælder også på Grønland
med det resultat, at de mange fremmede søfolk, og da først og
fremmest de mange, fremmede fiskere, der i særlig rige fiskeperioder er søgt op til Davisstrædet for at få del i dets overdådigheder af torsk og fede hellefisk og ikke mindre digre hvaler, tilsyneladende alle sammen blot ligger ude til søs og lurer på en
chance til at slippe ind i de lokkende havne og fjorde, hvor de i
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henhold til noget så fornemt som en »Kongelig Plakat af 18. Marts
1776« og en lidt nyere og mere borgerlig »Kundgørelse for Søfarende i Havet omkring Grønland af 22. Maj 1925« ikke må
komme.
Det har altid gennem tiderne været inspektionsskibenes triste
opgave at passe på, at de ikke fik sådan en chance, men det har
aldrig været nogen let opgave at løse, al den stund strækningen,
der skulle overvåges, var ligeså lang som strækningen fra Oslo til
langt ned i Saharas solsvedne ørken. Så det tog sin tid at komme
fra den ene ende af territoriet til den anden, og det benyttede de
fremmede krabater sig selvfølgeligt af til at komme ind i land og
danse den nationale yndlingsdans arfinikpingasut med de lokale
skønheder, når der ikke var noget orlogsskib at se i nærheden.
Orlogsflådens fiskeriinspektionstjeneste på Grønland er mere
end to århundreder gammel, idet de første, spæde spirer til den
allerede viste sig omkring 1730, hvor kongelige, armerede skibe
blev sendt op for at støtte Hans Egede i hans uselviske kolonisationsarbejde. Men først i 1736 stævnede en fregat, »Blaa Heyren«,
under kommando af kaptajn B. de Fontenay mod Davisstrædet
med den bestemte opgave at hævde Danmarks højhedsret overfor
de vindskibelige hollændere, der var begyndt at søge op til disse
farvande for at jage hvaler, og som trods den danske regerings
forbud handlede og tuskede med de indfødte rundt om i kolonierne.
Aret efter, i 1737, dukkede Blaa Heyren atter op i Davisstrædet,
denne gang under kommando af kaptajn Wodroff, der med ildhu
og iver gik i gang med at holde justits i farvandene langs Grønlands kyster. Han prajede og bordede, som han havde ordrer til,
alle skibe, han mødte, og gjorde skipperne bekendt med den kongelige plakat, der forbød alle fremmede at handle indtil 10-11 mil
nedenfor kolonien Christianshaab, der ligger oppe i Diskobugten,
og iøvrigt at søge de danske havne undtagen i nødstilfælde, ligesom han idømte dem strenge straffe, hvis de havde berøvet grønlændere deres retmæssige ejendom eller bedrevet andre grimme
ting.
Kaptajn Wodroffs energiske optræden skabte respekt om det
danske orlogsflag og fik de aggressive hollændere til at holde sig
i ro, sålænge fregattens hvide sejl var at se i farvandene, men uhel-
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digvis mente regeringen i København, at det var for dyrt at holde
et orlogsskib sejlende rundt i »Straat Davis« bare for at holde skik
på hollænderne. Grønland havde allerede kostet staten en brav
bunke penge, og man var halvt om halvt indstillet på at opgive
hele koloniseringen, som man anså for et håbløst foretagende. Men
på Hans Egedes indtrængende bønner og henstillinger bestemte
man sig dog til at fortsætte, omend på en anden basis, idet man i
1732 overlod en af Københavns mest fremtrædende købmænd på
den tid, Jacob Sewerin, der var født i Sæby i 1691, monopolet på
al handel på Grønland, og takket være hans strålende initiativ
lykkedes det at komme over det kritiske punkt, så Hans Egedes
værk kunne videreføres og Grønland bevares for Danmark, og det
er med rette, når der på hans mindesten, rejst på Fiskerstien i fodebyen Sæby, står mejslet: »Han undsatte Hans Egede. Bevarede
Grønland for Danmark.«
Det var forøvrigt på Sewerins initiativ, admiralitetet i 1736 og
1737 havde sendt Blaa Heyren af sted, men da man i de følgende
år ikke mente, at staten havde penge tilovers til at spendere på
togter til de grønlandske farvande, fik Sewerin ret til selv at armere
nogle skibe og anvende dem til inspektionstjeneste. For at give dem
den fornødne autoritet overfor eventuelle lovbrydere fik de tilladelse til at føre orlogsflag og vimpel, når de befandt sig på koloniterritoriet, ligesom admiralitetet fik ordre til at overlade ham ti
kanoner med tilbehør samt 350 kugler og 100 skraasække til »det
grønlandske Væsens Sikkerhed.«
Jacob Sewerins lille, private »inspektionsflåde« kom til at gøre
god gavn, og det skulle blive den givet at levere den eneste, virkelige, men heldigvis ublodige søkamp, der til dato er blevet udkæmpet i de grønlandske farvande. Det hele begyndte en dag midt
i maj måned 1739, da en af Sewerins »pinker«, der lå til ankers
ved nogle småøer, Kronprinsens Eyland, oppe i Diskobugten, blev
prajet af en hollandsk skude, »Straat Davids«, hvis skipper hurtigt
kom i et heftigt skænderi med danskerne og truede med at anvende vold, hvis der ikke blev makket ret. Da begge parterne havde
opbrugt, hvad de havde af ukvemsord, og det har utvivlsomt ikke
været lidt, satte hollænderne kursen østerover mod kolonien Christianshaab længere inde i Diskobugten og ankrede senere sammen
med fire andre hollændere ved Jacobsholmen tæt nord for kolo-
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nien, hvor de spredte skræk og rædsel blandt grønlænderne, der i
panik flygtede bort fra deres bopladser.
Senere søgte alle fem hollændere ind til kolonien Jacobshavn,
der forøvrigt er opkaldt efter Jacob Sewerin, men mødte her hele
den lille danske flotille, der bestod af tre skibe under kommando
af Niels Fyenbo. Fyenbo hejste flag og vimpel og opfordrede hollænderne til at komme om bord, for at man kunne snakke sammen
om sagerne, men opfordringen gjorde åbenbart ikke videre lykke,
for de gode hollændere blev om bord i deres egne skuder og hejste
det hollandske flag som en art provokation.
Det kunne Niels Fyenbo og hans mænd naturligvis ikke lade
sidde på sig, men besluttede efter en kort rådslagning at sende en
deputation på fire mand af sted, der skulle oplyse hollænderne
om den kongelige plakat og give dem ordre til omgående at forlade havnen. Deputationen fik imidlertid besked om, at hollænderne agtede at blive, hvor de var, og skulle de blive tvunget til at
søge bort, ville det koste splinter.
Det var ren besked, og der var nu ikke andet at gøre end at lade
kanonerne tage ordet. Niels Fyenbo lagde sig med sine tre skibe
udenfor havnen for at forhindre hollænderne i at løbe ud, og kort
efter åbnede han ilden ved at skyde et skarpt skud for at vise de
hollandske kanalier, at han var parat til at lade nogle splinter ryge,
hvis det skulle komme an på det. Hollænderne reagerede imidlertid overhovedet ikke, hvorpå Fyenbo lod alle sine kanoner spille
op i en halvanden times dundrende kanonade, der gik så hårdt ud
over de hollandske skibe, at de blev trætte af at ligge og lege skydeskiver for de danske kanonerer og strøg flagene som tegn på overgivelse. Fem skibe faldt dermed i de danskes hænder. To af dem
var dog så gamle og brøstfældige, at de måtte hugges op, og af
træet blev der senere bygget en købmandsbod i Jacobshavn, der er
blevet stående helt op til vore dage. De tre andre skibe blev derimod indlemmede i Jacob Sewerins lille flotille, der dermed fik en
særdeles kærkommen forøgelse, så den næsten blev til en flåde.
I de kommende tider trak forholdene sig imidlertid i lave. Danskerne og hollænderne kom overens om en ordning af besejlingen
og fangsten ved Grønland, så der var ikke brug for inspektionsskibe deroppe, og først et hundrede år senere, i 1859, begyndte
engelske og amerikanske hvalfangere at hjemsøge kysterne, som
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hollænderne havde gjort det før dem, og den lille orlogsbrig Ørnen
blev da sendt til Davisstrædet for at få de danske krav respekteret og få bremset de fremmede søfolks overgreb mod den indfødte befolkning.
Efter de mange års forløb overtog flåden da igen inspektionstjenesten i Davisstrædet, en tjeneste, der var så meget mere påkrævet, som opdagelsen af nogle fiskerige banker udfor vestkysten,
Store Hellefiske-Banke udfor Holsteinsborg, Lille Hellefiske-Banke
udfor Sukkertoppen og Fyllas Banke udfor Godthaab selvsagt yderligere fik antallet af fremmede fiskere til at stige stærkt, og da det
jo ikke var landets allerbedste børn, der befolkede særlig de amerikanske fiskerflåder i hine dage, var det næsten umuligt for kolonibestyrerne at holde ro og orden i deres små kongeriger, når de
fremmede, trods alle højtidelige kongelige plakater og forordninger, gjorde strandhugst på kysterne og på bopladserne, der burde
have været lukket land for dem. For øvrigt var der altid liv og
glade dage i kolonierne, når de fremmede fiskere gjorde strandhugst, lidt for meget liv og fest efter de stedlige myndigheders
mening. »Når en fremmed fisker kommer til Havnen,« hedder det
i en samtidig beretning, »er hele Kolonien i Bevægelse. Hvem, der
kan, stormer om Bord, og saa længe Skibet bliver der, er det
overfyldt med Grønlændere, der faar saa meget at spise, som de
lyster, og Gaver uddeles til dem alle. Hver Aften er der Dans og
Lystighed i Land, og ingen Grønlænder tænker i denne Tid paa
Fangst eller anden alvorlig Besæftigelse.«
Det var jo såre alvorligt, og tilsidst blev nødråbene fra kolonibestyrerne, der ikke havde midler til at bremse denne både for
grønlænderne og for den monopoliserede handel så skadelige trafik, så høje, at man ikke kunne sidde dem overhørige nede i København. Der måtte gøres noget, og i 1884 blev orlogsskonnerten
Fylla derpå sendt op på et fire måneder langt togt til de grønlandske farvande, og det hjalp, så der efterhånden blev skabt nogenlunde ordnede tilstande igen til gavn og trivsel først og fremmest for grønlænderne selv, selv om det engang imellem kneb lidt
for de glade smils bopladser at forstå, at det altsammen var sat i
scene til deres eget bedste, og at også de var bedst tjent med, at
de velbeslåede fremmede sømænd blev jaget af gårde af de danske
skibe.

.j

H. M. S. Hvidhjornen på inspektion

Davisstræclet.

Kap Fan el, som det tager sig ud i 2000 meters højde.
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Det er jo altid trist at skulle resignere til fordel for en uvis
fremtid, når øjeblikkets glæder og goder ligger lige for hånden.
»De har vist ikke haft det lige behageligt, de gamle knarke, der
sejlede vandet tyndt heroppe for et par menneskealdre siden,<~
tænkte Den Bette en eftermiddag, hvor han netop kom på vagt
efter at have holdt et langt foredrag for basserne om marinens
inspektionstjeneste på Grønland gennem tiderne, et emne, han havde sat sig ind i med megen flid og udbytte. Spørgsmålet var blot,
om basserne havde fået det samme udbytte af foredraget. Slige oplysende foredrag foregår om bord i skibene altid nede om læ i
lunet på banjerne, hvor tankerne så dejligt kan drive på langfart,
enten ad de baner, som foredragsholderen anviser, eller ad egne
veje, eller man kan, særlig efter en anstrengende hundevagt, sidde
og tænke på slet ingen ting og bare få sig et velfortjent »knald på
brillerne«, alt eftersom hvordan man nu er indstillet fra naturens
side. Hvor meget tilhørerne bagefter vidste om marinens indsats på
Grønland, er altså et åbent spørgsmål, men hvad Den Bette ikke
vidste om det, var i alt fald ikke værd at vide. Med blændende veltalenhed havde han, akkompagneret af sirenens hujende hyl, fortalt
sine tvangsindlagte tilhørere om fædrenes færd heroppe, hvor de
nu selv skulle gøre deres indsats, · om Fylla og Ingolf og Islands
Falk og hvad de nu ellers hed, de danske orlogsskibe, der gennem
tiderne har sejlet rundt i Davisstrædet og omliggende farvande og
døjet langt mere ondt end godt, godt, godt, som det hedder i den
kendte sang om sømandens oplevelser, og nu stod han som sagt
oppe på broen og så ud i den tågeslørede verden, som generationer
af danske søofficerer havde gjort det før ham.
Det kedelige, usigtbare vejr havde hidtil forhindret navigationsofficeren, på hvis skuldre det tunge hverv hvilede at føre skibet
sikkert frem mod målet, i at få en nøjagtig pladsbestemmelse, hvad
der naturligvis havde tæret stærkt på hans i forvejen ikke videre
store beholdning af godt humør, men det havde dog lettet lidt i de
sidste par timer, hvor lodskuddene viste, at Hvidbjørnen måtte
være inde på det læge vand over Fyllas Banke, dette fiskenes
Eldorado, der omtrent ligger på højde med Godthaab, hvad der
passede godt nok med hans bestik.
Han og chefen hin høje stod netop sammen inde i bestiklukafet
og stak hovederne sammen som de sammensvorne udenfor Finne3 På togt til Grønland.
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rup Lade, da et brøl ude fra broen fik dem til at ryge fra hinanden.
»Hov, nu letter den!« skreg Den Bette med jubel i stemmen.
»Det er brandklart nu.«
Og det var det også. Som på en »angekoks«, en troldmands, bULl
forsvandt alt, hvad der hed tåge, og gav plads for en skøn og herlig, gyldenblå verden, en verden, vi troede forsvundet for mange,
mange dage siden, men som nu pludseligt dukkede op igen endnu
vidunderligere, end vi havde drømt om de lange, tågesvøbte døgn,
vi havde været igennem.
Langt ude om styrbord tonede landet efterhånden frem af den
vigende tåge, en forreven gråsort kyststrækning, kronet af hvide,
knejsende tinder, der hævede sig stolte og utilnærmelige op mod
den blånende, skyfri himmel. Det blev tydeligere og tydeligere, så
man efterhånden kunne skelne de forskellige fjelde. Nede mod syd
lå Kingigtorsuaks kompakte klippekrop, stor og tung, så kom længere mod nord alle de mange småøer, Kokøerne, hvor Hans Egede
først gik i land i 1721, og som danner en hel lille skærgård ved indløbet til Godthaabsfjorden, og blånende i baggrunden trådte
Hjortetakkens og Sadlens let kendelige profiler frem som vartegn
for Grønlands hovedstad, Godthaab.
Fire streger ude om styrbord svømmede et kridhvidt isfjæld af
sted, glimtende og glitrende i solskinnet, og Den Bette blev så
betaget af det skønne syn, at han greb en blyant og kradsede et
digt ned i kladdejournalen, der var det eneste papir, han kunne fa
fat på inde i bestiklukafet, og det gjaldt jo om at handle hurtigt,
inden ånden forlod ham:
En morgen letted tågen, der havde fulgt os op
igennem Davisstrædet. Først aned man en top,
så hvide klippetinder, en perlerad af øer,
og så brød hele verden igennem disens slør.
Tæt ved om styrbord sejled et isfjæld, marmorhvidt.
Det nejede i dønningen og vuggede så blidt.
Et barn af bræens længsel mod havets moderskød
i purpurgyldent daggry mod fjerne kyster flød.
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Et pragtfuldt spil af farver, rødt, grønt og violet,
som var det hvide isfjæld en regnbues palet,
og søerne der slikked om foden, var så blå,
som selve himmelhvælvet, der over verden lå.
Så stejl og stolt en kæmpe, og dog var det jo kun
en lille splint af bræen i den fjerne isfjords bund,
der her så majestætisk langs Grønlands kyster gled.
Der lå i al dets styrke en drøm om evighed.

IV
MOD GODTHAAB
Stemningen om bord klarede op lige så hurtigt som vejret, da
efterretningen om, at vi befandt os lige udenfor Godthaabsfjorden
som en løbeild forplantede sig over hele det lille skib. Det var, som
om alle, selv de sureste, blev smittede af det lyse, klare solskin,
der blinkede og glitrede i de blågrønne småbølger, ja selv næstkommanderende glemte tilsyneladende alle de mange sorger og bekymringer, der til daglig nagede hans sind og mødte smilende op på
broen. Mester, der ellers nødigt svigtede sit svedende hede rige
dybt nede i skibets bug, viste sig på dækket bevæbnet med en kikkert og underholdt skibets unge læge om sine tidligere oplevelser
på Grønland, hvor han efterhånden havde tilbragt adskillige somre
af sit liv, så han nærmest var fuldbefaren på disse breddegrader.
Det var lægen derimod absolut ikke. Det var første gang, han var
rigtig til søs, og han havde på oprejsen haft rig lejlighed til på
basis af sine egne bitre erfaringer at studere søsygens opståen, indvirkning og forløb hos menneskenes børn. Alt det havde han imidlertid glemt nu, hvor han stod og stirrede ind mod kysten, der
tonede frem tydeligere og tydeligere, ivrigt kommenteret af »basserne«, der samlede sig i klynger på bakken og langs rælingen for
at se »på land«, hvad der, næst efter at komme i land, er det bedste i sømandens barske tilværelse.
Der var kort sagt idel tilfredshed over det hele, da Hvidbjørnen
drejede krapt styrbord over og vendte næsen mod øst for at komme
ind og lugte, hvor den egentlig befandt sig, så vi sikkert kunne
sætte kursen ind gennem det rigtige hul i skærgården uden at blive
udsat for altfor ubehagelige overraskelser.
Klarere og klarere trådte kystens konturer frem, og det varede
ikke længe, før en af de mange øer derinde skilte sig ud fra den
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øvrige vrimmel som en skarp sort silhouet. Det var Avadtlek, »Den
yderste 0«, der på sin flade ryg bar en høj, himmelstræbende båke,
hvis opgave her i livet var at vise vej ind til den sikre havn udenom
de mange, tanggrønne skær, der gemte sig under søens overflade,
og som kunne sætte en brat stopper for skibets videre fart, hvis vi
var så uheldige at stifte nærmere bekendtskab med dem.
Allerede her ved den første anduvning af de indre grønlandske
farvande fik vi et klart indtryk af, hvor mange vanskeligheder man
bliver udsat for, når man skal ligge og sejle rundt i dem. I vore
dage med Radar og andre rare ting og sager er det straks betydelig nemmere end dengang i den fjerne primitive fortid umiddelbart
før den anden verdenskrig, hvor man i så høj grad var henvist til
at sejle »på tommelfingeren« mellem det utal af øer og holme,
som skaberen med ødsel hånd har strøet rundt omkring Grønlands
kyster, og hvoraf nogle desværre faldt på så dybt vand, at de ikke
nåede at stikke hovedet helt op over vandskorpen, men kom til at
ligge som lumske skær og rev på de mest uventede steder, der ikke
engang er afsat på søkortene. Dem finder man som regel først,
når et eller andet skib er så uheldig at ramle på dem, men det kan
være en lidt dyr måde at stedfæste dem på.
Sådan var det engang i tyverne nær gået marinens inspektionsskib »Islands Falk«, da det i brandtyk tåge skulle finde vej ind til
en plads, der hedder Ravns Storø. Det var på den tid, hvor særlig
det norske og færøske storfiskeri på Grønland var ved at komme i
gang, så man måtte se at skaffe de mange fartøjer en havn, de
kunne ty ind i i passende nærhed af fiskebankerne og i passende
afstand fra kolonier og bopladser, for det gjaldt jo om at forhindre for meget samkvem mellem de fremmede fiskere og den
indfødte befolkning.
En sådan havn mente man at kunne skaffe ved Ravns Storø, og
»Islands Falk« var på vej fra Davisstrædet ind dertil for at undersøge forholdene nærmere. Der skulle efter kortet at dømme være
rent farvand ind til havnen, så skibet holdt langsomt på, men
pludseligt, netop som man efter bestikket skulle være nær ved
indsejlingen, kunne man fra broen høre et svagt brus af brænding,
som om dønningerne blev brudt mod skær. Man lyttede og lyttede,
alle mand, oppe på broen, og tilsidst blev selv den mest vantro Thomas overbevist om, at der måtte være en brænding ret for, hvor der
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efter kortet skulle være dybt vand, og chefen lod straks ankret falde
for at ligge og dokke den af, til det engang blev klart igen, samtidig
med at den »kendte mand«, man havde ombord, grønlænderen Jacob, der fungerede både som lods og tolk, blev sendt af sted i sin
kajak for at undersøge den mystiske brænding noget nærmere. Han
kom kort tid efter tilbage og fortalte, at der ganske rigtigt lå en
række skær ret for, som man ved at fortsætte blot et par skibslængder til uvægerligt ville være rendt op på. Kort efter klarede det af
igen, og så var det jo bare om at komme i gang med at stedfæste
skærene og få dem tegnet ind i kortet, der dermed fik endnu et lille
hul fyldt ud, og kom så meget nærmere mod det fuldkomne, som
bør være målet for alt her i livet.
Rent opmålingsmæssigt varer det dog sikkert længe, inden man
når det fuldkomne i farvandene omkring Grønland, skønt orlogsflådens folk gennem årene, der er svundet, ihærdigt og ofte under
såre vanskelige forhold har fortsat det værk, som allerede Jarnes
Hall og Cunningham begyndte på i 1605, nemlig at kortlægge de
vidtstrakte grønlandske kyster med deres ømyldrende skærgårde og
dybe fjorde.
En af pionererne i den danske flådes opmålingsarbejder var den
unge løjtnant W. A. Graah, der i årene omkring 1824 udførte
store banebrydende opmålinger både på vestkysten og på østkysten,
samtidig med, at han udsendte de første sejlanvisninger for sejladsen i disse farvande, og efter ham har generation efter generation
af danske søofficerer føjet led til led i dette gigantiske arbejde, der
endnu er langt fra at være blot tilnærmelsesvis færdigt, omend
tempoet i dag, takket være den tekniske udvikling, er forrygende
hurtigt i forhold til tidligere tider, hvor man møjsommeligt asede
sig frem langs kysterne i konebåde og lignende romantiske, men
noget langsommelige befordringsmidler.
Det er særlig i de sidste hundrede år, opmålingsarbejderne på
Grønland er blevet sat i gang, fordi det store land ligesom er kommet den øvrige verden nærmere i den tid. Det var ikke længere det
store mystiske Thule hinsides lov og ret, men et sted, hvor mange
mennesker søgte op for at finde det daglige brød på de store fiskebanker, og kravet om bedre søkort voksede naturligvis med den
stærkere besejling, for selv om det er meget spændende at sejle
rundt i et farvand, hvor man ikke aner, om man i det næste øjeblik
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får revet bunden op af et tilfældigt, undersøisk skær, er det absolut
ikke betryggende, og vi er dog nogle stykker, der til daglig foretrækker tryghed for spænding.
Allerede omkring 1880 havde danske søofficerer enten som ekspeditionsledere eller medlemmer af ekspeditionerne kortlagt kysten
fra 74° 35' n. br. på vestkysten rundt Kap Farvel til Scoresbysund
på østkysten, og nu fulgte en mere indgående opmåling af farvandene omkring samt indløbene til kolonierne, så besejlingen af disse
kunne foregå med så stor sikkerhed som muligt, men endnu, da
»Hvidbjørnen« kom derop, var der mange huller i kortene, som
ventede på engang før eller senere at blive fyldt ud med øer og
holme, rev og skær anbragt pænt på de pladser, hvor de faktisk
ligger.
Arbejdet med at fylde disse mange huller ud på søkortene har
for øvrigt taget rigtig fart i de sidste tyve år. Vi har jo så forfærdelig travlt i vore dage. Allerede i 1935 lod marinen bygge et skib
»Hejmdal«, der er specielt beregnet til at foretage søopmålinger
på Grønland, og det har troligt passet sin dont deroppe, år efter år
siden da, krigens onde tid dog fraregnet. I april 1940 lå skibet
nemlig i København for at blive klargjort til det næste togt, da den
tyske stormflod væltede ind over landet, og det måtte derfor pænt
blive hjemme bag det jerntæppe, der den dag gik ned og skilte os
fra den skønne, vide verden vestenfor Skagen. Den 29. august
1943 blev det sammen med så mange andre af flådens skibe og
fartøjer sænket inde på Holmen for ikke at falde i tyskernes hænder, men de tog det senere op igen og satte det i stand med det
resultat, at det efter befrielsen kunne vende tilbage til sin retmæssige ejermand, den danske flåde, i fuldt sødygtig tilstand, klar til
påny at sejle vandet tyndt under det rødhvide splitflag.
Den første tid efter befrielsen sejlede »Hejmdal« som kadetskib,
da marinen endnu ikke havde fået anskaffet et egnet skoleskib,
men snart efter satte det påny kursen nordpå over Atlanten mod sit
vante arbejdsfelt i Davisstrædets og Diskobugtens tågesvøbte vande. Fra Kap Farvel i syd til Etah langt, langt mod nord viste det
Dannebrog somrene igennem, hjulpet i sin tjeneste på det vidtstrakte revier af sin trofaste medhjælper fra før krigen, det lille opmålingsfartøj »Ternen«, der havde ligget i hi oppe på Grønland
under de fem lange, onde år, men som nu igen kom i sving med at
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løse skærgårdenes utallige, hidtil uløste gåder til gavn og glæde
for alle de mange, der i de kommende tider skal sejle rundt deroppe fra koloni til koloni og fra boplads til boplads.
Alt det her skete imidlertid mange år efter, at »Hvidbjørnen«
hin solstrålende eftermiddag stod ind mod Avadtlek, Den yderste LJ,
så der om bord havde man kun de gamle, ikke videre oplysende søkort, den senere kontreadmiral T. V. Gardes fortrinlige bog: Vejledning for Besejling af Kolonier i Vestgrønland samt tommelfingeren at støtte sig til, men det skulle hurtigt vise sig, at det gik glimrende alligevel.
Avadtlek kom hurtigt nærmere og nærmere, og da vi nåede hen
i nærheden af øen, dukkede den første kajakmand op for at byde
os velkommen til Grønland.
Det hele begyndte som en lille prik, der rev sig løs fra et udsted
inde på Kangeklandet nær Haabets Ø, hvor Hans Egede gik i
land og begyndte sin selvopofrende missionsvirksomhed i året
1721. Prikken styrede lige løs på os. Den voksede og voksede og
endte med at blive en kajakmand, der roede frem gennem dukkebølgerne med en brusende fart, der ville få vore hjemlige kajakroere til at blive grønne og gule af misundelse. Den tobladede åre
hjulede rundt som et par møllevinger i en trerebet mærssejlskuling,
og man kunne forstå, at manden måtte have meget, meget travlt,
sådan som han sled i det, men det gjaldt jo også for ham at komme om bord som første mand fra land og dermed kapre hvervet at
lodse det store og fine og fornemme skib, der kom sejlende over
det vældige hav helt nede fra København med alle kongens »kivfakker« om bord, sikkert og velbeholdent ind til ankerpladsen ved
kolonien.
Det er et meget eftertragtet hverv at være den første kajakmand,
et hverv, som foruden æren og berømmelsen - to i sig selv såre
fagre begreber - også giver et mere håndgribeligt udbytte i form
af en cigar, lidt »kaffemik« og ti blanke kroner, hvad der var
mange p·enge dengang deroppe, hvor et pund spillevende torsk kostede tre øre og livets andre fornødenheder, som var til fals i
styrelsens store, velforsynede varehus, som slet og ret hed »Butikken«, i forhold dertil.
Det er en gammel hævdvunden skik, at den mand, der først border et skib ved dets ankomst til en af kolonierne, skal beværtes på

41

denne overdådigt festlige måde, og det ville være et groft, ja et
næsten utænkeligt brud på takt og tone, hvis man engang af vanvare gik hen og glemte at erlægge dette »lodsgebyr«, og man kunne i så tilfælde være sikker på, at man selv og alle ens efterkommere i tredie og fjerde led for fremtiden ville være umulige blandt
koloniens beboere og deres nærmeste omgangskreds.
Vi stoppede op; da han skulle til at klappe på siden af os, og
fik hele pibetøjet, mand og kajak som en uadskillelig enhed, hevet
indenbords ved hjælp af tre kasteender, en ned omkring stævnen
på det lange, smækre fartøj, en ned om agterenden og så endelig
en til manden selv, hvorpå en to-tre stærke mænner trak til i hver
ende, og et øjeblik efter stod han smilende på dækket og sagde på
sit ligesom lidt gurglende sprog:
»Tikitluaritse !«
Senere fik vi at vide, at dette mærkelige ord betyder så meget
som »Velkommen«, men det stod os ikke ganske klart dengang, så
vi smilte blot tilbage igen med et af de kendte smil, der bare siger:
»Nå, ja, det synes jeg da rigtignok også,« - et smil, der er så
anvendeligt, når man ikke lige i øjeblikket kan overse, hvordan
situationen vil kunne udvikle sig i den nærmeste fremtid.
Forresten lærte vi meget af det grønlandske tungemål at kende i
månederne, der fulgte, mens vi lå og dampede rundt fra koloni til
koloni fra Julianehaab til Jacobshavn og tilbage igen. Vi havde jo
brug for et par gloser, når vi skulle købe sjældent »grej« som duntæpper, fint lavede kajakmodeller, udskårne hvalrostænder, puder,
tasker og farvestrålende kamikker til »verdens eneste pige«, der
sad hjemme et eller andet sted i Danmark og ventede på de rige
gaver, det er enhver sømands pligt at bringe med tilbage fra de
lange rejser til fremmede, fjerne lande. Hvad rejser han ellers
ud for?
Det første, umiddelbare indtryk, man fik af kajakmanden, var
det, at han egentlig ikke lugtede videre godt efter vore europæiske
begreber. Det var sådan en blanding af fisk og tran og et par andre
ting, men hvad, man siger jo, at kineserne ikke ynder duften af os
hvide mennesker, så det skal man vel ikke hænge sig for stærkt i.
Om smagen kan man som bekendt diskutere, ligeså længe som
rigsdagsmænd kan snakke op ad stolper og ned ad vægge om
skattelettelser uden at komme til noget resultat, og vore næser
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vænnede sig forøvrigt hurtigt til denne hidtil noget uvante, arktiske parfume.
Det næste indtryk var, at han var en lille, lavstammet mand med
en brunlig, varm lød, der mindede lidt om mulatfarven, med brede
kæber, og en næse, der ledte tanken hen på mongolerne, temmelig
stridt hår og klare strålende kuløjne, der lo så hjerteligt og vennesælt. Grønlænderne ler gerne - det er kun på civilisationens overdrev, at det er finest at være alvorlig - og det at komme om
bord i et ankommende skib som den første mand på bopladsen,
er noget af det allermorsomste, der kan times en mand på de
breddegrader.
Hans klædedragt bestod som alle fangeres af en sort, lidt fedtet
anorak med en hætte til at trække over hovedet, skindbukser og
halvlange kamikker, forede med gråsort sælhundeskind, en klædedragt, der, bortset fra anorakken, ikke adskilte sig meget fra
den dragt, eskimoerne havde været iført, da James Hall første
gang mødte dem i 1605, og som han beskriver således: »De klæder
sig i Skindet af saadanne Dyr, som de fanger, men især i Sælskind
og Fuglefjer, idet de bereder Skindene meget blødt og fint med
Haarene og Fjerene siddende på, og om Vinteren bærer de Haarog Fjersiden indad, om Sommeren udad.«
Den syleslanke kajak trak naturligvis hurtigt hele besætningen
til sig, som blomsten trækker bien, og krigerne stimlede sammen
om den i en fælles beundring for dens formfuldendte, elegante
byggemåde, der er blevet skabt for århundreder siden som et udtryk for menneskesindets evige higen efter at underlægge sig naturen i den aldrig hvilende kamp for tilværelsen. Allerede Hall var
dybt betaget af kajakken og skriver om den: »Den er kun for een
Mand, idet den er helt dækket med kunstfærdigt beredt Sælskind
undtagen paa et Sted til at sidde paa. Indvendigt er den udstyret med
smaa Spanter af Træ, og de plejer at ro i den med een Aare mere
hurtigt, end vore Mænd kan gøre det med ti,« en færdighed, landets sønner åbenbart havde forstået at vedligeholde i de mere end
tre århundreder, der var svundet siden Halls fjerne dage.
>>Der skal du bare se, 44,« var der en af basserne, der sagde.
>>Det er vel nok et fartøj, hva! Det er noget andet end vores klumpede jolle deroppe,« og så pegede han foragteligt op på overbygningen, hvor den lille, bredmavede jolle stod og hvilede sig i sine
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klamper. Den var ikke videre populær blandt besætningen, for den
krævede for mange kræfter, når den skulle roes frem og tilbage
mellem skib og land med landlovsgaster og proviant, og hvad fragt
den nu ellers kunne få, så det at være jolleroer var absolut ikke
noget eftertragtet hverv, og antipatien mod det job blev overført på
den stakkels, lille jolle, der dog ikke kunne gøre for, at dens skaber havde lavet den så umanerlig tung, men det at rette smed for
bager er desværre et typisk menneskeligt træk.
Der var rig lejlighed til at studere kajakken i alle dens enkeltheder, som den lå der på dækket, rigget fiks og færdig ud til fangst,
med harpun og kajakkniv og fuglepil, og hvad alle redskaberne med
de smukke og fint udskårne benspidser nu ellers hedder, og henne
agtenfor det hul, hvori roeren er anbragt næsten vandtæt, lå den oppustede fangstblære, der skal tjene til at holde den harpunerede
sæl oven vande, til man kan få den bjerget hen på siden. Og så lå
der endvidere det gevær, som nu til dags helt har fortrængt fortidens våben, og til dels vel også sælerne, hvis antal år for år er
blevet formindsket, så de nu kun er såre sjældne gæster langs de
grønlandske kyster, og deres rolle som hovedleverandører af mad
og andre rare og uundværlige sager til de grønlandske husholdninger er nu blevet overtaget af torsken, hellefisken, rejerne og fårene.
Ejermanden til alle herlighederne stak os allesammen på næven,
som om vi var gode gamle bekendte - der var noget rent umiddelbart tiltalende ved hans faste, djærve håndtryk - hvorpå han gik
op på kommandobroen, til chefen, for at få ild på den obligate
cigar. En dampende kop af skibets bedste »bjergmokka« fra kokkens altid fyldte kaffekande, der som i de fleste skibe næsten
gik i døgndrift, blev placeret foran ham, og et øjeblik efter ringede
maskintelegrafen igen »Fuld kraft frem!« Rokken gik prustende i
gang og så gled vi atter fremad gennem de blågrå bølger, der bare
anedes som små krusninger på vandets overflade, mod kolonien,
hvis huse lå som små, muntre farveklatter mod fjeldets gråbrune
stenmasser og ventede på, at vi skulle nå hen til dem.
Vi sejlede forbi Hundeøerne, hvor den kongelige, grønlandske
handel havde et større rævestutteri, der opdrættede de af vore mer
eller mindre henrivende kærester eller veninder, hvis man endnu
ikke er blevet lokket ind i den åleruse, der hedder ægteskabet, så eftertragtede, men desværre sjældent opnåelige blåræve. Vi fik kig-
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get ind i det store, vidtforgrenede fjordkompleks omkring AmeraJikfjorden, der skærer sig dybt, dybt ind i landet mod indlandsisens
mysterier, og endelig efter en lille times forløb ankrede vi udenfor
kolonien, hvor flagene røg til tops. Et par små salutkanoner dundrede deres bragende hilsen ud i den stille dag, mens en sværm af
kajakker og konebåde kom roende ud fra bredden for at sige
»God dag« til os, der kom sejlende til dem ude fra det store,
store hav.
Sådan så altså Godthaab ud, Godthaab, der havde været målet
for så mange af tankerne om bord i den sidste tid. En lille, brunrød
by, hvis træhuse grupperede sig omkring »silamutten«, det stedlige
strøg, hvor alt folket promenerer om søndagen til og fra den lille,
grå kirke, der ligger højt og frit oppe på en bakkekam som koloniens samlende midtpunkt. Det lille spirprydede tårn stræbte manende op mod himmelen. Længere oppe ad skråningen kom seminariets store, røde bygning, hvor landets egne børn bliver uddannede til lærere og præster. Ovre i Islandsdalen på den anden side
af åsen lå der en mængde sommertelte, der var rejst af folk, der
var kommet fra de fjernere liggende bopladser langs kysterne og
inde i fjordene for at spørge nyt og for at handle i styrelsens butik.
Røgen fra tørvebålene bølgede blåhvid i den svage forårsbrise og
bragte bud om, at her boede mennesket, ildens behersker.
Hele sceneriet, der mødte os ved ankomsten til Godthaab, vir1:ede så hyggeligt hjemligt og så forunderligt fremmedartet på een
gang - den lille venlige by med de mange, rødhvide korsflag, der
vajede fra hver eneste flagstang - de brungrå fjelde, der var spættet af grønne mospletter, af gule og røde valmuer og mørkegrønne
lyngplanter - de tunge konebåde med deres smilende, glade besætninger, hvis spraglede dragter viste naturfolkets stærke og dog
raffinerede farveglæde og farvesans - de lette kajakker, der legede omkring os med en blændende dygtighed - og som baggrund
for det hele de stolte, hvide tinder, der hævede sig op imod
uendeligheden.
Sådan så altså Grønland, det danske Grønland ud.

V
PA REVIERET
Det var skønne fes tens dage, de første vi tilbragte i Godthaab,
efter at vi havde sundet os lidt ovenpå den strålende velkomst, kolonien havde givet os, med dans på »silamutten«, og hvad hjertet
ellers kan forlange af skjemt, men det gode varer som bekendt
aldrig ret længe, og snart efter kaldte arbejdets gråmelerede hverdag på os. Heldigvis må man vel sige, for det gælder for fester,
som for alt andet her i livet, at de har deres styrke i deres begrænsning, og en skønne morgenstund kastede vi fortøjningerne los fra
skibshavnen, en lille, naturlig havn noget udenfor selve kolonien,
som vi havde søgt hen til, fordi den er sikrere under de forrygende
hårde storme, det ofte ganske pludseligt kan sætte ind med heroppe, og stod til søs ud i Davisstrædet for at passe vores dont. De
fremmede fiskere var allerede så småt ved at melde deres ankomst
til sommerens fangstpladser, hvorfor vi, som lovens håndhævere,
jo også måtte være på pletten for at våge over, at alt gik sømmeligt
og pænt til i nøje overensstemmelse med de højtidelige og unægtelig lidt indviklede bestemmelser, lovgiverne og deres ministerielle
svende hjemme i København efterhånden havde fået brygget sammen efter lange og dybe og indgående overvejelser, og hvorefter
alle havde sig at rette, hvis de ville undgå at komme i konflikt med
myndighederne - i dette tilfælde altså os.
Det var et stort revier, vi fik at boltre os på, da vi igen stak
næsen udenfor skærgårdens skærmende øer og holme efter de glade
festens dage i Godthaab. En strækning på mere end 700 lange sømil hørte ind under vort og vor trofaste følgesvend, det nye inspektionsfartøj Maagens patruljeområde, så der var nok at tage fat
på, at det var afgjort ikke nogen sinecurepost sådan i retning af
det, man i gamle dage kaldte damesejlads, vi nu skulle til at be-
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stride. Tværtimod, for Davisstrædet kan selv om sommeren være
betydelig skrap at have med at gøre, og der lå mange sure vagter
forude og ventede på os i de kommende måneder, før kursen igen
blev sat hjemover mod Danmarks blidere strande, men sådan er
sømandens lod nu engang, og vil man, som den brave Herluf Tralle
sagde, have det søde, må man også tage det sure med. Og det gjorde vi da også .
En lille trøst var det dog for os at vide, når det rigtigt hamrede
op med det sureste, arktiske havvejr, at de fiskere, som vi skulle
ligge og passe på, havde det om muligt endnu værre i slige tilfælde, for menneskene er jo desværre indrettet på en sådan måde,
at de har lettere ved at bære byrderne, når de ved, at andre har
endnu tungere ting at slæbe rundt med.
Og det havde de danske, færøske og norske fiskere, der det år
dag ud og dag ind sommeren igennem skulle tjene til det daglige
brød ved at prøve på at vriste så mange fisk som muligt op fra
Davisstrædet dybder, til overmål, for det er et sviende hårdt arbejde at være grønlandsfisker, særlig da når det vilde vejr med hagl og
sne og hujende byger piskede hen over farvandet. Da var det
bestemt ikke muntert at ligge ude på fiskebankerne langt til søs i
de små motorbåde og hale de lange, lange liner med den stentunge
fangst hjem og sætte dem igen, og vi forstod i grunden så inderligt
godt, at fiskerne engang imellem gav pokker i alle love og bestemmelser og søgte ind til de forbudte pladser for at få lidt afveksling
i døgnenes ensformighed.
Om bord i »Hvidbjørnen« havde man det unægteligt betydeligt
nemmere og behageligere også i den retning, for der fandtes ingen
lukkede porte, der kunne spærre os, kongens kivfakker, ude fra
landets lyksaligheder og glæder og lune pladser, hvor der var rart
at være, når Davisstrædet var i et særlig dårligt humør, eller når vi
trængte til en lille afveksling fra patruljetjenestens daglige trummerum. Det stod os frit for at løbe ind til en af de mange kolonier,
der ligger spredt langs kysten fra Julianehaab i syd til Godhavn og
Jacobshavn i nord eller muligvis endda længere op mod Nordpolen, klodens kalot, gennem Vajgattet til Prøven og Upernavik.
Der nåede vi nu ikke op, men det er straks en anden historie. Eller
vi kunne søge ind i en af de mange, dybe fjorde, der skærer sig langt
ind i landet, og hvor der kan være så usandsynligt skønt og stor-
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ladent som få steder på vores vidunderlige jord, og hvor sommerdagene kunne være varme og lune som hjemme i det fjerne Danmark. Der er noget betagende smukt ved farten ind mellem de høje
fjelde, der tårner sig op over det stille, klare vand. Allerede Hall
var meget begejstret ved synet af fjordenes farvestrålende skønhed. »Overalt, hvor jeg kom,« skriver han malende i sin beretning,
»syntes Landet ogsaa meget frugtbart i Betragtning af det Himmelstrøg, hvorunder det ligger, thi mellem Fjeldene var der de yndigste Dale og Sletter, saaledes at hvis jeg ikke havde set dem, vilde
jeg ikke have troet, at et saa frugtbart Land kunde eksistere i
disse nordlige Egne.«
Også det rige dyreliv, der kan herske derinde i fjordene, fortæller han om, og nævner, hvordan det formelig vrimler med sæler
og laks og andre af havets beboere, medens ravne, malemukker,
havlitter, ederfugle og andre vingede skabninger repræsenterer
fugleverdenen. Derimod fortæller han ejendommeligt nok ikke
noget om myggene, og dem var der dog sværme af, mens vi gæstede
Grønland, usandsynligt store og nærgående sværme af forsultne
bæster, der faldt over os, netop som vi skulle til at have det rart
og hyggeligt. Man følte inderligt med en gammel marinemand,
den senere så højt ansete forstander for »Prøven«, Richard Jensen,
når han i sine erindringer med et suk mindes de grønlandske somres svøbe, myggene, med disse ord: »Blandt Ægyptens syv Plager
var som bekendt ogsaa Myggene. Det skulle ikke forbavse mig, om
de efter endt Mission i Ægypten var blevet forvist til Grønland,
thi. mere paagaaende og blodtørstige Uhyrer end de grønlandske
Myg har jeg aldrig mødt paa min Vej gennem Livet. De optraadte
i Sværme, som lignede Taagebanker, og saa tæt, at de næsten fordunklede Solen. Navnlig i lukkede Fjorde gjorde de os Helvede
hedt og ødelagde os næsten Glæden over Solen og Varmen. Jeg har
let ved at tilgive, men spørger man mig paa mit Dødsleje, om jeg
tilgiver alle, vil jeg tage Forbehold overfor de grønlandske Myg.«
Bortset fra myggene var der imidlertid skønt og herligt inde på
fjordene, hvor de blomsterstrøede dale lå lunede mellem de højei.
ligesom stivnede klipper, men desværre kunne vi være næsten bombesikre på, at radioen ville begynde at tikke i samme øjeblik, vi
havde fundet et særligt skønt og hyggeligt sted, hvor vi kunne
smide krogen og gøre strandhugst i al fredsommelighed for at
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røre benene og plukke blomster, der kunne live lidt op i messernes
og banjernes noget spartanske udstyr, og man kunne være lige så
sikker på, at det, radioen ville, var at fortælle, at en eller anden
fremmed fisker var blevet observeret inde på forbudt område, hvorfor vi blev anmodet om at forføje os derhen for at se, om det forholdt sig rigtigt. Så var der ikke andet at gøre end hive ankret hjem
igen og piske af sted for at få bid i den fule lovbryder.
Radioen er, kan vi alle være rørende enige om, en vidunderlig
indretning, og man har svært ved at forstå, hvorledes menneskeheden overhovedet har kunnet eksistere i de årtusinder, der er
gået, inden den blev opfundet, og hvad man i grunden kom op at
skændes med sin nabo om i den tid, men på den anden side kan
man heller ikke nægte, at den også har sine skyggesider. Man får jo
intet gratis her i livet uden lus og lopper og lange negle samt et
dårligt rygte, og for søens folk har radioen blandt andet den
skyggeside, at den danner et usynligt, men ubrydeligt bånd mellem
skibet og kontorernes skare af nysgerrige og regerende væsner i
op- og nedstigende linie hjemme i den havn, hvor skibet hører til,
så man aldrig kan vide sig sikker mod utidige og kedsommelige
indblandinger i skibets tjeneste.
I de gode, gamle dage var det ganske anderledes. Da var skipperen »a free man and no nigger« i samme øjeblik omtrent, hvor
fortøjningerne blev kastet los, og skibet stævnede ud på det vildene
hav mod mere eller mindre fjerne kyster. Man var fri som fuglen i
i luften eller fisken i vandet, for der var ingen muligheder for
»kontorerne«, dette af de farende folk på engang foragtede og
frygtede begreb, for at sende sine direktiver ud: »Gør dit og gør
dat«, før skibet nåede frem til sit bestemmelsessted, og det kunne
godt vare meget længe, og i den tid havde man fred.
Radioen har imidlertid ændret dette i hvert fald for skipperen
og hans mænd såre tiltalende billede og forvandlet ham fra at
være en fri fugl til at blive en lille hund i en snor, hvis færden dag
.ud og dag ind ganske nøje kan følges af kontorernes argusøjne,
hvor på denne velsignede klode man end befinder sig. Det gælder
på søen som overalt, at jo mere teknikken, eller udviklingen om
man vil, skrider frem til gavn for den lidende menneskehed, des
mere kommer denne menneskehed til at bestå af bundne, ufri og

Lidt morgengymnastik er godt - også i de grønlandske farvande ,
(Foto: Folk og Værn).

Marlna.tationen i Godthaab.

Orlogspræsten i godt selskab . (foto . Folk og Værn).

Vandryldning fra en gronlandsk elv. (Foto : Folk og Værn).
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uselvstændige små brikker, der fremfor alt ikke må have en mening selv.
Grønland havde, indtil få år før »Hvidbjørnen« stod ud på det
berømmelige togt, der her er tale om, lykkeligt undgået at stifte
bekendtskab med dette det tyvende århundredes vidunder, men nu
var der blevet bygget en radiostation i Godthaab, og det skal ikke
bestrides, at inspektionstjenesten blev lettet i en ikke ringe grad,
fordi vi gennem den stadig kunne blive holdt underrettet om, hvad
der skete på de dele af territoriet, hvor vi ikke befandt os lige i
øjeblikket, hvad der sparede os for mange forgæves ture. Men på
den anden side kunne vi ikke, som i de svundne lykkelige og fredelige tider, stikke ind til et eller andet afsides liggende udsted og
fjæle os der et par dage uden frygt for at blive fundet og sendt ud
på en eller anden tåbelig ekspedition.
Forøvrigt fungerede efterretningstjenesten også forbløffende
godt på Grønland i gamle dage, hvor det hovedsagelig var kajakmændene, der fungerede som nyhedsspredere på deres færd fra
boplads til boplads, men da de som regel havde en meget livlig
fantasi, kunne det ikke altid undgås, at nyhederne voksede betydeligt i omfang på vejen op og ned langs kysten, og det endte ofte
med, at en lille sæl ved vejs ende var svulmet op til en mægtig
hvalhjord på mindst femten kæmpestore dyr, men det kan som
bekendt hænde andre steder også.
Rundt kom nyhederne imidlertid, hvad den gamle hæderkronede
Ingolf måtte sande en dag i året 1895, da skibet på sin store, berømte ekspedition var gået ind til kolonien Holsteinsborg for at få
.et lille velfortjent hvil efter en lang og trang arbejdstid ude til
søs, hvor alle om bord, fra chefen, den senere viceadmiral C. F.
Wandel, og videnskabsmændenes leder, den senere professor H. F.
Jungersen og nedefter til den mindste messegast havde haft nok at
gøre med at fravriste Davisstrædet dets mysterier gennem indgående havundersøgelser og dybdemålinger og anden videnskabelig
skjemt.
Det var et stort og banebrydende værk på havforskningens eller
for at bruge et meget fint fremmedord, oceanografiens område, Ingolfs mænd var ved at bygge op på dette togt, mens de sejlede vandet tyndt på kryds og tværs i Davisstrædet mellem isfjælde og andre
.arktiske spøgefuldheder, et værk, der er blevet stående som en
4 På togt til Grønland.
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milepæl i den internationale havforskningshistorie, hvis senere kapitler op til vore egne dage forøvrigt også for en stor del er blevet
skrevet af danske forskere. Men sovende eller dasende i liggestole
på dækket nåede de bestemt ikke frem til de strålende resultater,
der sidenhen har gjort navnet Ingolf kendt og skattet videnom, og
som videnskabsmænd kloden over stadig vender tilbage til.
Dag ud og dag ind var alt folket om bord i skibet i fuldt sving.
Ofte gik det endda næsten i døgndrift, for man måtte være rap i
vendingen og benytte chancen, når det gode vejr for en gangs skyld
var så nådigt at indfinde sig, til at få rubbet så meget arbejde fra sig
som muligt, inden de gæve vejrguder igen fandt på at servere deres
desværre efterhånden altfor kendte og absolut ikke velsmagende
storm- og tågecocktail, der hurtigt fik det hele til at gå i stå, så
længe det sure vejr varede ved i den omgang. Og det kunne godt
blive ved dage igennem, hvor der ikke var andet at gøre end at
holde den gående for små sejl og vente på, at vejret fik overstået
tømmermændene. Trods dagenes slid og møje og megen modgang
var der dog stadigvæk højt humør om bord fra for til agter, for
der er som regel, og heldigvis da, ikke grænse for den menneskelige arbejdslyst og arbejdsglæde, blot man forstår, at man allesammen er i den samme båd, og at det er et fornuftigt formål, man
ligger og aser og maser for at nå.
Fra den årle morgenstund og til sent hen på aftenen, og dagene
er lange selv i Sydgrønland om sommeren, hvor solen ikke er ret
længe i seng ad gangen, dansede de kilometerlange lodliner med
deres pånajede termometre og vandhentere, hvis mission her i livet
var at registrere vandets temperatur og konsistens på de forskellige
vanddybder, over lønningen og ned i det dybe, dybe hav for at udforske dets hemmeligheder, så videnskaben kunne få tilfredsstillet
sin umættelige nysgerrighed eller forskertrang, om man hellere vil
kalde den det. Det kunne vare mange og lange timer at tage sådan
et lodskud, for der var langt, uhyre langt til bunden. 3520 meter
var dybderekorden på dette togt, og det er dog en betydelig post,
ikke mindst når man skal til at hive linen hjem igen meter for meter og kappe instrumenterne af, efterhånden som de dukker op over
lønningen. Nu til dags går det unægtelig noget lettere at hitte ud af
vanddybderne, for nu har den vidunderlige teknik skænket os ekkoloddet, der automatisk minut efter minut tegner op på en strimmel
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papir, hvor langt der er ned til bunden, så man selv ikke har meget
andet at gøre end sidde behageligt i en stol med en cigar og andet
rart og bare »titte på«. Rent opmålingsmæssigt kan man altså ikke
med et suk mindes de »gode, gamle dage«, som ældre, gråhårede
mennesker, der har glemt fortidens mange, sure timer, ellers altid
drømmer om med vemodsblandet glæde.
Der er vist ingen tvivl om, at Ingolfs mænd med kyshånd ville
have byttet deres »gode gamle dage« med vore »dårlige tider,« hvis
de blot i stedet for havde fået et ekkolod, der kunne have sparet
dem de mange timers lidt trivielle arbejde med at slæbe de ofte
mere end tre gange tusind meter lange lodliner hjem igen efter besøget i underverdenen, et arbejde, der afgjort ikke var videre interessant for »det store, brede lag« i skibet, men kun for de få særlig
indviede blandt videnskabens snævre kreds.
Derimod flammede der en glubende interesse op i hele skibet,.
hver gang bundtrawlen blev sat, eller rettere sagt, når den blev
hevet ind igen efter at have skrabet langs bunden et stykke tid, og
der var altid samlet en højspændt skare henne på agterdækket, der
med store, stive øjne ventede på, at »posen« skulle vise sig igen
over lønningen og åbenbare, hvad den havde med sig op af sjældne
repræsentanter for dybets underfulde liv.
Det er et herligt, frit liv at være »havfusker«, når man er ude
på det vildene hav, men til en afveksling kan det jo også være rart
at komme lidt i land engang imellem. Mutatio lætat hominibus,
forandring fryder menneskene, mente allerede de kloge, gamle romere, og der var da heller ingen om bord i Ingolf, der var kede af
det, da skibet efter at have ligget og krydset rundt og lavet »snit« i
Davisstrædet uger igennem, en dag satte kursen ind mod kolonien
Holsteinsborg for at puste ud et par dage i fred og ro, inden farten
igen gik ud på det store, bølgende arbejdsfelt. Videnskaben glædede sig til at journalisere og katalogisere de allerede indvundne resultater, Mester var opstemt ved tanken om at give sin kære maskine et længe tiltrængt eftersyn, for at den kunne være klar til
de næste ugers tørn, og resten af besætningen glædede sig mest
af alt til at få rørt benene lidt i land på dansemikkerne med de
lokale skønheder, der både dansede godt og gerne.
Alle om bord havde således, alt efter deres temperament og indstilling, lagt store planer om, hvordan det forestående havne-
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ophold bedst kunne anvendes, men det er jo desværre ikke altid, at
forventningernes skønne og fagre luftkasteller, som man bygger
op og hæger om dage og uger og måske endda måneder igennem,
er i stand til at materialisere sig og blive til virkelighed, når det
kommer til stykket, og det kunne de da heller ikke i dette tilfælde
for nogle af ingolfmændenes vedkommende, fordi der, dog kun i
overført betydning, kom en mand med en slæde i vejen.
Manden var selveste kolonibestyreren, Holsteinsborgs ukronede
konge, hvis ord var lov, og hvis tanke var udtryk for alverdens visdom for koloniens mange, mørkhudede beboere. Straks, da Ingolf
var ankret op inde i den snævre havn, og havde ført agterfortøjningerne i land for at blive bundet rigtig godt fast, bordede han
skibet og skred med en såre alvorsfuld mine hen til chefen for at
underrette ham om, at adskillige amerikanske fiskere gang på gang
i den sidste tid havde ladet hånt om alle gældende danske love og
anordninger og optrådt udfordrende og anmassende i hans distrikt,
nærmere bestemt i en lille havn, der hedder Nepiset, hvor fremmede fiskere ganske vist havde lov til at søge ind for at fylde vand
- selv en sømand kan dårligt undvære vand - fersk vand altså engang imellem - men de måtte ikke, som amerikanerne havde
gjort det, handle og tuske med de indfødte eller lægge depoter i
land. Han selv savnede ganske midler til at få amerikanerne til at
makke ret, og han henstillede derfor, at Ingolf sendte en straffeekspedition af sted, hvis skibet ikke selv kunne gå derned.
Det var bestemt en meget alvorlig historie, og chefen var enig
med kolonibestyreren i, at der måtte handles hurtigt og kraftigt
overfor de ubudne gæster, men da Ingolfs maskine og dets besætring vitterligt trængte til lidt fred og ro og megen adspredelse,
bestemte chefen efter samråd med næstkommanderende, at man
burde 5ende en bådekspedition af sted, hvorved både respekten for
lovens ord kunne håndhæves og lovbryderne regaleres efter evne
og besætningens tarv varetages, idet kun en brøkdel af den ville
blive berørt af straffeekspeditionen, mens resten kunne nyde tilværelsens og landlovens glæder og lade amerikanere være amerikanere både udenfor og indenfor territoriet.
Det skete forøvrigt også gang på gang, mens vi lå på inspektionslieneste med Hvidbjørnen, at der blev sendt en lille ekspedition af
sted enten i skibets egen motorbåd eller med kolonibestyrernes
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mere pompøse fartøjer for at tage sig kærligt af fremmede fiskere,
der var sluppet ind på steder, hvor Hvidbjørnen ikke kunne komme
uden at risikere at blive hængende på stenene. Det var som regel
Den Bette, der fik overdraget kommandoen over fartøjet, hvad
han var vældig stolt over, for det er nu engang altid en tak bedre
at være skipper på sit eget skib, selv om det som i disse tilfælde kun
var et meget lille »skiv«, end blot at udfylde bestillingen som den
yngste og derfor mest kostede stik-i-rend-dreng på en stor skude.
Den unge løjtnant Hector Kjær, den senere så højt ansete chef
for søofficersskolen i en lang årrække, som chefen for Ingolf stak
ud til at lede ekspeditionen mod Nepiset, var derimod knap så stolt
og glad for den tjans, for også han havde glædet sig til en tur
i land på »slipperstik«, som man kalder det. Men en ordre er en
ordre, og den må adlydes, og snart efter stod den lille, let astmatiske dampbarkasse med en tungtlastet travaille på slæb ud af havnen
på vej mod sit fjerne mål, der lå hele 13 sømil borte. Det var lidt
af en verdensomsejling for sådan et lille skib, der ellers bare plejede at sejle rundt inde i havnenes stille og rolige vande.
Besætningen bestod af 16 mand iberegnet en grønlandsk kendtmand, der både skulle fungere som lods og tolk og føre de to fartøjer sikkert ned gennem skærgårdens mylder af øer og holme og
lumske grunde. Alle krigerne var svært bevæbnede med geværer og
revolvere og sabler samt andet martialsk udstyr, for det er bedst at
være forberedt på alle eventualiteter. De amerikanske fiskeskonnerter, der den gang arbejdede i de grønlandske farvande, havde
hver op til 24 mands besætning, og det var som regel ikke særlig
sarte mænd, de havde indenbords. Det var tværtimod nogle temmelig hårdkogte fyre, der ikke gik af vejen for noget og som brød sig
fejl om høflige henstillinger og henvisninger til kongelige plakater
og lignende papirer. Skydevåben kendte de derimod meget til, og
dem havde de en dyb og indgroet respekt for, for de talte et sprog,
de kunne forstå. Det var et strålende fint sommervejr, da ekspeditionen startede fra Holsteinsborg, og humøret var, trods skuffelsen
over at gå glip af de ventede dansernikker og kaffemikker i land
hos den gæstfrie befolkning, højt over hele linien de første timer
på turen mod det fjerne mål. Dog efterhånden som dette kom
nærmere, var det ligesom stemningen blev mattere og mattere, og
kvidren om bord gik knap så livligt, fordi spørgsmålet, om der
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skulle være amerikanere i havnen, blev mere og mere aktuelt, mens
afstanden til Nepiset blev kortere og kortere. Alle øjne stirrede den
sidste halve time spændt efter, om man kunne se mastetoppe rage
op over klipperne som tegn på, at der lå fremmede skibe derinde i
den lille havn, for enhver vidste, at det ville være ensbetydende
med slagsmål og ballade, da amerikanerne sikkert ikke ville give
sig med det gode, og vel var de allesammen tapre og uforfærdede
danske søkrigere, men det ville alligevel være rarest, om det hele
kunne spænde af uden alt for megen blæst.
Det kom det heldigvis også til at gøre, for der var ingen amerikanske skibe ved Nepiset, da dampbarkassen og dens tro følgesvend travaillen svingede rundt om den sidste pynt og satte kursen ind i havnen, der viste sig at være ligeså tom som en tegnebog
midt i måneden. Et par ederfugle og en enkelt lom lettede forskræmte ved flotillens ankomst, men ellers var der tyst og stille
og øde.
Fartøjerne lagde »til kaj« ved en stor klippeblok, der rejste sig
næsten lodret op af vandet som et naturligt bolværk, og krigerne
strømmede i land for at undersøge, om de fremmede fiskere havde
lagt depoter på stedet, som det var blevet meddelt kolonibestyreren. Løjtnant Kjær havde fået strenge ordrer om at ødelægge slige
oplag, hvis han fandt dem, da det var i strid med paragraf et eller
andet i plakaten af 1776 at gøre sådan noget grimt noget. Det
tog nogen tid at gennemsøge hele terrænet, men omsider blev alle
anstrengelserne belønnet, da nogle af basserne efter en ihærdig
eftersøgning fandt et veltildækket lager af ting og sager, som fiskerne brugte til rengøring og vaskning af fisken, inden denne blev
saltet ned i tønderne, og som åbenbart havde fyldt for meget om
bord under arbejdet ude på bankerne.
Det var et klart og tydeligt brud på loven, og der var kun een
ting at gøre, nemlig at brænde alle grejerne, der hovedsagelig bestod af træfade og saltekar og lignende ting, og snart efter blussede det hele op i et kosteligt og herligt bål, der ville have kunnet
jage alle St. Hansaftensheksene langt, langt bort på den anden
side af Bloksbjerg.
Det gjorde dette bål imidlertid ikke. Det tilkaldte tværtimod
tre kajakmænd, der boede i en grønlandsk teltlejr på en nærliggende ø. De kom padlende i huj og hast for at være med ved
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autodafeen og kunne yderligere meddele, at der lå endnu et amerikansk depot på deres egen lille, private ø. Sandsynligvis havde
de håbet, at løjtnant Kjær ædelmodigt ville have overladt dem de
kostelige ting, der faktisk fandtes i depotet, da krigerne nåede over
til det, men de blev grueligt skuffede, for også det gik i overensstemmelse med instruksen op i ild og luer, undtagen nogle små
lækre, saltede laks, der blev pillet og stegt over ilden og spist med
stor appetit senere hen.
.
Trods skuffelsen fortalte grønlænderne imidlertid, at kajakposten fra kolonien Sukkertoppen, der for kort tid siden var passeret forbi deres lejr, havde fortalt, at der lå ikke mindre end syv,
store amerikanske skonnerter til ankers ved et lille udsted Itivdlek
små tre sømil længere borte. Det var et budskab, der gav løjtnant
Kjær noget at tænke på, for syv skonnerter var det samme som ca.
i 50 mand, der sikkert ville synes, at det ville være rent til grin,
hvis de lod sig jage bort af seksten danske sømænd i to små søde
fartøjer, og hvis det virkelig var sandt, hvad kajakposten havde
berettet, måtte man være forberedt på et drabeligt slagsmål, der
ville rygtes videnom på hele Grønland.
Hellere springe end krybe i det, tænkte løjtnanten, for man kan
alligevel aldrig smutte udenom livets ubehageligheder, og bestemte sig til at sejle til Itivdlek, men førend ekspeditionen startede, blev der blæst til skafning i det grønne. Uden mad og drikke
duer nemlig selv en søhelt ikke, og det var nu, de lækre laks sammen med andet godt og rart kom til at glæde de sultne krigere.
Kajakmændene var så venlige at deltage i måltidet, som blev fremskyndet med stor hast, da man langt ude i det fjerne pludseligt
fik øje på et par konebåde, der holdt ind mod kysten. Vel skal
man altid være galant mod det såkaldte svage køn, men gå så langt
som til at dele sine fattige skorper med dem, lige førend man muligvis skal ud at slås, var der såvist ingen plausibel grund til, så
bordene var raseret, da den kvidrende skare hoppede i land, og
det eneste, der var tilbage til dem, var nogle tykke skiver rugbrød
med smør og puddersukker, og det var de forøvrigt også såre
lykkelige over.
Efter denne lukulliske frokost dampede flotillen af sted mod
Jtivdlek, hvor den amerikanske armada efter kajakpostens opgivelser skulle fjæle sig inde på forbudt område, men til løjtnan-
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tens usigelige lettelse var den der ikke, da man efter en lille times
forløb nåede frem til pladsen. Kun et par hvide sejl langt ude til
søs røbede, at der havde været i hvert fald nogen sandhed i kajakpostens beretning, selvom tallet syv havde været et barn af
hans åbenbart noget sprælske fantasi.
Fuglen var altså heldigvis over alle bjerge, og tilbage stod kun
at finde dens rede, for der var højst sandsynligt lagt depot i land,
som der havde været det ved Nepiset. Det gjaldt blot om at finde
ud af, hvor det lå, og efter en indgående undersøgelse kom det da
også for dagens lys ovre på en lille ø, der hed Sutukujak, hvor der
lå store mængder af saltefade, tovværk og andre herlige sager, der
blev sat i brand, hvorefter flotillen påny satte kursen nordpå tilbage til Holsteinsborg. Endnu langt borte kunne man se røgen fra
det brændende depot stige lodret til vejrs i den stille sommerluft
som røgen fra Abels offerbål.

VI
MOD DET YDERSTE THULE
Mere end en menneskealder var svundet, siden Ingolfs mænd
drog ud på dette berømmelige togt mod de amerikanske depoter
ved Nepiset og Itivdlek, og nu var det ikke så meget amerikanere
som nordmænd og færinger og ganske almindelige danskere, der
drev fiskeri her oppe i Davisstrædet. Nu var der for os i Hvidbjørnen ikke spor grund til at frygte for slagsmål og anden ballade,
hvis man en enkelt gang skulle falde over en skude, der af vanvare eller ved en eller anden ubegribelig fejltagelse var kommet
ind på forbudt område eller på anden måde havde overtrådt de
gældende love og bestemmelser, omend ordskiftet naturligvis
ikke altid var af en sådan art, at det ligefrem kan gengives på
tryk, når vi overhalede en vildfarende skipper. Men det skulle alligevel være en amerikaner, der i 1925 var den direkte årsag til den
længste jagt et dansk inspektionsskib nogensinde har foretaget i
disse farvande for at få fat på en lovbryder. Denne rekordjagt
strakte sig over ikke mindre end ca. 1200 sømil, fra Sydgrønland
over Melvillebugten til Etah langt nordenfor lands lov og ret.
Denne inspektionstjenestens rekord i langstrakt jagt blev sat af
det gamle hæderkronede inspektionsskib Islands Falk, populært kaldet Falken, der efter næsten tyve års tjeneste under Islands kyster
nu havde forlagt residensen til de grønlandske farvande. D. 29.
august 1943 fristede skibet forøvrigt den triste skæbne at blive taget af tyskerne, mens det lå oplagt inde på Holmen, og dets senere skæbne er uvis. Det forsvandt sporløst i kapitulationens kaos.
I 1925 var det imidlertid trods sine tyve år, en relativ høj alder for et skib i vore dage, still going strong, og dampede en skøn
og herlig augustdag rundt nede i nærheden af Arsuk i Sydgrønland på vej mod Julianehaab, da det pludseligt fik budskab om,
at en amerikansk ekspedition, der blev ledet af den kendte polar-
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forsker Mac Millan, og som blandt sine andre deltagere også
havde den senere så kendte sydpolarforsker admiral Byrd, på sin
færden langs de grønlandske kyster på det grusomste havde overtrådt bestemmelserne om sejlads på Grønland ved at handle med
beboerne på forskellige af de bopladser, de havde besøgt, og blandt
andet havde lokket monopolvarer som blåræveskind og andre kostelige sager fra dem for gode ord og en fyrstelig betaling, i hvert
fald efter grønlandske begreber.
Det var en meget alvorlig sag at gå styrelsen og dens handelsrettigheder i bedene, og der måtte naturligvis straks tages affære
for at få statueret et eksempel til skræk og advarsel for eventuelle
ligesindede. Islands falk var den eneste repræsentant for <le danske
myndigheder, der i dette tilfælde kunne tage affære med tilstrækkelig vægt. Besøget i Julianehaab blev omgående opgivet, og kursen sat nordpå igen. Den lange, lange jagt var begyndt. Først bankede Falken op gennem Davisstrædets sædvanlige syrligheder med
vekslende tåge og klaring, storm og stille, indtil vejret endelig
forbedrede sig kendeligt nordenfor polarkredsen, hvor sommeren
som regel arter sig bedre og mere stabilt end længere sydpå.
I Holsteinsborg oplyste kolonibestyreren, at Mac Millan ganske
rigtigt havde været inde ved kolonien med sine to skibe, skonnerten Bowdoin og damperen Peary, men det var allerede lang tid siden, de var stået nordpå igen op mod Diskobugten. Den samme
besked fik man nogle dage senere i Godhavn, i Egedesminde og i
Jacobshavn, og så var der ikke andet at gøre end at følge efter, for
fat i kalorius skulle og måtte man have, om ikke værdigheden skulle
gå fløjten. Ankret blev hevet hjem igen og kursen sat op gennem
det smalle, isfyldte stræde Vajgattet, der skiller Diskoøen fra halvøen Nugssuak, og hvorigennem kong Christian den Tiende var sejlet
ombord i sis Island i 1921 på sin berømmelige redningsfærd op
til den svenske damper Bele, der i brandtyk tåge var strandet på
en øde ø tæt ved Upernavik, en færd, der bragte kongen længere
mod nord end nogen regerende fyrste før ham havde været.
Vajgattet er berygtet blandt alle de søfarende, der skal færdes
på disse breddegrader, først og fremmest på grund af sin tætte,
tunge tåge, der gør farten op gennem dette isfjeldenes eldorado
overordentlig risikabel. Også Island var blevet sinket af den et par
døgn på sin redningsfærd, men Falken var heldigere, for den slap
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igennem strædet i højt, fint solskinsvejr. Det var en betagende
skøn sejlads igennem dette storladne grønlandske farvand. Diskos
og Nugssuaks stejle massive klippetoppe spejlede sig i det blånende, blikstille vand, og solen glødede og glitrede i de hvide,
majestætiske isfjelde, der vuggende og nejende i de svage dønninger drev afsted sydover gennem strædet mod Diskobugtens
vande.
Ganske vist fortrød vejrguderne hurtigt deres gavmildhed og
sendte allerede dagen efter tågen tilbage til ruten, Islands Falk
skulle igennem, men uden større sindsbevægelser nåede man op
til Umanak, dog kun for at få at vide, at fuglen, man var på jagt
efter, allerede var fløjet videre nordpå - til Upernavik mente kolonibestyreren.
Det var jo meget opmuntrende, når man havde håbet at være
nær ved målet, men det var der jo ikke andet at gøre ved end se
at komme videre så hurtigt som muligt. Et eller andet sted måtte
bæsterne vel fjæle sig, så lovens arm kunne nå dem, og efter et
kort ophold i havnen gik farten videre mod Upernavik, styrelsens
nordligste koloni, der ligger helt oppe på 72 ° 46,8' nordbredde,
og hvis navn forøvrigt betyder Forårsfangststedet, et skønt og forjættende navn.
Men også her var havnen tom, bortset fra de lokale kajakker
og konebåde og kolonibestyrerens motorbåd, som jo lå her i lovligt ærinde. Mac Millan og hans mænd var afgået fra stedet for
længe siden, kunne kolonibestyreren fortælle, som hans kolleger
længere sydpå, formentlig over Melvillebugten mod Knud Rasmussens koloni Thule oppe i Kap York-distriktet. For Mac Millan
havde fortalt, at formålet med hans ekspedition var at udforske
det hidtil ukendte område mellem Canada, Alaska og Nordpolen
ved hjælp af tre amfibieflyvebåde, som sis Peary havde med ombord, og det var hans agt at opslå sit hovedkvarter i Etah, hvad
han forøvrigt også havde den danske regerings tilladelse til.
Denne efterretning stillede Falkens chef overfor store og vanskelige problemer, for nu skilte Melvillebugten, alle grønlandsskipperes skræk og rædsel, ham fra byttet, han var ude efter, og
det store spørgsmål var, om han skulle lade amerikaneren sejle
sin egen sø og opgive den lange og hidtil frugtesløse jagt, eller
om han skulle løbe risikoen og sætte over Melvillebugten efter
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ham, for han måtte altså befinde sig et eller andet sted deroppe
nordpå.
Intet dansk orlogsskib havde endnu nogensinde vovet sig over
Melvillebugtens isørkner, der selv om sommeren kan danne så
tæt og kompakt en barriere, at intet skib formår at trænge igennem
den. Men isforholdene var tilsyneladende ganske glimrende, hvad
der altså i dette tilfælde betød, at der praktisk talt ingen is var,
så af den grund behøvede man ikke at opgive turen mod det højeste nord, men på den anden side er isen ligeså uberegnelig som et
pigesind, og man kunne aldrig vide, når den igen kunne finde på
at vise sig i al sin magt og vælde, med det resultat at Falken kunne
risikere at blive spærret inde i en af havnene deroppe med sine 60
mand uden udsigt til at komme fri det første årstid eller så, hvad
der ikke ville være behageligt, hverken for dem eller kolonien, der
ville have vanskeligt ved at føde 60 ekstra mand i så lang tid.
Der var som sagt meget at spekulere på for Falkens høje chef,
mens skibet lå velfortøjet i Upernaviks sikre havn, men omsider
besluttede han sig til at fortsætte, fordi det, man kunne vinde derved, var mere værd end indsatsen, i dette tilfælde risikoen, man
løb. Det ville nemlig være af stor værdi at vise orlogsflaget, statsmagtens symbol, på disse breddegrader, ikke mindst da overfor
fremmedfolk, der havde budt statsmagten trods.
Det skulle blive en såre spændende sejlads, Falken satte ud på efter afgangen fra Upernavik. Kort over farvandet deroppe nordpå
ejede man ikke ombord. Kompasset dansede rundt som en sømand
på landjorden, fordi man var så nær ved jordens magnetiske nordpol, at kompasnålens indstillingskraft forsvandt. Det blev en udpræget sejlads på tommelfingeren, hvor det først og fremmest var
manden, det kom an på, og han svigtede ikke.
Heldigvis var vejret strålende skønt på langt størstedelen af den
lange tur over bugten, og heller ikke den så frygtede is gjorde
knuder af betydning. Ganske vist lå der et bredt bælte et stykke
ude til søs, men isskodserne var så skøre, at Falken skar igennem
dem, som om de havde været lavet af smør, og da man kom op
i nærheden af Kap York, var der praktisk talt isfrit, bortset naturligvis fra nogle kæmpestore isfjelde, men dem kunne man bare
rende udenom og fryde sig over deres bastante skønhed i en passende afstand.
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Vanskelighederne begyndte egentlig først for alvor, da man
skulle til at anduve Thule, fordi man som sagt hverken havde kort
eller landtoninger over særlig kendelige punkter på kysten at støtte
sig til, så det kneb lidt for de brave navigatører at orientere sig.
Dog i det afgørende øjeblik kom hjælpen, som den hør og bør,
men den kom fra en kant, man bestemt ikke havde regnet med,
idet det var »maskinen«, der kom »dækket« til undsætning i et
navigationsspørgsmål. »Maskinen« var i dette tilfælde repræsenteret af selveste »Mester«, der en dag, hvor man netop efter be5tikket skulle være i nærheden af kolonien, uden at man dog kunne
spore fjerneste tegn på liv inde på den klipperige kyst, kom spadserende op på broen medbringende en bog, hvori han havde fundet et billede af det meget karakteristiske Umanak-fjeld, eller Thule-fjeldet, som det også kaldtes, en tæt og kompakt klippekrop, der
.rager op som et vartegn på en fremspringende odde ved indløbet
til North Star Bay i Wolstenholme Fjord, hvor Thule er beliggende.
Det fjeld tager man ikke fejl af, selv om man kun kender det
fra et billede, og dets skarpe konturer tegnede sig netop klart og
tydeligt forude om styrbord, som om det ville fortælle de dristige
søfarere, at de trøstigt kunne sætte ind mod land, for inde bag
odden lå målet, de skulle nå, Thule. Islands Falk var ikke længe
om at følge opfordringen, og snart efter kunne ankret rasle ned
i bund udfor den lille by, som Knud Rasmussen grundlagde i året
1910 for dermed at sikre Danmarks højhedsret over disse områder
på så håndgribelig en måde som overhovedet munligt.
Islands Falks ankomst vakte stort postyr blandt de polareskimoer, der udgjorde stationens fåtallige befolkning, denne ejendommelige, primitive stamme, der, som man siger længere sydpå i Grønland, »boer ved Jordens Ende, klæder sig i Bjørnehuder og lever
af raat Kød«. Det var aldrig før sket i koloniens historie, at sådan
et skib var gået til ankers der. Man kendte kun Søkongen, Knud
Rasmussens berømte ishavsskude, der troligt år efter år, nh isforholdene da tillod det, kom op med nye, hårdt tiltrængte forsyninger til kolonien, ligesom det kunne hænde, at et af styrelsens
-skibe eller en ensom hvalfanger dukkede op på et kortvarigt besøg, men det skib, der nu uventet viste sig udfor den lille boplads,
lignede slet ikke nogen af de andre. Det måtte være en fjende, var
<ler mange, der mente, indtil de opdagede, at Dannebrog vajede
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fra flagspillet agter. Det flag kendte de, for det var det, Knud
Rasmussen og hans mænd kom til dem med, og som vajede over
deres lille missions- og handelsstation, så det nyankomne skib måtte
høre hjemme i det land, der, som en af de gamle mænd sagde, »beskytter os«.
Det var en meget stor oplevelse for alle Falkens mænner at komme i land heroppe ved Danmarks nordligste forpost og opleve det
værk, der først og fremmest er Knud Rasmussens. I årene, der
var svundet, siden han i 1910 oprettede stationen, var det lykkedes
ham at skabe et lille, livskraftigt samfund med stærkt forbedrede
kår for polareskimoerne som resultat og oparbejde en levende handel, hvis overskud kom Danmark og Grønland til gode, idet de
indtjente midler blev anvendt til at bekoste den væsentligste del
af de berømte 8 Thule-ekspeditioner, der rager op som strålende
vartegn i den arktiske forsknings historie.
Fire af disse ekspeditioner talte mænd fra orlogsflåden blandt
deres deltagere. Den 3. Thule-ekspedition fra 1919-20 blev således ledet af den senere kontreadmiral Godfred Hansen, der havde
tjent sine arktiske sporer på Roald Amundsens berømte Gjøa-ekspedition 1903-05 gennem Nordvestpassagen, og gik til Ellesmereland, hvor der skulle udlægges depoter for Roald Amundsens planlagte polfart, medens den 6te, 7de og 8de Thule-ekspedition fra
1931-33 alle tre gik til Sydøstgrønland under Knud Rasmussens
personlige ledelse med personel fra marinen og luftmarinen som
navigatører og flyvere.
Det var som sagt en stor oplevelse for Falkens mænd at komme
i land i Thule. Et skår i glæden var det dog, at havnen var skåltorn,
da skibet nåede frem til den. Der var heller ikke nogen Mac Millan
her. »Han er rejst videre« var omkvædet i Thule, som det havde
været det andre steder, og allerede dagen efter slog afskedens time,
for skibet måtte videre på sin tilsyneladende endeløse jagt, videre
mod Itah oppe i Smithsund, der skiller Grønland fra den store
canadiske ø Ellesmereland. Der måtte den »træske« Mac Millan
være, hvis han overhovedet befandt sig på dansk territorium endnu.
Vejret holdt sig heldigvis strålende, mens Falken dampede videre
nordpå langs det storladne, stivnede landskab, og heller ikke isen
lagde hindringer i vejen for farten fremover, så det var ikke noget
under, at mænnerne om bord i Falken syntes, at livet var skønt og
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herligt, ikke mindst da, når man som de havde fået den eventyrlige chance at være de første, der viste det danske orlogsflag ved
Nordpolens udenværker. Støt og roligt gik den dristige »tommelfingersejlads« gennem Whale Sound forbi Inglefieldbugten, til man
endelig langt om længe rundede Kap Alexander, Grønlands vestligste punkt og satte kursen ret op mod Etah, den lange rejses mål.
Og her kronedes de mange anstrengelser endelig med held, for
da man kom frem og fik kending af det lille udsted, viste det sig,
at der lå to skibe til ankers inde i havnen. Det var Bowdoin og
Peary, Mac Millans to ekspeditionsskibe. Nu kunne de ikke undslippe lovens lange, straffende arm længere, og med et hoverende
pift i dampfløjten stod Islands Falk stolt ind gennem indløbet og
ankrede ved siden af »byttet«.
Der blev selvsagt stor opstandelse om bord i amerikanerne, der
sidst af alt havde drømt om at møde det danske inspektionsskib på
Grønlands nordligste boplads, men da det første chok havde sat
sig, blev der almindelig gensynsglæde. For Mac Millan og hans
mænd var gode, gamle bekendte af Islands Falks besætning fra
gentagne møder nede sydpå i den mere civiliserede del af Grønland, og bortset fra de fæle lovovertrædelser, der hurtigt blev sonede med udlevering af de tiltuskede skind og andre sjældenheder,
havde ekspeditionen jo som allerede nævnt slået sig ned i Etah med
den danske regerings billigelse, så der var ingen grund til at lade
være med at fejre det uventede gensyn med en række muntre fester
og udflugter ind i land i samdrægtigt fællesskab. En af disse udflugter gjaldt et besøg hos en af bopladsens kendteste fangere,
en bjørne- og hvalrosjæger af skaberens nåde, om hvem man fortalte, at han engang havde foretaget en dristig slædetur midt i vinterens hjerte over det islagte Smith Sund over til Ellesmereland for
at hente sig en ægtemage derovre. Nu var der det kedelige, at den
udkårne allerede var gift, men det så fangeren stort på. Han slog
manden ihjel og drog efter endt dåd tilbage over isen med verdens efter hans mening vidunderligste kvindemenneske, der meget
hurtigt fandt sig til rette på sin nye boplads og hos sin nye herre
og mester, der havde sat så meget på spil for at vinde hende.
Det var naturligvis med højspændte forventninger om heroppe
i det yderste nord at blive stedet ansigt til ansigt med en nutidens
Cleopatra eller i hvert fald noget i den retning, at landlovsgasterne
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nåede frem til fangeren og hans brud efter en anstrengende tur
over klipperne til sommerlejren, hvor de havde slået deres telt op,
men ak, efter besøget var alle rørende enige om, at aldrig havde
nogen vel vovet så meget for at vinde så lidt, i hvert fald rent
skønhedsmæssigt, for hun var absolut ikke nogen øjenslyst at skue.
Hun var tværtimod ganske usandsynlig grim - efter europæiske
begreber, men de behøver naturligvis ikke at være de eneste saliggørende. Og hun har sikkert haft mange andre fortrin set fra et
polareskimoisk synspunkt, f.eks. på det kulinariske område, men
det blev der nu ikke lejlighed til at prøve, for tilbagetoget foregik
temmelig hurtigt - af rent æstetiske grunde.
Islands Falks ophold i Etah blev heller ikke ret langvarigt, men
det var nu for ikke at udfordre skæbnen, der hidtil havde vist sig
så nådig overfor det lille skib på vejen op til det yderste Norden,
hvor isen havde holdt sig pænt og beskedent i baggrunden. Men
man kunne aldrig vide, hvornår den fortrød sin velvillige holdning
og vendte tilbage med fuld musik, så vejen sydover blev spærret,
og udsigten til en ufrivillig overvintring var ikke videre tillokkende.
Få dage efter ankomsten blev ankret da påny hevet hjem, og
i en orkan af danske, amerikanske og eskimoiske hurraråb, drønende geværsalver og hujende dampfløjtehyl stod den danske manof-war havnen ud og satte kursen sydpå over de uendelige vandstrækninger mod Davisstrædets hverdage, som det også nåede ned
til uden større sindsbevægelser, en skøn og herlig oplevelse rigere.
Tre år senere, i 1928, fik egnene deroppe i det yderste Thule
påny besøg af et dansk orlogsskib. Dennegang var der tale om
Godthaab, der var blevet sendt af sted af marineministeriet og
Carlsbergfondet i forening, dels for at foretage oceanografiske
undersøgelser i disse hidtil kun sparsomt udforskede områder og
<lels for at fungere som stations- og inspektionsskib i de nordgrønlandske farvande. Godthaab var allerede da en gammel, prøvet
grønlandsskude, som styrelsen i sin tid for år tilbage havde anskaffet som det første dampskib til besejling af kolonien Angmagssalik
på østkysten, og som i tiden, der var svundet siden da, havde ta_get mangen hård tørn med isen og med de arktiske storme under
sin færden langs kysterne deroppe, så den var velegnet til det formål, den nu blev udrustet til i 1928.
D. 5. maj stod den med orlogsflådens flag og vimpel vajende
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og med marinebesætning og en lille stab af videnskabsmænd om
bord nordpå gennem Sundet ud på sit lange togt. Nogen hurtigløber var den gamle skude ikke, for den stammede fra en tid,
hvor farten ikke var det eneste saliggørende, men hvor man også
fik stunder til at tænke sig om og fordøje indtrykkene, førend de
næste meldte sig. Sindigt og roligt stampede den gamle skude for
damp og sejl over Nordatlanten og nåede næsten tre uger efter
afsejlingen fra København efter en lille afstikker til Reykjavik frem
til Kap Farvel, der sin sædvane tro modtog skibet med en rygende
orkan, formentlig tænkt som festlig, fejende optakt til de arbejdets
dage, der lå forude og ventede.
Det blev lange dage og ofte lidt ensformige dage, som de også
havde været det om bord i Ingolf en lille menneskealder tidligere
i noget nær de samme farvande med de evindelige gentagelser
af de samme undersøgelser, og man forstår egentlig så godt bassen, der faldt hen i dybe, filosofiske tanker, da han for Gud ved
hvilken gang tømte vandet ud af et af instrumenterne: »Alt det
vand, vi henter op fra dybet, er vist egentlig ligeså dyrt som champagne.« Så fulgte en lille kunstpause, hvorpå han fortsatte: »Men
jeg ville nu alligevel hellere have champagnen!«
Det fik han dog ikke, men derimod vand nok under den langsommelig fart mod Labradorkysten, hvis høje, hvide klippetinder
man netop så dukke op over den vestlige horisont, før kursen blev
sat nordpå langs iskanten og tilbage over Davisstrædet til Grønland, hvorpå skibet efter et lille besøg i Godthaab stod ind til Sukkertoppen, hvor det var meningen at holde et lille hvil, mens maskinen og kedlen fik et hårdt tiltrængt eftersyn.
Det blev til nogle skønne og muntre festernes dage, for der er
ingen, der forstår at feste som koloniernes beboere lige fra kolonibestyreren og ned til den mindste purk. Men netop som skibet
efter en uges forløb belavede sig på at fortsætte sit arbejde i
oceanografiens tjeneste, begyndte radioen pludseligt at tikke og
fortælle, at den danske damper Skinfaxe var rendt på et undersøisk
skær oppe ved Holsteinsborg og stod i fare for at blive vrag, hvis
der ikke øjeblikkeligt kom hjælp.
Denne alarmerende efterretning skabte med det samme Godthaab om fra at være ekspeditionsskib til inspektionsskib, for det
er en af inspektionens mange opgaver i de grønlandske farvande
5
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at assistere skisbfarten på alle mulige måder, hvor det skønnes
nødvendigt, og det gjorde det selvsagt i et så alvorligt tilfælde
som en stranding.
Dampen blev straks sat op, og snart efter stod skibet nordpå
mod strandingsstedet. Heldigvis holdt vejret sig godt, så sejladsen
kunne ske uden forsinkelser, og allerede næste eftermiddag ankrede Godthaab tæt ved havaristen, der sad og rokkede melankolsk
på det ondskabsfulde skær, der havde standset det, netop som det
var ganske nær ved havnen, det skulle ind til.
Det var højvande, da Godthaab nåede frem, og man prøvede
straks at hale Skinfaxe af grunden, men det rippede sig ikke en
tomme. Skæret var ikke videre villigt til at give slip på sit bytte,
så der måtte skrappere midler til, og Godthaabs krigere gik sammen med damperens besætning i gang med at losse godset for at
lette skibet. Hen på natten ankom et af styrelsens skibe, Gertrud
Rask, og efter megen hiven og slæben lykkedes det omsider at få
halet Skinfaxe af grunden og bragt det ind til Holsteinsborg. Det
var ikke mange timer for tidligt, for ganske kort efter friskede
det op til en storm, der givet ville have slået skibet til vrag, hvis
det var blevet stående ude på skæret.
Efter denne lille oplevelse gik Godthaab videre nordpå mod
Diskobugten og derfra mod vest til iskanten ude i Baffinsbugten,
hvor man mødte den første isbjørn, der nysgerrigt kom luntende
hen mod skibet blot for at friste den triste skæbne at ende som
et kærkomment supplement til den sparsomme ferske proviant om
bord. Den stod på isbjørnebøffer i næsten 14 dage derefter, men
så havde man også fået nok af det.
Nordpå, nordpå, stadig nordpå gik det med en afstikker ind til
Upernavik som den sidste station, før kursen blev sat over Melvillebugten mod Kap Yorkdistriktet, hvis uudforskede farvande lå
som lokkende mål for ekspeditionen.
Det var et ideelt »havfuskervejr«, hvad der fik arbejdet til at gå
let fra hånden på vejen op gennem bugten, og fem døgn efter, at
Upernavik var sunket ned bag kimingen mod øst, dukkede Kap
York op forude gennem tågen, der med forkærlighed synes at
holde til omkring dette forbjerg, der også havde skjult sig blufærdigt, da Islands Falk tre år tidligere havde nærmet sig dets
plads. Heldigvis klarede det hurtigt op igen, og i strålende solskin
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gled gamle Godthaab videre forbi den vilde, stejle kyststrækning,
Crimson Cliffs, der var spækket med mægtige, blinkende bræer,
som fra indlandsisens uendeligheder strakte sig ned mod havet,
og hen på eftermiddagen kunne man lade ankret falde under
Umanakfjeldet ved det gæstfrie Thule, der modtog skibet med
jublende begejstring som det første skib, der anløb kolonien med
post og brevskaber og andet rart det år.
Det var et stort og rigt arbejdets revier, der ventede Godthaab
heroppe i de vidtstrakte egne fra Thule over Inglefieldbugten til
Smith Sund og Pandora Harbour, der ligger lige syd for Etah, og
som var blevet udset til at være ekspeditionens vinterkvarter, hvis
det skulle vise sig nødvendigt at overvintre i Nordgrønland. En
eventualitet, Godthaab i modsætning til Islands Falk havde været
forberedt på ved afrejsen fra København, og som man havde taget
med i beregningerne over, hvor meget proviant man skulle have
med på togtet, fordi hele rejsens natur gjorde en sådan overvintring mulig. Til glæde for de fleste og til skuffelse for de
færreste, mest grønlandsentusiastiske samt ugifte medlemmer af
ekspeditionen, blev der imidlertid ikke noget af en overvintring
denne gang.
En af de mange gåder, ekspeditionen skulle søge at løfte sløret
for, var spørgsmålet, om der fandtes nyttefisk, altså fisk, det var
værd at sætte tænderne i, heroppe, som polareskimoerne kunne
fiske med tilstrækkeligt udbytte og derved få en hårdt tiltrængt
afveksling i kosten, der ellers næsten udelukkende bestod af kød,
hvad der for det første ikke er særlig heldigt for folkenes ve og
vel samt helbred og endvidere kan virke lidt monotont i længden.
Det lykkedes ekspeditionen tilfalde at få løst denne gåde gennem
en konstatering af, at der særlig oppe i Inglefieldbugten og i Whalesund findes rigeligt med dejlige, fede hellefisk, som siden da er
blevet fisket med stort udbytte til gavn og glæde og meget andet
for det lille samfund, som skæbnen lidt lunefuldt har fået anbragt
i denne afsides liggende, men storladne krog på kloden, og livis
menuer nu for fremtiden kan byde på andre ting end de evindelige
hvalroslunser eller isbjørneragouter takket være Godthaab-ekspeditionens store resultater. Thulebeboerne var da også overstrømmende i deres taknemmelighed, da skibet efter et lille kryds over
Smith Sund mod Cap Faraday på Ellesmereland påny vendte til-
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bage til kolonien, fordi man, som de sagde, havde givet dem alle
de mange fisk fra havet.
Snart efter begyndte den lange hjemrejse, der dog ikke gik den
nærmeste vej, for der var endnu meget for »fuskerne« at undersøge, før de var helt tilfredse. Farten gik først lige vestpå med et
lille besøg på de herreløse og ubeboede Cary Øer, der forøvrigt
mange, mange år senere, i 1948, påny fik besøg af en dansk orlogsmand, opmålingsskibet Hejmdal, der sammen med H. M. S.
Vitus Bering sejlede vandet tyndt i disse farvande under det rene
splitflag i årene lige efter den anden verdenskrig, og som rejste
en varde som tegn på, at øerne stadig var danske. Det var ganske
vist ikke nogen videre værdifuld landvinding, man derigennem
sikrede Danmark, men man må måske have lov til at tage det som
et tegn på, at danske mænd i dag ikke udelukkende er optaget af
at stryge Dannebrog på de steder, hvor det gennem århundreder
har vajet med hæder, men også af at hejse det over nye pladser.
Fra Cary Øerne stod Godthaab over mod den canadiske side
ned langs kysten i et vejr, der hyppigt var så surt, som kun de arktiske breddegrader kan opvise det, med tåge, piskende regn og
hylende storme. Gang på gang måtte man holde den langsomt
gående ved siden af nogle kæmpestore isfjelde for at være sikker
på, at der var vand nok under kølen, og at man ikke kom for
langt ind under kysten, for der havde ikke været mange chancer
for at slippe fra det med livet og skibet i behold, hvis man kom
altfor tæt til bunden og dens skarpe skær. Lykken stod imidlertid
den lille skude og dens mænd bi under farten gennem de ukendte
vande, men der var alligevel mange, der trak et lettelsens suk,
da næsen påny blev sat østerover mod Grønlands mere hjemmevante kyster. Og lettelsen slog ud i en skøn og herlig fest, da man
nåede over til et punkt, der hedder noget så betegnende som
Djævlens Tommelfinger, et par dagsrejser nordenfor Upernavik,
for nu var man omsider »hjemme« igen for alvor.
Hjemme må nu ikke tages altfor alvorligt, for det betød ikke,
at ekspeditionen dermed havde afsluttet sit arbejde for godt, men
kun at den nu forlagde feltet til de mere alment kendte farvande,
som Hvidbjørnen på sit togt fik så rig lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med på de lange inspektionsture. Der skulle gå
endnu en måned med ihærdige undersøgelser i Davisstrædet og
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med udflugter helt over til Cumberland Island på Baffin Land, før
Godthaab i midten af oktober måned med rolig samvittighed kunne
sætte kursen hjemover mod København i bevidstheden om at have
skrevet endnu et smukt og blivende kapitel om orlogsflådens indsats i udforskningen af de grønlandske farvande.

VII
I DE HVIDE FJELDE
Hvidbjørnen nåede imidlertid på sit togt desværre ikke op til
det yderste Thule, som dets to forgængere havde gjort det, men
måtte nøjes med at sende længselsfulde blikke nordpå gennem
Vajgattets isfyldte stræde, når den engang imellem i tjenestens
medfør gjorde Diskobugten usikker for de fremmede hvalfangere,
der jagede deroppe, som de har gjort det århundreder igennem.
De dragende, underfulde ødemarker, der lå nordenfor, fik vi aldrig
set. Vi måtte pænt blive nede på vort mere civiliserede revier, hvor
der forøvrigt også var nok at rive i, så vi fik ikke tid til at kede os
kendeligt. Lidt nordhavsspleen kunne selvsagt ikke undgås, især
da ikke når vejret blev rigtig trist og surt og modbydeligt, og det
skal ikke nægtes, at vi engang imellem med vemod tænkte på sommeren, der nu stod i fuldt flor nede i det altfor fjerne Danmark,
med bølgende kornmarker og lærkesang og kolde øller i læssevis,
med solskinsfyldte badestrande med hvad dertil hører, medens det
heroppe regnede og haglede og stormede, men alt det sure og
triste svandt hurtigt bort, når vi stod ind til en af kolonierne for
at få lidt fred og ro, for der findes ikke mere gæstfri folk på hele
denne vidunderlige klode end de, der bor på »de glade smils bopladser«.
Der var ikke den koloni eller det udsted langs kysten fra Julianehaab i syd til Jacobshavn i nord, der ikke i togtets løb fik besøg
af Hvidbjørnen og dens gutter, men hovedkvarteret var dog Grønlands hovedstad Godthaab, der også i dag er hovedkvarteret for
den fine og fornemme Grønlandske marinekommando, der efter
den anden verdenskrig er blevet oprettet som en permanent marinestation, og som året rundt er besat af syv befalingsmænd og op
mod 25 basser, der danner kernen i denne den nordligste danske
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garnison. Om sommeren forøges dette tal dog en del, hovedsagelig
med det mandskab, der skal ud til tjeneste på skibene eller ved
den søopmåling, der efter krigen er blevet genoptaget i fuldt
omfang, så det er ikke så få unge danske mænd, der, mens de aftjener deres værnepligt i marinens tjeneste, kommer til at stifte
bekendtskab med marinestationen i Godthaab, der ligger nogle få
kilometer fra selve kolonien nede ved Skibshavnen, hvor Hvidbjørnen så ofte søgte ind for at trække vejret efter en mere eller mindre
anstrengende inspektionstur ude til søs.
De så kærkomne ophold i den lille sikre havn blev anvendt på
mange måder, til eftersyn af maskine og kedler, til øvelser og
eksercits, for at basserne ikke helt skulle glemme deres militære
færdigheder. De var jo til syvende og sidst en slags krigere, men
det bedste ved det hele var dog de herlige landlovstimer med dans
på silamutten eller i seminariets store gymnastiksal, med besøg hos
de gæstfrie »borgere« i den lille by eller med udflugter dybt ind
i Ameralikfjorden eller til fjelds mod de stejle, hvide tinder.
De store, øde vildmarker har jo alle dage haft en forunderlig
dragende magt over menneskers sind. De lokker og kalder og
kogler med mystikkens uimodståelige kraft. Slægt efter slægt har
fulgt denne kalden mod det ukendte, og det var vel også denne
urkraft, der fik det til at krible og krable i blodet på os en dag,
vi lå i skibshavnen og kiggede over på det hvide, kuplede landskab, der tårnede sig op bag en lille vig på den anden side af
havnen. Ellers er det ikke til at forstå, hvad der fik en lille skare
af ikke helt unge mænd, hvortil også jeg hørte, til at aftale en
kombineret jagt- og fjeldtur til de høje tinder hinsides den lille vig.
Vi allierede os med nogle af vore venner fra kolonien, der lovede
at fungere som lodser op til jagtterrænet, hvor der efter deres
udsagn skulle findes uanede mængder af ryper, ligesom de påtog
sig at skaffe os de nødvendige skydevåben. De eneste geværer, der
fandtes om bord i Hvidbjørnen, var nemlig skildvagtsgeværer, der
er ypperligt egnede til at præsentere med, når denne verdens dignitarer stiger over falderebet på officielle besøg, men hvis nytte
er noget problematisk, når det gælder om at nedlægge naturens
flagrende fugle.
Jeg var engang i min skønne, grønne ungdom på pelikanjagt
i Vestindien med sådan et gevær. Dagens resultat var heldigere
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for pelikanerne end for mig. Jeg opnåede nemlig bare at få ramponeret min højre skulder, så jeg ikke kunne danse om aftenen,
hvor der var et stort og strålende bal hos guvernøren, mens de
store, brune fugle, der skrumpede ind til det bare ingenting, når
man skulle ramme dem, uantastet kunne fortsætte deres ryggesløse liv.
Den planlagte ekspedition startede en tidlig, froststille morgen,
mens verden endnu var ved at vågne op efter sin korte sommersøvn. I skibets lille, energiske motorbåd tøffede vi over havnens
blygrå småbølger og landede inde i bunden af vigen, hvor naturen
i sin betænksomme visdom havde anbragt et par store sten som en
slags bro, så vi tørskoede kunne hoppe ind på den faste jord.
Og der lå hele vort vidtstrakte operationsområde og ventede
på, at vi med iver og dødsforagt skulle kaste os over det. Vi
vandrede først muntert pludrende over en lille, mosklædt myr, et
spraglet blomstertæppe, der var blødt og behageligt, men lidt fugtigt at gå på, så det svuppede for hvert et trin, vi tog, førend vi
kunne begynde bestigningen af »Lille Malene«, der lå som en stor
og tung klods og spærrede for de strækninger, hvor vore lodser
formente, at ryperne opholdt sig på denne tid. »Lille Malene«,
der havde set så tillidsvækkende og nemt bestigelig ud ovre fra
havnen, voksede betænkeligt, da vi kom hen i nærheden af den,
og da jeg var kommet omtrent halvvejen op, begyndte jeg så småt
at fortryde min overilede beslutning om at agere bjergbestiger i
min forholdsvis bedagede alder, især da de andre deltagere på
dette tidspunkt var forsvundet langt ud i ødemarkerne, og jeg var
alene, ganske alene.
Det er altid tungest at være ene om byrderne. Commune naufragium dulce est, mente de gamle romere som måske bekendt, og
det kan vel nærmest udlægges som, at det stiver meget af at se,
at også andre må slide i det, når man selv træller i trædemøllen,
mens ensomheden på den anden side let gør sindet svagt, så alle
gode forsætter smuldrer bort og bliver til ingenting.
Kammeraterne havde allesammen været så forsynlige at tage
grønlandske kamikker på og svævede som følge deraf alfelet hen
over alle forhindringer, medens jeg derimod vadede rundt med
et par kæmpefedtlæderstøvler, der blev tungere og tungere for
hvert skridt, jeg tog med dem. Startens luende begejstring blev
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koldere og koldere, og efterhånden kom jeg til at holde mere og
mere af mit fjerne, gamle Danmark, fordi det er så dejligt fladt
og ganske uden irriterende stejle bjerge, hvis eneste mission her
i livet åbenbart er at lokke letsindige sjæle ud på tåbelige og meget
trættende eventyr, og min aldrig helt slumrende hjemve var ganske
langsomt ved at tage overhånd, men heldigvis først, da jeg var
lige ved at nå toppen af det forheksede bjerg, der blev højere og
højere, jo længere man kravlede op ad det, for da jeg endelig efter
en hektisk slutspurt var nået helt op på toppen, blev alle mine
anstrengelser mere end kongeligt belønnede.
For det første, fordi enhver selvovervindelse er af en meget betydelig etisk værdi - hvo, der hersker over sig selv, er, som det
gamle, evigt gyldige visdomsord siger, større end den, der blot
overvinder en stad - og for det andet, fordi der var en ganske
pragtfuld udsigt over land og vand deroppe fra det høje stade.
Jeg glemte ganske og aldeles turens egentlige formål, rypejagten,
for hvis skyld jeg havde slæbt det nederdrægtigt tunge gevær
med hele vejen op og op, blot for at nyde det storslåede panorama,
der her blev rullet op for mig.
Høje, tindrende hvide, hævede de tunge klippeblokke sig op
mod den gyldenblå himmel i et forgæves forsøg på at nå det fjerne,
fjerne hvævl. De blåviolette skygger over snemasserne fremhævede
yderligere alle de massive, kantede konturer, og hist og her tegnede snehare fjeldvægge sig som sorte farveklatter mod de kridhvide omgivelser.
»Lille Malene«, på hvis øverste top jeg altså nu stod som en
sindets sejrherre, kuplede sig brunrød, snespættet op over en frodig, græsgrøn dal, hvorigennem en lille miniatureelv snoede sig
som et sølvhvidt silkebånd. Den blev født et sted oppe mellem
fjeldene. Den næredes af tindernes evige sne, og den endte sit liv
i et brusende vandfald, hvis sydende, brusende kogen man netop
anede gennem stilheden, der ellers herskede heroppe.
Igennem dalen, hvor elven strømmede af sted, kunne man se
langt ind over de store, øde snemarker. Det var, som om man så
indlandsisens fortrop rykke frem.
Bagved det næste bjerg, »Store Malene«s kam strakte »Hjortetakken« sig stor og truende i vejret, og langt imod nord blånede
»Sadlen«s kæmpekrop. Ovre mod vest lå Kangeklandets små, but-
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tede knolde og badede sig i morgensolens stråler, og på den anden
side af den lange ørække, som Kangeklandet består af, anede man
Davisstrædets vande som en solglitrende stribe. Nede mod syd
tonede de rustrøde Hundeøer frem klart og tydeligt, og langt,
langt borte, hvor verden holdt op i horisonten, forsvandt landet
og blev til eet med himmelhvælvet.
Jeg ved ikke rigtigt, hvor længe jeg i grunden stod her, tryllebundet af landskabets næsten uvirkelige storhed og vælde, men
pludseligt vågnede den menneskelige urdrift, jægerinstinktet, i
mig, da jeg i sneen lige nedenfor mine fødder fik øje på sporet af
en rypefod. Denne opdagelse bragte mig med et sæt tilbage til
virkeligheden og til erindringen om, at den egentlige årsag til, at
jeg stod her oppe i dette dårende drømmerige, var håbet om at
komme til at skyde ryper. Nu måtte der altså være en chance for,
at dette håb ville gå i opfyldelse, muligvis endda før nogle af mine
svigefulde kammerater havde fået bytte i tasken, for jeg havde
ikke endnu hørt noget skud, så jeg gav mig ihærdig til at følge
sporet, der bugtede sig frem mellem sten og tuer, indtil det desværre blev borte i en stor, snebar lyngstrækning, der endte i et
brat fjeldfald lige ned mod en lille sø, der lå hen fuldstændig blikstille og så spejlblank og klar som det reneste, fineste krystal, at
man kunne se hver sten, der gemte sig nede på bunden, og breddernes stejle miniatureskrænter spejlede sig i dens overflade som
små piger, der aldrig kan blive træt af at betragte deres kontrafej.
Den store, ligesom stivnede stilhed heroppe var af en egen betagende og forunderlig magt. Vandfaldets monotone brusen og
bølgeslaget mod strandbreddens sten var det eneste, der brød den
næsten ufattelige ro. Et par kulsorte ravne var på vej over mod
Ameralikfjordens lokkende kødgryder, men ellers havde jeg indtrykket af at være det eneste levende væsen i hele tilværelsen.
Stille satte jeg mig ned i den blomstrende lyng ved kanten af
afgrunden og bare så - alt andet i verden forsvandt, og jeg
åndede kun det store øde ind. Tankerne, der drev gennem min
bevidsthed, formede sig uvilkårligt i rytmer, så jeg kom til at gå
Den Bette i bedene og begyndte at gøre vers:
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En morgen, en froststille morgen
med en luft så krydret og klar
tog vi bøssen på nakken og vandred'
derhen, hvor os tankerne bar.
Op imod ørkner af evig sne,
sne og sne, så langt man kan se.
Vi gik over Lille Malene,
op over dens tindrende top.
Vi gik, og vi gik, og dog stedse
var der svimlende højt derop.
Da så jeg imellem forvitrede sten
et bugtende spor af en rypes ben.
En fjedret fod havde trykket
i sneen en lille sti,
der tydeligt nok fortalte:
Se, jæger. Her vandrede vi!
Sporet holdt op ved et klippefald,
vægbrat ned mod en sø af krystal.
Alt var så stille. To kulsorte ravne
tavse langs fjeldsiden jog,
og fjernt man anede bølgeslaget,
der dumpt imod strandbredden slog.
Hvor tyst og øde. Kun elven sang,
mens muntert den ned over fjeldsiden sprang.
Vidt så jeg ud over landet,
hvor klippe og klippetop
snedækte, blånende fjerne
stræbte mod himmelen op.
Og fjeldødet tog mig. I fjeldets favn
sank jeg hen, uden sorg eller savn.

Da jeg var kommet så langt og netop havde fået kradset disse
beåndede ord ned på et stykke papir, jeg havde med mig, blev
jeg pludseligt og brutalt kaldt tilbage til den trivielle virkelighed
fra poesiens æterflugt af et drønende skud, der blev brændt af
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lige ved siden af mig, så nær, at jeg havde på fornemmelsen,
at det blev skudt lige ind i øret på mig. Det kan være en lidt
chokerende fornemmelse, og inden jeg endnu rigtigt havde forstået, hvad der var sket, dukkede en af jægerne, der åbenbart figesom jeg selv var kommet bort fra det øvrige selskab, frem rundt
om en fremspringende klippestykke knap en meter fra mig. Det
var næstkommanderende, der i hånden bar en lille snespurv, som
han just havde fået nedlagt i det øresønderrivende knald, der
havde vækket mig af mine digterdrømme.
»Hallo,« sagde han meget opfindsomt, »sidder du der?« hvad jeg jo dårligt kunne benægte. »Her skal du bare se. Ryper
har jeg desværre ikke set blot den allermindste fjer til. De må
have hørt dig puste og stønne, da du var på vej op ad fjeldet, så
de i tide er blevet advaret og er forduftet bort mod Ameralikfjorden, men så kommer denne lille, pæne fyr på tværs af mi;:
geværløb, og det havde han tilsyneladende ikke særlig godt af, så
lidt udbytte har jeg trods alt fået ud af dagens kolossale anstrengelser og al den megen kravlen rundt på disse tåbelige klipper.
Har du fået noget, min godeste?«
Tavst og værdigt rakte jeg ham notesbogen, hvori jeg havde
nedskrevet mit inspirationsfyldte digt. Han så først lidt uforstående på mig og læste det derpå langsomt og omhyggeligt igennem. Det varede en evig tid, inden han blev færdig med det. Tilsidst kunne jeg se, at han bare sad og kiggede ud over det dårende
skønne landskab, der havde grebet mig så stærkt, og selv om hans
mening i og for sig var mig ganske ligegyldig, for næstkommanderende var, som allerede antydet tidligere, ikke noget udpræget
poetisk gemyt, ville jeg dog gerne have, at han for eksempel roste
det lidt ved at sige, at det var et ganske ypperligt digt eller sådan
noget lignende, men han sad stadig tavs og så ned på den lille
snespurv, der lå og farvede sin sidste, hvide seng med sit purpurrøde blod.
»Nå,« sagde jeg tilsidst for at bringe ham tilbage til det nærværende fra den betagne stemning, mit lille værk åbenbart havde
sat ham i, og som han så givet havde svært ved at løsrive sig fra.
»Ja, min godeste,« sagde han omsider og smilte lidt på sin sædvanlige irriterende og overlegne måde. »Når jeg skal være ganske
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ærlig, tror jeg nok, at jeg af os to i hvert fald har fået det bedste
udbytte af turen.«
Endnu før jeg havde fået mig samlet sammen til at give ham et
værdigt og lammende svar, sang en flyvemotor pludseligt op,
gungrende og dundrende nede fra fjorden, mens ekkoet drønende
dansede rundt mellem fjeldene for at komme mangedoblet tilbage
igen.
Vi sprang begge to op med et sæt, så uventet kom den ellers så
velkendte motorsang her i denne tyste og stille verden, og stirrede
ned over fjorden, hvor Hvidbjørnens lille luftfartøj som en hvirvelvind jog hen over vandet med en brusende kølvandsstribe efter
sig. Et øjeblik efter lettede det og steg som en skinnende, sølvgrå
kæmpefugl op mod den skyfri himmel for efter et slag ind over
koloniens brunrøde husvrimmel at svæve legende let forbi Lille
.Malene, som vi havde tilbragt mange, mange asende timer med
at kravle op ad, skridt for skridt. Lidt misundelige fulgte vi med
øjnene flyvernes flugt over de hvide fjelde, til de forsvandt ind
i landet hinsides Hjortetakkens snetindrende tinder.
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VIII
ØSTKYSTEN

»Vi er vist desværre født en postgang for sent,« sukkede næstkommanderende, da den sidste motorbrummen var døet hen, og
vi så småt var ved at belave os på at stige ned i dalen igen, en
operation, der ville blive mindst ligeså anstrengende og enerverende, som det havde været at klatre op mod højderne. »Vi skulle
ikke have været ældre end Den Bette, der nu sidder hyggeligt
og rart som observatør deroppe i 88 og smiler overbærende ad os
gamle, jordbundne væsner, der må ase af sted hernede over stok
og sten. Sten er der i hvert fald nok af,« føjede han arrigt til og
sparkede en stor, rødbrun klump udover fjeldfaldet, så den med
et plump havnede nede i den lille, klare sø. »Det kan nu harme
mig noget så gammeldags, at vi skal slide os fordærvet på dette
tåbelige fjeld, mens han og kammeraten fra luftmarinen kan sidde
og drive i deres maskine og bare lade motoren lave hele arbejdet.«
Jeg sagde ham ikke imod, dels fordi jeg i øjeblikket ikke havde
det fjerneste imod at bytte rolle med Den Bette og lade mig transportere af sted i et mere eller mindre komfortabelt luftfartøj i
stedet for at vade rundt i mine centnertunge fedtlæderstøvler, der
tilmed var begyndt at gnave nederdrægtigt, og dels fordi man aldrig skal indlade sig i en diskussion med en uforbederlig pessimist,
der alligevel ikke er til at overbevise, men jeg nøjedes med i mit
stille sind at tænke, at hver tid nu har sin charme og hver ting sin
mission, og så havde vi forøvrigt dog også frivilligt indladt os på
denne måske lidt uovervejede bjergbestigning.
Rent bortset fra vore personlige følelser var det forøvrigt en
ny tid, luftfartøj nr. 88 indledte på sin første flugt over Grønlands
himmelstræbende toppe og solglitrende bræer, for den betød, at
flyvningen, denne Guds gave til menneskeheden, for at citere Lind-
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berg, nu også tog det store, skønne, mystikrige land i besiddelse
og inddrog det under sin arbejdsmark. Ar efter år, sommer efter
sommer fløj danske flyvere, og da først og fremmest danske marineflyvere sidenhen luften tynd over Grønlands uendelige vidder,
indtil den anden verdenskrig satte en foreløbig stopper for deres
virke deroppe i det høje nord. De bragte ligesom landet nærmere
den øvrige verden og var gennem deres indsats med til at skrive
de næste på mange områder revolutionerende kapitler i grønlandsforskningens historie. De kuldkastede på een gang alle de gamle,
gængse forestillinger om tid og afstand ved kun at bruge timer til
at gennemflyve strækninger, man i gamle dage, for henved tyve
år siden, møjsommeligt måtte ase sig igennem pr. slæde eller pr.
båd uge efter uge, ja, måske måned efter måned, hvis fremfart
da overhovedet var muligt.
Mange af de gamle, erfarne grønlandsfarere rystede i begyndelsen på hovedet ad dette moderne »tøjeri« - det er altid svært at
lære gamle hunde nye kunster - og erklærede bl. a. som deres
inderste overbevisning, at flyvningen ville berøve kommende tiders
ekspeditioner noget af dette uforklarlige, uhåndgribelige trylleri,
der i sin tid havde troldtaget dem og gang på gang ført dem ud i
den evige kamp mod ødemarkernes ubændige naturkræfter. De
lange, ensomme slæderejsers betagende farter, der krævede så meget af sin mand, men også skænkede ham så mange uforglemmelige stunder, ville være en saga blot, og den inderlige, intime samleven med naturen, som de kendte fra deres lange rejser, men
som flyveren på sin jagende flugt aldrig vil kunne få del i, ville
gå tabt i motordrønet, mente de.
Meget af de svundne tiders romantiske grønlandsmystik er selvsagt gået tabt i en mere realistisk nutid. Man får intet gratis her
i livet uden de berømte lus og lopper og så videre. Alt andet skal
man betale for på en eller anden måde, men mon man alligevel ikke
på dette specielle felt får erstattet meget af det, der er gået tabt,
gennem den forøgede spænding, som flyvningen gennem de hundreder og atter hundreder af kilometre over de øde, stivnede strækninger og himmelstræbende tinder, der fra tidernes morgen har ligget
hen i al deres uberørte jomfruelighed, frembyder i så rigt mål. Og
de strenge krav om mandsvilje og mandssnilde, om urokkelig ro og
koldblodighed, der i dag bliver stillet til en grønlandsflyver, er
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så sandelig ikke mindre end de, der i tidligere dage blev stillet
til en, om man så må sige, mere jordbunden grønlandsfarer. Han
kan ikke, som Hvidbjørnens næstkommanderende lidt bittert sagde
hin frostklare morgen på Lille Malenes snedækte top, nøjes med at
sidde og drive i maskinen og bare lade motoren arbejde, for også
luften over Grønland kan være lunefuld som havet omkring det
store, skønne land.
Der skulle da heller ikke gå lang tid, før flyverne gennem deres
virke fik overbevist selv deres argeste og mest ihærdige modstandere om, hvilken »Guds gave« også grønlandsforskningen havde
fået i luftfartøjet, og de var da heller ikke sene til at tage imod
denne gave med åbne arme og udnytte den med dygtighed og
dristighed i en klar forståelse af, at mange af de gåder, de hidtil
havde måttet give op overfor på grund af afstandenes og terrænets
uoverstigelige vanskeligheder, nu kunne løses ved flyverens hjælp.
Og i dag er luftfartøjer da også en næsten uundværlig del af enhver større, arktisk ekspeditions udstyr, som de gammelkendte og
prøvede hundeslæder, skibe og fartøjer stadigvæk er det, for det
gælder i dette tilfælde som i alle andre, at det tyvende århundredes
vidunder, flyvemaskinen, ikke har overflødiggjort tidligere dages
transportmidler, men kun suppleret dem og givet dem større virkemuligheder.
Også kortlægningen af den vældige ø gjorde kæmpefremskridt,
da marineflyverne og luftfotograferne fra hærens flyvertropper
kom de mere gammeldags opmålere til hjælp omkring 1932, efter
at alle de mange nødvendige forarbejder til en aktiv luftindsats på
Grønland var blevet gennemført, og i de kommende seks år, fra ,
1932 til 1938, blev hele den lange kyststrækning kortlagt fra luften
fra Holsteinsborg højt oppe på vestkysten sydpå rundt Kap Farvel
og nordpå igen langs østkysten til Danmarkshavn, hvor MyliusErichsens berømte skib Danmark, der som fører havde den danske
søofficer, den senere kaptajn Alf Tralle, overvintrede i 1906--07
og 1907-08 på den store Danmarksekspedition, hvis resultater
kom til at betyde uhyre meget for kendskabet til Grønlands ugæstmilde østkyst.
Mange danske søofficerer har gennem tiderne lagt et overordentligt stort lod i udforskningen af denne utilnærmelige, barske
og dog forunderligt dragende kyststrækning, lige siden kaptajn
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Poul Løvenørn i 1786 med sit skib, hvalfangeren Greve Schimmelmann forgæves søgte at trænge ind til landet gennem den tætte,
kompakte isbarriere, der fra Polhavet strækker sig ned langs Grønlands kyster, og hvis fortropper ofte langt syd for Kap Farvel bringer den første arktiske hilsen til de skibe, der stævner op mod
Davisstrædet, men som vi i Hvidbjørnen som nævnt heldigt undgik
at stifte bekendtskab med, da vi for første gang fik kending af
Nanortaliks klippetinder.
Mange, mange skibe har i årenes løb mødt deres skæbne i denne
isbarrieres knugende favntag. I 1777 kom således ikke mindre
end 12 hamborgske og hollandske hvalfangerskibe i besæt i isen
på 74-75 ° nordbredde og drev hjælpeløst sydover. Skib efter skib
blev skruet ned, og besætningerne søgte at bjerge livet ved at tage
ophold på den is, der havde været deres skibes banemand, men
mange druknede, andre omkom af sult og kulde, og kun noget
over halvandet hundrede mand af de oprindelige fire--femhundrede
nåede i land i sikkerhed, enkelte af dem først efter at være drevet
rundt Kap Farvel op lang vestkysten til Frederikshaab, ja, endog
helt op til Godthaab.
Samme skæbne ramte små hundrede år senere, i 1869-70, det
tyske ekspeditionsskib Hansa, der kom i besæt i isen på ca. 74-75 °
nordbredde og drev sydover, indtil det blev skruet ned udfor Liverpoolkysten på 70 ° nordbredde, hvorefter besætningen byggede
hus på isen og opholdt sig der, til de var drevet ned til Grønlands
sydspids til øen Iluilik, hvor det lykkedes folkene at komme i
land med et par både, de havde med sig, efter en isdrift på næsten
ni lange måneder.
Også et dansk skib, den lille skonnert Teddy, der blev ført af
orlogskaptajn Bistrup, faldt i 1923 som offer for polarisen, idet
den, efter at være rendt fast i isen på nærlig samme sted som
Hansa et halvt hundrede år tidligere, måtte forlades af besætningen
på 65 ° 30' nordbredde halvfuld af vand og synkefærdig. Så fulgte
ugers drift på en lille isflage sydover langs kysten, hvis konturer
man af og til kunne skimte, men som man foreløbig ingen mulighed havde for at kunne nå ind til. Flagen, hvorpå man havde
rejst et lille hus, blev mindre og mindre, efterhånden som ugerne
_gik, og først i sidste øjeblik lykkedes det skibets næstkommanderende, den unge søløjtnant Rostock-Jensen, at føre sine fæller sik6 På togt til Grønland,
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kert ind over isen til Angmagssalik, der modtog de skibbrudne
med stor gæstfrihed.
Mange andre skibe er forsvundet sporløst med mand og mus
oppe i isens dødbringende rige, uden at man senere har formået
at finde ud af, hvad deres skæbne egentlig blev. Sådan gik det en
lille dansk marinekutter, Alken, der i efteråret 1948 stod ud på
en inspektionstur omkring Angmagssalik med den unge løjtnant
Rønne som chef. En kort tid havde man radioforbindelse med
kutteren, der havde mødt forrygende hårdt vejr, men så tav radioen
med eet, og alt blev tyst og stille, denne ulykkessvangre stilhed,
der så ofte er et varsel om, at der er sket en ulykke. Der blev
straks sat så stor en eftersøgning i gang som muligt, men uden
resultat. Kutteren var og blev forsvundet med sine syv danske sømænd, der havde fundet deres grave langs Østgrønlands kyster.
Den samme skæbne havde nær ramt løjtnant W. A. Graah, den
unge, danske søofficer, der blev sendt til Grønland i 1829 for at
foretage en stor ekspedition til østkysten med den opgave at finde
de gamle nordbobygder, som efter overleveringen skulle ligge
et eller andet sted på denne kyststrækning, men som man aldng
havde set noget til, siden bygderne gik til grunde i begyndelsen
af det femtende århundrede. I 1822 var det lykkedes en engelsk
hvalfanger, Scoresby, at nå ind til kysten langt nordligere, end
nogen anden europæer endnu havde været - der havde ikke
engang været russere der før ham - og han kunne rapportere, at
han havde fundet spor efter tidligere eskimobebyggelser i disse
egne, og at der havde været gode muligheder for at kunne sejle
langs kysten helt til Kap Farvel med en eftersøgning efter bygderne for øje, men desværre havde tiden ikke tilladt ham at gøre
forsøget.
Fra dansk side ville man da ganske naturligt tage opgaven op,
og det blev søofficeren løjtnant Graah, der af regeringen blev udvalgt til at lede ekspeditionen. Han rejste til Grønland allerede
i 1828 og benyttede det første år til at forberede sin rejse, så alt
kunne være klart til den store færd, når vinteren var forbi i begyndelsen af 1829. Der blev bygget et par konebåde, idet det var
tanken at anvende disse letroende og rummelige fartøjer, der jo
netop er skabt til sejlads i de grønlandske farvande på basis af
århundreders erfaringer. Der blev samlet forråd af proviant og

83

andre rare sager, og endelig den 29. marts 1829 kunne Graah stå
ud fra N anortalik med sin lille eskadre på to konebåde, en transportbåd med proviant og fem kajakker. Mange gode ønsker fulgte
ham fra den lille boplads, og mange gode ønsker havde han også
behov, for det skulle blive en lang og en drøj rejse under idelige
kampe med is og storm og nagende sult, før han endelig den 24.
juli nåede så langt nordpå, han kunne komme det år. Tiden var
efterhånden så fremrykket, at han måtte se sig om efter et passende
vinterkvarter, men inden han vendte sydover igen for at finde et
sådant, tog han ud til nogle øer lidt udenfor kysten, hvor han på
det højeste punkt rejste en varde tre alen høj og »plantede herpaa,«
som han skrev i sin rapport, »det danske Flag. I Hans Majestæts.
Navn tog jeg Landet i Besiddelse og kaldte det Kong Frederik den
Sjettes Land, og Øen, hvorpaa jeg plantede Flaget, blev kaldet
Dannebrogs Ø,« et navn, den bærer den dag i dag.
Turen nordpå langs den øde, ukendte kyststrækning havde været
hård og havde varet næsten ligeså mange måneder, som det tager
timer at gennemflyve den samme strækning i vore dage. Hårdere
endnu skulle resten af den lange rejse dog blive, og kun Graahs
sejge vilje og udholdenhed forhindrede, at hele ekspeditionen gik
til grunde i østkystens ismasser. I begyndelsen af oktober maned
var han nået ned til Nukarfik på 63° 22' nordbredde, og her måtte
han gå i vinterkvarter, for først et halvt år senere, i april 1830,
at kunne genoptage forsøget på at trænge videre frem for om
muligt længere nordpå at finde spor af de nordbobygcJer, han var
sendt ud for at lede efter, men som han hidindtil forgæves havde
eftersøgt.
Til at begynde med fulgte lykken den unge forsker, men da han
efter en ugestids forløb var nået op til Kap Molkte, satte de arktiske vejrguder en forrygende offensiv ind mod ham i form af en
hujende snestorm, der bandt ham i over fjorten dage og gjorde al
fremfart umulig, og da den omsider havde brugt alle sine kræfter, overtog polarisen dens rolle og sejrede over ham. Tæt og
kompakt strakte de tindrende hvide isørkner sig nordpå, så langt
øjet rakte, og efter flere forgæves forsøg på at komme videre, slog
ekspeditionen lejr på et lille skær foran en vældig bræ, der fra
indlandsisens uendeligheder strakte sig ned til kysten. Det var et
farligt naboskab, for bræen kalvede ustandseligt, drønende og
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buldrende, og hver gang et lille isfjeld løsrev sig fra bræen og
styrtede i havet, satte søerne ind over skæret og truede med at
rive hele den lille lejr med sig ud i dybet. I samfulde femten døgn
måtte Graah og hans lille skare opholde sig på skæret, lukket
inde af drivisen, før de kunne komme videre, men nu begyndte
modgangen for alvor at sætte ind. Provianten slap op; jagten,
man havde regnet med, svigtede totalt, og i seks uger kunne de
kun opretholde livet ved at spise de bær, blåbær og kvækkebær,
der, som Graah selv skriver, »fandtes i overflødighed på klipperne«, og »det var ene Nydelsen af disse Bær,« fortsætter lian,
»der bevirkede, at jeg ikke fandt min Grav paa Østkysten.« Strabadserne og sulten havde undergravet hans helbred, og han var
efterhånden så alvorlig syg, at alle hans grønlandske rejsefæller
var rørende enige om, at han ikke havde langt igen, hvad de
prompte og åbenhjertigt dagligt underholdt ham selv med. Det
må have været meget opbyggeligt for den dødssyge mand at høre
på! Trods alle profetier døde Graah imidlertid ikke. Hans stærke
vilje sejrede over knokkelmanden, så rejsen kunne fortsættes mod
mere kendte strande, og den 16. oktober 1830 nåede ekspeditionen
afkræftet og udmattet ind til det lille udsted Frederiksdal, der
ligger mellem Kap Farvel og Nanortalik.
Den årelange rejse var omsider til ende. Som resultat af sit anstrengende og savnfyldte togt hjembragte Graah en ganske fortrinlig beskrivelse ledsaget af kort, der ganske ændrede det billede,
man hidtil havde dannet sig af østkysten, og på basis af hans
arbejder - han havde tidligere kortlagt store dele af vestkysten udsendte søkortarkivet i København i 1832 det første kort over
Grønland, et værk, senere tider har arbejdet videre på og yderligere
udbygget, indtil flyverne i dag har taget arven op efter Graah,
Grønlands første egentlige korttegner.
Men hovedopgaven, han havde fået at løse på sin ekspedition:
at finde ruiner eller andre minder fra den forsvundne nordbobygd,
lykkedes det ham ikke at løfte. Der fandtes ikke på de lange strækninger, han havde fået undersøgt, den mindste antydning af, at
nordboerne nogensinde havde færdedes her, endsige bygget kolonier, og dette negative resultat understøttede i høj grad den allerede
da i vide kredse knæsatte teori, at Østerbygden overhovedet ikke
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skulle søges på østkysten, men i egnen omkring Julianehaab, hvis
rige fortidsminder var velkendte.
Det er imidlertid aldrig let at slå en modstander af marken blot
ved, som i dette tilfælde, at møde op med negative resultater.
Tvivlen vil stadig leve videre, som den også gjorde det i spørgsmålet om, hvor Østerbygden egentlig havde ligget, og der var
mange, der stadig holdt på, at den enten havde ligget nord for
det punkt, hvortil Graah var nået, eller at den havde været beliggende inde i de fjorde mellem 62 og 64 ° nordbredde, hvor han
ikke havde været inde på sin ekspedition. En af de mænd, der i de
kommende årtier beskæftigede sig med dette problem, var den
kendte politiker, konsejlspræsident og senere landstingsmand Carl
Andræ, der forøvrigt var et tipoldebarn af Hans Egede. Allerede
i 1863 forelagde han den daværende marineminister, admiral Bille,
et forslag om en større ekspedition til østkysten, idet han erklærede,
at det »var en Danmark påhvilende Pligt at fortsætte Østkystens
Undersøgelse. Saa ringe og afmægtige ere vi dog ikke, at det skulde
kunne betragtes som naturligt og passende for os at overlade de
geografiske Opdagelser paa vore egne Enemærker til Fremmedes
Forsorg.«
Ejendommeligt nok har det alle dage været meget vanskeligt at
skabe interesse herhjemme i vort havomflydte fædreland, hvis beboere, efter digterens udsagn i hvert fald, dog plasker husvant til
søs, for problemer, der ligger hinsides Skagen, og der skulle da
også gå lang tid, førend Andræ fik ørenlyd for sin kongstanke om
en storstilet undersøgelse af østkysten af det danske Grønland.
Først i 1879 kom der for alvor liv i planerne, efter at han i landstinget overfor marineminister Ravn, som »det først og fremmest
paahvilede at gøre yderligere Skridt«, havde peget på det ønskelige
i, at Danmark udførte undersøgelser af Grønlands østkyst, en opgave, der, som han sagde, »paahvilede de Danske som en Nationalgæld, og som det vilde være en Beskæmmelse, om andre kom os
i Forkøbet med at løse.«
Denne gang kronedes Andræs anstrengelser med held, og den
højtidelige »Kommission for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i Grønland« bestemte sig til at udsende en
større ekspedition, der under ledelse af de to søofficerer løjtnant
Gustav Holm og løjtnant T.V. Garde skulle drage til Østgrøn-
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land for at fortsætte de opmålinger og undersøgelser, der var udførte af Graah, og hvis det var muligt videreføre dem ud over det
nordligste punkt, som han nåede frem til, ligesom det blev pålagt
ekspeditionslederen at foranstalte arkæologiske undersøgelser særlig med hensyn til forekomsten af ruiner og andre minder om nordboernes ophold i Grønland.
Det var myten om Østerbygdens beliggenhed på østkysten, der
stadig spøgede, men som det skulle være givet den kommende ekspedition, Gustav Holms skelsættende konebådsekspedition, at tage
livet af for stedse.
Allerede i somrene 1880 og 1881 opholdt Gustav Holm og Garde
sig i Sydgrønland for at foretage de indledende undersøgelser og
forberedelser til ekspeditionen, og under disse undersøgelser fik
Holm gennem samtaler med østlændinge kendskab til, at der et
sted langt mod nord skulle findes en stor beboet plads, der kaldtes Angmagssalik, hvis beboere faktisk aldrig havde haft forbindelser med andre bopladser. Han besluttede da, at dette sted skulle
være det nordligste mål for den kommende ekspedition, idet der
efter beskrivelsen af stedets herligheder måtte være en svag mulighed for, at man kunne finde ruiner og minder fra det gamle Østerbygden ved denne mystiske sagnomspundne boplads Angmagssalik
deroppe langt nordenfor lands lov og ret, hinsides de endeløse isørkner, der engang havde spærret vejen videre frem for løjtnant
Graah og tvunget ham tilbage ved øen med det såre betegnende
navn >)Vend om«.

IX
DEN DANSKE KONEBADSEKSPEDITION

»Til Angmagssalik« var det stolte motto for Gustav Holm og
hans fæller, da de en strålende majmorgen i 1883 stod ud fra København om bord i Grønlandske Handels gode barkskib Ceres for
at fortsætte Graahs pionerværk langs den ukendte østkyst, og Angmagssalik blev da også nået efter en forskerfærd, der ikke alene
rager op som en manende milepæl i orlogsflådens århundredlange
virke på Grønland, men som også er et skelsættende kapitel i selve
grønlandsforskningens historie. Nyt land blev gennem den vundet
for Danmark, og nyt lys blev kastet over mange af de problemer,
der gennem tiderne havde stået som uløste og uløselige gåder.
Vi om bord i Hvidbjørnen, der nu et halvt århundrede senere
var blevet sendt på togt til Grønland under splitflaget, omend
for at løse andre, mere beskedne og mindre betydningsfulde opgaver, kunne hele konebådsekspeditionens historie på fingrene, for
den havde været et meget kærkomment emne i de lange sludretimer i messerne, når vi lå indeblæst i en eller anden havn og ventede på bedre vejr uden at have noget andet at lave end at fordybe
os i fortidens mange skønne minder. Det var ikke mindst Den
Bette, der havde været den dominerende i samtalerne, mens vi
sad og spandt disse historiske ender, for han var jo, som tidligere
antydet, ekspert på dette felt, og havde blandt andet også under
et af sine mange banjerforedrag for basserne givet en malende
beskrivelse af Gustav Holms konebådsekspedition, et foredrag, det
havde kostet mange timer at få bygget op. Og da jeg ikke kunne se
bort fra, at jeg muligvis engang før eller senere også kunne risikere at skulle fortælle lidt derom, lykkedes det mig i et ubevogtet
øjeblik at bemægtige mig manuskriptet, så jeg i givet tilfælde kunne
spare mig ulejligheden med som han at hige og søge i gamle bø-
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ger og bare nøjes med at benytte Den Bettes manuskript, og her
er det altså.
Den danske konebådsekspedition startede d. 3. maj 1883 kl. 6
om morgenen, da Grønlands Handels gamle barkskib Ceres lettede
anker på Københavns red for, hjulpet af en ihærdig bugserbåd, at
stævne nordpå bort fra byen med de skønne tårne og ud på den
lange, lange rejse over Atlantens uendelige vidder mod Kap Farvel. Blandt passagererne om bord var de seks europæere, der skulle
deltage i den store ekspedition, nemlig foruden lederen, løjtnant
Gustav Holm, næstkommanderende løjtnant T.V. Garde, to videnskabsmænd, nordmanden Hans Knutsen og danskeren Peter
Eberlin, samt de unge brødre Hendrik og Johan Petersen, der
begge var født i Sydgrønland, og som skulle fungere som tolke på
rejsen. For Johan Petersen skulle rejsen blive indledningen til et
langt og dådrigt liv på den østgrønlandske kyst, idet han allerede
i 1894 blev den første bestyrer af den af Gustav Holm grundlagte
koloni i Angmagssalik, et hverv, han bestred lige indtil 1924, dog
med en syvårig afbrydelse fra 1916--23, for at slutte sin østgrønlandske løbebane med at være den første kolonibestyrer i kolonien
Scoresbysund, der blev anlagt i 1925.
Det tog lang tid for den gamle Ceres at komme over »Dammen«.
Rullende, duvende, dinglende bankede den aldersstegne dame sig
fremover dag efter dag, uge efter uge, indtil hun endelig rundede
Kap Farvel i en ærbødig afstand d. 1. juni for en halv snes dage
senere at nå op på højde med Godthaab, der var den første station
på vejen, før farten gik sydover igen til Nanortalik, der var udset
til at være ekspeditionens hovedkvarter i de kommende år. Snetykning, tåge og modvind, Davisstrædets også af os så kendte daglige kost, havde sinket farten op gennem »Het Straat«, men endelig klarede det op til fint og herligt medbørsvejr, og d. 12. juni
tidligt om morgenen gjaldede det af alle sømænd kendte og yndede
praj: »Op og se på land! Der er masser af det ude om styrbord!«
Prajet fik omgående sat liv i hele »fejemøget« om bord. »I en
fart fik vi Toilettet gjort,« skriver Garde i sin beretning om turen,
»og det Billede, der mødte os, da vi kom op paa Dækket, var ogsaa
nok Iveren værd. Det var en prægtig mild Solskinsdag, en let,
sydlig Brise fyldte netop Sejlene, Ceres gled langsomt og roligt
ind mod det sneklædte Fjældland, der i hele sin vilde, imponerende

89

Skjønhed og Ro laa udbredt for os. Ingen Fabriksskorstene, ingen
Kirkespir - ingen af disse dumme Kunstværker, som vi smaa Mennesker gaa og bygge paa i det uendelige, og som dog ikke ere den
mindste Brøkdel af Skjønhed imod Naturens imponerende Værk.«
Det tog dog lidt længere tid end beregnet, før folkene i Ceres
kunne komme til at stifte bekendtskab med »dette Naturens imponerende Værk«, for vinden slog om og blæste den gamle skude
ud til søs igen, og først den næste dag slap den ind til kolonien
bugseret af en mængde konebåde, der kom ud fra Godthaab »bemandet« med en skare pludrende, kvidrende grønlænderinder, der
syntes, det var en evig fest at slæbe det tunge skib ind i havnen,
hvor det ankrede op på det samme sted, hvor Hvidbjørnen et halvt
århundrede senere så ofte lå og hvilede sig efter de lange inspektionsture.
Efter et par dage med dansemusik og fest og andet hårdt arbejde gled Ceres atter til søs ned til Julianehaab, hvorfra Holm og
hans mænd fortsatte med en lille kystskonnert til N anortalik, den
lille venlige plads, hvorfra deres navnkundige ekspedition skulle
udgå, og hvor nu arbejdet med at lægge den sidste hånd på rejseforberedelserne kaldte. Der var jo en bunke ting, der skulle ordnes,
for at alting kunne klappe. Intet måtte glemmes, da man ikke på
rejsen kunne løbe ind til den nærmeste købmand henne på hjørnet og nede i kælderen, hvis man f. eks. stod og manglede en pakke
tændstikker. Der er nemlig temmelig langt mellem butikkerne ude
i ødemarkerne, men på den anden side måtte man sørge for ikke
at have for meget overflødigt med af hensyn til den knebne plads
om bord i de små skibe.
Det meste af provianten og det øvrige udstyr var medbragt fra
København, men noget måtte skaffes på stedet og da først og fremmest de konebåde, der skulle benyttes på rejsen, og besætningerne,
der skulle bemande »skivene«.
De sidste var nu ikke svære at fremskaffe, for der meldte sig
mange flere, end man havde brug for, lokket bl.a. af udsigten til
at få kaffe hver dag - tropernes brune nektar er også højt skattet
i de arktiske egne - og Holm valgte da efter moden overvejelse
størstedelen af de nitten grønlænderinder og fjorten kajakmænd,
der skulle bruges, blandt de ansøgere, der hørte hjemme omkring
Kap Farvel. Disse var nemlig ikke blevet så »smittede« af den
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europæiske civilisation som de nordligere boende, og som Holm
sagde »man staar sig som Regel bedst ved at have de mest uciviliserede Grønlændere til sine Ledsagere, thi de mere civiliserede
have lært at stille Fordringer og bliver fornærmede og stridige,
naar disse ikke efterkommes«. Det er forøvrigt ikke på Grønland
alene, man kan indhøste den bitre erfaring.
Bagagen, kajakmændene mødte op med til den lange rejse, var
meget nem og håndterlig, for den bestod kun af det tøj, de gik
og stod i, samt af uanede mængder af pibetobak, hvorimod pigerne,
i overensstemmelse med deres kvindelige instinkt, medbragte sengeklæder, syæsker samt som regel en fin anorak, for at de i givet
tilfælde kunne være standsmæssigt påklædte.
D. 23. juli var alle forberedelserne endelig afsluttede og under
en festlig saluteren med geværsalver stod de fire konebåde og ni
kajakker ud af havnen. Konebådene var af samme type som de fartøjer, Graah havde benyttet på sin færd, og som da havde vist sig
vel egnede til turen. De var lette og handige at ro eller slæbe over
isen, hvis en altfor drilagtig isbarriere skulle passeres, og de var
nemme at reparere, hvis de fik revet hul i skindet ved at komme
lidt for tæt til en skarp og hård isskodse, for alt, hvad man i så
tilfælde behøvede, var lidt tråd, en nål og en fingernem og ferm
grønlænderpige.
Vejret var fint og strålende, da rejsen, der forøvrigt kun var
tænkt som en slags rekognosceringstur, hvor man kunne indhøste
erfaringer og udlægge depoter til den rigtige, store rejse næste år,
begyndte, og kvidren gik lystigt i bådene, men pludseligt blev de
glade ronymfers evige snakken afbrudt af et råb fra den forreste
kajakmand: »Umiat! Umiat!« hvad der på et mere forståeligt rigsdansk betyder, at der kom en konebåd.
Det var så spændende, at selv pigerne som sagt tav stille, og
bare stirrede måbende på et lille, underligt fartøj, der dukkede
frem fulgt af adskillige kajakmænd. Det viste sig at være »hedninge«, d. v. s. folk fra østkysten, der skulle til Nanortalik for at
handle, og for første gang blev ekspeditionen da stillet ansigt til
ansigt med repræsentanter for de folk, der i de kommende to år
skulle blive deres daglige omgangsfæller.
Det første indtryk var unægteligt ikke videre opløftende. Ved
styreåren agterude sad en høj mand, hvis dragt, som Garde fortæl-
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ler, »bestod af en falmet Stortrøje, et Par lasede Buxer, et Par Kamikker og dermed Punktum, men i sine egne Tanker var han aabenbart saa fin, at der ingen Ende var paa det. Hans varme Skinddragt laa gj emt i Bunden af Baaden, for her i civiliserede Egne
maatte han jo optræde i en anstændig Dragt.«
Han bar det nemme navn Okuluartok, d. v. s. Den, der taler
meget, et navn, hans bedre halvdel Nukarpak hellere burde have
haft, for det var hende og ikke ham, der førte ordet, en ikke helt
ukendt arbejdets fordeling i ægteskaber kloden over.
Konebådens øvrige kvindelige indhold sad og stirrede tavse på
de mærkelige fremmede væsener, alt medens de forfriskede sig,
som Garde fortæller, »snart med et Stykke Spæk, snart med lidt
af deres Næses Indhold eller med nogle Smaadyr fra deres Hovedhaar.«
Det var et meget opbyggeligt møde, men det skulle forøvrigt
ikke blive sidste gang, ekspeditionen traf Okuluartok og hans flok,
men senere vakte de knap så megen forbløffelse, for man kan jo
heldigvis vænne sig til meget i denne jammerlige tilværelse, og
mange af de »vilde« hedninger viste sig ved nærmere bekendtskab at blive gode og trofaste venner med Holm og hans fæller
på vejen op langs østkysten.
D. 31. juli rundede flotillen Kap Hoppe og havde dermed omsider nået østkysten, der modtog sine nye gæster med en tæt og tyk
og tung tåge, der ganske skjulte landet, og først næste dag klarede
det så meget af, at man kunne danne sig et indtryk af den nye verden, man skulle tilbringe så lang tid i, og som var vidt forskellig
fra »den for sin yppige Plantevækst berømte sydlige Vestkyst.«
»Isen fra Land og Isen fra Søen kappedes om at gjøre denne ulykkelige Kyst saa lidet tiltrækkende for os som muligt, men dog var
intet i Stand til at berøve den dens imponerende Skjønhed, og jo
længere man levede paa den, des mere lærte man at finde sig til
Rette der og betragte den som et kjært Tilflugtssted.«
Barsk, vild, utilnærmelig og dårende skøn er Østgrønlands kyst,
og deri bunder vel den forunderlig dragende magt, den alle dage
har haft og stadig har, over de menneskers sind, der eengang har
gæstet den, hvadenten de nu har oplevet den om bord i en konebåd, fra et skibsdæk eller fra et jagende luftfartøjs kabiner.
Grønlænderne, der fulgte med ekspeditionen, var derimod af-
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gjort ikke betagne af østkystens skønheder, men følte sig mere og
mere utrygge, jo længere man nåede bort fra de hjemlige kødgryder, og Holm blev snart klar over, at man ikke kunne få dem meget længere mod nord det år, og bestemte sig derfor til at stoppe
op ved en plads, der hedder Karsingertok, og udlægge det planlagte depot der, førend man satte næsen hjemover mod Nanortalik
igen.
Og her ved denne, den nordligste lejrplads dukkede Navfalik
op, en østgrønlænder, der skulle komme til at spille en stor rolle
på næste års rejse som lods og vejviser på vejen op til Angmagssalik. Han havde sin lejr på en lille ø i nærheden, hvor han boede
med hele sin husstand, der bestod af seksten kvinder, syv mænd,
seks hunde, en konebåd og fem kajakker, så han havde nok at holde
styr på, ikke mindst når man betænker, at disse 23 sjæle skulle leve
år ud og år ind uden at se andre mennesker, for de nærmeste naboer boede en ti-femten mil borte hinsides stride strømme og mægtige ismarker.
Ubegribeligt, at de ikke for længe siden havde ædt hinanden, men
det havde de altså ikke til held for Holm og hans fæller, der som
nævnt næste år fik en uvurderlig hjælper i Navfalik.
D. 10. august var man endelig blevet færdig med at gøre depotet i orden og kunne tænke på at tiltræde tilbagerejsen til Nanortalik. N avfalik lovede at vogte og værne om depotet og alle dets
rare sager, og erklærede højtideligt, at han ikke ville forlade sin
lejr, før Holm og hans ledsagere kom tilbage næste år, så han
kunne hjælpe dem nordpå mod det sagnomspundne Angmagssalik.
Ved afskeden forærede Holm ham et lille dannebrogsflag og
sagde, at det skulle han vise frem, hvis der kom folk, der ikke
var grønlændere, på besøg hos ham.
Hjemrejsen gik hurtigt til at begynde med, og allerede d. 20. august kunne man slå lejr ved den lange Lindenowsfjord, der skærer
sig dybt ind i landet, og som Holm gerne ville undersøge nærmere, fordi der var en chance for, at de gamle nordbobygder, han
bl.a. havde til opgave at eftersøge, kunne have ligget her. Kort
efter at teltene var blevet hejst, rungede råbet: »Nanok! Nanok!«
over lejren, der snart efter var som en summende myretue, for der
var bjørn i nærheden, og udsigten til at få en herlig, saftig bjørnesteg som afveksling i de evige sælhunderetter gjorde grønlænderne
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ellevilde af begejstring. Det lykkedes at få ram på bamsen efter
en hidsig jagt udover søen, og i triumf blev byttet bragt ind til
stranden, hvor pigerne straks gik i gang med at flænse det store
<lyr, der derpå blev fordelt efter landets uskrevne lov, således at
den mand, der havde opdaget nanokken, fik den bedste del, skin-det, skønt han overhovedet ikke havde taget del i jagten.
Det blev et mægtigt ædegilde, og først dagen efter, da alle havde
fået overstået tømmermændene, begyndte farten ind gennem fjorden til sorg og kummer for grønlænderne, der alle nærede en dyb
og inderlig rædsel for at blive spærret inde i den smalle fjord af
isen, der lå truende udenfor. Holm ville imidlertid nødig miste
chancen for at kunne foretage undersøgelserne nu, da han var på
stedet, og vendte derfor det døve øre til alle de små ronymfers
veklager og holdt på indefter.
Der var imidlertid ikke det fjerneste, der tydede på, at de gamle,
,gæve nordboere nogensinde havde levet her, og efter en roning på
mere end 60 kilometer indad, bestemte Holm sig til at vende om
igen. Det skulle hurtigt vise sig, at det var i den tolvte time, han
tog denne bestemmelse, for endnu førend man var nået ud til fjordmundingen, satte det ind med en forrygende pålandsstorm, der
pressede isen ind i fjorden og spærrede al passage udefter.
En uge igennem måtte ekspeditionen vente inde på land, inden
vejrguderne fik medlidenhed med dem og lod det blæse op med fralandsvind igen. Det var en lang uge at komme igennem, ikke mindst
for grønlænderne, der erklærede, at det var en kendt sag, at når isen
om efteråret en gang var kommet ind i fjorden, gik den først ud
igen henad foråret, og til den tid ville de alle være døde. Det var
jo såre muntre udsigter, men heldigvis syntes naturen, som nævnt,
.at gøre en undtagelse i dette specielle tilfælde, for efter en uges
forløb skete miraklet, at vinden slog om netop på dronning Louises
fødselsdag, og ekspeditionen var ikke sen til at benytte sig af chan-cen til at ~lippe ud af det isfængsel, den nu havde været lukket
inde i så længe. Det var et nederdrægtigt surt vejr med øsende
regn, men det var der ingen, der havde stunder til at ærgre sig over,
for det gjaldt blot om at nå frem til fjordens munding, og da man
langt om længe nåede en ø derude ved det åbne hav, kendte jublen, særlig hos grønlænderne, ingen grænser. I en fart blev der
slået lejr i buldrende mørke, og da det var vel overstået, blev der
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af de sidste sparsomme rester brygget den herligste kaffepunch,
hvori der var kommet godt med brændevin, så resultatet blev en
kaffemik, der sagde sparto til alt, hvad der hidtil havde været præsteret i retning af festligheder på den lange, lange rejse. Til ære for
dagens høje fødselsdagsbarn blev øen kaldt Dronning Louises 0,
men som Garde skriver »det er kun faa af dem, der læse Navnet
Dronning Louises 0 paa Kortet over Østgrønland, der ane, hvilken Følelse af Velbehag og Lykke, det var, der fremkaldte det
Navn.«
Snart efter gik farten videre sydover mod mere kendte strande.
De små, tapre roersker lagde alle kræfter i årerne, for de havde
det ligesom hestene, der altid får mere fart på, når det går hjemad.
0 efter ø blev lagt agterude, og efter en halv snes dages forløb
nåede konebåden og dens besætning midt om natten tilbage til Nanortalik.
Den første lange rejse til østkystens mystiske riger og lande var
lykkeligt tilendebragt.
2.
Hele vinteren 1883-84 tilbragte ekspeditionens europæiske deltagere i Nanortalik optaget af forberedelserne til det næste års
store rejse mod det fjerne mål Angmagssalik. Først og fremmest
gjaldt det om at skaffe de fornødne folk, og det skulle være udsøgte folk, havde erfaringerne fra den første rejse tydeligt vist. Vigtigst af alt var det at skaffe en leder for grønlænderne, og der var
Gustav Holm så heldig at sikre sig en mand, der var som skabt
til opgaven, og som skulle vise sig at være af uvurderlig betydning
for hele rejsens udfald. Manden var den 50-årige Johannes Hansen, af sine landsmænd kaldet Hanserak, den lille Hans. Han var
søn af en dansk kolonibestyrer Anders Olsen, og en grønlandsk moder og var kateket ved handelsstedet Sydprøven, men skønt han
således sad og havde sine efter grønlandske forhold kronede dage,
slog han straks til, da han fik tilbudet om at komme med på den
store ekspedition, og bestemte sig for at forlade kone og børn i lange
tider, fordi han følte det som et kald at prøve på at kristne østkystens hedninge.
D. 5. maj 1884 var alt endelig klar til afrejse, og under dundrende salut af utallige geværsalver stod de fire konebåde og fem
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kajakker, der udgjorde ekspeditionen det år, fulgt af alle koloniens
kajakmænd ud af havnen, ud på en rejse, der virkelig skulle føre
frem til opdagelsen af det sagnomspundne Angmagssalik.
Det skulle ikke blive nogen »damesejlads«, der ventede forude
på den lille dristige skare, der havde besluttet sig til at trodse kong
Is og hans magt. Tværtimod skulle den komme ud for endnu hårdere strabadser, end den første rejse havde budt på. »Vi troede,«
skriver Garde videre, »vi kjendte Østkysten. Vi havde kun set den
i den milde, gode, fredsommelige Tid, hvor Storisen gaar ud fra
Kysten, og hvor Vejret er sommerligt. Nu skulde vi stifte Bekjendtskab med Kysten paa den Tid af Aaret, hvor Graah siger, at af
JO Dage ere mindst 7 stormende.«
Til at begynde med tegnede alt imidlertid lyst og strålende, men
da man efter nogle dages forløb var nået ned forbi et lille udsted
Pamiagdluk, mødte man pludseligt en konebåd og et par kajakker,
der nærmede sig under høje råb: >)Isen kommer! Isen kommer!«
Det var vel nok det værste budskab, de overhovedet kunne bringe,
for det kunne komme til at betyde, at ekspeditionen måtte ligge
stille i lange tider, til det behagede isen at forsvinde igen.
Foreløbig var der imidlertid ikke noget at se til den frygtede
is, og i håbet om, at det bare var grønlændernes sædvanlige såre
levende fantasi, der var løbet af med kajakmændene, slog ekspeditionen lejr for natten på en lille ø, men kort før mørket faldt på
for alvor, kunne man se en tæt, hvid stribe, der kom nærmere og
nærmere igennem Ikeksundet. Grønlænderne havde desværre ikke
løjet. Det var storisen, der mødte op på arenaen, og næste morgen
var hele farvandet dækket af mægtige ismarker, der gjorde det af
med ethvert håb om forløbig at kunne komme videre. I samfulde
ti døgn varede dette ufrivillige ophold på denne teltplads, før isen
lettede så meget, at man kunne vove sig af sted igen, men der
skulle manøvreres forsigtigt med de skrøbelige fartøjer i den isfyldte strøm for ikke at få dem revet op, og det tog tid,
megen tid endda at komme igennem Ikeksundet. Først d. 30. maj
slap man ud af den, og havde altså brugt 24 dage om at komme
27 kilometer frem. Det går unægteligt noget hurtigere at komme
rundt for vore dages grønlandsflyvere, der forøvrigt har været
flittige gæster over de farvande, som Gustav Holm og hans fæller
for de halvthundrede år siden sled sig igennem. Gang på gang
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har deres motorer dundret henover Tugdlenurats skarpe, himmelstræbende fjelde, der dengang uger igennem lokkede og kaldte
på de indeisede konebådsroere, uden at det var muligt at bane
sig vej gennes ismuren, der spærrede dem ude fra deres ønskers
hede mål, østkysten.
D. 30. maj lettede det imidlertid som sagt så meget, at turen
kunne gå videre, og d. 3. juni nåede man endelig ud til det åbne
hav. D. v. s. sige åbent og åbent er to ting, for efter at have roet
i otte timer i nogenlunde isfrit farvand dukkede isranden påny
op forude, hvad der betød ny og enerverende ventetid, der sled
hårdt på tålmodigheden. Ventetiden er jo altid dræbende lang,
og ventetid fik ekspeditionen nok af på farten nordover. Engang
lå den således stille i over fjorten dage, hvor solskin og snestorm
vekslede smukt med hinanden, men hvor isen desværre repræsenterede det konstante element, for den blev liggende, hvordan vejret end artede sig. Den ligesom bed sig fast i kystens klipper og
slap ikke sit tag, selvom vinden engang imellem gik om i vest eller
sydvest, altså fralands. Sådan en vinddrejning fremkaldte en jublende begejstring hos grønlænderne, der inderligt håbede, at den
lange indespærring omsider ville være slut, men det endte som regel med en pibende snestorm fra nord, og så var man lige vidt
igen. Selv Gustav Holm var lige ved at tabe humøret og sagde
en dag sukkende til Hanserak, at hvis de ikke kom længere, men
måtte tage hjem herfra, ville det være meget beskæmmende for
dem alle, men Hanseriik svarede, at det kun ville være beskæmmende, hvis de lå her af dovenskab, men da de ikke var herrer
over at gøre isen farbar, behøvede de såvist ikke at skamme sig,
hvis de skulle blive nødt til at vende tilbage med uforrettet sag.
Man søgte selvsagt at fordrive den ufrivillige hviletid så godt
som muligt, først og fremmest naturligvis med at jage for at få
fersk kød så ofte, det kunne lade sig gøre. Kun et par af kajakmændene blev hjemme. Den ene fordi han ikke kunne gå på jagt,
hvis han ikke fik mere tobak, og forresten mente han også, at hans
kajak var blevet forhekset af en af roerskerne, mens den anden
kajakmand selv var blevet forhekset af en af de små, glade ronymfer, så han af lutter betagelse ikke veg fra hendes side, hverken
dag eller nat. Tobak og kærlighed er lige uimodståelige, hvor p3.
kloden man end træffer på disse to begreber.
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De, der befandt sig bedst ved indespærringen, var, efter hvad
Garde fortæller, de gamle damer på 40 år og derover, for hvem det
ene og alene gjaldt om at spise, drikke kaffe og sove. »De var
fuldstændig ligeglade, om vi kom frem eller ej, men da de altid
var flinke ved deres Aarer, naar det virkelig var om at gøre at
tage fat, vare vi meget fine Venner. De gamle Damer regerer i Teltene. De staa for Uddelingen af Mad og Kaffe og aldrig vil man
høre, at der bliver gjort Vrøvl med dem. Navnlig de unge Piger
og Mændene, som ikke vil udsætte sig for at blive Ofre for de
gamles Veltalenhed, nære en dyb Respekt for dem, og selv om
disse ved Hjælp af Smaakneb forstaa at tilvende sig to Kopper
Kaffe, medens de andre kun faa een, hører man aldrig Kiv imellem
dem, i alt Fald ikke paa Sommerrejserne.«
D. 27. juni slog befrielsens længe ventede time omsider. Tidligt
om morgenen kunne man se, at der var en åben rende langs landet
nordover, og man var ikke sen til at gribe chancen. Fartøjerne blev
hurtigst muligt sat i vandet igen, og i strålende vejr gled flotillen
af sted langs den kendte kyst forbi Lindenovsfjorden med de bitre
minder om indespærringen forrige sommer, forbi Kap Walløe, indtil den endelig nåede frem til Karsingertok, hvor sommertogt~ts
udlagte depot forhåbentlig lå og ventede under Navfaliks opsyn.
Den sidste del af turen var gået hurtigt. 11 mil - eller målt med
vore dages alen ca. 82 kilometer - på een dag, noterer rejsejournalen stolt. Det ville tage en af vore flyvere rundt regnet ti minutter
at gennemflyve den samme strækning, men man må indrømme, at
det var en strålende præstation af de energiske roersker at ro en
tungtlastet båd en strækning som fra København til Møen på
een dag. Det er der vist ikke mange danske piger, der gør dem efter.
Det var nat, da ekspeditionen nåede frem til stedet, hvor depotet var blevet lagt ud sidste sommer, men trods mørket lykkedes
det ved en hastig gennemgang at konstatere, at det var i tip-top
orden, og mange gode tanker blev naturligvis sendt til Navfalik,
der havde røgtet sit tilsynshverv så vel, men spørgsmålet var blot:
Hvor er Navfalik? Han havde lovet at afvente ekspeditionens ankomst, førend han selv drog videre nordpå det år, men der var
intet tegn at spore af ham. Hans teltplads skulle ikke ligge længere
væk, end at man skulle kunne høre hans hunde gø og hyle op, som
østgrønlandske hunde har for skik at gøre, når de vejrer fremmed1
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folk på lang afstand, men alt var tyst og stille, lige til en eller anden fandt på at skyde et geværskud af lige op i luften. Det måtte
da i hvert fald kunne fortælle Navfalik, at ekspeditionen var kommet, ganske vist med en lille uvæsentlig forsinkelse på en måned,
men tiden tager man ikke så højtideligt på Østgrønland som hjemme i gamle Danmark. Skuddet havde den forønskede virkning,
for efter nogen tids forløb, der forekom Holm og hans fæller som
en evighed, bragede et skud gennem den høje, klare luft. Det ramlede som et forfløjent ekko rundt mellem fjeldene og fortalte, at
Navfalik havde holdt sit ord. Han var blevet i sin gamle lejr for
at vente på ekspeditionen for at føre den videre nordpå op mod
Angmagssalik.
Jublen blandt de nyankomne kendte ingen grænser. Skud efter
skud dundrede og bragede uden hensyn til den kostbare ammunition, men skal der være gilde, så lad der være gilde, ræsonnerede
Holm og lod som ingenting, for turen op havde af og til været
så sur, at han godt kunne unde sine piger og mænd at muntre sig
lidt, når der var lejlighed til det. Midt under det hele kom Navfalik
roende over i sin kajak, og nu steg jublen endnu højere og nåede
langt, langt op over de hvide fjeldtinder, der tindrede i sommersolen.
Få dage senere var alt igen klart til opbrud, og nu gik rejsen
videre mod de nye, ukendte egne, som man forøvrigt hurtigt blev
dus med, fordi de faktisk ikke var meget anderledes end dem, m:i.n
hidtil havde oplevet. Det nye, det ukendte fylder jo altid et menneske med en mere eller mindre beklemt stemning, eller som Garde
skriver »hvor meget man end oplever af nyt og fremmed, saa dømmer man dog altid om det ukjendte paa samme Maade. Man ser
alt i et underligt, tilsløret, halvt fantastisk Slør, og saa viser det
sig dog altid ved nærmere Bekjendtskab, at vor lille Jord slet ikke
er større, end at vi Mennesker overordentlig hurtigt kunde finde
os til Rette alle Vegne paa den. Den nye, ukjendte Kyst blev os
snart ligesom en gammel bekjendt Egn, og de mange, underlige
Vilde vi strax saa i Østlændingene, bleve os snart gode, gamle Bekjendte, som slet ikke havde saa meget vildt ved sig, og som slet
ikke stod os fjernt.«
Dag efter dag gik det nu nordover langs den barske, utilgæn•
gelige kyst som gang på gang fyldte vesterlingerne med skræk og

99

rædsel, men Navfalik og Hanserak, der efterhånden var blevet
endnu dristigere og dygtigere end »hedningene« til at få flotillen
frem gennem isen, fik dem hurtigt beroliget, fordi de forstod, at
med de to mænd som lodser kunne det ikke gå galt. Navfalik fortalte også, at blot man kom forbi den store isbræ Puissortok et par
dagsrejser borte, ville man nå op til hans land Tingmiarmiut, et
skønt og herligt land, der efter hans beskrivelse nærmest flød med
mælk og honning. Der var grønne øer og ingen sne eller is og masser af skønne teltpladser, så hvad kunne man i grunden forlange
mere.
Det hjalp på humøret, der af og til kunne synke lidt faretruende
hos de små roersker og hos kajakmændene, der ikke rigtig kunne
forlige sig med den barske kyst, de roede forbi, og som syntes ganske utilgængelig, og det var trods alle anstrengelserne en glad og
munter skare, der d. 3. juli rundede det stolte forbjerg Kap Tordenskjold og stod ind mod en lille boplads, der hed Anoretok, hvor
der efter Navfaliks mening skulle være mennesker endnu på denne
årstid. Med splitflaget vajende fra konebådene stod flotillen snart
efter flot ind mod bopladsen, hvor den uventede visit hurtigt fik
sat »fut i fejemøget«. Alle de 27 personer, som bopladsen rummede, »rejste ud« højligt forundrede over at se fremmedfolk hos
sig, men uheldigvis veg forundringen snart for en temmlig ubehagelig påtrængenhed, som ekspeditionen ikke tidligere havde været ude for hos de østlændinge, den havde mødt.
Besøget i Anoretok skulle imidlertid vise sig at være en milepæl i ekspeditionens historie, for der traf den for første gang mennesker, der hørte til i Angmagssalik-distriktet, folk, der hørte hjemme nær det sagnomspundne sted, det var målet at nå frem til. Det
var et af de store øjeblikke i rejsens historie, da »sakutok« Holm
for første gang stod ansigt til ansigt med Umerinak, lederen for
den lille skare af sermilikker, angmagssalikkernes nærmeste naboer.
Det var en høj, slank atletiskbygget mand, samme Umerinak, med
spillende øjne og indsmigrende miner, men man følte straks, at han
ikke ejede de samme solide menneskelige egenskaber som Navfalik.
Han var som en ål, der ikke er til at holde fast på, og han viklede
sig ind i et væv af selvmodsigelser og usandheder for at slippe for at
tage med ekspeditionen til Angmagssalik den sommer, men gik dog
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til sidst ind på det, lokket af de efter østgrønlandske forhold rige
belønninger, der blev stillet ham i udsigt, og som bl. a. bestod i
krudt, som han havde stærkt brug for til sin bøsse
Samtlige teltlejrens 27 sjæle sluttede op bag Umerinak og besluttede at slå følgeskab med »kavdlunakkerne«, europæerne. Noget af det, der lokkede mest, var, at de havde sådan dejlig mængde
snustobak med, og det ville dog være altfor trist, hvis det forsvandt
nordpå, uden at de var med, og det var en stolt armada, der d. 4.
juli stod ud fra Anoretok mod andre jagtegne længere op ad kysten. Den skulle snart blive endnu stoltere, for da man om eftermiddagen efter en herlig sejlads, hvor man for første gang i lange
tider kunne nyde det at sejle indenskærs i et dejligt beskyttet farvand, nåede frem til en lille plads, der hed Inugsuit, mødte
man igen godtfolk, og blandt dem var ekspeditionens gamle bekendt fra den første sommerrejse Okuluartok med sin meget talende bedre halvdel. Gensynet var hjerteligt, efter grønlandske
begreber i hvert fald, der i nogen grad adskiller sig fra vore. Da
således Okaluartok mødte sin kære svoger Navfalik, som han il<:ke
havde set noget til nogle måneder igennem, faldt de ikke, som vi
vel ville have gjort det, jublende i hinandens arme, men stod et
øjeblik og gloede stumt på de så længe savnede ansigter, hvorpå de
begge meget højtideligt trak deres snushorn frem, byttede dem om
og gav sig til at snuse og snuse, til tårerne trillede i stride strømme
ned ad kinderne på dem. Så først kunne konversationen begynde,
og den endte med, at Okaluartok besluttede, at han ville følge med
på den videre fart, således at karavanen efterhånden kom op på
ikke mindre end 119 personer eller praktisk alt, hvad der fandtes
af menneskelige væsner på disse kyster.
Den 6. juli tidligt om morgenen stod alle de ni konebåde ledsaget af en sværm af kajakker ud fra bopladsen og holdt i strålende
sommervejr videre nordpå mod den af alle østgrønlændere så frygtede, mægtige isbræ Puissortok, der efter Navfaliks udtalelser skulle
være det eneste virkelige farlige punkt på østkysten, og om hvilket
der gik de særeste frasagn, og det var med stor spænding alle, og
ikke mindst kavdlunakkerne, imødeså de nærmeste dages sejlads.
Der skulle dog komme til at gå betydeligt flere dage end ventet, før spændingen blev udløst, for to uger i træk blev hele »folke\'andringen« opholdt, kort før de nåede bræen, af dårligt vejr og
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uigennemtrængelige ismasser, så man måtte slå lejr nær Kap Adelaer, hvor også Graah i sin tid blev holdt fanget i længere tid af
isen. Dagene sled sig langsommeligt af sted, mens man spændt
ventede på bedring i isforholdene, men een stor oplevelse havde
ekspeditionens medlemmer under indespærringens trange tid, idet
de for første gang kom til at opleve en veritabel østgrønlandsk
trommedans, et såre ejendommeligt skuespil, som den sejrende civilisation efterhånden har fået taget livet af som så meget andet særpræget, hvad man alt efter sin egen indstilling kan beklage eller
glæde sig over. Det var ikke mindst Okuluartok, der brillerede i
dansen, der i dette tilfælde dog udelukkende var tænkt som et
middel til at muntre stemningen hos de indespærrede op, til befrielsens time slog engang før eller senere. Trommedansen anvendtes imidlertid også til mere alvorlige ting som til at afgøre stridigheder mellem to mænd. Hvis to østgrønlændere havde et udestående med hinanden, mødte de op til trommedans, hvor de i overværelse af hele bopladsen sang hinanden på, mens de tænderskærende,
brølende, pustende og jamrende dansede rundt om ofret. Den, der
kunne få tilhørerne til rigtig at juble over de hånsord, han slyngede mod sin modstander havde vundet sagen, og den tabende part
måtte ofte forsvinde fra bopladsen, hvor han var ganske umulig for
fremtiden.
Den lange ventetid tærede imidlertid stærkt, særlig på vestlændingenes tålmodighed, og den 17. mødte Hanserak op hos Holm
og meddelte dybt bekymret, at to bådsbesætninger ikke ville være
med i legen længere, men ønskede at vende tilbage til vestkysten
med det samme. Holm tog imidlertid denne jobspost meget let, for
det havde lige fra starten været meningen, at en del af ekspeditionen skulle gå hjem, før man nåede til Angmagssalik, og han gjorde
intet forsøg på at ombestemme dem, men lod dem femten »mand«
stærk drage af gårde næste morgen med den ene konebåd og med
tilstrækkelige forsyninger til at kunne nå tilbage til Nanortalik.
Det kneb lidt for de tilbageblevne, særlig for de små roersker, at
holde tårerne tilbage, da de så fællerne drage sydover, og for , at
sprede de triste tanker lod Holm et kæmpekaffemik løbe af stabelen samme dag, hvorpå sorrig omgående lod sig til glæde vende.
Glæden blev ikke mindre fem dage senere, da Navfalik efter
en rekognosceringstur op i fjeldene kunne meddele, at der nu sik-
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kert var gode chancer for at komme videre forbi den frygtede Puissortok. »Hedningene« var meget omhyggelige med at give råd for,
hvordan man skulle slippe helskindet forbi den forheksede bræ.
Man måtte ikke tale, når man passerede den, erklærede de højtideligt. Man måtte heller ikke le eller spise eller bruge tobak eller
kaste blot det mindste blik på bræen under passagen, og fremfor
alt måtte man ikke nævne ordet Puissortok, for overholdt man ikke
disse mange betingelser, ville bræen blive uhyre fortørnet og sende
en mængde is op fra dybet i samme øjeblik, flotillen var ude for
den, med det forfærdelige resultat, at alle fartøjerne ville gå nedenom og hjem i en kogende malstrøm.
Det var jo såre hyggelige udsigter, men det viste sig hurtigt, at
alle de små roersker, der var særlig ængstelige og benovede ved
tanken om alt det frygtelige, der muligvis ville møde dem ved
bræen, kunne have sparet sig alle bekymringerne, for der skete intet,
absolut intet, da den lille armada gled forbi stedet. Tæt og tyk og
tung lå tågen og dækkede over »Hans Majestæt Bræen« - kun et
øjeblik brød et glimt af dens stejle, kridhvide endeflade blinkende
igennem tågetæppet for kort efter at forsvinde igen, men det var
alligevel, som om »ronymferne« trak lidt mere villigt på årerne,
da Puissortok lå agterude, og muntert kvidrende og snakkende
sejlede de tungtlastede konebåde af sted nordpå mod Navfaliks
eventyrrige Tingmiarmiut, der, efter hans udsagn i hvert fald, var
et rent slaraffenland.
Det var også skønt, dårende skønt, da man efter nogle dagsrejser omsider nåede frem til hans kongerige, hvor de mange grønklædte småøer, der med ødsel hånd lå strøet rundt omkring i fjorden, lokkede med herlige teltpladser, og ekspeditionen nød i fuldt
mål de herlige rastdage, der nu fulgte efter rejsens strabadser, inden farten gik videre mod nye oplevelser.
Det var dog kun den ene halvdel af styrken, der skulle længere
mod nord, mod Angmagssalik, medens den anden halvdel måtte
vende om og søge tilbage til Nanortalik for at overvintre der, og
først næste sommer var det så meningen, at hele ekspeditionen påny skulle mødes et eller andet sted længere sydpå. Den 30. juli tidligt om morgenen slog afskedens time, og under dundrende geværsalver drog Gustav Holm, Hanserak, tolken Johan Petersen, Knutsen, en kajakmand og seks vestlandske grønlænderinder af sted
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mod det ukendte, frygtede hedningeland op til de vilde »menneskeædere« i Angmagssalik.

3.
Den øvrige skare under Gardes ledelse drog derimod som nævnt
sydover og nåede i god behold ned til Nanortalik i september måned for at holde vinter i den lille, hyggelige boplads. På vejen
sydover gled tankerne gang på gang tilbage til vennerne, der nu
med proviant og udrustning til et år arbejdede sig op langs den
ukendte kyst mod målet, der skulle ligge forude. Mon de ville
nå frem til stedet, som ingen hvid mand endnu havde set, og ville
cle nogensinde vende tilbage fra den farlige færd? Først når et
helt, langt år var gået, ville disse spørgsmål blive besvarede, og et
l r er langt at se frem til.
Vejrguderne og isens guder var Holm såre gunstige til at begynde med på hans dristige færd, så det gik fremover i jævne dagsrejser fra plads til plads sammen med et par både fra Sermilik. Rygtet
om kavdlunakkerne, der var på rejse i disse egne, løb forud, og
overalt, hvor Holm traf på indfødte, modtog de ham og hans
»mandskab«, der ganske vist for størstedelen bestod af piger, med
megen gæstfrihed og udtrykte deres store begejstring over at se
dem. Men da sermilikkerne med lurendrejeren Umerinak i spidsen
blev klar over, at Holm absolut ville videre endnu helt op til Angmagssalik den sommer, blev de såre betænkelige og kom med alle
mulige udflugter for at blive fri for at følge med, skønt Umerinak
tidligere højtideligt havde lovet at gøre det, for det passede bestemt ikke ind i deres planer at forlade de gode jagtegne i utide.
Tilsidst tabte Holm tålmodigheden og bestemte sig til at drage
af sted alene, idet han var klar over, at sermilikkerne meget hurtigt
ville følge efter for ikke at gå glip af nogle af de skønne og herlige
sager i retning af søm og knive og snustobak, som de havde fået
løfte om, hvis de hjalp ekspeditionen videre nordpå. Det viste sig
også hurtigt, at han havde ret, for kun en dag efter, at han var
rejst bort fra teltpladsen og lå og baksede sig igennem isen, opdagede man fire konebåde, der halsede efter dem med skum for boven.
Det var sermilikkerne, der kom jagende som hunde efter bytte, og
nogle dage gik det godt fremover med hedningene som islodser,
indtil Holm pludseligt opdagede, at de satte kursen ind i en dyb
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fjord, skønt isen længere ude til søs ikke var sværere, end at de
alle kunne have forceret den og derved være nået over til nordkysten langt hurtigere. Det så temmelig mistænkeligt ud, og lidt
efter slap det også ud af hedningene, at de bestemt ikke ville længere den sommer, men at de var på vej ind for at finde vinterkvarter i fjorden. Næste år ville de tage med op tilAngmagssalik, lovede de højt og helligt, men bare ikke nu.
Nu var gode råd dyre, for Holm ville for enhver pris så langt
mod nord som overhovedet muligt, helst naturligvis helt op til
Angmagssalik, og omsider lykkedes det også for Hanserak at få
overtalt en af mændene, Ilinguaki til at tage med ekspeditionen
sammen med hele sin familie. Det lettede, for nu kunne man omsider regne temmelig bestemt med at nå Angmagssalik den sommer som påregnet, om blot vejret og isen artede sig nogenlunde
godt resten af vejen.
Langsomt, støt og roligt sled de små roersker tappert og ihærdig~
i årerne de næste dage trods sø og blæst, og den 28 . august var
flotillen nået frem til Dannebrogs 0, det nordligste punkt Graah
var nået til på sin lange rejse. Hans varde stod endnu, omend meget
medtaget, men sølvmedaljen, som han havde lagt ned i varden,
fandtes der ikke mere. Den var forsvundet ud i det store Intet eller
måske snarere ned i en eller anden »hedning«s varetægt. I stedet
for nedlagde Holm nu en blikdåse med en beretning om sin ekspeditions hidtidige forløb, før han fortsatte nordefter langs de kyster,
som det end ikke havde været givet Graah at stifte bekendtskab
med, men som viste sig at være smilende og venlige, efter at man
var kommet vel forbi den mægtige isfjord Ikersuak, der i sin tid
havde spærret Graah den videre fart fremover.
I Ilinguaki havde Holm fundet en glimrende hjælper, en fremragende fanger og en mand, der kendte farvandene og deres særheder som få, og under hans sikre førerskab kom ekspeditionen
dag for dag nærmere og nærmere det engang så fjerne og næsten
uopnåelige mål Angmagssalik, og samtidig nærmede man sig de
strækninger, hvor der kunne være tale om, at de gamle nordbobygder kunne have ligget. For det var et ret frodigt land, 01an
passerede, og af og til fandt man også ruiner, men det var altid
af eskimohuse, og ingen af folkene fra Sermilik havde nogen sinde
hørt om levninger af huse, der ikke var blevet byggede af eskimoer,

så der var ikke den fjerneste grund til at antage, at de gamle,
hæderkronede nordboere nogensinde havde befaret, endsige beboet disse kyster, som de gamle overleveringer fortalte.
Sermilikfolkene var meget ivrige efter, at Holm og hans fæller skulle overvintre hos dem, for angmagssalikkerne var efter deres udsagn et rigtig kedeligt folkefærd, tyvagtige og påtrængende,
men »sakutokken« ville videre, og endelig langt om længe lykkedes det også at løsrive sig fra den lille, venlige smilets boplads ved
Sermilikfjorden for over Tasiusakbugten at ro af sted mod Angmagssalik. Under farten over bugten fortalte man Holm, at man forrige vinter inde i bugten havde fundet en flaske Carlsberg Eksportøl
liggende oppe ved en hustomt så højt oppe, at søen umuligt kunne
have slynget den derop. Det måtte de mystiske ånder, timersetterne, der boede inde på indlandsisen, have gjort, hviskede »hedningene« hemmelighedsfuldt, for angekokkerne, de lokale troldmænd, havde tit og ofte set dem svanse rundt om hustomten. Der
forlød dog ikke noget om, at det var for at finde flere carlsbergflasker, de brave timersetter havde udvalgt sig netop det sted til
at spøge rundt på!
Humøret var højt om bord i den lille flotille, mens den i fint
sommervejr roede de sidste sømil over bugten mod den lange,
drøje rejses lokkende mål Angmagssalik, der hen på eftermiddagen
d. 31. august begyndte at vokse så småt op over den fjerne horisont. Først dukkede en lille blåsort sky op over den blågrønne sø,
den blev større og større, fik konturer og blev til land med høje,
stejle, sneklædte tinder, der stræbte op mod den lyseblå himmel.
Det blev aften, før Holm og hans rejsekammerater omsider kunne
løbe ind til bopladsen, hvis beboere strømmede ned til strandbredden for at tage de mystiske fremmede nærmere i øjesyn. Ejendommeligt nok syntes disse mennesker, der aldrig tidligere havde set
andre folk end deres egne stammefrænder, ikke at blive spor
forbavsede over besøget, men som Holm skriver i sin beretning,
»Angekokkerne fortælle saa mange usandfærdige Historier om
hvorledes de i det Indre af Landet træffe Erkilikker og Timersetter fra Indlandsisen samt om hvorledes de til daglig omgaas
alle Slags vidunderlige Aander, at Folkene ikke var særlig forbavsede over, at det nu ogsaa faldt i deres Lod at se lidt mærkværdigt« og forresten havde de samme angekokker også forudsagt,
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at der ville komme kavdlunakker til bopladsen engang. Der var
kun een ting, der forbavsede angmagssalikkerne, og det var, at de
fremmede ikke forstod, hvad de sagde til dem. Det kunne kun
skyldes, at de måtte være døve, mente de, og derfor skreg de højere
og højere, indtil det omsider gik op for dem, at konversationen
måtte gå via tolken, hvis den skulle holdes i gang. Det nyttede
ikke noget bare at råbe op.
Det viste sig meget hurtigt, at de gode sermilikker havde haft
ret, da de advarede Holm mod angmagssalikkerne, for de var virkelig generende påtrængende. De var ikke til at drive ud af teltene, men myldrede ud og ind og pillede ved alt, der kom indenfor
deres rækkevidde, og kun ved at lukke teltene hermetisk til lykkedes
det ekspeditionen at få så megen ro, at man kunne fejre den lykkelige gennemførelse af den lange forskerfærd med et skønt og
herligt festmåltid.
Det første indtryk, Holm og hans fæller fik af angmagssalikkerne, var altså ikke særlig opmuntrende, men det er jo ikke altid
det første indtryk, der bliver det endelige, og det blev det da heller
ikke i dette tilfælde, for i de kommende, lange vintermåneder, hvor
ekspeditionen boede »dør om dør« med de »vilde« og levede med
i deres liv, i deres glæder og sorger, i deres fester og deres fangster og deres bitre nød, når fangsterne slog fejl, fordi storisen for
tidligt på året satte ind ude fra søen og spærrede farvandet, kom
den og da ikke mindst lederen, sakutokken Gustav Holm, der havde
en ganske enestående evne til at leve sig ind i de indfødtes tankegang, til at forstå og derigennem også til at sætte pris på det
lille isolerede samfund, der her på Grønlands øde østkyst repræsenterede den østligste udløber af en gammel asiatisk-amerikanskeskimoisk kultur.
De første dage efter ankomsten gik med at bygge et overvintringshus, der blev rejst på en gammel hustomt, beliggende ved
et sted, der hed Tasiusarsuk, hvorfra der var den skønneste udsigt over hele det storladne landskab omkring Angmagssalikfjorden.
Der var kun den ene gene ved stedet, at der var så meget spøgeri
der efter de indfødtes udsagn, men det så Holm stort på. Det
gjorde hans små roersker og selv Hanserak imidlertid ikke, og
allerede få dage efter at man var flyttet ind i huset et godt stykke
hen på efteråret, begyndte det lokale spøgelse efter deres me-
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ning at pusle omkring murene. En aften hørte man således slæbende trin, uden at man kunne se nogen, et par af ronymferne besvimede af rædsel, og andre fik krampe, så Hanserak og en af
kajakmændene måtte ud for at dryppe tran omkring huset, fordi
man mente, at de dødes sjæle, der vankede hvileløst rundt, så ikke
ville kunne komme ind i »palæet«. Angmagssalikkernes hårrejsende åndehistorier skulle ikke bidrage til at gøre folkene mere
trygge ved tilværelsen. Det var særlig en bekendt angekok Narsingertek, der var meget ivrig efter at underholde de fremmede
med alt, hvad han havde oplevet i retning af ånder og lignende
uhyggelige tingester netop omkring deres hus, og det var ikke småting. Men det åbenbarede sig senere hen på vinteren, at samme
angekok havde haft en mere håndfast årsag til at sprede skræk
og rædsel blandt bopladsens gæster, for hensigten med at gøre
dem så bange, at de flygtede panikslagne ind i huset, blot de så
en skikkelse i nærheden, var udelukkende den, at han så selv i ro
og mag og uden at risikere at blive forstyrret kunne rapse brød fra
ekspeditionens depot, der lå et stykke borte fra huset. Der var altså
i dette tilfælde tale om både hexerei og behandigkeit.
Da huset omsider var under tag og forrådene stuvet af vejen,
drog ekspeditionen af sted for at benytte tiden, inden vinteren
satte ind, til en nærmere gennemstøvning af hele det store Angmagssalikdistrikt for at undersøge mulighederne for at finde spor
efter de gamle nordboere, og cl. 19. september nåedes det nordligste punkt, det skulle blive givet Holm at nå på denne rejse. Det
var en lille boplads ved Sermiligakfjorden, hvor der levede nogle
få mennesker. Fra et fjæld, der lå på en ø i nærheden, havde man
den pragtfuldeste udsigt over fjorden med dens vrimmel af nøgne
øer og over indlandets sneklædte toppe, takkede tinder og blinkende isbræer, ja, man kunne endda på denne høje, klare sensommerdag se Islands fjerne fjeldtoppe fortone sig som blånende
skyer hinsides Danmarksstrædet. På fjeldet rejste Holm en varde
som tegn på, at danske mænd havde været her og taget land, og
i varden blev der nedlagt en blikdåse indeholdende et stykke pergamentspapir med følgende påskrift: »Konebåds-Expeditionen til
Grønlands Østkyst naaede dette Punkt Øst for Sermiligak-Fjorden
d. 20. September 1884. Tog i Kongen af Danmarks Navn den af
os - som, saa vidt vides, de første Europæere berejste Strækning

i Besiddelse og kaldte Landet »Kong Christian den Niendes Land«,
samt denne 0 »Erik den rødes 0«. Ingen Is til Søs. Vender om for
at overvintre ved Tasiusarsuk, Angmagssalik-Fjorden. Alt vel.«
Nu begyndte vinteren imidlertid så småt at melde sig med nyis
på vandet, som det kunne være svært at komme igennem for de lette
fartøjer, og der var da ikke andet at gøre end søge tilbage til Tasiusarsuk og gå i vinterhi i huset, der forøvrigt knapt nok var færdigt endnu. Afslutningen på årets togter fejredes d. 3. oktober
med et celebert gilde, der dog desværre ikke var helt i stand til at
sprede den lidt dystre stemning, som den altbesejrende kærlighed,
der driver sit gækkende spil på alle breddegrader, også på de allernordligste, havde spredt over ekspeditionen. Der var nemlig sket
det såre uheldige, at alle de seks små ronymfer var blevet vildt
forelsket i Samuel, en strålende dygtig og flot kajakmand fra
Nanortalik, der havde deltaget i alle Holms rejser, og som havde
indlagt sig udødelig ære og hæder på rejsen op til Angmagssalik,
hvor hans indsats havde været af uvurderlig betydning. Støt og
rolig var han i hele sin færd, undtagen når det drejede sig om det
andet, såkaldt svage køn, for der var han mildest talt temmelig
flygtig, og han havde skiftevis været kæreste med fem af de små
roersker, indtil han nu var faldet for den sjette og sidstes charme,
og der trak de fem andre, uvist af hvilken grund, grænsen og var
skrækkelig jaloux, hvad der selvsagt ikke kunne undgå at påvirke
stemningen i det lille samfund, som ekspeditionen udgjorde. Luften var lidt spændt i længere tid, indtil det hele gled i lave, da
Samuel og den udkårne, Cecilie hed hun, blev ægteviet i løbet af
vinteren efter principet: der lyses første, anden og tredie gang, for
det haster! Det var Holm og Hanserak, der foretog vielsen, og
efter den kunne Samuel til sin store lettelse endelig gå i fred for
de fem andre småpiger, der ikke ville drømme om at bryde ind
i et lovformeligt ægteskab.
Den lange vinter, hvor solen dovnede hen og kun viste sig
nogle få timer om dagen tilsidst, gik hurtigt, for der var nok at
gøre for alle ekspeditionens medlemmer, der hver havde sin opgave at løse med at indsamle oplysninger om denne ejendommelige,
hidtil ganske ukendte, hedenske eskimokultur, der blomstrede i
Angmagssalik, og som var så vidt forskellig fra det billede, man
hidtil havde dannet sig af eskimoernes liv og færden. Det var en
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ejendommelig primitiv verden, Holm og hans fæller var dumpet
ned i, en verden, der i høj grad byggede på fællesskabets ide også rent ægteskabsmæssigt gennem de så yndede konebytningslege, som dog måske også, omend ikke slet så officielt, drives i
mere civiliserede samfund, men som især opvakte Hanseraks dybeste forargelse. Det var et samfund, hvor retssagerne blev afgjort
gennem trommedansene, hvor det gjaldt om at latterliggøre sin
modstander og derved vinde sagen, og hvor åndemanerne, angekokkerne, herskede mere eller mindre suverænt over sjælene, og
hvor hele livet iøvrigt gik med en aldrig hvilende kamp mod den
karrige natur. Det kunne være en hård kamp, men den skabte fribårne, ranke mænd.
Måned efter måned gik med ihærdigt arbejde. Julen fejredes
på en smuk og værdig måde med et »juletræ«, der var lavet af
nogle pinde omviklet med tørt lyng, og med herlig kaffemik og
sang og dans, men da tøvejret i begyndelsen af maj måned begyndte
at gøre indhug på sneen og isen, vågnede udlængslen, både hos
ekspeditionens medlemmer og hos hedningene, der drømte om at
»strække benene igen« efter den lange indespærring vinteren igennem.
Foreløbig lukkede storisen imidlertid for farten sydover, og tiden
blev derfor brugt til småture rundt omkring i Angmagssalikdistriktet, indtil det endelige opbrud fandt sted den 9. juni 1885. Det
var trods alt med en vis vemod, ekspeditionen så fjeldene omkring
bopladsen, hvor de havde tilbragt så mange måneder, glide ned
bag horisonten mod nord, men vemoden forsvandt snart og gav
plads for det store, spændende spørgsmål, om hvor og når man påny ville møde den anden halvdel af ekspeditionen, der under Gardes ledelse havde overvintret ved Nanortalik, men som nu måtte
være på vej nordover igen med friske forsyninger og forhåbentlig
også med en mægtig høst af post hjemmefra, fra Danmark.
Rejsen sydover gik hurtigt. De vævre roersker var kvikke til at
trække på årerne nu, hvor det bar hjemover mod de kendte strande,
og vejret artede sig også nogenlunde skikkeligt, og allerede den
12. juli var man nået ned til en plads, der hedder Igdloluarsuk,
hvor spændingen om Gardes lille flotille blev lettet lidt, fordi man
fik at vide af nogle kajakmænd, der var kommet op sydfra for kort
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tid siden, at han var set ved Umanak et par dagsrejser længere
sydover.
Allerede dagen efter dukkede et af Gardes fartøjer op, mens
lederen selv og med ham al den med længsel ventede post endnu
befandt sig ved Umanak. Nu kom der for alvor fart i skuderne,
der for af sted med skummet perlende for boven, for jo kortere afstanden blev, des større blev længslen efter at høre nyt fra den
store, vide verden, man havde været afskåret fra gennem to lange
år, og endelig den 15. om morgenen slog udløsningens time. Posten kom - to års post, en dynge, så stor jeg ved ikke hvad, og
skønt ingen havde lukket et øje hele natten under farten langs
kysten, læste alle mand breve dagen igennem. En af de ting, der
forøvrigt fangede interessen mest, var et lille kort over østkysten
mellem Angmagssalik og Sermilik tegnet af en svensk forsker
Nordenskiold, der i september 83 havde været inde på en fransk
visit ved Tasiusak. Det kort løste i hvert fald een stor, hidtil uløst
gåde, nemlig hvordan den berømmelige flaske Carlsbergøl, som
hedningene havde talt om, i sin tid var kommet i land på det øde
østgrønlandske skær. Det måtte være Nordenskiold og ikke tørstige indlandsånder, der havde efterladt den der.
Den næste dag dukkede Garde endelig op i egen høje person
under dundrende geværsalutter, mens Dannebrog smældede i den
lette sommerbrise, og der var idel gensynsglæde og jubel over, at
man havde nået det store mål, man havde sat sig i hine fjerne dage
nede i København: at sætte foden som de første hvide mænd på
det mystikrige, sagnomspundne Angmagssaliks jord.
I to herlige dage varede de stormende gensynsfester med trommedans og anden østgrønlandsk skæmt, indtil den så lykkeligt
genforenede armada kunne begynde den sidste etape af den lange
rejse tilbage mod mere civiliserede steder. Det gik rask sydover,
og efter en måneds begivenhedsløs sejlads i smukt og fint sommervejr åbnede vestkysten sin favn for de hjemvendende langvejsfarere, der overalt blev modtaget som triumfatorer af udstedernes
og koloniernes beboere, der stimlede sammen nede ved strandbredden for at hilse og hædre og hylde Angmagssaliks opdagere.
Sejrstoget langs vestkysten kulminerede med indtoget i Julianehaab, hvis to drabelige småkanoner dundrede og bragede en velkomstsalut, der gungrede og buldrede mellem fjeldene, og som løb
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af stabelen med militær præcision, skønt antændingen foregik ved,
at der blev stukket en glødende jernstang ned i fænghullerne.
Det var en festlig afslutning på en strålende forskerfærd, der
altid vil blive stående som en markant milepæl i de danske grønlandsrejsers historie, og som placerer søofficeren Gustav Holm i
forreste række blandt de mange, store navne, der står indskrevet i
grønlandsforskningens saga. Det var hans fremragende menneskelige egenskaber, hans sejge vilje og udholdenhed, der sejrede over
vanskelighederne og gennemførte den færd i åben båd langs
Grønlands østkyst, som ingen hvid mand før ham og kun en enkelt
efter ham, nemlig den senere danske viceadmiral Georg Carl Amdrup, har kunnet gennemføre med så enestående videnskabelige
resultater som høst.
Helt forstod hans samtid vel ikke at vurdere, hvad hans rejse
ville komme til at betyde for videnskaben. Den fæstede sig mest
ved, at det nu måtte anses for bevist, at bygderne ikke havde ligget
på østkysten, men eftertiden har så sandelig forstået den videre
rækkevidde af hans værk, og digteren har i sit hyldestkvad til den
gamle grønlandsforsker i ord givet udtryk for den taknemlighedsgæld, videnskaben står i til Gustav Holm:
Så ror han hjem og åbenbarer verden
et nutidsglimt af fjerne tiders nat
en sælsom, bramfri bog om nutids færden
blandt urtids folk - for videnskab en skat.

X
OVER ØSTKYSTENS TINDER OG TOPPE
Et halvt århundrede efter at Gustav Holm havde skrevet det
skelsættende kapitel i den danske grønlandsforsknings historie,
som Den Bette gennem sit fængslende, men måske lovlig lange
foredrag - hvad var livet værd, hvis der ikke var noget at kritisere
- om »Den danske Konebådsekspedition« havde prøvet på at
levendegøre for Hvidbjørnens besætning en regnfuld, blæsende
eftermiddag, hvor skibet lå lunt og sikkert og dokkede den af inde
i en af vestkystens havne, skulle navnet Gustav Holm, denne gang
båret af et af styrelsens skibe, atter stråle over østkystens himmel
og bringe bud ud i verden om en ny dansk dåd øvet på disse breddegrader, en dåd, hvori orlogsflådens folk - dette må dog straks
siges - kun havde indirekte del, idet det lykkedes den gamle, veltjente ishavsskude lodset og ledet af et dansk marineluftfartøj at
trænge højere mod nord, helt op til 79¼ 0 n. br., end noget skib
tidligere havde formået at trække sin hvide kølvandsstribe.
I de halvhundrede år, der var svundet, siden konebådsekspeditionen stævnede ud fra Nanortalik mod de ukendte strækninger nordpå og gennem sine strålende resultater havde bragt disse egne ind
i videnskabens søgelys, havde mange danske mænd, og deriblandt
også mange af orlogsflådens folk, med ildhu og begejstring kastet
sig ind i arbejdet med udforskningen af Grønlands østkyst i klar
erkendelse af, at løsningen af denne opgave var en national pligt
for Danmark. Thi, for igen at citere Carl Andræ, hvis ord har gyldighed den dag i dag »saa ringe og afmægtige ere vi dog ikke, at det
skulle kunne betragtes som naturligt og passende for os at overlade
de geografiske Opdagelser paa vore egne Enemærker til Fremmedes Forsorg.«
Ekspedition efter ekspedition drog af sted for at aflokke de my-
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stiske kyster deres hemmeligheder: Hekla-ekspeditionen, ledet af
de to danske søofficerer Ryder og Vedel, kortlagde og undersøgte
1891-92 Scoresby Sund-distriktet, i 1898-1900 foretog løjtnant
Amdrup sin tidligere omtalte, fremragende gennemførte bådekspedition fra Scoresby Sund til Angmagssalik langs den aldrig før
betrådte Blossevilles kyst, i 1906-09 kom så Mylius-Erichsens
Danmarks-Ekspedition til nordøstkysten, 1924-25 koloniseres
Scoresby Sund, indtil endelig den foreløbige kulmination i dansk
forskervirksomhed på Østgrønland blev nået i det år, 1933, der her
er tale om, og hvor bl.a. sis Gustav Holm satte sin stolte rekord
ved at sejle helt op til 79¼ 0 n. br.
To store danske ekspeditioner arbejdede det år på Østgrønland.
Den ene af dem var Knud Rasmussens 7. Thule-ekspedition, der
havde sit virkefelt længere sydpå omkring Angmagssalik, medens
den anden, Lauge Kochs »Treårsekspedition til Christian den X's
Land«, opererede nordover helt op til Peary Land.
Det var en efter østgrønlandske forhold mægtig armada, Lauge
Koch havde til sin rådighed det år, ekspeditionens tredie og sidste
år. Den bestod for det første af to dampskibe, Gustav Holm og
Godthåb, vor gamle kending, der efter at være blevet »hjemsendt
fra krigstjenesten« efter sit tidligere omtalte togt som inspektionsskib i 1928 nu var blevet »civil« igen, med en af styrelsens erfarne
ishavsskippere som fører. Skibet havde forøvrigt en overgang været
»genindkaldt« til marinen, idet det i 1930 var blevet udrustet som
inspektions- og havforskningsskib med marinebesætning om bord
under et togt til de østgrønlandske farvande.
Endvidere rådede ekspeditionen over hele 16 motorbåde og et
utal af kajakker og kanoer, så den var også rent skibsmæssigt
unægtelig noget bedre udrustet, end Gustav Holm havde været
det, da han i 1883 drog ud med sine skrøbelige skindbåde, og for
at sætte prikken over i'et havde luftmarinen stillet to luftfartøjer
nr. 86 og nr. 87 til dens disposition, hvad der skulle vise sig at
være af overordentlig stor betydning for ekspeditionens heldige
gennemførelse.
Det var dog ikke første gang, marineflyverne gæstede de egne,
hvor de denne sommer skulle finde så stort og rigt et arbejdsfelt.
Allerede året før, i 1932, og forøvrigt samtidig med, at Hvidbjørnens luftfartøj havde indvarslet flyvningens æra på vestkysten og
B På togt til Gronland.
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bl. a. voldt vor brave næstkommanderende så stor en ærgrelse p1
den berømmelige fjeldtur til lille Malene, havde nr. 86 og nr. 8 1
været knyttet til Lauge Kochs ekspedition, og flyverne havde under
flyvningerne over østkystens tinder og toppe indvundet mange erfaringer om vind- og vejrforhold deroppe, om landingsmuligheder
og meget andet, som nu kom dem til gode, da de påny tog luften
over Østgrønland i besiddelse for at fortsætte det foregående års
arbejde med at luftkortlægge landet mellem Scoresby Sund og
Danmarkshavn og foretage rekognosceringsflyvninger helt op til
Peary Land, eller så langt som Grønland rager op mod nord.
Den 8. juni afsejlede de to skibe Gustav Holm og Godthaab fra
København for at stå op til sommerens arbejdsfelt og bringe nye
forsyninger og lignende herlige sager til de hold, der havde overvintret på de forskellige stationer, og som nu sikkert med længsel
ventede på bud og brevskab hjemmefra.
Luftfartøj nr. 87 gjorde hele turen over Atlanten til Scoresby
Sund om bord i Gustav Holm, hvorimod nr. 86 blev sendt til Reykjavik som passager om bord på den danske rutedamper Island,
det skib, der i 1921 havde sejlet kong Christian og den kongelige
familie til Grønland og til redningsdåden nær Upernavik. Godthaab egnede sig nemlig ikke særlig godt til at transportere et
luftfartøj ud over åbent hav. Det var skibet for lille til, og det var
så tanken, at nr. 86 senere skulle flyve fra Island til sin station på
Østgrønland.
Det var en mere omstændelig historie at transportere luftfartøjer
til Østgrønland dengang for næsten tyve år siden, end det er det
i dag, hvor de Catalinaer, luftmarinen efter krigen har anvendt
bl. a. til hjælp for Ebbe Muncks og Eigil Knuths store Peary-landekspedition, kan tage strækningen København-Grønland i et snubtag, men det kunne 86 og 87 nu ikke. Det var nogle små, enmotorede maskiner, der kun kunne have benzin med til seks timers
flyvning. De måtte derfor slæbes pr. skib størstedelen af vejen, før
de kunne slippes løs på deres egen boldgade, men de var udmærket
egnede til at flyve rundt over de hvide toppe og tinder, når de først
var kommet over »dammen«.
Hverken Gustav Holm eller Godthaab var nogen udpræget hurtigløbere. Sindigt og adstadigt, som det passer sig for to forholdsvis
aldersstegne skuder, arbejdede de sig dag efter dag frem over det

115

store, store hav, indtil de endelig, efter et lille besøg i byen Akureyri på nordkysten af Island, den 25. juni nåede over til iskanten
udfor Scoresby Sund. Godthaab slap let igennem den frygtede
barriere og ind til kolonien, hvorimod Gustav Holm, der gik lidt
sydligere, rendte fast. Det var, som alle veje fremover var spærret, men så blev luftfartøjet sat i vandet i en våge, der heldigvis var
så stor, at det kunne starte i den. Et øjeblik efter var 87 i luften og
kunne efter en hastig rekognoscering henover isen rapportere tilbage pr. radio, at der var render nok at sejle igennem, blot skibet
fulgte de og de kurser, og på den måde lykkedes det let og bekvemt
at få dirigeret Gustav Holm sikkert ind til koloniens kendte
ankerplads.
I mellemtiden var nr. 86 blevet gjort flyveklar i Reykjavik, og
under hele rejse fra Akureyri til Scoresby Sund sendte Gustav Holm
radiomeldinger ud om vejrforholdene i Danmarksstrædet, så flyverne i Reykjavik kunne benytte chancen, når der bød sig gode flyveforhold.
Chancen kom samme dag, de to skibe ankom til Scoresby Sund,
den 25. juni med fint stabilt vejr, og allerede næste morgen lettede
nr. 86 fra Islands hovedstad, slog et slag henover byen ved de varme kilder og forsvandt nordover mod Isafjord på Nordvestlandet
for at fylde benzintankene op, førend det store hop over Danmarksstrædet mod Scoresby Sund blev startet.
Vejret var som ventet fint og klart i begyndelsen, men allerede
kort efter at Island var forsvundet bag horisonten østerude, mødte
flyverne drivisen, og sammen med den en lavthængende iståge, der
dækkede for udsynet nedefter, og der var intet at se til de grønlandske kyster, før man var lige klos inde under dem, og da de
endelig dukkede frem, lignede de ikke meget de kyststrækninger,
som flyveren var blevet dus med under forrige års flyvninger, hvad
der virkede lidt desorienterende. Dengang havde de været snehare
og isfri på det nærmeste, hvorimod landet nu stadig var klædt i
sin hvide vinterdragt, så det var meget svært at skille de forskellige
punkter ud fra hinanden, og derigennem skaffe sig en sikker pladsbestemmelse.
Det viste sig imidlertid, at man havde ramt kysten ved det bestemte punkt Cap Barclay noget syd for Scoresby Sund nær Blosseville Kysten, som løjtnant Amdrup havde kortlagt på sin bådfær<l
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i 1900, og derfra var der flyvemæssigt kun et kort stykke vej, førend man var over Scoresby Sund, hvor de to ekspeditionsskibe
egentlig skulle befinde sig på dette tidspunkt. De var der imidlertid
ikke, fordi isen endnu ikke var brudt op i Rosenvinge Bugten, der
var udset til basis, og nr. 86 fortsatte derfor videre op til Cap Hope
længere nordpå, hvor det landede let og elegant efter at have brugt
5 timer og 20 minutter til flyvningen fra Reykjavik.
Nu kunne arbejdet endelig begynde for alvor. Det havde oprindelig været meningen, at man skulle starte luftkortlægningen og
undersøgelserne i det hele taget længere mod nord, men flyverne
kunne efter at have foretaget nogle flyvninger langs kysten rapportere, at isen lå tæt og uigennemtrængelig endnu, så skibene ville
ikke kunne slippe igennem, og i stedet for begyndte man derpå
at kortlægge egnen omkring Scoresby Sund fra luften, når vejret
da tillod det, og vejret var ligeså lunefuldt i 1933, som det havde
været, da Gustav Holm i 1884 møjsommeligt havde arbejdet sig op
langs de øde kyster med sine spinkle konebåde. Kortlægning fra
luften, der foregår i 4000 meters højde, kræver klart vejr med en
høj og skyfri himmel, og der kunne gå dage, hvor vejrguderne viste
sig at være såre drilagtige. Men var de endelig engang imellem 1
godt humør, gik arbejdet let og hurtigt fra hånden, og på hele dette
års flyvninger lykkedes det at få luftfotograferet ikke mindre
end 250.000 kvadratmeter land. Besætningen i luftfartøjerne bestod under disse fototogter over de hvide tinder af tre mand, to fra
marinen, nemlig flyveren og mekanikeren, samt en luftfotograf
fra hærens flyvertropper, og udrustningen bestod, foruden naturligvis af det såre nødvendige kamera, af en nødudrustning med
proviant, telt m. m., for man kunne jo ikke se bort fra den mulighed, at maskinen under sin flugt over de milevide strækninger blev
tvunget til at nødlande, og i så tilfælde måtte flyverne have en
chance for at kunne vende tilbage til basis på den kendte, gammeldags måde, nemlig pr. ben.
Der blev heldigvis ikke brug for denne nødudrustning, for alt
klappede fortrinligt på hele rejsen, selv om tågen og isen og de
mange andre viderværdige, arktiske begreber gang på gang sammensvor sig for at lægge de danske marineflyvere så mange hindringer i vejen som muligt på deres luftige færd.
Den 13. juli kunne flyverne endelig rapportere, at isen syntes
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at lette nordover, så der var gode muligheder for, at Gustav Holm
kunne fortsætte rejsen til Eskimonæs på Claveringøen, hvor der lå
et overvintringshold og ventede spændt. Ekspeditionen blev derpå
delt i to dele som planlagt, idet Godthaab og luftfartøj nr. 87
arbejdede omkring Scoresby Sund og senere ved Ella Ø, hvor der
blev oprettet en lille lufthavn, medens Gustav Holm og nr. 86
skulle arbejde ud fra Eskimonæs, hvor der ligeledes oprettedes en
lufthavn med mekanikerværksted og mørkekammer til fremkaldning af de mange fotografier, der blev taget under fotoflyvninger,
og iøvrigt med alt hvad der ellers hører til en virkelig veludrustet
ekspedition i dag. Selv elektrisk lys fandtes i lejren, og det ville
sikkert have forundret Navfalik og Umerinak, og hvad de ellers
hed, de gamle hedninge fra Gustav Holms rejse, at se, hvad kavdlunakkerne nu havde bragt med sig af sære ting og indretninger.
Allerede under vinterens forberedende arbejder havde man nede
i København drøftet muligheden af at kunne foretage en flyvning
op til Danmarksfjord og Peary Land oppe i det allernordligste
Grønland for at fortsætte det kortlægningsarbejde, som Danmarksekspeditionen havde påbegyndt i disse jomfruelige egne, og under
hvilke Mylius-Erichsen, Høegh-Hagen og grønlænderen Jørgen
Brønlund havde fundet deres død i indlandsisens knugende favn.
Under planlægningen af denne dristige flyvning havde man regnet
med at sejle op til Danmarkshavn med Gustav Holm og derfra
flyve nordpå, idet man bestemt ikke regnede med at kunne komme
videre nordpå ad søvejen på grund af is.
Da afstanden fra Danmarkshavn til Peary Land og retur imidlertid er ikke mindre end 1400 kilometer lang, måtte der udlægges et depot omtrent på halvejen ved en øgruppe, der hedder
Norske Øer, fordi luftfartøjerne ikke kunne flyve mere end 950
kilometer uden at få fyldt benzintankene op påny. Man havde da
planlagt at udlægge et sådant depot ad luftvejen, idet man regnede
med at måtte flyve to gange af hensyn til det ret store depot, det
ville være nødvendigt at have rede i påkommende tilfælde, og som
skulle indeholde benzin, olie, skier, slæde, telt, proviant til en
måned og mange andre ting og sager, så man eventuelt kunne
spadsere hjem langs strandkanten, hvis flyveturen endte lidt brat
med en nødlanding.
I begyndelsen af august begyndte Gustav Holm den lange sejlads
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nordpå mod Danmarkshavn med nr. 86 stuvet vel af vejen om bord.
Særlig lyse så udsigterne imidlertid ikke ud lige i starten, fordi
isen viste sig fra sin mest ugæstfri side, men grønlandsfarere er
sejge og stædige folk, der ikke så let lader sig gå på og taber
humøret, fordi der er lidt modgang lige i øjeblikket. De siger som
Chamberlain: » Try and try and try again«, og den 11. august fik
de da også belønningen for deres udholdenhed, idet flyveren, der
var sendt ud på en isrekognoscering langt foran skibet, glædesstrålende kunne rapportere tilbage, at der tilsyneladende var ganske isfrit fra et stykke nord for skibets plads og sandsynligvis helt
op til Norske Øer, hvor man som nævnt havde planlagt at udlægge
et depot. Tågen skjulte ganske vist det sidste stykke vej, men der
var intet tegn til is deroppe.
Det var strålende nyheder, og de ændrede totalt hele billedet,
for kunne man sejle helt op til Norske Øer, hvortil intet skib endnu var nået i historien, kunne man spare at udlægge depotet, fordi
luftfartøjet derfra sagtens kunne nå frem til Peary Land og tilbage igen uden at behøve ny benzinforsyning.
Det skulle blive en enerverende sejlads, gamle Gustav Holm kom
ud på, for selv om den værste fjende isen holde sig beskeden i baggrunden, mødte til gengæld den næstværste, tågen, op med fuld
musik, og dage igennem sejlede man inde i dens fugtigklamme, alt
tilslørende dyne uden mulighed for at kunne få kending af land
og se, hvor man egentlig befandt sig i denne ejendommelige verden.
Tågen var lige ved at få taget pippet fra alle om bord, og efter
fire dages sejlads, hvor der ikke havde været så meget som den
mindste klaring at glæde sig over, var man lige ved at opgive det
hele for ikke at udfordre skæbnen for meget igen, da det pludseligt
klarede så meget af, at man kunne få bid i Norske Øer, der dukkede op over søen et stykke ude om bagbord. Nu var alle sorgerne
slukket, og humøret, der var sunket betænkeligt i den sidste tid,
kom hurtigt op på mærkerne igen, da gamle Gustav Holm med alle
sine hestekræfter spændt for rokken stod op mod ø~n, der voksede
mere og mere op over de blygrå småsøer, indtil man endelig hen på
aftenen kunne lade ankret falde i en af dens små lune bugter. Der
var mange, der trak et lettelsens suk den aften.
Den næste morgen tidligt var vejret fint for flyvning, og der gik
ikke lang tid, før nr. 86 lå startklar i vandet. I et brus gik det hen
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over den stille overflade, og snart efter forsvandt det lakskinnende
luftfartøj ind over kysten bort mod Lamberts Land og Danmarksfjorden og nåede helt over til 30° vest, før kursen blev sat tilbage
til skibet ved Norske Øer. Det havde ikke været nogen let tur at
gennemføre for flyveren, der havde vanskeligt ved at orientere sig,
fordi de kort, han fløj efter, ikke var rigtige. Man opnåede således
at få konstateret, at de såkaldte Holms Nunatakker, der efter kortet skulle ligge inde i indlandsisen, overhovedet ikke eksisterer,
fordi der simpelthen ikke er indlandsis på de steder, hvor de efter
det gamle kort skulle ligge, ligesom man observerede, at der ikke
som tidligere antaget var forbindelse mellem isen på den såkaldte
Nordostrunding og indlandsisen.
Da nr. 86 var kommet vel tilbage til Norske Øer blev benzinbeholdningen fyldt op igen klar til start, for man ville benytte det
gode vejr til endnu samme aften at prøve på at gennemføre den
anden planlagte flyvning, der som nævnt skulle gå til Peary Land.
Vejret kan skifte hurtigt heroppe, så det gjaldt om at være kvik i
vendingen, og efter et kort pusterum ved moderskibet gik flyveren
atter på vingerne og ud på det næste og endnu længere togt, der
muligvis ville komme til at strække sig ligetil om ikke udover
luftfartøjets ydeevne.
Men hvem har stunder til at tænke på faren, når eventyret vinker forude, for gør man det, vil man aldrig komme til at opleve
noget eventyr. Og de tre mænd, der den aften med Lauge Koch i
spidsen, fløj langs med nordostkystens vilde, forrevne klippetoppe
og blinkende isbræer, havde da også kun eet i deres tanker: at nå
op til Grønlands nordligste strækninger, til Peary Land. At der
muligvis kunne være fare forbunden derved, skænkede de såvist
ikke nogen tanke. De sad blot deroppe i den åbne maskine med
motordrønet dundrende i deres øren og så betagne ned på det
storladne vilde landskab, der gled frem under dem, time efter
time. De fløj hen over Antartic Bugt, tværs over Nordøstrundingen
mod Ingolfs Fjord, før kursen blev sat tilbage mod Norske Øer.
Vejret, der havde været så strålende fint ved starten, forværredes
efterhånden så småt. Det trak med byger, og ude over søen drev der
tætte tågebanker af sted for den svage vind, men pludseligt var
det, som om man fra luftfartøjet så høje fjelde med isfyldte kløfter
mellem sig dukke op bag tågebankerne derude østpå langt, langt
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til søs nordøst for Nordostrundingen. Det måtte være de mystiske
Fata Morgana-øer, som allerede I. P. Koch og Aage Bertelsen
mente at have set i 1907, da de som medlemmer af Danmarksekspeditionen var på slæderejse i disse egne, men som ikke senere
var blevet observeret. Var det virkelig land det derude, eller var
det blot en af de heroppe så almindelige luftspejlinger, der opløser
sig og bliver til intet, når man kommer nærmere hen imod dem.
Den gang lykkedes det ikke at komme til klarhed over denne gåde,
for det lå udenfor mulighedernes grænser at flyve derud, og først
fem år senere skulle det lykkes Lauge Koch under sin berømte
flyvning med marinens store flyvebåd Perssuak fra Spitsbergen til
Peary Land at ramme en forsvarlig pæl gennem sagnet om disse
øers eksistens og godtgøre, at de kun var, som også deres navn
antyder, et strålende Fata Morgana.
Tågen, der drev over søen, kom imidlertid hurtigt nærmere og
nærmere, og den sidste del af den lange rejse formede sig efterhånden til et kapløb med tågen om, hvem der ville komme først
til Norske Øer. Det gjorde nr. 86 heldigvis, men knap var den kommet velbeholden ned på vandet ved siden af Gustav Holm, før
verden igen blev visket bort af istågens tæppe, men nu gjorde det
ikke noget, for nu var den store drøm, flyvningen til Peary Land,
blevet til virkelighed.
Imidlertid gik den korte nordgrønlandske sommer hurtigt på
hæld, og man måtte snart begynde at tænke »på retræten«, da
man ikke efter 1. september kan forvente, at vejret vil vise sig fra
en blot nogenlunde medgørlig side, og ingen ishavsskipper, der har
sit liv og sit »skiv« kært, holder af at blive liggende i de farvande,
når de kåde vejrguder begynder at spille op til deres efterårsorgier.
Henimod slutningen af august stod hele ekspeditionen derfor i
opbruddets tegn, og skibe og luftfartøjer samledes nede i Scoresbysund klar til afgang. Det havde egentlig været meningen, at luftfartøjerne sammen med det luftfartøj, der havde arbejdet længere
sydpå sammen med Knud Rasmussens 7. Thuleekspedition, og som
på denne tid opholdt sig i en fjord, der hed Mikis Fjord, der flyvemæssigt ikke lå så forfærdeligt langt fra Scoresbysund, skulle have
fløjet over Danmarksstrædet til Island og derfra være transporteret pr. skib hjem til København. Det blev der nu ikke noget
af, fordi tågen lå så tæt og tyk og tung over kysten hele den sidste
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uge, man opholdt sig i Grønland, at det var ugørligt blot at
tænke på at flyve under de forhold, og da skibene var klar til at gå
den 1. september og under ingen omstændigheder ville vente en
dag længere for ikke at risikere at blive spærret inde hele vinteren,
måtte flyverne med et suk opgive den planlagte skovtur til Reykjavik og i stedet for tage til takke med, hvad Gustav Holm og Godthaab kunne byde på i retning af komfort - og det var jo ikke
alverden.
Den 1. september lettede hele den stolte flåde anker og stod til
søs bort fra de kyster, der hele den svundne sommer havde været
deres rige arbejdsfelt. Oppe på dækket af de to gamle ishavsskuder
stod nr. 86 og 87 surret godt fast og fik lov til at hvile sig efter
endt dagværk, et dagværk de og marinen kunne være bekendt.
Først en uge senere sagde den 7. Thuleekspedition farvel til
Grønland. Den havde ikke haft så stort et format som Lauge Kochs
og bestod af den tremastede motorskonnert Nordstjernen, der med
marinebesætning om bord og under orlogsflådens flag og vimpel
skulle være både ekspeditionsskib og inspektionsskib samt moderskib for det luftfartøj nr. 84, som luftmarinen havde stillet til rådighed for Knud Rasmussen til sommerens arbejder, der for størstedelen skulle udføres i de egne, som Gustav Holm for de halvtreds
år siden møjsommeligt havde stridt sig igennem. Endvidere hørte
en lille motorkutter Kivioq, der ligeledes var bemandet med marinepersonel, til ekspeditionen.
Nr. 84 tog opturen over Atlanten om bord i Hvidbjørnen, som
nr. 88 havde gjort det året før på vor berømmelige grønlandsfart,
og nåede den 4. juli ind til Ivigtut, der var udset til at være det
sydlige startpunkt for sommerens flyvninger over kysten op til
Angmagssalik, hvor ekspeditionens moderskib Nordstjernen skulle
have hovedstation i de kommende arbejdsfyldte måneder.
Allerede få dage efter ankomsten til den lille grønlandske mineby var nr. 84 klar til de første prøveflyvninger, der forløb til idel
tilfredshed, og flyverne glædede sig til snart at kunne tage det
lange hop op til Angmagssalik. De lærte dog hurtigt, at det kræver
tålmodighed, megen tålmodighed endda at være »grønlandsfusker«, ikke mindst fordi man, også som flyver, er så afhængig af
de vind- og vejrforhold, der, som måske antydet en enkelt gang på
de foregående sider, kan være noget varierende heroppe. Varie-
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rende er nu ikke det rigtige ord i denne forbindelse, for vejret var
desværre alt for konstant i de næste uger, hvor tågen, der i 1933
var en meget påtrængende gæst i de grønlandske farvande, og som
også havde generet den nordlige ekspedition lange tider igennem,
lå tæt og fed over land og vand ved lvigtut, og, efter radiovejrmeldingerne at dømme, også over østkysten. Men da man vidste, at
den norske radiostation ved Skjoldungen, der ligger nær det sted,
hvor Graah i sin tid overvintrede, skulle lukkes den 23 . juli og
personellet rejse hjem, måtte man se at gennemføre flyvningen
inden den dag, da denne stations vejrmeldinger spillede en stor
rolle ved sikkerhedstjenesten under den lange flyvning over de
øde strækninger.
Der var altså ikke lang tid at løbe på, for dagene forsvinder hurtigt, men det gjorde tågen over lvigtut desværre ikke. Den lå endnu
om morgenen den 22. juli brandtyk over den lille boplads, og den;
der ikke engang i sit liv har mødt den grønlandske tåge, ved overhovedet ikke, hvad man forstår ved brandtyk tåge, hvor mange
gange han så end har været i London. Udsigterne var ikke særlig
opmuntrende, men hen på formiddagen begyndte det så småt at
klare af, og ihukommende det gamle danske motto fra felttoget i
Skåne i 1710: Nu eller aldrig! startede nr. 84 med et drøn, der
rullede rundt mellem alle fjeldene i den nærmeste omegn, og fløj
ud på den lange, lange rejse mod Angmagssalik i samme øjeblik,
solen brød frem genem tågetæppet.
Højere og højere gik det op mod himmelhvælvets uendeligheder,
indtil kursen i 3100 meters højde blev sat ind over indlandsisens
hvide ørken, mod den fjerne østkyst.
Det var en ejendommelig, stivnet, næsten uvirkelig verden, nr.
84 og dens besætning fik et glimt at se af på den tusind kilometer
lange flyvning til Angmagssalik. Langt, langt imod nord hinsides
synskredsen strakte indlandsisen sig, dækkende 1.833.900 kvadratkilometer af de 2.175.600 kvadratkilometer, Grønland, jordens
største ø, er så ubeskeden at beslaglægge på landkortet. Uberørt
har den ligget hen gennem årtusinderne, der er svundet, som en af
de mange, tilsyneladende uløselige gåder, det store land har været
så rig på. Sagn og myter har spundet den ind i deres drømmespind
og befolket den med timersetter og andre fule og fæle ånder, der
drev deres gækkespil inde i de hvide ødemarker hinsides de blin-
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kende bræer, der som frosne floder strækker sig ned over det
isfrie kystland som en hilsen til havet fra isens kongerige.
Et brændende ønske om at fravriste dette kongerige nogle af dets
hemmeligheder, har gang på gang i de sidste menneskealdre lokket forskerne ind over de store, øde vidder. Mange af dem måtte
give deres liv i kampen mod den nådeløse is. Mylius-Erichsen,
Høegh-Hagen, Brønlund og Wegener fandt således deres grave i
dens favn, men andre sejrede over den, mænd som Fridtjof Nansen,
I. P. Koch, Peary, Knud Rasmussen, Quervain, og hvad de nu ellers
hedder, alle de mange dristige rejsende, der gennem deres indsats
har formået at løfte en flig af det tæppe, der fra tidernes morgen
har dækket for indlandsisens mysterier.
Den første egentlige march ind over isen blev foretaget i 1870
af den berømte, svenske ishavsforsker Nils Adolf Nordenskiold på
en færd, der strakte sig over 50 kilometer. Tretten år senere i
1883, gæstede samme brave Nordenskiold forøvrigt påny Grønland, men denne gang gjaldt besøget østkysten, hvor han, som tidligere omtalt, var inde på en lille, fransk visit i Tasiusak, og efterlod sig et sælsomt minde der i form af den halve flaske Carlsberg
Eksportøl. Der forlyder dog ikke noget om, at han på sin færd i
1870 var lige så generøs overfor eventuelle tørstige timersetter,
som han var det i 1883.
Danske søofficerer har også været blandt pionererne i arbejdet
med undersøgelserne af indlandsisen, som de har været det i så
mange andre grene af grønlandsforskningen. I 1878 foretog den
unge løjtnant J. A. D. Jensen Bildsøe således en berømt vandring
over isen i egnen omkring Frederikshaab noget syd for Godthaab,
og i 1893 fulgte løjtnant T. V. Garde omend kun i overført betydning i hans slædespor ved en lang rejse ind over isen i de egne omkring Julianehaab, som nr. 84 nu dundrede henover på sin færd
mod Angmagssalik.
Den unge løjtnant Jensen Bildsøe havde allerede i nogle år
været mellem de forreste blandt orlogsflådens grønlandsfarere, da
han i 1878 fik betroet ledelsen af en ny ekspedition, der skulle
foretage en række kartografiske og geologiske undersøgelser af
kyststrækningerne fra Ameralikfjorden nær Godthaab og sydover
til Frederikshaab, og i forbindelse hermed skulle han, hvis det var
muligt, prøve på at foretage en eller flere vandringer ind over ind-
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landsisen, som Nordenskiolds rejse otte år tidligere havde bragt
ind i videnskabens søgelys, og hvis mange gåder man nu ville gøre
et første forsøg på at løse.
Omkring midten af juli var ekspeditionen omsider nået ned til
den store Frederikshaabs Isblink, en mægtig bræ, der strækker sig
helt ud til kysten, og som man havde valgt sig til udgangspunkt
for den store vandring. Regn og storm og tåge, disse også af os
så velkendte meteorologiske spøgefuldheder, sinkede afrejsen et
par dage, men endelig bedagede vejret sig den 14. juli, så ekspeditionens tre danske deltagere: lederen, løjtnant Jensen Bildsøe, og
de to videnskabsmænd Kornerup og Groth kunne starte den lange
færd sammen med en grønlandsk ledsager, der lød det pæne navn
Habakuk, og som desværre ligesom sin berømte navne skulle vise
sig at være en meget lille profet. Det havde voldt megen hovedbrud at få bestemt omfanget af det udstyr, der skulle medtages,
for man kunne ikke bygge på tidligere erfaringer, men måtte selv
vælge og vrage under hensyntagen til, at det fremfor alt ikke måtte
veje for meget, da »turisterne« selv måtte slæbe de slæder, der
skulle transportere gods og grejer, for det var ikke meningen at
have hunde med på turen.
Den 14. juli var alt imidlertid som nævnt klart, og hele udstyret, proviant til tre uger, et hav af videnskabelige instrumenter,
et telt og andre rare sager, lå vel surret på de tre stærke slæder, da
afgangssignalet lød, og færden begyndte. Som mål for vandringen
havde man sat sig nogle høje nunatakker, man på de tidligere, indledende rekognosceringsture havde set fortone sig som sorte pletter mod det tindrende hvide landskab langt, langt inde i landet.
Man kommer jo altid lettere over anstrengelserne, hvis man har et
bestemt mål at gå efter i stedet for bare at vade rundt på må og få.
Og anstrengelser kom der nok af, for det var ikke nogen almindelig strøgtur, den lille dristige skare begav sig ud på hin julidag
i 1878. Allerede efter få timers vandring ind over den knudrede is
fik den en lille lektion i, hvad de kommende dage havde at byde
på. Det krævede slid og møje at slæbe de tungtlastede slæder henover den ujævne overflade, over ishumpler og småkløfter. Gang
på gang væltede de, så alt godset faldt af og måtte stuves om
igen, sålerne på de grønlandske kamikker, man havde valgt som
fodbeklædning, blev slidt i stumper og stykker af den syleskarpe 1s,
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og det tog tid at få dem repareret igen, så rejsen gik kun langsomt
fremover.
Snart mødte også tågen op og viskede hele verden bort, hvad
der gjorde vandringen endnu vanskeligere. For ganske vist kunne
man bruge kompasset som retningsviser, men terrænet, man skulle
igennem var så fyldt af revner og kløfter, at man ikke kunne gå
frem efter næsen, men ofte måtte vandre lange omveje for at
komme udenom forhindringerne, og tågen bevirkede, at man hyppigt næsten famlede sig frem i blinde og kom til at gå betydeligt
længere end egentlig nødvendigt.
Det var en såre spændende march, dog ikke for de fire grønlændere, der fulgte med et stykke vej for at hjælpe med til at
slæbe bagagen op over den første, stærkt stigende strækning. De
tabte hurtigt humøret, så der var ikke andet at gøre, end at sende
dem tilbage til kysten igen snarest muligt, hvorefter de fire mand,
der var tilbage, fortsatte ind over isen mod det fjerne mål, ind over
det ejendommelige, øde terræn, hvor der kun fandtes spredte spor
af liv. En enkelt gang fandt man således en tak af et rensdyr, der
engang for længe siden må have forvildet sig op i isens golde
kongerige, og et par enkelte ryper flaksede rundt deroppe, men de
var så sky, at man ikke kunne komme dem på skudhold, så de
fire isvandrere havde ikke mere held med deres rypejagt, end jeg
havde haft det hin mindeværdige dag på Lille Malene, og de havde
dog sikkert haft mere brug for lidt fersk proviant på deres tur,
end jeg havde det på min.
Dag efter dag vandrede den lille skare frem gennem det kløftede terræn. Ofte var mellemrummene mellem kløfterne, ad hvilke
slæderne skulle bringes frem, smallere end selve revnerne i isen,
så man vandrede henad smalle isrygge med bundløse svælg på
begge sider. »Gled en af Slæderne ud til Siden,« fortæller løjtnant
Jensen Bildsøe i sin beretning, »måtte vi skyndsomst kaste os ned
på Isen for ikke at blive dragne med ned i Afgrunden. Hvor Revnerne ikke var bredere, end at man kwme springe over dem, lykkedes det os i Almindelighed ogsaa at faa Slæderne over ved først
selv at springe over Revnen, medens en anden holdt Slæden paa
den modsatte Side, og derefter halede vi den med Fart over til os.«
Ofte fik slæden imidlertid ikke tilstrækkelig fart på og blev
hængende i revnen, eller også gik det for hurtigt, så den havnede
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ovre i den næste revne, og man måtte være vågen for ikke sel;,
at blive revet med ned i dybet eller slippe træktovet, så slæden
forsvandt med sin dyrebare last ned mellem stejle, azurblå isvægge.
Andre steder mødte man hele elve, der strømmede af sted for tilsidst at forsvinde som brusende vandfald ned i en af de mange
kløfter. De små elve vadede man igennem med slæder og det hele,
men de større måtte man prøve på at gå udenom, hvad der ofte
betød mange timers ekstra vandring, før man kunne slå ind på
den rette vej mod den fjerne nunatak.
Højere og højere steg terrænet, og da man var nået op i 2000
fods højde, meldte sneen sig og gjorde føret endnu tungere. Snelaget lå endvidere hyppigt som lokkende broer over kløfterne, og
det kunne naturligvis være meget fristende at bruge en sådan snebro
til at skyde genvej, men desværre var det ikke dem alle, der kunne
bære, og mange brast, når man vovede sig ud på dem, så alle deltagerne måtte surres sammen med et reb, mens de i gåsegang vandrede af sted, for ikke at risikere, at en af dem pludseligt forsvandt,
slugt af isen og sneen.
På rejsens ottende dag begyndte den brave Habakuk at tabe humøret for alvor, efter at man om morgenen for første gang havde
set de fjelde, der var vandringens mål, og som han syntes lå altfor
langt borte. Han ville hjem med det samme, erklærede han, og
det kostede danskerne megen møje at få ham overtalt til at fortsætte turen, idet det ville have være den visse død for ham at
prøve på at vende tilbage alene. Samtidig begyndte alle deltagerne,
men især Habakuk at lide af sneblindhed, skønt de alle bar snebriller, og denne smertende, pinagtige sygdom sluttede sig nu til
de mange andre genvordigheder, rejsen havde været så rig på.
Men fremad gik det dog stadigvæk, skønt snestormene nu også
satte ind i al deres mægtige kraft og vælde, og den 24. juli om
eftermiddagen, på vandringens 11. dag, stod man omsider ved
foden af den nunatak, det havde været målet at nå. Alle trængslerne var glemte, og som Jensen Bildsøe skriver: »Denne golde Klippe
syntes os et Paradis i Sammenligning med, hvad vi havde seet i
den sidste Tid. Vi frydede os over de Planter, som fandtes, og for
vore Øjne var det en Lise atter at finde Hvile ved at see paa de
mørke Klippeflader.«
Indlandsisens grumme timersetter syntes imidlertid at være ble-

127

vet dybt krænkede over, at de usle menneskebørn havde vovet at
trænge sig ind i deres rige, for allerede dagen efter ankomsten blæste det op til en hylende snestorm, der i syv lange dage bandt Jensen Bildsøe og hans mænd til lejren, de havde slået ved nunatakkens fod. Provianten begyndte så småt at gå på hæld, så rationerne
blev mindre og mindre dag for dag. Til gengæld steg frygten
for, at sneen, der faldt uophørligt, ville gøre tilbagerejsen meget
vanskelig, om ikke umulig, og det var derfor med en dyb og inderlig lettelse, man efter en uges forløb endelig vågnede op til en
stille, snefri dag.
Det varede ikke længe, før alt var klart til opbrud, og den 31.
juli kl. 10 »forlade vi dette Sted, som vi først havde hilset med
saa megen Glæde, men nu næsten betragtede med Afsky efter at
have været lænkebundne derpaa i en Uge.« Hver ting har jo sin
styrke i sin begrænsning - også opholdet på en nunatak midt inde
på indlandsisen - i snestorm.
Hjemrejsen gik hurtigere fra hånden end oprejsen, og den 6.
august nåede man tilbage til kysten, hvor ekspeditionens konebådsbesætning, der havde tilbragt de sidste dage i ængstelig venten,
og som næsten havde opgivet håbet om at se deres nalagak, deres
herre og mester igen, modtog de hjemvendende med jublende begejstring. Begejstringen var dog ikke mindre hos de hjemvendende.
Den første danske vandring over indlandsisen var lykkeligt tilendebragt med store videnskabelige resultater som høst. Tretten
år senere, i 1893, løb den næste danske isvandring under løjtnant
Gardes ledelse som allerede nævnt af stabelen længere sydpå mod
lvigtut og Julianehaab. I denne rejse deltog foruden Garde selv,
en anden søofficer løjtnant Moltke samt Gardes rejsefælle fra den
store konebådsekspedition ti år tidligere, tolken Johan Petersen.
Garde havde forstået at lære af sine forgængeres bittert indvundne
erfaringer, så han undgik heldigt mange af de fejl, de havde begået, da han og hans to ledsagere begav sig ud på den fjorten
dages vandring ind over de hidtil ubetrådte landstrækninger, der
efterhånden blev »så øde, som man kun kan tænke sig dets Lige i
Sydens Ørkener. Forgjæves spejdede vi ud over den øde flade Snemark i Haabet om at finde en Nunatak eller blot en svag Forhøjning i Terrænet, men end ikke den svageste Afveksling frembød
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sig for Øjet,« sukker Garde i sin beretning om rejsen gennem ødemarkerne.
Det var de selvsamme ødemarker, nr. 84 nu fløj henover. Engang
imellem drev lave skyer frem under det jagende luftfartøj, så jorden forsvandt, og man havde en følelse af at være ene, ganske ene
på hele denne velsignede klode - i grunden en ganske vidunderlig følelse en gang imellem, blot den ikke bliver en vane. Time
efter time svandt hen, og da nr. 84 nåede ud til østkysten omkring Ikermiut, der ligger noget nord for den kendte isbræ Puissortok, der i sin tid havde forvoldt Gustav Holms roersker så
mange sorger og bekymringer, meldte tågen sig igen og dækkede
land og vand. Men ved bunden af den lange Mogens Heinesens
Fjord klarede det helt af igen, og det var fint vejr, da man nåede
frem til Skjoldungen, hvor landingen gik glat på fjorden mellem
myriader af store og små isskodser, der gjorde, hvad de kunne, for
at slå hul på pontonerne, men heldigvis uden held. 4 timer og 10
minutter havde turen taget fra Ivigtut til Skjoldungen højt oppe på
østkysten! For et halvt århundrede siden havde det taget Gustav
Holm den samme tid blot at passere forbi Puissortok.
Nordmændene fra stationen var overmåde hjælpsomme med at
få fyldt ny benzin på de slunkne tanke, og efter et kort ophold stak
84 påny i luften for et par timer senere at lande velbeholdent på
en lille indsø nær Angmagssalik, som man havde valgt til basis for
luftfartøjet under opholdet i denne egn, fordi isen gjorde start og
landing på fjorden udenfor meget vanskelig, ja, af og til endda
ganske umulig.
Nordstjernen var allerede ankommet for nogen tid siden, og nu
kunne arbejdet med fotokortlægningen fra luften, der var en af
de mange opgaver, ekspeditionen havde at løse, begynde. Dag ud
og dag ind, når vejret da tillod det, var nr. 84 på vingerne for at
gennemflyve de planlagte fotoruter. Frem og tilbage, frem og tilbage over de hvide fjelde og dybe fjorde for at fravriste det ukendte
land så mange af dets hemmeligheder som muligt i den korte
spand af tid, der stod til rådighed, inden efteråret holdt sit larmende indtog. Lidt ensformige kunne disse stadige flyvninger over
det ligesom stivnede landskab måske virke engang imellem, for
megen afveksling bød de ikke på, men til gengæld kunne landingerne i de isfyldte vande af og til være lidt for spændende, og
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flyveren skulle passe på som en smed for ikke at ramle mod en
eller anden næsvis isskodse, der bare lå og lurede på at komme til
at slå hul på de spinkle pontoner.
Da arbejdet i Angmagssalik-distriktet var færdigt, blev feltet
forlagt længere nordpå, dog ikke før flyverne den 8. august havde
budt den berømte amerikanske flyver Charles Lindberg og hans
unge frue velkommen, da de på deres kendte arktiske flyvning, der
havde til formål at undersøge mulighederne for at etablere en ·
regelmæssig postflyvning U.S.A.-Europa via isens kongerige,
nåede frem til Angmagssalik. Det celebre besøg skabte en behagelig afveksling i den sædvanlige arbejdets trummerum, men såsnart
deres luftfartøj var forsvundet som en summende guldsmed ud
over Danmarksstrædets vidder mod Islands fjerne kyster, kaldte
hverdagen igen med sin slid og møje, med regn og tåge og klare
dage.
Nu var feltet som sagt forlagt længere nordpå op til Mikis
Fjord, hvortil også Nordstjernen havde aset sig op for at passe på
sit lille plejebarn, der strejfede rundt deroppe ovenover klipper og
bræer og dybe dale som en flittig lille bi, og heroppe tilbragte
ekspeditionen da de sidste uger, før efterårets første varsler indfandt sig som et varsko om at holde op, mens legen var god.
Gods og grejer, og hvad man ellers havde liggende i land i depoterne, blev stuvet om bord i Nordstjernen og Kivioq, og da alt
var klar til afgang, blev Hvidbjørnen, der på dette tidspunkt befandt sig ved Islands vestkyst, kaldt over til Mikis Fjord for at
tage nr. 84 om bord igen og transportere det over til Reykjavik,
da man ikke ville udfordre skæbnen ved at lade det selv flyve den
lange strækning.
Den 7. september nåede Hvidbjørnen frem til østkysten og blev
lodset sikkert ind i havnen af nr. 84, der fløj foran og viste vej
gennem isen. Nu fulgte de sidste hektiske opbrudstimer, og allerede næste dag stod hele ekspeditionen ud til søs hjemad mod
Danmark.

9 På togt til Grønland.

XI
DEN SIDSTE AFTEN
Det var med en dyb sorg og inderlig vemod, flyverne og Nordstjernens folk så de kendte strande, der nu i så mange måneder
havde været deres lille verden, langsomt glide ned bag kimingen
agterude for tilsidst helt at forsvinde bag Danmarksstrædets grågrønne søer, for det er altid trist at sige farvel til noget, man er
kommet til at holde af.
Det var også med en dyb og inderlig vemod, vi året i forvejen
sagde farvel til Grønland, da tiden kom for Hvidbjørnen til påny
at vende næsen mod det lune vinterleje inde på Holmen i København, for vi var også kommet til at holde af Grønland og af de
mennesker, der levede deres måske noget primitive, men, dengang
i hvert fald, dejligt frie liv deroppe. Et liv, der på så mange områder var vidt forskelligt fra det, vi kendte indtil trivialitet i forvejen, og som det havde været såre forfriskende at slippe bort fra
en stund.
Vi havde benyttet de sidste fjorten dage af togtet til at sige pænt
farvel til alle de små kolonier og udsteder, der havde taget så
gæstfrit imod os sommeren igennem, når vi kom dansende ind til
dem efter den anstrengede tjeneste ude på revieret i Davisstrædet,
og lå nu i skibshavnen ved Godthaab klar til at sejle af sted.
Om nogle få timer skulle vi gå, skulle kaste fortøjningerne los,
hive ankrene hjem og stå til søs, medens maskinen begyndte på sin
evige, monotone sang, der fik hele det lange, lysegrå skrog til
at dirre i takt, som om det mumlede: »Hjem til mutter, hjem til
mutter!« Muligvis lød denne maskines dumpe sang allerede i
næstkommanderendes øren, så han blev endnu mere mørk i sindet
ved tanken om, at han snart igen skulle tiltræde sin permanente
post som næstkommanderende i det lille hjem i Vildandegade.
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Om nogle få timer skulle vi for sidste gang stå ud igennem den
krogede skærgård, langs Kokøernes vrimmel, forbi Avadtlek, den
yderste ø. Vi skulle se alle de kendte steder forsvinde, synke i
havet og bare blive tilbage som minder, mens vi selv stod ud til
den spændende sejlads gennem tågehavet, hvor isfjeldene langsomt
og sindigt vandrede af sted mod tilintetgørelsen, skønne, pragtfulde, betagende - i solskin og klart vejr, og uhyggelige, truende
og modbydelige, når kun en svag brusen gennem den gråhvide, vædedryppende uigennemsigtighed eller et svagt ekko af et skingrende
sirenehyl røbede, at en isbasse var på klos hold af os.
Vi skulle ud til de store ismarker, hvor isskodse efter isskodse,
gnistrende hvide, blå, grønne, violette dannede svømmende øer,
fantastisk formede, vuggende, nejende i den aldrig hvilende dønning. Snart lignede de kæmpestore svømmende isbjørne, snart svaner og skildpadder eller små dukketempler med strålende søjlegange, som bølgeslaget tålmodigt havde hulet ud i isen, dag efter
dag, måned efter måned på den lange vandring fra det fjerne,
ukendte Polhav.
Syd på skulle vi igen, rundt det stedse stormende Kap Farvel,
over det evigt foranderlige Atlanterhavs uendeligheder, hjemad
mod Danmark, der nu var ved at klæde sig i alle efterårets skønne,
flammende farver.
De fleste af os, der ikke var belemrede med vagt og anden kedelig
pligt, havde tilbragt denne sidste dag på Grønland med en munter
dansemik i seminariets gymnastiksal, der så så hjemlig ud med alle
sine ribber og klatretove, at man godt kunne have troet sig hensat
til en dansk landsbyskole, hvis ikke alle de glade, farvestrålende
grønlænderinder havde fortalt noget andet.
Timerne gik, altfor hurtigt, som festens timer desværre som
regel har for skik, til violinen, vi dansede efter, sang sin sidste
sang, og vi måtte af sted ned til skibet. Vi sagde et sorgblandet farvel til alle vore mange, gode venner med højtidelige løfter om at
komme igen næste år - man lover jo så meget i letsindige øjeblikke - og satte kursen ned mod skibshavnen sammen med nogle af
vore små danseveninder, der fulgte os på vej ad den bugtede stenede sti, der førte frem over de stengrå, mosklædte klipper. Vi hoppede over en lille rislende bæk, der ivrigt søgte ned i lavningen,
men pludseligt opdagede vi, at Den Bette var blevet borte. Han var
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løbet vild, blev vi enige om, skønt han dog havde en smuk lille
lods med sig, den ranke, brune Kretora, der burde kende vejen,
og da vi andre, mere adstadige, var kommet op på fjeldkammen,
hvorfra man kunne se ned i skibshavnen, blev jeg tilbage sammen
med en anden, lille danseveninde, der hed Cicca, for at passe flygtningene op og få Den Bette med om bord, så han ikke blev agterudsejlet. Det ville være skrækkeligt, hvis han gjorde det, for så ville
vi andre få mange flere sure vagter at passe på vejen hjem over
Atlanten.
Vi satte os ned på en naturlig stenbænk tæt ved en varde, der var
rejst som en slags vejviser om vinteren, når sneen viskede alle
spor ud. Hist og her i klipperevnerne groede det grønt. Små, røde
lyngblomster voksede frem til et spraglet tæppe, og nede i en dal,
hvor en sidste rest sne var ved at smelte, var mosset gulliggrønt af
fugtighed. Dybt, dybt under os dukkede skibshavnen frem, krystalklar og gennemsigtig, så man kunne se det gule sand på bunden lige
ved bredderne.
Fra Hvidbjørnens dæk lød der klingende musik op til os. Vagtmandskabet, der ikke kunne være med til dansemikken i land,
havde heller ikke kedet sig den sidste dag i Godthaab, kunne man
forstå. Matrosernes hvide huer og pigernes spraglede dragter og
røde, blå og hvide kamikker gled sammen til et broget hele og
sceneriet om bord lignede oppe fra vort høje stade en palet, hvorpå
farveklatterne var blevet levende og nu holdt fest.
Det var blikstille, som vi sad der og så ud over landet. En ravn
fløj østover med lange, tunge vingeslag, kulsort mod den blege,
blågule himmel. En flok ederfugle lettede ude på søen hinsides
havnen, og henne på en enlig klippeblok lidt fra os sad en lille
snespurv og vippede koket med halen, mens den interesseret betragtede os to menneskebørn.
»Silja ajungila,« sagde jeg med min bedste grønlandske accent.
Det betyder på rigsdansk, at det er dejligt vejr. Også på Grønland
kan man nemlig begynde en konversation med at snakke lidt om
vejret, og jeg syntes, jeg måtte sige noget, efter at vi i længere rid
havde siddet tavse og bare set ud over den blinkende fjord, hvor
et par miniatureisfjælde svømmede nok så uskyldigt rundt, mens
fem små prikker viste, at ligeså mange kajakker var ved at rejse
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hjem til udstedet på Håbets Ø, hvor Grønlands apostel, Hans
Egede, landede i året 1721.
Lille Malene, hvis navn endnu vækker bitre minder hos mig,
kuplede sig brunrød over en græsgrøn dal, hvorigennem elven,
jeg kendte så godt fra min berømmelige fjeldtur, strømmede som
et skinnende sølvbånd, indtil den tilsidst endte sin færd i et brusende vandfald, hvis kogen man netop anede gennem aftenens stilhed.
Bagved Store Malene strakte Hjortetakken sig snetindrende op
mod den skyfri himmel, og langt imod nord blånede Sadlens
kæmpekrop, som ville den skænke mig et sidste, skønt minde fra
Godthaabs pragtfulde omegn. Kangeklandets buttede knolde tegnede sig som skarpe, sorte silhuetter mod solnedgangens purpur, og
nede mod syd svømmede Hundeøerne rundt på horisonten.
»Silja ajungila,« gentog jeg for dog at sige noget.
»Ak, ja,« svarede hun smilende og sank igen tavs tilbage i beskuelsen af det storladne landskab.
Jeg sad og kiggede lidt på hende. Hvor var hun dog spæd og
kvindelig, som hun sad der og foldede hænderne omkring knæene,
en lille nipsgenstand i en lilla silketimiak, der omkring halsen og
håndleddene var kantet med de blødeste, fineste blåræveskind. Solnedgangen spejlede sig i det dristigt komponerede farveglade mønster i hendes perlekrave, alle grønlænderinders stolthed, digtet som
den er - eller måske snarere var, for også den er vist veget for
civilisationens standardmoder, der er ens fra Pol til Ækvator i de lange mørke vinteraftner i tranlampens lidt flakkende, men i
grunden rigtig hyggelige skær. Det hvide og røde broderi på hendes benklæder fremhævedes skarpt og dog diskret af det gråsorte
sælhundeskind, de var lavet af, og på fødderne bar hun knaldrøde
kamikker kantet foroven af blændende hvide blonder. En lille,
levende dukke lignede hun bestemt, som hun sad og så ud over
landet, ud over de første huse i kolonien, ud over Islandsdalen, hvor
tørverøgen fra de hundreder af sommertelte steg blåhvid op i den
stille klare luft. Hun lignede egentlig mere en lille, forklædt europæisk pige end en grønlænderinde, og kun den varme, brune lød,
som en digter, - det var dog ikke Den Bette - engang har sammenlignet med den allerædleste havanatobak, røbede hendes eskimoiske afstamning. Det sorte, lidt stride hår var samlet i en enkelt
knude bag i nakken, for det er meget længe siden, grønlænder-
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inderne, i hvert fald på vestkysten, har gået med den berømte
»top«, som deres »formødre« før dem havde gjort det gennem
mange, mange generationer. Den blå strikkede hue havde hun
taget af og lagt ved siden af sig i mosset. Hendes sorte øjne var
bløde og dybe. Strålende klare kunne de være, men nu lå der et
eget vemodigt, fjernt blik i dem, mens hun så ud i vesthimlens
flammer.
Det kneb lidt med at holde samtalen gående, mens vi ventede på
de to flygtninge. Mit grønlandske ordforråd var stærkt begrænset
og bestod hovedsageligt af »lidt om vejret« og lignende åndfulde
emner og til et enkelt »asavakit», hvad der kan udlægges som et
»Jeg synes, du er mægtig sød.« Det er jo noget af det første, en
sømand lærer på et fremmed sprog, og Cicca var på sin side øjensynlig meget bange for, at jeg skulle smile ad hendes danske tale,
opvokset som hun var i et lattermildt folk. Hendes brunede kindet
rødmede synligt, når hun bare sagde det allermindste, og det var,
som om hendes sorte øjne lidt ængsteligt spurgte: »Mon det nu
også var rigtigt?«
Men efterhånden fik jeg dog lokket ud af hende, at hun havde
været med blandt dem, der havde sunget så betagende smukt ved
en stor fest, kolonien havde holdt et par dage forinden, da afskedsfesterne for Hvidbjørnen begyndte.
»Det var denne sang,« sagde hun ivrigt og nynnede klingrende
rent og spædt et par enkelte strofer ud i den store stilhed. Den kendte melodi lød så underlig fremmedartet her i disse omgivelser på
det ligesom lidt gurglende sprog.
»Du synger godt, Cicca.«
»Kujanak - tak,« smilte hun glad tilbage, for små grønlænderinder er ligeså glade for at blive smigrede, som deres europæiske
søstre er det. Nå, det hører vel også med til det, man kalder det
evigt kvindelige. »Det siger provsten forresten også, at jeg gør,«
fortsatte hun, »og Elias, min forlovede nede i Frederikshaab.«
»Han er kateket dernede,« føjede hun højtideligt til og nikkede
sydover. »Det er langt, langt borte - den vej.«
Et skingrende sirenehyl jog pludseligt gennem den stille aften.
Det var »Mester«, der var ved at prøve »tudehornet« før afgangen. Det var vist på høje tid, vi kom om bord. Jeg kiggede ned i
skibshavnen. Alle Hvidbjørnens gæster var allerede kommet i
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land og sad nu som en levende blomsterbuket op ad fjeldsiden for
at se på, at skibet gik, men af Den Bette var der stadig ikke noget
spor. Han var som sunket i jorden.
»Hej, Bette! Kom nu! Klokken er mange, og man venter os sikkert med længsel,« sang jeg ud.
»Hej !« lød det ungdommeligt overmodigt tilbage fra en kløft
lige i nærheden, hvor klippen var blevet sprængt i stykker af
frosten, og et øjeblik efter så vi to skikkelser komme hen imod os
derfra. »Her har vi været hele tiden,« sagde bæstet med det mest
uskyldige ansigt. »Vi sad blot og ventede på jer.«
Det var unægteligt en meget dristig påstand, men der var ikke
tid til at afgøre sagen på stedet, for man kunne se, at »Mester«
nu var begyndt at røre maskinen, så det kunne ikke vare lang tid,
før der blev blæst »skytrulle« om bord, og det ville være en meget
alvorlig historie, hvis vi manglede ved mønstringen.
»Farvel, små veninder, og tak for i sommer,« sagde vi begge
og trykkede de spinkle, brune hænder, pigerne rakte os.
»Inuvdluaritse,« svarede de tilbage, grønlændernes stemningsfulde ord for farvel. »Inuvdluaritse.«
Og så vendte de sig om og gik med armene korslagte over brystet tilbage ad den bugtede, stenede sti, tilbage til kolonien, hvor
hverdagen nu ventede.
»Inuvdluaritse. Det er i grunden et smukt ord, vemodigt som
selve afskeden, ikke sandt, Bette?«
Men han stod bare og så efter de to slanke skikkelser, der var
ved at hoppe over bækken.
Få timer efter kastede vi fortøjningerne los og stod ud af havnen
bort mod Davisstrædet, hvor vort virke nu var til ende. Fra skibets
duvende dæk så vi, som så mange af orlogsflådens folk før os
og så mange efter os har gjort
hvorledes Grønlands stejle, stolte tinder
bag horisonten svandt og blev til minder.
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