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1 min Afhandling om Grønlændernes Fange - Redskaber ved Sæl
fangsten, som findes indfort i Selskabets Skrifters 5te Binds edet 
Hefte, lovede jeg p. 129. ar ville i en anden Afhandling give 
Efterretning om deres Fange - Redskaber ved Landdyr- Fugle- og 
Fiske - Fangsten. Med Selskabets Tilladelse opfylder jeg nu det
te mit Lofte, og bliver da nærværende Afhandling ar ordne i 
3de Hoveddele: I. Landdyr - Fangsten. II. Fugle ■ Fangsten, og 
III. Fiske-Fangsten.

I.
Landdyr - Fangsten og dertil henkóvende Redskaber.

Landdyr - Fangsten har aldrig været saa berydelig for Grøn
lænderne, som Sælhunde - Fangsten, men dog tilforn betydeligere,

)

end den nu er, da Landdyrene ere bievne saa faa og fordrevne, 
siden Skydegcvæhrerne bleve indförte ved de Danskes Ankomst ril 
Landet. De Landdyr, man havde, og endnu tildecis har, ar ef- 
tersætte, ere især Rhcnsdyret (Cervus Tarandus), Field - Ræven

Vide Set. Skr. VI Deel. II Hofte 1816> G g
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(Canis Lagopus) og den hvide Hare (Lepus variabilis)*).  Thi 
Hvidbiornen (Ursus maritimus) er mere at regne til Söe- end Land- 
dyrene, da den meest opholder sig paa Isen, saavel den faste lis 
•om Drivisen, og svömmer fra en Iisflagge til en anden for at 
giöre Fangst, og kun, naar Drivisen kommer nær under Lander, 
pleier undertiden at srige op paa Landet, hvorfor og til den 
gierne anvendes samme Fangeredskaber som til Sælhunde og an
dre Söedyr, og især dræbes den strax med den store Lentze**)  
af flere i Selskab og helst naar de træffe den svömmende, thi 
paa Isen holder den ofre længe ud og bryder mange Lentzer 
for Grønlænderne ; derfor, naar de træffe den paa Isen med Hun« 
deslæde, slippe de Hundene lös til Hielp at forfolge den, og 
imedens den mod dem forsvarer sin Bag ved at sætte sig til 
Modværge, giver den sig deslettere til Friis for Jægerne, som 
da faae Held til at lentze den***).

•) Denne har jeg i min Fauna grönl. p. 25. Spec. 25. beskreven under 
Navn af Lepus timidus, fordi jeg troede, at den i det væsentlige 
var een og samme Art, som den almindelige Hare, og kun at an- 
see som dens Varietæt, men, da andre siden have sat den for sig 
selv, som et særskilt Species under det Navn variabilis, vil jeg og 
fdige dem heri, og gierne lade den beholde dette Navn, skio’nt
det ikke just passer paa den grönlandske Hare, der stedse er hvid 
baade Sommer og Vinter, og derfor snarere tilkom Navnet albus el
ler candidus.

**•) See min forrige Afhandling paa anforte Sted p. 167. flg. 9.

***) Som det forestilles i Egedes grönlandske Naturel • Historie paa en 
Kobbertavle ved p. 45,
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Hvad Rævefàngstcn angaacr, da har jeg allerede derom 

meldet i min Beskrivelse over Field - Ræven*)  og kan her forbi- 
gaae, saa ar kun rester angaaende Rhensdyr- og Harejagten. Til 
den brugde de fordum et stort Slags Flitsbue, som nu er bieven 
fortrængt af Bosser, hvor disse kunne haves, som Tilfældet er 
i Nærværelsen af alle Colonierne, hvorfor den siclden forekommer, 
og kan ansees som en Antiqvitet, uden i de fra Colonierne længst 
bortliggende Egne Nord og Ost paa Landet ; Men denne Bue er 
dog heel kunstig sammensat, saa at den fortiener omstændelig 
Beskrivelse med sit Tilbehör**).

*) Nye Samling af Selskabets Skrifter 3<3ie D. p. 444. og folgende 
med hosfoiet Kobber.

Thi Crantzes Beskrivelse over denne Bue i lians Hist, von GrönL 
i. p. 194. er alt for kort og ufuldstændig.

Gg 2

Hele dette Jagt-Redskab med sit Tilbehör kalde Grøn
lænderne under eet med det Navn Pissiksisak, og bestaaer af 3de 
Hoveddele: A. Buen, B. Pilen, og C. Koggeret, hvilke jeg hver 
for sig maae beskrive.

A. Flitsbuen selv (Fig. 1) kaldes Pissikse o: den som 
skyder ud (af Pissikpok, skyder eller træffer med en Buepiil; 
fordi det er den, der giver Pilen sin Kraft at skyde Dyret), og 
bestaaer igien af 3de Stykker: a. Buetræet, b. Strengen og c. 
Strammetiinerne.

a. Buetræet (Fig. 1, a.) kaldes Pissiksib Kerssukta o; 
Buens Træeværk (af Kerssuk, fældet Træe) , er næsten ret ud og 
kun lidt böiet, giort af et Slags rödagtigt, stærkt boieligt, Fyr-

»B1 • ; t JO . \■ i tji. r'j ‘ ’ 1 li- 7?' Off*  . A . > • [7 ■» 



rerræe kildet Ikkck*);  Længden er if i sf Al, Breden i*  Tom. 
og næsten ligesaa tyk, oven til flad, neden til buglerund ; Paa 
hver Ende er fastsat et Stykke Been eller Horn, der har en 
Knap som et Hoved og er indklöftet ved Siden, kaldet Innur- 
saursak (af Innursak, en Menneskeligning), men Knappen selv 

' (fig. i , cc) kaldes Nokarsarbik □: Strækkesredet (af Nokarpok, 
’strammer, strækker), fordi dette Endebeen, som er inden i

*) Som blant flere Slags Drivetræe kommer drivende fra Soen med Driv
isen, rimeligviis sammesteds fra, som jeg om den har giort sand
synlig i nye Samling af Selsk. Skrift, ßdie D. p. 79. og folgende.

•*) Hvad Senetraad er, og hvorledes den forfærdiges, har jeg forklaret 
i min Afhandling om de Grønlandske Sæle i Naturhistorie Selsk. 
Skrift. Jste Bind p. 139, lo.

4**)' Hvad disse ere, og hvoraf giöres, har jeg forklaret i næstanforte 
Skrift i iste Binds adet Heftç p. 15 t.

huult, hvori Buetræet er stukket og tilnagler, tiener til at bin- 
;'de Srræng og Strammeline omkring, og er endnu til mere

Standhaftighed omvunden midt paa med een af Stramelinerne, 
der akilfes fra de andre at giöre en Lykke heromkring (fig. i, bb).

b. Buestrcrngcn (Fig. i. d), der kaldes Nokartak o: det 
Strakte, er af mange omflettede Senerraade **),  der skilles ad ved 
Enderne, for at giöre 2 Endelokker at slaae omkring Knappene, 
men, naar Buen skal staae slap, bruger man en ¿die længere 
Lokke, som er föiet til Enden (fig. 1, e).

c. Strammelinerne (Fig. 1, f) kaldes Kyak, ere paa Byg
gen af Buetræet, omtrent 12 i Taller, af flettede Senetraade el
ler Kobbe-Remme***)  langs hinanden, men deles ad ved Enderne 
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og gaae uden om Knappene, tiene til at holde Buetræet altid 
stramt, og 2 af disse Liner ere længere end de andre til oven- 
meldte Erug at vindes om Midten af Endebenet*).  Bindselet, 
kaldet Kclernera (af Kclerpok, binder) bestaaer af andre Senetraa- 
de paa tvers over Srrammelinerne paa begge Sider af Midten mod 
Enderne, for hvilke ere giorte Indskiæringer i Træer, da de 
tiene til at holde Srrammeliinerne samlede, at de ei skulle ad
spredes uden for Træet (fig. 1, g); fra disse gaae atter andre 
paa langs og forene sig med Strammelinerne til at stramme paa 
ny (fig. i, h); uden om dem alle ere tyndt vundne enkelte 
flettede Sencrraade, kaldte• Nervngee □: dets Baand, som holde 
alting tæt ved Træer (fig. 1, i).

*) Crantz siger vel 1. c., at de giöres af Fiskebeen, men dette érin-igtigt.
\ **> See min Afhandling i 5 te Binds 2det He ft o. p. 159, I.

B. Pilen (Fig. t) kaldes Karksok o: den som sprænger 
eller giör Hul, og bestaaer af a. Skaftet b. Filtrene c. Benet og
d. ffrnet. Pilens Længde retter sig efter Buen, dog gierne 

Alen.

a. Skaftet çfig' 2, a) kaldes Karksub Kerssukra d: Pilens 
Træeværk , giöres af ct Slags let og hvidr Drivetræe kalder Unar- 
sivik, der ligner Gran**),  for at kunne være let til at fare igien- 
nem Luften; der er tyndt og trindt med en Klöft i Enden, kal
det Erka o: dens Mundvig (fig. 2, b), som sættes over Bue-

.«trængen. .

b. Filtrene, Sulluee (fig. 2, c), ere gierne Kavnefiære, 
som sidde paa Skaftets överste Ende, til hver Side een, og ere 
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med begge Ender bundne fast ved ryndt Fiskebeen eller Senetraad ; 
Disse Fiære holde Pilen i lige Stilling i Luften.

e , ' . » , . > ». t ■ - • • • • * > *

*) Sammes Tilberedning har jeg viist i Naturhist. Selsk. Skr. 1. e. p. 149.

c. Benet, kaldet Nåkok (fig. 2, d.) er af Rhenshorn, maa- 
delig langt, fladtrindt, hvori Endejernet sættes; det er indstodt i 
Skafret i et Endehul, kaldet Nakolerbia, og omvunden med et 
Bindsel af Fiskebeen, Nervngee, (fig. 2, e.). Paa Siden af samme

■ ' 
ere Modhager, Akingee, (fig. 2, f.) til ar holde tilbage i Byttet, 
enten kun 1 eller 2 paa een Side, eller'3» hvoraf 1 paa den an« 
den Side, men ogsaa undertiden 7 alle paa een Side.

d. Jernet> kaldet Ullunga (fig. 2, g.), er fladt, spidst, tre
kanter, skarpt, undertiden af Messing; der er sat fasr i en Klöft • 
i Nakok, og'tilnagler, da saadan Klöft kaldes Ullulerbia,

C. Koggeret kaldes Pôktak (Fig. 3.), er syer af sort Sæl
skind, Erisak, som kan holde Vand ude *),  og tiener saavel for 
Pilene, som Buen og Madposen. Dets ovcrste længste Deel (fig. 
3, a.) kaldes Pissiksim Inna o: Buens Sted, fordi det tiener egent
lig for Buen at ligge i; men Aabningen i den ene Ende, Mangu- 
lerbik o: Indourtesredet (fig. 3, c.}, er tilfælles ogsaa for Pilene; 
Dets nedersre Deel (fig. 3 , b. b.) kaldes Karksum Inna 0: Pilens 
Sted, fordi Pilene der ligge, samme lober i eet med foregaaende. 
Dertil kommer Takoarbik, Madposen, der sidder paa Siden, som 
en Parronraske (fig. 3 , d.) og hænger paa en liden Pind oven til 
(fig. 3, f.) Ogsaa er oven til anpasset en Rem at bære alting i 
over Hovedpanden, kaldet Nangmaut (fig. 3, e.) ; thi Gronlænderne 
bære gierne deres. Dragter saaledes.

I
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Med denne Flitsbue skiöd man Rhensdyr og Harer, da man 
enten eenlig stial sig paa dem, og kunde paa lang Frastand træffe 
temmelig vist, eller og, naar Dyrene vare mange, man anstillede 
en Klappejagr, da Qvinder og unge Folk omringede dem, og paa 
dé Steder, hvor ingen Mennesker vare posterede, satte man op- 
stiltc hvide Kieppe med en Græstorv paa ril Skræmsel; Saaledes 
jagede man dem enten til Mandfolkene, som laae i Skiul bag op« 
rettede Steengierdcr, kaldte Tellut o: Skydeskiul, (der endnu vises 
hist og her, som blotte Mindesmærker om saadan Jage, og hvoraf 
man tillige seer, hvor nær Rhensdyrene da have været Söekanten 
frem for nu) fra hvilke Skiul man da skiöd Pilene i dem ved de
res Forbifart*),  eller og man drev dem ud i store færske Soer, 
hvor da Mandfolkene i deres Kajakker forfulgde dem med deres 
Söepile **)»

Hai •en have de ellers undertiden været behændige nok til at 
lure sig paa, medens den sov i sit Lcie, og da stenet den til Dö- 
de. Andre fange dem og med en Snare hængende paa en Snor 
som to Personer fore imellem sig, og anpasse samme over dens 
Hoved, hvorved den enten qvæles eller gribes i dem Forvirring; 
dog dette skeer siclden.

II.
Fugle-Fangsten og dertil henhortnde Redskaber.
Til Fugiefangsren vide Grønlænderne forskiellige Midler at 

bruge, andre til Landfuglene og andre til Söefuglene, Landfuglene 

*) En saadan Klappejagt sees afbildet hos Egede 1. c. ved p. 33.
**) Harpuner og Lentzær (see min forrige Afhandling i Selskabets Sk»

5 B. 2 H. p. 131 og 166.
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ere dog kun faa, og stiges ikke meget, saa ar denne Fangsr bliver 
heel ubetydelig for dem. Fiskeørnen (Vulrur Albicilla) blev forhen 
skudt med nysbeskrevne store Flitsbue, enten naar den sad stille 
at hvile sig og nian kunde stiele sig paa den bag en höi Steen, 
eller ved at forfølge den, naar den svævede over Fieldtoppene, 
da det 1er kunde skee, medens den længe holdt sig stille i Luf
ten. Falkene (Falco rusticólos, fuscus og Islandus), Uglen, (Strix 
Nyctea) og Ravnen (Corvu's Corax), skiöd man ligeledes fordum 
med Flitsbuen.

Til Örnen brugde man endnu 2de andre Fangemaader : 1) 
Min grov om Vinteren er bredr Hul i Sneen, hvori lagdes Fode 
for den, og rundt om Kanten paa Hullet anpassedes en Snare af 
Kobberemme eller Fiskcbeen, der skiuldes med tynd Snee, og 
trak den sammen om Benene p.ia den, naar den satte sig i Hul
ler for at æde; Saadan Snare kaldes Kellorartout, (af Kcllorartor- 
pok, fanger med Snare). 2) Man gav den saameget Spæk, den vil
de æde, da den inden at ende den gdie Kobbe Spæk blev saa mat, 
it man kunde gaae ril den og slaae den ihiel ; dog da dette var et , 
kostbart Fangemiddel, brugdes det kun, naar Ornene samlede dem 
af Hunger i Flokketal, og srörre Skade kunde befrygtes.

Til Ravnen brugdes og den samme Maade, som til Ornen, 
tt snare den i Sneen; Men andre giorde sig en Hule i Sneen, 
hvori de satte sig, og tillukte med tynd Snee over sig, lagde der 
oven paa et let Stykke Lokkemad ; Naar da Ravnen satte sig at 
æde paa den tynde Snee, gik dens Kloer igiennem, og Mennesket 
i Sneehulen greb den om Benene.



Men disse Fangcmaadcr bruges nu sieldcn , siden Bösscn er 
kommen i Brug, der gieldcr isteden for dem alle, og skaffer vis- 
scrc Bytte*

Rypen (Tetrao Lagopus), som den eneste Landfugl man 
giör sig nogen ret Umage for, veed man behændig at fange med 
cn ordentlig dertil indrettet Rypesnare, kaldet Nigartout (af Ni- 
gartorpok, fanger med Snare), som bestaaer af en lang flettet Se- 
netraadsnor, i hvis Midte er anpasset 3^4 sniaa Snorer, kaldte 
Nigak, som opbindes til Hovedsnoren ved fine Srraa, at de skulle 
ei lobe sammen af Vinden, men dog ei være fastere hæftede, end
at de jo let kunne frækkes löse; Saadan cn Snare behængt Snor
have ade Personer imellem sig, og med et got Syn, som de gier
ne have, söge de at faae passet en af de smaa Snarer over Hovedet 
paa Rypen, som ei begriber, hvad det er, og staaer kun og dreier

I

frem og tilbage med Hovedet; naar man nu mærker, at Snaren
er kommen ret over Hovedet, giver den ene Person Slip paa Sno
ren, og den anden haler til sig, da Rypen, ved at ville flyve, 
trækker Snaren ud, bryder Straaet, hvorved den var hæftet, og 
qvæles. Denne Maade bruges endnu, og jeg bar selv været 
med at snare Ryper saaledes; det er en fornoielig Fangst og ci
saa vanskelig at iværksætre, saasom Rypen til visse Tider om Vin
teren cr meget spag og lader sig vel komme nær, thi jeg har end
og ofte med min Flint maattet gaae noget tilbage, for ei at mas
sky de den, naar jeg var paa Jagt*

Andre der forekommende smaa Fugle, som: Lapjpurven 
(Fringilla lapponica), *Snrcfuglen  (Emberiza nivalis), Sisseroniken (Frin- 

Vid. Sd. Sir. VI Deel. II Hafte 1816. H h



gilla linaria) og Steendolpen (Motacilh Oenanthe), finges kun af 
Born, især naar de mod Vinteren komme paa deres Flyttercise 
ned til Husene, og da paa 3de Maader: 1) ved Snarer af de smaa 
hestehaarlignende Fryndser, der sidde om Hvalbardernes Rand, 
hvilke de anpasse i Engene over de (Jrter, hvis Fröe de söge, 
eller paa smaa Græstorve og roppede Stene, hvorpaa er lagr en 
Regnorm ril Lokkemad for Sreendolpen, hvori Fuglen da bliver 
hængende med Fodderne. 2) Ved at giöre en ophöiet Kreds, hvis 
Midte de opfylde med smukke grönne Urter, som Fuglen pleier 
at söge, men om Randen anlægge en större Snare af Fiskebeen 
med en Line at trække paa, naar de see Fuglen i Midten, og saa- 
lcdcs snærer den om Fødderne. 3) De skyde dem og med smaa 
Flitsbuer, der næsten cre som Europæiske Borns, og med hvilke 
de grönlandskc Drenge skyde temmelig vist; Pilen dertil bar et 
spidst Jern eller Been i Enden, og i Buetræet er et Löb for den 
at skydes frem i ; Strengen er af Senetraad og isteden for Stille
pind bruges Fingrene at skyde den op med.

Men Stiefnglene ere desflere og for Grønlænderne vigtigere, 
hvorfor de og ril deres Fangst have udfundet kunstigere Redskaber, 
Især kommer her i Betragtning deres Sticfuglepiil, kaldet Nugir, 
hvilket Navn den har tilfælles med en Snor at trække noget paa 
(af Nugipok, trækker noget paa en Snor, Traad etc)-, fordi man 
ved at træffe Fuglen med denne Piil ligesom trækker den derpaa, 
da den bores igiennem og ofte kommer ril at sidde langt op paa 
Pilen*).  Dens Hoveddele ere 4, nemlig: 1. Skaftet. 2. Pilenselv.
3. Sidepilene og 4. Kastetraei.

*) Crantz kalder den urettelig Nuguit i sin Hist, .von Grönl. p. 196. og 
hans Beskrivelse over den med Figur er tildecis urigtig.
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ï. Skaftet (Fig. 4, a - h) cr af Træe, som er let i sig og 
dog ci for aabent til at trække Vand, nemlig: Unarsivik*).  Dets 
Længde og Tykkelse er ubestemt; Sydlændingerne have gierne de 
störsre. Det er trindt, dog i Midten, hvor Sidepilene ere anpas- 
sede, noget rykkere end mod Enderne. I överste Ende er et li
der trindt indhulet Rhenshorn - Stykke indsat., kaldet Kakkogeksak 
0: noget ar gnave i, da Kastetræet deri har sin bevægelige Gang 
(fig. 4, a.). Tæt under samme er Skaftet bredere udrundet som 
et lidet Hoved, kaldet Niakuta, (af Niakok, et Hoved) for at 
skaffe Kastetrteet fri Gang, og er gierne eet Stykke Træe med 
Skaftet selv (fig. 4, b.); Stedet tæt neden for samme (fig. 4, c,) 
kaldes Kakkoga o: det paagnavede, fordi Kasterræet der har sin 
Plads og Paagnavning med sin inderste Huling. Den Deel af 
Skaftet, som er neden for Sidepilenc og nærmest ved Pilejemcr} 
kaldes Sioa o: dets Front, fordi den vender forud (fig. 4, d.).

2. Pilen selv kaldes ved Colonierne Pilejcrn, fordi den for 
det meste er afjern, og kiobes ved Handelen ; den er trind og maa" 
dilig spids (fig. 4, c.); for Beseilingcn brugde man den af Been 
(fig. 5»)> og bruger den endnu, hvor man er langt fra Colonier- 
ne. Med Pilejernet har det sig ellers i Henseende ril Navn, Stör- 
relse og Modhager (fig. 4, f.), som med Kastepilens**);  Modha
gerne holde imod, at Fuglen ei kan faae Pilen slidt af sig; Been- 
pilen har og en Modhage, (fig. 5, a.), men kortere og tykkere,

*
*) Jevnfö’r heroin 5te B. idet H. p. 159.

♦*)  Jeyhför min forrige Afhandling i Selskabets 5 Bind 2 Hæfte pag. 
160, 2.

H h 2
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saivelsom Pilen selv, der er mere plump end den af Jern*).  Pi
len bankes ind i Skaftets nederste Ende, og saadant Hul kaldes 
Mangulerbia □: dens Inddrivelses Sred (fig. 4, g.), men, paa det 
Træet ei deraf skal sprække, og at Pilen kan sidde paalidelig, er 
det forst ombunden med Fiskebeen paa Skaftets Ende (fig. 4, h.), 
hvilket Bindsel kaldes Nervnga, og dets begge Ender ere dybt 
indskaarne i Træet; fra dette Bindsel gaaer et tyndt Srykkc Fiske
been, kaldet Pitivta o: dets Line (fig. 4, i.), som er giort fast 
oven for Sidepilene paa Kakoga (see oven for under Skaftet) med 
ct Bindsel af nysmeldte Egenskab (fig. 4, k.), og Linen er med 
begge Ender stukken ind under hvert Bindsel; Den tiener til, om 
Skaftet blev brudt, da at holde begge Dele samlede, saa Jernet ci 
skulde synke, men flyde op ved Skafter.

3. Sidepilene kaldes Air, ere 3 à 4, korte, anpassede paa 
Skafters Sider lidt over Midten og henimod Pilejernet (fig. 4, 111 
og fig« 6«), °g krumme ud til Siderne, fordi de ere bestemte til 
at fange Fuglen op, om den egentlige Piil skulde slaac Feil. De 
cre helst af Rhenshorn eller Been, have hver paa den inderste Side 
3 à 4 Modhager (fig. 4, m. og fig. 6, c.) af Egenskab med den, 
som findes paa den forommeldre Beenpiil (fig. 5, a.). Paa det 
Sted, de sidde, ere indgravne i Skafret ligesaamange dybe Furer, 
kaldte Alergvee, der gaae skiævt ind i Træet, at Sidepilene der 
kunne indstikkes og sidde fastere under der modstaaende Træe; 
derfor ere og Enderne aflange, spidse og krumt afpassede, da saa-

*) Crantz siger 1. c., at den har kun een Modhage, ventelig for at skil
le den fra Kastepilen med 2 Hager, men det er ugrunder, da begge 
Slags have een og flere i Flæng.
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dan istandgiort Ende kaldes Kingarnera (fig. 6, a.) og har mange 
smaa Huller, hvorigiennem den bindes fast (fig. 6, b.); Disse Si
depile ere fastbundne til Skaftet paa 2de Steder med Senetraad 
nogle Gange flettet; Det forste Bindsel ganer omkring de överste En
der meget stærkt, da de endog binde Kingarnera inde i Hullerne 
Alergvee, og til större Styrke er for Enden indfletret i Senetraa- 
den ct tyndt Stykke Fiskebcen, som noppe bliver synligt, hvil
ket Bindsel kaldes Kemckejutei (fig. 4, n); Det sdet Bindsel er 
længere ud over Midten af Sidepilene, da Scnetraadene flettes om 
hvert Horn især, desuden ind i hverandre paa adskillige Maader, 
efter Grønlændernes sædvanlige Behændighed, og kaldes Aliutci 
(fig. 4, o.).

4. Kastetræ&t, kaldet Norsak, bruges til at kaste Pilen fra 
sig med, naar det med sin krumme Hage i överste Ende anpas- 
ses i Pileskaftets Kakogeksak (see oven for) og anlægges med sin 
hule Rende paa det trinde Skaft; Det er af samme Beskaffenhed, 
som Kastepilens, da man bruger eet og samme Kastetræe til begge 
Slags Pile*).

See hvilken Mechanismus Nødvendigheden har kunnet lære 
et ellers dorskr Folk, og ligesaa vittig er denne Piils Brug; Thi 
herved maae iagttages adskillige Haandgreb, i hvilke de ere tem
melig udlærte. Brugen deraf skeer ellers omtrent paa samme Maa- 
de, som ved Kastepilens Brug**),  kun med den Forskiæl, at der

*) Jevnfor min forrige Afhandling 1. a. p. 164, 6.
**) Som sammesteds p. 164. er ommeldt og jeg derfor finder overflødigt 

her at igientage.
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maatte Sideblæren være opvendt, men her Strækkelincn, for at 
holde Pilen desbedre i Ligevægt, naar man hæver den, og at man 
kaster denne Piil höiere i Veirer end Kastepilen; Har en Fanger 
begge Pile liggende for ved sig paa Kajakken, saa ligger Soefugle- 
pilen paa venstre Side med Enden op til Kajakstolen.

Men ikke alle Söefugle kunne fanges med denne Socfugle- 
piil ; Det skeer kun især med dem, som pleie at dykke under 
Vandet for at söge deres Föde, og med nogle af dem vanskeligere 
end med andre. De Söefugle , man meest fanger dermed , cre 
Eddcrfugleiie (Anas mollissima og Anas spectabi 1 is), Alkcartcrne 
(Alca Pica, Torda, impennis, árctica og Alle)*).

Hvorledes det gaier til med Edderfugle-Fangsten, har jeg 
•mstændelig viist under den pukkelnebbede Edderfugls (A. spectabi- 
lis) Beskrivelse i Naturhistorie-Selskabets Skr. 2. B. 2. H. p. 78. 
som jeg ikke her vil igienrage.

Alkefangsten ved denne Piil gaaer lettest for sig med den 
saakaldte Boefiar (A. Alle.), thi den er en af de dummeste Söe- 
fuglc, og, da den næsten altid sidder og piasker i Vandet med 
sit Ncb, kan man komme den temmelig nær, især naar den om 
Efteraarct og Vinteren kommer i Hobetal under Landet; Mærker 
man, ar den er mere sky end sædvanlig, da flöiter man fint og

/

*) Man tillægger mig i König!. Schwedisch. Aofidemie der Wissenschaf
ten Neue Abh. 9ter Band p. 201. at skulle have opdaget i det 
grønlandske Hav nok en Aikeart, navnlig: A. cirrhata, men det er 
en Ære mig ei tilkommer, og jeg begriber ikke, af hvad Kilde 
slig Efterretning kan være .¿ist.
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afbrudt, for at giöre den godtroende og skaffe den noget at lytte 
efter; Dykker den end under, saa kommer den dog snart op 
igien, og bliver inden en foie Tid udmattet fremfor andre 
Söefugle.

Efter den skeer Fangsten meest og lettest med den rpidsneb- 
bede Alke (A. Pica.) og Klubaíken (A. Torda.) enten de træffes een- 
lige i Söen, da man gierne for at giöre dem trygge, pleier at ud- 
raabe stödende : Sy, Sy, Sy, og da pleier man at kunne komme 
dem temmelig nær, saasom de af Forundring blive siddende at 
gabe paa en, og kan man saa uformodentlig overrumple den med Pi
len, eller om den end faacr dukket under., saa kan den dog, da 
det skeer i Frygt og Hast, og den ei bliver forinden ret opblæst, 
ei holde saa længe ud, som ellers, eller og, hvor de træffes i 
Hobetal i Indvigerne mellem Landene, da flere Kajakroere samle 
sig, for med forenet Flid ar eftersætte den med deres Pile, da 
den for at undgaae en Piil træffer for en anden; Man indringer 
da vel ikke Flokken, som er i færd med at dykke under for at 
æde, men man skyder ligefrem med Kajakkerne midt igiennem 
Flokken at tage med paa Veien, saamange man kan faae, naar de, 
ingen Fare forventende, komme oppippende fra deres Dykkesteder, 
hvor Fangerne ved deres stærke Roening ere komne dem nær, 
medens de vare under Vander, og, naar man da har gaaet dem 
igiennem, holder man stille under Landskyggen nogen Tid, ind
til de igien komme i Rolighed til at æde (thi ellers vilde de fly
ve ud af Vigen), og da vender man tilbage igien paa samme Maa- 
de, saaledes fortfarende Dagen igiennem frem og tilbage.



Til den spidtnebbede Alke (Alca Pica) veed man ellers endnu 
sde andre Fangemaader, som jeg ci km forbigaac ae ommelde, 
nemlig:

a. Hvor den gives i Mængde, og mange Fangere boe paa 
en Fangeplads, pleier man og ar omringe dem i Soen og drive 
dem paa Land, da de ci gierne lade sig tvinge til ar flyve; Imid
lertid ligge Qvindfolkcne paa Strandbredden med skiulre Hoveder 
kigende ud imellem Armene, og give sig strax til at forfölge Al
kerne, som uden at mærke Ufred ere komne paa Land, og gribe 
dem levende, saasom de ere slette til Fods og kunne vanskelig 
undlobe, thi, skiönt de kunde flyve bort, driste de sig ei til at 
begynde derpaa formedelst den dem saa pludselig overrumplende 
Fiende; Snart blive de nu udmattede, opnaaede og grebne, om de 
end bruge Vingerne til Hielp i deres Löb.

b. Syd paa Landet fanger man dem og med Garn giorte af 
Fiskebeen-Snitlinger, der forresten ligne Fiskegarn med Sænke
stene neden til og Flæer oven til paa Randen, og en Line ved 
hver Ende at giöre det fast med paa Landet, da man, ved ar om
ringe Fuglene med Kajakker, driver dem i Garner, hvori dc stik
ke Hovedet, især naar de ville dukke under, og, saasom fle ville 
mere og mere frem, indvikle sig saaledos med Vinger og Fiær, 
at de blive siddende, og kunne tages med Hænderne.

Luuden (Alca árctica), som gierne holder sig langt til Soes, 
og kommer sielden under Lander, kan vel i Begyndelsen, som 
uvant til at see Folk, være dumstristig nok og lade sig komme 
nær, saa at den dcslettcrc kan skydes med Soefuglcpilen, men den
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bliver snart mere sky, og desuden kommer den kun faa Aar i 
nogen Mængde, saa dens Fangst bliver i det hele ubetydelig.

Vigtigere er Fangsten med Geirfuglen (Alca impennis) som
me Air, da den kommer under Landet i Mængde, men, saasom 
dens Vinger ere saa s ni a a og til Flyven ubrugelige, er den af 
Naturen begavet med desto stærkere Evne til at dukke under 
Vander, og maae derfor, som en stærk Dykker, forfølges af 
Grønlænderne flokkeviis med deres Söefuglepile, som passe paa at 
skrige, saasnart den kommer op at trække Luft, paa det den skal 
blive forskrækket, holde sig deslængere under Vander, uden at 
have trukken tilstrækkelig Luft, og blive ssaledes dessnarere ud
mattet, da de endelig komme den saa nær, at de kunne slaae Pi
len i den, dog kan den holde temmelig længe ud»

Med de andre Dykkere blandt Soefuglene, saasom: Teisten 
(Uria Giylle), Loomen (Colymbus seprentrionalis), Ötnmeren (Co
lumbus glacialis), Fisk-Anden (Me'rgus serrator), Angletaskfii (Anas 
hyemalis) og Skarven (Pelecanus Carbo), holder det vanskeligere at 
faae Bugt ved Soefuglcpilen, deels fordi de etc saa stærke Dyk
kere, deels og meget sky, og nogle af dem, især Teisten} Loo- 
men > Angletasken og Skarven, byde strax til at flyve derfra, hvor 
da Pilekastet bliver uanvendeligt; kun forsøger man da at kaste 
Pilen meget hoit i Luften, eller række sin Aare i Veirer, at de 
kunne skrækkes ved Forestillingen om en Rovfugl, som maatte

;
ville slaae ned efter dem, og for at undgaac ham give sig ril at 
dukke under Vandet, da man siden desbedre kan forfølge og ud
matte dem, til de omsider, ved at piaske sig frem oven i Vand- 

Sel. Skr. Kl Deel. II Hafte 1816. Ii



skorpen for it trække Luft, stille sig desmere blotte for Pilen, 
hvilket især lykkes med Teisten.

'Vil man ellers med Held efrersæt-te Teisten,' maae min 
floite' ganske hint og uafbrudt, for at efterabe dens Skrig, der
næst skyde Aaren saa sagtelig fra den ene i den anden Haand, at 
den desmindre skal forfærdes, da den saaledes, ved at agte paa 
Eens floiten, lader sig bedre nærme end ellers»

Teisten fanges ellers og levende i sin Rede mellem Steen- 
Urerne ved Strandbredden, da den gierne har kun een Aabning 
til Ind- og Udgang, da ei allene de Unge, men og de Gamle, 
som ligge paa Æg, kunne overrumples som i et paa begge Sider 
med Stene omringet Kammer og gribes med Hænderne; er den 
saa langt inde, at man ei kan naae den med Hænderne, da enten 
stikker man den med sin Piil eller noget andet skarpr, eller og man 
paa Enden af en Kiep anpasser en Snare af sin Stövlerem at trække 
den til sig med; Fig. 7, viser en saadan Snare, da Liter, a. er 
Skaftet, b. Stövleremmcn eller en anden Line bunden til Enden 
af Kieppen. c. det Sted, hvor Linens ene Ende er fastbunden, og 
forsynet tillige med cn Malle at stikke den anden Ende igiennem. 
d. er den Ende,-man trækker paa, naar man har faaet Snaren ret 
om Fuglen, og saaledes trækker den hiem, da Snaren kan snæres 
saa tæt om den, at det ci bliver den mueligt at slippe lös.

-Vil man fange Skarven med Söefuglepilen, da maae det helst 
skec ved at komme uformodentlig omkring en Landodde, hvor 
den i Nærværelsen har været ifærd med at dukke under efter 
Fiske og komme bag paa den, naar den nylig er kommen op med
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en stor ¿7/í (Coitus Scorpius) eller anden Fisk i Halsen, som man 
ei maae give den Tid til at faae nedslugt ganske eller faae ud
trukken med Foden, det den ellers gierne vil, da den saa er for 
tung til at flyve op, og besværligere ved Dykning vil kunne 
undflyc.

Man fanger ellers Skarven paa ede andre Miader, enten

a. ved anpassede store Snarer paa dens Sovesteder paa de 
höie og bratte Fielde mod SÖen, da man fra en oven til anlagt 
stærk Stang nedhænger en Rem med ade Snarer af Hvalbarder 
jevnsides ved det Sted, hvor den pleier ar sætte sig til Natreroe; 
naar den da enten kommer flyvende til Stedet, eller vil flyve bort 
derfra, saa flyver den let i Snaren og bliver hængende död, eller

b. ved at passe den op paa disse Steder, naar den sover, 
og om Natten i Maanskin (skiondt med stor Fare paa disse bratte 
Steder over Soen) griber den levende, eller hugger ovenfra en

*- Krog i den og haler den til sig.

Af de andre Söefugle, som ei kunne dykke, veed jeg kun 
at melde om Mallemtikken (Procellaria glacial is) og Skraben (Pro
cellaria Puffinus), som kunne uden Vanskelighed skydes med Söe- 
fuglepilcn, naar de i stærk Taage komme under Lander og sidde 
flokkeviis paa Vandet, da de ere meget dumdristige, og.lade sig 
komme saa nær, at man endog ofte kan skyde 2 paa eengang 
ja undertiden gribe dem levende. Man slaaer dem og med Pilen 
i Flugten, naar de efeer deres Skik flyve langs med Vandskorpen 
tæt forbi Kaiakken. Strvmtiager en (Larus parasiticus Linnæi) fan- 

l i 2



ges og undertiden med Söefuglepilen, naar d:n træffes sovende 
paa Vandet, og man kan liste sig paa den, ved at roe ganske 
sagte.

* Men til de andre Maa?e-Arter ere andre Fangeredskaber ud- 
fundne. Til Krykkien (Larus tridacrylus) og Tarnen (Sterna hi- 
rundo), bruger man et vist Slags Snarer gierte af Fiskebeen , der 
flere, i Taller ere anpassede omkring en Træerold ril Dobbel i 
Midten, fra hvilket ncdhænger en liden Fisk, gierne Lodden (Sal
mo villosus) til Lokkemad, da saa Fuglen, ved ar slaae skraa ned 
efter den overlig i Vander hængende Fisk, maac komme i een af 
Snarerne med Hovedet, og snare sig selv, saa den af Fangerne 
kan gribes, skiondt man ofte allene bruger en liden Klynge Tang 
til Sænk, den Fuglen ei formaacr ar fore op med sig. Denne 
Maasesnare anstilles meest under lisskorser, hvor Krykkien og 
Tarnen plcic ar opholde sig, og Fangsten er i sig selv farlig , thi 
Fangeren maae holde sig i Nærværelsen, og, om imidlertid en saa- 
dan lisskotse gaaer i Stykker, som ofte skeer uformodenrlig ved 
ar komme ud af sin Ligevægt og dreie rundt, saa er han om en 
Hals formedelst den skeere stærke Bevægelse i Vander, og mange 
sætte virkelig Liver til derved.

De store Maage-Arter, Blaacmaagcn (Larus glaueus) og Svart
bagen (Larus marinus), fanges ve! og med tamme Slags Snarer, 
men da bruges gierne en Ulk (Cortus Scorpius) til Lokkemad; dog 
da de ofte komme ind i Bugterne og Fiordene Landet nær, hvor 
Grønlænderne have deres Boliger, fanges de oftere paa ede andre 
Mnader; enten ved en Krog, skiult i et Stykke Spæk, og udkastet 



i Vandet efter en Line, som man fra Landet holder fast i, og 
trækker til sig, naar Maagen har slaaet ned og slugt Spækket med 
Krogen i sig, hvorved den bliver hængende; eller ved et Stykke 
Spæk, hvori en til begge Ender tilspidset Træepind indstikkes paa 
tvers, saa at, naar Maagen sluger Spækket i sig, den ei kan faae 
der nedsiunket, thi Pinden kommer til at sidde tvers i Halsen, 
og den maae qvæles, og kan siden optages af Vandet.

Fiörepisten (Tringa striata), og andre Sneppe - Arter, giöre 
Grönlænderne ei meget af, og anstille ingen ordentlig Fangst ef
ter dem; kun deres Drengebörn pleie at snare dem ved at stikke 
cn Pind i Jorden og derpaa anpasse en Snare af tyndt Fiskebeen, 
som staaer ud til Siderne, da Sneppen, ved at lobe frem og tilba
ge efter Fode, lober uformærkt Snaren om Halsen.

Mere veed jeg nu ikke at anföre om deres Fuglefangsr, 
men maae begive mig til at beskrive deres

ni.
Fiskefangst og dertil hörende Redskaler.

Fiskefangsten er af stor Vigtighed foi» Grønlænderne, og 
dertil bruge de forski.ællige Redskaber, alt efter Fiske-Arterne og 
Stederne, disse opholde sig paa.

Hertil horer, ogsaa Hvalfangst en, skiondt Hvalfiskene regnes 
blandt Pattedyrene, men, fordi de have udbredte Finner at svorn- 
nie med i Haver, og aldrig kunne stige paa Lander, ogsaa kunne
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betragtes under Fiskene. Men ikke alle Hval-Arter fanges paa een 
Maade. Hvorledes det gaaer til med Stubhvalen (Balæna Boops), 
har jeg viist i mine, sidste Vinter forelæste, Zoologiske Bidrag, 
under eder Bidrag Pag. 76 i Selskabers Skrifters 6te Binds iste 
H æfte, som derfor ei her bór igientages. Hvorledes Fangsten 
gaaer for sig med den egentlige store Hvalfisk, Barde-fisken eller 
Sletbagen kaldet (Balæna Mysticerus), da var jeg ei paa de Steder 
i Landet, hvor den egentlig drives; kan derfor ei tale om den 
som Oienvidne, og, da jeg ei veed noget mere og rettere at sige, 
maae jeg henvise til, hvad Egede, Crántz*)  og andre derom have 
skrevet. Finnefisken (Balæna Physalus) og Nebbehvalen (Balæna ro
strata) fanges ei lettelig af Gronlænderne, da de ere for vilde at 
komme til, og desuden, om de end söges af flere samlede med 
deres Harpunpile og Lentzer**),  saa spolere de for det meste kun 

\ deres Redskaber uden at dræbes. Cachellotten (Physerer Macroce- 
phalus) dræbes med samme Slags Lentzer, som Stub hvalen og maae 
söges, naar den ligger rolig oven paa Vandet, da man uden Van
skelighed kan komme den nær og stikke den bag Lallerne, hvor- 
paa man tager Riende efter dens Fure^oven paa Ryggen bag Ho
vedet, som allene er tilsyne i saadan dens Stilling, og undertiden 
kan man give den flere Stik, för den vil gaae under, kommer og 
snart op igien for at trække Luft, da man saaledes maae forfölge 
den flere Dage i Rad, og give den Mængde af Stik, forend den 

*) See Egedes Grönlands naturlige Historie p. 57, med hosfôiet Kob
ber, og Crantzes Hist, von Grönl. 1 p. 159.

**) Jevnfor min Afhandling om de Grønlandske Fangeredskaber ved 
Sælfangsten i Selskabets Skrifters 5 B. 2 H. p. 131 og 166.



vil döe; omsider stinker den endog, för den er ret död, og er 
efter Dödcn, skiöndt nys fanget, ligesom halv forfuler. Det er 
dog kun sielden, at Grønlænderne selv faae Cachelotren fanger, 
men tiere træffes gamle döde Aadseler opdrevne (ventelig stukne 
af de Engelske eller Amerikanske Cachelot - Fangere), hvilke de 
spise med god Appetit, dog kaste de Kiddet bort, naar det er alt 
for stinkende og giennemtrukken af salt Vand» Saasnart man el
lers selv har faaet den fanget, slæber man den efter sig med Sang 
og Fryd til Lands, og da flentscr enhver, som kan og vil, frit 
og uden Hinder» Til denne og andre Hvales Flentsning bruger 
man et Slags Springpeltse, kaldet Atterdlæk, hvori man kan flyde 
op paa Vander uden at staae Fare for at synke, da Hætte, Tröie, 
Ærmer, Vanter, Euxer og Srövler gaae i eet, og et Hul haves 
midt paa Livet, at krybe ind udi, som siden sammensnores, lige
som og Hætten gaaer trangt omkring Ansigtet, hvorved Luften i 
den rummelige Peltz, syet af sort og glat saa kaldet Vandskind, 
indesluttes og bærer Flentseren op, saa at han kan ligesom sidde 
i Vandet i al Magelighed at flentze.

Eenhiôrningen (Monodon Monoceros) og Hvidfisken (Delphi
nus albicans) fanges i aabent Vand med Harpuun og Blære, lige
som Sælhundene*),  men ere vanskeligere at komme nær, og sky
de siden frem med större Fart, naar de faae Harpunen i sig, 
hvorved ofte Harpunlinen brister, formedelst Blærens Modstand i 
Vandet, og alting gaaer da forloren. Langt Nord paa Lander, 
hvor Isen snart og stærk lægger til i de store Bugter, og disse

) See sammesteds p. 13 t.



256

H val - Arter derfor, ti! at trække Luft, holde gierne nogle Vaage 
aabne i Isen, til hvilke de i store Flokke jevnlig söge, oppasse 
Grønlænderne dem ved disse Vaage om lisbredden, og derfra 
slaae Harpunen i dem med blot Line uden Blære, kun hæfter 
man er Mærke paa Linen for at kiende den fra andres, thi, skient 
Harpuunlinen er uden Blære, har man ei at frygte for ar de skulle 
undiobe, saasom de have ei flere Vaage eller aabent Vand i Nær
heden at söge til, men maae stedse tilbage til samme Vaag at 
trække Luft, og naar de omsider döe af Harpuunstikket, kiender 
hver sin Line og trækker sin fangne Fisk op paa Isen.

Marsvinet (Delphinus Phocæna) fanges og med samme Red
skaber, men for at kunne anbringe disse Pileskud, maae der pas*  
ses paa, naar det er trygt og holder sig nogen Tid stille i Vand
skorpen. Springeren (Delphinus Delphis), Svinehvalen (Delphinus 
Tursio) og Lillevangen (Physeter Microps), saavelsom de övrige 
Tandfiske, give Grônlænderna sig sielden af med, da de ere for 
vilde, saa det er kun et Lykketræf, at flere samlede kunne finde 
Ledighed at harpunere dem ligesom Marsvinet,

*) Den Fisk, jeg nemlig under dette Navn har beskreven i min Fauna 
Grönl. Spec. 11S, men vil söge Ledighed i en af mine folgende 
Afhandlinger nærmere at bestemme.

De egentlige Fiske af det store Slags, saasom : fíellefiyndrene 
(Pleuronectos Hippoglossus og Cynoglossus *),  Stortorskene (Gadus 
Morrhua og Callanas), Seien (Gadus virens), Langen (Gadus Mol- 
va), Rodfisken (Perca Norvegica) og Berglaxen (Macrourus rupestris) 
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fanges med en Dyb-Vands-Snore, som er lang og stærk, kaldet 
Itinersiut a: et Redskab at söge Dybet med (af Itinek, Dybet), 
fordi den bruges paa meget dybe Steder, hvor disse Fiske op
holde sig, eller Netarnarsiut o: cn Hellefiskesnöre (af Netarnak, en 

'Hellefisk) fordi den bruges fornemmelig til Hellefiskefangst paa 
ico k loo Favnes Dyb; dens Skikkelse udviser Fig. 8. hvor Lit. 
a. er Krogen (Karssursak), storre og stærkere, end paa nogen anden 
Snore, hvilken enten kiöbes tilgiort ved Colonierne, eller forar- 
beides af Gronlænderne selv af et Sexromme-Som eller andet Jern, 
og saadan holdes for mere paalidelig, end de kiobte. b. er en 
Modhage (Akinga) til at holde i Fisken, ar den ei skal slippe af. 
c. viser den Strækning, hvor Madingen ombindes, d. er er Styk
ke krumt og tyndt Reenhorn , Been eller haardt Træe, hvori 
Krogen er fastsat saakdes, at i Hornet er giort en Kloft eller 
Rende, hvori Krogens överste Ende er indlagt, tilnaglet ôg om
bunden med Senetraad ; dette Stykke hedder Keïvik o: Bidested, 
fordi Madingen her har Sted til Bid for Fisken, e. er et Stykke 
tykt Hvalbarde, der ved en kort Rem for hver Ende samler Kro
gen med Sænkestencn, og holder Krogen stramt udstrakt, samt hin
drer, at Fisken ci bider Snoren af tær oven for Krogen, da Hval
barden er fastere at bide i, end en Rem; ellers bruge og nogle 
en bred og tyk Kobberem, af Mangel paa Hvalbarde, f. er Sæn- 
kestenen, hvormed Snorens nederstc Ende kan sænkes til Bunds; 
denne maae være af Vcegsteen, paa det man i samme kan faae bo
ret Hul til Fastgiörelse ; dersom man i Mangel heraf maae bruge 
Kampesteen, da indsyes den i et Stykke Skind, paa det man kan 
faae noget at hæfte Remmen ved, saasom man ei i den, som i 
Veegstenen, kan bore Hul, men derved er den Feil, ar, naar

Vid. Sel. Skr. VI Deel. II Hafte 1816. K k
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Skindet hæver sig, holder det endeel Luft inde, hvorved Stenen 
.flyder noget op, og er derfor ci sai cienlig. Den maae være 
temmelig stor. g. er en bred, men kort, Kobberem, som samler 
Stenen med Snoren, hh. ere 2 smaae Been-Legcncr eller Been mei 
en Hvirvel i, som kan dreie sig mudr, og hindrer Snoren fra at 
snoes og brydes, eller faac Bugter, kaldes derfor Kervscrut (af 
Kervsak, snoet), og af saadanne gives paa denne Snore 2 eller 
flere, ligesom den er lang til. i. er Snoren eller Linen selv, som 
ligger opru'let og bruges ci i Grönland af Garn, det Landet ikke 
eicr, men enten af rynd skaaren Hvalbarde, sammenknyttet paa 
mange Steder, eller af Kobberemme, som skiæres saa lange som 
mueligt af Remmesalens (Phoca bsrbata) Skind. Det forste Slags 
bruges meest Nord paa Landet, hvor Bardehvalen (Balæna Mysti- 
cetus) falder, og det sidste Slags meest Syd paa, hvor Remmesælen 
(Phoca barbata) falder« Bardesnoren har det Fortrin for Remme
snoren, at den kan bruges mange Dage i Rad, saasom den ei 
trækker Vand, hvilket Remmesnören giör, som derfor hver anden 
Dag maae törres i Luften, desuden er Bardesnoren lettere at mær
ke Fisken paa og ei saa tung at hale; derimod har Remmesnoren 
det Fortrin, ar, da den ei er knyttet paa ret mange Steder, træk
kes den ei saa let i Stykker, som Bardesnoren, af hvis mange 
Sammenknytnings Steder snart en Knude kan gaae op, og denne 
falder tillige kostbarere. Til en Bardesnore behoves fuldkommen 
i Overmaals Barde, thi man har Snörer fra 100 til 200 Favne til 
den egentlige Hellefiskefangst, ja til visse Fiskepladse, især hvor 
der fiskes efter Rödfisken bruges 300 Favne, og da maae mere 
end i Barde til, derfor og saadan umaadelig lang Snore kaldes 
Sullupaugarsiut o: Rödfiskesnöre (af Sullupaugak, en Rodfisk, k, er
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en Blære paa överste Ende af Snoren, kaldet Auatârtak (af Auatak, 
en Kobbeblære), som enten er Maven af en Sælhund, Hund eller 
Marsviin, eller og'et Stykke af en Hvidfiukemave ; naar denne 
Blære er oppustet, tiener den ril at holde Snoren oppe i Vander, 
saa den ei skal synke, i Tilfælde ar man maatte nodes til ar give 
Slip paa den for at give efter for en stor Fisk, Den maae være 
middclmaadig stor, at deels ei Snoren skulde briste, om den var 
for stor, deels Fisken ei lobe bort med Snoren, om den var for 
liden. L er et lidet Been-Rör med en Tap i, paa Enden af Bla-ren, 
hvorigiennem man oppuster den, kaldes derfor Puerbik (af Puer- 
pvk, blæser op).

Denne Snore er ikke af liden Vigtighed for en Gronlænder, 
thi den skaffer brav Fode, naar han opholder sig paa gode Fiske
plads«, Men, da den, som sagt, bruges paa meget dybe Steder 
enten i Fiordene eller paa Fiskebankerne ud til Soes, kan ei der
med fiskes uden i stille Veir, liden Ström og Söegang, paa det 
Snoren kan blive ved Bunden; og især skeer det Foraar og Host, 
naar Gronlænderne ci have meget andet at giöre , fordi Sælhunden 
da er borte, og Fiskene, ved ar slippe Sælhunden deres Fiende, 
komme under Landet; dog skeer det og om Vinteren i Fiorde
ne. I aabent Vand fiske Mandfolkene næsten allene i deres Ka
jak, og have da Snoren liggende helst bag, sieldnerc for, sig paa 
Kajakken oprullet, og, naar de komme til Fiskepladsen, binda 
Mading paa af Ulk (Cotrus Scorpius) eller andet beqvemt paa oven- 
meldte Sted, 'ei paa Krogen eller Modhagen selv, men oven for 
samme, hvorfor Fisken og ofte undgaaer ; gierne mager man det 
mi ar Ulkens Skind vender ind ad, men dens hvide og blanke

K k 2
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Kiöd ud, saa og dens Gieller, Lever og ånder rode imellem til at 
skinne desbedre, og dertil er det beqvemt nok, at man binder 
Mddingen fast oven for Krogen, der ellers ikke saa 1er lod sig 
giöre, naàr Fisken sattes heel paa Krogen selv; undertiden, da 
Krogen er blot, kan man og hugge den i Bugen eller anden Deel 
af Fisken, naar den söger efter den oven for siddende Miding. 
Naar da alting er færdig, lader man Snoren gaae til Bunds, bevæ
ger den op og ned, samt holder Kajakken paa eet og samme 
Sted ved at bevæge Aaren jevnlig; bider en Fisk paa, som ei er 
for stor og tung, da trækkes st'rax op uden videre, men er den 
meget tung, var det at befrygte, at man maatte kantre, hvorfor 
man gierne giver den al Snoren at lobe med , da Blæren, som fly
der oven paa, viser hvor Fisken er; siden, naar den er udmatter, 
kan den med mindre Umage oprrækkes, da den er som död, og 
rolig lader sig trække til Overfladen, hvor den vel igien begyn
der at blive urolig, men maae derfor strax shaes for Panden eller 
i Nakken med en Kölle eller et Stykke Træe. De middelmaadig 
store Fisk, saasom: Stortorskene, Rödfisken og den lille Hellefi
ske-Art, lægges bag paa Kajakken, men den store Hellefisk og 
Haien slæbes ved Siden af Baaden.

Thi da Haien, det Slags nemlig, som kaldes Haakal eller Haa» 
skier ding (Sqvalus Carcharías) gierne holder sig til Fiskebankerne 
for at giöre Fangst, hænder det sig og imellem, at den bider paa 
Krogen, skiönr Grônlænderne ei gierne önske det, da den for 
det meste bider Snoren over, dog maae den og undertiden holde 
for, og da samle flere Kajakker sig om den, naar den er bleven 
ophalet, og dræbe den samtlig med deres Harpuner, Lcntzer, 



Purrer og Knive, thi den bider stærk om sig. Om Vinteren, 
paar nun fisker paa lis igiennem et Vaag, kan det bedre lade sig 
giöre, da man staacr som paa fast Land at holde den fangen, 
men i en liden Kajak har det större Vanskelighed, at den ikke 
skal cmkantres ved den idelige Bevægelse, Fisken er i paa mange 
Snese Favne Dyb. Andre slaae og deres Harpuunpile i Haien, 
naar de see den oven i Vander, og di have nogen til Hielp at 
kntze den, hvilket dog lader sig best giöre, naar man fra Landet 
seer den Strandbredden rær, hvorhen den har sögt efter Folkes 
Allarm eller for at undflye sin Fiende Cachelotten (Physeter Ma- 
croccphalus), og derfra kaster Pilen i den, uden at lade Linen 
folge med, thi dermed haler man den halv levende paa Land.

Til de mindre Fiske, saasom: Ulkene (Cottus Scorpius, Scor- 
pio-des og Gobio) og Fiordtorsken (Gadus barbatus) bruges ade 
mindre Slags Snôrer;

i. Ulke snor en, kaldet Kaniorsiut o: et Redskab at fange Ulke med 
(af Kaniok, en Ulk), fordi denne Snore meest bruges til 
Ulkefangst. Den bestaaer af Krog og Line., og vises i Fig. 
9. med alle sine Dele, hvor Lit. a. er et lidet Stykke af
langt Been eller Horn med 2 smaæ Huller for at sætte Kro
gene igiennem, det kaldes Kannartak, (af Kannak, et Skin- 
nebeen, fordi' det ligner samme), og er buttet i begge En
der, og ved overate Ende bundet fast til Sænkestenen ved 
lidet Fiskebeen, der stikkes igiennem Stenen og Benet, bb. 
viser Krogene, Karssursak kaldet, men af Sydlændingerne 
Okomersak a: noget, som ta¿es i Munden; för den endnu
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er fastgjort kildes den og Pekkirak o: det' Krumme; disse 
tverlobende Kroge ere egentlig 2 sædvanlige Bakangler, 
kiohté ve,d Colonierne, der ere lidstrakre og afspidsede til 
begge Ender, men i Nöd bruges andet Jern eller Staalrraad, 
som Gronlændcrne meget behændig vide at rildanne, og fore 
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sig til Nytte, c. er Sænkestenen, som maae være af Veeg- 
steen, eller et andet Slags, der ligner den, fordi den er tung 
og let at arbeide udi; den dannes gierne aflang og kaldes 
Ujarak o: Stenen, d. viser hen til de smaa hvide Pletter paa 
Stenen, som betyde Perler, Fierstilke, smaa Stykker Blye, 
noget rödt enten Klud eller det rode af Teistefodder, Ry
pekamme o. s,-V. som hæftes fast paa Siden af Srenen , for 
at lokke Fisken til Krogen; disse kaldes Kaulorkotei 0: dens 
samfældige blabke Ting (af Kaulorpok, er hvid og blank).

* c. er et lidet Stykke bredt Kobberem eller Been, kaldet Pa- 
miursak o: Haleligning (af Pamiok, en Hále) og giort fast 
ligesom a. f. er Linen eller Snoren selv sammenruller, kal
det Aulisaut □; et Fiskeredskab (af Aulisarpok, fisker); bc- 
staaer helst af tynd beskaaren Hvalbarde, som sammenknyt
tes paa mange Steder; i Nöd bruges Ravnefier, flakte og 
samlede paa samme Maade; den skal være 50 ti 54 Alen 
lang, naar den skal være fuldkommen og passe til alle Fi- 
skepladse, men paa lis er der nok, naar den er halv saa 
lang. g. er et lidet Stykke Træe til Flæe eller Dobbel , at

1 Snoren ei skulde synke, om den gled af Hænderne, kaldet 
Pukrakot o: noget at flyde op ved (af Pukravok, flyder oven 
paa). h. er et lider Legen, ligesom paa Dybvandssnoren (p. 
2^8), til at forhindre Snorens Snoening og Brydning. Fig.
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jo viser en Forandring af Krog, som nogle have, da Lit. s. 
er en saadan Krog selv, bestaaende af ct Som, sat fast med 
överste Ende i et Been, og i nedersre klöftet, saa at deraf 
blive 2 Hager, der udstaae til een og samme Side. b. er 
Benet, hvori den er giort fast ved at indstikke Enden og 
tilnagle samme, c. er Sænkestenen og d. det överste Been 
eller Rem (jevnf, Fig. 9. Lit. e.)

Til denne Snore bruges ingen Mading, men man bevæ
ger den blot idelig op og ned i Vandet, da Fisken, ved at 
see paa det blanke paa Siden af Stenen, kommer frem af 
Dybet for at gribe det; dog maae Snoren holdes nær ved 
Bunden; i det den nu gabende nærmer sig Stenen, hugger 
man den underværende og altid bevægelige Krog i Munden 
eller Kroppen, hvorfor og Krogen sraaer ud til alle 4 Sider 
(i Fig. 9), paa det at man kan træffe Fisken, til hvad Side 
den end kommer, og den anden (Fig. 10) er derfor ci saa 
paalidelig. Ved dette Fiskeric maae ellers vel mærkes, at, 
saasom Ulken er en tosset Fisk og vil gierne sluge alting 
i sig, giver den sig god Tid hertil, og derfor maae man 
kun jevnt bevæge Snoren op og ned, og ved hvert Ryk 
ligesom lade den hvile lidt, da Ulken imidlertid betragter 
det blanke, og i den Mellemtid det hviler skynder sig frem 
fra Bunden for at overrumple det, men bliver da greben af 
Krogen, som i det samme oprykkes; bliver den ei fuldt 
truffen, löber den til sit Sted igicn, men tor derfor nok 
komme 2den Gang, som man paa Sandbund i Soelskin især 
kan bemærke. Naar man faaer den ophalet, slaaer man den
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sfrax over Panden med et Stykke Træe, at den ei skal 
springe af Kajakken, der ei er, som andre Baadc, himl, 
men flad oventil.

Denne Snore bruges saavel af Q vindfolk, som Mandfolk; 
de forste, især Enker og Tienestepiger, fiske allene paa li« 
om Vinteren, hvorpaa de hugge er rundt Hul for at stikke 
Snoren igiennem; de fore derfor sredse et Huggejern med 
sig bunden paa Enden af en Kiep, og have tillige en Skind
pose med sig at samle Fisken i, da de undertiden komme 
Hiem med en betydelig Dragr; de sidste (Mandfolkene) 
fange vel og paa Isen, men meest paa Kajakbaade Vinter 
og Sommer, da de hærtge enten Fisken ved Siden trukken 
paa en Snor, og slæbe den efter sig, naar den faaes i Mæng
de, eller og fóre den liggende bag paa Kajakken, og have 
undertiden saa betydelig et Antal, at Kajakkens Bagdecl næ
sten er skiult under Vandet af Tyngde.

2. Medesnoren y kaldet Ncdlout o: et Redskab at fiske med fra Lan
det (af Nedlukpok, fisker fra Lander), fordi den bruges 
saaledes. Man kalder den undertiden Sinasiut o: et Redskab 
at bruge ved Strandbredden (af Sine, en Strandbred), altsaa 

. næsren af samme Betydning. Fig. 11 viser denne Medesno
re, hvor Lit. a. er en ret og slet Fiskekrog, b. dens Mod
hage, over hvilken Madingen sættes, c. et kort Stykke 
Rem, som samler Krogen med d. en liden Sænke’steen af 
Veegsteen. e. atter en liden Rem, som samler Srenen med 
den egentlige Snore f. som giöres af Hvalbarde, ligesom 
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den forrige, gierne 9 a 10 Alen lang, nïed g. et lidet Fin*  
gergreb paa Enden. Naar nogen Forandring forst er ble« 
ven giort ved Krogen til visse Arter, faaer denne Snore 
Navn af Ersak o: noget at sluge i sig (af Eiok, sluger i 
sig), og sees Fig. 12 hvor Lir. a. og b. er, som paa Ned- 
lout, men c. et Stykke udpladet Blye, som skinner i Van« 
det, og er egentlig Aarsag til Navnet, fordi Torsken, som 
helst hermed fiskes, for at ville opsluge dette blanke , slu
ger tillige Krogen i sig; i forreste Ende af dette Blye er 
Krogen indstukken med överste Ende ; e. f. og g. er som 
paa Nedlout. Fig. 13 viser et 3<die Slags smaa Snörer til 
smaa Fiske, hvor Lit. a. viser Krogen, b. en stor klar Per
le til at lokke Fisken med, som og er nok til Tyngsel, c. 
en kort Snor af meget tyndt Fiskebeen eller snoet Sene- 
traad og d. en kort Medestang. Bruges egentlig kun til Fi
skeunger, naar disse Stimeviis nærme sig Strandbredden,

Med disse 3 Slags Medesnörer fiskes altid fra Strandbred
den, hvor man kan see Fisken overlig i Vander, og giver agt 
paa, naar Fisken gaber over Madingen, da man strax rykker til 
sig for at hugge Krogen fast i den. Dog cre disse Snörer ei af 
stor Betydcnhed, og bruges meget sieldnere, end Ulkesnoren 
(Fig. 9 og i o).

Til andre Fiske, især Steenbideren (Anarrhichas Lupus) og 
Roonkcdden (Cycloprerus Lumpus) bruges en Fiskestikker kaldet 
Kakkivsek (af Kakkiok, stikker) som har meget tilfælles med de 
Danskes Lyster eller Aalestanger. Den er ellers 3de Slags , som 
m 5W. Skr. VI Deel. II Hafte 1816. LI



dog ei ere meget forskíellige fra hverandre, og alle sidde paa Træ
skafter à 3 Alen lange. Stikkeren selv, som sættes paa Skaftets 
nederste Ende, giör.es enten af Söm med Modhage eller Krog, 
hvoraf een til hver Side, saa at den bliver' agrener, eller og af 
gammelt Jern, som man klöver i den ene Ende, og lader blive 
heelt i den anden for at stikkes ind i Skaftet, da Kløften danner 
tvende til hver Side udstaaende og med Modhager forsynede Grene ; 
eller og man bruger smale Stykker Reenshorn dertil, eet paa hver 
Side, fastbunden til Skaftet, med flere Modhager paa den inder
ste Side ; nogle sætte og imellem Grenene en Middelpig af Jern, 
som skal hielpe til at stikke Fisken desvissere, men har ingen 
Modhager; ogsaa nogle have paa översre Ende af Skafter en Knap 
af Træe eller Been.

Denne Fiskestikker > som sees Fig. 14 med Jernpigge og 
Mellembraad, og Fig. 15 med Hornpigge og flere Modhager, 
bruges altid nær ved Landet paa ei meget dybe Steder, saa at 
man kan see Fisken enten siddende stille paa Grunden eller svöm- 
mende forbi i Vandet, da man passer paa at faae den lige over 
hans Ryg og stikker den i ham, thi siden kan den ei, formedelst 
Modhagerne, slippe lös, men trækkes op. Med dette Fiskered
skab kan endog Drenge og Qvindfolk giöre god Fangst, naax Fi
sken ret vil gaae til; dog kan det ei skee uden i stille Veir, thi 
ellers seer man ei vist Steder, hvor den er, følgelig ogsaa let 
slaaer Feil; iraar derfor Vandet rores noget af en liden Blæst, me
dens Fangsten gaaer for sig, pleier man at tage et Stykke Spæk 
ejler og Rognkaldens gydede Rogn i Munden, gumler det emaat 
og udspytrer det i Vandet noget fra sig, hvor Vinden kommer 
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fra, derved bliver Vandets Overflade rolig for en Tid, saison» 
Fedmen vider sig ud til alle Sider og dæmper de småt Bolger.

Arrigt er det ved denne Fangst, at den, som forst faaer 
Fisken at see i Vandet, skal höre den til, om han saa end ikke 
selv har noget at stikke den med, og andre, som stikke den, le
vere Eicrnundcn den uden Omstændighed.

Til Hysen (Gadus Æglefinus) at fange bruger Grønlænderne 
en artig Maade, som de sige sig at have lært af Fieldratven (Canis 
Lagopus) som pleier at komme til Strandbredden om Vinteren at 
fiske, ved at röre med sine Lailer i Vandet mellem den brudne

l

lis, hvorved den lokker denne nysgierige Fisk frem til Overfla
den og griber den. Ligcsaa giore nu ogsaa Grønlænderne, enten 
mellem de af Söegangen brudne lisstykker ved Stranden, eller i 
et af dem selv hugget Hul paalsen, helst i Februar-Maaned, da 
den leger, og dette maae skee om Natten, Aften eller tidlig om 
Morgenen ; da man rörer Vandet med en Pind og giör det klart, 
hvorved Fisken lokkes op og kommer ganske overlig i Vander, 
og bliver greben med Hænderne.

Lodden (Salmo villosus)*)  komme de allerlettest til at fange, 
aom er en særdeles Velsignelse af Forsyner, da de behove denne

*) Denne Fisk har jeg i min Fauna Gronlandica, Pag. 177, kaldet Sal
mo árcticos, men, da Pallas har en anden Salmo under dette Navn, 
som og under samme er indfort i Gmelins System, saa er det be
dre med Udgiverne af Zoologia Danica i 4de Tome Pag. 45 at give 
den det Navn Salmo villosus, hvilket og bedre svarer til det Gme- 
linske Navn Clupea villosa, skiönt han urigtig med Müller har 
regnet denne Fisk blant Sildene.

L 1 2
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lille Fisk i Mængde at torre til Vinrerproviant, den kommer i 
Legetiden i Foraaret noget hen paa Sommeren ligesom at tilby
de sig selv i visse Fiorde i store Stimer, saa de uden Vanske
lighed kunne samle hele Baade fulde deraf. Ved Loddefangsten 
saavelsom deres Törring have allene Qvindfolkene at bestille, som 
især i Juniimaaned med deres Konebaade begive sig op i de Fior
de, hvor de pleie at falde, og forblive der saalænge, til de have 
faaet nok. Man udfarer da med Baadene til visse Tider, især 
naar det er Ebbe, for at randsagc Strandbreddene, om man kan 
træffe Stimerne i færd med at lege, da de ril den Tid pleie at 
stryge langs Strandbreddene. I saa Fald Öser man dem med et 
Slags dertil indretret Loddegarn, i Form af en Hov eller Keiser, 
lig Europæernes Regegarn, kaldet Kallut o: et Redskab at ose Fisk 
med (af Kallôrpok, oser Fisk), fordi man derved virkelig oser 
Lodderne op i Baaden, eller paa Landet ved at staae paa Strand
bredden; man sætter nemlig Osen foran Stimen, der saaledes löber 
selv i den, saa ar man blot har nödig at Öse dem af, og begynde 
hvor man slap, indtil man har Baaden fuld eller paa Lander fin
der sig at have faaet nok for den Gang. Denne Hov er sammen
knyttet i Ruder af flettet Senetraad, og fæstet paa er Skafr, som 
er længere, naar der skal bruges paa Landet, men kortere, naar 
det skal bruges i Baade. Man oser især om Natren eller om Mor
genen tidlig, saasom Ebben gierne da træffer ind paa denne Aarers 
Tid, og der er desuden liden Nat; og i Ebberiden maae det skee, 
fordi Stimerne staae paa Grunden at gyde deres Rogn og Miolk, 
og da ved lavt Vande desbedre opöses. Ere forskicllige Familiers 
Qvindfolk paa een og samme Baad, saa deler man Fisken imellem 
sig, dog ei förend den bliver törret ved at udspredes paa Klipper- 



ne, som ogsaa maae skee under fælles Arbeide, og siden fyldet 
den turrede Fisk i Poser af Skind, da hver Person tager sin Pose, 
thi den, der eier Baaden, faacr derfor ei mere. Andre, som ei p
kunne komme med paa Baadene, maac söge ar öse fra Strandbred
den, hvilker man og i Almindelighed helst giör, hvor det kan skee, 
for ar spare de skröbelige Skindbaade, som ved dette Arbeide blive 
meget medtagne.

Til Örederne (Salmo Alpinus) bruger man forskiellige Fan- 
gemaader:

- -- i t >.» < uen l n \

i. Med et Laxegarn, kaldet Kaksut, hvoraf dog kun faa Grønlæn
dere have de egentlige af Hampcgarn sig tilkiöbte ved Colo- 
nierne, og gierne kun i korte Srykker; men förend Landet 
blev bescilet, knyttede de sig selv korte Garn af flettet Se- 
netraad, hvilke vel og endnu bruges, hvor man boer langt

X

fra Colonierne. Saadanne Garn sættes enten jvers over en 
Elv, som ikke enten er for stridig eller stor, og giöres da 
fast ved Enderne til begge Sider paa Landet, da Orederi fan
ger sig selv ved at lobe deri om Natten; eller og ved Si
den af en stridig Elv, langs med Elvens Bredde imellem 
smaae Holme, hvor Endelinerne kunne giöres fast, i hvilket 
Fald Fisken maae drives i Garnet ved at kaste Stene i Van
der; eller og tvers over Enden af en liden fersk Söe, som 
har udlob i Haver, hvor de da gaae i Garner om Natten 
eller man ved at bringe en Kajak over Land i Soen og roe 
tvers over den frem og tilbage fra den ene Ende mod den



anden plaskende med Aaren i Vandet, Og driver saaledes 
Fisken i Garner. ¡

2. Man slaaer den og med Söefuglepilen (Pag. 242) naar den staaer
i Flokkeral for Elvmundingen eller man træffer den enkele ■ 
springende oven i Vander.

3. Ogsaa stikker man den med Fiskestikkeren (Pag. 265) naar den
secs at sidde roelig ved Siden af en Elvbredde eller Steen.

4. Undertiden vader man, og, naar der giöres Behov, kaster sig
nogen i Elven, at randsage under store Stene, hvor den 
pleier at forstikke sig, og da rages med Hænderne.

5. Eller og vadende i Elven med Loddeösen (Pag. 268) söger at
faac anbragt samme under Fisken eller dreven den deri.

6. Man fanger den og, især Nord paa Landet, i et Slags Fiskeruse,
som jeg vel ikke har sect, men siges at have kun een Ind
gang, som en Tragt flettet af Vidieriis, og omgiven med en 
rummeligere Hals af sammenknyttet Senetraad, der samler 
Tragtens Munding med den neden til hængende aflangrunde 
Kurv, flettet af Vidieriis, som en Park, hvori den indloben
de Fisk samles, og ei igiennem den tragrformige Indgang 
kan finde tilbage. Denne Ruse, kaldet Korngortut, bruges 
kun i Elve, da man vender Mundingen mod Strömmen og 
lader Kurven selv staae dybere, da omsider deri de i Elven 
indlöbende Oreder kunne samles i temmelig Antal.



y. Andre fange dem med en Fiskesnare, kaldet Napiut, der item*  
mer overens med den under Teisrefangsten (Pag. 550) om
meldt; Forskiællen er blot, at Fiskesnaren bestaaer af tyndt 
Fiskebeen og Skaftet er længere; hvilket man udstikker fra 
Elvbredden med sin udvidede Snor paa Enden, og söger at 
faae denne om Fisken især tæt ved Giellerne, da man træk
ker til sig med den anden Ende af Snoren, der snærer Fi
sken ved Giellerne, og haler den ind.

8. Nogle fiske den med en Krog paa Enden af en uLine, hvilken 
man hugger i Livet paa den.

Syd paa Landet siges man og at fiske den med Medesnoren 
(Pag. 264) fra Elvbredde, der rage ud over Vandet, saa at 
man ei lettelig kommer til Syne.

1 n L i s*  . ' s ■ . n :; st®» »n ick i: biori n . /f-.-e
10. Den almindeligste Fangcmaade er ellers, at man afdelcr en li

den Bugt med et lavt Steengierde tvers over, da Stenene er® 
lagte tæt paa hinanden, kaldet Sapputit (af Sappuvok, ind
dæmmer), hvilken Laxegaard dannes i Ebbetiden, dog saa 
at Gierdet eller Dæmningen ei naacr til Vandets Overflade, 
naar det bliver Flod ; naar da Vandet begynder igien at fal
de, saa samle sig en Mængde Kajakroere med deres Baade, 
adspredende sig noget ude,i Soen for Gabet af Bugten, og 
piaskende og larmende i Vandet drive saaledes Öreden for 
sig ind i Bugten over Gierdet ved at roe tværs for Gabet 
frem og tilbage, hvorved den skrækkes ind efter, og derin
de holder man den med lige Larm spærrer, indtil Vandet 
falder ganske, saa Gierdet kan dæmme for Fisken, da man 



«îchn bruger allehaande Redskaber, baade Mandfolk i Kajak, 
og Qvindfolk fra Landet, at fange og stikke den med, hvor
ved man reent kan giöre Ende paa al den Fisk, som befin
der sig inden for Gierdet, og kan ei komme ud, men om
sider maae befinde sig som paa tort Land, naar Vandet i 
største Ebbemaal ganske er udlöben.

li. Man har endnu en anden Maade, som man kalder Akajaro- 
lerdlugit (af Akajarok, en Mave), da man midt i en Elv ind
hegner en Deel med et Steengierde, oven til viit med en 
smal Hals hen til et rummeligt Omfang, der saaledes ligner 
en Mave; derved trænger Vandet igiennem den smale Hals 
ned i den rummelige Deel, og Öreden folger med, naar man 
oven fra kaster med Stene; naar da saamange ere ikomne, 
som man holder for nok, saa giör man Aabninger i den for
reste vide Deel, tilslutter derimod den smale Hals, derved 
Elven faaer et andet Löb , Vandet bliver stille i den 9aakald- 
te Mave og Örederne indsluttede, saa man uden Möie fisker 
dem med Lodde-Ösen (Pag*  26g.).




