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er bekiendt, at mani de siesie Nordlige Vande tkeffer ncrsten altid en 
stor Mangde Jis, som driver omkring fra eet Sled til et andet, tilstuver 
Fiorde, Sunde og Bugter , indtager store Strikninger i Havet, og gier 
Soefarten meget farlig. Ncesten alle Beskrivelser, som give nogen Efter
retning om Norden, melde nok om denne Jis ø). Men ingen har saa tyde-

») Man efterlyse fim Buffons Algem. Historie der Natur i Th- i B. p. 121. 196. 0. sslg.
Recueil des Voy. au Nord T. I. p. 154, II, 56. Adelungs Nordost!. Gesch- der
Schiff, p-133- 137. 416. Gmelins Sibir. Reis-H, 413 426. 431. feqq. fOiar- 
tené Spisb. Reise §. 33. feqq. Olafs/ Reise giennem Iisl. p. 517. og f-lg.

„ Egedes grönl. Perluftr. p. 29. Crantz Hist, von Grünl. p. 27. feqq. og stere
Skribenters om de Nordlige Egne, og man vil sinde Efterretninger nok-

Nye Saml. Hl. B- I 
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lig fremsat, ingen saa udtomt, denne Materie, at jeg ffulde agte det over- 
fiodigr, endnu at fremlægge mine Tanker herom for dette Indsigtsfulde Sel- 
ffab. Paa det jeg kan tale med [tørre Vished og stedse grunde mine Be
tragtninger paa egen Erfaring, vil jeg i fær indskrænke mig til den Dnv- 
Iis, som forekommer i Davids-Strædet imellem det NordUgste Amerika 
og Grönland.

Ogfaa der finder man Driv - Jis -nok. Man komme paa hvad'Aars- 
tid man vil, saa ffal man enren langt til Sees eller nær under Landet, i 
Fiorde og Bugrer, treffe den i større eller mindre Mængde. Men den er af 
forffiellig Slags, og det ene ber ikke tages for det andet, da ethvert Slags 
har sin egen Oprindelse. I Almindelighed kan man efter de Seefarendeö 
Maade deele den i Zde Slags: Jisfielde, Jisffodder og Flak-Jis.

i) Jisfielde eller Jisbierge i Soen kalder man saadaune store Jis- 
stykker, der altid række heiere frem, end den evrige Jis, og virkelig fortiene 
dette Navn, formedelst den uhyre Storrelfe, de ofte have. Deter dette 
Slags, Iislænderne, efter Hr. Olaffens Beretning /-), kalde Fiall-Jokier 
eller Fiall Jakar, som har meget ligt med det danffe Navn. Gronlænderne 

kalde den Ilhtliak af” illuliok, udhuler , fordi denne Jis paa saa mange 
Steder sees udhulet, og derved given adffillige Skikkelser; De have endog 
heraf taget Anledning, at give den hele store Disco-Bugt det Navn lHultr/æt, 
af de mange Jisfielde, som der pleie at findes og staae paa Grund. Hvad 
man af disse Jisfielde seer oven for Havbrynen, er kun at holde for den 7de 
Deel, da de gierne have en Fod, der stikker 6 gange saa dybt under Vandet. 
Dog kan dette ei bestemmes saa noie, thi det kommer an paa Isens Tyngde, 
om den er hulled eller tæt, om den har bred ellersmal Fod. Der gives de, 
som række nicer end -vv Alen over Vander; Ja man har Exempler paa saa- 
danne Jisbierge, der have staaet paa Grund paa 300 Favnes Dyb. I Di- 
ffco-Bugt stode i mange Aar 2de saadanne paa Grund, som Hollænderne 
formedelst deres Stsrrelse' kaldede Amsterdam og Harlem. I Jisefiorden, 
om ffyder ind fra Disco-Bugt og mange Steder ffal være 360 Favne dyb 
Hg derover, stod og for endeel Aar siden etJisfi'eld paa Grund, der var som

en
fr) Reift giennem Jiöland p. 520. 521.
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en liden Ae, og blev af Gronlwnderne kaldet Manectfok, ventelig fordi det 
lignede eu Ae af dette Navn. Saadanne Iisffelde kan man derfor see langt 
fra sig; man kan undertiden begynde ar ojne dem om Aftenen, og dog med 
god Vind og Mägsveir ikke naae dem for Morgenen, hvoraf kan stultcs, at 
de ikke ere ubetydelige Soersyner.

De traffes gierne enkelte i Seen, og have ofte ret forunderlige Skikkel
ser, nu fom Byer, Kirker og Slotte med mange Taarne og Spirer; nu som 
^Erepone, Pyramider, Stotter; nu som Skuepladse eller de prcegtigfte i 
hvid Marmor udhugne Gravsteder; nu som Skibe for fulde Seil, der ofre 
have bedraget Beboerne af Grönland, som forgieves have reist dem i Mode 
for at bringe dem i Havn; nu som Acr med Heie, Dale, Trceer og forstyr
rede Bygninger. Paa nogle sees en Mcengde Snee liggende i Klofterne; 
Andre ere glatte, negnc og fulde afrunde sterre eller mindre Indhulinger; 
undertiden sees saadanne Hulinger af en Finger-Endes Storrelse, toet ved hin
anden over hele Iiofieldet, ret som de med Flid vare giorre. Endeel staae 
mere ranke i Soen, andre have en bred udlobende Fod, der igien har sine 
Forheininger eller Toppe, hvoraf nogle rcrkke imod, nogle oven for Havbry- 
nen, og ofte ere flere hoie Toppe samlede ved een langstrcekkende Fod, og ud- 
giere virkelig kun eet IiSficld, fliont man langt fra ffulde holde der for flere. 
Naar saadan Fod er hvid, kan den dog gierne sees noget fra, thi den giver 
en hvid Gienglands i Vandet.

Denne Iis er meget haard, fast i sig, lys og halvgiennemsigtig, hvor
ved den ffielncr fta Hav-Iisen, der er mere spred og dunkel. Vandet af 
den er fedt, naar man undtagcrUdkanterne, hvor en Saltvands-Skorpe kan 
have sat sig af Volge- Kastene. De fleste Iisffelde ere hvide og blanke som 
Krystal, Men faae af SoevandetS Gienffin et sorteblaat Skicvr c), saalcrnge 
de svommc i Vandet; andre ere virkelig himmelblaa ( hvilket Slags G ro n kan
derne kalde Annardlok') anbre igien graa og morke, ligesom bekladte eller 
blandede med Grums. Paa disse sees og ofte Jord, Leer og Stene. Paa 
endeel tresses stillestaaende ferff Vand i fmaa Damme, og Vandlob , som ned
styrts sig t Soen med fmaa Slusefald.

I 2 Hvor

c) Den arsnne Farve, som Cranh i sin Hist, von Grönl. p. 35. angiver, passer sig ikke 
paa denne, men paa Flak-Isen eller Hav-Isen, hvorom siden.
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Hvor saadant Jisfield kommer frem, gier det en heel Allarm ved at 
stede op og ned i Vandet, iscer naar det stormer eller Seedynningen er stcerk, 
da Soen bryder derpaa, som paa en Klippe, og kan hores langt fra. Man 
maae virkelig scenes i Forundring ved at see den stcrrke Fart, saadanne Jis- 
fielde kunne ffyde, endog ofte imod Vinden, men man belcenke Aarsagcn, som 
er det6 dybstikkeude Fod, paa hvilken Strommen i Vandet kan virke stackere, 
end Vinden paa den mindre Deel deraf oven for Vandet, og skiont Strom- 
men ofte er eenö med Vinden, er den det dog ikke stedse, men det kan Hande, 
at endog den Strom, som herder dybt under Vandet, kan vare ganske stridig 
mod den, som foraarsageo af Vinden oven i Vandet. Ester Fodens fierce eller 
mindre Dybde bliver det da tillige begribeligt, at eet Jisficld kan fare sor
tere, ja ofte stile tvcrtimod et andet, der ikke stikker saa dybt, thi dette maae 
snarere, end Hunt, folge Vinden, og sammes nye foraarsagede Strom oven 
i Vandet.

Hvor et Jisficld tresser paa en Grund eller blindt Skiar i Havet, der 
bliver det staaende, indtil del af Solens Heede oven til bliver moergiort og 
fprakkefuldt, og ved Soens idelige Paaskyllen neden fra bliver saa udhuler, 
at noget af Toppen ved fin egen Tyngde brydes og falder ned , hvorved det 
kan lettes og komme i Flaad. Dette Brud eller Skreed, som man kalder 
Kalving, skeer med et stärkt Knald, som et Kanon-Skud, bebudcs forud ved 
Knagen og Bragen i Jisfieldet, og har lange vedholdende Folger, thi, naar 
det mister noget til een Side, maae det nodvendig komme ud af sin Ligevagt, 
og kantre omkring , saa at ofte Foden kommer i Veirer og Toppen ned, hvilket 
medforer en heftig Bevagelse i Vandet med Hvirveler og Dynninger, som 
kunne strakke sig temmelig vidt, og foraarsage en Brusen, der kan hores hele 
Mile og give Gienffrald i Fjeldene paa Landet. Jisfieldet maae vakle en god 
Tid, inden det kommer i Ligevagt igien, og ofte ved denne Vaklen og Skul
pen faaer det nye Revner og Brud, saa man snart kan faae at see del hele 
Jisficld splittet ad i mange mindre Stykker, som et forulykket Skib. Dette 
kan dog og fkce, sikiont det ikke staaer paa Grund; Og naar det i en dyb Fiord 
ligger indfroffen, kan det gierne ved sin Kalviug brcekke hele Fjordens faste 
Jis.

Oprin-
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Oprindelsen tit disse store Jisfielde kan det forommeldte nogenlunde an# 
-ive 06, da jeg har anført, at de indeholde fedt Vand. De kunne altsaaikke 
vcere bleven til t Soen af Havets Vand V), men ere virkelig en Iis- Samling 
af ferfft Vand, og det af allerbeste og klareste Slags, naar Isen smeltes, 
følgelig maae hente sin Oprindelse fra Landet. Hertil kunde man giette sig 
mange Maader, uden derfor just at tree ffe paa den rette, men for at fremlorgge 
den sande Oprindelses^Maade tydelig og troevcerdig udfordres, at kunne 
tale efter Erfarenhed. Jeg maae derfor udbede mig Tilladelse, her at melde 
noget om Land - Iisen i Grønland, som kaldes Iiöbrcre, Jisblink, og af 
©rønkeniDcrne Sermevjoak d: den store Land - Iis, at jeg siden deraf fan 
giore sikre Slutninger til Iiesieldenes Oprindelse, som svømme i Soen.

Jisörcren i Grønland er ct afde mcerkvardigsteScersyner iNaturen, der langt 
overgaaer andre Landes endnu bekiendte Iisbrcrer, thi den rcrkker fra Ende til 
anden af Landet og fkinler hele Inderlandet med en stedsevarende Iis e), faa 
at allene nogle Field,Knatte hist og her fremrage sorte og blotte for Iis. Naar 
man bestiger et afde hoieste Fielde paa det blotte Land ved Soekanten, og fom 
tillige er Land - Iifen varmest, da aabnes en rcrdsem Udsigt for Hiet, hvilken 
man dog vil blive lysten efter at fPaffe sig ncermere Kundskab om. Den ellers 
nok saa Ligegyldige troer jeg vilde her blive fat i den dybeste Eftertanke. Saa- 
vidt Synet kan rakke i Nord, Syd eller Hster, er intet uden en blinkende 
Jisplan, der fortiener Navn af et Jishav, da disse af Isen sikiulte Egne ligge 
lavere end de ncermest tilgrcendfende Fielde paa det blotte Land. Denne Iis 
udbreder sig aarlig mere og niere, voxer bande fra Grunden i Høiden og fra 
Midten til Siderne, og har allerede borttaget det meste afLandet. Hvor den 

I 3 møder
i) Ellis har vel i sin Reife til Hudsons« Dav (som den findes indrykket i Samsung neuer 

»md merkw. Reis n. i Th-) anført Midletons Mening p. 134 at Iisfieldene til- 
voxe af bundfrossen Dav-Iis, der aarligen formeredes, indtil de ved en stcrrk Vand
flod reves løs m. m- Men han maae ri have vidst, at de indeholdte sodt Vand, 
og (Mis har out v d at foreene hans Mening med Egedes, som han p. 136 anfø, 
rer, og stemmer i Hovedsagen overeens med min.

») Jeg maae her anmarke, at hvad Crantz i sin Hist, von Grönl. p. 30. har over denne 
Materie, er meest efter en Handels-Beticnts Fortassling, som qiorde sig en Fornød« 
else af ct binde ham endeel paa LErmek, vg derfor ti kan troes i alt- Hvad jeg 
.-derimod her beretter, er efter eget Oiesyn.
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meder here Fielde, maae den standse, til den i Heide overvoxer samme, da den 
siden ubehindret gaaer cidere. Man har forsegt ar opstille en Stang paa det 
blotte Land, et got Stykke Vei fra Isen , og nceste Aar fundet samme ind
ragen deraf. Saa hastig er dens Tilvccxt, at endnu levende Gronlccndere 
vide at tale om Steder, hvor deres Foreeldre have blant negne Fielde jaget 
efter Rhensdyr, men nu ere lutter Jis. Jeg har selv seer Stier, som gik 
op efter denne Landets Inder-Deel, og i fordum Tid have verret tilsiidre, men 
nu stippe i Isen, hvilket stadfccstcr Grsnlcrndernee Beretning. Ister finder 
Br«en Fremgang i Dalene, og hvor disse stede til Seen og Fiordbundene 
(jeg mener Fiordenes inderste Ende), deltager den saadan Overhaand, at den 
udhcrnger med store Jidstage over Vandet. Til Syne ligger endeel af Iis- 
brceen, iscer i Midten, jevn og glat, men endeel derimod meget ujevn, iscer 
ved Udkanterne mod det endnu blotte Land, og paa de Steder, hvor smaa 
Hoie ere overklcedte. Men begiver man sig ud paa Iisen selv, befindes det 
jevne ikke at vcere saa jevnt, som det fra Fieldet viisdeS, men virkelig er det 
kun langstrcekkende Dale, afjcvnte i visse Streg og mange Lag; Tillige ere de 
fulde af store Revner, som ikke alle lade sig overspringe, desuden ere saa dybe, 
at man med Aier forgieveS ssger Bund i de fleste. Den Deel af Brecon, som 
fra Fieldet havde viist sig ujevn, er lutter opstaaende spidse Knatte med mel- 
lemvcrrende dybe Kloster, hvor man umuelig kan komme frem, cg ligner det 
meest oprorte Hav, som i en Studs kunde fryse tit, saa at Bolgerne beholdt 
deres forrige Skikkelse. Seer man ned i Revnerne, eller betragter Iisen fra 
Udkanterne, da befindes Underlaget blaat og merkest mod Grunden, men ly
fere mod Overfladen, saa at det oversie Lag har endnu sin naturlige hvide 
Farve. I nogle Revner hores en stcrrk Susen af Vandfald, som derigien- 
nem have baner sig Vei. Ofte horer man og under sig en tordnende Lyd, 
naar Iisen revner paa nye. Af Iisbrceens Bredde mcerker man, at hvor 
den trceffer paa nedrige Steder og Sletter, undergraver den Grunden og sky
der den til Side, ligesom det var skeet med et Plovjern; Da maae endog me
get store Stene give efter; og dette ^eer, disse Stene, ligge samlede om hin
anden langs Jiskanten, som Volde, i smaa opbuglede Hoie, hvilke forestaaer 
ved forste Udbrud samme Skicebne, ar indtages af Iisen til evig Forglemmelse, 
og paa saadanne Steder biiver da Iisen blandet med Leer og smaa Stene.

Paa



71F. Om Driv-Iisen i Davids-Strædet*

Paa mange Steder blive og hele ferske Soer indtagne og Elve stoppede af 
denne Iis, som intet sparer. Jeg troer nu at have sagt nok, for at giøre min 
Paastaud troelig , at denne Land-Iis kan afgive de i Soen omdrivende Iis- 
fielde.

Og dette skeer virkelig ved Iisstreed ,som man ellers kalder Jiskalvett, 
luen ©rønlcvnOeriie Sisfornek, hvilket gaaer ril paa folgende Maade: De 
tilforn ommeldte Jiv stage, som fra Land-Isen hange ud over Vandet i Fiord- 
Bundene, voxe aarlig til formedelst Vandets Tillob, som efterhaanden fry
ser og formeres mcdSnec; Havet nedenfra skyller i Stormvejr op paa IiS- 
stagene og udhuler dem saa, ar paa mange Steder sees store jevnstdes nedhan- 
gende Iistappe, der ligne Orgelpiber; paa andre igien sees store Hvcelvinger 
og Buegange. Io mere nu saadanne Iieflage tiltage for oven, jo tungere 
maae de blive, og jo mere de udhules neden fra, jo mindre Styrke faae de, 
til ar bare sig felv cp, derfor briste de omsider, og uhyre Stykker styrte ned i 
Vander.. Mange Fjorde ere og virkelig dybe nok, til at tage mod saadanne ned
styrtende Iisfielde. Naar et Stykke falder, forrykkes det bagte med, og det 
eene folger ester det andet med ftor Bragen og Allarm, font af en stark Cano- 
nade. Herved sattes Havet, som man vel kan tanke, i en stark Bevagelse, 
fa a at man endog paa nogle Miles Frastand kan sinde til Folgerne deraf ved 
Oversvømmelse, fordi Havet stiger over sine Bredde, og bryder hort op paa 
Landet; Det er endog handel, at Telte, som vare oprejste et got Stykke oven 
for Strandbredden, erc derved bortslkylte og Menneskene omkomne. Baade, 
som besinde sig i Soen, stikke da og i hoi Fare formedelst dens Urolighed.

Saadanne Iissielde styrte i forste Fald med eet dybt under Vandet, 
komme op i sten og blive lange urolige, inden de kunne stilles; Undertiden 
.fryse de sammen med den flade Iis paa Vandet i Fjordene, og blive til en Tid 
liggende indstuttede; Undertiden brakke de ved Faldet den Iis •, som allerede 
har lagt sig, og drive den los. Efter nogen Tid kunne og disse Ilssielde 
kalve igien, deter, brydes i mindre Stykker og kantre omkring; FoicligVind 
og Strom driver dem nu ud ester, sag at de snart sprede sig over hele Fiorden 
i storre og mindre Stykker, ligesom den er dyb eller grundt til. Ofte komme 
de igien til at stage paa Grund, og maae der forblive, indtil de ved en nye

Kal-
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Kalving kunne lettes; Og for saadanne Jisstykker er man ncesten aldrig fri'i 
de Fiorde, hvor Iisflage udhoenge.

Ved et andet Tilscrlde sorstorreS fligt Jisffreed , neml. Paa visse Ste
der ere oven for Jisflagene store ferske Soer, som med store Sluser have Ud
lob i Havet neden under Jisflagene; Rundt öm den ferske Soes Bredde 
hange ogsaa Iisflage, der paa den anferte Maade jevnlig nedstyrte i Soen; 
De drive alle med Strommen til Slusens Aabning, hvorigiennem de smaa 
Stykker styrte stg i Havet, men de storre stoppe Aabningen, hvorved ikke al
lene Vandet dammes, da det faacr kun smaa Huller at trange igiennem, men 
endog de ovrige Iiesiykker holdes tilbage i den ferske Soe. Vandet i denne 
voxer langtop paa Iisbraen og Fieldene,og lesner endnu flere Stykker. Om- 
flder bliver den ferske See saa fuld deraf, at de tillige med det tilvopcnde 
Vands Trykning enten bryde det Iisbierg, som stopper Aabningen, eller ud
vider Aabningen i Jisflagene; Slusen faaer nu med eet Magt, og trakker 
alle de sammenstablede Jisstykker med sig i Havet, eet efter et andet, hvilket 
vedvarer med en idelig Dundren i mange Dage, indtil Soen og Slusen kom
mer til sin fadvanlige Grandse og Lob igien; da man paa de efterladte Tegn 
af Vandgangen kan see, hvor hoit Vandet imidlertid var steget, men nu igien 
er siunket. Ved flig Mangde nedstyrtende Iis sattes Vandet i en endnu 
Lefrygteligere Bevagelse, og Indbyggerne i Narvarelsen, som hore paa denne 
Dundren, spaae sig snart at see hele Fiorden, paa mange Miles Langde, fuld- 
stuvet af Iis, da det ene Stykke tranger det andet ud. I sieden for ferske 
Soer kan man paa andre Steder forestille sig ange Fiordgabe, og man faaer 
samme Sarsyn, da de paa samme Maade, som Slusen, tilstoppes og ud- 
spye de i dem fra Land - Siden nedstyrtede Iisbierge.

Blive Iisfieldene nogen Tid liggende stille i Vandet under Jisflagene 
(hvilket kommer au paa Vind og Strem), faa kunne de formeres ved nye 
Skreed, voxe til en ffrakkelig Heide og saae deres forunderlige Skikkelser/),

* indtil
/) Mindre tilforladelig er Hr. BuffonS Mening i Algem Hist, der Natur i Th. i B. 

p- 15-9. at deres storre Tilvcext ffulde ffee ved Sneevand, (om rinder paa dem af 
Klipperne — hvilken Mening vgsaa Cranh Hist, ron (Bronl. p. 39. har antaget 
uden Nod — thi dette Snecvand rinder gierne af Iisfieldene igien, naar de ligge 
de af Solens Heede brandende Klipper saa nar. Men at Sneen, som em Vinte

ren
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indtis de endelig ved paakommende føielig Storm og udgaaende Strom drive ud 
af Fiorden, og siden flyde omkring med Strømmens Træk ud af een Bugt og 
ind i en anden. Slippe de ved foielig Vind og Strom til Sees, saa drive 
de faa tange om i Davids-Strædet, indtil de komme faavidt Syd, at Solens 
Heede og en varmere Himmel-Egn oplefer dem. Jeg vil med det anforte 
just ikke sige, at alle de Iisfielde, som sindes i Davids - Strædet, have deres 
Oprindelse fra Grönland selv, thi nogle kunde og med den øvrige Jis komme 
tangere fra, men jeg holder det dog troeligst,at den storste Deel af dette Slags 
Jis er nedstyrtet deels fra Grönlands Vestre Side, deels og fra den Astre 
Side, som man kalder det gamle Grönland.

Jisfieldenes forffiellige Farve bliver nu og begribelig af det, jeg 
tilforn har anført om Jisbræens store Revner, at nemlig sammes øverste Deel 
er hvid, men den underste blaa; Thi naar da saadant et Field brydes fra Bror
ens Overdeel, beholder det sin hvide og blanke Farve endog i Soen, uden 
for faavidt, at Ssevandets Gienskin eller Bektadning med nye Jis kan give 
samme et blaat eller grønt Sklcer; Men, rykker Fieldet i sit Skreed noget af 
Brorens blaa Grundlag med sig, da beholder samme sin Farve meer eller min
dre mørk, eftersom Grundlaget har været dybt til. Ved Faldet, eller ved 
en paafølgende Kalving, kan dette blaa Grundlag komme til ar vende op, eller 
ganffe skille sig fra det øvrige, og heraf reiser sig den blaa Jis i Søen, som 
dog holder sødt Vand. At andre Iisfielde ere sorte eller graae, og fulde af 
Ureenlighed, Leer, Dynd, Tang og Steen, reiser sig deels af Leer- og 
Steenvoldene omkring Land-Jifens Bredde, fom ved Vandløb blive henførte 
til Jisflagene og foreenede med famme, altfaa maae følge med i Skredet; 
deels ogfaa deraf, at et faadantJissield kan i lang Tid have staaet paa Grund, 
nedvrodet med sin Fod i en leeret eller dyndet Havbund, men omsider ved Kal
ving have lettet og kantret sig, faa Foden er kommen i Veiret og har fort dette 
Grums med sig; Det kan og være, at et eller andet Jissield kan have hvilet 
under en Steenklippe og faaet sine Steene ved Steenffreed fra samme Klippe.

Over

ren falder paa dem og hårdes til Jis, kunde forstørre deres Tilvaxt, ffulde jeg 
snarere troe.

Nye Saml. III. B. K
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Overhovedet kunde man vel ansee disse Jisfielde for et nodvendigt Ondt 
i Soen; Imidlertid ere de ikke ganffe uden Nytte. Man veed, at Sei- 
lere lagge til dem og fylde deres Vandfade af de Vandlob og Damme, der 
findes paa dem, hvilket er en betydelig Fordeel for et Skib, der langt fra 
Land og til en lang forestaaende Hiemreise kan mangle denne Nodvendighed. 
Grsnlanderne lcegge ogfaa ofte til dem, naar de ere paa Soen, og holde deres 
Handsker under Vandlovene, for at faae Vand til Ladsikelfe, eller og staae af 
paa Jisficldene, om det er mueligt; Og de, fom boe paa Udoerne, hvor 
Vandet om Vinteren snart kan bortftyfe, vide at oprette deres Mangel ved 
Iisbiergenes Brokker, fom drive i Land, hvilkede smelte og faae deraf got 
fcrrskt Vand at drikke; Jeg har ofte fclv nydet denne Vederqvcegelse paa mine 
Soereiser og hos He-boerne; Ja i de gronlandske Vinterhuse, som af de 
mange Lamper blive smeldheede, maae de have saadan Iis, at gumle paa og 
kiolne deres Vandkar med , hvilken de helst tage af stige Jisficlde - Brokker , 
fordi disse pleie at holde lomgst imod, inden de smelte. Hvalfangerne fortoie 
ofte ved saadanne Iisfielde, iscer naar de staae paa Grund. Og mange 
Soefugle hvile sig paa dem, hvorved Gronlcenderne finde Leilighed, at anstille 
deres Snarer i Vandel under dem, og desbeqvemmere' fange Fuglene.

Men at Faren ved disse fvemmende Jisbierge jo ogfaa er betydelig, kan 
ingen NKgte; thi ved at fahre tæt forbi dem, kan man meget let rage an paa de
res Fod, der er lige faa farlig, som blinde Skiar, og Gronlandernes Skind- 
Haade blive ofte sonderrevne af de fra Foden opstaaende Ujevnheder; Sat, at 
de just kalvede eller kantrode, naar man var dem noer, de vilde da ikke allene 
soraarsage Ulykke med de affaldne Stykker, men og ved Bevægelsen deraf i 
Havet, som kan omkaste Baadene. Grenlcrnderne frygte sig endog, naar et 
Iisfield kommer tit at staae paa Grund i Ncervarelsen af deres Tcltsteder , og 
fiytte hellere derfra, og det ikke uden Aarsag, da det ved sin Kantring kunde 
oprore Havet og bonff'ylle Teltene med famt Folkene deri, og Baadene, fom " 
ligge hvcelvede paa Landet. Mange Gronlcendere finde og under Jisfieldene 
deres Grav, naar de i Ncervcerelfen ligge paa Udkik med deres fmaa Baade, 
ister for at fange Fugle, fom for er meldet. Undertiden hander det sig og, 
at Vinden ei falder faa rummelig, eller Stremw.en fa a foielig, at man kan 

dem fra sig med Skib eller Baad, da enten Takkelagien indvikles i dets 
fremra-
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fremragende Toppe, eller man steder paa, hvorved og Skibe have sorliist. Isår 
er det farligt, naar man kommer imellem tvende Iisfielde, som gaae for for- 
skiellig Strem, da de let med Enderne kunne sammcnklcmme og knnfe. Ofte 
stopper et faadant Iisfield i Gabet af et Sund og gior Veien ubefahrlig, fom 
Hindrer Folk paa deres Reife, da de maae tage en lang Omvei. Det maae 
vel tilstaaes, at for Skibene i den rumme See er den flakke Driv-Iis farli
gere end de enkelte fvemmende Iisfielde, thi disse kunne dog af Forsigtige be
dre undgaaes; men i Fiordene, hvor de ligge tattere pakkede paa hinanden, 
og af Indbyggerne ikke altid kunne undgaaes paa deres nodvendige Reifer med 
deres ffrebelige Skindbaade, ere de farlige nok, og lukke mangt et Aie.

IL Jisssodder ell. Jisssotser kalder man de mindre betydelige Iis- 
stykker, der ere af samme Farve og Indhold, som Iiefleldene. Gronlan- 
derne kalde 6cm Kakfuit, ogfaa Kavalerngit Drivestykker, fordi de 
saa jevnlig drive ud og ind af Fiordene med Ebbe og Flod, hvorfor og de 
Danske i Landet kalde denne Jis Fiord-Ils. De kunne ansees forBrokker 
as Iisfleldene, enten det saa skeer, at de strax nedfalde fra Jisflagene i 
saa smaa Stykker, eller de frembringes ved Iisfleldenes Kalving, esterat de 
ere komne i Soen. Altfaa ere de Ferskvands-Iis, men findes i storre Sam
linger end Iisfieldene. Paa Ven Tid, naar Iisffreed gaaer for sig, kunne 
hele Fiorde ligge tilstuvede af dem, og da de ofte lcrnge kunne ligge der, og 
indfryse om Vinteren, faae de en Mangde Saltvands-Iis i Folge med sig. 
Ved udgaaende Strem og Blast driver denne Samling til Sses, adspreder 
sig, og omringer Kysterne ikke sielden paa nogle Miles Strakning.

De giere da Skade for de arme Grenlandere, som sidde indsiuttede, 
fom i en belejret Stad, og ei kunne konuue til Soes at fege Naring. Ofte, 
naar de endog om Morgenen kunne vare udfahrne i aabent Vand, kan og 
Isen inden deres Tilbagekomst vare faa talrig uddreven af Fiorden, at den 
holder dem udelukke fra Landet, og da de dog nodes til, at vove sig derimellem, 
for at flippe hiem, blive de enten fsnderknuste med deres fmaa Baade, eller 
dog lide stor Nsd, ofte nogle Dages Hunger og Frost, inden de naae Huus. 
Den samme Fare er ved denne Iis i Strom-Sundene (smale Sunde, hvor 
Strommen er hastig), thi da Jisskodderne der, formedelst Strom-Jjerne og 
de Hvirvler, de selv foraarsage ved deres Trangen, gaae snart frem snart til- 

K 2 bage
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bage, dreies rundt, og opstables paa hinanden med en radsom Bragen , saa 
kan man ikke uden Livs Fare vove sig derimellem, og dog nodes de arme Ind
byggere ofte dertil, for at flippe hiem, hvorved de ikke sielden blive qvcestede 
og drcebte. Naar disie Iisss'oddcr have adspredt sig i Haver, fore de vel ikke 
saa stor, dog nogen Fare med sig, thi, da de ikke raffe. saa meget over Hav- 
brynen, og nogle af dem ere saa klare og giennemsigtige, cit Havets morkere 
Farve ganffe ffinner igiennem dem, kan man deslettere blive bedragen og 
stode an paa dem. Imidlertid vide dog ogsaa Grenlcendcrne at fore sig disse 
Iisssodder til Nytte, i det Sælhundene og visse Soefugle, som gierne ville 
opholde sig imellem dem, forhindres ved deres idelige Raslen fra at hore den 
ankommende Fanger, som da desbedre stieler sig paa dem, tildeels og ved 
at vare i Skiul bag Ilsen og have ifert sig hvide Overflader, saa at Dyret 
antager ham for den bevægelige Iis selv, og venter rolig paa hans Ankomst. 
Jeg maae til Slutning anmcerke, at mange ogsaa bruge det Navn Jisskodde 
om IiSsieldene, hvilker dog ikke er saa rettelig talt, da dette Navn egentligst 
tilkommer maadelige Iisstykker a f Ferssvands- Iis.

III. Vi komme nu til Flak-Iifen ell. den flade Driv-Iis, som af 
nogle kaldes Bay-Ils, fordi de holde for, at den har sin Oprindelse af store 
iiölagte Bayer eller Bugter; af andre Jismark, Jisfelt for dens store Om
fang, men almindeligst Stor-Iis (af Gronlomderne: Sikkorfoak d: den 
store Iis) eller blot Driv-Ils, da den er det Slags, der sees i storste 
Mcengde; I de nordligste Egne af Davids-Strcrdet kaldes den Vest-Isen, 
fordi den synes der at komme Vest fra. Det er denne Iis, man i Island kal
der Hellu-Iis, Hav-Iis eller den Gronlandffe-Jis g), og er af samme 
Art, som den, Hvalfangerne og Robbeflagerne vove sig imellem ved Spits
bergen å). Den er af langt storre Betydenhed , end de forommeldte Slags, 
og sortiener billig det Navn Jlsmark eller Stor-Iis, da den meest tresses 
i store Samlinger, der ofte kunne strcekke sig nogle Snese Mile langs Landet 
og ligesaa langt ud i Havet. Paa min Hiemrcise fra Grönland 1775. maalte 
vi fare 60 Mile Nord omkring, inden vi flap denne Iises nordlige Ende, og 

' feme
i) See Horreb Zsl. §. LXXXI. Olafs. Reift giennem Jel. p. 517. 521. og flere 

Steder-
ty Mårtens Spitsb. §. 35»
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feette siden vel saa langt ud i Vest, for at blive den qvit og treffe rum Ses. 
Det kan derfor ikke falde os underligt, naar vi lcese om dem, som have befei- 
let de nordlige Have, for at anstille Undersegninger og opdage formodede Giens 
nemfahrter, at de saa oste ved denne JiS ere blevne hindrede i at naae deres 
Hensigt /').

Denne Jis holder falt Vand og er fsegron af Farve. I Henseende til 
dens Tykkelse kommer det meget an paa, om flere Stykker ved Opstabling paa 
hinanden ere sammenfrosnc, eller det er enkelt Jis; I sidste Fald overstiger 
den neppe i Favn, men i forste Fald kan den vel blive 2 a 3 Favne tyk. Gierne 
cr den og bedakket med etLagSnee, fom med Tiden foroger dens Tykkelse, 
naar den hårdes. Man finder dog ogsaa paa denne Saltvands-Jis underti
den fmaa Bakke og Damme af Regn- og Snee-Vand, og da deteverste Lag 
Jie, som an fort, kan vare samlet af harder Snee, faa falder det af sig felv, 
at dette Lag holder sodt Vand. Nogle Stykker ere af faa stor en Omkreds, 
at man stulde holde dem for Jis af en heel Bugt, der med eet var dreven 
los. Men store og fmaa ligge almindelig faa feet pakkede om hinanden, at 
Aabningerne ere kun faa og ange. Dog er den ikke heller altid faa tat, fom 
den synes langt fra; Man har oste holdet den uigiennemtrangelig, og naar 
man er kommen den nar, harman dog fundet store Aabninger hist og her. 
Det kommer og meget an paa Vinden i denne Henseende. Stille Veirligt 
giver den Lejlighed, at adsprede sig med Stremmen, som dybstikkende Stykker 
snarere folge, end de andre. Da den og ofte har endeel Jisfielde og Ils
stodder i Folge med sig, fom ere underveis blevne indstuttede og maae folge 
Troppen, men fremrage over den anden Jis, saa flippe disse ud i Blast ved 
forefunden Aabning, hvortil de felv med deres Trykning kunne bidrage, da 
Vinden kan have mere Magt paa dem end paa den flade Jis. I Davids - 
Stradet spreder Norden Vind den mere, fordi den modgaaende Strem hin
drer nogle Stykker i at gaae faa fort for Vinden; Men Sonden Vind stuver 
den mere sammen, fordi den har gierne- Sirommen med sig; Thi det maae 
markes, arden berstende Strem i Davids - Stradet er sydlig, som rrakkee 
Nord hen.

K 3 Og
r) Saa gik det det Russiske Soelffab paa dets UnderssqningS Reise i NO til det Kam schab 

kiffe Hav 1735 og 1736, som berettes i Gmrlins Sider, H, 413. 431,
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Og da jeg i det folgende oftere maae beraabe mig paa StrommenS Trcek, 
kan jeg ikke vel undgaae, her kortelig ar tilkiendegive mine Tanker herom. 
Skiont det ikke er saa let en Sag, at bestemme noget vist ved Havets Stromme, 
saa have dog de storste Naturkyndige paa temmelig gode Grunde antaget, at 
det store Verdens Hav har en almindelig og uophorlig Bevcrgelse fra Hsten 
til Vesten £), hvilket og synes meget vel at kunne bestaae med Iagttagelserne 
i Davids-Strcrdet; Ikke at man der finder denne regelrette Bevcegclse, uden 
i Ebberiden, men dog en Bevcrgelse, som synes at vcrre en Folge deraf, 
uaar man sammenligner den med de bemcerkede Srremme i andre Havstrog. 
Man finder nemlig: at i Davids-Strccdet, et got Stykke Vci uden for de 
yderste Acr,gaacr Strsmmen ncrsten bestandig fra Syd til Nord ; Allerlcengst 
ude i Strcrdet er den dog ikke saa stcerk, som ncrrmere mod Landet til en vis 
Grcrgdse. Samme-Trak fra Syd til Nord skal den og have i Nordsoen 
langs med Norges Kyster /). Men fra Nova Zembla giennem Waigat er 
dens Trcrk mod Vesten til Spitsbergen, stden langs ad Grenlands Asterbygd 
Syd hen m) omkring Syd-Hukken i Grönland; Naar den er samme forbi, 
stiler den ferst Nord hen igien indtil noget Norden for 65°, hvor den aftager 
og gaaer Vest hen mod Nord America; Siden igien langs med America's Ky
ster ;;)♦ Heraf seer man da , at Stremmen folger Strandkanten langs om
kring, faavidt mueligt for andre Hindringer. Aarfagen til dette Stromme - 
Drcek mener jeg, i Overeenstemmelfe med Havets almindelige Vest-Trcrk, at 
vcrre denne: Strommenö rette og oprindelige Hoved-Trcck er vel fra Hsten til 
Vesten, men dette kan egentlig kun have Sted midt i det store Hav, hvor in
gen Anstod findes; Derimod, hvor det steder paa Land-Odder ell. Hukke, 
for Ex. Grönland, maae det forst lcrgge samme fra sig ved Sydtrcek, derfor 
folger den Grönlands ostre Side Syd ester; Stiler den nu igien lige i Vest-, 

fom
h) Man see herom Büffons Alg. Hist, der Natur i Th. 1 B. p. 226. og Kratzenfteins

Theoria Curfus Oceani Hafn. 1766-

i) Efter' Stroms Beretning i hans Sundmoerste Beffrivelft I, 40.
in) Cf. Adelungs Nordosts. Gcsch. der Schiff, p. 137, 341. oz Munks Rejsebeskrivelse 

under 30 Jun.

See Ellis Reift nach Hudsons Day i ovenmrldtt Samlung I. p.
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fbm før, fact falder jo Vandet 'ganffe fra Landets Vestre Side; Men denne 
udtsmte Huling maae nødvendig opfyldes ved nyt Vand, fom styrter sig deri 
Syd fra, efter Tyngdens og Tiltrakningeus Love, og heraf maae reife sig Ha- 
vetS Nordtrak paa Grønlands Vestre Side, der igien kan forstørre Sydtrak- 
ket paa den anden Side. Längere Nord i Davids-Stradet kan''denne Aar- 
fag ophaves, daved James Eiland (af foranførte Aarsager) en' Sydløbende 
Strøm kan møde og trcrkke den med sig om samme Eilands Huk Vest over, 
indtil derved at stede paa America igienmaae løbe Syd. Paa anden og ty
deligere Maade kan jeg ei forestille mig Sagen.

Naar dette Strøm-Trak tages i Betragtning ved Driv-Jifen, da fan 
det ikke blive uden Virkninger paa famme, ligesom paa alt andet, der fore
kommer i Vandet. Nordligst i Davids Strceder veed man derfor ikke faa me
get af dette Slags Iis at sige, fordi den fydligc Strøm ikke trcekker faa langt 
Nord. Vel tresses i disse Nordligste Egne, ifar om Vinteren, et Slags Drivs 
Iis, fom man kalder Vest-Ils, og er virkelig Flak-Ils, men vener sik
kert ikke den famme fom Syd-Jfen, der skulde vare dreven faa langt, thi 
Strømmen strider derimod. Desuden fører Vest-Isen en Mangde Hvid- 
Biørne med sig, font ei markes i faadan Mangde paa Syd-Jfen, og de faa, 
denne fører med sig, maatte paa faa lang en Vei affattes, inden de komme faa- 
vidr, faafom de dog pleie at føge Land; Skibsfolk, fom ofte have befahret 
disse Egne, have og forsikret mig, at den faa kaldte Vest - Iis maae agtes for- 
skiellig fra Syd-Jfen, og de mene, at den kommer fra America. Min 
Tanke er derfor, at den har sit Udfpring fra Bugterne ved James Eiland og 
nordligere Egne. Den er ei heller af nogen stor Betydenhed.

Men Syd i Davids-Stradet er Flak-Jfen desto strangere, ffient 
ikke alle Aar i lige Mangde. Tiden , da den der lader sig fee under Lander, 
er helst om Foraaret før eller feent. Man feer den først Vest fra Landet, og, 
før man feer den, marker man endog dens Ankomst ved et hvidt Blink i Luf
ten, en strangere Kulde og Søedynningens Aftagelfe. Virkelig kommer den 
altid Syd fra og stiler Nord i. De Gronlandere, fom boe narmest ved Syd
hukken, berette, at den kommer drivende omkring Hukken og igiennem det 
fmale Sund ved Cap-Farvel, driver siden med den stedfe Nordgaaende 
Strom langs ad Vester-Bygden. Ved faadant Strøg flulde da Nordens 

Vintz
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Vind vare den beforderlig paa After - Bygden, men hinderlig paa Vester - 
Bygden, og tvertimod Sonden Vinden hinderlig paa Aster-Bygden, men 
beforderlig paa Vester-Bygden; Hvilket ogsaa ganske rigtig stemmer over- 
eenü med Erfaring; Thi naar man om Vinteren har havt lange vedholdende 
Norden-Vind, og om Foraaret Sonden-Vind begynder at blase, saa feaer 
man gierne Driv - Isen under Landet. Naar den derfor er kommen paa den Ve
stre Side af Grönland, kan intet uden en stark blasende Norden« eller Aften- 
Storm holde den fra Landet, thi ikke engang en siap Vind udretter noget imod 
den, da den ligger saa lavt over Vandet. Derimod satte Sonden- og Ve
sten-Vind den lige paa Landet, formedelst Strandkantens Beliggenhed, (der 
Nord hen lober Nordvestlig, men Syd hen knibes af mod Sydost) ogsaa for
medelst Strommens Medvirkning. Denne er og Aarsagen, hvorfor Iisen 
med denne Vind skyder saa stark Fahrt, at mange Dages Norden-Vind ikke 
kan drive den längere til Sees, end jo een Dags Senden-Blast er i Stand 
til, ar giore den synlig igien, og naar man den ene Dag neppe har kunnet oine 
den, har man den anden Dag havk den inde imellem Åerne. Ved stigende 
Vande stuves den derpaa ind i Bugter og Fiorde faa lat paa hinanden, at 
man ofte ikke kan komme frem med en Baad; Og faaledes kan den med Ebbe 
og Flod i nogle Uger, ja undertiden det meste af Sommeren, ligge at fvaie ud 
og ind imellem Landene. Endelig fatter en stark og lange vedholdende Nor
den-Storm den ganske til Soes, og siden driver den med Strommen videre 
Nord hen. Man holder i Almindelighed for, at den ei driver längere Nord, 
end ril omtrent imellem 65° og 66°, og faa langt strakde den sig just Aar 
1773, da vi paa min Hiemreife bleve hindrede af den. Paa disse Heider 
maae mode den en anden Strom eller afholdende Vind, som fatter den Vest 
hen mod Nord-America's Kyster, indtil den atter kan gaae Syd langs med 
samme, og endelig i sydlige Egne bortsmeltes; eller noget af den maafkee ved 
nogle Sundes Stromme paa America's Side kan trakkes dybt ind i store Bug
ter og tildeels Nord hen, hvilket jeg ei noiere vil underfoge eller kan bestem- 

4ne. Nak er det, at Iisens Drivt stemmer overeens med de ftrhen givne Be
greber om Strommen.

Hvad derfor denne Flak-Ilses Oprindelse angaaer, da er det vist, som 
fer er meldt, ar den kommer fra Astre-Bygden omkring den sydlige Huk af 

Gron-
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Grönland z Ei heller kan tvivles paa > at den jo til Asterbygden kommer fra 
Spitsbergen drivende Syd- hen igiennem Strcrdet mellem Jisland og Grön
land u). Sporge vi nu videre om dens ferste Udspring , og hvorfra den 
Ma-ngde Jis kan famle sig, da, faasom Flak-Isen er Hav - Jis, er det 
rimeligst at antage, at den har taget sin Begyndelse ved Gabene af de store 
Floder, Fjordmunde og Havbugter i Nordre - Tartarie; thi derwar det, at 
det Rustrske udsendte UnderssgningS-Scelffab fandt den i Mcrngde, ja et heelt Hav 
medJis, fom endnu ei var brudt />). Efterat den fra alle diste Gab afFiorde og 
Bugter har samlet sig, og underveis forenet sig med mere, driver den med Strem
men til Waigat, hvor den og findes i stor Mangde^). Fra Nova-Zembla 
kommer den til Spitsbergen med Strem og Astcnvind r). Naar al denne 
Jis forener sig, finder den endog langs med Grenlands Hstcrbygd jevnlige 
Tilsætninger fra de mange Fiorde og store Bugter, fom de gamle Historieffri- 
vere tillcegge samme. Det samme skeer, naar den er kommen til Vestcrbyg- 
den, hvor ogsaa ere Fiorde og Bugter nok, til at give Jis fra sig. Det bli
ver paa faadan Maade begribeligt nok, at den kan vise sig i saa stor Mcrngde 
i Davids - Strcrdet; thi allene een Fiords Jis kan strcekke sig nogle Mile, hvor 
skrækkelig maae ikke da den Driv-Jis blive i sin Omfang, som paa saa lang 
en Vei kan samle til sig fra adffillige Egne, inden den kommer i Davids Srrce- 
dct, og baade der og andensteds faaer faa mange Jisficld og Iisffodder i Folge 

.med sig.
I denne Tanke om Flak-Jsetts lange Reise er jeg bleven bestyrket, ikke 

allene af del medfolgende Drivetrcee, hvoriblant gives Fyrr, Gran, Esp, Lcrr- 
ketrcee ag andre Slags, der aldeles ikke findes i Grönland; men ogsaa iscer af 
en mcerkvcrrdig Tildragelse', medens jeg opholdt mig i Grönland. En Gren- 
lcender bragde mig eengang fra Driv-Jisen Hovedffallen, Klover og Haar 

af

s) Som kamfluttes af MartensSoitsb. Reift. Z2.
p) Gmel- Reise durch Sibir. II, 413. 429* 431.

q) Bliss- Alg. Hist, der Nat. 1 Th. 1 B. p. 196. Adelungs Nordosts. Gesch. der
Schiff- p. 137.

r) Martens Spitsb. Reift 16. Z2.
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«fet Dyr, der horde til Oxe-Slcegten, og ventelig var bleven opcedt af en 
Viorn; Hovedskallen var meget stor, men havde mistet sin Mule, det ene 
Horn og Aie, dog var til Lykke det andet Horn i Behold og ubeskadiget, 
som kunde hielpe paa Spor efter Dyrets egentlige Art; Äiegruben var meget 
stor, og sad tcrt under Hornets Rod ; Hornet var indkrumt, boiede sig fra 
Roden ned ad, men med Spidsen igien op ad; Ellers stilede det skiens forud 
til Siden, var temmelig langt, spids og smalt mod Enden, men ved Roden 
bredt og fladrundt, hvilken Flabhed varede noget ud paa Hornets eversteSide; 
Fra Spidsen til Roden saaes fine jevnsides lobende Furer efter Lomgden, men 
ingen kredslobeude eller Rynker vare at marke. Farven var bleg. Dette 
fees alt tydeligere af hosfoiede Tegning;

Hvor litr. a. viser Hornet, b. Aiegruben. c. den afbrudte Mule. d. Ste
det, hvor det andet Horn har siddet, e. den lavere Stierne imellem Horne
nes Grundflade. Kloven var stor og sortcgraa. Haarene meget lange og 
sorte, endeel af dem som Mannen paa en Hest, men finere og blödere, og ved 
Roden indviklet i en endnu finere og blödere Uld. Denne Oxe kan da ikke have 

* varet af de almindelige, menet flags Vildoxer, som for mig synes best at 
stemme overeens med Linnoei Bos Grunniens eller Buffons Tatariske Koe s\ 
der findes i Nordre Asien, hvorfor jeg og har antaget den i min Fauna grön- 
landica Spec. 17. I Grönland gives nu ikke saadanne Dyr, ligesaa lider 

i IiS- 
s) Syft. nat, 32. 4« Vüf. alg. Hist, ber Nat« VIII, x. p. 53.
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i IiSland etter Spitsbergen, faa vi finde ingen narmere Hiem for den, end f 
det store Tartarie, hvorfra den altfaa paa Iifen maae vcrre dreven faa lang 
en Vei omkring, hvilket gierne kunde lade sig giere, naar stigt et Iisstykkc 
var af de midterste i Samlingen. Naar da del Iiestykke, hvorpaa denne Ho- 
vedskal fandtes, nedvendig maae forffrive sig fra Havet oven for Tartanet, 
hvad hindrer os i at stulte det famme om flere? » 

Virkningen af Flak-Iifen i Davids-Strcedet er tildeels hoist ubehagelig, 
thi foruden den stcerke Kulde, den ferer med sig, som kan kjendes lcrnge for 
dens Ankomst, er den ogfaa, naar den kommer for ncer under Landet, Gron- 
lcrndernc hinderlig i deres Fangst, da den gier ligesom Skilsmisse imellem dem 
og Secdyrene. Endeel Grenlcnrdere fcelte og Livet til ved deres Scelfangst 
imellem den. Ikke mindre Hinder gier den de Seilende, da enhver let kan 
indfee, at faadan Merngde Iis maae giere Fahrvandene fcerdeleS farlige; Lykke 
endda, naar det er faa klart Veir, at man kan fee den forud, og strax vende 
den Ryggen, hvilket er viseligst ; thi at vove sig ind i en eller audeu Aabning 
er saare bcdrageligt; Inden man tager sig vare, har Vind eller Strom for
andret sig og sak den sammen, faa man maae see sig indringet overalt med 
IiS og bestedt i yderste Forlegenhed. Man vilde maaffee indvende mig, at 
dog Hvalfangerne frivillig vove sig ind imellem Iisen under Spitsbergen, for at 
giere Fangst, men jeg har ladet mig fortalle, at i det mindste Hollamdernes 
Hvalfangerffibe skulle derefter vare bygte med dobbelt Forhudning, faa at de 
bedre kunne taale at siides af Iifen, hvilket med mere kan giere dem beqvem- 
me til at udholde, hvad ikke ethvert andet Skib paa almindelig Maade bygt 
kunde; Og alligevel satte mange Hvalfangere til i Driv Isen formedelst denne 
deres Dristighed. De Skibe, som enten drage paa Hvalfangst i Davids- 
Streedet, eller befahre de Nordlige Colonier, ere dog ikke saa udsatte fer Iisen, 
som de, der skulle befahre de Sydlige Colonier, thi hine kunne holde saa langt 
Vester i Stradet, at de kunne undgaae den, og i Nord bliver den dem lidet 
i Veien, men disse maae endelig under Land, for at sege deres Havne, der 
mange Aar ligge faa tilstuvede af Flak' Iisen, at de nodes til at krydse uden 
for den beste Sommers Tid , ja undertiden lebe til en anden Colonie eller blive 
ganske borte. SaaledeS gik det 2de Gange i 6 Aar vedFriderichshaabs Co
lonie paa 62°, medens jeg opholdt mig der. 1763. var ingen Driv - Iis, 
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1769 var den saa stor k, at intet Skib kom i Havn. 1770 ligesaa. 1771 
raalelig. 1772. stark igien, men kom og gik bort for Skibotiden; og 1773 
traf den stcrrk ind net op, da Skibet var forrdig at gaae bort, som og skyndte 
sig at undkomme, stkiont det paa Reisen sattes i temmelig Forlegenhed, da Iisen 
fulgde Skibet ligesom i Helene. Ofte hindrer Taage og tykt Veirligk i Strce- 
det, at man ikke kan see Iisen, og denne selv virkeren nedrig Taage i en vis 
Frastand, dog sees og Guds Forsyn deri, at man ncrrmest ved Iisen ikke fin
der Luften ret taagct, men kun diisig, saa man bedre kan tage sig vare; 'Her
til hielper og denö hvide Gienskin i Luften og medfolgende Kulde, fom rober 
dens Anncermelse. At man om Sommeren har ncrften stedse Dag i disse Nord
lige Fahrvande, er og meget beforderligt for Skibsfahrten, da derimod de 
morke Efteraars Ncetter giere den dobbelt farlig. Billig burde derfor intet 
Skib udsendes saa sildig paa Aaret, at det kunde udscrttes for denne Fare, og 
ethvert didsendt Skib burde vare bygt paa en Maade , som mere end scedvau- 
lig kunde fatte det i Stand til, at udholde Jisenö Slidniug.

Flak i Iisen har imidlertid og sin Nytte. Naar den ikke kommer for 
tilig om Foraaret, forcr den en Mcrngde Salhunde med sig, isar af den store 
Art, som kaldes Klapmydser eller Soe- Lover t), hvoraf Gronlanderne 
trakke god Fordeel, og kunne endog give noget fra sig til Handelen. Naar 
Iisen ligger paa en vis Afstand fra Landet, seger og en anden Art, kaldet 
Sortsider m) , i Flokketal derpaa at sove, og lade sig magelig dråbe. De 
fleste Salarter stede paa Iisen. Naar den ikke er Landet for nar, stiller den 
og Soedynningen, saa man kan fahre imellem den og Landet, som i en Viig. 
Den holder en Mangde Secfugle under Landet, og ferer meget Drivetrae 
med sig, til Indbyggernes Fordeel, hvorfor de gierne enffe sig den i en beqvem 
Frastand. Hvalfangerne siges og paa den at udlosse deres Spcekfade, naar 
De ville tiltråde Hiemreifen, og have alting ordnet i Skibet.

t) Phoca Leonina Faun. gr. Sp. 5.
Phoca Grö'nlandica ibid. Sp. 7.
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