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For 250 år siden, da Hans Egede den 3. juli 1721 for første gang
satte sin fod på de grønlandske klipper, havde han vel kun vage
ideer om, hvordan han skulle gribe sin sag an - den sag, som han
stædigt og møjsommeligt igennem 13 år havde virket for. Med hele
sin samtids forudsætninger i henseende til opdragelse og uddannelse
stod han over for en opgave, til hvis løsning de sproglige forudsætninger manglede.
Hans Egedes hovedformål var imidlertid at bringe kristendommen
i den evangelisk-lutherske form til Grønlands beboere, muligvis »vilde
barbarer« med yderst ukristelige forestillinger, muligvis efterkommere
efter »de gamle Norske«. Det gjaldt altså missionen, og på det felt
havde han i sin samtid såre få forudsætninger.
Så vage hans forestillinger end var om metoden, han skulle anvende, så stod et fast. Det var et ufravigeligt krav, at det enkelte
individ skulle tage personlig stilling til troens sandheder; det var et
fundamentalt luthersk princip. Derfor måtte kundskaber om troen tilegnes, og dette kunne kun ske ad ordets vej, det læste så vel som det
talte. Undervisning skulle således til, og den skulle rumme både målet
og midlerne til at nå det, ligeledes principielt luthersk på modersmålet.
I de 15 år, Hans Egede opholdt sig i Grønland (1721-1736), blev
det ham klart, at de indbyggere, han kom i forbindelse med på vestkysten af Grønland, ikke var efterkommere efter »de gamle Norske«.
Med åbent Øre og sind måtte han bane sig vej ind i et hidtil ukendt
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sprog, den eskimoiske dialekt, der taltes og tales i Vestgrønland, og
lære den eksisterende befolknings sæder og skikke, tro og begrebsverden at kende. Redegørelsen for denne proces hører imidlertid andetsteds hjemme, og forløbet er tilstrækkeligt oplyst til at være genstand
for end en beretning!. Derimod er udviklingen efter hans år mindre
klarlagt, og, under ingen cmstændigheder dybtgående for tiden efter
1782.
De første »skoler«

Tidligt satte Hans Egede ind på at tage indfødte grønlændere i sin
og missionens tjeneste. For at kunne gøre dette måtte han uddanne
dem dertil. Det kunne kun lade sig gøre ved, at han havde dem boende
hos sig. Til at begynde med var der nogle mere eller mindre enlige
unge mænd, der tog ophold ved kolonien; men deres uddannelse fik
ingen rigtig art. Først da han tog nogle forældreløse drenge til sig, gav
det det ønskede resultat. Det var delvis på hans egen bekostning,
at han havde disse personer boende. I al beskedenhed var det en slags
kostskole, han oprettede. Religion var faktisk det eneste undervisningsfag; læsning og skrivning var »redskabsfag« hertil. Jævnsides
hermed gik studiet af det vestgrønlandske sprog. Hans Egede skabte
derved et grønlandsk skriftsprog, der i hans form indgik i læsningen
og skrivningen, i alt væsentligt lige til 1870'erne. Han nåede så vidt
med sine grønlandske drenge, at den ene, dØbt under navnet Frederik
Christian, i 1728 var i stand til at skrive hyldestdigt til majestæten
på grønlandsk.
Denne »kostskoleform« blev normgivende for hele den første missions- og (såkaldte) kolonisationstid i Vestgrønland. For så vidt passede denne fællesskabsform udmærket til den eskimoiske samfundsorden - så længe kolonierne var få og små. Da missionen blev udvidet med flere pladser, nye kolonianlæg, sprængtes den.
Formen passede på sin vis også til det fællesskab, som brødremenigheden hyldede, i hvert fald i begyndelsen af dens virksomhed (fra
1733, men først med relativt større tilslutning efter vækkelsen 1738).
Den fastere bosættelse omkring missionsstationen, først Ny Herrnhut
ved Godthåb, senere også ved Lichtenfels og, sidst i århundredet, ved
Lichtenau, gjorde kostskoleformen overflødig. Det er i sig selv ejendommeligt, at undervisning af børnene - og for den sags skyld også af
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de voksne - lå brødremenigheden i Grønland mindre på sinde. Det
kendetegnede ellers»modermenigheden«, som det var karakteristisk
for de pietistiske bevægelser som helhed, at undervisningen rangerede
langt fremme i det daglige virke. Det er ikke muligt at dokumentere,
hvorfor det samme tilsyneladende ikke gjaldt i Grønland. Først i
1749 blev en person udsendt med den særlige opgave at være børneskolelærer .
Måske beroede indstillingen hos den grønlandske ledelse af brødremenigheden på de grønlandske erfaringer. Det var herrnhuternes opfattelse, at Hans Egede ikke havde opnået ret meget på de 15 år,
han havde virket. Hans skoleprincip havde ikke bragt de »nødvendige«
resultater til veje hos de dåbssøgende grønlændere, så troen blev bevidst. Derimod havde brødremenigheden gennem den pludselige,
stærkt følelsesbetonede vækkelse blandt grønlænderne i 1738 opnået
en rapid vækst og mange »resultater« . Undervisning var altså ikke så
strengt nødvendig, måske endda hæmmende, hvis den blev drevet som
hovedsagen. Den religiøse vækkelse og dermed »omvendelsen« kom
øjensynlig uden bogstavlærdom2 •
Denne teoretiske argumentation falder i tråd med, at herrnhuterne
i Grønland så længe, de overhovedet kunne, søgte at smyge uden om
forpligtelsen på den augsburgske konfession, og dermed Luthers katekismus. Denne sidste var hovedhjørnestenen i den kgl. missions undervisning både af voksne dåbssØgende og af børn i skolen.
Al undervisning kræver en vis stabilitet hos den gruppe af individer, som skal undervises. Det var en økonomisk nødvendighed for
den grønlandske fangerbefolkning at flytte rundt til forskellige fangstpladser, kort sagt følge fangstemnerne. Der var den stedlige fangstturnus, men ved siden af den også lejlighedsvis flytning over større afstande, fra syd til nord og omvendt langs kysten.
Denne »omstrippen«, som Hans Egede kaldte både de lange rejser
og fangstturnussen, var ham en vældig anstødssten. Den spredte bosættelse på flere pladser i en egn (også fangstmæssigt betinget) måtte
man imidlertid godtage. Derfor var missionærerne nødt til at rejse meget rundt. De måtte så vidt muligt følges med handelsfolkene, eller
også betale transportomkostningerne selv. Det blev derfor ønskeligt
at få udstationeret kateketer på i hvert fald de større pladser i et distrikt. Dette spændte missionens økonomiske kræfter stærkere og
stærkere.
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»Kostskoler«

Da den københavnske storkøbmand Jacob Sewerin 1734 påtog sig
grØnlandshandelen, blev samme år kolonien Christianshåb anlagt. Mod
et statstilskud påtog han sig at underholde missionerne både ved Godthåb og den nye koloni. Det vil i denne forbindelse sige, at han også
påtog sig at bekoste de »kostskoler«, som kunne tænkes opretholdt
hos missionærerne. Dette blev de første år mere en praksis end
egentlig fastlagt i Sewerins oktroj, men ved fornyelsen af den i 1740
blev hans forpligtelse til at dække udgifterne til »kostskoler« ved de to
kolonier fastslået. Der skulle holdes skole for 20-24 børn ved hver
koloni, og disse børn skulle holdes med kost, beklædning, sengetøj
og kajakker, det sidste dog kun for drengenes vedkommende.
Derefter hører man meget lidt om disse skoler. Udgifterne til dem
figurerer ikke særskilt på de få regnskabsblade, der er bevaret fra
Sewerins tid. I missionærerne Lauritz Alsbachs og Christian Drachardts
designationslister, henholdsvis fra 1743 og 17443 , nævner Drachardt
for Godthåbs vedkommende kun to piger udtrykkelig som skolebørn.
Tæller man hans designationsliste op efter aldersklasser, får man 16
i aldersklassen under 10 år, 9 drenge og 7 piger, herunder de 2 skolepiger; gruppen 10-20 år: 40, fordelt på 25 mandlige og 15 kvindelige. Alsbachs designationsliste viser 31 børn mellem 8 og 15 år ved
Christianshåb, men ingen udtrykkelig nævnt som skolebørn. Godthåb
havde altså i 1744 tilsyneladende langtfra udfyldt rammerne for
»kostskolen«, hvilket vel dels hænger sammen med, at der ved Godthåb kolonisted boede meget få familier, dels at Drachard med sine
herrnhutiske tilbøjeligheder var lidet interesseret i undervisning. Missionær Alsbach havde tilsyneladende mere samling på sine folk; men
det er et åbent spørgsmål, om de 31 bØrn, han nævner, enten alle
har været »kostelever« eller kun for en dels vedkommende - eller
overhovedet nogen som helst.
Det lader sig ikke gøre med sikkerhed at slå fast, om Jacob Sewerins forpligtelse har været udnyttet eller har kunnet lade sig udnytte
til andet end at dække visse udgifter af mere eller mindre 'Social karakter i forbindelse med børnene ved de to kolonier. Brødremenigheden klarede sine udgifter selv. Ved bindingen af grønlænderfamilierne til missionsstationen var den, som fØr sagt, helt ude over forplejnings- og opholdsproblemerne i forbindelse med undervisning.
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Handel kontra mission
Situationen blev de følgende år mere kompliceret. Endnu ved udgangen af 1740'erne hævdedes princippet om, at handelen skulle være
det Økonomiske grundlag for missionen, dog støttet af staten med et årligt tilskud på 5000 rdl. »Handelen var til for missionens skyld«.
Statsstøtten var kalkuleret på eksistensen af 2 kolonier. Den blev
ikke forhøjet i takt med anlægget af flere, yderligere i alt 17 større
indtil 1776, langs hele vestkysten, hvortil kom flere større eller mindre
hvalfangstanlæg efter 1776 og inden 1807 flere loger eller udsteder,
alle med mere eller mindre fast bosættelse, forstået på sin grønlandsk.
Brødremenigheden udvidede som før nævnt også.
Under Det kgl. octroyerede almindelige Handels Compagnies ledelse
1749-74 skete hovedparten af denne ekspansion, der for en del også
var Ønsket af missionen. Der skete imidlertid derved også en forskydning af forholdet mellem handel og mission. Vel opnåede Handelskompagniet en beskeden forhøjelse af statstilskuddet til 7000 rdl. årlig, men forhøjelsen svarede ikke til forøgelsen af koloniantallet og
slog naturligvis ikke til.
Missionskollegiet, som 1737 havde fået overdraget ledelsen af den
grønlandske mission og efterhånden også aflønningen af »missionsbetjenterne«, havde kun sparsomme ressourcer, væsentligst beroende
på legatmidlers renteafkast. Kollegiet måtte derfor alt for ofte stå med
hatten i hånden over for Handelskompagniet eller opgive påtænkte
forehavender.
Handelskompagniet på sin side blev selvsagt yderst påholdende,
når det drejede sig om udgifter, der ikke kom handelens virksomhed
direkte til gode. Dette affødte en ofte temmelig harsk indstilling over
for »den kostbare kongelige mission, der ikke ydede nogen som helst
gavn«, hvilket er den egentlige mening med de stærkt varierende udtryk.
Denne indstilling over for den kgl. mission skærpedes ydermere, da
den væsentligste forskydning i handelens virksomhed foregik, især
under ledelsen af Den kgl. grønl. Handel fra 1774(76). Lige fra 1721
havde det været skik, at koloniens menige dreven beskeden fangstvirksomhed, i hovedsagen til husbehov. Det var desuden i 1721 meningen, at det ene af de tre udsendte skibe skulle drive hvalfangst.
Det mislykkedes; men tanken om hvalfangst i de grønlandske far25

vande vedblev at spøge, og den kom til udfØrelse i spæde former fra
1760'erne, for at tage voldsomt til efter 1776. Handelen gik efterhånden
over fra at være en ren indsamling af grønlændernes overskudsproduktion til også at omfatte produktion. Ved den systematiske garnfangst
af sæler udvidedes produktionsvirksomheden efter 1782 til også at
omfatte de produkter, som grønlænderne tidligere havde været ene om
at fremskaffe.
Ved siden af dette måtte handelen naturligt søge at fremme grønlændernes produktion. Intet måtte gå til spilde, for at man kunne få
tilstrækkelige kvantiteter til eksport, hvoraf handelens rentabilitet afhang. Enhver faktor, der hæmmede en effektivisering af produktionen,
det vil sige fangsten, i GrØnland, måtte fjernes. Derved fØrtes handelens ledelse i Grønland såvel sem i Danmark til at opfatte enhver sådan hæmning som »skadelig for så vel grønlænderne som handelen«,
omtrent sådan lyder det atter og atter i breve, indberetninger og skrivelser.
Handelen måtte anse bindingen til kolonierne for skadelig, da fangsten krævede mobilitet. Hvor sammenflytning på »lidet nærsomme«
steder var sket eller foregik, måtte en udflytning søges gennemfØrt.
Hele dette bosættelsesproblem og arbejdet på dets løsning i 1700-tallet er såre kompliceret. Der sker nogen spredning visse steder, men
ved oprettelsen af hvalfangststationerne handlede man på andre steder
imod sine egne bestræbelser. »Sammenhobningen« synes at have været værst ved herrnhuternes steder, hvor den som nævnt var en direkte
forudsætning for menighedernes organisation. Derfor dalede disse
menigheder efterhånden i handelens omdømme.
Kravet om og arbejdet på spredning af befolkningen øgedes i nogen
grad omkring 1800. Det modsatte havde været missionens tendens
hele tiden. Jo kraftigere virkende en faktor handelen blev, jo stærkere blev derfor modsætningen mellem den og missionerne. Dertil
kom, at handelen i især efter instruksen af 1782 - søgte at holde grønlænderne fast på deres økonomiske eksistensgrundlag, uden at man
gjorde sig klart, hvad det i længden indebar. Omvendt søgte missionerne i det immaterielle bevidst at fjerne grønlænderne fra deres eskimoiske begrebsverden; det var jo deres saligheds sag, det gjaldt. På
missionernes side forstod man ikke, at man derved skabte en skæbnesvanger divergens mellem materiel tradition og immateriel »omvendelse«. Ingen af parterne havde forudsætninger for at kunne se dette.
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Kateketerne

Rent praktisk - delvis i kraft af den fremvoksende rationalisme i det
danske åndsliv - søgte den kgl. mission at skabe en modus vivendi
ved hjælp af kateketer, degne. Hans Egede var som sagt inde på at
uddanne grØnlændere til missionsmedhjælpere. Da de drenge, han tog
til sig, blev store nok og havde de tilstrækkelige kundskaber, brugte
han dem som kateketer - indtil koppeepidemien 1733/34 tog dem fra
ham.
Senere fortsatte missionærerne med at uddanne »nationalkateketer«.
som man benævnte dem. Det blev imidlertid kun få, det lykkedes at
uddanne tilstrækkeligt. Behovet for hjælp i missionen var stedse voksende. Missionærerne kunne ikke overkomme alt det, som var pålagt
dem. De skulle jo ved daglige morgen- og aftenandagter og ugentlige
gudstjenester være præster for koloniernes besætninger af udsendte
folk, undervise katekumener, holde gudstjeneste og andagter og i det
hele taget være præster for de døbte. Hvordan skulle de så også få
stunder til at holde regelmæssig skole for børnene?
Til missionærernes hjælp udsendte man derfor ganske unge mennesker, der var opdraget på Vajsenhuset, og som fik en nødtørftig oplæring i København, tildels på det i 1736 oprettede Seminarium Groenlandicum. De første to rejste ud 1738, senere fulgte flere. De blev
for det meste knyttet til kolonistederne. Flertallet af dem giftede sig
grØnlandsk, hvorved de både lærte sproget grundigt og kom til at leve
i tæt tilknytning til befolkningen. Adskillige forblev hele deres levetid
i den grønlandske gerning, nogle gik over i handelens tjeneste, men
fortsatte eksistensen i GrØnland.
Det var som regel disse udsendte kateketer, der tog sig af undervisningen af børnene i skolerne. De mere opvakte drenge (somme tider
også piger) kunne det hænde, at missionæren tog sig specielt af. Det
lykkedes efterhånden at få uddannet nogle af de mest opvakte til nationalkateketer.
U ddannelsen af disse kateketer have tilfældighedens præg. Det var
tilfældigt, om der blandt børnene i et kolonidistrikt var »emner«,
sjældent og vanskeligst at finde dem ude i distriktet på bopladserne.
Det var tilfældigt, om den siddende missionær magtede at påtage sig
uddannelsesopgaven - tilfældigt, hvorledes undervisningen formede
sig. Det beroede på den indstillende missionærs »styrke«, hvorledes
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den pågældende nationalkatekets ansættelsesvilkår blev. Med hensyn
til dette sidste spillede missionens mangel på midler en betydelig
rolle.
Man betragtede undervisningsvirksomheden, og for den sags skyld
hele nationalkateketens gerning, som et slags bierhverv, åbenbart, for
man forudsatte altid, at vedkommende skulle leve af sin fangst. Pengeløn og kostdeputat, når dette sidste overhovedet blev tildelt kateketer, var derfor alle tider på et lavt niveau. Pengelønnen blev ikke
ydet i rede penge, men derimod som kredit hos handelen indtil det
fastsatte beløb, svingende almindeligvis fra 4 tilIS rdl. årlig. Af de
35 nationalkateketer, som Sydgrønlands inspektør 1793 opregnede 4
havde
8
15
6
3
1

fra 3 -5 rdl.
fra 6-10 rdl.
fra 14-15 rdl.
fra 20-30 rdl.
35 rdl.
50 rdl.

Denne sidste havde fået fremtvunget en ligestilling IØn- og kostmæssigt med de udsendte kateketer og fik oven i købet lys og brændsel.
I alt havde 12 af de 35 kostdeputat, deraf de 8 »halv gerne en Mands
Kost«, 4 hel mands.
Nogle af disse kateketer var på en eller anden måde invaliderede,
en endog blindfødt. Ved kateketgerningen fik sådanne mennesker en
plads i samfundet, de ellers vanskeligt ville have kunnet få . Missionen
betød altså en menneskelig redning for dem. Andre var af en eller anden grund ude af stand til at drive kajakfangst. De, der magtede
fangsten, klagede idelig over, at de ikke havde tid og kræfter til at
være både fangere og kateketer; de to funktioner hæmmede gensidigt
hinanden.
Det var imidlertid et princip, at handelen og dermed missionen søgte
at undgå kostdeputater ved ansættelse af grønlændere. Man ville forhindre den såkaldte »Forvænning med Europæisk Kost«. I en tid, hvor
pengeøkonomien end ikke klart var slået igennem i det dansk-norske
samfund, og hvor mere eller mindre patriarkalske forhold herskede i
håndværker- og landhusholdningerne, kunne man ikke forvente en
pengeøkonomisk indstilling over for offentligt ansatte grønlændere.
Konfliktfladerne mellem de former for økonomi tegnede sig i Danmark så vel som i GrØnland.
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De knappe kreditmidler i omregnet lønbeløb og naturalieydelser
gjorde grønlænderne betænkelige ved at vælge kateketgerningen og
jog adskillige allerede ansatte nationalkateketer over i handelens tjeneste, hvor vilkårene var noget bedre, især i den sidste del af 1700-tallet. Det hændte også med nogle af de udsendte kateketer. Det er dog
et typisk træk ved det grØnlandske samfundsliv, at flere grØnlændere,
især sØnner i de såkaldt blandede ægteskaber, og primært uddannet og
ansat af handelen, samtidig øvede en gerning som kateketer - ganske i Niels Egedes billede - og så vidt handelen tillod det og som regel
uden vederlag.
Missionen vedblev dog at uddanne kateketer på den hidtige måde.
I 1791 formulerede missionskollegiet de hidtil givne forholdsordrer
til en instruks for missionærerne 5 • Det er karakteristisk for den, at
dens første paragraf indskærper, at missionærerne skal drage omsorg
for, at dØbte grønlændere ikke spredes for meget til forskellige bopladser, så et mindre antal kateketer behØves. Den næste paragraf drejer sig om uddannelsen og ansættelsesvilkårene for kateketerne. Her fastlåses lønnen almindeligvis til 4 a 6 rdl. som begyndelseslØn; forbedring
af lønnen og tilståelse af dansk kost måtte kun ske med missionskollegiets tilladelse. Samtidig ,søgte man at sætte en bom for kateketernes
overgang til handelens tjeneste; men da dette skulle hindres ved overenskomst med handelens folk lokalt, virkede forholdsreglen nærmest
som et slag i luften. Man fjernede jo ikke den virkelige årsag til
denne tendens til »overløb til fjenden«.
På den anden side var mis,sionskollegiet, det vil i dette tilfælde
som i de fleste fra 1789 fremefter sige dets rådgiver Otho Fabricius, klar over, at der måtte blive tid for kateketerne til at drive fangst.
Allerede i 1760'erne havde man som en nødhjælp ladet såkaldte læremØdre tage sig af undervisningen, især af børn, som skulle lære at læse.
De var ikke officielt anerkendt. Nu anbefalede man at antage læremødre og tillige »læsere« til at undervise såvel børn som voksne i den
vanskelige læsekunst. Lærernødrene skulle være enker eller ugifte piger,
læserne mænd, der var uduelige til kajakfangst, men tilstrækkelig kyndige i læsning. Begge skulle virke for en ringe betaling. Efter den fØrnævnte opregning af kateketerne 1793 var der i den vinter (1792/
93) ansat 15 læremødre i Sydgrønland (Holsteinsborg), hvoraf kun
en fik en hel rigsdaler om året i lØn, mens de Øvrige 14 blev aflØnnet
med 3 pund tobak eller tilsvarende værdi, 4 mark 8 skilling, d. v. s.
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trekvart rigsdaler eller en fjerdedel af, hvad den dårligst lønnede kateket uden kostdeputat fik. Der var naturligvis overhovedet ikke tale
om at give læremødre og læsere kost.
Det er faktisk begrebet »grønlandsk IØn« som princip, der hermed
indførtes af missionen så vel som af handelen, dikteret af handelens
fØromtalte politik, der gik ud på ensidigt at fastholde den grØnlandske
befolkning ved de nationale erhverv. Den - til en vis grad også handelens - eksistens i Grønland beroede på disse erhvervs opretholdelse.
Ved omtalen af missionskollegiets instruks 1791 er udviklingen på
sin vis her foregrebet. Instruksen var imidlertid på de nævnte områder
kun ensbetydende med skabelsen af en slags hjemmel for det, der var
blevet praksis; men den skulle tillige virke som en begrænsning af missionærernes vilkårlighed og tilbøjelighed til at yde rigeligere løn og
hele og halve kostdeputater. Begrænsningen var nØdvendig af hensyn
til missionskassens magre tilstand.
Skolelokaler og undervisningens art

De knappe midler gav sig også til kende på de lokalernæssige forhold,
hvorunder undervisningen skulle foregå. Summarisk skitseret var udviklingsforløbet sådan, at undervisningen i de første årtier foregik i
»præstens kammer« på »kolonien«, det vil sige det nødtørftigt afdelte værelse, som præsten, oftest med familie, boede i, og som tillige
tjente til »kirkestue«. På de pladser, hvor der med tiden blev ansat
kateket, blev der »holdt skole« i hans kammer. Godthåb var i lang
tid det eneste sted, der havde en slags kirke. Ved ombygningen af
den blev der indrettet en særlig skolestue, men den blev senere inddraget. I perioden efter 1765 voksede b;;hovet for både skolestuer og
»forsamlingshuse«, d. v. s. kirker eller kirkes tuer. Holsteinsborg fik
egen kirke 1775, et forholdsvis lille rum, der kunne anvendes også til
skolen. Jakobshavn fik kirke 1782, men den var for kostbar at varme
op til hverdag for undervisningens skyld. Provst Jørgen Sverdrup måtte
på egen bekostning bygge og vedligeholde en tørvehytte til skolens
brug. Frederikshåb havde en kirkestue, delvis bygget op af tørv og sten;
heri kunne skolen få plads. Claushavn fik ind i 1800-tallet en kirkeog skolestue indrettet i en ældre bygning. Ellers blev behovet slet
ikke dækket, hvor det blev stedse mere og mere udtalt, især ved
oprettelsen af flere udsteder fra 1780.
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Skole og kirke var knyttet sammen både materielt og immaterielt.
Undervisningen var fortsat missionens redskab og havde derfor stadig
religion som eneste fag. Religionskundskaberne, tænkte man sig, skulle
tillige fæstne og stålsætte den rette moral, hvis hævdelse også var kirkens (og missionens) sag. De bøger, der blev udgivet på grØnlandsk,
omfattede kun religiØse emner katekismus, bibeloversættelse, salmebog, ritual o. l. En ABC med tilhØrende bogstavtavler var dog fremstillet. I Hans Egedes ABC indgik den lille katekismus ,som en bestanddel. Man må i fantasien forestille sig det afskriveri, der foregik
som Øvelser i skrivning, der igen tjente som Øvelse i læsning; endvidere den møjsommelige udenads-Iæren af spørgsmål og svar i katekismussen, på samme måde som i degneskolerne i Danmark. Katekismussen var sådan set også den samme, nemlig Pontoppidans »Sandheden til Gudfrygtighed« fra 1737, dog stærkt tillempet grØnlandsk
brug af Poul Egede og trykt; men før trykåret 1756 var den blevet
skrevet af atter og atter i Grønland. Poul Egedes tillempning undergik
en yderligere forenkling, alt efter missionærens (og kateketens) egne
kundskaber, temperament og nidkærhed. Kravene var derfor forskellige fra missionær til missionær, fra kateket til kateket.
Denne uensartethed (med yderligere indflydelse fra herrnhuternes
særlige forkyndelse i Sydgrønland) resulterede i Ønsket om beskikkelse
af visitatsprovster, hvis fornemste opgave skulle være at søge ensartethed udviklet. Der blev udnævnt to i 1773; den ene fungerede kun i
knap to år, den anden dog til 1788. Skiftende missionærer gjorde det
umuligt at finde kvalificerede til erstatning for de afgåede provster,
men også end mere vanskeligt at skabe ensartethed.
Visitatsprovsterne skulle kontrollere både skoleundervisn:ngen og
undervisningen af de kateketer, som missionærerne kunne tænkes at
have under uddannelse. Tilgangen af kateketer var ikke stor. Afgangen nærmede sig det pinlige. Flere af de udsendte kateketer var enten
gået over i handelens tjeneste eller var nu så gamle i tjenesten, at de
gik på gravens rand. Missionskollegiet lod ikke nye vajsenhusdrenge
uddanne til katekettjenesten i Grønland, dels fordi udsendte katekers
lØnninger belastede missionskassen for meget, dels fordi vajsenhusdrengene ikke havde lyst dertil. Det var vel nok mest af hensyn til
kassen, at missionskollegiet ikke lagde pres på drengene. Man håbede på, at et nyt befolkningselement skulle gøre sig gældende i
GrØnland, »blandingerne«.
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Nyt bejolkningselement

Igennem årene, især fra Jacob Sewerins handelsperiode 1734-49 og
fremefter, havde adskillige udsendte, både handelens overordnede
og underordnede, kateketer og en enkelt missionær giftet sig med
grønlænderinder . BØrnene i disse ægteskaber dannede efterhånden en
særlig gruppe i befolkningen på Grønlands vestkyst, og med dem
voksede efterhånden et undervisnings- og opdrageIsesproblem op.
Den på så mange felter skelsættende »lov« for Grønland, instruksen
af 19. april 1782 for handelens og hvalfangstens ansatte tog problemet
om uddannelsen af »blandingernes« børn, især drengenes naturligvis(!),
op til behandling i princippet. Efter dens »anden Postes paragraph 7«
skulle drengene enten »anføres til at blive gode Grønlændere«, det vil
sige lære kajakfangst, eller også oplæres til i Grønland nyttige håndværk eller til tjeneste ved handelen eller hvalfangstens. Man tænkte
kun på sit eget område. På den anden side havde missionen på intet
tidspunkt blot overvejet, at den kunne give det skolemæssige grundlag
for lærlinge i handelens tjeneste. Det lå slet ikke inden for missionens
begrebsverden. Forholdet er ganske parallelt med forholdet i Danmark. For Den kgl. grønl. Handels direktion var det nu det væsentlige,
at disse særlig nævnte børn måtte placeres ved noget produktivt, for
ellers belastede de økonomien for kraftigt. De var med andre ord et
socialt problem. Det lykkedes imidlertid kun sjældent at få drengene
opdraget til gode grønlandske fangere .
Missionen tog imidlertid på sin måde 1782-instruksens princip op.
I de fØlgende år opfordrede missionskollegiet i de individuelle instrukser missionærerne til at søge at få drenge af blandede ægteskaber til
at hellige sig kateketgerningen7 • Man lagde tillige vægt på element arundervisningen, dog stadig kun i religion og læsning.
Med denne undervisning var det fortsat, som vinden blæste. Manglen på kontinuitet fremgår f. eks. af, at en missionær tre år efter sin
udrejse meddelte (1787), at han i den forløbne vinter havde oprettet en »skriveskole« for unge grønlændere tre dage om ugen. Han
fandt dem lærenemme8 • En anden missionær (i Upernavik) havde i
vinteren 1787/88 haft 2 drenge og en pige i sin stue, hvor de havde
øvet sig at skrive bogstaver. Han tilfØjede: »1 Uden ad Læsning, og i at
lære Skrivning give de ikke vore efter og ieg tør sige, at de vilde overgaae dem, naar det ikke manglede dem paa adstadighed«9. Det må
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bemærkes, at der ikke i dette tilfælde kan være tale om »blandingsbørn«. Stadigheden ved stillesiddende arbejde klages der flere gange
over. Man havde ikke forudsætningerne for at forstå, hvorfor de unge
var sådan, konstaterede blot, at det var tilfældet, og kalkulerede ikke
med »ustadigheden« ved undervisningens tilrettelæggelse. Heller ikke
dette var at forvente.

Kateketskoler
Uddannelsen af nationalkateketer håbede man at kunne intensivere,
i hvert fald lagde man planer derom. Da den veltjente danske kateket
Jørgen Rachlew var i København 1783/84, erklærede han sig villig
til, efter fornyet udrejse, at »andfØre en eller fleere til at blive duelige
Nationale Catechetere« i Julianehåb. Den samme opgave fik en anden
udsendt kateket i Godthåblo.
Kateket Rachlew foreslog imidlertid i januar missionskollegiet at
overveje oprettelsen af et slags seminarium for nationalkateketer ved
Julianehåb, nærmere betegnet ved Sardloq syd derfor. Dertil krævedes
et »dansk« hus. Han understregede, at årsagen til det voksende kateketbehov var, at det var fordelagtigst for handelen, at grønlænderne
boede spredt; men så burde handelen af sin fordel bekoste oprettelsen af kateketmissionerne og forsyne kateketerne med ordentlige boliger. Formentlig tænkte han sig også, at handelen i hvert fald skulle
deltage i udgifterne ved oprettelsen af et kateketseminariuml l . Missionær Hans Buch, Julianehåb, støttede senere på året tanken1;:.
Det hele blev til intet, vel mest på grund af Rachlews død. Personalet i GrØnland var så ringe i antal, at en sags gennemførelse ofte stod
og faldt med, om man havde blot en enkelt egnet person. Prisværdigt
initiativer ofte smuldret hen på grund af, at personen, der skulle fØre
ideen ud i praksis, manglede eller på en eller anden måde svigtede.
Heller ikke i de følgende år viste der sig muligheder for gennemfØrelse af kateketseminariet. Missionen faldt derfor tilbage på den hidtidige praksis, hvilket gav sig udslag i den fØromtalte generalinstruks
af 1791. Heri understregede kollegiet (i § 2), at »til Catechetere
maate fornemmelig vælges de af blandet Egteskab fødte Drenge,
hvoraf de vittigste, lærvilligste og sædeligste ligesom i et Seminario
maatte forberedes«5. Så meget mere måtte missionen lade sig nøje
med dette, som det samme år blev placeret i den situation, som
3
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alle andre statsinstitutioner måtte finde sig i. På grund af en øjeblikkelig krise, måtte regeringen stramme udgiftkontoen. 14. januar 1791
besluttede man »en Afkortning af 6 pcto Aarlig af adskillige paa Civil
Reglementet anfØrte Fonds«, deriblandt tilskuddet på indtil da 7500
rdl. til Den kgl. grønl. Handel, hvoraf for en del missionskollegiets
udgifter blev dækket. Da missionskassen i forvejen hvert år havde underskud, betØd en pludselig afkortning på 6 pct. en alvorlig belastning. Der var af gode grunde ikke kalkuleret med denne nedgang i
indtægt, så der nu yderligere kom til at mangle dækning for udgifter,
der allerede var afholdt. Man måtte altså gå til en drastisk nedskæring af udgifterne 1792. Dette var ensbetydende med en halvering af
missionærernes antal til 5 og sammenlægning af missionsdistrikterne.
Nye udgiftskrævende planer turde man slet ikke tænke på endsige
iværksætte.
Nedskæringen blev meddelt missionærerne i et nyt reglement
179213 • Man så klart, at missionærerne ikke kunne klare de sammenlagte distrikter, og henviste til ansættelse af kateketer. De distrikter, der
tidligere havde haft missionær, måtte betjenes af kateketer under tilsyn af missionæren i det distrikt, hvor missionær stadig var placeret.
Den dueligste blandt kateketerne skulle betitles kateketformand og
have et vist tilsyn med de andre kateketer i »omegnen«. Titlen, æren
og den forøgede arbejdsbyrde var det eneste vederlag. Og det var et
stadigt spørgsmål, om man kunne få kateketer nok.
Finansielt tvunget til at »rationalisere« driften, måtte man samle sig
om det væsentligste, missionen og den dertil knyttede undervisning til
fremme af missionens formål. Det virker på denne baggrund næsten
patetisk, når missionærerne i deres indberetninger omtaler deres virksomhed også med hensyn til undervisningen, nu især af kateketaspiranter. Missionær Niels Hveyssel i Sukkertoppen pegede på det Ønskelige i at de fik undervisning i dansk. Det ville hjælpe i den øvrige
undervisning af dem. Han praktiserede det selv efter bedste evne 14 •
Danskundervisning

Missionskollegiets rådgiver, Otho Fabricius, havde i 1790 udtalt, at
han fandt det ganske unØdvendigt, at kateketaspiranterne blev undervist i dansk. Omkostningerne på de såkaldte elever ved Godthåb og
Frederikshåb »i hensigt til det danske Sprog« var spildp5. Indskrænk-
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ningen af missionens Økonomiske albuerum satte, både i Sukkertoppen
og de to andre steder, for en tid bom for danskundervisningen, og
grænser for kateketuddannelsen. Fabricius' ofte gentagne, mærkværdigt hånlige indstilling til den kateketundervisning, missionærerne møjsommeligt søgte at gennemfØre, rimer dårligt med, at han
selv havde været med til at forme 1792-nedskæringen og tidligere
peget på uddannelsen af »blandings-børnene«. Han vidste udmærket,
hvor vanskeligt det var at skaffe kateketer, og hvor stort behovet for
dem var.
Fabricius havde tilsyneladende ganske overset, hvilken gavn missionen havde haft og stadig kunne få af kateketer, der kunne både
grønlandsk og dansk, dels til nye oversættelser og revision af ældre,
dels til udfærdigelse af nye lærebØger og skrifter til almindelig læsning. Han så helt bort fra det allerede dengang vigtige tolke-problem. Som oftest var det nemlig de dansk-kyndige kateketer eller de
nogenlunde tvesprogede »blandinger«, der måtte træde formidlende
til mellem grØnlændere og europæere. Ikke mindst for missionærerne
var en danskkyndig kateket uundværlig. Det var kun de færreste
missionærer, der kunne tilstrækkeligt grønlandsk og havde så megen
Øvelse deri, at de kunne klare sig selv sprogligt, endsige være tolke.
Glimt af den pædagogiske indstilling dukker frem i missionærernes korrespondance. Man ivrede mod børns deltagelse i brandvagterne i forbindelse med hvalfangsten, før de var konfirmerede 16 • Missionær Hans Peter lansen i Umanaq foreslog uddeling af flidspræmier
i skolen. Han begrundede det med, at grØnlænderne erfaringsmæssigt,
selv i forhold hvor de tog fejl, bedre overbevistes med det gode end
med det onde. Selv når nØdvendigheden byder at straffe »efterladne
og ligegyldige« børn i skolen, opnår man sjældent det tilsigtede ved
straffen. Målet nås bedre ved offentligt at opmuntre de flittige 17 •
Missionshollegiet så sig ikke i stand til at bekoste 3 rdl. årlig på et sted
til sådanne præmier - for konsekvensernes skyld langs hele kysten 18 •
Det må jo også siges at være en stor sum; man kunne tilsyneladende
efter listen 1793 få en anvendelig kateket for den lØn!
»Nationalkateketernes« forhold

En tilsyneladende anvendelig kateket; naturligvis var der forskel mellem nationalkateketerne. Det lader sig dog ikke gøre at give et no3*
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genlunde helhedsindtryk af kundskabsmængden hos gennemsnittet af
kateketerne på det tidspunkt, ej heller effektiviteten af deres virksomhed. Inspektør Andreas Molbech Lund i Sydgrønland gav i 1793
efter 4 års ophold i landet, en såre forsigtig samlet karakteristik af nationalkateketerne 1793: »Efter hvad jeg kiender til disse Folck, da
ere de fleeste af dem slet icke eller meget daarlige Erhververe, og derfor maae krybe for deres Landsmænd, som de for det meste trænger
til - Derimod er nogle fa ae af dem vist meget brave, og kan hver udrette meere for deres Landsmænd, end andre -«, hvormed han hentydede til visse missionærer 19 •
Kateketgerningen var, som før nævnt, ofte en redning for mere
eller mindre invaliderede eller personer, som af en eller anden grund
var uegnede til fangst. I et »uberørt« naturaløkonomisk samfund ville
sådanne personer være kommet i et endnu grellere afhængighedsforhold til de producerende, end det Lund skitserede. Det prekære var,
at de som »menighedens lærere« skulle virke med en vis autoritet.
Otho Fabricius satte fingeren på dette punkt og mente, at de »mangle
den dristighed at irettesætte deres Landsmænd, der jevnlig vilde blive
fornØden for at vedligeholde god Orden«. Hvor skulle de få den
dristighed fra, når de samtidig skulle »krybe for deres Landsmænd«?
Det var og er vel karakteristisk for det grønlandske milieu, at man
sjældent direkte udtrykker sin mening, ej heller sin mening om hinanden. Kravet om at »irettesætte sine Landsmænd« var derfor i sig
selv svært at opfylde. Det er ikke meningen her at gå posthumt i
rette med Otho Fabricius20 • Hans udtalelser her tjener blot til at
belyse, at man ikke regnede med psykologiske faktorer i kulturarbejdet; man havde slet ikke de fornødne forudsætninger, selvom
man i dette tilfælde udmærket godt kendte det grønlandske begreb
igtorneq (bedst oversat med »tilbageholdenhed«). Det var dengang
kun moral og pligt, der var rettesnorene.
Forholdet »kulturelt« var vel sådan, at en ussel privatØkonomisk
situation for et individ i et »funktionssamfund« som det vestgrønlandske i 1700-tallet medførte et fald i prestige, langt kraftigere end i andre samfund. Det kunne endda fØles så kraftigt, at vedkommende
foretrak at forlade samfundet på den ene eller den anden måde. Kun
i ganske enkelte særtilfælde kunne den åndelige autoritet skabe tilfredsstillende funktion. Det var ikke en tilfældighed, at fortidens
angakut (åndemanere) tillige var habile fangere, om ikke storfangere.
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Det var ikke så mange år, siden angakut var ophørt med at fungere, og der var adskillige udøbte spredt rundt i landet, flest mod syd
og mod nord. I den aktuelle situation var kateketerne på en måde
placeret i stedet for angakut. Det er i den forbindelse interessant, at
de ligesom angakut forsigtigt optrådte som »læger«. Der var flere kateketer, der havde lært at årelade og af missionskollegiet fik tilsendt de
nØdvendige instrumenter. De deltog også senere under vaccinationskampagnen i begyndelsen af 1800-tallet. For at styrke kateketernes autoritet måtte deres materielle situation forbedres.
Dette søgte adskillige missionærer i 1790'erne at gøre missionskollegiet begribeligt og søgte også egenmægtigt at gennemføre det. De
stødte dog hele tiden an mod den slunkne missionskasse og Fabricius
modstand efter devisen: nationalkateketerne kan ernære sig og familien på landets vis, så de ikke behØver så stor IØn 21 .
Man kan ikke lade være med at huse den tanke, at Fabricius generaliserede ud fra forkerte præmisser eller på grundlag af erfaringer fra sin fortid i Frederikshåb. Erhvervsmulighederne svingede dengang som nu næsten fra år til år. Det var heller ikke alle steder, hvor
det var muligt selv for en dygtig erhverver at skaffe sig det dagligt
fornødne - og så oven i købet ved siden af kateketgerningen. Det kommer aldrig til orde i argumentationen i og over for mis'Sionskollegiet.

Den lokale Øvrighed og undervisningen

Inspektør BØrge Johan Schultz i Godhavn optrådte som missionærernes medkæmper, da han 1793 til handelsdirektionen skrev: hvad skulle
det nytte at søge at uddanne gode kateketer, når de ikke kunne opnå
sådanne vilkår, at de kunne skaffe sig det nødvendige til livets opretholdelse; den grØnlænder, der selv mådeligt forstår at bruge kajak og
riffel har det bedre end en kateket, der hele året slider for lille lØn
og en halv portion kost. »Tager Directionen ikke her Haand i med,
saa er al anvendende Fliid og Umage fra Inspectørens og Missionairernes Side overflødig«22. Dette var en utvetydig opfordring til handels direktionen om at gribe ind.
Umiddelbart efter missionens indskrænkning havde inspektør Schultz
1792 over for handelsdirektionen understreget det kritiske ved
situationen ikke alene for missionen, men også for hele arbejdet i
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Grønland 23 . I skrivelsen 1793 22 havde han uddybet det. Ansættelse
af flere kateketer ville befordre missionens hensigt og stemte bedst
med missionsk assens midler. Ved nu at nægte kateketerne kostdeputat hindrede man missionens fremgang ved, at ingen ville være
kateket; og han sluttede »Vi ere nu blot Handelsmænd i Grønland«.
Det bemærkelsesværdige ved inspektØr Schultz's skrivelse er nu
mere hans opfattelse af missionens og handelens gensidighed. Det
var en melodi, som den første nordgrønlandske inspektør i 1782,
Johan Friderich Schwabe, lige havde slået an. Nu gav Schultz den
harmonier. Handelsdirektionen reagerede ved forsigtigt at bede ham
om hans nærmere udtalelser, specielt om, hvorledes man bedst kunne
tilgodese kateketernes tarv, men yderligere hvor i det nordgrønlandske det var muligt og Ønskeligt, at handelen øgede sit tilskud til missionen. Man havde åbenbart erkendt, at det meste af statstilskuddet
gik til Sydgrønland, af traditionelle grunde, men tillige, at missionskassen ikke magtede mere, selv med den bedste vilje. Dette havde missionskollegiet dog selv i udtrakt grad gjort opmærksom på ved de årlige afregninger med handelen. Handelsdirektionens svar røbede, at
også den var ved at erkende sammenhængen, og at mission og handel burde trække på samme hammel 24 •
Et par år efter gik Schultz videre, men angreb nu sagen fra en anden side, eftersom der intet var kommet ud af hans tidligere aktioner.
Denne gang mente han, at en bedre uddannelse ikke alene ville højne
kateketernes muligheder for at virke til gavn for deres landsmænd, men
også det grØnlandske samfund ville som helhed hØste gavn af en forbedret undervisning af de bedre funderede kateketer. »Grønlændernes Oplysning og AnfØrsel til Sædelighed og Arbeidsomhed bØr skee
ved Undervisning«25. Man fornemmer tonerne fra »Efterslægtsselskabet« og »Se1skabet for Borgerdyd«. Men det blev igen kun til
klange. Reformer måtte vente.
Mission og skole skumplede derfor videre ad de stenede veje, de
hidtil havde fulgt. Grønlændernes reaktion på missionens indskrænkning havde man ikke taget synderlig notits af. Det er derfor kun
svage antydninger, der kan læses i kildematerialet. En nationalkateket
i Godhavn havde f. eks. spurgt, om kongen var vred på grønlænderne?
Inspektør Schultz, til hvem spørgsmålet var stillet, udlagde det som tab
af tillid til det danske samfunds repræsentanter i Grønland. N år man
sammenholder dette med, hvad der ovenfor blev anfØrt om tab af
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agtelse i et »funktionssamfund« som det vestgrønlandske, ser man måske bedre dybden i betydningen af tillidstabet.
Et lignende tillidstab konstaterede en missionær i Julianehåb, her
forårsaget af mangelen på kateketer. Når missionæren måtte sige nej
til at placere en kateket, hvor grØnlænderne ytrede ønske om at få en
»lærer «, fordi der ikke var nogen kateket at placere der, lagde grønlænderne skylden på missionæren. »Thj at adskille Umuelighed fra
Uvillighed falder dem sielden ind, og om Præsten virkelig giør sig
Umage for at opfylde deres Begiering eller han er ligegyldig derved,
derom spørger de fleeste ligesaa lidet«26. I grØnlændernes øjne »fungerede« han ikke i situationen, og så kunne man ikke regne med
ham mere.
Samme missionær understregede derfor nødvendigheden af uddannelse af flere kateketer, og især bedre. Samtidig gav han et nedslående billede af skolestandarden i Julianehåb. Kateketen havde været
så efterladende, selv med sine egne bØrn, og læremødrene så ineffektive, at de 11-12 årige ikke kendte bogstaverne endnu. Læsekyndigheden skal nok have været tilsvarende andre steder i 1790'erne, men
ikke alle. Det er bedst altid at regne med stærke afskygninger i det
vestgrØnlandske samfundsbillede.
I sine krav til kateketernes kundskaber var denne Julianehåb-missionær beskeden, »thi paa nogen sær Oplysning hos dem fremfor deres Landsmænd, er endnu icke at tænke, saa længe ingen BØger,
hvorefter de kunde danne sig, ere oversatte i Sproget «2.6. Uden at
være sig det bevidst eller direkte at udtrykke det, affilørede han et syn
på skolens opgaver, der var et ganske andet end det, Otho Fabricius
og missionskollegiet anerkendte. Det samme gjaldt hans syn på læremetoderne, hvor han åbenbart foretrak det at kunne læse frem for det
at kunne lære udenad. Det var tydeligvis også bØger og kundskaber
uden for de religiØse, hvorefter kateketerne også skulle kunne »danne
sig«. Han kom naturligvis ingen vegne med sine svage ord.
I det samme år, 1798, så det ud til, at der i en anden henseende
skulle gå en slags skred i udviklingen af de grønlandske affærer. Hvilken eller hvilke personligheder eller hvad der satte det hele i gang,
er usikkert. I det danske samfunds udvikling befandt man sig på slutningen af den store reformperiode. Når man havde luftet ud der,
skulle det være mærkeligt, om ikke et vindpust skulle feje op omkring Grønland.
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Kommisionen 1788 og oplysningen

I 1788 var der nedsat en kommission for Den kgl. grønl. Handel og
Fiskefangst. Som medlemmer talte den som de ypperste blandt 9
landboreformatorerne Chr. D. Fr. Reventlow og J. E . Colbjørns en .
Kommissionen skulle have overledelsen af handelen i ti år. 2/5 1798
blev den ved kgl. resolution prolongeret. Samtidig ønskede regeringen
en formelig statusopgØrelse, der senere skulle følges op af årlige beretninger. Det falder i tråd med de tanker og ideer, der beherskede Reventlows og Colbiørnsens reformpolitik, at finanskollegiet (hvoraf
Reventlow som rentekammerchef var medlem) over for kommissionen samtidig forlangte oplysninger og forslag om, hvad der kunne
gøres til forbedring af grØnlændernes kår.
Kommissionen havde over for handelsdirektionen uddybet finanskollegiets sidstnævnte ønske 27 • Det væsentligste man skulle undersøge,
var, »hvorvidt GrØnlænderne efterhaanden kunde bringes under de
borgerlige Loves velgiørende Tvang, hvilken, ved at sikre dem deres
Liv - - og ved at udvide og berigtige deres Begreber om Eiendom
og Culturens Bane«. Senere uddybes det yderligere til en undersøgelse
af, »hvorledes den dømmende og udøvende Magt efter Landets nærværende Forfatning kunde organiseres« . Bortset fra »den lovgivende
magt« - den lå jo hos kongen - ser man her samlet alle de gængse
slagord fra ideerne om menneskerettigheder og samtidens statsfilosofi opmarcheret.
På grundlag af en såre summarisk opfattelse af grønlændernes økonomiske liv og mangel på begreb om ejendomsret drog kommissionen
den slutning, at der »heraf følger ogsaa en skadelig Uforsynlighed«
med deraf flydende konsekvenser. »Vindskibelighed, tilveiebringes
ved Oplysning, hvoraf vil følye, at ogsaa deres Kaar i det huuslige
Liv forbedres«. Det er rationalismens tyrkertro på oplysningens gavnlige indflydelse, der her kommer til orde. På samme tid havde man
skudt »skylden« for tilstanden over på mangelen af en ordentlig undervisning. Bolden, der her var givet op, lod handelsdirektionen gå
videre til inspektørerne i GrØnland, der indkaldte udtalelser fra handelsbetjentene.
Inspektør Schultz havde forladt posten i Godhavn, og den nye
inspektØr var tilsyneladende ikke særlig skoleinteresseret. Det samme
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synes at gælde inspektØren i Sydgrønland. Derfor blev der ikke i deres
cirkulærer opfordret til at udtale sig om undervrsningen.
Det er for øvrigt ejendommeligt, at missionskollegiet og missionærerne overhovedet ikke blev inddraget i denne »generalstatus«.
Det var finanskollegiet, der havde ·s at sagen i gang; man blandede
sig ikke i hinandens resort. Missionskollegiet var en diminutiv appendiks til det store Danske Kancellis legeme.
Blandt handelsbetjentene var det, så vidt det kan ses nu, kun hvalfangerassistenten på Kronprinsens Ejland, foran i Disko Bugt, Peter
Hanning Motzfeldt, der virkelig tog undervisnings- og oplysningsvirksomheden med i sine betragtninger28 • Han kritiserer i urbane vendinger, at missionen ikke har kunnet udrydde grønlændernes overtroiske forestillinger. »De døbte GrØnlændere ere i almindelighed
ligesaa ovetroiske og har ligesaa megen Lyst til at dræbe Hexer som
de udøbte - - Tyverie og Løsagtighed bliver anset lige saa lastværdig blandt udøbte som de døbte«. Overtro og heksernord, mener han,
kan udryddes ved bedre oplysning »som det kraftigste, sikkerste og
maaskee det eeneste Middel«. Han tror ikke på ,straf for tyveri og
deslige. »Hertil lagt den Indflydelse som en forØget Oplysning i
almindelighed ville have paa Grønlændernes Sæder og Vindskibelighed kan Jeg ikke andet end ansee Oplysnings Væsenets Forbedring,
Overtroens udryddelse, og nyttige Kundskabers udbreedelse for den
vigtigste Velgierning som kunde skienkes et uoplyst Folk og det der
fornemmelig ville biedrage til Landets Opkomst og Grønlændernes
Kaars Forbedring«. Det må her indskydes, at Motzfeldt ikke kan have
set kommissionens skrivelse til handelsdirektionen; hans argumentation har derfor intet med kommissionens at gøre, men stemmer forbløffende godt med dens tankegang.
Motzfeldt fortsatte, at missionærerne ikke med den bedste vilje
og de bedste kundskaber ville kunne overkomme dette oplysningsarbejde. Der måtte fremstilles »passende bøger« på grØnlandsk, altså
ikke blot religiøse: men oplysningen vil bedst fremmes »ved Oprettelsen af en Lære Anstalt eller Skole her i landet, hvor gode Subjecter af Landets egen BØrn - - blev dannede og giorte duelige til at
være deres Landsmænds Lærere. - «
Noget efter omtaler han den allerede i 1788 foreslåede indfØrelse
af penge i GrØnland. Han tror ikke, de vil bringe den ønskede virk-
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ning i form af forøget vindskibelighed og ændret syn på ejendomsret.
NØdvendigheden af borgerlige love kan han ikke se. Kun i ganske enkelte tilfælde kan der blive tale om behov derfor. Han anbefaler fra
tilfælde til tilfælde at bygge en sædvaneret op (selvom han ikke bruger dette udtryk). Den dømmende myndighed foreslår han henlagt
til en slags domstole med grønlandsk deltagelse som lægdommere.
Det er forbløffende »moderne« forslag og tillige tanker, der havde
jordforbindelse i datidens GrØnland. De er refereret kort her, fordi
Motzfeldt satte dem i forbindelse med oplysningen, læreruddannelsen
og dermed skolen i Grønland.
Selvom det ikke kan påvises direkte, fik hans tanker om læreruddannelsen utvivlsomt betydning senere. I øjeblikket fik de ingen virkning, lige så lidt som andres indberetninger. Ej heller generalberetningen, som indgik til finanskollegiet, fik følger for skolens udvikling i
GrØnland.
Kapitalmangel og traditionalisme

Undervisningsvæsen og mission humpede således videre århundredet
ud og ind i det næste uden at få mere økonomisk støtte end fØr. Missionærerne søgte fortsat selv at uddanne kateketer efter behov. Kateketeleverne, kaldt missionsdrenge, fik en vis naturalhjælp. Fabricius
var stadig skeptisk over for denne form for uddannelse og ivrede
imod den, væsentligst fordi han frygtede for, at de ikke blev dygtiggjort til kajakfangst, så de kunne skaffe sig føden, og fordi de i så
fald ville blive en belastning for missionskassen eller gå i handelens
tjeneste på bedre vilkår, så omkostningerne ved deres uddannelse var
spildt. En nationalkateket af blandet ægteskab forsøgte at få sin ene
sØn til Danmark, for at han kunne lære dansk ordentligt og derefter
vende tilbage til Grønland i missionens tjeneste. Missionskollegiet var
betænkeligt, dels på grund af faren for smitsomme sygdomme, dels
på grund af omkostningerne. Faderen havde, måske redeligt, måske
snedigt, fremført alternativet, at sætte sine sØnner i handelens tjeneste. Missionskollegiet valgte derfor at give ham et tilskud på 1 rdl. årlig for hver sØn, han holdt til kateketuddannelse. Det kneb svært
for missionskollegiet.
Alligevel var man betænkt på forbedringer; men fØrst måtte man
have klarhed over kateketernes muligheder for at tjene mere ved
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handelen, og hvorvidt de på hvert sted kunne ernære sig på grønlandsk
vis. Ved besvarelsen viste de fleste missionærer, at de havde misforstået spørgsmålene, så missionsk olle giet fik ikke meget ud af de forespØrgsler. En missiOliær svarede dog, at kateketerne utvivlsomt
kunne tjene mere i handelens tjeneste derimod kunne de kun i begrænset omfang få en ekstra fortjeneste der ved tilfældigt arbejde. D~t
var i hans distrikter sædvane, at kateketerne lejlighedsvis tog ud på
fangst om dagen og oprettede det forsØmte i undervisningen om aftenen, formodentlig kun voksenundervisningen. Om bØrnenes skolegang
skrev han intet; den havde antagelig læremØdre eller læsere taget sig
af 29 • Stiltiende havde man altså gennemfØrt, at kateketerne tog sig en
fangstdag så ofte, de havde behov derfor. Det blev ind i 1800-tallet
under en fastere organisation knæsat som en rettighed, dog noget begrænset.
Vanskelighederne ved at skaffe kateketer voksede stadig. Det fik
Otho Fabricius til at mane missionskollegiet til aktivitet. Den forøgede
spredning af befolkningen og de idelige oprettelser og nedlæggelser af
fangstpladser, der under handelens medvirken skete, var årsagen. Nu
havde handelen for tiden overskud. Derfor burde den komme missionen til hjælp, eller i det mindste skaffe missionen det fulde tilskud
tilbage, som den havde mistet fra 1791 3 °. Dette turde missionskollegiet åbenbart ikke rØre ved. Fabricius gik dog senere videre ad den
vej, men det hænger sammen med udviklingen af skolesagen i de følgende år.
Pludselig dukkede denne sag igen frem i lyset, nu båret af handelsdirektionen. I en skrivelse af 4. april 1803 til missionskollegiet
greb man tilbage til bestemmelserne i instruksen af 1782 og dens anvisninger for oplæring af bØrn født i blandede ægteskaber. I de forløbne år var disse ægteskaber steget i antal og dermed antallet af
børn i denne kategori. Dertil kom et ligeledes voksende antal uægteskabelige børn med europæisk fader. I de fleste tilfælde var drengene ikke oplærte i fangererhvervet. Man ville derfor gerne åbne
dem vejen til relevant håndværkeruddannelse. Før det kunne lade
sig gøre, måtte de have en bedre skoleuddannelse og især lære dansk,
hvilket var nØdvendigt af hensyn til »Communication imellem dem og
foresatte samt Medtienere«. En sådan danskundervisning kunne også
være gavnlig for de vordende kateketer, der tilsyneladende også rekrutteredes fra »blandingernes« kreds. Direktionen anmodede derfor
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missionsk olle giet om at opfordre missionærerne til at »aabne en Skole,
hvori fornemmelig de Børn af blandede Egteskaber, som bestemtes
til - - at gaae ind i Missionens eller Handelens tieneste, kunde erholde Underviisning og Øvelse i det danske Sprog«31.
Otho Fabricius gav denne skrivelse en påtegning, der reducerede
det hele forslag in absurdum. Det var slet ikke nødvendigt at de unge
lærte dansk. De burde opdrages til gode grønlændere. Når handelen
ville have, at de skulle lære dansk, var det udelukkende, fordi den
derved lettere kunne anbringe dem i tjenesten. Det havde for øvrigt
vist sig, at adskillige »blandinger« var blevet oplært til gode håndværkere uden at være særlig oplært i dansk i skolen. Det dansk, der
kunne være behov for, kunne de let lære i praksis. Hvis det var for
samtidig at få uddannet tolke, måtte handelens folk hellere og mere
passende lægge sig efter at lære grønlandsk. Han fandt således ingen
grund til, at missionskollegiet skulle sende den ønskede opfordring
til missionærerne. Og således skete der intet.
Flere missionærer havde indfØrt danskundervisning, imod Fabricius
indstilling. Fra et vist grønlandsk hold var danskundervisning ønsket,
som det ovenfor er antydet. Otho Fabricius strittede dengang som nu
imod og overså ganske, at det i praksis ikke var lykkedes at gennemføre opdragelsen til »gode grØnlændere« af »blandingernes«
drenge som foreskrevet i instruksen af 1782. De børn var og blevet
problem for det grønlandske samfund, hvilket handels direktionen senere understregede yderligere.
Handelsdirektianens undervisningsfarslag

Det var antagelig, fordi missionskollegiet ikke besvarede handelsdirektionens skrivelse af 4/4 1803, at denne 31. marts året efter stilede
et stort memorandum om undervisningen til kommissionen32 • Heri
konstaterede man først, at undervisningsvæsenet i Grønland lod meget
tilbage at ønske. Derpå videreførte man kommissionens tanker fra
1798: der vil hengå århundreder »inden Grønlands Jndbyggere, kunne,
lige med den danske Konges Øvrige Undersaatter giØres deelagtige i
Fordeelene af en borgerlig Jndretning. Men at forbereede dette og
tillige giøre en før Handel muelig, var dog Hensigten af den nu bestaaende J ndretning -«. Hermed mente direktionen nok nyindretningen af handelen fra 1799/1800, hvori retningslinjerne fra instruksen
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af 1782 og principperne fra 1798 også indgik. Det skal endvidere
fremhæves, at memorandummet her var en uddybning af 1798-principperne og begyndelsen til sækulariseringen af kulturarbejdet i Grønland. Handelen stillede sig på lige fod med missionen, og med hensyn
til grønlænderne talte man om noget så »moderne« som ligestilling i
politisk og social henseende. Der er en væsentlig forskel på Hans
Egedes sigte og så dette.
I det omtalte memorandum fortsatte direktionen: distrikterne for
store, missionærerne for få, deres kundskaber i grønlandsk sprog for
ringe; det var vanskeligt at få kateketer, og de, der var, stod for de
flestes vedkommende »ikke hØjere end Mængden af deres Landsmænd«. Der manglede ikke duelige personer, men der manglede uddannelsesmuligheder for dem. Missionærerne burde derfor koncentrere sig om kateketuddannelsen og lade kateketerne om menighederne. Man foreslog forsøgsvis oprettet læreanstalter, helst en i hvert
inspektorat, men hvis kun en kunne oprettes, da helst i Nordgrønland
(her sad Motzfeldt som inspektør). Der skulle fØrst og fremmest undervises i dansk sprog; for »skal den Grønlandske Nation ikke stedse
være udelukket fra Adgang til de ældre cultiverede Nationers dem
nyttige Kundskaber, vide vi intet andet Middel. Jgiennem deres eget
Sprog vil adgangen silde eller aldrig aabnes dem«. Man pegede videre på problemet med de såkaldte »blandingers« opdragelse. De
unge var fulde af virkelyst, virksomhed og håndsnilde. Man fremmanede faren ved, at denne virketrang ikke blev kanaliseret; fik de lov
til fortsat at »opvoxe i deres Vildhed«, kunne deres »uberettigede Begreber om U afhængighed - udarte til TØylesløshed, og Landets Roe
ved dem sættes i Fare«. Man ligesom aner frygten for sansculotterne ,
som allerede den gamle kolonibestyrer C. C. Dalager havde skrevet
om i 1790'erne.
Direktionen havde ind imellem alt dette stillet et administrativt
forslag; men det rummede sprængstof, som senere skulle eksplodere.
F oreløbig skete der det, man ønskede, at kommissionen efter otte dages overvejelser kommunicerede memorandummet til missionskollegiet, hvorfra Fabricius fik det til udtalelse, og den kom ottendedagen
derpå.
Fabricius måtte indrømme, at klagen over undervisningsvæsenet
ikke var uberettiget, og at billedet af missionens tilstand var ganske
godt truffet. D et var dog ikke anderledes end, hvad han havde frem45

manet som fØlgerne af indskrænkningen 1792. Handelsdirektionen var
imidlertid for en stor del skyld i, at situationen var blevet værre. Den
havde spredt befolkningen til flere pladser og samtidig fået duelige
kateketer til at gå i handelstjenesten, og derved var kateketmanglen
forØget. Han troede ikke på handelens oprigtighed med dens pludselige
iver for grØnlændernes undervisning, som den hidtil havde lagt de
største hindringer i vejen for. I øvrigt fandt han dens formål for undervisningen såre snævert. Missionens undervisningsformål var på et
langt højere plan end blot det, at nyde fordelene ved en borgerlig regering lige med andre danske undersåtter. Han tvivlede på, at »et
L and, som Grønland, blot beqwemt for J agt og Fiskerie, skulde
kunde aabne dets Indvaanere Adgang til lige fordele med andre af en
borgerlig Regering« . Efter dette sidste ser det ud til, at der var ved
at ske et rolleskifte: nu var det Fabricius og missionen, der mente, at
man skulle fastholde grØnlænderne i deres økonomi, og handelen,
som under et vist pres af problemet om »blandings-børnene«, forfægtede en kulturpolitik, der skulle »højne« det grønlandske folk .
Videre indrømmede Fabricius missionærernes ringe sprogkundskaber og følgerne heraf for undervisningen. Der manglede ganske rigtig
en læreanstalt for kateketer. Her krøb Fabricius uden om problemets
løsning ved at henvise til, at han tit og ofte havde mindet missionskollegiet om at tage sig af ungdommens undervisning.
Handelsdirektionens forslag forekom Fabricius lidet hensigtsmæssigt. Han slog her ned på et par blottelser, hvorved handelsdirektionen
havde afsløret nogen mangel på viden om missionærgerningen. Missionærerne var jo fØrst og fremmest præster og havde embedsforpligteIser i den henseende, som ikke kunne overlades kateketer. De var
ikke ordinerede for blot at skulle undervise kateketer. Og så tog Fabricius fat på danskundervisningsforslaget efter sin hidtidige opfattelse
af dette spørgsmål. Undervisning i dansk var hensigtslØs i Grønland.
At man gennem dansk 'skulle kunne få nyttige kundskaber, anså
han for urimelig. Hvilke nyttige kundskaber skulle et folk, som aldrig
kunne tænke på at ernære sig ved håndværk, landbrug eller søfart,
men var begrænset til jagt og fiskeri, hente sig gennem dansk? Religionskundskab kunne man få på grØnlandsk. »Man sigter dog vel
icke til, eller vil nogen tid kunne vente, at faae Landets Sprog udryddet og det danske indfØrt i sammes Sted«! I Grønland er der efter
hans mening ikke virkelig brug for det danske sprog.

46

Man kan ikke se bort fra, at Fabricius i sit responsum afslØrede en
til det reaktionære grænsende stædig fastholden af principper, der var
ganske ude af takt med samtiden, en utrolig ensidighed, der 'stækkede
hans fantasi . Hans responsum virker som et defensorat så desperat,
som kun den vil fØre, der er trængt op i en krog. Inden han kom til
slutningen af dette responsum, fængede hans vredes gnister i det fØromtalte sprængstof i handelsdirektionens memorandum:
»Allermindst kan jeg give min Stemme til, at Inspecteuren fik Directionen over det grønlandske Undervisnings og Skolevæsen« . Det ville
betyde en nedværdigelse af missionærerne, en underordning af missionen under handelen og en total tilsidesættelse af missionskollegiet.
»Missionen var Hovedsagen, og Handelen er kun bleven til for Missionens Skyld«. Principperne fra århundredets begyndelse skulle fastholdes. Fabricius var vred.
Det er derfor næsten patetisk at fØlge Fabricius' argumentation i
resten af hans responsum. Det drejer sig her om et såre spagt forslag
til undervisningsvæsenets forbedring. Han tilstår rent ud, at han ikke
ved, hvordan det skal ordnes, så længe missionen mangler økonomiske
midler, og handelen lægger så mange hindringer i vejen. Det korte
af det lange er, at missionen fØrst og fremmest måtte få det fulde
tilskud igen, at missionærernes antal forøgedes til 10, en rigeligere og
sikrere rekrutering af missionæraspiranter , fremskaffelse af midler til
en forøget og forbedret ansættelse af kateketer for »at see endog de
længst fraværende undersaatter bragte til Christelig Oplysning og ved
Religionen dannede til sand Moralitet« . Dette var det ideligt gentagne
tema i Fabricius' skolesyn. Ellers rummede hans »forslag« kun rent
praktiske forskrifter og småændringer i missionærernes virke. Sluttelig
blev handelen sat eftertrykkelig på plads. Dens opgave skulle være
på ethvert punkt at støtte missionen, ikke at udsende usædelige kolonister, at undlade unødig spredning af befolkningen, samt at lade
være at forvænne grØnlænderne med »Overflødigheds Vahrer«, såsom »det Ødelæggende Brændeviin« . Unægtelig en beskeden rolle
for handelen i oplysningens tjeneste.
Alt i alt var Fabricius' responsum ikke synderlig konstruktivt endsige
indbydende til realitetsforhandlinger. De centraladministrative organer stod nu i hver sin lejr og råbte uden at kunne råbe hinanden
op.
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Kommissionens skole/orslag 1806

Missionskollegiet red sjældent den, det sadlede. Sidst i januar 1806
havde man fået mandet sig op til et svar, i overensstemmelse med
Fabricius' responsum, men uden hans skarpe bemærkninger33 • Kommissionens gensvar, 24. april, må have rystet missionskollegiets medlemmer. For vel ville man søge finanskollegiet om tilbagegiveisen
af den fulde støtte til missionen, men samtidig ville man foreslå oprettelse af en skole i hvert af de to inspektorater med henblik på uddannelse af grønlændere til handelens tjeneste i Grønland. Der måtte
»jo før jo hellere tages noget kraftigt Middel til at fremskynde Culturen af den grØnlandske Folkestamme« . Man ville dog gerne høre missionskollegiets mening herom, før man gik videre 34 •
Det arme missionskollegium var nu trængt helt op i krogen. Sjældent har dette kollegium reageret så hurtigt. Allerede 10. april meddelte det, at det med største beredvillighed greb enhver lejlighed til
fremme af »gavnlig Oplysning og Religionens velgiørende Indflydelse
blant Grønlænderne«. Det ville dog være bedst forinden at overveje planen. Undervisning var blandt andet missionskollegiets ressort, og man
så med bekymring på, hvad der kunne opstå af uoverensstemmelser, dersom der blev anlagt flere 'skoler i Grønland, måske efter forskellige grundsætninger 35 •
Det lyser ud af missionskollegiets svarskrivelse, at man nødig løb
risikoen for at blive holdt helt udenfor. Fornemmelsen af, at dette
kunne ske, var ikke helt fejlagtig. På et mØde 14. april blev kollegiets
svar forelagt kommissionens medlemmer, og man besluttede at lade
sit eget forslag gå til finanskollegiet, hvilket skete i et større promemoria 28 . maj 180636 • Heri repeterede man først hele udviklingshistorien og gik derefter detaljeret ind på forelæggelsen af planen.
Kommissionens plan er bemærkelsesværdig derved, at den lægger
op til indretningen af en kombineret skoleform, bestående dels af en
almindelig skole med dertil hørende fag, dels en fagskole. De almindelige skolefag var nu ikke alle lige »almindelige«. De skulle omfatte
religion, dansk sproglære, skrivning, regning, »Anthropologie«, hvormed øjensynlig menes »sundhedslære med ernæringslære« (»for efter
deres L ands og Levemaades Beskaffenhed at forskaffe sig et sundt
og stærkt Legem«, hedder det), naturlære og »Technologi« i et omfang, »som behØves for at føre sig Landets bekiendte Naturprodukter
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til muelig bedste Nytte«. Med naturlære må altså forstås zoologi og botanik og måske mineralogi. »Technologi« er vel så nærmest mekanisk
fysik. Fagskolen skulle omfatte opØvelse i grønlandske færdigheder,
hvorved eleverne skulle gøres erhvervsdygtige, men tillige for dem, der
ønskede det, oplæring i bødker-, smede-, hus- og skibstømrerfagene.
Man Ønskede en sådan skole oprettet i hvert inspektorat og udbad
sig tilladelse til at fremskaffe de nØdvendige midler. Her kom for fØrste gang på tale at lægge en procentafgift (3 pct.) på alle takstvarer,
der indfØrtes i GrØnland, samt at handelen selv svarede en lige så stor
procentdel på alle returvarer. Med hensyn til skolens administration
Ønskede man at lægge så meget ,som muligt ud til afgØrelse i Grønland, under hensyn til den langsommelige kommunikation over havene. Sluttelig gik man fyldigt og modargumenterende ind på missionskollegiets mange betænkeligheder.
Det var et meget stort brØd, kommissionen her slog op. Det forbliver et ubesvaret spørgsmål, om det overhovedet havde kunnet lade sig
gøre at gennemføre planen,som den var forelagt. Det hele blev ikke
til noget på grund af krigen 1807-14; men selve planen er skolehistorisk interessant, fordi den afslØrer en tankegang i yderst utraditionelle baner både med hensyn til skolens organisation og fagkombination. Der forlyder imidlertid intet om forslagets videre skæbne, ej heller om det har haft indflydelse på det videre forløb af skolesagen, nu
i selve GrØnland.
Missionær Brams seminarieforslag
Det er usandsynligt, at kommissionens plan af 1806 kan have været
drøftet mellem inspektør Motzfeldt og missionær Eskild Sønnichsen
Bram. Det vides, at de to både skriftligt og mundtligt havde drøftet
planer om undervisningsvæsenets forbedring. Bram havde siden 1802
siddet som missionær i Jakobshavn, men havde faktisk hele Bugten
som distrikt. Han og Motzfeldt havde tilsyneladende kun diskuteret
en skole for kateketer.
Det var også kateketuddannelsen, der var genstand for det forslag,
Bram sendte til såvel missionskollegiet som handelsdirektionen 20.
juli 1807. Dette forslag repræsenterer den mest gennemtænkte og fyldigste plan, der hidtil havde været forelagt, og tillige den mest realistiske37 •
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Bram anfØrte indledningsvis alle de hidtil anfØrte begrundelser for
oprettelsen af en virkelig uddannelses anstalt for kateketer i Grønland
og uddybede de sproglige. Han måtte karakterisere det grønlandske
sprog som »saare fattigt og manglende paa Udtryk til at betegne mangfoldige Begreber, fordi Nationen har og endnu kun kan have saa faa
Sagbegreber og abstrakte Begreber m. m.«. Dette er blandt andet en
hindring for ligestilling med rigets Øvrige undersåtter. Der må udgives oplysende bøger og frem for alt oprettes en undervisningsanstaIt
for nationalkateketer. En nations oplysning og dens »Industri og Velstand« fremmes ved skolevæsenets forbedring og ved læsning af nyttige bøger. Det gælder ethvert land.
Derefter drØftede Bram placeringen af anstalten nærmere: i Danmark, hvilket kunne have visse fordele, i Sydgrønland eller ved Godhavn eller Jakobshavn. Han foretrak placering i GrØnland uden at
tage endelig standpunkt til stedet. Han beregnede elev antallet til ialt
8, alle over 12 år, hvilket vidner om, hvor beskedne mulighederne for
en sådan skole overhovedet var. Undervisningstimerne foreslog han
fordelt således: 4 til 5 timer daglig mandag, tirsdag, torsdag og fredag,
samt et par timer om formiddagen onsdag og lørdag. På de sidstnævnte dage skulle eftermiddagene helliges kajak- og fangstundervisning, formentlig også undervisning i redskabsfremstilling og vedligeholdelse. Skolefagene skulle være grØnlandsk og dansk læsning, skrivning (både gotisk og latinsk skrift), dansk sproglære med oversættelse begge veje, regning med de fire species og reguladetri, for de
svageste med ubenævnte tal, for de dygtigere med benævnte tal samt
brøkregning, endelig religion og kateketik. Der skulle afholdes prøver
en eller to gange årlig.
Brams plan adskiller sig på flere afgØrende punkter fra kommissionens. Dels var Brams som sagt mere realistisk, dels var hans skole
tænkt som en kateketskole, et seminarium for grønlandske lærere.
Kommissionens plan gik ud på en kombineret fagskole og almindelig
skole med ene sigte mod handelens tjeneste, og fagkombinationerne
var langt mere vidtgående, planen som helhed mindre realistisk. D~
to planer kan dele æren for at have regning blandt undervisningsfagene for første gang i GrØnland. Brams forslag er det første, der lægger
en plan for en fornuftig danskundervisning i GrØnland, omend det
kun var de groveste rammer for den.
Hvordan missionskollegiet og handelsdirektionen reagerede, melder
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historien intet om, ej heller hvornår de kan have modtaget planen.
Posten var noget usikker i de år. Sidst i sit forslag havde Bram opregnet tre væsentlige hindringer for planens gennemfØrelse. Han mente
dog, at de alle kunne fjernes. Han havde ikke regnet med en fjerde,
den krig, der i syv år skulle isolere Grønland delvis. Denne krig fik
alle planer om udvikling af Grønland til at briste som sæbebobler.
Efter 1814/15 var der i lang tid hverken kræfter eller økonomiske midler til reformer. Man skulle helt frem til 1845, før læreanstalter for
grønlandske kateketer blev til virkelighed.
Selvom drØftelserne i forbindelse med den grønlandske skoles øjeblikkelige tilstand og fremtidige forbedring ikke førte til noget endeligt resultat, er det alligevel af historisk betydning at fØlge dem. Argumentationen og forslagene afspejler strømningerne i datidens danske oplysnings- og skoledebat og viser fronterne mellem missionens
(kirkens) traditionsbundne syn og den verdslige rationalismes videre
favnende, men mere materielt nytte- og samfundsbetonede sigte. Det
fremgår tillige af denne »kulturkamp«, at mange af de væsentligste
problemer, der behersker vore dages grønlandsdiskussioner, var aktuelle omkring 1800, på et tidligt tidspunkt i det vest grønlandske samfunds udvikling. Det kan måske virke nedslående, at de heller ikke
dengang blev løst. Videre lader udviklingsforløbet i 1700-tallets sidste
halvdel reaktionerne i den grønlandske befolkning glimtvis dukke
frem. Endelig giver debatten lejlighed til at belyse den jævnt voksende
udvidelse af det syn og sigte, Hans Egede havde. Grundprincippet forblev dog det samme: at virke til det grønlandske menneskes bedste.

NOTER
1. Der henvises til Gad: Grønlands historie II, 1969, litteraturlisten. I samme
bog er i skildringen af den almindelige historiske udvikling gentagne gange
indflettet beskrivelser af skole- og undervisningsforhold, hvortil der henvises for tiden op til 1782. Desuden har H . Ostermann i »Den grønl. Missions og Kirkes Historie«, 1921, også taget emnerne undervisning og skole op
til behandling, dog med visse fejltagelser og skævheder i opfattelse og skildring, hvilket væsentligst skyldes dels en noget overfladisk benyttelse af
ensidigt kildemateriale, dels et noget stift kirkeligt grundsyn.
4*
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2. Heinz Israel beskæftiger sig i »Kulturwandel gronlandischer Eskimo im 18.
Jahrhundert« (Abhandlungen und Berichte des staatlichen Museums fUr
Volkerkunde Dresden), Berlin 1969, bemærkelsesværdigt lidt med den herrnhutiske undervisningsvirksomhed. På 1 Y2 side (s. 54 f.) er han på grundlag
af arkivmaterialet i Herrnhut DDR kun i stand til at bringe nogle tal på
skolebørnene op til året 1766 og ellers forbløffende få eksakte oplysninger. Han anfører (s. 55) imidlertid følgende: »Wissen zu vermitteln war
auch gar nicht die Hauptaufgabe jener fruhen Missionsschule; weit mehr
Gewicht wurde, mit Worten des Herrnhuter Historikers Schulze ausgedruckt, »auf die tiefere Erweckung der Herzen gelegt<<<< , idet han henviser
til Adolf Schulze: Abriss einer Geschichte der Brudermission, Herrnhut
1901, s. 91. Kolonibestyrer Joh. Chr. MØrck i Julianehåb udtrykte den
samme opfattelse 917 1795: »At de i deres Underviisning kun søger at
biebringe Hiertet nogle gode Følelser, men lader Forstanden gandske uoplyst, og da det er nØdvendig stedse at opflamme disse, som den opklarede Forstand altsaa ei kan Rodfæste etc.« (RA: KGH Grønlandske Breve
1794-96, læg 1795 Julianæhaab).
3. Disse lister blev af Hans Egede meddelt i Niels Egede: Tredie Continuation af Relationerne Betreffende Den GrØnlandske Missions Tilstand og
Beskaffenhed, 1743 (Ed. Ostermann i Medd. om Grøn!. 120, s. 207 ff) .
4. RA: KGH Grøn!. Breve 1792- 93, læg Bilage til Insp. Lunds Skr. af 1. May
1793. Listen omfatter SydgrØnland, undtagen Holsteinsborg, som »følg er
med næste givne Leilighed«, men ikke ses at være indkommet til direktionen.
Dertil er med en anden hånd fØjet en liste fra insp. Schultz, Godhavn,
taget fra hans skr. 1/6 1793, der ikke findes mere.
5. RA: Miss . koII. & Dir. f. Waisenh. 5, Grøn!. Miss. Brevbog 1785-1818, s.
128 ff.
6. Diplomatarium Groenlandicum, Medd. om Grøn!. 55, 3, nr. 291, s. 369.
7. RA: Miss. koIl. & Dir. f. Waisenh. I b: Miss. kol!. protokol 1784-92, s.
245, referat af skr. fra miss. Ginge, Godthåb, 23/8 1785.
8. RA: samme sted 8 f: Indk. Sager d. grøn!. miss. vedk. 1786-88, læg 1787
nr. 12, skr. fra miss. Heide, Holsteinsborg, 30/6 1787.
9. RA: samme sted læg 1788, nr. 12, skr. fra miss. R. F. Lassen, Upernavik, 2717 1788, s. 10.
10. RA: samme sted I b: Miss. koII. protokol 1784-92, s. 3 pkt. 5, s. 4, pkt.
10.
11.
12.
13.
14.

RA: samme sted, s. 4, pkt. 11.
RA: samme sted, s. 116, pkt. 4, 24/9 1784.
RA: samme sted 5, Grøn!. miss. brevbog 1785-1818, s. 132 ff.
RA: samme sted 8 h, Indk. Sager den grøn!. Miss. vedk. 1792-95, læg 1792
nr. 22, 617, s. 2.
15. RA: samme sted 8 g, Indk. S.d .g.M. vdk. 1789-91, læg 1790, u. nr., 12/6
1790, s. 10 f.
16. RA: samme sted 8 h, Indk. S.d.g.M . vdk. 1792-95, læg 1792, nr. 48, Fa-
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bricius' referat 18/12 af missionær Lassens indberetning. Fabricius tilføjer:
» - denne Brandvagt gjør desuden Hinder nok i de gamles undervisning,
at det icke og skulde række til de Unge« .
17. RA: samme sted, læg 1794, nr. 9, s.2, 10/8.
18. RA: samme sted 5, Grøn!. Miss. Brevbog 1785-1818, s. 186 f, nr. 11,
22/4 1795.
19. RA: KGH Grønl. Breve 1792- 93, læg Breve fra SydgrØn!. Inspekt. 1793,
Promemoria fra insp. Lund 3/8 1793, s. 7 f.
20. Otho Fabricius's standpunkter i undervisnings- og uddannelsesspørgsmål er
ikke genstand for hans biografers dybere interesse (Bjørn Kornerup, C. W.
Schultz-Lorentzen og Ad. S. Jensen: Biskop, Dr. theo!. Otho Fabricius,
Medd. om Grøn!. 62, 1923; Kornerup og Ostermann i Dansk biogr. Leks.
VI, 1935). Det i nærværende artikel anførte på dette sted og i det følgende bør opfattes som tilfØjelser til andres karakteristik af Otho Fabricius - som et beskedent korrektiv, om man vi!.
21. RA: Miss. koll. & Dir. f. Waisenh. 8 g, Indk. S.d.g.M. vdk. 1789- 91 , læg
1791, nr. 36,20/6.
22. RA: KGH Grønl. Breve 1792-93, læg Breve fra nordgr. Insp. 1793 , 30/8 .
23. RA: samme sted, læg Insp. f. de. nord!. Colonier 1792, 11/9, s. 11 f.
24. RA: KGH, Grøn!. Kopibog 1794-95, s. 38 ff. 31/51794.
25. RA: Miss. koll. & Dir. f. Waisenh. 8 i, Indk. S.d.g.M . vdk. 1796- 99, læg
1796, nr. 12.
26. RA: samme sted, læg 1798, nr. 5, 517 1798 .
27. RA: KG H, Bilag til Referatprotokol1785-99, O nr. 299, 21/51798.
28. RA: Rtk. 373.158, Diverse Breve og Dok. vedr. Grønl. og den grønl. Handel 1728-1849, 31/5 1799. Det er i Øvrigt værd at bemærke, at den da i
administrationen lidet kendte hvalfangerassistent Motzfeldts indberetning, ene af alle indkomne redegørelser fra handelens betjente, befinder
sig på et så ejendommeligt sted som i en diversepakke blandt de grønlandske sager i rentekammeret. Årsagen hertil ligger måske i, at den i så
udstrakt grad handlede om skole- og oplysningsvæsenet og yderligere gav
så særprægede forslag af samfundsopbyggende karakter tilkende, at rentekammerets chef, Chr. D. Fr. Reventlow, har haft den til gennemlæsning,
hans specielle interesser på dette felt taget i betragtning.
29. RA: Miss. koll. & Dir. f. Waisenh. 8 i, Indk. S.d.g.M. vdk. 1796-99, læg
1798, nr. 3, og samme sted, 5, Grønl. Miss. Brevbog 1785- 1818, s. 242 f.,
nr. 14, 17/3 1798.
30. RA: samme sted (8 i), læg 1799, nr. 2, 4/2.
31. RA: samme sted 8 k, Indk. S.d.g.M . vdk. 1800-1810, læg 1803, nr. 3 a.
32. Kopi i Det kgl. Bibliotek, Ny kg!. Saml. 1299 b, folio . Originalen findes
mærkværdigvis ikke iRA: Kgl. grøn!. Handels Commission, Indk. Breve.
33. Missionskollegiet »forhandlede« som regel ved at lade de enkelte sager
cirkulere mellem medlemmerne, der så »voterede« på et vedlagt ekstrakt af sagen. Der var som regel kun møde en eller to gange om året. En
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34.

35.
36.
37.
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enkelt gang hengik der flere år, før der blev holdt møde. Korrespondancen
blev foretaget af missionssekretæren, og den tog lang tid, da kontoret var
lille.
RA: Miss. koll. & Dir. f. Waisenh. 5, Grøn!. Miss. Brevbog 1785-1818,
ss. 361 ff., nr. 1, 22/1 1806 (missionskollegiets svar) - KGHC, Kopibog,
C, nr. 826, 24/3 1806 (kommissionens gensvar).
RA: Miss. koll . & Dir. f . Waisenh. 5: Grøn!. Miss. Brevbog 1785-1818,
s. 366, f ., nr. 8, 10/4 1806.
RA: KGHC Referatprotokol B, nr. 995, 14/4 1806. - KGHC Kopibog C,
nr. 840, 28/5 1806.
RA: Miss. kalI. & Dir. f. Waisenh. 8k, Indk. S.d.g.M . vdk. 1800-1810, læg
1807, u. nr., 20/7 1807.

