10 års jubilæumsturen til Grønland
28. juli - 06. august 2016
Referat af Jørn

Torsdag den 28.7

Vi mødtes i Københavns Lufthavn kl. 09.00. Flyvetiden var sat til kl. 11.00, og det skulle
vise sig at de to timer kun lige kunne holde. Lang ventetid ved indtjekningen på grund af
båndproblemer og alenlang kø ved Security.
Godt placeret i flyet startede ferien over Nordatlanten med Air Greenland. Meget fin
service og forplejning på turen. Den glutenfrie menu ikke at forglemme.
Vel fremme i Kangerlussuaq blev vi modtaget af en dansk chauffør som skulle køre vores
bagage til Polar Lodge - vandrehjemmet hvor vi skulle bo en enkelt nat. Mariannes kuffert
manglede desværre og de nødvendige papirer blev lavet. Den ville ankomme dagen efter
og blive sendt videre til Ilulissat, hvilket heldigvis også skete.
Eftermiddagen bød på en tur til Indlandsisen
Punkt 660 moh (meter over havet) i
specialkøretøj. En lang køretur på ualmindelig
dårlig vej. På turen med flere stop, hvor Rene
fortalte om blomster - og dyrelivet i området.
Vegetationen er begrænset til nogle meget
hårdføre, men flotte planter bl.a. storblomstret
gederams, som er Grønlands nationalblomst.
Rensdyr og harer samt enkelte fugle var dyrelivet
som vi fik at se på turen. Området er
karakteriseret ved at være det område i
Grønland, der har det største temperaturudsving. Fra +25 til -51 grader celsius
(fastlandsklima).
Der blev gjort holdt ved et "museum" midt i ørkenen. Ja, det findes der på Grønland.
Museet var vraget af et Amerikansk militærfly, som styrtede ned i tæt tåge. Vragdelene er
meget velholdte, da der stort set aldrig kommer nedbør i området.
Ved vejs ende startede gåturen over
morænelandskabet og ind på selve
Indlandsisen. En stor oplevelse at stå på
dette fænomen, som jo desværre bliver
mindre og mindre.
Kaffepausen blev holdt på et meget smukt
udsigtspunkt på hjemturen. Aftensmaden
blev indtaget i Roklubben, en hyggelig
restaurant med udsigt til en af de utallige
søer i området.

Fredag den 29.7

Kufferter blev afhentet og vi tjekkede ind i
lufthavnen og så morgenmad. Vores fly, som
kom fra Nuuk, blev aflyst på grund af tåge,
men Air Greenland ændrede planer med et
Thulefly som fløj os til Ilulissat med minimal
forsinkelse. Flot flyvetur op over Vestkysten
og en forsmag på, hvad der ventede os.
Afhentet af Lars og kørt til Hotel Hvide Falk,
som skulle være vores base i de næste to
dage. Et ganske fint hotel, med en fantastisk
udsigt over Diskobugten. Frokosten blev
indtaget på en Cafe i byen.

Eftermiddagen bød på guidet rundtur i Ilulissat. Guiden, en 25 årig ung mand (Jannes bud
lidt højere) fik os rundt i byen, men ikke særlig entusiastisk rundtur - lidt usikker og måske
ikke så vidende om de lokale forhold. Vi kom forbi Zion’s Kirke, Knud Rasmussen museet,
idrætspladsen, centrum af byen og havnen. Turen gav et godt indblik i byens struktur.
Middagen blev indtaget på hotellet. Dagen sluttede med vin på værelset.

Lørdag den 30. juli

Efter formiddagen blev vi kørt til havnen og gik ombord på Clane Ilulissat, som skulle sejle
os til Isfjorden og de store isfjelde. Et imponerende syn at sejle rundt mellem de enorme
isbjerge i fjorden, som har været mange år om at blive dannet og skubbet ud mod bugten.
Og så skal man lige huske, at det kun er en 1/10 af isbjerget der er oven vande. Ufattelige
formationer på bjergene og den lyseblå farve i vandspejlet - det ene flottere end det andet.
Isfjorden er den største gletsjer på den nordlige halvkugle.
Skipper havde også næse for hvaler og sæler på turen, og det syn med isbjergene i
baggrunden nød vi i fulde drag.
Eftermiddagen stod på besøg i Grønlandsk hjem med Kaffemik. En Grønlandsk tradition.
Besøget var hos Karen og Lars, begge født og opvokset i byen. Vi fik lidt historie om byen
og om hvordan de lever, men tiden var knap da Karen tilsyneladende havde anden aftale.
Tror vi har fået et forkert indtryk af Kaffemik.
Aftensmad på hotellet og rødvin på værelset.

Søndag den 31. juli

Meget tidlig op og i taxa til havnen, hvor færgen til
Qeqertarsuaq ventede. En hyggelig sejltur på 4,5
time i dejligt vejr og med de efterhånden kendte
isbjerge som skue.Blev hentet på havnen og
installeret på Hotel Disko. Måske ikke det vi forstår
ved et hotel, men udmærket til det formål. Middag og
morgenmad som skulle indtages i nærliggende
restaurant, skulle bestilles på forhånd. Frokosten
blev købt i det lokale supermarked og indtaget i
fællesrummet med rødvin.

Eftermiddagen var booket til besøg på Arktisk Station. Da vi ankom var der lidt tvivl om
besøget var bekræftet og om stationen var åben. Da vi ikke kunne få kontakt med nogen,
valgte vi at gå lidt rundt på egen hånd.
Middagen blev indtaget i restauranten og efterfølgende rødvin i fælleslokalet.

Mandag den 1. august

Dagen var til fri afbenyttelse. Janne, Marianne og Ole benyttede turen til en slædetur. Se
referat: http://oetours.dk/Referatlinks/groenland_referat2.pdf

åbnet for offentligheden, da vi var der.

Anne, Bent og Jørn benyttede dagen til en
slentretur til den sorte strand, hvor der var rigtig
mange hvaler, som stod for underholdningen,
samtidig med at vi så et isbjerg der kollapsede.
Rundtur i byen, hvor vi fik ledsagelse af
minislædehund. Også en pensioneret
slædehund i lænke fik vi at se.
Kirken, en flot ottekantet med tilbygget kor, fik vi
ikke set indeni. Tilsyneladende er der i
Qeqertarsuaq interne stridigheder og
magtkampe, hvilket indebar at kirken ikke blev

Mens vi ventede på slædehundefarerne om aftenen, blev vi underholdt af et Krydstogtskib
i havnen, landsætning af et rensdyr, som var blevet skudt og delvis parteret og endelig
landing og partering af en hval. Et enkelt glas rødvin over midnat da de endelig kom hjem
og så i seng.

Tirsdag den 2. august

Inden hjemrejsen fra Qeqertarsuaq brugte vi formiddagen på rundtur i byen, og i bugten
var der endnu en gang hvaler der legede i rimelig afstand. Sejlturen var desværre forsinket
i et par timer, men endnu en flot tur ventede.
Taxa hjem til aftensmaden og direkte i seng (i hvert fald er der ikke noteret noget om
rødvin).

Onsdag den 3. august

Dagen var ikke programsat, men vi havde tiltusket os et program for Ilulissat's 275 års
byjubilæum. Vi startede i Zion’s Kirke til gudstjeneste med fanevagt og masser af sang. En
hyggelig oplevelse, selvom der var enkelte ord i præstens prædike vi ikke helt forstod.
Efterfølgende kransenedlæggelse ved ankeret for de døde på havet.
På pladsen foran kirken ned mod bugten var
etableret en levende boplads som viste, hvordan
grønlænderne i århundreder har levet. Bopladsen
viste livet på vand og i land. En sæl blev sejlet i
land i kajak og blev dissekeret på stenene ved
havnen. Et sælskind blev flået og bearbejdet,
således det kunne bruges til tøj, støvler m.m. En
tipi i funktion, konebåd og endelig kajakker i

deres rette element. Et par kvinder fra bygdens bopælsplads røg frisk fiskekød, og det
sammen med tørrede fiskestykker blev budt rundt. Vi skulle selvfølgelig teste det, men
absolut ikke nogen stor kulinarisk oplevelse. Læs historien om bopladsen her:
http://oetours.dk/Referatlinks/groenland_brochure.pdf

Eftermiddagen var ren afslapning og aftensmaden på hotellet efterfulgt af det obligatoriske
glas rødvin.

Torsdag den 4. august

Blev kørt til havnen og steg ombord på båden som skulle føre os til bygden Ilimanaq. Igen
sejlede vi forbi de enorme isbjerge i og omkring Isfjorden. Landgangen i Ilimanaq skete
via en stige i molen. Vi klarede den alle i et snuptag, men et par italienske turister havde
ikke til hensigt at prøve, og der udspandt sig et scenarie af de sjovere.
Rundtur i bygden og besøg i kirken gav et utrolig godt indblik i den ensomhed der er på
sådan et sted. Vi så skolen, som i øjeblikket har syv elever. Efter rundturen besøgte vi
skolens lærer Regine.
Vi blev mødt på trappen af et slagtet rensdyr, som manden havde skudt dagen forinden.
Levnedsmiddelkontrollen kommer givet vis ikke så tit til Ilimanaq og sikkert godt det
samme :-)
Regine, en sød pige som sammen med manden selv leverer to af eleverne i skolen.
Begge er født og opvokset i bygden. Et flot og moderne hjem.
Moskussuppe og laksesuppe var frokosten og
det smagte herligt. Og dejlig kaffe og te. Regine
svarede beredvilligt på alle spørgsmål. Rigtig fin
oplevelse. Ligesom til Kaffemik deltog Regine
ikke i spisningen og ved bordet.
Efter den dejlig frokost gik vi mod havnen og de
lidt knotne italienske kvinder på båden. Vi lagde
lige turen forbi det i forhold til bygdens størrelse
velassorterede supermarked, og så også lige
hvordan man med spark behandler/opdrager slædehundehvalpe. Ikke noget kønt syn set
med danske øjne.
En flot sejltur hjem til Ilulissat med et par hvaler og en flok sæler. De kunne dog ikke
imponere os efter de flotte syn tidligere på turen.
Dagen sluttede med en velsmagende og fantastisk flot fiskebuffet på hotellet og så blev
rødvinsdunkene på værelset tømt - det var ikke svært.

Fredag den 5. august

Meget tidligt op og af sted til World of Greenland, hvor turen til Eqi Gletsjeren starter.
Sejlturen derud er på 5 timer. Kaffe/te og masser af morgenbrød på udturen. Også
frokosten skulle indtages på båden og det var et overdådigt måltid, som guiden diskede op
med, leveret af Hotel Arctic. Og så fik vi også lige syn for, hvordan kinesere spiser eller vel
nærmere sagt æder. Ikke noget kønt syn. Apropos kinesere var der også en enkelt kineser
der fik taget en selfie, eller måske nærmere 4-500. Godt vi kunne grine ad deres opførsel.

Ude ved gletsjeren stoppede båden midt i grødisen i en kilometers afstand, og der blev rig
lejlighed til at se og høre de mange nedstyrtninger. Gletsjeren Eqi er en stående gletsjer,
hvilket vil sige at den står på undergrunden. Den frigiver ikke isbjerge, men isen løsner sig
som skred. Den er fire kilometer bred og har en højde på ca. 250 meter. Hvert skred giver
en tsunami og vi kunne mærke skælvene/bølgerne i båden efter 2-4 minutter. Kælvene,
både de synlige og dem længere inde i gletsjeren, lød som tordenvejr.
Kaptajnen sejlede tæt på et isbjerg, som havde løsrevet sig fra en nærliggende gletsjer, og
der blev lejlighed til at røre ved et isbjerg.
Efter at have drevet rundt i grødisen et par timer, gik turen hjemad og fem timer senere
ankom vi til Ilulissat lettere forfrosne, men en fantastisk oplevelse rigere.
Aftensmaden på hotellet og direkte på hovedet i seng. Der var ikke mere rødvin!

Lørdag den 6. august

Efter morgenmaden startede hjemrejsen og en dejlig flyvetur fra Ilulissat til Kangerlussuaq.
Turen fra Kangerlussuaq til København blev desværre forsinket op i mod et par timer. Og i
Kastrup gik der 45 minutter inden kufferterne kom til at køre på bagagebåndet. Til
gengæld var de der alle sammen denne gang.
Generelt
Vi fik syn for, hvordan der leves i den nordlige del af Danmark og også et indblik i de rigtig
mange udfordringer der findes i Grønland. Tingene går ikke så stærkt i Grønland, der
kunne vi måske lære noget. Vi oplevede grønlænderne som et utroligt sødt og
serviceminded folkefærd.
Det kulinariske
På hele turen har vi fået rigtig fin forplejning, som indeholdt blandt andet:
Hellefisk, fjeldørred, moskus, hval, sæl, rensdyr, rejer, laks og lam.
Tak for nogle fantastiske oplevelser.

