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Østgrønland, Ammassallip Kommunia 

Læsevejledning 
Ammassallip Kommunia tilhører det, der i en grønlandsk sammenhæng karakteriseres 
som et ”yderdistrikt”, og fungerer samfundsøkonomisk og kulturelt under andre 
forudsætninger end de 3 andre destinationer.  

Derfor indeholder det første kapitel Ammassallip Kommunia en beskrivelse af de 
historiske, kulturelle og økonomiske forhold.  

Kapitel 2 Projektets arbejde i Kulusuk gennemgår arbejdsprocessen, de enkelte opgaver 
samt opnåede resultater i bygden Kulusuk. 

Kapitel 3 Projektets arbejde i Tasiilaq gennemgår arbejdsprocessen, de enkelte opgaver 
samt opnåede resultater i hovedbyen Tasiilaq. 

Kapitel 4 Bygdeturisme er en beskrivelse af et selvstændigt pilotprojekt med 
udviklingen af ”bygdeturisme” i Tiniteqilaaq og Kulusuk. 
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1. Ammassallip Kommunia 
På grønlandsk hedder Østgrønland ”Tunu”, hvilket betyder bagsiden. Begrebet er 
gammelt og stammet tilbage fra dengang, befolkningen i Ammassalik endnu ikke var 
”fundet”. Østkysten blev opfattet som et barskt, ufremkommelig og ubeboeligt sted. 

Socioøkonomisk kan det være berettiget at opfatte Østkysten som noget særligt. 

1.1 Befolkningstal og kommunens størrelse 
Langt størstedelen af den grønlandske befolkning på ca. 56.000 indbyggere bor på 
Vestkysten, medens der kun bor ca. 3.450 indbyggere på Østkysten fordelt på ca. 550 i 
Illoqqortoormiut Kommunia og 2.900 i Ammassallip Kommunia.  

Geografisk er kommunen stor - ca. 243.000 km2 eller mere end 5 gange så stor som 
Danmark. Det gør den til Grønlands næststørste kommune og Ammassallip er den 
største kommune, når der ses på det isfrie område, der udgør ca. 33.500 km2. 

Kommunen strækker sig helt nede fra Lindenow Fjord lidt nord for Prins Christinassund 
til den ufremkommelig Blosseville Kyst i nord. En kyststrækning på ca. 1.200 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er i dag kun det meget begrænsede område omkring Tasiilaq med en udstrækning 
på ca. 200 km., hvor der er permanente bosætninger. I den resterende del af det enorme 
distrikt er der kun lejlighedsvise fangstpladser. Inden centraliseringstendenserne 
begyndte at slå igennem i 1960’errne, var der spredt bosætning over store dele af 
kysten.    

Ammassallip Kommunia består i dag af Tasiilaq by og fem bygder. Over en 20-årig 
periode har Ammassallip Kommunia oplevet en befolkningstilvækst på godt 400.  
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Medens indbyggertallet i bygderne samlet er faldet 370 til nu ca. 1.200, er befolkningen 
i Tasiilaq knapt fordoblet til ca.1.700 indbyggere i 2000.  

I samme periode har landet som helhed oplevet en befolkningstilvækst på ca. 10.000 
indbyggere, medens bygderne har oplevet en affolkning på ca. 1.100 beboere. Der er 
således tale om en generel centraliseringstendens i det grønlandske bosætningsmønster. 

1.2 Landet bag isen 
Østgrønland og dermed Ammassallip Kommunia er i bogstaveligste forstand gemt inde 
bag isen fra alle sider. Mod vest og nord af den enorme Indlandsis, og mod øst og syd af 
den Østgrønlandske Polarstrøm, der trækker de uendelige mængder opbrudt havis fra 
nordpolsområdet mellem Nordøstgrønland og Svalbard ned langs den grønlandske 
østkyst. Polarisen, også kaldet Storisen, har historisk set i praksis lukket Østgrønland 
inde for besejling. Det er forklaringen på, at hele den enorme kyststrækning først blev 
udforsket og kortlagt  med en spæd begyndelse i slutningen af det 19. århundrede og op 
gennem det 20. århundrede. 

Selv i dag besejles Tasiilaq kun af isgående skibe fra medio juli til november, og der 
anløber årligt 4 til 5 forsyningsskibe. 

Ammassallip Kommunia er karakteriseret ved stejle forrevne fjeldsider, dybe smalle 
fjorde og sund. Det er med til at gøre området svært fremkommeligt. Ganske vist 
betyder det stærkt strømskårne farvand, at mange sund normalt er fri for fast havis året 
rundt, men de indre farvande er ofte tæt pakkede med storis. Den stærke strøm er med 
til at gøre farvandet svært at besejle for sejl eller årer. 

Strømforholdene umuliggør også slædekørsel på havisen mange steder, og det tvinger 
slædekørslen op over stejle pas og gennem dyb sne. 

1.2.1 Piteraq 
Distriktet er plaget af mange kraftige storme, og værst er den berygtede Piteraq, der 
hærger Tasiilaq og bygderne inde i fjordene. Piteraq er en faldvind fra Indlandsisen, der 
er målt til over 80 sekundmeter eller mere end 300 km. i timen. Til sammenligning 
opfattes en vind på 35 sekundmeter som orkan i Danmark.  

Under ”den store Piteraq” i 1970 blæste omtrent halvdelen af Tasiilaqs huse i stykker i 
en sådan grad, at de blev ubeboelige. Nogle blæste ligefrem væk, medens andre blev 
meget alvorligt beskadiget. 

En Piteraq skal tages alvorligt. Når der er Piteraqvarsel, tændes advarselslamper over alt 
i Tasiilaq, folk lukker skodder, redder vasketøj og større emner, der kan blæse væk, og 
holder sig inden døre. Det er i praksis umuligt at færdes ude under en kraftig Piteraq. 

1.3 De historiske forudsætninger 
Ved Sydvestkystens kolonisering mod slutningen af syttenhundredetallet var hele den 
sydlige østkyst beboet af inuit. De sydligste af disse havde et vist samkvem med 
befolkningen på Vestkysten, dels fordi de selv kom på handelsrejser, dels fordi fangerne 
ved Nanortalik tog på fangstrejser op langs Østkysten. 

Befolkningen på Sydøstkysten fortalte sagn om stammefrænder længere mod nord oppe 
ved Angmagsalik. 
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Den danske kolonimagt iværksatte flere ekspeditioner, der søgte at trænge op langs 
Østkysten inden for Storisen, primært med det mål at finde den sagnomspundne 
Nordbobebyggelse Østerbygd.  

I 1828 overvintrede Graah’s konebådsekspedition ca. 100 km syd for Angmagsalik 
distrikt, uden at opnå kontakt med befolkningen der. På denne rejse blev registreret ca. 
600 grønlændere på de sydlige kyststrækninger. 

I de følgende år foregik en kraftig affolkning af den sydøstlige kyststrækning på grund 
af stadig faldende fangstmuligheder, som dels skyldtes ændringer i de klimatiske 
forhold, dels skyldtes nordmændenes intensive sælfangst i og uden for Storisen. 

Først i 1884 lykkedes det for Gustav Holms konebådsekspedition at nå op til 
Angmagsalik. Her mødte de en befolkning på knap 400 individer, der levede som et højt 
udviklet stenaldersamfund. Omkring 100 af disse fulgte med ekspeditionen tilbage, da 
den rejste i 1885, for at emigrere til Sydvestgrønland.  

Først i 1894 vendte danskerne tilbage og oprettede en handels- og missionsstation. I den 
mellemliggende tid var befolkningstallet faldet til omkring 200 individer.  

Gennem systematiske samtaler med befolkningen lykkedes det i de kommende år at få 
et indgående kendskab til dette stenalderfolks liv, og det var ikke noget rosenrødt 
billede, der tegnede sig. Samfundet var kendetegnet ved jævnlige perioder med 
misfangst og hungersnød. Der var mange interne stridigheder, der udviklede sig til mord 
og blodhævn, ligesom voldtægt og indavl ikke var ukendte fænomener.  

En del af dem, der var udvandret til Vestkysten, flyttede ved århundredeskiftet tilbage, 
og efter koloniseringen voksede befolkningen stødt. 

I mellemkrigsårene og frem til 1960’erne satsede Grønlandsstyrelsen på at opretholde 
fangersamfundet, og der blev etableret bygder, bosteder og stationer langs hele den 
lange kyststrækning.  

1.3.1 Den store navneforvirring 
Ved koloniseringen navngav danskerne såvel distriktet som hovedbyen Angmagsalik 
efter den stedbetegnelse de oprindelige beboere havde for en nærliggende pynt, hvor 
man kunne fange mange ammasatter. Ved retskrivningsreformen blev det ændret til 
Ammassalik, som stadig er det vestgrønlandske navn.  

Umiddelbart efter Hjemmestyrets indførelse blev byens navn ændret til Tasiilaq, den 
store sølignende fjord. I en kortere periode hed kommunen også Tasiilap Kommunia, 
for senere at blive ændret til Ammassallip Kommunia, der er det østgrønlandske navn.  

1.4 Økonomi og erhverv 
Frem til 1960’erne var hovednæringsvejen fangst, selv om det relativt hurtigt stod klart, 
at fangstunderlaget af specielt havpattedyr ikke var tilstrækkeligt til den stigende 
befolkning. Distriktet blev derfor relativt hurtigt afhængigt af hjælp og subsidier udefra, 
hvilket i praksis vil sige den danske stat. 

Der findes ingen præcise opgørelser over de potentielle fangstmuligheder, men 
forskellige biologiske skøn peger på, at fangstunderlaget er tilstrækkeligt til i nærheden 
af 400 personer. 
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Der har i tidens løb været flere tiltag til øget fiskeri og indhandling i eksport øjemed, 
men de besværlige besejlingsforhold kræver stor fryse- og lagerkapacitet, og så godt er 
fiskeriet heller ikke. Nogen stor succes er det aldrig blevet til. 

I dag ligger der et indhandlingssted for hellefisk og fjordtorsk i bygden Kuummiit, hvor 
der indhandles for ca. 1 mil. kr. årligt eller omtrent det samme, som der omsættes for af 
husflid i kommunen. 

Indhandlingen af skind har beskeden økonomisk betydning, og isbjørn, der giver gode 
penge, er sjældne. 

Her i 2002 er det ikke unormalt, at en fangerfamilies samlede indtægt ligger i nærheden 
af 35.000 kr. årligt. 

1.4.1 Det private erhvervsliv 
Da Tasiilaq skulle genopbygges efter den store Piteraq i 1970, opblomstrede det 
privatejede entreprenørselskab  S & G. Det er kommunens største private virksomhed, 
der i praksis stort set har monopol på bygge- og anlægsarbejde. En stor del af personalet 
er danske håndværkere. 

Den eneste anden store private virksomhed er Hotel Angmagsalik og Hotel Kulusuk, 
hvis ejer også er hovedejer af notbåden Angmagsalik, der er hjemmehørende i 
kommunen, men som opererer fra Island. En stor del af besætningen kommer fra 
Tasiilaq og bidrager således til kommunens skatteindtægter. 

Det øvrige private erhvervsliv i kommunen er meget begrænset. Kort sammenfattet er 
der tale om en lille butik, en lille kombineret kiosk og boghandel, et lille 
bådreparationsværft, en selvstændig maler, ejeren af en entreprenørmaskine, der 
primært forestår snerydning, og en turoperatør. 

1.4.2 Offentlige erhverv 
Den største arbejdsgiver er kommunen med ca. 260 årsværk.  

De Hjemmestyreejede virksomheder havde i 1996 ca. 300 ansatte, der primært er 
beskæftiget med intern handel og service i bred forstand, der sikrer samfundets drift. 

1.5 Lokal beskæftigelse 
Distriktets manglende erhvervsmuligheder og dermed den dårlige økonomi slår helt 
tydeligt igennem på det sociale plan. Der er således en usædvanligt høj, delvist skjult 
arbejdsløshed i Ammassallip Kommunia.  

Der foretages ikke løbende systematiske optællinger af antallet beskæftigede, og den 
sidste erhvervsopgørelse stammer tilbage fra 1994. På det tidspunkt var ca. to tredjedele 
af befolkningen i aldersgruppen 18 til 59 år i beskæftigelse. Ifølge kommunaldirektør 
Laurits Bloch er billedet i dag det samme, men han understreger, at erhvervsopgørelsen 
langt fra afspejler virkeligheden. En meget stor del af de borgere, der er registrerede i 
erhvervsopgørelsen som beskæftigede, er det kun en lille del af året og ofte i meget få 
timer om ugen. Eksempelvis har Ammassallip Kommunia i dag ca. 260 årsværk fordelt 
på 750 personer, hvoraf en del kun er beskæftiget et par timer om dagen med rengøring. 
Andre har i løbet af året flere forskellige kommunale jobs som hundefanger, vejmand, 
snerydning m.v.. 
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Under halvdelen af den arbejdsduelige befolkning (mellem 18 og 59 år) er efter Laurits 
Blochs vurdering reelt i stand til at passe et arbejde. I det omfang der bliver skabt flere 
arbejdspladser, vil man efter hans vurdering blive nød til at importere arbejdskraft. 

En stor del af ”restgruppen” på ca. halvdelen af den arbejdsduelige befolkning er 
registreret som fangere og fangerkoner, men som nævnt kan fangstunderlaget langt fra 
ernære så stor en befolkningsgruppe, og der er kun en meget begrænset pengeøkonomi i 
fangererhvervet. 

Den resterende del af ”restgruppen” er registreret som invalide- og førtidspensionister 
eller ledige. 

1.6 Lokal økonomi 
Erhvervsstrukturen eller snarere manglen på erhverv og de beskæftigelsesmæssige 
konsekvenser heraf medfører, at Ammassallip Kommunia er meget afhængig af 
bloktilskuddet fra Hjemmestyret og andre pengeoverførsler, der alle i sidste ende 
stammer fra den danske stat.  

Det er ikke muligt med udgangspunkt i de statistiske data, der findes i Grønlands 
Statistik Årbog 2000, at kortlægge, hvor stor den lokale pengegenerering reelt er. Ved 
en direkte henvendelse til Grønlands Statistik blev det meddelt, at de ikke umiddelbart 
kan levere de nødvendige data.  

Kommunaldirektør Laurits Bloch har efter bedste skøn regnet på problemstillingen og 
vurderer, at lokalsamfundet samlet set kan generere ca. 20% af økonomien, hvis 
naturalieøkonomien fra fangst og fiskeri inkluderes. 

1.7 De sociale forhold 
Den meget hurtige historiske udvikling kombineret med de kulturelle brydninger og det 
manglende selvværd, beskæftigelsessituationen medfører, resulterer i en lang række 
sociale problemer. 

Ud over at en usædvanlig stor del at befolkningen er afhængig af overførselsindkomster, 
slår de sociale problemer også igennem på en lang række andre punkter, der blandt 
andet kan læses ud af kriminalstatistikken. 

Ammassallip Kommunia med sine knapt 3.000 indbyggere overgås kun af Nuuk med 
ca. 14.000 og Sisimiut med ca. 5.500 indbyggere i antallet af anmeldte forhold, og det er 
specielt i forhold til socialt- og alkohol-relaterede kriminalsager, at Ammassallip vejer 
tungt i statistikken. 

Ammassallip Kommunia var i 2000 den kommune i Grønland, der havde flest 
anmeldelser af blodskam, voldtægter og sædelighedsforbrydelser generelt. En anden 
kedelig førsteplads er antallet af selvmord og selvmordsforsøg samlet set, hvor 
Ammassallip Kommunia i 2000 har 6 af hver. 

I forhold til indbyggertallet ligger Ammassallip Kommunia også på en førsteplads, når 
det gælder voldssager med 57 i 2000.  

En meget stor del af disse sager kan tilskrives et massivt alkoholproblem blandt dele af 
befolkningen, et problem der i allerhøjeste grad er synligt på pladserne foran butikkerne 
samt vejene i Tasiilaq og bygderne. Det er specielt tydeligt i forbindelse med 
udbetalingen af socialhjælp og fjortendagesløn. 



 

 

Del 5 Ammassallip Kommunia   7 

 

1.8 Østkysten er forsat landets bagside 
Befolkningen på Østkysten giver udtryk for, at de oplever at blive diskrimineret, fordi 
de taler en anden dialekt, der kan være svær at forstå for vestgrønlændere, og fordi deres 
kultur og historie på en del punkter er forskellige.  

I den landspolitiske diskussion kan der fremkomme synspunkter som, at den forsatte 
bosætning på Østkysten er en stor belastning for den grønlandske landskasse, og at 
bosætningen ved Ittoqqortoormiit (Scoresbysund), og i mindre omfang Tasiilaq og 
bygderne burde nedlægges. 

1.9 Turismen et økonomisk potentiale? 
Ind til dags dato har ingen kunnet pege på et troværdigt potentiale, der kan skabe en 
økonomi i lokalsamfundet, der muliggør uafhængighed af subsidier udefra. De 
forskellige tiltag som indhandling af fisk og fangst til eksport i større målestok er slået 
fejl, ligesom der ikke er fundet mineralforekomster, det kommercielt kan betale sig at 
udvinde. 

I denne situation fremstår udbygningen af en lokalt forankret turisme som et potentiale, 
der kan bidrage til en positiv samfundsøkonomisk udvikling. Hvis denne udvikling skal 
blive mere end blot et hurtigt boom, forudsætter det, at den foregår på en miljø- og 
naturmæssig samt kulturel bæredygtig måde, der også kan blive til glæde for de 
kommende generationer. 

1.10 Referencer 
Grønland 2000, Statistisk Årbog, Grønlands Statistik 2000, Grønlands Hjemmestyre 

Fisker, Jørgen: Tasiilaq Angmagssalik, Nordiske Landes Bogforlag, 1984 

Lidegaard, Mads: Grønlændernes kristning, Atuakkiorfik, 1993 

Krabbe, Th N: Greenland, Levin & Munksgaard, 1917 

Virksomhedsberetning for Politiet i Grønland 2000 

Sandgren, Otte, Georg Qúpersimân Min eskimoiske fortid, Det Grønlandske Forlag, 1982 

Grønlands Hjemmestyre: Emballage til øl og sodavand i Nord- og Østgrønland, Redegørelse om 
konsekvenser/muligheder for indførelse af det nuværende retursystem i Nord- og Østgrønland, 2000 
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2. Projektets arbejde i Kulusuk 

2.1 Kulusuk 
Kulusuk har knapt 350 indbyggere, hvoraf ca. halvdelen af den arbejdsduelige voksne 
befolkning ernærer sig som fangere eller har arbejde ved kommunen, skolen, KNI 
(Grønlands Handel), Lufthavnen, det lille hotel og nogle enkelte som ”outfittere”*, 
medens den resterende del primært lever af overførselsindkomster suppleret med lidt 
fangst. 

I nærheden af Kulusuk Lufthavn ligger et lille hotel, der i højsæsonen beskæftiger et par 
kvinder fra bygden til rengøring m.v., medens det øvrige arbejde forestås af hotelværten 
(der er født og opvokset i Tasiialq) samt den danske kok, der bor på hotellet. 

Et karakteristikum ved Kulusuk er, at der hen over sommeren, og i mindre omfang fra 
marts til medio juni, kommer mange (ca. 4.000) éndagsturister med fly fra Island, der 
har et ophold på fire timer i Kulusuk Lufthavn. Opholdet bruges typisk til en vandretur 
de ca. to km over til Kulusuk bygd, hvor turisterne går rundt og ser på befolkningen og 
deres daglige liv. Disse turister kommer fra hele verden, blandt andet mange fra Japan, 
og kan som oftest ikke kommunikere med lokalbefolkningen. En del af turisterne 
optræder aldeles ublufærdigt, som om de går rundt i en zoologisk have, og nogle 
fotograferer ind ad folks vinduer. 

I projektets start påpegede lokalbefolkningen og de lokale turoperatører (outfittere), at 
de islandske guider, der følger med endagsturisterne, stort set intet ved om de historiske 
og kulturelle forhold eller om livet i Kulusuk. 

Den indtægt, befolkningen i Kulusuk ved projektets start fik ved denne form for 
turisme, var et meget begrænset salg af husflid. Dette salg foregik primært som 
tuskhandel på ”vejene”, og ikke sjældent var sælgeren synligt beruset. 

Det er sjældent, at lokalbefolkningen optræder aggressivt eller direkte provokerende 
over for turisterne, men det er uundgåeligt, at der opstår nogle kulturelt betingede 
spændinger mellem de to grupper. Og turisterne fik på dette korte ophold et meget 
ensidigt og lidet flatterende indtryk af det grønlandske samfund og dets kultur. 

2.2 Projektgruppen i Kulusuk 
På trods af de mange interpersonelle modsætninger og potentielle konflikter, der findes i 
det lille samfund i Kulusuk, lykkedes det allerede under RAMBØLLs første besøg at 
samle de væsentligste interessenter til et møde.  

I mødet deltog: 

• Bygdebestyrelsesformanden 
• Arbejdsleder for de kommunalt ansatte (primært renovation m.v.) 
• Skolelederen 
• En lokal grønlandsk outfitter  
                                                 
* En outfitter er Greenland Tourism’s tekniske betegnelse for en lokal turoperatør, der primært sælger 
forskellige former for friluftsydelser som slædeture, fangst- og fisketure m.v.. 
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• En islandsk outfitter, der på det tidspunkt periodisk boede i Kulusuk 
• Flypladschefen 
• Hotellederen, der kommer fra Tasiilaq 
• En tolk 
• RAMBØLL 

Mødedeltagerne startede med at enes om, at de i det store og hele udgjorde de vigtigste 
interessenter i forhold til en bæredygtig turismeudvikling. I umiddelbar forlængelse 
heraf erkendte de, at denne personkreds aldrig havde siddet samlet rundt om et bord, og 
da slet ikke for at diskutere bæredygtig turismeudvikling eller de muligheder eller 
problemer, der er i forbindelse med den nuværende turisme. 

Skolelederen, der er født og opvokset i Kulusuk, formulerede meget præcist sin 
oplevelse. Hun var meget glad for at blive inviteret med til mødet, for det var første 
gang i de seks år, der var gået, siden hun vendte hjem til bygden efter endt uddannelse, 
at hun oplevede, at de andre tog hende alvorligt. I forhold til alle andre spørgsmål end 
drift af skolen oplevede hun, at de andre ikke ”regnede” med hende, fordi hun er kvinde, 
og fordi hun havde været væk i så mange år. 

2.3 Affald en primær barriere 
Inden mødet havde RAMBØLL talt med de enkelte deltagere, så alle var orienteret om 
projektets og mødets formål. 

Efter en kort orientering om projektets formål blev der taget en runde, hvor hver enkelt 
kom med sin umiddelbare vurdering af muligheder og barrierer for en bæredygtig 
turismeudvikling. I starten af mødet var fokus udelukkende på potentialer og barrierer i 
forhold til den nuværende turisme inden for en tidshorisont på få år, fordi det 
langsigtede bæredygtigheds aspekt forekom mange for abstrakt. 

Som noget meget vigtigt for den videre proces mente alle tilstedeværende, at den 
primære barriere for turismeudviklingen var den nuværende affaldshåndtering - eller 
mangel på samme - i og omkring Kulusuk. Det kan til dels skyldes, at projektets fokus 
er miljø, og at de tilstedeværende havde en forventning om, at det var det, konsulenten 
forventede, de ville sige. Endvidere havde direktøren for Greenland Tourism et halvt år 
tidligere i en artikel i en grønlandsk avis sat fokus på turisternes oplevelse af 
affaldsproblemet i Kulusuk. 

2.3.1 Affaldsproblemet 
Som i så mange andre bygder i Grønland var affaldsproblemet i Kulusuk meget stort og 
synligt. Der er inden for de senere år blevet etableret såvel et dag- som et 
natrenovationssystem, men det fungerer langt fra optimalt. Affald af alle typer blev i 
bogstaveligste forstand smidt der, hvor de opstod, hvilket i praksis blandt andet vil sige 
på pladsen foran butikken og på veje og stier mellem husene.  

Der konsumeres store mængder af ”junkfood”, øl og sodavand, og da øl og sodavand er 
på dåse uden returpant, bliver mængden af disse affaldstyper store. 

Også almindelig dagrenovation har en tendens til at havne ved siden af affaldsstativerne 
ved husene, da det for en del forekommer lige så naturligt at smide det ved siden af frem 
for at putte det i affaldsstativet. Endvidere har de relativt mange og kraftige storme haft 



 

10  Miljø og turisme i Arktis  

 

en tendens til at blæse affaldet ud af stativerne og til at sprede det affald, der er 
indsamlet på dumpen∗, for alle vinde.  

Spæk og andre rester fra sæler med videre efterlades ofte, der hvor sælen tilfældigvis 
flænses, eller det smides op i en spæktønde ved huset eller hundepladsen til senere brug. 
Her kan det så stå og gære i solvarmen. 

Et større problem er, at natrenovationen ikke fungerede helt effektivt. Dels er det 
uundgåeligt, at der opstår spild i forbindelse med, at renovatøren tømmer spanden over i 
vognen eller trækslæden, der skal transportere latrinet til det sted, det hældes i havet. 
Dels findes der stadig folk, der tømmer latrinet ud ad vinduet eller ved døren i et fromt 
håb om, at der kommer en hund og slikker op.  

Der findes ikke noget storskraldssystem, og det betyder, at defekte påhængsmotorer, 
køleskabe, snescootere m.v. bliver efterladt, hvor de ender deres aktive liv eller lige 
uden for husene. Udtjente køleskabe og tilsvarende bliver nogle gange benyttet til 
opbevaring af hundefoder.  

Et andet problem er, at om sommeren kan alt ses, da der ikke findes nogen, der kan 
skjule gamle ting, der er gemt som reservedele. Da boligstandarden i distriktet generelt 
er dårlig og husene meget små, tvinges folk til at opbevare en stor del af deres ejendele 
udendørs, hvor de under påvirkning fra vind og vejr hurtigt får præg af affald, selv om 
der er tale om egentlig opbevaring. 

I 8 måneder af året dækkes affaldet hele tiden af ny sne, og problemet glemmes. Når 
foråret sætter ind, og sneen smelter, dukker vinterens affaldsproduktion frem, og i 
solvarmen spreder der sig en ”liflig duft” over hele bygden. 

Man har derfor i gennem flere år haft en tradition for at gennemføre en forårsrengøring i 
bygden, hvor alle på en aftalt dag bør gå ud i samlet flok og samle affald op. Interessen 
for forårsrengøringen havde gennem årene været faldende, og de spredte 
affaldsmængder genetableres med forbløffende hast. 

Den kulturelle forklaring er, at affald af denne type er et relativt nyt problem i de 
grønlandske bygder. Tidligere var stort set alt affald organisk, og det blev relativt 
hurtigt fortæret af de dengang løse hunde. Nu skal alle voksne hunde af 
sikkerhedsmæssige årsager stå i kæde. 

Det affald, der ikke kunne spises af hunde, blev tidligere brugt som brændsel i 
kokskomfuret eller gemt som værdifulde dele til fremstilling af fangstredskaber eller 
tilsvarende. I dag har affaldsgenereringen langt oversteget efterspørgslen. 

2.3.2 Affaldsproblemets miljøaspekter  
Da der ikke findes nogen separat indsamling af miljøfarligt affald, herunder olie- og 
kemikalieaffald, havner alt affald i dag på dumpen, hvoraf en del blot efterlades, en del 
forbrændes under åben forbrænding, og en del forbrændes i bygdens lille 
forbrændingsanlæg. Hvad der behandles hvordan, beror i et vist omfang på 
tilfældigheder, eller på hvor meget de kommunalt ansatte renovatører når at forbrænde i 
forbrændingsanlægget. En del af olie- og kemikalieaffaldet anvendes således tilsigtet 
eller utilsigtet som støttebrændsel til forbrændingen. 

                                                 
∗ Dumpen er det ”grønlandske” ord for losseplads. 
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Den åbne forbrænding foregår ved en lav og ukontrolleret temperatur. Det lille 
forbrændingsanlæg kører ligeledes ved en relativt lav og delvist ukontrolleret 
temperatur. 

Fra dumpen foregår uundgåeligt en udsivning af en lang række miljøfarlige og 
miljøfremmede stoffer til det nærliggende hav. Selv om havet er stort, udgør det 
samtidig befolkningens forrådskammer samt køleskab, fordi fangst som døde sæler ofte 
opbevares flere dage i det kolde hav, inden de parteres og fortæres. Udsivningen må 
derfor siges at udgøre et miljøproblem. 

Håndteringen af latrin er sammen med den generelle hygiejnestandard formodentlig en 
medvirkende forklaring på, at tuberkulosen igen er blevet et problem i en række 
grønlandske bygder, herunder bygder i Ammassallip Kommunia. 

2.3.3 Turisternes oplevelse 
På de tilbagemeldinger, RAMBØLL får fra turisterne og fra alle turoperatører, er der 
ingen tvivl om, at affaldsproblemet af turisterne opleves som en vigtig barriere for 
turismeudviklingen. Når turister prioriterer en dyr rejse til Grønland, er det næsten altid 
for at opleve den storslåede og rene arktiske natur. Når de lander i Kulusuk lufthavn og 
går ned til Kulusuk, passerer de først lufthavnens åbne dump, hvorefter de konfronteres 
med bygdens store og meget synlige affaldsproblem, og illusionerne om den rene 
arktiske natur brister. 

En tommelfingerregel i turistbranchen siger, at en dårlig oplevelse for en turist eller en 
negativ turist holder de næste 10 turister tilbage fra at komme til destinationen. For de 
fleste turister i Grønland opvejes de negative oplevelser på grund af affald i byer og 
bygder ofte delvist af de storslåede og positive oplevelser, de får, når de kommer lidt 
længere ud i naturen, men alle turisterne nævner affaldet som et stort problem. 

Endagsturisterne når ikke at komme ud i den rene natur og får således ikke nuanceret 
deres oplevelse af affaldsproblemet. 

2.4 Affaldsdynamikken 
Som det fremgår, er affaldsproblemet ikke kun noget, det kan løses gennem bedre 
organisering og drift af affaldsindsamlingssystemet. Løsningen handler i høj grad også 
om holdningsbearbejdning af bygdens indbyggere. 

Med afsæt i affaldsproblematikken kom diskussionen på det første møde langt omkring. 
Der blev skabt en begyndende forståelse af:  
• sammenhængen mellem en bedre affaldshåndtering og en bedre livskvalitet for 

bygdens indbyggere,  
• sammenhængen mellem en øget turisme og indtægtsmulighederne i 

lokalsamfundet,  
• at indtægterne fra turismen skal komme lokalsamfundet til gode, hvis turismen 

skal give mening, 
• at turismen kun giver indtægter, hvis turisterne opholder sig i længere tid i 

bygden, 
• at det fordrer acceptable indkvarteringsmuligheder og attraktive oplevelsestilbud, 

hvis turisterne skal blive længere tid i bygden, 
• at flere i bygden kan blive inddraget i ”turisterhvervet” på forskellige måder, som 

eksempelvis at tage på jagt eller fisketure med turister eller arrangere kaffemik i 
hjemmet, og at indtægterne dermed kan komme flere familier til gode, 
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• at etableringen af et vandrehjem eller tilsvarende ikke er en konkurrent til hotellet, 
men vil give hotellet flere potentialer, 

• at løsningen af lokale problemer som at gøre den sumpede plads foran butikken til 
en egentlig plads, samt at etablere en legeplads ved skolen kan være med til at 
gøre bygden attraktiv for turisterne, 

• at turisterne oplever det som frastødende og et problem, når en stor del af bygdens 
indbygger optræder berusede, og at dette kan blive en barriere for den videre 
turismeudvikling, 

• at problemerne med for ringe flykapacitet til og fra Kulusuk kun løses ved at 
efterspørgslen stiger, 

• at Tasiilaq og de andre bygder ikke er en konkurrent eller trussel, men kan være 
med til at udbygge et samlet set mere attraktivt tilbud til turisterne, 

• at en forudsætning for at løse alle disse problemer er at motivere og inddrage 
borgerne aktivt i processen, 

• at en del af opgaverne ikke kan løses alene lokalt, men at det kræver et aktivt 
samarbejde med blandt andre kommunen, Hjemmestyret, Grønlandsfly og 
turistbureauer, 

• at turismen kun giver mening, hvis den foregår på et bæredygtigt grundlag.  

Deltagernes kulturelle og faglige baggrund samt personlige engagement havde 
betydning for mødets videre forløb. Således var skolelederen den, der først forstod 
nødvendigheden af borgerinddragelse og holdningsbearbejdningen og børnenes rolle 
heri. Med sin pædagogiske ballast og autoritet forstod hun også at få diskussionen til at 
pege fremad, når nogle af de andre argumenterede med, ”at det har vi prøvet”, eller at 
den og den person, familie m.v. vil ikke være med, vil bremse, kan ikke forstå eller 
tilsvarende.  

Gennem mødet forstod de andre dynamikken og blev tændt på ideen. Under en 
diskussion om det umulige i at få flyttet de største og tungeste affaldsemner med 
kommunens materiel, endte lufthavnschefen med at sige, at hvis de kommunalt ansatte 
renovationsarbejdere fik smidt storskraldet op i en container, så skulle han nok sætte 
lufthavnens materiel og mandskab til at køre det ned til stranden og pramme det ud til et 
skib til Danmark. Der opstod altså nye alliancer mellem organisationer eller 
”forvaltninger”, der normalt ikke havde noget samarbejde om sådan ting, og som 
normalt ville kræve betaling for ydelser af den karakter. 

Mod slutningen af mødet enedes man om at fortsætte arbejdet i gruppen og inddrage 
yderlige nogle udvalgte personer, dels den nye danske sygeplejerskes mand, der godt 
nok lige var flyttet til Kulusuk fra Danmark, som havde planer om at arbejde som 
outfitter. Dels bestyreren af KNI butikken og bestyreren af forsamlingshuset. 

2.5 Handlingsplaner 
Efter det første møde holdt gruppen endnu et par møder i løbet af foråret 2000, og der 
blev gennemført nogle praktiske aktiviteter omkring affald, men også andre mere 
turistrelaterede.  

Da RAMBØLL kom i begyndelsen af juli, var det alles vurdering, at bygden var renere, 
end den havde været de tidligere år, men der lå forsat en del affald og flød, primært lidt 
væk fra ”hovedstrøgene”, og der stod en del storskrald alle steder. 

Den vigtigste forandring var dog på det holdningsmæssige plan, hvor gruppens 
medlemmer var begyndt at tale sammen om miljø og turismeforhold, og flere, der ikke 
tidligere havde været på talefod, var kommet det. 
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Der blev holdt et nyt møde med dem, der var hjemme, fra den nu udvidede gruppe. På 
dette møde blev der vedtaget en handlingsplan, hvoraf et udsnit af handlingsplanens to 
siders skema er gengivet nedenstående. 

Det vigtige i handlingsplanen er bredden. Den indeholder såvel langsigtede som 
kortsigtede mål og såvel mål, der direkte er relateret til turismeudvikling, som mål, der 
ikke direkte kan siges at have relation til turismeudvikling. En anden vigtig ting er, at 
der blev fastsat tidsterminer og ansvarspersoner for de enkelte opgaver. 

2.5.1 Udsnit af skematisk opstillet handlingsplan for Kulusuk 

Emne/opgave Tid Ansvarsperson 

Gør Kulusuk attraktiv 

1. Offentlige toiletter (med betaling ?) 
2. Etablering af legeplads på høj ved skolen 
3. Etablering af plads foran KNI og hævning/forbedring af vej 
4. Etablering af plads foran skolen (jernfyld) 
5. Maling af huse 
6. Oprydning efter bygge- og anlægsaktiviteter – herunder 

såning af græs 
7. Flere turistattraktioner, eventuelt tørvehus, kultur 
8. Salg af husflid i komission – ikke på vejen 

 

Sommer 2001 
 
2004-5 
2001 
2000 → 
2000 → 
 
2000 → 
2000 → 

 

Pele (se omtale nedenstående) 
Justine 
Pele og RAMBØLL 
Mads,  Arvid, Justine 
Kommunen, Pele 
Kommunen, Pele, RAMBØLL finder 
græstype 
Justine, Michael, Frede 
Pele tager emnet op i byen 

Gør det nemmere at være turist 

9. Skilte på veje ned til by og i byen 
 
10. Bænke i byen 
11. Kort over byen til turister 
12. Oprettelse af turistkontor og kiosk 
13. Samordning af alle tilbud på turistarrangementer 
14. Flere uddannede outfittere 

 
 
Sæsonstart 2001 
 
2001 
15 sept. 2000 
 
15 sept. 2000 
2000 → 

 
 
Arvid ordner skilte i lufthavn og til 
byen samt skilt i byen mod lufthavnen  
Mads  
Aviaja, Michael 
Emnet tages op når det er relevant 
Aviaja, og kommunen laver brochure 
Der er flere der har søgt, gruppen 
opfordre til dette. 

Få endagsturister til at blive længere 

15. Vandrehjem – brug af skolen i sommerferien 
 

 
 
2000 → 
 

 
 
Se omtale nedenstående 
 

Oprydning af affald i byen m.v. 

16. Affaldssortering og genbrug 
17. Affaldsstativer ved husene og ens posestørrelse 
18. Stort affald 
19. Spækaffald 
20. Affald hjembringes ved udflugter 
21. Dump for lille – afbrænd gammelt affald 
22. Forbrændingsanlæg, sortering af affald inden forbrænding, 

kapacitet 
23. Oprydning af dump samt opstilning af skilt 
24. Undervisning om affald i skolen 

 
 
2001 → 
2001-2 
2001-2 
2000-1 
2000-1 
2001 
2001 
 
forår 2001 
2000 →  

 
 
Mads 
Mads 
Mads, Arvid, se omtale nedenstående 
Mads,  
Pele henstiller til borgerne 
Mads RAMBØLL se omtale 
Mads RAMBØLL 
 
Mads se omtale nedenstående 
Justine 
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2.5.2 Træerne vokser ikke ind i himmelen – slet ikke i Østgrønland 
I løbet af efteråret gik processen så småt i stå. Der kom kurrer på tråden mellem enkelte 
af gruppens deltagere. De blev dog redt ud igen, men der skete ikke så meget 
fremadrettet. 

Sneen begyndte at falde, og affaldet blev efterhånden gemt under den. Ude af syne – 
ude af sind, og i øvrigt kommer der stort set ingen turister på den årstid. Der var andre 
ting, der  blev vigtigere; efterårsfangsten, julen, vinterfangsten fra isen, og marts måned 
stod i kommunalvalgets tegn. 

Parallelt med denne udvikling forsatte nogle af aktiviteterne, men måske på et mere 
individuelt plan. Den danske outfitter og lufthavnschefen købte hver nogle billige huse 
af kommunen, som de vil sætte i stand til indkvartering af turister. De tre outfittere 
etablerede et tættere og mere formaliseret samarbejde, hvor der tidligere var en tendens 
til, at den lokale og den islandske outfitter opfattede hinanden som konkurrenter. De tre 
gik også ind i et samarbejde med hoteldirektøren om at sælge turistoplevelser til 
hotellets gæster. 

2.6 Processen kræver ressourcer 
Der opstod i gruppen i Kulusuk en fælles erkendelse af, at en stor del af de opgaver, der 
stod på gruppens liste, er opgaver, der kan løses lokalt uden de store midler, hvis der 
samarbejdes på tværs af de traditionelle skel og modsætninger. Men der var også 
opgaver, der er så store, at de ikke kan løses uden tilførsel af økonomi eller andre 
ressourcer udefra. I samarbejde med projektgruppen gik RAMBØLL i dialog med 
kommunen om en række af disse opgaver. 

2.7 At inddrage kommunen i gruppens arbejde 
I løbet af vinteren og foråret havde RAMBØLL længere telefonsamtaler med nogle af 
gruppens medlemmer for igen at få gang i processen. Der blev talt om at forberede den 
kommende sæson, og flere nævnte, at de oplevede, at kommunen ikke fik løst de 
opgaver, som de ifølge aktivitetsplanen er ansvarlige for.  

Der skal dertil siges, at aktivitetsplanen er udarbejdet og vedtaget af gruppen i Kulusuk 
og ikke af kommunen. Derfor kan det ikke siges, at kommunen er direkte ansvarlig for 
eller forpligtet til at løse disse opgaver, selv om de kan siges naturligt at høre under 
kommunens ansvarsområde og primært teknisk forvaltnings normale arbejdsområde. 
Fra kommunens side er der naturligvis tale om, at der skal prioriteres mellem alle de 
mange potentielle opgaver i hele kommunen. 

Udfordringen for gruppen var at få kommunalbestyrelsen og embedsmændene til at 
adoptere disse tiltag. Projektgruppen i Kulusuk skulle med andre ord overbevise 
kommunen om, at tiltagene kan være med til at fremme en bæredygtig turismeudvikling 
og dermed være med til at skabe et bedre økonomisk underlag for lokalsamfundet, til 
glæde for hele kommunen.  

2.7.1 En teknisk forvaltning under pres 
Med til forståelsesrammen for projektgruppens handlemuligheder og barrierer hører en 
kort beskrivelse af kommunens tekniske forvaltning. Der er ca. fire akademiske og et 
tilsvarende antal administrative medarbejdere på kontoret, der i praksis har ansvaret for 
stort set alt anlægsaktivitet, samt drift og vedligehold i hele kommunen. Dertil kommer 
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en lang række andre opgaver som administration af arealtildelinger, dag- og 
natrenovation, snerydning, administration af hundehold, med meget mere. 

Anlægsarbejde, drift og vedligehold er langt mere kompliceret og bekosteligt end under 
andre geografiske og klimatiske himmelstrøg. Den potentielle opgavemængde i Tasiilaq 
og bygderne kan syntes uendelig, og de økonomiske ressourcer er begrænsede. Der er 
altså tale om en forvaltning, der er under et stort arbejdspres og under et stort politisk 
pres for at løse og prioritere en lang række opgaver. 

2.7.2 Manglende ”politisk” erfaring i den lokale projektgruppe 
Der er ingen i den lokale projektgruppe, der har erfaringer med den proces, der skal til, 
for at få kommunen til at adoptere gruppens forslag til tiltag og afsætte de nødvendige 
midler til deres gennemførsel. 

Og der var flere, der frygtede, at kommunen ville blive en barriere, der bremsede de 
fornuftige lokale initiativer ved enten at forbyde konkrete tiltag eller ved ikke at give 
den nødvendige støtte. 

RAMBØLL blev meget hurtigt klar over denne problemstilling og har gennem hele 
processen forsøgt at fungere som formidler eller ”gatekeeper” mellem den lokale gruppe 
i Kulusuk og kommunen. Det er da også den lokale projektgruppes vurdering, at de 
tiltag og forbedringer, som kommunen har gennemført i Kulusuk, skyldes den dialog, 
RAMBØLL har haft med og dermed det præs, der indirekte er blevet lagt på 
kommunen. 

2.8 Arctic Team Challenge  som løftestang 
For at hjælpe projektgruppen i Kulusuk videre og for at få kommunen til at støtte 
gruppens arbejde sendte RAMBØLL i vinteren 2001 et brev til kommunen. 

Brevet tog udgangspunkt i, at der den kommende sommer skulle afholdes et 
internationalt sportsarrangement i Kulusuk og Tasiilaq. Arctic Team Challenge (ATC), 
der var planlagt af en lokal gruppe i Tasiilaq, er en ”jernmand”, hvor nogle hold af fire 
personer skal dyste om hurtigst at tilbagelægge en strækning på 200 km. Strækningen 
skal tilbagelægges ved cykling, klatring og løb i et meget barsk og kuperet terræn, samt 
kanosejlads gennem en strømfyldt isfjord. Det vigtige i denne forbindelse var, at der 
sammen med sportsfolkene kommer kamerahold og presse fra mange lande. 

Brevet argumenterer for vigtigheden af, at disse pressefolk fik et positivt indtryk af 
Ammassallip Kommunia, også hvad angår miljø og bæredygtig turismeudvikling, da 
omtalen vil være afgørende for den kommende turismeudvikling. Negativ omtale vil 
bremse den spæde udvikling, medens positiv omtale kan have en meget stor PR-værdi. 

På den måde blev den faktiske turismeudvikling brugt som løftestang for den 
nødvendige ”miljøgenopretning” og højnelse af den lokale livskvalitet samt for en 
fremtidig bæredygtig turismeudvikling. 

2.9 Reorganisering af den lokale gruppe i Kulusuk 
I slutningen af april og begyndelsen af maj 2001 aflagde RAMBØLL endnu et besøg i 
Ammassallip Kommunia.  

På baggrund af endnu en samtalerunde med de væsentligste interessenter stod det klart, 
at flere ønskede en effektivisering og opstramning af gruppens arbejde. De opfattede 
gruppen som for stor og dermed ineffektiv, og enkelte ønskede, at kun de interessenter, 
der aktivt gjorde noget for turismeudviklingen, skulle deltage. 
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En sådan løsning ville formodentlig reducere gruppen til kun at bestå af de tre outfittere 
og eventuelt enkelte andre. Konsekvensen ville være, at gruppen mistede sin bredde og 
lokale forankring, og at hele borgerinddragelsesprocessen og samarbejdet på tværs af de 
traditionelle skel og modsætninger ville stoppe. 

De individuelle samtaler med de interessenter, der havde dette synspunkt, blev en svær 
balance. På den ene side måtte RAMBØLL medgive, at de hidtidige konkrete resultater 
havde været begrænsede og processen tung, på den anden side argumenterede vi for, at 
den lokale forankring og borgerinddragelsen er forudsætningen for en bæredygtig 
turismeudvikling på længere sigt.  

2.9.1 Kontrollant eller proceshjælper? 
Til mødet i projektgruppen havde bygdebestyrelsesformanden også inviteret den 
afgående bygdebestyrelse, så det blev en stor flok i det lille lavloftede mødelokale i 
bygdekontoret, og mødet blev langt og debatten livlig. 

Bygdebestyrelsesformanden fungerede som ordstyrer og autoriteten på mødet, og det 
første punkt blev en gennemgang af, hvor langt projektgruppen var kommet med hver 
enkelt af de opgaver på emnelisten, der blev vedtaget sidste sommer. Punktet fik en 
meget interessant drejning, fordi det endte som et timelangt forsvar fra formanden og 
den afgående bygdebestyrelse for, hvilke opgaver, der var løst, og hvorfor de ikke var 
nået længere med de andre opgaver. 

Det gik op for RAMBØLL, at bygdebestyrelsen og enkelte medlemmer i 
projektgruppen opfattede RAMBØLL og Nordisk Industrifond som en autoritet, der 
kunne stille krav til dem om at løse nogle specifikke opgaver, og at konsulenterne nu 
kom for at kontrollere, om opgaverne var løst. Det er formodentlig også baggrunden for, 
at formanden havde inviteret det afgående bygdebestyrelse med til mødet. 

Gennem aftenens debat gik det tilsyneladende stille og roligt op for alle, at den 
opfattelse er forkert. At de enkelte opgaver på emnelisten er ideer og ønsker fra 
projektgruppen selv, og at emnelisten er vedtaget af dem. Det var i høj grad 
lufthavnschefen og den grønlandske outfitter, der var med til at afklare denne 
misforståelse og i samarbejde med RAMBØLL få præciseret, at Nordisk Industrifonds 
projekt Miljø og turisme i Arktis rolle primært er hjælp gennem råd og vejledning. 

Det måtte tage til efterretning, at ikke alle i projektgruppen og i bygdebestyrelsen følte 
et eget ejerskab til opgaverne i forbindelse med en bæredygtig turismeudvikling, men 
følte at det var noget, de var blevet påtvunget udefra.  

Det er et vigtigt spørgsmål, om de reelt forstod, at de opgaver, de selv har vedtaget, ikke 
skal løses for at glæde konsulenterne eller andre udefra kommende, men at deres 
løsning er til glæde for dem selv? Det er en langsigtet proces, og kun tiden kan give 
svaret. 

2.9.2 Projektgruppen vedtager organisatoriske ændringer 
Projektgruppen vedtog på mødet nogle organisatoriske ændringer og opstramninger. I 
erkendelse af, at der i bygden har været en relativ stor udskiftning af personer på 
centrale poster inden for det sidste år, blev det vedtaget, at projektgruppens medlemmer 
ikke skal være udvalgte personer, men folk der repræsenterer udvalgte funktioner. 
Projektgruppen skal således indeholde skolelederen, arbejdsformanden, KNI bestyreren, 
forsamlingshusbestyreren med videre, uanset hvem der nu har den pågældende funktion. 

Det blev endvidere besluttet, at den store projektgruppe kun skal mødes ca. 2 gange 
årligt for at vedtage de overordnede rammer for arbejdet og evaluere, om opgaverne 
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løses som vedtaget. Hvis en opgave ikke er løst eller giver anledning til problemer, kan 
projektgruppen tage stilling til, hvad der så skal ske. Endvidere kan projektgruppen 
indkaldes ekstraordinært, hvis der opstår et behov. 

Ved siden af den store projektgruppe blev der nedsat nogle arbejdsgrupper, der skal 
arbejde med og søge at løse konkrete opgaver.  

2.9.3 Projektgruppen prioriterer udvalgte opgaver 
På mødet valgte den lokale projektgruppe fire emner, der skulle arbejdes med og gerne 
løses inden den kommende sommersæson. 
• Maling af huse. De mange stærke storme sandblæser husene, så en meget stor del 

fremstår afskallede, grimme og nedslidte. For turisterne fremstår bygden derfor 
som grim, nedslidt og fattig. Den manglende maling udgør samtidig et 
vedligeholdelsesmæssigt problem, da krydsfinérpladerne delaminerer under den 
kraftige skiftevis påvirkning af væde, tørke, varme og kulde. Den manglende 
vedligeholdelse af husene er primært et problem for de ældre, der ikke kan og 
orker, samt for den alkoholiserede del af befolkningen. 

• Oprydning af bygden og indsamling af storskrald. 
• Etablering af et offentligt toilet i bygden. De mange endagsturister har ikke noget 

sted at forrette deres nødtørft, og en stor del af dem er fremmede over for at sætte 
sig om bag en sten. 

• Indskrænkning i øl, vin og spiritussalget, så det først er muligt at købe alkoholiske 
drikke efter kl. 14.00, hvor endagsturisterne er rejst. 

Der blev nedsat arbejdsgrupper, der skal arbejde med de enkelte opgaver. 

Endvidere blev der nedsat en turismegruppe, der skal arbejde med de specifikt 
turismerelaterede opgaver. Denne gruppes medlemmer blev i første omgang de tre 
outfittere. 

2.9.4 RAMBØLLs holdninger til de prioriterede opgaver 
RAMBØLL fik overfor projektgruppen præciseret, at de opgaver, som de havde valgt at 
prioritere, ikke var et udtryk for vores ønsker eller valg, men var et udtryk for deres 
prioritering af en lang række relevante opgaver.  

Ud fra en overordnet betragtning bør etableringen af et offentlig toilet ikke prioriteres 
særlig højt. Det vil primært være til glæde for nogle endagsturister, der ikke lægger 
nogle penge i bygden, og hvis tilstedeværelse ikke umiddelbart bidrager til en 
bæredygtig turismeudvikling. Der er på listen andre langt mere relevante opgaver. 

Noget tilsvarende gør sig gældende for ideen om at udskyde salg af alkoholiske drikke 
til efter kl. 14. Der er her tale om en symptombehandling, der formodentlig på ingen 
måde påvirker det samlede alkoholindtag eller alkoholproblemet som sådan, men som i 
bedste fald udskyder tidspunktet for folks beruselse nogle timer. 

RAMBØLL tog ikke aktivt del i prioriteringen mellem de enkelte opgaver, fordi det 
blev vurderet, at processen er det vigtigste. Det kan måske problematiseres, at 
proceskonsulenterne ikke mere aktivt hjalp gruppen med i første omgang at ”plukke de 
lavthængende frugter” for at få succes i sit arbejde, frem for at kaste sig ud i så 
grænseoverskridende opgaver som at regulere folks drikkevaner og tidspunkter. 

Det er dog vores vurdering, at en aktiv deltagelse i prioriteringsdiskussionen var blevet 
taget til indtægt af enkelte som opbakning til netop deres synspunkter. Samtidig ville 
det generelt være blevet opfattet som udefra kommende og kulturel indblanding og 
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havde cementeret opfattelsen af RAMBØLL som et politikudviklende og kontrollerende 
organ.  

2.10 Kommunens hjælp til Kulusuk 
I forlængelse af mødet og de mange samtaler i Kulusuk tog RAMBØLL til Tasiilaq 
blandt andet for at drøfte kommunens hjælp til løsning af de store opgaver. 

Kommunens ledende embedsmænd, og i særdeleshed kommunaldirektør Laurits Bloch, 
havde taget meget vel imod brevet vedrørende opgaverne i Kulusuk. 

Af de lange og meget positive møder, RAMBØLL havde med henholdsvis 
kommunaldirektøren og kommuneingeniøren, fremgik det klart, at specielt kommunens 
øverste administrative og politiske ledelse har forstået dynamikken i en bæredygtig 
turismeudvikling og de økonomiske potentialer, den giver for kommunen. 

Gennem hele projektforløber har vi haft en tæt, åbenhjertig og meget positiv dialog med 
kommunaldirektør Laurits Bloch∗, som tydeligt prioriterer og støtter gruppen i Kulusuk.  

Kommuneingeniøren virkede stadig lidt usikker på projektets metode og dynamik, men 
han havde forholdt sig fagligt positivt til hele den lange emneliste fra projektgruppen i 
Kulusuk.  

I forhold til de prioriterede opgaver blev det aftalt, hvordan projektgruppen i samarbejde 
med primært teknisk forvaltning skulle løse dem, hvilket vi skriftligt meddelte gruppen i 
Kulusuk med kopi til kommunen.  

2.10.1 Gatekeeper rollen 
Det er vores vurdering, at Nordisk Industrifonds projekt Miljø og turisme i Arktis indgik 
med en meget vigtig ”gatekeeper” rolle i forhold til Ammassallip Kommunia og måske 
specielt i forhold til teknisk forvaltning.  

Hvis projektgruppen i Kulusuk ikke havde været udefra initieret, men havde været 
selvbestaltet, er det sandsynligt, at den var blevet opfattet som netop en selvbestaltet 
interesseorganisation, der forsøgte at fungere som en opinionsdannende pressionsgruppe 
over for de demokratiske strukturer. Det uanset hvor bredt denne gruppe ellers måtte 
være sammensat.  

Nogle i kommunen ville have opfattet det som et positivt udslag af et lokalt initiativ, 
nogle som en interesseorganisation som så mange andre, som der i øvrigt stort set ikke 
findes nogen af lokalt. Andre ville opfatte det som en udemokratisk udefra kommende 
indblanding i de demokratiske strukturers arbejde, og endelig ville nogle formodentlig 
opfatte det som en politisk trussel mod deres position.  

De nævnte reaktioner er delvist et udtryk for en usikkerhed over for en Agenda 21 
arbejdsmetode, hvor Agenda 21 arbejdsgruppen bliver politikudviklende. I 
forvaltningen er man fortrolig med, at politikudviklingen foregår i de demokratiske 
strukturer som eksempelvis kommunalbestyrelsen, der ofte er kraftigt inspireret af input 
fra embedsmændene. 

                                                 
∗ Laurits Bloch har boet de sidste knapt 30 år i Grønland og har i ca. 20 år været kommunaldirektør i 
Ammassallip Kommunia, hvilket gør ham til den kommunaldirektør i Grønland, der har siddet længst. 
Han er lokalt gift og er i almindelighed en vellidt person. 
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I en proces, hvor målgruppen er den politikudviklende, bliver det dialektiske samspil 
mellem målgruppen og forvaltningerne, der i praksis skal implementere en del af 
tiltagene, meget vigtigt. I den givne situation er det vores vurdering, at et frugtbart 
samspil ville have haft meget svære betingelser uden udefra kommende proceshjælp, og 
det er som nævnt den lokale projektgruppes vurdering, at den ikke uden hjælp fra 
RAMBØLL havde været i stand til at skabe dialog og et nødvendigt samarbejde med 
kommunen. 

2.11 Et stort ryk fremad 
Ligesom RAMBØLL havde brugt Arctic Team Challenge (ATC) som ”løftestang” over 
for kommunen, brugte vi den kommende begivenhed i forhold til projektgruppen i 
Kulusuk, dels på mødet i maj, dels gennem et brev til gruppen. Da RAMBØLL kom til 
Kulusuk sommeren 2001 fire dage inden starten på ATC, var der sket mange gode 
fremskridt.  
• bygden var ren og pæn,  
• der var blevet sat nogle bænke op på gode udsigtspladser til glæde for turister og 

indbyggere,  
• den islandske ”outfitter” havde etableret en lille butik til salg af husflid mod en 

mindre kommission, og de lokale husflidsproducenter havde besluttet at sælge 
gennem butikken og stoppe tuskhandlen direkte til turisterne, 

• guidningen af endagsturister var blevet organiseret og blev primært varetaget af 
den islandske og den lokale ”outfitter” 

• de færre islandske guider, der fulgte med endagsturisterne, havde sat sig ind i den 
grønlandske historie og kultur og vidste noget om de lokale forhold, 

• endagsturisterne blev systematisk tilbudt sejltur i jolle fra bygden tilbage til 
lufthavnen, en opgave der giver beskæftigelse til flere fangere, og der var aftalt en 
fast takst for sejlturen, 

• samarbejdet mellem ”outfitterne” og hotellet fungerede til alles tilfredshed, 
• den danske og den islandske ”outfitter” havde hver etableret et par små 

indkvarteringshuse til turister, 
• der var flere lokale fangere, der periodisk tjente penge ved længere sejlture med 

turister. 

Først og fremmest var der en god og positiv stemning i bygden, og vi fornemmede en 
større stolthed og selvværd hos mange. 

2.11.1 At se udenfor ”bygdegrænsen” 
Lige så ren og positiv Kulusuk fremstod, lige så meget affald lå der og flød i fjeldet 
langs vejen de to km fra det lille hotel og lufthavnen til Kulusuk. Ingen havde 
tilsyneladende tænkt på den strækning, som er det første enhver turist vil opleve. I 
forhold til processen er det naturligvis positivt, at man prioriterer oprydningen i de 
bynære områder og dermed befolkningens trivsel, men …... 

RAMBØLL indkaldte til møde i projektgruppen to dage før, deltagerne og pressen fra 
ATC skulle ankomme. Mødet blev indledt med en gennemgang af alle de positive ting, 
der var sket, efterfulgt af en drøftelse af status for de øvrige opgaver på listen. 

Under hele mødet lagde RAMBØLL stor vægt på at fremhæve de positive ting, og først 
mod mødets slutning rettede vi opmærksomheden mod de store affaldsmængder langs 
vejen. Vi fortalte, at der kom TV hold fra TV2, CNN, BBC og et til. 
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Så snart, der kom fokus på problemstillingen, blev der reageret hurtigt. Det blev 
besluttet at gennemføre en frivillig affaldsindsamling allerede den næste morgen, og 
lufthavnschefen tilbød at stille en lastbil til rådighed. 

Der mødte 40 frivillige frem til oprydningen, og i løbet af et par timer blev der 
indsamlet to lastbillæs affald langs den to km vejstrækning. Efterfølgende gav Nordisk 
Industrifond chips og sodavand til alle de frivillige deltagere. 

Da de internationale sportsfolk og TV hold næste dag kom til Kulusuk, var bygdens 
indbyggere med rette stolte, og bygden fik en pæn omtale. 

2.12 Det forsatte arbejde 
I løbet af sommeren forsatte aktiviteterne med bl.a. opsætning af bænke. De fangere, der 
sejlede med turister, begyndte at etablere en lille bro ved strandkanten i bygden, så det 
blev lettere for turisterne at komme ud i jollerne. Det viste sig allerede under den spæde 
etableringsfase, at en lille bro også ville være attraktivt for bygdens indbyggere. 

Sidst på sommeren ankom et godt lille toilethus med skib fra Danmark. Det mobile 
toilethus, der var bestilt og betalt af teknisk forvaltning, blev stillet op ved siden af 
Forsamlingshuset og var til stor glæde for årets sidste endagsturister. 

Men mønsteret fra forrige år gentog sig, hvor der i løbet af efteråret og vinteren skete et 
dyk i den lokale projektgruppes aktiviteter.  

2.12.1 Projektmødet marts 2002 
I begyndelsen af marts 2002 holdt projektgruppen igen et møde med RAMBØLL, hvor 
handlingsplanen blev gennemgået, justeret og videreudviklet. 

Som nyt spændende initiativ foreslog den nye lufthavnschef, at der bliver opstillet en 
stor indsamlingsbeholder i glas i afgangshallen, så turisterne på den måde kan give 
økonomisk støtte til etablering af en lejeplads ved skolen. 

Alle var enige om, at alkoholproblemet var blevet mindre, efter der var kommet fokus 
på det, og specielt havde det hjulpet, da KNI satte et skilt op om forbud mod indtagelse 
af alkohol uden for butikken. Der var til gengæld ikke indført restrektioner i salget, og 
der var enighed om, at det ikke var nødvendigt nu. 

Der var også enighed om, at salget af husflid nu foregik langt bedre. 

Ideen med bænke var nu blevet så populær, at der var opstået et ønske om bænke med 
borde, noget gruppen ville arbejde med. 

I samarbejde med kommunens turistmedarbejder var der ved at blive færdiggjort en 
folder om Kulusuk med informationer og kort på de vigtigste sprog, som skal uddeles til 
turisterne. Samtidig lovede lufthavnschefen at få sat skilte op, så snart de kunne komme 
op med skib. 

Der var enighed om, at bygden var blevet meget pænere og at affaldshåndteringen 
fungerede langt bedre, og projektgruppen var stolte over, at turisterne nu fremhævede 
Kulusuk som pæn og ren sammenlignet med Tasiilaq. 

På mødet blev det besluttet, at projektgruppen i Kulusuk fremover skulle bruge 
kommunens nyansatte turist- og erhvervschef til at hjælpe med indkaldelse af møder, 
referater m.v., og det blev aftalt, at der skal holdes fire årlige møder. Samtidig blev der 
nedsat en lille gruppe, der står for indkaldelser og koordinering. 
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2.13 RAMBØLL’s sidste tur og møde med projektgruppen 
Da RAMBØLL kom tilbage august 2002, var Kulusuk så ren og pæn som aldrig før, og 
der lå intet affald langs vejen fra lufthavnen til bygden. 

Bygdens skole var ved at blive renoveret og udvidet, og det brugbare tømmer fra det 
gamle tag blev genbrugt af kommunens lokale arbejdsmænd til bl.a. bænke og borde.  

Arbejdsmændene var samtidig ved at rydde op på dumpen, afbrænde mest muligt og 
tildække dele af den, og bygdens forbrændingsanlæg var kommet til at fungere 
betydeligt bedre. 

Den lille bro til joller havde udviklet sig til en udmærket og meget benyttet lille 
stenmole, som såvel turister som lokalbefolkningen var meget glade for. 

Det lille toilet var for alvor blevet en succes, og der var blevet sat strøm til det, så 
turisterne kunne forrette deres nødtørft under oplyste forhold. 

2.13.1 Lufthavnen 
Lufthavnens landingsbane var ved at blive forbedret for at leve op til de internationale 
sikkerhedskrav. De store maskiner, der var kommet op for at gennemføre dette store 
anlægsarbejde, blev samtidig brugt til at indsamle alt lufthavnens gamle jernskrot i form 
af udtjente maskiner samt mange tromler med spildolie og få det prammet ud til 
atlantskibet til oparbejdning i Danmark. 

Samtidig var lufthavnen ved at etablere et eget forbrændingsanlæg til afbrænding af 
lufthavnens og hotellets affald, og lufthavnens gamle åbne dump blev sløjfet og 
tildækket. Ved siden af forbrændingsanlægget vil der blive opstillet en container til 
midlertidig opbevaring af affaldet, så det ikke spredes under blæst og storm. 

2.13.2 RAMBØLL’s sidste møde med projektgruppen 
Medio august 2002 havde RAMBØLL det sidste møde med projektgruppen i Kulusuk. 
På dette møde deltog kommuneingeniøren og kommunens turist- og erhvervschef. Ideen 
med deres deltagelse var dels at afklare opgavefordelingen i forhold til nogle praktiske 
opgaver, dels at styrke kommunikationen mellem den kommunale forvaltning og 
projektgruppen og dermed tilstræbe, at den kommunale forvaltning kan hjælpe 
projektgruppens videre arbejde. 

Igen var der glæde og stolthed over, hvor pæn og ren bygden og de nærmeste 
omgivelser var blevet. Samtidig enedes projektgruppen om at udvide 
oprydningsordningen, så de kom længere ud i terrænet, hvor der forsat ligger en del 
affald og flyder. 

Det var alles vurdering, at der er kommet flere turister, der bliver længere, og at 
indtjeningen til hotel, outfittere, fangere og husflidsproducenter var steget. Den øgede 
turisme skaber behov for endnu flere huse til indkvartering og flere outfittere og skaber 
dermed mere mulighed beskæftigelse og indtjening. 

Der var opstået uenighed om og utilfredshed med, hvordan turisterne blev fordelt 
mellem de fangere og andre, der ønskede at sejle eller køre slæde med turister. Nogle 
følte, at en navngiven person gerne ville styre, hvem der kørte eller sejlede med turister 
og dermed, hvem der tjente penge på turismen. Her enedes projektgruppen om, at alle 
der opfylder nogle aftalte kvalitets- og sikkerhedskriterier har lige ret, og at der skal 
være ens priser for samme ydelse. Det blev derfor besluttet, at alle interesserede skulle 
holde et fælles møde med kommunens turist- og erhvervschef, hvor kriteriet og priser 
bliver fastsat og et ordentlig fordelingssystem etableret. 
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Der var også opstået noget utilfredshed over, at den islandske outfitter tjente for meget 
på salg af husflid, og man enedes om i fællesskab sammen med kommunens turist- og 
erhvervschef at drøfte, hvordan fortjenesten på husflidssalg skal være. 

Der var enighed om, at mest muligt af guidningen skal varetages af lokale, og at det skal 
koordineres af den islandske outfitter, der nu er blevet fastboende i Kulusuk. 

Der er planlagt en udvidelse af lufthavnsbygningen, og i den forbindelse vil der blive 
etableret et lille turistkontor. En aktivitet, der kan give yderligere lokal beskæftigelse. 

Lufthavnschefen og kommuneingeniøren enedes om, at lufthavnen hjælper med at få 
flyttet og udskibet noget gammelt jernskrot fra bygden. 

Samtidig blev det aftalt, at kommuneingeniøren, skolelederen og bygdebestyrelsen i 
fællesskab skal søge økonomi til at etablere en plads foran skolen nu, medens der er alle 
disse store anlægsmaskiner i bygden og ved lufthavnen. 

Den samlede projektgruppe gav udtryk for stor frustration og skuffelse over, at Nordisk 
Industrifonds projekt og dermed RAMBØLLs arbejde stoppede. Flere frygtede, at det 
vil blive svært at holde gruppen kørende og forsætte den gode udvikling uden hjælp 
udefra, og at det havde været vigtigt for den hidtidige proces, at RAMBØLL havde 
skubbet på og fået hjulpet gruppen i gang igen, hver gang den gik i stå. 

2.13.3 Et nyt problem under opsejling 
Mod projektets slutning er der opstået en ny potentiel barriere for turismeudviklingen i 
Kulusuk. Der er opstået diskussion om, hvem der skal vedligeholde vejen mellem 
Lufthavnen og Kulusuk, som er blevet anlagt af Lufthavnen og ind til nu vedligeholdt af 
dem. Grønlands Lufthavnsvæsen vil ikke længere bekoste vedligeholdet, og kommunen 
ønsker ikke at overtage opgaven, da lufthavnsvæsnet i henhold til en gammel aftale er 
forpligtet til at sikre transport af passagerer til bygden.  

Det er vigtigt, at der findes en løsning, der sikrer vedligeholdet af vejen, da den i dele af 
året er forudsætningen for store dele af turismen i Kulusuk. 

2.14 Den menneskelige faktor 
Under hele forløbet for den lokale projektgruppe i Kulusuk har den menneskelige faktor 
haft afgørende betydning. Det gælder både positivt og negativt. Den enkeltes 
netværksrelationer og position i lokalsamfundet har haft afgørende betydning for, at 
beslutninger er blevet gennemført, og at de nødvendige holdningsændringer er blevet 
forankret lokalt.  

Der har naturligvis været meget stor forskel på den enkeltes netværksrelationer og 
position, og dermed på vedkommendes gennemslagskraft, men gruppens brede 
sammensætning har samlet set sikret den nødvendige lokale forankring. 

Til gengæld har det periodisk ligget lidt tungt med gruppens relationer til den 
kommunale forvaltning ”inde i Tasiilaq”. Her har RAMBØLL fungeret som en vigtig 
dialogskaber og gatekeeper. 

Endvidere er der ind i mellem opstået personlige modsætninger mellem nogle af 
gruppens medlemmer, der har virket lammende for gruppens arbejde. Her har 
RAMBØLL kunnet fungere som den udefra kommende neutrale mægler, men den store 
afstand har været medvirkende til, at det nogle gange er sket for sent, eller at 
problemerne er genopstået. 
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2.14.1 De store personudskiftninger og ustabiliteten 
Det største problem, og som er et generelt problem i Grønland, har været den meget 
store personudskiftning i gruppen. 

Den lokalt fødte skoleleder, der havde en central betydning for processen på det første 
møde og i projektgruppens start, gled ret hurtigt ud af gruppens arbejde, da hun efter et 
år flyttede til Vestkysten med sin mand og børn. Den nye danske skoleleder kom med 
en vis grønlandserfaring fra at par jobs på andre grønlandske skoler, men kendte 
naturligt nok ikke lokalsamfundet og vil formodentlig aldrig få det samme stærke eller 
familierelaterede netværk. 

Kommunens arbejdsleder fik i efteråret 2000 nyt arbejde i Tasiilaq og blev erstattet i 
gruppen af den nye arbejdsleder. Også bestyreren af forsamlingshuset blevet skiftet ud i 
løbet af foråret 2001 og blev i gruppen erstattet af den nye bestyrer. 

Ved kommunalvalget i foråret 2001 blev store dele af bygdebestyrelsen inklusiv 
bygdebestyrelsesformanden skiftet ud, hvilket igen gav nye ansigter i projektgruppen. 

Sommeren 2001 flyttede hotellederen med familie tilbage til Tasiilaq og blev erstattet af 
dennes bror.  

Mod slutningen af 2001 blev lufthavnschefen afskediget, og den nye lufthavnschef 
indtrådte i projektgruppen. 

Den danske sygeplejerskes mand indtrådte relativt hurtigt i projektgruppen som ”den 
danske outfitter”, men fik sommeren 2002 arbejde på lufthavnen og er dermed delvis på 
vej væk fra at arbejde som outfitter. 

Således er ca. halvdelen af projektgruppens medlemmer blevet skiftet ud i løbet af 
projektets treårige periode. Det har helt uundgåeligt konsekvenser for kontinuiteten i 
gruppens arbejde.  

Når man arbejder i så små samfund, får den menneskelige faktor uhyre stor betydning. 
En ressourceperson kan måske ikke umiddelbart erstattes af en anden, da den 
menneskemængde, der er at vælge imellem, er så begrænset. 

2.15 Behov for forsat proceshjælp 
På baggrund af de hidtidige erfaringer er det RAMBØLLs vurdering, at Nordisk 
Industrifonds projekt Miljø og turisme i Arktis har haft en positiv betydning for fremme 
af en bæredygtig turismeudvikling i Kulusuk.  

Selve processen har resulteret i en begyndende holdningsbearbejdning og -ændring 
blandt toneangivende indbyggere på områder som affaldshåndtering og troen på, at 
turisme kan give øget og supplerende beskæftigelse og være til gavn for 
lokalsamfundet. Samtidig har processen styrket dialogen og samarbejdet mellem bygden 
og den kommunale forvaltning, så kommunen i dag i højere grad prioriterer og afsætter 
ressourcer for at gennemføre nødvendige opgaver samt stabilisere den daglige drift af 
kommunale opgaver som renovation. 

Projektgruppen har givet udtryk for en frygt for, at fremdriften vil foregå væsentlig 
langsommere, eller at processen i værste fald kan gå i stå uden støtte og opbakning 
udefra. RAMBØLL deler til dels denne bekymring.  

Selv om Ammassallip Kommunia har opprioriteret en bæredygtig turismeudvikling, 
også i Kulusuk, blandt andet gennem ansættelsen af en turist- og erhvervschef, er det 
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RAMBØLLs vurdering, at kommunen ikke alene vil have de nødvendige ressourcer og 
forudsætninger for at give den nødvendige proceshjælp. 

For at forankre den igangværende proces og sikre, at den ikke stopper, anbefales det, at 
Ammassallip Kommunia tilvejebringer ressourcer til proceshjælp.  
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3. Projektets arbejde i Tasiilaq  
Som nævnt i kapitel 1 Ammassallip Kommunia bor der ca. 1.700 indbyggere i Tasiilaq, 
hvoraf ca. halvdelen af befolkningen mellem 18 og 59 år økonomisk er selvhjulpne 
gennem forskellige former for arbejde, medens de resterende lever af forskellige former 
for overførselsindkomster suppleret med lidt fangst og korterevarende arbejdsperioder 
eller deltidsarbejde primært hos Kommunen. 

De miljømæssige barrierer i forhold til turismeudvikling i Tasiilaq er ligesom i Kulusuk 
primært den lokale affaldshåndtering, hvor specielt de mange spredte øl- og 
sodavandsdåser udgør et visuelt problem.  

3.1 En by og kommune med turisterfaring 
Som nævnt har Ammassallip Kommunia og Tasiilaq mange års erfaringer med turisme, 
og turisternes antal har gennem årene været støt stigende.  

Østgrønland med den barske og særprægede natur og Ammassalik’s unikke historie og 
kultur har siden opdagelsen været et attraktivt rejsemål for ekspeditioner og forskere, og 
siden distriktet blev rimeligt tilgængeligt, har et stigende antal turister fulgt deres 
fodspor. 

Bortset fra endagsturisterne i Kulusuk kommer stort set alle turister til hovedbyen 
Tasiilaq, og der er flere danske rejsebureauer, der gennem tiden har sendt turister til 
byen, ligesom nogle europæiske krydstogtoperatører periodisk anløber byen. 

For ca. 30 år siden etablerede en dansker et lille hotel i Tasiilaq, der gennem tiden har 
udviklet sig til et efter forholdene stort og velfungerende hotel. Siden har en italiensk 
turoperatør slået sig mere eller mindre permanent ned i byen og etableret et lille 
vandrehjem, der til stadighed vokser. Derudover er der et par andre ”lokale” danskere, 
der supplerer deres indtægter gennem forskellige turismeaktiviteter og lidt 
indkvartering.  

De lokale turistaktører anvender i større eller mindre grad lokal arbejdskraft til 
rengøring m.v., ligesom de i forskelligt omfang benytter lokale fangere som guider m.v.. 

3.1.1 En kommunal satsning 
Kommunen har gennem flere år bevidst satset på turismeudviklingen og blandt andet 
etableret et ualmindeligt godt og velfungerende museum samt en lige så velfungerende 
skindsystue, der primært henvender sig til turister og også står for størstedelen af 
husflidssalget i byen. 

For at sikre indkvarteringsmuligheder for de mange turister om sommeren benytter 
kommunen folkeskolens kollegium som vandrehjem. 

Af et par omgange har kommunen også haft ansat en turist- og erhvervschef, en stilling 
der havde stået ubesat i mere end et år, da projektet startede. For delvist at kompensere 
for den manglende turist- og erhvervschef har kommunen i hele perioden haft den 
samme (tilkaldte) person ansat som ”løst ansat” turistmedarbejder. 

I begyndelsen af 2002 genbesatte kommunen stillingen som turist- og erhvervschef med 
en tilkaldt person med mere end 20 års grønlandserfaring, heraf de seneste knap 10 år 
som fastboende i Tasiilaq.  
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Fra RAMBØLL’s side er det vores opfattelse, at vi har haft et godt og konstruktivt 
samarbejde med de centrale personer i den kommunale forvaltning. 

3.1.2 At styrke den forsatte udvikling 
På den måde har opgaven for Nordisk Industrifonds projekt Miljø og turisme i Arktis fra 
starten været defineret som at hjælpe med at fremme en forsat positiv turismeudvikling 
og bidrage til, at udviklingen går i en bæredygtig retning. 

Parallelt med de tiltag, projektet har været med til at initiere, er der blevet gennemført 
flere andre tiltag, enten af private enkeltpersoner eller kommunen eller i samarbejde 
mellem private og kommunen, der på forskellig vis har været med til at fremme den 
lokale turismeudvikling. 

3.2 En anden proces 
Som planlagt har RAMBØLL i forbindelse med Nordisk Industrifonds projekt Miljø og 
turisme i Arktis seks gange besøgt og arbejdet i Tasiilaq. Ved hvert besøg er der 
gennemført samtalerunder med flest muligt af de lokale interessenter.  

Arbejdsmetoden har i Tasiilaq principielt været den samme som i Kulusuk, men hvor 
det i Kulusuk lykkedes at få etableret en relativt bredt sammensat projektgruppe, 
lykkedes denne proces ikke i Tasiilaq. At det ikke lykkedes skyldes først og fremmest 
nogle personlige modsætningsforhold mellem de lokale, der arbejder med turisme. 

Det er værd at bemærke, at de personlige modsætningsforhold, der har umuliggjort 
fælles møder og en bredt sammensat lokal projektgruppe, ikke skyldes modsætninger 
internt blandt lokalbefolkningen eller mellem grønlændere og danskere, men skyldes 
personlige modsætninger mellem de lokale turistaktører, der er tilflyttere og alle har 
dansk eller ”europæisk” baggrund. 

Der har været bred enighed blandt de lokale interessenter om, at det ikke ville være 
muligt eller tjene noget formål at søge at etablere en lokal projektgruppe på grund af de 
omtalte personlige modsætningsforhold. Derfor er processen blevet anderledes og 
RAMBØLLs rolle en anden. 

I stedet for proceshjælp til en bredt sammensat projektgruppe har rollen dels været at 
bidrage til kommunikationen mellem samtlige interessenter og mellem nogle 
interessenter at fungere som det kommunikerende led, dels at deltage aktivt i processen.  

3.3 Kortlægning 
Sommeren 2000 gennemførte RAMBØLL en kortlægning af potentielle muligheder for 
en bæredygtig turismeudvikling og barrierer herfor. Kortlægningen bygger dels på egne 
iagttagelser, dels på interviewsamtaler med et bredt udsnit af de turister, der opholdt sig 
i Tasiilaq og kommunen som helhed, og primært på de mange og lange samtaler med en 
bred skare af lokale interessenter. 

På baggrund af denne kortlægning blev der udarbejdet en rapport: Forslag og ideer til 
tiltag inden for miljø og turisme i Tasiilaq.  

Rapporten er et udkast til en handlingsplan, der indeholder elementer til en egentlig 
turismestrategi for Ammassallip Kommunia samt en meget lang liste over ideer og 
forslag til konkrete tiltag, der alle kan være med til at fremme en bæredygtig 
turismeudvikling i Tasiilaq og kommunen som helhed. Endvidere indeholder rapporten 
en liste over de væsentligste interessenter. 
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Et interessant aspekt ved emnelisten var, at der i det store og hele er konsensus om 
samtlige punkter blandt alle interessenter. Selv de omtalte turistaktører er enige om stort 
set samtlige punkter på trods af deres personlige modsætningsforhold. Processen i 
Tasiilaq viser, ligesom det var tilfældet i Kulusuk, at uenigheder om de konkrete tiltag 
ikke er en barriere, men at der aldrig er foretaget en systematisk opsamling og 
bearbejdning af de mange lokale ideer, der kan indgå som elementer i en bæredygtig 
turismeudvikling. 

Det var endvidere bemærkelsesværdigt, at de mangler, ønsker eller ideforslag, som 
turisterne kom med, stemte meget fint overens med de muligheder og barrierer, som de 
lokale interessenter pegede på. 

3.4 De konkrete tiltag 
I kraft af den manglende brede projektgruppe blev kortlægningsrapporten et væsentligt 
omdrejningspunkt for projektets forsatte arbejde. Nedenstående er en kort gennemgang 
af udvalgte punkter og en beskrivelse af hvordan og i hvilket omfang, de er blevet 
implementeret. 

3.4.1 Turismestrategi 
Rapporten anbefalede, at kommunen igangsætte arbejdet med at udarbejde en egentlig 
turismestrategi for Ammassallip Kommunia. Det anbefales, at en sådan strategi 
overvejer og gerne afklarer, hvilke turismegrupper, det er, der bør satses på ud fra et 
bæredygtigheds perspektiv, herunder hvilke turister vil: 

• give det bedste økonomiske afkast til lokalsamfundet,  
• bidrage til en positiv samfundsudvikling og ikke have negativ påvirkning på det 

sociokulturelle plan, 
• give mindst mulig skadevirkninger på miljø, flora og fauna. 
• Samtidig anbefales det at overveje om, og i hvilket omfang, turisternes færden og 

aktiviteter i kommunen skal reguleres. Herunder om den meget store kommune 
skal opdeles i zoner, hvor nogle er åbne for generel færdsel, medens andre 
områder kræver tilladelse eventuelt kombineret med en afgift til kommunen. 

• Denne anbefaling resulterede i en lang debat med en af de ”lokale” turistaktører, 
der er principiel modstander af enhver form for zoneinddeling eller regulering. 
Kommunen valgte ikke at tage stilling til denne debat og dermed ikke at gøre 
noget. 

• Derimod er der på kommunalt plan systematisk blevet arbejdet med at udvikle en 
turismepolitik, og en række centrale elementer til en sådan er nu indskrevet i 
Kommunalplanen. 

3.4.2 Vejledning og information til turister 
Rapporten påpegede en lang række områder, hvor kommunen bør komme med 
vejledninger og informationer til turisterne, herunder: 

• Etablering af afmærkede stier, skilte mv. Der er i løbet af de sidste 2 år etableret 
enkelte gode markerede stier i det bynære område. 

• Vandrekort over de nærmeste vandreture, som nu er udarbejdet. 
• Fjeldinformation om hvordan man bør færdes i terrænet under de ekstreme 

geografiske og klimatiske forhold (også for turoperatører). Turistkontoret har 
udarbejdet en lille folder på flere sprog. 

• Retningslinier i forhold til flora og fauna. Er omtalt i turistkontorets folder. 
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• Retningslinier for planlægning af turistaktiviteter (turoperatører), her er endnu 
ikke sket noget, men det er intentionen. 

• Kort over byen, er blevet udarbejdet af turistkontoret i samarbejde med teknisk 
forvaltning. 

• Velkomstskilt i Heliport.  
• Informationsstativ til brochurer, kort med videre i Heliport.  

3.4.3 Sejlture i kommunen 
Det er et generelt problem i Grønland, at der er alt for få officielt godkendte muligheder 
for sejlture for turister.  

Problemet kompliceres af, at Greenland Tourism unuanceret fraråder al sejlads med 
ikke passagergodkendte fartøjer (P-godkendte både) vel vidende, at der langt fra er nok 
af disse, og at mange turister foretrækker at sejle med lokale fangere og fiskere i deres 
joller, der selv sagt ikke er P-godkendte.  

Juridisk set er det rigtigt, at der findes et erstatningsmæssigt forsikringsproblem ved 
sejlads med ikke P-godkendte både, men det er projektets vurdering, at det er et 
spørgsmål om information til turisterne og deres skriftlige accept af at sejle uden 
dækkende forsikring, hvis de vælger ikke P-godkendte både. 

Med til billedet hører, at Hjemmestyret på landsplan har fastsat tariffer for ”leje af båd 
eller jolle med fører”, og i Grønland er det helt almindeligt, at tjenesterejser 
gennemføres på denne måde.  

Rapporten anbefaler at ”nogen” investerer i en P-godkendt båd til turistsejlads ud over 
den ene, der i dag findes i Tasiilaq. Samtidig anbefales det, at man bevidst benytter de 
bedste joller og småbåde blandt fangere og øvrige private. 

I Tasiilaq er problemet løst på den pragmatiske måde, at politichefen ”uofficielt” har 
”givet” turistkontoret en kopi af den liste, hvorpå de har optegnet alle de joller og både, 
som politiet bruger til eftersøgninger. Politiets kriterier er, at båden/jollen er i fornøden 
stand, har det nødvendige sikkerhedsudstyr og en ædruelig ejer. Turistkontoret henviser 
nu turister til sådanne båd- og jolleejere, men formidler ikke kontakten og har dermed 
ikke noget ansvar. 

3.4.4 Forbedring af visuelle miljøforhold 
Rapporten anbefalede, at der systematisk bliver gjort noget for at forbedre de visuelle 
miljøforhold i og omkring byen, herunder: 

• Fjernelse af affald fra Blomsterdalen, der er et utroligt smukt udflugtsmål for 
byens borgere og turister. Ved projektets start var dalen stærkt plaget af store 
mængder spredt affald. Teknisk forvaltning har ved brug af ”mandetimer” og 
dermed beskæftigelse af arbejdsløse gennemført en systematisk oprydning af hele 
dalen, så den sommeren 2002 fremstod som meget smuk og ren. 

• Skilt ved indgangen til Blomsterdalen. Der er blevet sat et skilt op ved 
Blomsterdalen, som på flere sprog fortæller om området og opfordrer til renhold 
og at vise respekt for naturen. 

• Systematisk indsamling af storskrald. Kommunen har gennemført en række 
initiativer for indsamling af storskrald. 

• Forårsrengøring. Teknisk forvaltning har ved hjælp af ”mandetimer” og 
beskæftigelse af arbejdsløse gennemført en systematisk forårsrengøring af byen, 
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der er blevet kombineret med frivillige affaldsindsamlinger arrangeret af skolen 
m.f.. 

• Løbende oprydning i byen. Teknisk forvaltning tilsigter en løbende oprydning i 
byen kombineret med oplysning og frivillige kampagner. 

• Færdiggørelse af bygge og anlægsaktiviteter. Det var kutyme, at bygge- og 
anlægningsaktiviteter stoppede, når eksempelvis huset stod færdigt, uanset om der 
flød store mængder affald rundt om byggepladsen, at sprængsten og klippestykker 
lå spredt umotiveret rundt om m.v.. Nu bliver det stillet som vilkår ved enhver 
licitation, at afleveringsforretningen først kan gennemføres, når der er ryddet 
ordentlig op efter arbejdet, herunder skal området rundt om byggeriet være 
planeret. 

• Mere græssåning (brugsanvisning). Der bliver nu stillet krav om, at der skal sås 
græs rundt om nybyggerier. 

• Maling af huse. Her er endnu ikke sket det store, men kommunen er indstillet på, 
at der skal ske noget. 

• Dumpen (brænd brandbart affald). For at stoppe den åbne afbrænding af 
dumpen (der ligger lige op ad heliporten, og som derfor bliver set af alle turister), 
er der nu projekteret et egentlig forbrændingsanlæg. Det er bevilget af 
Hjemmestyret, så med mindre .................. 

• Affaldskampagne (Første grønne by). Rapporten anbefalede, at Tasiilaq 
gennemførte en storstilet affaldskampagne, så den med rette kan udnævne sig selv 
til den første ”grønne by” i Grønland. 

 

3.4.5 Pant på øl- og sodavandsdåser 
I Ammassallip Kommunia importeres der årligt ca. 1,8 millioner øl- og sodavandsdåser, 
og da der ikke findes noget returpantsystem, er der en tendens til, at dåserne efterledes, 
der hvor indholdet indtages. Selv de dåser, der indsamles gennem dagrenovationen og 
ender på dumpen, har en tendens til at spredes af de kraftige storme. Sammenfattende 
udgør øl- og sodavandsdåser et meget synligt miljøproblem, som er en barriere for 
turismeudviklingen. 

Det er kun tilladt at importere øl og læskedrikke i dåser i landets 3 mest isolerede 
kommuner, Ittoqqortoormiit, Ammassallip og Avanersuup, medens der i resten af landet 
anvendes returpantflasker. 

Projektet har støttet Ammassallip Kommunia i bestræbelserne på at få indført et 
returpantsystem på aluminiumsdåser til øl og læskedrikke for derved at reducere de 
synlige affaldsmængder i naturen. 

Hjemmestyret har gennem mange år været tilbageholdende med at acceptere et 
returpantsystem på aluminiumsdåser af frygt for, at det skulle danne præcedens for 
resten af landet. Gennem årene har sagen været behandlet politisk i Landstinget flere 
gange uden at det har resulteret i en løsning af problemet.  

Hjemmestyret har nu givet de tre kommuner tilladelse til at indføre et returpantsystem 
for aluminiumsdåser til øl og læskedrikke, men de har overladt til kommunerne og de 
lokale erhvervsdrivende selv at udvikle og implementere systemet.  

At udvikle og implementere et returpantsystem er en stor opgave for en lille kommune, 
og forholdene i Ammassallip Kommunia kompliceres af, at der er flere forskellige 
lokale erhvervsdrivende, der parallelt importerer øl og læskedrikke. Der er mange 
problemstillinger, der skal afklares, herunder: 
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• kan der i en butik eller kiosk indløses returpant for en dåse købt i en anden butik 
eller kiosk? 
• i givet fald, hvordan sikres en økonomisk udligning, så en lille kiosk eller 

butik belastes økonomisk af at udbetale returpant på dåser, som de ikke har 
solgt? 

• hvis ikke, hvordan kontrolleres det så, at dåsen er købt i den pågældende 
butik eller kiosk? 

• hvordan sikres det, at der ikke senere indløses pant på de dåser, der konsumeres 
hos hoteller og tilsvarende, der selv har importeret dåserne? 

• hvad skal der ske med alle de ”gamle” dåser, der i dag ligger og flyder i naturen?  
• skal der kunne indløses pant på dem? I givet fald, hvem skal dække 

omkostningerne? 
• hvis der ikke skal kunne indløses pant på disse dåser, hvordan skal de ”nye” 

dåser så mærkes? 
• hvordan sikres det, at der ikke flere gange indløses pant på den samme dåse? 
• skal hver butik eller kiosk have en dåsekomprimator? Hvem skal i givet fald 

finansiere den? 
• skal kommunen etablere en selvstændig ”butik”, hvor alle dåser kan indløses, så 

problemet ikke økonomisk belaster det lokale erhvervsliv?  
• skal butikker og kiosker i givet fald afregne opkrævet pant til kommunen? 

Hvis ikke, skal kommunen så afholde udgifterne? 
• skal kommunen i givet fald afholde udgifterne for ”gamle” dåser?  
Uanset pantens størrelse kan det blive et anseeligt beløb med ca. 1,8 mill. dåser 
årligt. 

Som det fremgår, er der mange problemstillinger, og set i det lys kan det virke 
uhensigtsmæssigt, at det overlades til en lille kommune og/eller det begrænsede lokale 
erhvervsliv selv at udvikle og implementere et returpantsystem. 

3.4.6 Uddannelse og holdningsbearbejdning 
Rapporten kom med en række anbefalinger til aktiviteter, der kan fremme 
holdningsbearbejdningen samt uddannelsen af lokal arbejdskraft i forhold til turisme. 
De forskellige uddannelsesinstitutioner arbejder nu med dette, herunder: 

• Miljø og turisme i skolen 
• Kurser og efteruddannelse 
• Kurser for outfittere og turoperatører 
• Kurser for lokale sommerguider 
• Kurser for udenlandske guider 

3.4.7 Flere tilbud til turisterne i byen 
Kortlægningsrapporten indeholdt en række ideer til flere tilbud til turisterne under deres 
ophold i byen. Herunder: 

• At etablere et ”Turismekraftcenter” i havneområdet, der er et yndet opholdssted 
for turister. Havneområdet omfatter i forvejen en del af det gamle ”kolonimiljø”, 
som museet er en vigtig del af. I forbindelse med en forestående flytning af 
butikken anbefales det, at de tomme lokaler udnyttes til flere turismeaktiviteter i 
bred forstand, et forslag som kommunen nu arbejder videre med. 
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• At der et sted i byen bliver etableret en café, hvor turisterne kan købe varm mad 
m.v.. 

• At salg af varer fra skindsystuen Skæven og salg af husflid forbliver samlet og om 
muligt samles med selve skindsystuens produktionsværksted og husflidproduktion 
eventuelt i havneområdet. Fordelen ved at samle produktion og salg er, at 
turisterne kan se selve produktionen og derved forhåbentlig animeres til at købe 
mere. 

• At der etableres et galleri, hvor byens mange kunstnere kan udstille, gerne i 
havneområdet. 

• At der kommer mere salg af grønlandsk proviant på ”brættet” (det sted, hvor 
fangerne offentligt sælger deres fangst). Kommunen har prøvet at fremme 
brætsalg, men det er svært, da størstedelen af fangsten fordeles gennem de 
familiære kanaler. 

• Sportshal åben i sommerferien dels for at turisterne (og lokalbefolkningen) kan 
benytte den, dels for at holde dens cafeteria åbent. Forslaget er nu gennemført til 
glæde for lokale og turister. 

• At biblioteket holder åbent i sommerferien, og at der etableres en netcafe der. 
Forslaget er i en lidt anden form gennemført. 

• At der etableres en netcafe i byens lille private kombinerede kiosk og bogbutik. 
Forslaget er gennemført. 

3.4.8 Flere tilbud til turister generelt 
Kortlægningsrapporten peger endvidere på en række forslag og aktiviteter, der kan 
bruges i markedsføringen af kommunen. Herunder: 

• At udnytte Ammassaliks historie mere bevidst. 
• At bruge bygderne mere. 
• At satse mere på vinterturisme ski/hundeslæde. 
• At bygge feriehytter på Ammassalik Ø og benytte de eksisterende mere 

systematisk. 
• At markedsføre Polarstrøm og isfjelde. 
• At arrangere ture for turister, hvor temaet er fiskeri, herunder hajfiskeri og 

langlinefangst fra isen. 
• At tilbyde eksklusive kurser, firmakonferencer, bestyrelsesmøder m.v.. Der findes 

allerede overnatningskapacitet på Hotellet og kursusfaciliteter på Den Lokale 
Erhvervsskole. 

• At tilbyde kurser med fokus på lokale forhold. 
• At arrangere skak og andre turneringer, hvor mørket, stilheden, isolationen  og 

naturen kan være et attraktiv. 
• At tilbyde ekstremoplevelser som at bo i snehule mv. 
• Jul i Tasiilaq. 
• At gennemføre kurser i shamanisme og den lokale historie/kultur. 
• At udnytte den gamle amerikanske base Iqatek som turistmål. 

Fælles for disse forslag og ideer til aktiviteter gælder, at en del allerede udnyttes mere 
systematisk, medens andre stadig overvejes. 
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3.4.9 Kortlægningsrapportens udgangspunkt 
Det er vigtigt at fastslå, at stort set alle ideer og forslag i kortlægningsrapporten og 
dermed i handlingsplanen udspringer af de samtaler, som RAMBØLL har haft med de 
lokale interessenter. På baggrund af de efterfølgende samtaler, der har været med 
interessenterne, kan det konkluderes, at det for en meget stor del af forslagene gælder, at 
der lokalt er bred opbakning til dem.  

3.5 Som projektgruppens erstatning 
Det var intentionen, at en lokal projektgruppe i dialog med RAMBØLL selv skulle 
bearbejde alle de lokale forslag til tiltag, der var blevet indsamlet og systematiseret 
gennem kortlægningsrapporten. Derved ville den lokale projektgruppe i tæt dialog med 
kommunens administrative og politiske ledelse blive drivkraften i udviklingen af den 
lokale turismepolitik.  

Med den konkrete situation i Tasiilaq, hvor det ikke lykkedes at etablere en lokal 
projektgruppe og dermed en Agenda 21 lignende proces, blev der ingen direkte dialog 
mellem en lokal projektgruppe og kommunen repræsenteret ved såvel det administrative 
som det politiske niveau. Derved udeblev  en del af dynamikken i processen, og den 
direkte borgerinddragelse og lokale forankring blev reduceret. 

Da denne proces ikke lykkedes, blev det i praksis RAMBØLL, der gennem direkte 
dialog med en række interessenter forsat indsamlede input og kommentarer til en sådan 
politikudvikling.  

En række allerede eksisterende mindre netværker begyndte således at drøfte bæredygtig 
turismeudvikling, ligesom der gennem processen opstod nye netværker. Flere af disse 
mindre netværker havde personsammenfald, hvorved der opstod dialog mellem dem, 
men det var ikke gældende for alle.  

De indsamlede input blev i systematiseret form formidlet tilbage til centrale 
interessenter, hvorved RAMBØLL i en vis udstrækning havnede i rollen som den 
interne ”dialogskaber” i den manglende projektgruppe. 

Som omtalt har kommunen gemmen flere år prioriteret turismeudviklingen, og der var 
allerede før projektets start en klar forståelse for nødvendigheden af en egentlig 
turismepolitik.   

Gennem hele projektforløbet har specielt kommunaldirektør Laurits Bloch udnyttet 
projektets input og været den drivkraft, der sikrede kommunalbestyrelsens politiske 
vedtagelse af såvel strategiske mål som konkrete aktiviteter. På den måde er det sikret, 
at en lang række tiltag er blevet implementeret. 

For at styrke denne proces har RAMBØLL haft et længere møde med kommunens 
forvaltningschefer suppleret med andre udvalgte kommunale ledere som 
museumslederen, den fungerende turistmedarbejder og lederen af Den Lokale 
Erhvervsskole i foråret 2001. For at følge op på dette møde og forankre processen på det 
kommunalpolitiske niveau blev der arrangeret et møde med RAMBØLL og 
kommunalbestyrelsen i 2002, hvor handlingsplanen og de enkelte punkter blev 
gennemgået. Efterfølgende er en stor del af handlingsplanens punkter blevet skrevet ind 
i Kommunalplanen. 

3.6 Konsekvenser for forankringen 
Den manglende lokale projektgruppe får uundgåeligt konsekvenser for forankringen af 
en bæredygtig turismeudvikling i lokalsamfundet på i hvert fald 2 niveauer. 
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3.6.1 Mindre lokal forankring 
Når der ikke er nogen samlet projektgruppe, men en række fraktionerede enkeltnetværk, 
får det også konsekvenser for den folkelige forankring. I befolkningens bevidsthed 
fremgår det ikke, at der er en bred projektgruppe, der i fællesskab tager nogle 
beslutninger og søger at fremme en bæredygtig turismeudvikling. Det bliver mere 
opfattet som om, der er nogle enkeltpersoner eller mindre grupper, der eventuelt i 
samarbejde med kommunen søger at løse forskellige opgaver, og ikke alle kan se 
sammenhængen i det, hvis de overhovedet registrerer, at der sker noget. 

Det hænger også sammen med, at der ikke i Tasiilaq er den samme tradition for 
interesseorganisationer, som det generelt kendes i Norden, eller som det kendes i højere 
udstrækning i Vestgrønland. Det betyder i praksis, at den enkelte interessent ikke har 
nogen at referere tilbage til.  

Kommunen forsøger at kompensere for den manglende lokale forankring og 
borgerinddragelse ved at initiere folkeoplysning gennem de institutionaliserede kanaler 
som folkeskolen, Den Lokale Erhvervsskole, Børnehjemmet, Ungdomstjenesten m.v.. 

3.6.2 Manglende dialog med det politiske niveau 
Et andet problem, der delvis hænger sammen med den manglende brede lokale 
projektgruppe, er den manglende dialog med det politiske niveau.  

Når der ikke er nogen bredt sammensat projektgruppe, opfattes Nordisk Industrifonds 
projekt Miljø og turisme i Arktis af kommunens administrative og politiske ledelse mere 
som et konsulentprojekt, hvor konsulenterne bistår en bredere sammensat 
embedsmandsgruppe og rådfører sig med en række enkeltstående lokale interessenter.  

3.7 Bæredygtig udvikling kræver læring 
Forudsætningen for en egentlig bæredygtig udvikling er en holdningsbearbejdning, hvor 
samspillet mellem erhvervelse af ny viden og direkte deltagelse i løsningen af konkrete 
opgaver bringer folks bevidsthed op på et højere niveau, der er med til at overskride 
eller flytte de samfundsmæssige normer og grænser. 

Den socialpolitiske situation i Tasiilaq, hvor ca. halvdelen af befolkningen lever af 
overførselsindkomster eventuelt suppleret med lidt fangst, kan være bremsende for 
denne proces. For denne meget store gruppe er det direkte økonomiske incitament for at 
gøre noget begrænset, og for en del er det personlige engagement, "drive" og selvværd 
ligeledes begrænset. 

For at animere den ”tunge” gruppe overvejer kommunen, om der kan udvikles et 
økonomisk incitament ved at koble socialhjælpen sammen med krav om en modydelse 
som at deltage i oprydningen af byen, maling af huse m.v.. Det kan måske være et 
holdningsbearbejdende element, der på sigt fremmer forståelsen af en bæredygtig 
udvikling, men det kræver, at tiltaget over for målgruppen formidles, så det ikke 
opfattes som en straf, men som noget positivt og fremadrettet. 

En del af den kommunale ledelse har forstået nødvendigheden af denne dynamik, hvor 
folkeoplysning kombineret med deltagelse i løsning af konkrete opgaver kan påvirke de 
samfundsmæssige normer og holdninger og dermed udvider den samfundsmæssige 
forståelsesramme. Derfor vil de inddrage børnehaver, folkeskole, Børnehjem, Den 
Lokale Erhvervsskole, Ungdomstjenesten og andre relevante i processen. Institutionerne 
skal ikke kun inddrages i undervisningsøjemed, men også i forbindelse med løsning af 
en lang række konkrete opgaver. 



 

34  Miljø og turisme i Arktis  

 

3.8 Lokale aktiviteter parallelt med projektforløbet 
Som nævnt har såvel enkeltpersoner og grupper af enkeltpersoner som Ammassallip 
Kommunia gennem flere år bevidst satset på turismeudvikling for at udnytte distriktets 
unikke turismepotentialer og derigennem styrke den lokale økonomi og skabe mere 
beskæftigelse. 

Disse bestræbelser er blevet intensiveret gennem projektperioden, hvilket de under alle 
omstændigheder ville have været uafhængigt af projektet. Det er dog vores 
fornemmelse, at projektet har været med til at stimulere denne udvikling.  

Samtidig er det projektets fornemmelse, at det har været med til at øge fokus på 
bæredygtighed hvad angår det socioøkonomiske, det sociokulturelle og det 
naturmæssige aspekt, også i forhold til de mange lokalt initierede aktiviteter. 

I det følgende beskrives nogle udvalgte af disse aktiviteter. 

3.8.1 Kommunens turist- og erhvervschef 
Som nævnt genbesatte Ammassallip Kommunia stillingen som turist- og erhvervschef 
fra årsskiftet 2002, efter den havde stået ubesat gennem nogle år. Set fra projektets side 
er det, at der (igen) er kommet en fast person, der har ansvaret for at koordinere 
aktivisterne og fremme turismeudviklingen, en meget stor fordel. Vedkommendes gode 
lokalkendskab er en stor fordel, og vedkommende er gået entusiastisk i gang med 
opgaven og de mange udfordringer. 

3.8.2 Afholdelse af et ”turismeseminar” 
Som en af de første opgaver arrangerede den kommunale turist- og erhvervschef et 
seminar, hvor alle de personer, der på et eller andet plan beskæftiger sig med turisme, 
blev inviteret.  

Ikke alle de centrale personer deltog, og seminaret kom dermed til at mangle noget af 
den lokale forankring og dermed autoritet. Det var på grund af dette forudsigelige 
problem, at vi fra projektet ikke havde afholdt et fællesmøde med de lokale 
turistinteressenter i Tasiilaq. Turist- og erhvervschefen og vi fra projektet havde håbet, 
at disse personer ville deltage, når det var turist- og erhvervschefen, der indkaldte i 
kommunens navn. 

Alligevel må turistseminaret betegnes som en succes, og der blev igangsat en række 
gode initiativer, hvoraf en del referer til projektets kortlægningsrapport og 
handlingsplan. 

Det vigtigste ved seminaret var, at det styrkede samarbejdet mellem de forskellige 
deltagere. 

3.8.3 Arctic Team Challenge 
Som omtalt i 2.8 Arctic Team Challenge  som løftestang arrangerede en gruppe lokale i 
Tasiilaq sammen med kommunen det store sportsarrangement Arctic Team Challenge 
(ATC) sommeren 2001. Arrangementet blev gentaget sommeren 2002 med endnu flere 
deltagere, og det er intentionen, at det skal udvikle sig til en årligt tilbagevendende 
begivenhed. 

Den presseomtale og TV dækning, der fulgte med arrangementet, har udviklet sig til en 
særdeles god markedsføring for kommunen og turismen. 

I 2001 foretog RAMBØLL en miljøscreening af arrangementets aktiviteter. Langt de 
fleste aktiviteter var set fra et miljø- og naturmæssigt synspunkt stort set uskadelige.  
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Dog viste det sig, at kørslen med mountainbikes, specielt i vådområder, efterlod 
tydelige dybe sår i vegetationen med stor fare for efterfølgende erosionsdannelse.  
Iagttagelserne blev formidlet videre til gruppen bag ATC, som har taget dem til 
efterretning og ved arrangementet i 2002 sikrede, at der ikke blev kørt i vådområder 
eller vegetationslag. 

3.8.4 Hotel Nansen 
I Tasiilaq er en gruppe af lokale interessenter i samarbejde med enkelte udenlandske 
investorer gået sammen om at investere i og bygge et vandrehjemshotel, Hotel Nansen, 
der blev indviet maj 2002. 

Med Hotel Nansen er overnatningskapaciteten i Tasiilaq blevet øget, men der er forsat 
behov for mere overnatningskapacitet i højsæsonen.  

Hotel Nansen er et kvalitetsmæssigt godt indkvarteringssted med relativt lave priser, og 
det er målrettet ”rygsækfolket” og folk på tjenesterejser. Allerede nu har det vist sig at 
være en god forretning med højere belægningsprocent end budgetteret. 

I forhold til bæredygtig turismeudvikling er Hotel Nansen et vigtigt initiativ. Det er 
primært lokalt forankret, giver øget økonomi til lokalsamfundet, og mange vandre- og 
”ekspeditionsturister” vælger at tage et længere ophold, hvorved deres økonomiske 
afkast til lokalsamfundet øges. 

3.8.5 Andre private indkvarteringssteder 
Den italienske turoperatør, der har opereret i Tasiilaq i flere år, har gennem de sidste år 
udvidet sine aktiviteter betydeligt. Det har dels resulteret i, at der er kommet langt flere 
turister, hvoraf en stor del er vandre- eller ”ekspeditionsturister”. Samtidig er antal af 
turister, der har et længerevarende ophold i Tasiilaq og bor i hans indkvarteringshus, 
steget betragteligt. 

For at følge med efterspørgslen har han i projektperioden flere gange udvidet sit 
indkvarteringshus, The Reed House. 

En lille lokal ”entreprenør” har etableret et lille indkvarteringssted med 8 gode værelser 
og er begyndt at markedsføre dem over for turister. Nu går han med overvejelser om at 
indrette et indkvarteringssted i den nedlagte bygd Ikkatteq, som skal udlejes til turister. 
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4. Bygdeturisme 
Nordisk Industrifonds projekt Miljø og turisme i Arktis har i Ammassallip Kommunia 
endvidere arbejdet med et mindre pilotprojekt om udvikling af ”bygdeturisme”.  

Ideen om ”bygdeturisme” opstod under projektforløbet primært på baggrund af de 
erfaringer, der blev indsamlet gennem arbejdet i Kulusuk. Her anskueliggjorde 
processen, som beskrevet, hurtigt over for den lokale projektgruppe, at turismen udgør 
et økonomisk potentiale for lokalsamfundet, men at en vigtig forudsætning er, at miljøet 
(primært affaldshåndteringen) forvaltes fornuftigt, og at turismen tilrettelægges 
bæredygtigt. 

Der er dog det specielle ved Kulusuk, at turisterne allerede kom til bygden på grund af 
den lokale lufthavn, uden at lokalsamfundet gjorde noget for det. 

I projektet (RAMBØLL) drøftede vi, hvordan denne positive dynamik kunne udnyttes i 
kommunens øvrige bygder, hvor der stort set ikke fandtes turisme. Efter et besøg i de 
fleste af kommunens bygder valgte vi at iværksætte et lille pilotprojekt i den utroligt 
smukt beliggende bygd Tiniteqilaaq med ca. 100 indbyggere. Tiniteqilaaq ligger nord 
for Ammassalik Ø ved den stærkt strøm- og isfyldte fjord Sermilik. 

Dette pilotprojekt kom således sent i gang, og arbejdet ligger udenfor den oprindelige 
beskrivelse i projektansøgningen. Man kan derfor med en vis ret hævde, at det er 
gennemført som en ”gratis” ekstraydelse. 

4.1 At følge en fangerfamilies dagligdag 
Konceptideen kan sammenlignes med den danske bondegårdsferie. Turisterne kommer i 
tæt kontakt med en fangerfamilie og følger familiens hverdag i ca. en uge. Den danske 
turistfamilie bor i et selvstændigt hus og deltager i øvrigt i fangerfamiliens aktiviteter 
herunder jagt, fiskeri, rensning af sælskind, madlavning med videre. Maden består af 
det, der fanges, typisk sæl og fisk. 

Som altid i de små grønlandske bygder er livet primitivt (og nogle vil mene barskt). 
Husene er små, toilettet er en spand, bad og tøjvask foregår i bygdens servicehus, 
butikken har kun de varer, der nu engang er, og fangst og fiskeri foregår, når vejret 
tillader det og fangstdyrene er der. I et sådant samfund er tid et relativt begreb, og 
turistfamilien vil opleve, at uret i det store og hele er et meningsløst instrument. 

I forhold til Tiniteqilaaq er det tanken, at turisterne skal ankomme til Kulusuk og 
opholde sig i bygden en lille uges tid, hvor de bor i ”eget” hus og ”knyttes til” en 
forholdsvis godt dansktalende outfitter. Formålet med opholdet i Kulusuk er, at 
turisterne skal vænne sig til forholdene og få Grønland lidt ”ind under huden” under de 
trygge rammer, Kulusuk nu giver med den nærliggende lufthavn og forholdsvis mange 
dansktalende indbyggere i bygden. 

Efter en uges tid forsætter turisterne til Tiniteqilaaq. Om sommeren bliver de sejlet i 
jolle ind til Tiniteqilaaq enten af outfitteren fra Kulusuk eller den fanger, som de skal 
”knyttes til” i Tiniteqilaaq. Om vinteren kan fangeren hente dem på hundeslæde i 
Tasiilaq, som de kommer til med helikopter. 

På den måde bliver selve transporten til Tiniteqilaaq en stor oplevelse, og tidspunktet 
for transporten bliver den indbyggede usikkerhedsfaktor, som knytter sig til distriktet. 
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Man sejler, flyver helikopter eller kører hundeslæde, når vejr og isforhold tillader det. 
Tid og tidsplaner er et relativt begreb, noget man må lære at leve med. 

Normalt er fangerfamiliernes danskkundskaber ret begrænsede, men erfaringsmæssigt 
kan man komme utroligt langt med de få gloser samt gensidig åbenhed og tegnsprog. 

For turisterne er prisen for oplevelsen og opholdet i Tiniteqilaaq meget rimelig. De skal 
betale fangerfamilien ca. 3.500 kr. for en uges tid samt ca. 1.500 kr. for et hus at bo i. 
For fangeren er det et stort økonomisk tilskud til husholdningen, da deres 
gennemsnitlige årsindkomst ligger på ca. 35.000 Kr. 

Efter opholdet i Tiniteqilaaq kan turisterne efter eget valg tage et ophold i ”storbyen” 
Tasiilaq. Transporten hertil kan efter eget valg være jolle, bygdebåden (den lille lokale 
fragt- og passagerbåd) eller helikopter og om vinteren hundeslæde. Fordelen ved at 
slutte i Tasiilaq eller eventuelt Kulusuk er, at turisterne igen kommer ind under 
flyselskabernes system, og at eventuelle udgifter på grund af forsinkelser vil blive 
dækket af flyselskabet. 

4.1.1 Til gensidig glæde (erfaringer) 
Pilotprojektet er blevet afprøvet både vinter og sommer 2001 samt sommeren 2002 med 
særdeles gode resultater.  

Vinteren 2001 var en turistfamilie i Kulusuk, og hver af somrene 2001 og 2002 var en 
turistfamilie først i Kulusuk og derefter i Tiniteqillaq. Se bilag 5.1 Dagbog fra 
bygdeturisme  

Det er tydeligt, at turisterne fik den største og mest intense oplevelse i Tiniteqilaaq. 
Oplevelser der på en positiv måde har præget dem for livet.  

• Den storslåede natur, og de ekstreme betingelser den giver for menneskets 
overlevelsesmuligheder.  

• Større forståelse for den kultur, der uløseligt er knyttet til naturen, herunder 
opfattelsen af tid. 

• Det glade samvær med mennesker. Turistfamilierne blev konsekvent inviteret 
med til, hvad der nu var af sociale arrangementer som kaffemik, konfirmation, 
bryllup og meget mere. 

• Som noget vigtigt gav opholdet og samværet med fangerfamilierne en dyb respekt 
for de mennesker, der vælger at blive boende i disse små isolerede bygder på trods 
af den lave økonomiske levestandard og mange materielle afsavn. 

• Turistfamilierne kom også på egen krop til at føle afsavn. Den ene familie kom før 
årets første skib til Tiniteqilaaq, og den lille butik var stort set tom. De levede af 
den fangst, som fangeren nu kunne hente og Mariekiks. En oplevelse som de på 
ingen måde tog skade af, men som gav stof til eftertanke. Familiens dagbog kan 
læses på Nordisk Industrifonds hjemmeside. 

• For turisternes børn har det også været tale om en stor oplevelse. Den ene familie 
havde 2 drenge på henholdsvis 15 og 17, og den anden familie 2 piger på 
henholdsvis 7 og 10. Alle børnene har ytret stort ønske om at komme tilbage til 
Tinitiqilaaq og Grønland som sådan. 

• Inden afrejse havde hver af familierne fået en grundig introduktion til, hvad de 
kom op til, og hvad de kunne forvente. Det er projektets vurdering, at en sådan 
introduktion også i fremtiden vil være nødvendig. 

• Fangerfamiliernes reaktion var også meget positiv, da vi talte med dem, om 
hvordan de havde oplevet at have turistfamilier. Den første kommentar var: ”Vi 
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grinte meget”. En utrolig vigtig kommentar i grønlandske sammenhænge, hvor det 
sociale samvær har stor betydning. 

• Fangerne var naturligvis også glade for at tjene penge, men det var for dem ikke 
det vigtigste ved turisternes besøg. 

• Som noget meget vigtigt fortalte fangerne, at samværet med turistfamilierne havde 
stillet spørgsmålstegn ved nogle af deres ”dårlige” fangstvaner som at sætte et 
garn tværs over en ørredelv. 

• Samværet med turistfamilierne havde også fået fangerfamilierne til at fokusere 
mere på bygdens egne miljøforhold som affaldshåndtering, og flere i bygden 
(langt flere end de få familier, der direkte havde været knyttet til turisterne) gav 
udtryk for, at ”det må vi se at få gjort noget ved”. 

• Som en meget positiv konklusion er der mange fangerfamilier i Tiniteqilaaq, der 
har ytret ønske om at ”få” turistfamilier både sommer og vinter. 

4.2 Bygdeturismen og bæredygtighed 
Det er projektets vurdering, at konceptet (bortset fra transporten fra turistens hjemsted 
til Kulusuk lufthavn) i alle henseender er bæredygtigt.  

4.2.1 Den socioøkonomiske bæredygtighed 
Bygdeturismen bidrager til den socioøkonomiske overlevelse af bygder og 
yderdistrikter, der gennem flere år har oplevet en affolkning. For bygdebefolkningen er 
alternativet til bygdelivet ofte arbejdsløshed og menneskelige og kulturelle problemer i 
”storbyernes” boligblokke.  

De grønlandske bygder lider i udpræget grad under en monoøkonomisk afhængighed og 
lever primært af de levende ressourcer. Det har indtil nu ikke været muligt at udvikle 
erhverv, der reelt har kunnet supplere de lokale indtægtsmuligheder for befolkningen i 
de fleste bygder, hvorfor disse bygder ofte er meget afhængige af subsidier fra 
landskassen som supplement til befolkningens egen fangst. For disse bygder kan en 
bæredygtig bygdeturisme blive det supplement, der er med til at muliggøre bygdernes 
økonomiske overlevelse. 

Der er i pilotprojektet tale om starthjælp til helt små familievirksomheder (micro 
SME’ere), og de pågældende familier har i dag en særdeles begrænset økonomi. 
Gennemsnitsindkomsten for fangerfamilier i Ammassalik distrikt er kun ca. 35.000 Dkr. 
årligt, og et supplement gennem bygdeturisme vil hen over en sæson kunne fordoble en 
deltagende fangerfamilies årsindkomst.  

At pengene går direkte fra turisterne til fangerfamilien, og at prisen er rimelig, er med til 
at styrke de menneskelige bånd mellem de 2 familier. 

 

4.2.2 Den sociokulturelle bæredygtighed 
Samværet mellem turisterne og fangerfamilien skaber en gensidig forståelse for de 
kulturelle forskelle.  

Opholdet er i høj grad med til at nuancere turisternes forståelse for livet i de arktiske 
yderdistrikter og bygder og af den kultur, der er knyttet til dette liv. 

For fangerne og deres familier giver samværet med turisterne også positive kulturelle 
input, og det at opleve, at turisterne med deres kulturelle værdinormer værdsætter 
fangerlivet og fangerkulturen, styrker det menneskelige selvværd. 
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Det er naturligvis uundgåeligt, at samværet med turisterne også påvirker og udvikler 
den lokale kultur, men det behøver på ingen måde at være negativt, og kultur er ikke 
noget statisk, men noget der til stadighed udvikles.  

Det, turisterne kommer for at opleve, er netop livet og dagligdagen i bygden og den 
kultur, der er knyttet hertil. Hvis de primært kom på grund af naturen, ville det være 
mere nærliggende at lægge sig i telt eller hytte i den ”uberørte” natur. Det er dette ønske 
fra turisten, der er forudsætningen for bygdeturismen, og derfor forudsætter 
bygdeturismen, at bygden vedbliver at være en fangerbygd, fåreholderbygd, fiskerbygd 
eller hvad den nu måtte være. Hvis bygden i stedet udvikler sig til en ”turistbygd” 
og/eller et ”frilandsmuseum” vil den hurtigt miste sin attraktion. 

Det er det, der er hele den sociokulturelle essens ved bygdeturismen. At turismen 
bidrager til det socioøkonomiske fundament for bygdens overlevelse, og at den dermed 
bliver kulturbærende. Men som nævnt er forudsætningen, at turismen ikke ”ødelægger” 
kulturen, og at turisterne ikke får oplevelsen af at komme til en ”turistdestination”. 
Derfor ar det vigtigt, at turismen tilrettelægges, så der ikke kommer for mangt turister 
hverken på en gang eller over tid, og at antallet af turister på en fornuftig måde svarer til 
bygdens størrelse og kapacitet. 

Som noget centralt betyder bygdebefolkningens mulighed for biindtægter gennem 
turismen, at de fokuserer på, hvordan de kan gøre deres bygd attraktiv for turisterne 
gennem bedre affaldshåndtering, oprydning med videre og dermed også mere attraktiv 
som bosted for dem selv. 

4.2.3 Den naturmæssige bæredygtighed 
Den meget berettigede og aktuelle debat om rovdriften på de levende resurser i 
Grønland handler om Vestkysten, medens fangerne på den stort set mennesketomme 
Østkyst forsat primært fanger til egen families daglige forbrug. Med enkelte undtagelser 
foregår fangsten i Ammassalik distrikt forsat på et bæredygtigt grundlag, som den har 
gjort det gennem generationer. 

Alligevel er der en tendens til, at fangerne opfatter naturen som uudtømmelig, samtidig 
med at naturen opfattes som noget man bruger, og at det dermed er legalt at efterlade 
sine efterladenskaber, der hvor de nu genereres. 

Disse opfattelser er naturligvis historisk betingede. I den tid, der kan huskes tilbage, er 
fangsten gået op og ned, en fluktuation der nogle gange har haft alvorlige konsekvenser 
for menneskenes overlevelsesmuligheder, men udsvingene har ikke skyldtes 
menneskenes overfangst. 

Tilsvarende for håndteringen af den øvrige natur. Det, man efterlod sig, er enten hurtigt 
blevet omsat i fødekæden eller har været sten, tørvehusmure og drivtømmer, der kunne 
bruges til genetablering af en boplads. 

Teknologien og samfundsudviklingen er inden for de seneste generationer radikalt 
ændret på dette forhold. Fangstredskaberne er blevet langt mere effektive, befolkningen 
bofast og de moderne efterladenskaber forgår ikke så let, hvis de overhovedet forgår 
inden for en overskuelig tidshorisont. 

Derfor er der i dag nogle markante ”ømme punkter”, hvor fangsten i Ammassalik 
distrikt ikke foregår hensigtsmæssigt.  

I følge Grønlands Naturinstitut udgør antallet af sæler, der fanges, ikke noget problem, 
men som nævnt bliver der i perioder fanget flere sæler, end befolkningen og hundene på 
det enkelte bosted kan fortære. Derfor ligger der nogle gange pelsede eller hele 
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sælkadavere og rådner op. Denne spindfangst er noget, som turisterne helt naturligt 
reagerer over for. 

Endvidere foregår der formodentlig en overudnyttelse af havfuglene ved forårsjagten på 
polarlomvie, edderfugl og havterne, og på tilsvarende vis foregår der en overudnyttelse 
af ørredbestanden ved udvalgte ørredelve. 

Når fangerne gennem projektet eksempelvis får en begyndende forståelse for, at det for 
at sikre de fremtidige fangstmuligheder er mere hensigtsmæssigt at reducere 
fisketrykket ved de pågældende elve, og at de samtidig kan tjene penge på at tage 
turisterne med ud og fange lidt ørred med spinder eller flue, så er projektet i sandhed 
nået langt.  

Ligesom det må opfattes som et stort fremkridt, når indbyggerne i en bygd kollektivt og 
i samarbejde med kommunens tekniske forvaltning søger at optimere den lokale 
miljøforvaltning som affaldshåndteringen. 

4.3 Kurser for fangerfamilier 
En af forudsætningerne for, at bygdeturismen skal blive en succes, er en opkvalificering 
af de involverede fangerfamilier til at håndtere de nye udfordringer. For at sikre denne 
nødvendige opkvalificering har RAMBØLL i samarbejde med lederen af Den Lokale 
Erhvervsskole (STI Skolen) i Tasiilaq udviklet grundindholdet til et eller flere kurser for 
fangerne og deres koner. 

Dette kursus, der forventes iværksat i løbet af 2003, fokuserer på følgende 
hovedelementer: 
• At give fangerfamilierne en forudsætning for at forstå turisternes kulturelle og 

normbaserede baggrund. Herunder hvorfor reagerer turistfamilierne typisk som de 
gør i forhold til sikkerhed, tidsaftaler, børneopdragelse, natur og miljø med videre. 
Formålet er ikke, at fangerfamilierne skal ændre på deres kultur, men at de skal 
forstå og respektere turisternes normer og reaktioner. 

• Sikkerhedskrav som altid at medbringe VHF og andet nødvendigt udstyr på 
sejlture og ikke tage turisterne med ud at sejle, når turisterne oplever det som 
dårligt vejr. 

• Fangstetik som hvad er det, turisterne typisk reagerer på, hvor er det berettiget, og 
hvor kan man med rimelighed forklare baggrunden for den pågældende 
fangstmetode. 

• Serviceniveau, hvad forventer turisterne og hvad kan og bør fangerfamilierne 
indfri af dette. 

• Miljøforhold som hvad der skal til for at turisterne (og for den sags skyld bygdens 
indbyggere) opfatter bygden som et rent og dejligt sted at komme. 

• Hvordan får fangerfamilierne og bygden et økonomisk udbytte af turismen, og 
hvorfor skal fangerfamilierne ikke ”skamme sig over” at forlange penge for at 
have turisterne med. 

Hele kurset er tænkt som en integreret del af processen og dermed som et redskab til, at 
de nødvendige tiltag såvel i forhold til erhvervsudvikling som i forhold til miljø- og 
naturforvaltningen tages. 

4.4 Den fremtidige proces 
Pilotprojektet med bygdeturisme er endnu i noget, der må opfattes som en opstartsfase, 
og der er meget langt endnu til, at fangerfamilierne uden assistance kan stå for det hele.  
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Derfor blev sommeren 2002 bevidst brugt til at overdrage projektet til Turist- og 
Erhvervschef i Ammassallip Kommunia i samarbejde med de lokale aktører i 
henholdsvis Tiniteqilaaq og Kulusuk. 

Under samtalerne med fangerfamilierne i Tiniteqilaaq fik RAMBØLL tolkeassistance af 
en dobbeltsproget kvinde, der er født og opvokset i bygden og som gennem de sidste 
mange år har arbejdet som lærer på skolen i Tasiilaq, hvor hun forsat er ansat. 

I kraft af hendes familiære og personlige tilknytning til bygden opstod der hurtigt et 
stærkt tillidsforhold mellem hende og fangerfamilierne, og hun engagerede sig seriøst i 
arbejdet og processen. Det blev derfor aftalt, at hun fremover skal være kontaktperson 
mellem fangerfamilierne og Turist- og Erhvervschefen, samt mellem fangerfamilierne 
og turistfamilierne i det omfang, der måtte opstå behov for assistance. 

Det blev samtidig aftalt, at Turist- og Erhvervschefen skal stå for markedsføringen af 
bygdeturismen og have den overordnede koordinering af, hvornår hvilke turister 
kommer. Efterfølgende skal den omtalte lærer i samarbejde med fangerfamilierne i 
Tiniteqilaaq aftale, hvilken fangerfamilie, der aktuelt skal have ansvaret for de 
pågældende turister. I den forbindelse skal det dels sikres, at fangerfamilien har tid og 
overskud til at tage sig af turisterne, samtidig med at det skal sikres, at opgaven går på 
skift mellem de interesserede fangerfamilier, så indtægterne spredes og ingen familie 
”kører træt”. 

4.4.1 Behov for forsat proceshjælp 
I sommerens løb opstod der en vigtig fælle erkendelse af, at den forsatte proces med 
bygdeturismen kræver forsat proceshjælp, ligesom det er tilfældet for at sikre den 
forsatte proces i Kulusuk. 

Derfor har Ammassallip Kommunia i december 2002 søgt den danske Miljøstyrelses 
program for Arktis (DANCEA) om midler til projektet Fremme af bæredygtig natur- og 
miljøforvaltning i Kulusuk og Tiniteqilaaq, hvor RAMBØLL skal fungere som 
proceskonsulent.  
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5. Bilag 

5.1 Dagbog fra bygdeturisme 

Tur til Østgrønland sommeren 2001 
Begyndelsen. 
Det hele startede en aften hos Marianne og Kåre en aften for snart mange måneder 
siden. Kåre fortalte om sit arbejde og om et projekt han kaldte bæredygtig turisme i 
Arktis. Niels var der straks - hvis der var brug for nogle bæredygtige turister, så stod der 
fire lige her. Vi fire er: Ask på 14½, Esben på 17, Niels på 48 og Anne Marie på 44 år. 

Niels havde feriejob for Geodætisk Institut i Grønland tre somre i sine unge dage og har 
faktisk også holdt ferie deroppe sammen med Kåre. Dette ligger tilbage i 1972  - 1982. 

Kåre arbejdede videre på sagen og turen tog form. Grundideen var, at familien skulle 
deltage i hverdagen hos en fangerfamilie i Østgrønland. Bo for sig selv, men tage med 
på fangstture og deltage i nogle hovedmåltider. 

Den 11. juni mødtes vi med Kåre, og fik information. Planen så sådan ud: 

Fra Kastrup d.26.6. til Keflavik, Island, overnatte på pensionat. 

Fra Reykjavik d.27.7. til Kulusuk, Grønland med indkvartering i eget hus og aftensmad 
hos en dansk familie. Her skulle vi være nogle dage og finde os selv i nye omgivelser.  

Fra Kulusuk med motorjolle til bygden Tiniteqilaq, udtales ”dideridar”, hvor vi skulle 
bo i bygdens servicehus i 7-10 dage. Vi skulle følges med en fanger på mindst fire ture 
og spise fire aftensmåltider i hans hjem.  

Fra Tiniteqilaaq skulle vi sejle med Eli til Tasiilaq og bo på vandrehjemmet i ca. 5 dage 
og så med bygdeskibet tilbage til Kulusuk, hvor vi så skulle tilbringe de sidste dage. 

Til Island d.17.7. og helt hjemme igen d.18.7. 

Vi fik en masse nyttige oplysninger om  personer vi kunne opsøge og ture der var værd 
at tage. 

Kåre bestilte flybilletter og reserverede plads på Gæstehus Anna i Reykjavik.  

Bagagen 
Vi havde pakket en stor rygsæk, en sportstaske og en tur-rygsæk hver. Der skulle tøj 
med så vi kunne holde varmen i en åben jolle i blæst, regn og kulde i mange timer. 4 lag 
forneden og 5-6 lag foroven inklusive regntøj, strømper, sokker, vandrestøvler, hue, 
vanter. Og lidt at skifte med. Vi vidste at der blev vaskemulighed undervejs. Solbriller, 
solcreme, myggespray, fiskegrej, plaster, kort over området, ( kan købes i Nordisk 
Korthandel, Studiestræde 26, 1455 København K ), lille lejrgryde og campingblus, 
badetøj til hvis vi kom forbi Den Blå Lagune på Island, læsestof, og, på bestilling fra 
den danske familie i Kulusuk, tomater og piskefløde. Tomater, fløde og en melon blev 
pakket ind efter alle kunstens regler. Da vi tjekkede ind, blev vi opfordret til at mærke 
alle fastspændte dele; soveposer og liggeunderlag. De falder ofte af i farten. 
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Tirsdag d.26.6. 
Da vi skulle til at gå ombord på flyveren i Kastrup blev vi kaldt over højttaleren. Det var 
noget med vores bagage. Patronerne til vores gasblus - dem må man altså ikke tage med 
i flyveren. På flyveturen til Island fortalte Niels et midaldrende, finsk ægtepar om vores 
tur. Der blev kigget kort, og ham der på sædet bagved fik vist også det hele med. I 
lufthavnen kunne vi læse, at det er forbudt at tage fiskegrej med til Island. Med mindre 
man indleverer det til desinfektion. Vi skulle jo slet ikke fiske på Island, men mon man 
kan være uheldig at få problemer her? 

Fra Keflavik tog vi lufthavnsbussen ind til Reykjavik Lufthavn. Vi havde faktisk tænkt 
at tage om ad Den Blå Lagune, men det var ikke lige til at hitte ud af. Busbilletterne 
kostede ca.85 Dkr. stykket, og taxa fra endestationen til vores gæstehus kostede 
ca.70Dkr. 

Vi fik en meget hjertelig modtagelse i Annas gæstehus. Anna talte flydende dansk, 
islandsk og amerikansk. Vi drog ud i byen, handlede på hovedstrøget og spiste på en 
bænk. Vi gik ind på Rådhuset. Her så vi en stor papmache-model af Island. Vi ringede  
til Alli, som er tidligere kollega til Anne Marie. Alli hentede os og vi besøgte 
Hallgrimskirken og Perlan sammen. Vi gik også en tur langs nabobyens fiskerihavn og 
så på trawlere og havneliv. Vi besøgte en pølsevogn og spiste hotdogs. Pølserne var 
selvfølgelig af lammekød. Det var en rigtig rar aften. Alli satte os af i centrum og vi gik 
gennem byen hjem. Vi talte om, at ingen huse så ud til at være bygget af lokale 
materialer. Man skulle jo tro, at der fandtes lava eller sten, der kunne bygges huse af. Et 
sted i Reykjavik centrum var der vejarbejde og vi kunne se, at der løb slanger til varmt 
vand under fliser og kørebane, så vinterens sne og is kunne smelte.  

Island 
Onsdag d. 27. juni  
Niels har fødselsdag. Vi fik en mail fra Kåre før morgenmaden. Der er storkonflikt i 
Grønland, men bare rolig. Det var vi så og nød et meget fornemt morgenmåltid. Da vi 
proppede vores bagage ind i taxaen, manglede Ask sin tursæk. Vi fandt den ikke, men 
Anna ville lede. Den indeholdt en slipover, en flaske rødvin og et spil skak, så ulykken 
var ikke stor. Kl.9.10 byttede vi vores billetter til et par stykker A4 papir, som også 
gjaldt som returbilletter og gav os til at vente. Der var tåge i Reykjavik, så vores 
maskine kunne ikke lande. Kl.14 blev turen udsat til næste dag. I informationen blev der 
sagt, at når aflysning skyldtes vejret, måtte vi selv finansiere overnatning. Niels ringede 
til Avis og mindre end en time efter trillede vi ud af Reykjavik i en Opel Astra med 
vores bagage. 

Vi fik set Tingvellir, hvor Islands Ting blev grundlagt i  930 og hvor det amerikanske 
og det europæiske kontinent mødes. Vi så et gejserområdet med svovllugt, bobler og 
springende vand og vi var ved vandfaldet Gullfoss. Der var meget flot. En ravn fløj 
rundt, der var en halv, gylden regnbue over vandfaldet og mens vi sad i græsset med 
udsigt til vandfald, gletsjer og græssende heste, gav det sig til at småregne, så regnbuen 
blev fuld. 

20 km fra Reykjavik fandt vi et sted til vores telt. I en lavaørken med spredte øer af blå 
lupiner og lyden af ukendte fugle. Det var da bedre end et hotel - og sikke en 
fødselsdag! 
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Kulusuk 
Torsdag d. 28. juni 
Der blev ingen morgenafgang til Kulusuk. Stadig på grund af tåge, så dagturisterne 
kunne gå igen. Iceland Air arrangerer dagsture til Kulusuk. I deres reklame kunne vi 
læse at ”vi ser os om i landsbyen og det omkringliggende område, møder de venlige 
Inuitter, lærer om deres sædvaner og traditioner  og oplever en livsform, der er baseret 
på traditionelle metoder overleveret fra  generation til generation gennem århundreder”. 
8 timer for ca.3000Dkr. 

Vi andre ventede videre og fik sludret med et par yngre tyskere fra Trabant. De skulle 
besøge Tasiilaq et par dage. Kl. 13.30 blev vi kørt til Keflavik og lettede kl. 14.30 i en 
Fokker. 

Turen varer to timer. Det var skyfrit, så vi kunne se storisen ligge i et kilometer bredt 
bælte langs den grå klippekyst, grå og hvide fjelde og den hvide indlandsis. Et syn der 
nok kunne få én til at tabe pusten.  

I Kulusuk lufthavn købte vi nogle toldfri Tuborg dåseøl og mens vi ventede på vores 
bagage, fandt Rasmus os. Rasmus er 12 år og hans forældre, Michael og Mette, var 
vores kontaktfamilie i Kulusuk. Det tog sin tid med bagagen, for der manglede to 
rygsække. Da det stod klart, at de ikke var kommet med til Grønland, ringede Rasmus 
efter bygdebutikkens bil, der hentede vores ting. Gert ved skranken lovede at kontakte 
os om de forsvundne sække.  

Vi gik de to km til bygden, fik hilst på Mette og Michael, Line på 9 år og Casper på 3, 
og flyttede ind i et nymalet blåt hus i den modsatte ende af bygden. Hus nr. 235. Alle 
huse har et nummer, men der er vist ingen nummerorden. Der var to rum i det Blå Hus, 
fire sovepladser i det ene, spisebord og køkken i det andet samt lokum. Der var ikke 
elektricitet. Et stearinlys på lokum og den lyse nat gjorde såmænd også strøm 
overflødig. Der var et flaskegaskomfur og en varmeovn til petroleum. Vandet skulle 
hentes i en 25 liters dunk nede ved skolen Det blev straks et job for drengene. Vi havde 
udsigt til hele bygden, fjord og fjelde. 

Ved nabohuset holdt fire halvstore hvalpe til. De ville gerne kæles. Og bide i snørebånd. 
Diegivende hunde og hvalpe under en vis alder må gå løse. Alle andre hunde skal være 
tøjrede eller gå på hundeøer. Der er en undtagelse mere, læste vi senere. Hvis det er 
stormvejr må hundene løsnes, så de har en chance for at finde læ.  

Ved aftensmaden hos Mette og Michael fik vi besked om, at alle rygsække var fundet, 
også den hos Anna på Island. De store rygsække ville komme til Kulusuk næste dag. 
Sikke et held. De indeholdt Niels’ og Asks sovepose og alt deres tøj. Fløde, melon og 
tomater til Mette og Michael havde klaret turen fint.  

Rasmus tog Ask og Esben ud at hilse på familiens 16 slædehunde. De to yngste, Zeus 
og Sigurd, hvalpe fra i fjor, var både legesyge og kælne. Man går normalt ikke hen til 
tøjrede hunde, Zeus og Sigurd var en undtagelse. 

Vi fik en masse praktiske oplysninger den aften. Lokumsspanden bliver tømt tre gange 
om ugen. Kommunens folk går ind og henter den. Affaldssækken skal vi derimod sætte 
uden for døren to gange om ugen.  

Ask og Niels lånte soveposer og vi gik hjem til det Blå Hus.  

Inden vi gik i seng blandede vi tørmælk til morgenmadens müesli. Brugsanvisningen 
var på grønlandsk og det klumpede.  
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Fredag d. 29.6 
Vi sov godt, selvom det var lyst hele natten og ingen gardiner. Vi blev hjulpet lidt af 
tidsforskellen. To timer imellem Danmark og Island og to timer mellem Island og 
Grønland. Müesli med klumpet pulvermælk er godt for sult. Mette er 
stationssygeplejerske og arbejdede  på stationen kl. 9-13 de fleste hverdage. Udover det 
skiftes hun og en sundhedsarbejder til at have vagt fra egen telefon. Sundhedsarbejderen 
var i strejke, så Mette havde vagt hele tiden. Stationen lå lige ved siden af huset og 
Anne Marie var på rundvisning. Det var meget spændende at høre om denne 
arbejdsplads. Mette fungerede nærmest som en blanding af sundhedsplejerske, 
praktiserende læge, skadestue og apotek og havde mulighed for telefonisk hjælp fra 
sygehuset i Tasiilaq døgnet rundt.  

Niels, Esben og Ask gik en tur i bygden, var inde i servicehuset, som indeholdt 
værksted, vaskeri og brusebade. Kirken blev besøgt og vi løb ind i en flok turister, der 
skulle se trommedansoptræden. En pinlig og talentløs affære. Og så  kom  rygsækkene. 

Vi spiste frokost udenfor Mette og Michaels hus i solskin og korte ærmer. Bagefter fik 
Zeus og Sigurd deres slædeseler på og en lang snor med en pind på tværs så man kan 
holde med begge hænder. Rasmus forklarede, at når man løber efter en slædehund så 
behøver man ikke at sætte fra; man skal bare løfte benene. Ask, Esben og Rasmus fløj af 
sted. De tilbagelagde 12 km, mente de, og noget af turen var i et meget vådt terræn. De 
var både våde, svedige og glade da kom flyvende retur. Imens gik  Niels og Anne Marie 
tur med Line som vejviser. Vi så en nedlagt fiskefabrik lige uden for bygden. Den var 
bygget i 70-erne og var næsten ikke blevet brugt. Der var også et imponerende stort 
tørrestativ af granrafter. Overalt var der smukt. Stejle fjelde, fjord, gletsjer, vandløb, 
blomster, is og himmel; det hele kunne vi se og nyde, både i bygden og når vi gik tur  

Til aftensmad fik vi hakkebøf med flødesovs og dybfrostkartofler og aftenen forløb på 
hyggeligste vis med at se fotografier fra vinterens hundeslædeture, sludre og spise slik. 

Lørdag d. 30.6. 
Michael og Mette har ikke båd. Men de har en aftale med Bent om at låne hans båd mod 
betaling. Bent arbejder i KNI og er nabo til det Blå hus, hvor vi sover.  

Lørdag sejlede vi en tur med Michael, Rasmus og Line ud i fjorden. Der var en del 
skosser lige omkring havnen. Skosser er meget små isbjerge. Vi sejlede til 
Qearnertivartivit. Det er en bygd, der er blevet forladt for nylig; der var tv-antenne på et 
af husene. Bygdens generator var anbragt i ruinerne fra en tørvehytte. Vi plukkede  
rosenrod, der har en gul blomst. Både blomst, blade og rod er spiselig lige på stedet og 
kan også syltes på en eller anden måde. 

Senere handlede vi müesli og juice i butikken. Der var ret tomt. Årets første forsyninger 
var endnu ikke kommet. Når isen tillader det, sejler Landsskibet fra Ålborg til Tasiilaq 
og har bygdeskibet  lige efter sig. Bygdeskibet er i Island om vinteren og sejler mellem 
bygderne om sommeren både med mennesker og varer. Vi nåede også at gå en tur om 
eftermiddagen. Forbi vandsøen, hvorfra bygden får sit drikkevand, og ud til 
fodboldbanen. Senere lavede Niels og Anne Marie aftensmad. Ask, Esben og Rasmus 
spillede fodbold med 6-7 andre drenge og de voksne sad på udsigtsklippen ovenfor 
huset, fik en whisky og snakkede; blandt andet om nogle af Grønlands mange 
dilemmaer. Den nat sov de tre store drenge i telt på klippen imellem de 16 tøjrede 
hunde.  

Søndag d. 1.7. 
Vi smurte madpakker hos Michael og Mette. Mette havde stadig vagt og blev hjemme 
sammen med Casper. Vi andre gik langs kysten mod syd. Sigurd og Zeus var også med 
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og kunne løbe løs, da vi var uden for bygden. Vi så flere tørvehytteruiner og på en ø ud 
for kysten kunne vi se Bents svigerforældres sommerboplads.  

På sydspidsen af Kulusuk ø er et højt punkt, hvor der engang lå en radarstation og hvor 
der nu er telefon-antenne. Der var lunt og rart på læsiden af toppen og en flot udsigt ud 
over havet, isen og Ammassalik ø 50 km borte. Det så ud til at havisen lå i et 30 km  
tykt bælte langs kysten. Fra toppen og ned var der grusvej. Turen ned var kold. Det 
blæste og vi var på nordsiden og vi var alle ret trætte, da vi kom hjem. 

Efter aftensmad var vi i bad på sygeplejestationen alle fire. Bent, bådens ejer, kom til 
kaffe. Vi kunne forstå, at han ville købe en computer for de penge han tjente ved at leje 
båd til Michael. Han fortalte også at hans svigerforældre tørrede sælkød ude på 
sommerbopladsen. Det skal passes mens det tørre. Vendes og have fjernet flueæg. 
Drengene gik tidligt hjem til det Blå hus og vi voksne så en film lavet af Knud 
Rasmussen i 1935. Den hed Palos brudefærd og viste livet i dette område. Kajakker, 
harpuner, konebåde og traditioner. Da Niels og Anne Marie gik hjem ved midnatstid, 
var Ask på vej efter vand. Han og Esben havde hygget sig med solbærsuppe og back-
gammon og nu skulle der laves tørmælk. Den klumper ikke mere. Den skal nemlig røres 
op i lunkent vand i stedet for varmt vand. Ved 1.30-tiden børstede vi tænder uden for 
huset. Niels satte koppen med vand fra sig, og én af de halvstore hvalpe drak af den. 

Mandag den 2.7. 
Vi startede dagen med tur gennem bygden ad nye veje.  Forbi et par gynger og hen til 
”dumpen”, der er det sted, hvor alt affald køres hen. Der er et ganske lille 
forbrændingsanlæg, så de daglige affaldssække kan brændes. Der er meget affald alle 
vegne. Glasskår, øldåser, chipsposer af alufolie og alt muligt andet. Og tingene 
forsvinder ikke i vegetation. De ligger derimod som skrigende kontrast til al den 
smukke natur.  

Der er en kraftig lugt overalt i bygden. Lugten af hunde og sælspæk, der ligger i solen. 
Vi  købte frokost i KNI og spiste den nede på den lille kaj. KNI er navnet på butikken. 
Tidligere hed den KGH. Forinden havde vi været hjemme ved det Blå Hus og hente 
fiskestænger og termokaffe; nu skulle vi nemlig på fisketur med Rasmus. 

Vi fik fire ørreder og to rødfisk til aftensmad. Ørrederne fik vi, fordi Ask og Niels hjalp 
en ældre mand med hans garn. Og rødfiskene, fordi Niels’ fiskeoptimisme var sparsom, 
da vi tidligere på dagen var i KNI. 

Rasmus havde snakket med deres islandske naboer. De havde lige købt nogle gule  
kajakker, der skulle bruges til udlejning. Vi blev inviteret til prøvesejlads på en sø bag 
skolen. Det var ret sjovt. 

Vi hyggede os hos Michael og Mette med irsk kaffe og snakken.  

Vi lånte en trankia som erstatning for de konfiskerede gasblus og fik også et par poser 
nødproviant med, så vi kunne klare os selv i et døgns tid. Anne Marie sendte e-mail til 
venner og bekendte og drengene tegnede bagefter på computeren. Fire-fem børn om 
skærmen og masser af grin. 

Da vi gik hjem ved 0.30-tiden var himlen rosa og fjorden belagt med en ganske tynd 
hinde af ny is. 

Tirsdag d. 3.7. 
Dagens plan var at sejle til Tiniteqilaaq. Vi drog af sted i Bents båd . Der var meget is i 
fjorden og da vi var nået ca. halvvejs og skulle dreje til venstre af en ”sidefjord”, var der 
helt lukket. Vi var nødt til at vende om. Vi var i land på en sandstrand. Den blev kaldt 
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Lilledanmark og sandet var varmt at sidde på.  

Tilbage i Kulusuk måtte al bagagen op i det Blå Hus igen. Vi drak kaffe på klippen og 
snakkede med hvalpene. Den sorte havde fået en skramme ved øjet. Den havde nok 
været op at slås. 

Vores ene nabo travede af sted op over fjeldet bag bygden med riffel over skulderen. 
Måske efter ryper?  

Niels og Anne Marie var en tur på kajen. Der var nok 10 sæler bundet fast nede i det 
kolde vand. Der lå en bunke tørret sælkød, der lige var bragt hjem fra en 
sommerboplads. Vi fik lov at rive et stykke af. Det er næsten sort og smager dejligt. 

Bygden er halvtom. Mange tager på besøg i andre bygder eller tager til en 
sommerboplads. 

Bent var forbi. Det bliver nok muligt at sejle til Tiniteqilaaq onsdag, mente han. Det har 
vist heller ikke været muligt at sejle til Tasiilaq i dag. Søndenvind har blæst havis ind i 
fjordene. Drengene fik sig en kajaktur mere. Esben styrede bedst i strømpesokker. 

Vi var tilbage i det Blå Hus ved 22-tiden og drak juice med sidste salgsdag i februar og 
en enkelt whisky. Fænomenet ”sidste salgsdag” eksisterer i øvrigt ikke her, selvom det 
står på varen.  

Udsigten over fjorden og isen er anderledes til aften. Det er overskyet og så bliver isen 
blå. 

Tiniteqilaaq 
Onsdag den 4.7. 
Vi havde aftalt med Michael at mødes på havnen ved middagstid, så vi sov længe og 
pakkede os sammen endnu engang. Bagagen kom udenfor at stå, imens vi fejede - og 
vupti - en hundehvalp i en sportstaske. Der lå nemlig en pose frikadeller, som straks 
blev åbnet og alle deller ædt. 

Der var ikke meget is i fjorden, så der kunne sejles hurtigt. Rasmus var med og alle var i 
det varme tøj med vindtæt yderst. Alligevel var det koldt. Det var lidt overskyet og så 
bliver det en del koldere.  

Vi var i Tiniteqilaaq på ca.2 timer. Vejen fra havnen og op gennem byen var smal og 
stejl. Vi fandt Roberts hus, men Robert var ikke hjemme. Der var nogle børn og lidt 
efter kom et par mænd, hvor den ene var Roberts søn, Hans. Vi blev anbragt i stuen og 
Hans og hans kammerat var i køkkenet. Lidt efter serverede han te og brød. Nogle 
småpiger fnisede oppe ovenpå og kunne stikke hovedet ned gennem et hul i loftet over 
petroleumsovnen. Der var nok at se på i stuen. Over ovnen hang et tørrestativ. På 
væggene hang fotografier, attester og ure. På hylderne stod plastikblomster i alle farver. 
Der var lyst og rent og lunt. Vi havde dog allerede fået varmen af turen op med al vores 
bagage.  

Så kom Robert hjem. Han havde torsk, ørreder og ulke med og satte sig på en kælk uden 
for huset og gav sig til at gøre fisk i stand. Vi fik hilst på samtidig og kiggede på, mens 
torskene blev renset og puttet i en gryde og de mindste ørreder blev udbenet og hængt til 
tørre. Den store ørred blev ikke renset, men blot skåret i fire stykker og lagt i en anden 
gryde. 

Robert snakkede og fortalte. Han var god til at forklare sig uden at kunne så meget 
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dansk. Han havde rejst i mange lande som trommedanser, han havde fem sønner, han 
underviste på skolen et par gange om ugen i grønlandsk tradition. 

Det tog os nogle dage at hitte ud af hvordan det hang sammen med alle børnene i huset. 
Vittus 14 år, Margrethe 9 år og Julianna 8 år var Hans’ børn. Julianna og Hans boede i 
et hus lige i nærheden og var meget hos Robert. Vittus og Margrethe boede fast hos 
Robert. Karoline 9 år var vist nok barnebarn og på ferie hos Robert, det samme gjaldt 
Villy 13 år. 

Der blev serveret aftensmad i køkkenet og spist på skift. Vi kunne spise fire - syv ad 
gangen. Denne første aften fik vi hvalros kogt sammen med lille smule ris. Vi gjorde os 
meget umage med at skære og gnave alt kødet af knoglerne, og vi var ret sikre på at det 
var fin gæstemad i anledning af, at vi var kommet. Efter måltidet blev Anne Marie sat 
ind i køkkenarbejdet. Der skulle hentes vand til opvask fra spanden uden for køkkenet, 
det skulle varmes i kedlen, vaskes op, tørres af og vandet blev kastet ud af vinduet. Ud 
af samme vindue røg fiskeben og hvalrosknogler. Hundene nedenfor kunne godt se 
forskel på opvaskebaljen og en tallerken ben.  

Aftenen gik med backgammon, te og TV i stuen. Vi fik også båret vores sager op på det 
ene af  loftværelserne. Det var tydeligvis nogle børns rum; der var faktisk ikke bart gulv 
at se. Legetøj, tøj, skoletaskeindhold, soveposer, puder og meget mere lå over det hele. 
Vi besluttede at beholde alle vores ting i rygsække og tasker, undtagen når vi skulle 
sove. Så fyldte vores bunke ikke mere, end at værelsets ejere kunne være der også. Og 
vi fik ryddet så meget gulv, at der kunne ligge fire underlag. 

Klokken 22.40 lå vi på stribe med solskin ind ad vinduet. Vi turde ikke åbne det særlig 
meget, det så skrøbeligt ud. Der var meget lydt, men vi lå og hviskede og var vist ret 
trætte.   

Torsdag d. 5.7. 
Til morgenmad var der rugbrød med margarine og honning samt te i en 1½ liters 
pumpekande. Bagefter fandt vi tandbørsterne frem. Det gav opmærksomhed. Margrethe 
og Julianna fik også fundet deres frem og det skete vist ikke hver dag. 

Vores første opgave var at hente 70 liter benzin og en flaske motorolie. Vi skulle have 
dunke med, tre 25 liters dunke. Vi gjorde flere forsøg, før vi fik den rigtige slags 
motorolie.  

Vi fandt ned i Roberts jolle med hver en rygsæk med ekstra tøj. Vi havde fået det råd 
altid at tage meget varmt tøj med uanset hvor lidt den grønlandske fanger havde på, for 
der er ikke meget sjov ved en tur, hvis man bare fryser. 

Vi sejlede hen til det sted, hvor Robert havde sit ene garn. Der var nok 3 fisk i garnet. 
De fik lov at sidde til vi skulle tilbage. Lidt længere væk var der endnu et garn. Vi blev 
sat af på kysten og Robert røgtede garnet hængende på maven ud over forstavnen. 8-10 
fisk var der. Ulke, torsk og ørreder. Vi sejlede videre i dejligt solskinsvejr og gik i land i 
en bugt. Robert sagde, at han havde glemt rugbrødet så vi skulle bare have te. Niels og 
drengene gik op til et lille vandfald og fyldte to 10-liters dunke med vand. Robert kogte 
en kedel vand på primus og tilsatte et brev medova. Da vi alle havde fået en kop te, blev 
der fyldt mere vand på, det hele fik et lille opkog og så var der en kop mere til hver. Vi 
aftalte et tidspunkt at mødes igen, Robert sejlede og vi andre gik en tur.  

På sejlturen tilbage røgtede Robert det første garn. Der var nu 8 fisk. Da vi kom hjem, 
blev de gjort i stand. Torskene blev befriet for gæller og indvolde, skåret i fire stykker 
og lagt i gryden med leveren, vand og salt. De store ørreder blev skåret i tre-fire stykker 
og kom i gryden med alle indvolde i. De små ørreder blev skåret i to fileter, der hang 
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sammen i hovedet og hængt til tørre. "Ulk smager godt", sagde Robert og dem fik 
hundene. Robert havde hunde sammen med Hans. De stod bundet hele vejen rundt om 
huset og var meget magre.  

I køkkenet bad Robert diskret Anne Marie sige til Niels, at i morgen ville han gerne 
have nogle penge. Sidst på dagen kom der gæster. To af Roberts sønner med koner og 
børn. De havde ørreder med fra turen, fanget på krog. Og brød, leverpostej og kaffe. De 
boede i Tasiilaq. Det var ikke lige til at hitte rede på hvordan alle de mennesker hang 
sammen, men stemningen var god, der blev grinet meget. Det er godt at grine når det er 
vanskeligt at snakke. Der blev spist i hold i en uendelighed og vi fik styr på hvordan 
man gør efter måltidet hos Robert. Man spiser sin mad, tømmer ben ud til hundene, 
vasker hænder i baljen uden for køkkendøren, tørre hænderne i det rigtige håndklæde 
(det andet er til ansigtet) og går ind til Robert og siger tak for mad. Baljen med vand 
kommer meget hurtigt til at se ulækker ud. Det står een frit for at skifte vandet tit.  

De, der ikke spiste, sad i stuen og snakkede, drak te og kaffe. TV, radio, videofilm og 
nintendo 64 leverede en lind strøm af lyd. På et tidspunkt var vores støvler væk. De var 
lagt ud på lokumsgulvet for at give lidt plads i gangen. Lokummet var ganske lille med 
en stor lugt. Brættet var polstret med en stump gulvtæppe, der sikkert har gjort gavn i 
frostvejr, men ville have givet enhver sundhedsmyndighed kuldegysninger. Vi bruger 
den store natur så meget vi kan.   

Niels kradser en del i næsen. Det er ikke et soveværelse for allergikere, vi sover i. Der 
er tæppe på gulvet, men der er vist ikke en støvsuger i huset. 

En del af gæsterne overnattede i Roberts stue; vi kravlede ovenpå og lå igen der i 
poserne,  med sol ind ad vinduet og hviskede om dagens oplevelser og prøvede at få styr 
på hvem der er i familie med hvem på hvilken måde. 

Fredag d. 6.7. 
En kaotisk morgen. Køkkenet var fuldt af de overnattende gæster, og så var det i dag 
Roberts hjemmehjælper kom. Hun vaskede gulvet i hele nederste etage. Robert var 
sejlet, måske ud til garnene, så Niels kunne ikke give ham penge. Aftalen var, at vi 
skulle klare os selv i dag. I KNI handlede vi til frokost. Der var ingen brød, så det blev 
kiks, æblegrød og makrel i tomat. Man kunne ikke betale med hverken visadankort eller 
almindeligt dankort, så vi måtte på posthuset at hæve penge. Der duede kortene heller 
ikke, så der blev lavet en eller anden form for udbetaling. Det var ikke noget der skete 
hver dag.  

Vi gik op over fjeldet bag bygden og fik udsigten over isfjorden. Vi fulgte en 
vandledning lidt af vejen. Den sluttede i en smeltevandssø og var forbundet til en 
pumpe, der stod ved bredden. Der var mange små vandløb med iskoldt vand og småsøer 
med noget varmere vand og undervejs fik vi vasket os her og der. Til den søde frokost 
nød vi 3 medbragte dåsetuborg og alle steder var vandet dejligt at drikke. Vi var på tur 
hele dagen. Hjemme igen fik vi serveret en stor ørred på to tallerkener til os fire. Det er 
rart at spise fisk med fingrene, det må være den helt rigtige måde for børn at spise fisk 
på. Man har vældig god føling med, hvad der er ben og hvad der er fisk. Og smagen af 
så nyfanget fisk er helt vidunderlig! Robert gav Niels besked fra postkontoret om at 
kontakte dem mandag. Der var problemer med det, at hæve penge. 

Hans, Vittus og Villy kom hjem med jollen og tre sæler. Robert gjorde den ene i stand 
med os som tilskuere. Han brugte en almindelig kniv, ikke en ulu. Og sleb den med en  
trekantfil. Og fik forklaret os at når vi kom hjem til Danmark, så måtte vi godt købe en 
ny fil og sende til ham. Sikke et spæklag, og kulsort kød. Robert pjattede med drengene 
om sælkød. Vi forstod ikke helt præcis hvad det gik ud på, men der må ske et eller andet 
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med potensen, når mænd spiser sæl. Så spiste vi igen. Kogt sæl, det var rigtig godt. Igen 
foregik det i hold, og alle spiser hurtigt, så de næste kan komme til. 

Niels og Robert drak te imens Anne Marie vaskede op og Esben tørrede af. Og Niels fik 
en tandstik af Robert. Knurhår fra en klapmyds!  

Robert fik 500 kr, betalte straks 30 kr. til Hans og sendte Vittus af sted efter sodavand 
til børnene.  

Robert skrev en plan for de næste dage til os, med navne på de steder han ville sejle os 
til. Robert sagde om sig selv at han var en gammel mand. Han var træt. Havde astmatisk 
vejrtrækning og ondt i skulderen. Gigt, sagde han og man kunne se, at musklerne på 
højre skulderblad var alt for små.  

Niels spurgte om der var dansemik i bygden og det var der netop fredag aften. Robert 
gik ikke til dansemik og på hans kropssprog vurderede vi, at vi heller ikke skulle til 
dansemik. 

Lørdag d. 7.7. 
Vi var oppe klokken 8, der var rugbrød og te. Robert gik og handlede og sejlede ud til 
sine garn. Tre fisk. Hans skar de to andre sæler op. Kødet blev lagt ind i et af de mange 
skure ude i den indhegnede plads. Pladsen var en mellemting mellem gårdsplads og 
veranda. Der lå mange ting. Baljer og spande, gummihandsker, plastikposer, værktøj, 
fiskeindvolde i og udenfor baljer, en balje med døde ulke, en påhængsmotor. Der var 
mange små skure, i et af dem stod en fryser. Der var brædder at gå på over det hele, 
repareret flere steder med nogle plader. Der var fisketørrestativ, en lille glasfiberkajak, 
en flagstang og gynger til småpigerne.  

Klokken 10 startede vi sejltur på isfjorden. Vi var i land flere steder. Det første sted så 
vi resterne af en tørvehytte og et lille skur til at søge ly i. Mens vi kiggede på det, 
sejlede Robert ud igen. Han havde set en sæl; vi andre så ingenting. 

Det næste sted var en meget stor, nedlagt boplads fra 1700-tallet. Der var rester efter 8 
store tørvehytter og Robert sagde, at der havde levet meget stærke folk, som havde 
fanget mange hvaler. Et sted lå nogle sten og dannede en kajaks form. Der kunne et barn 
sidde og lege "sejle kajak". Det var et meget smukt sted. Fladt med en elv tæt på og igen  
havde vi det fineste solskin og næsten ingen vind. Ask og Esben fik hver en lille knogle 
til at gemme i lommen. Om den vil give dem det gamle folks styrke, er ikke til at vide. 
Et eller andet skal den nok gøre godt for. Vi spiste frokost på en klippe. Kold, kogt sæl, 
te og mariekiks med margarine og syltetøj. Der var rigtig meget is i fjorden nogle 
steder. Robert sejlede tæt på. Det var havblik og vi holdt udkig efter sæler. Der lå riffel 
og jagtgevær klar i båden. Robert sang. Grønlandske sange og ind i mellem melodier vi 
andre kunne nynne med på. Vi så islom, tejst og mallemuk. 

Vi var hjemme igen ved firetiden og spiste sæl med ris. Robert spiste karry og 
hvidløgspeber på. Julianna var lidt sløj og havde vist feber. Karoline kom og sagde 
farvel, hun skulle sejle hjem, vi fandt ikke ud af med hvem. Esben og Ask gik med 
Vittus og Villy ud at spille fodbold. Niels og Anne Marie gik en tur. Kirkegården er 
indhegnet og ved siden af står tre store kister beregnet til midlertidig hvile, når folk dør 
om vinteren. Vi mødte  Margrethe med en stor pose muslinger, som hun havde samlet. 
Og da vi senere kom hjem, sad Robert i køkkenet med alle muslingerne i en balje vand 
og spiste dem rå. Han  trykkede muslingens skaller lidt skævt sammen, og kunne så 
lirke den op med en halv skal og skrabe kødet ud. Vi blev inviteret med ved baljen. De 
smagte OK, men har en bedre konsistens efter kogning, skulle vi mene. Margrethe var 
ved at vaske hår i baljen uden for køkkenet. Julianna og Robert  havde også 'badet' og 
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Julianna havde nyflettet hår. Anne Marie fik fornøjelsen af at flette Margrethes hår. Det 
skulle flettes helt ud i enden, og den sidste tjavs skulle bukkes ind i elastikken. 
Margrethe bruger briller. +4. Stængerne er for lange, så for det meste kigger hun over 
glassene. Den ene næsedims er faldet af og i stedet er der limet et lille stykke træ fast.  

Vi så Politiskolen 4 alle sammen. Og TV-avisen fra DR1. Der er hedebølge hjemme. Vi 
fik Robert til at tegne hvor meget af en sæl der stikker op af vandet, når den ånder. Den 
stikker hele hovedet op og har periskopfacon. Når så den dykker, vender den sig om på 
ryggen og svømmer med maven op. 

Robert hører kassettebånd, når vi alle er gået i seng. Grønlandsk korsang.    

Søndag d. 8.7. 
Te og kiks til morgenmad. Robert hentede 3 fisk i garnene, og klokken 9 var vi alle klar 
til afgang. Vi så flere tørvehytter, altså resterne, og vi holdt skarpt udkig efter sæler. De 
holder åbenbart mest til i havet på denne årstid, vi så ikke nogle, til trods for at vi ved 
mere om hvad vi skal kigge efter nu. Vi så mange mallemukker. Robert snakkede til 
dem, når de fløj forbi. Vejret var igen godt, med høj blå himmel og ingen vind. Ind 
imellem kunne vi høre et isbjerg knække med en lyd som torden. Robert er god til at 
kommunikere uden ord. Han pjattede særligt med Ask. Og sang - i skovens dybe stille 
ro og o come all ye faithfull - på grønlandsk. Vi mødte en enkelt båd på turen. Mand, 
kone og halvvoksen datter. Robert talte lidt med dem, de havde skudt en sæl. Vi var i 
land på en lille ø lige ud for Tiniteqilaaq og så endnu en tørvehytteruin. Her havde 
Roberts farfar boet. 

Da vi kom hjem, viste det sig, at det var Roberts nærmeste naboer vi havde mødt på 
fjorden. Datteren var ved at gøre sæl nummer to i stand, og konen var ved at skrabe 
spækket af det første skind. Hun brugte en ulu og man kunne se, at den var meget skarp.  

Vi spiste tørret laks og ammasætter i Roberts indhegning. Og tørret sæltarm. Nogle af 
de tørrede fisk blev hentet frem fra fryseren og var ikke helt så tørre. Robert spiste rub 
og stub, der var mange vitaminer i, sagde han. Indvoldene var meget stærke i smagen, 
så nogle af os andre fik listet noget af det mørke inden i, ud over hegnet. Hundene 
kunne vel også have brug for lidt vitaminer. Særligt de tørrede ørreder smager meget 
godt.   

Spisningen fortsatte i køkkenet. Kogt sæl, kogt torsk, kogt ørred og resten af de rå 
muslinger. Der blev lavet mad på gaskomfuret, men der stod også et ringkomfur til 
koksfyring. Og der lå koks i kassen, så nogle gange blev det brugt. Der var køkkenbord 
med skabe under langs den ene væg og et lille spisebord med voksdug og en bænk. 
Bænken kunne forsvinde ind under spisebordet, når den ikke var i brug. Opvasken blev 
klaret. Der skal planlægges afskyl og vask på en anden måde, når der hverken er 
vandhane eller afløb. Og Anne Marie påtog sig en anden kvinderolle. Serverede te med 
to skefulde sukker for Robert i lænestolen. Robert fortsatte med at pjatte med Ask, og 
Ask var god til at give igen på en helt tilpas måde. "Kammak" sagde Robert og gik til 
angreb på Ask med kilde-attitude. Kammerat, betyder det. Man kan godt forestille sig 
Robert danse trommedans. Han kan gå langsomt hen over gulvet med ludende skuldre 
og svingende arme og en mimik, så man må grine. 

Hans sejlede ud i jollen og kom tilbage fire timer senere med en sæl. 

Vi fire gik aftentur, sad på en klippe i solen, spillede dam, læste og tegnede med 
Margrethe. Da vi kom tilbage, lagde vi mærke til at Robert havde hejst det grønlandske 
flag. 

Esben og Ask blev ude og spillede fodbold. Senere spillede Robert og Ask ”dam”. Der 
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gælder andre regler her. Spillet hedder tammu, udtales dammu. Robert har spillet det i 
mange år. Det er mere avanceret end dam. Et andet spil Ask og Esben fik lært af Villy 
og Vittus hedder aammaqqaamut. Det betyder spæk. Det spilles også med dambrikker, 
men nu må brikkerne endnu mere.  

Klokken 22 lå vi igen og hviskede i solskin.  

Mandag d. 9.7. 
Vi kunne godt mærke i vores maver at kosten var noget anderledes end hvad vi er vant 
til. Mariekiks, sæl og fisk. Stort set ingen fibre, vel nærmest astronautkost. Vi købte en 
dunk benzin mere og KNI's sidste pose pandekagemel og en rulle kiks. Roberts plan 
var, at Niels, Villy og han skulle sejle til Tasiilaq at handle. Denne tur blev dog aflyst på 
grund af vejret. Det regnede og blæste så i stedet bagte vi pandekager til alle. Altså 
Hans, Julianna, Margrethe, Villy, Vittus, Robert og os fire. Det gav noget os, hvilket fik 
Vittus til at åbne vinduet i vores værelse helt. Og det var jo dejligt. Det havde vi ikke 
turdet, men det holdt godt nok og vi kunne se frem til lidt mere luft om natten. Robert 
gik til KNI og købte kiks og pebernødder. Vi drak te og spiste kold fisk fra i går.  

Der var gang i den kommunale oprydning i byen. Der blev revet skidt sammen alle 
vegne og det pyntede rigtig meget!  

Midt i bygden lå servicehuset. Vi købte os et bad, 10 kr. pr. næse. Det var dejligt. Der 
var også vaskeri. Vi havde ikke bestilt vasketid, men fik alligevel vores tøj i to 
maskiner. 90 kr. inkl. tørretumbler. Vi kunne sidde og drikke en kop kaffe til og kigge i 
forskellige blade. En telefonbog lå der også, 29 numre i Tiniteqilaaq. Der var også et 
værksted, hvor nogle mænd stod og bankede skævhederne på deres 
påhængsmotorskruer lige igen. Vi så en skrue i KNI-en  i Kulusuk. Den kostede 8000 
kr.! Roberts nabokone forlod et andet rum, og der inde hang gårsdagens skind spændt 
ud i en ramme.  

Vittus var ved at bage da vi kom retur. Mel, vand, sukker og bagepulver i velsmurt 
bradepande.  

Vi fik en snak med Robert om vores betaling. Villy hjalp til. Og vi enedes om en ny 
pris. Vi skulle betale 4500kr. samt hvad vi brugte af benzin. Robert fik også sagt, at det 
var ham, der sørgede for maden. Det handlede muligvis om gårsdagens pandekager. Det 
er svært at vide og vanskeligt at spørge om, når det fælles sprog er sparsomt. 

Til aften spiste vi sæl og resten af aftenen bankede Robert drengene på skift i tammu - 
dam.   

Roberts stue er stor og lys. Der er to vinduer med udsigt over isfjorden og et modsat, 
med udsigt til hunde på en klippe og byens store vandbeholder. Der er fire lænestole, en 
sofa og sofabord og reoler langs væggene. Der står nips og pynt. På væggene hænger 
diverse attester, diplomer, billeder og fotografier. I skabe og skuffer er Roberts og 
børnenes tøj, håndklæder og shampo. Der står fjernsyn, video og telefon. Og fire 
klapstole i et hjørne.   

Tirsdag d. 10.7. 
Vittus hjemmebagte brød til morgenmad. Hjemmehjælpen vaskede gulv igen, og tog 
den smule opvask der stod tilbage fra i går. Vi gik en morgentur. Tæt ved boede syv 
hvalpe. Når man kløede dem på brystet blev de helt tomme i øjnene og kunne næsten 
ikke stå på benene af bare nydelse. Det er det et andet liv at være slædehund i 
Tiniteqilaaq end at være kælehund i Danmark. De er lænkede og får ikke meget mad om 
sommeren. Hundenes berettigelse er, at trække slæde om vinteren.  
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Dagens sejlads gik ind i Sermilikfjorden. Vejret var fint igen og der blev tættere 
imellem isbjergene jo længere vi kom ind i fjorden. Isbjergene er indlandsis, der bliver 
presset ud i fjorden. Enkelte har striber af mudder og jord. Andre har furer og buler 
afhængigt af hvor meget klumpen har vendt sig og hvad der har været under vandet. I 
solskin er isen hvid, i skygge og overskyet vejr er den blålig. Vi sejlede hurtigt. Robert 
fik jollen til at plane og så gik det i zigzag i mellem isbjergene. Hele udstyret var i brug. 
Lange underbukser, regntøj, hue og vanter og alligevel var det koldt! Vi så flere 
småflokke af tejst så tæt på, at vi kunne se deres røde fødder.  

Målet var udmundingen af en elv, hvor Robert håbede vi kunne fange ørreder. Og der 
var mange, da vi kom. Vi kunne se dem fra båden i flokke. Vi fire blev sat i land med 
vores fiskegrej; Robert sejlede lidt ud og fiskede fra båden. Niels fangede en lille en, 
senere fangede Esben en større. Ask fik en stor på krogen. Men den sprang af igen. 
Robert skød i vandet et par gange. Han fangede fem-seks stykker. Et par mænd kom til i 
deres jolle, fangede en del fisk og sejlede igen. Det begyndte at blive meget lavvandet 
og vi kunne ikke se fiskene mere. Vi spiste kiks og drak te fra medbragt termokande. 
Mariekiks og Nilsi-kiks. Anne Marie blev kaldt Marie og Digestive-kiks kunne så 
passende opkaldes efter Niels. 

Aftensmaden var torsk og ørred af fælles fad. Villy og Vittus sejlede over og røgtede 
Roberts garn alene. Tre store torsk. Robert hjalp os med at finde de steder vi havde 
været på kortet. Han ringede til Tasiilaq og kunne fortælle, at man ikke kunne sejle 
dertil i øjeblikket. Der var for meget is.  

Vi gik aftentur på knolden over bygden. Margrethe og Julianna rendte med og på 
tilbageturen kunne de vise os helt nye hvalpe under en kasse. 

Ved 22-tiden blev der som vanligt lukket og låst. Og vi kunne nyde det åbne vindue 
med solskin. Man kunne høre børn lege. Havde vi boet for os selv, var vi ikke gået i 
seng endnu. Men nu bor vi her, vi er på besøg og husets regler gælder. 

Onsdag d. 11.7. 
Der lå morgenmad til os, da vi kom ned i køkkenet. En skive brød og tre kiks til hver. 
Robert og Vittus havde vaskedag, tøjet blev vasket i servicehuset og hængt til tørre ved 
huset. Anne Marie gik, på Roberts opfordring,  i gang med at gøre en stor, rød balje ren. 
En fed brun, belægning skulle skrabes af med en kniv og der skulle skures med 
sæbevand. Hvornår det skete sidst er ikke godt at vide; det er sikkert et rigtigt 
kvindejob.  

Niels gik på posthuset for at hæve flere penge. Det viste sig at koste 150kr. i gebyr at 
hæve penge på andet end et grønlandsk dankort, så vi må konstatere, at det er bedst at 
medbringe kontanter til Tiniteqilaaq. 

Vi sejlede ind i fjorden forbi Roberts garn og ind til en anden lakseelv. Vi gik i land 
med fiskestænger og lavede en aftale om, hvornår Robert kom igen. Her kunne vi godt 
have boet i telt et par dage. Der var ubeskriveligt smukt. Stedet hed Kuugarmiit og 
ligger øst for Tiniteqilaaq. Vi gik op langs elven, der blev til sø og elv og sø igen. Der 
var rigtig mange blomster og flere sommerfugle. Der duftede og der var lunt i solen. 
Der var også mange sultne myg, dem havde vi nu mødt mange steder. Vores 
myggebalsam viste sig at være nogenlunde effektiv, så vi blev ikke voldsomt generet. 
Vi hverken så, eller fangede, en eneste ørred, men nød duften i luften og smagen af det 
rene vand. Luften føles så ren, at det er som om man ikke behøver at trække vejret så tit. 
Det er sikkert ren indbildning, men en god følelse alligevel. Der, hvor vi var stået af 
jollen, var der til gengæld et værre svineri. Plastikposer, glasskår, øldåser. Kontrasten 
mellem renhed og svineri er larmende. 
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Robert røgtede garn på turen tilbage, 2 fisk. Senere på sommeren er fangsten bedre. 
Store skællaks, klapmyds, netside og sortside, fortalte Robert. 

Hjemme fik vi fisk, kiks og te. Vi gik aftentur ved femtiden og bryggede lidt på en 
farvelsang på en grønlandsk melodi. 

Niels og Robert afregnede, og enden blev 4500 kr. inkl. benzin. Robert havde gaver til 
os. En skyder til hver af drengene af to fugleknogler, der passede ind i hinanden. Skytset 
var tygget papir. Niels og Anne Marie fik en perledug. Blåt vand, hvid is og røde sæler.    

Torsdag d. 12.7. 
Vi sang vores afskedssang og fik sagt farvel og bye med knus og kram. Robert ville tage 
på heldagstur med de fire børn. De skulle sætte laksegarn op et godt sted. 

Vittus hentede Niels og Esbens næsten tørre ørreder ned fra stativet. Dem skulle vi have 
med. 

Nede på posthuset købte vi billetter til bygdeskibet. 270 kr. stykket. Vi skulle sejle ved 
tretiden, så der var tid til endnu en tur. KNI  havde stadig kiks og æblegrød, så frokosten 
var hjemme. Vi havde også et lille stykke ost fra Kulusuk. Det blev spist på creme 
crackers for variationens skyld. Vi gik langs isfjorden og nød igen bragende fra 
isbjergene. Nogle gange kunne man nå at se sprøjtet, når et stykke faldt i havet.  

Lige omkring husene i bygden er græs og fjeldsyre højere og der er mange mælkebøtter. 
Nogle steder var der helt gult af blomster. 

Ved et-tiden var vi ved havnen. Der var mange mennesker. Alle ventede på årets første 
skib. Lidt efter kom det og så blev der læsset af. En kran på skibet løftede paller over på 
den lille kaj. Sodavand, chips, øl, æbler, yougurt, leverpostej, bleer o.s.v. En mand fra 
KNI kørte frem og tilbage i mellem paller og butik, for straks at få de vigtigste varer ind 
på hylderne. Og chipsposer og sodavandsdåser fløj og trillede rundt i bygden. Ved 
femtiden var alle varer læsset af og vinterens tomme gasflasker ombord og vi sejlede. 
Der var kun to passagerer foruden os, og de kendte vist besætningen, de forsvandt i 
hvert fald. Vi havde agterstavnen og salonen for os selv. Det sidste stykke før Tasiilaq 
var på havet. Havisen er anderledes end isbjergene i fjorden. Havisen er flade isflager 
lavet af frossent havvand. Det gav nogle ordentlige bump, når skibet sejlede ind i små 
isflager. De store sejlede vi udenom. I solskin!  

Klokken 21 var vi fremme og på kajen stod Eli og hans datter, Heidi, og tog i mod os. I 
stedet for vandrehjemmet, var vi blevet tilbudt at låne et rækkehus, hvis ejer hed 
Thomas. Thomas var på ferie i Danmark. Vi havde forsøgt at få fat i Ole, museumsleder 
i Tasiilaq, tidligere på dagen. Vi skulle nemlig hente nøglen til Thomas' hus hos ham. 
Eli fulgte os til Oles hus, og Ole fulgte os til Thomas' hus, hvor vores første opgave var 
at vande potteplanter og fodre 5 små fisk. Vi spiste ris og dåsebøf og hørte Meatloaf på 
anlægget. 

Tasiilaq 
Fredag d. 13.7. 
Niels gik til bageren. Masser af brød, yougurt, ost, marmelade og Fitness. Der blev 
rumlen i maverne. Vi bevægede os ud i byen. 1500 mennesker bor her. Vi så det lille 
museum, der er indrettet i byens gamle kirke. Udenfor var der en restaureret konebåd, 
en kajak og stativet til et sommerboplads-telt. Der var også en tørvehytte, som vi  var 
inde i. Så måtte vi til bageren igen. Den lå nede ved havnen, så mens vi spiste brød og 
kager kunne vi følge med i det hele. To mænd kom ind med en jolle med fem sæler, 
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hvoraf de fire var store klapmydser. Ask og Esben hjalp med at slæbe dem op af båden 
og ad en rampe op til vejen. To klapmydser blev tøjret ned i vandet. Vi forhørte os om 
vi kunne købe noget kød. Det kunne vi godt, de ville køre hjem med de tre sæler og så 
komme tilbage og hente os. Den lille sæl kom på ladet, de to store fik en snor igennem 
underkæben og blev hægtet på anhængerkrogen og så kørte de på maven efter bilen. 
Klapmydsskind er ikke noget værd på denne årstid, fordi de fælder. De har nok vejet 2-
300 kg stykket. Lidt efter kom den ene mand tilbage og vi blev kørt op til hans hus og 
så hans kone partere sælen med ulu. De to mænd havde været på havet i fem timer for at 
fange fem sæler. De var alle skudt, mens de lå på en isflage og så er det ikke så tungt at 
trække dem ned i en båd. Vi købte ca. tre kilo kød. Noget var vist mørbrad, resten 
ribben. Manden anbefalede os at skære bøffer af det, der ikke var ribben og stege bløde 
løg til.  

Vi besøgte turistkontoret og talte med Aviaja, der gerne ville høre lidt om vores ophold i 
Tiniteqiilaq. I turistkontoret var der en afdeling med skindting og smykker af ben. 

Byens nye kirke var meget flot. Femkantet med spændende belysning, vægmalerier af 
Aka Høegh og en døbefont lavet af en drivtømmerrod. Vi fandt ud af hvor Eli boede, og 
gik på besøg. Vi kendte ikke adressen, men spurgte os lidt for. Det er en lille by! Elis 
kone, der også hedder Aviaja, havde travlt. Der skulle være fodboldstævne lørdag, og 
byens drengehold skulle kæmpe mod Kulusuk. Deres gule og blå tøj blev strøget og lagt 
sammen her i Elis stue. Eli og Aviaja talte begge dansk og skiftede ubesværet imellem 
grønlandsk og dansk. Vi fandt ud af, at det var Aviaja der havde hjulpet posthuset i 
Tiniteqilaaq med Niels' pengetransaktioner. Eli er leder af erhvervsskolen i Tasiilaq. I 
bygderne kan man gå i skole i 10 år inkl. børnehaveklasse. Herefter er al videre 
uddannelse enten i Tasiilaq eller vestkysten. Der er 31 kollegieboliger til store 
skolebørn fra bygderne. 

Vi spiste sælbøffer med bløde løg og ris. Bøfferne var vildt gode, helt møre. Thomas 
havde mange videofilm. Vi fandt Palos brudefærd og så den alle fire. Det var fint at se 
den efter alle tørvehytteruinerne og museet. Vi kunne oven i købet forstå en enkelt 
sætning: 'pasivi?' -  forstår du? Det sagde Robert tit. Bagefter så vi  "Lysets hjerte". En 
film der blev lavet på vestkysten for nok fem år siden. En meget smuk film om nogle af 
de problemer og dilemmaer der opstår, når et land bliver massivt påvirket af en ny og 
fremmed kultur.  

Lørdag d. 14.7. 
Vi nød brusebad, træk og slip og vaskemaskine. Vi gik rundt i byen, ind i alle butikker; 
der var en med fødevarer, en med tøj og en isenkræmmer. Sygehuset var en lang, lav, 
gul bygning. Lys og venlig. Husene er beklædt med træplader eller brædder ligesom i 
bygderne. Og malet i klare farver. Hvert hus sin farve. Byen virkede renere end 
bygderne, og husene var velholdte. Mange huse var ret nye. Vi læste senere, at i 1970-
erne blev Tasiilaq så ødelagt under en vinterstorm, at man havde overvejet at nedlægge 
byen. Vi var selvfølgelig også hos bageren. Og boghandelen, men der var lukket. 

Ved fodboldbanen mødte vi Eli igen, og Jens, som er skolelærer og kommer fra 
Bagsværd. Jens har boet i Tasiilaq i 19 år. Vi så Tasiilaqs drengehold tabe til holdet fra 
bygden Kulusuk og lod et par pigehold klare sig uden os. Jens skulle spille kamp om 
aftenen.  

Hjemme kogte vi sæl, ris og grøntsager. Ask, Esben og Niels så film og Anne Marie 
pløjede sig igennem en masse af Thomas' bøger. Stort set alle bøger i huset var på dansk 
og handlede om Grønland.  

Uden for huset var Thomas' hunde lænket. Tre flotte, store basser. Ole havde sagt, at der 
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var een der passede dem, men vi gav dem nu vand, for de havde væltet spandene. 

Vi var på aftentur til boghandelen, og nu var der åbent. En lille butik med bøger, is, 
popcorn, postkort, cafe og en computer med internetforbindelse, så vi fik sendt en hilsen 
hjem. 

Niels og Anne Marie havde stadig meget uro i maven. Nu drak vi jo også kaffe igen.  

Søndag d. 15.7.    
Klokken 9 ringede kirkeklokken og alle Tasiilaqs hunde hylede i kor. 

Vi gik tur ind i Blomsterdalen, som levede fint op til sit navn. Ruten fulgte en elv og vi 
mødte både småsøer og vandfald. Vi havde brød og kogt sæl med til frokost og vand var 
der nok af. Det smagte lige så dejligt som alt det andet naturlige vand vi har drukket på 
denne tur, hvorimod vandet i vandhanen i Tasiilaq smagte rigtig dårligt. Man måtte ikke 
fiske i elven i Blomsterdalen, men vi forsøgte lidt i en anden elv, uden held.  

Da vi kom hjem, manglede en af Thomas’ hunde, med kæde. 

Kulusuk 
Mandag d. 16.7.   
Vi havde aftalt med Eli at han sejlede os til Kulusuk. Vi mødtes på havnen, efter at have 
afleveret nøglen på museet, hvor Ole også fik besked om den forsvundne hund. Vi var 
hos bageren og forlod så Tasiilaq ved titiden i Elis speedbåd. Vi ville gerne se en 
levende sæl. Der var meget is og der blev sejlet stærkt. Jens var også med. Hans 
kommentar til sejladsen var, at en erhvervsleder kan tage hurtige beslutninger. Og det 
skulle der til. Fuld fart og zikzak i mellem isflagerne. Vi stod af på en passende stor 
flage og stod der og drak kaffe med flagerne gyngende og sejlende omkring os. Det var 
en meget speciel fornemmelse. Der var vandpytter på isen, og det vand smagte rigtig 
godt. Selvom isflagerne er frossent havvand, så er det ikke salt. Saltet forsvinder i løbet 
af vinteren. Ask og Esben fik lov at skyde lidt til måls med Elis riffel og da vi sejlede 
videre, så vi en svømmende sæl! Senere så vi også en på en isflage, men det lykkedes 
ikke at skyde den. 

Det var en rigtig hyggelig tur. Vi fik svar på nogle flere af vores mange spørgsmål. At 
der ikke findes en bog om påhængsmotorer på grønlandsk, at sproget i Østgrønland er 
meget anderledes end i Vestgrønland og meget mere. Vi drak kaffe med Eli og Jens, da 
vi var tilbage i Kulusuk i ”vores”  Blå Hus. Line kom også derop og Eli fik 
benzinpenge. Jens og Eli sejlede tilbage. De mødte nogle unge, der skulle hjem, så 
båden blev fuld. Vi gik op til Mette og Casper. Michael og Rasmus var på vandretur 
med nogle turister. Mette havde næsten ikke sovet om natten. Hun havde haft en travl 
vagt, og Casper var lidt syg. Vi spiste kylling med nye kartofler og majs, og drak vores 
sidste flaske rødvin. Vinen havde vi faktisk haft stående i det Blå Hus. Det var dejligt at 
få ordentligt vand igen. Hanevandet i Kulusuk smager godt. 

Tirsdag d. 17.7. 
Bygden var helt stille kl.7 næste morgen. Anne Marie var nede ved skolen efter vand til 
morgente, der var en der hamrede et sted og en enkelt hund der sagde noget. Ellers var 
der helt stille. Pumpen drillede. Den burde holde op med at give vand, når man ikke 
trykkede på knappen, men vandet blev ved med at fosse ud. Heldigvis kom der en lokal 
forbi, og han kunne give knappen det rette slag.  

Vi pakkede og Ask var sløj og blev liggende i køjen da vi andre gik. Inde i KNI var der 
kommet mange varer, men der var dog stadig meget tom plads på hylderne. Kåre, som 
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var vores start på det hele, og hans kollega Ole ankom med flyveren fra Island. Deres 
opgave var, blandt andet, at følge op på vores ophold, så vi tilbragte nogle timer 
sammen med dem i Mette og Michaels stue. Vi fik fortalt en masse om vores oplevelser, 
inden vi sagde farvel.  

Flyveren var forsinket et par timer, så vi spiste frokost på en klippe ude ved lufthavnen. 
Kl.16.15 lettede vi og landede to timer senere i en anden verden. 

I Reykjavik var klokken 20 og det småregnede. Vi tog en taxa til Frelsens Hærs sleeping 
bag-accomodation. Det lå lige midt i centrum og kostede ca. 180 kr. pr. næse. Vi købte 
lidt aftensmad og morgenmad i et supermarked og gik så ud til gæstehus Anna for at 
hente Asks lille rygsæk. Der var ingen der lukkede op. Vi sad på trappestenen en tid og 
spiste brød og ost og lige da vi havde bestemt os for at gå, kom fru Anna kørende. Og vi 
kunne forstå at Anna havde ventet os om natten. Vi fik rygsækken og Anna fik 
rødvinen, der havde ligget i den og vi skiltes efter en hyggelig sludder på dansk og 
engelsk. 

Vi gik hjem til Frelsens Hær, sad lidt i dagligstuen og kravlede i soveposerne lidt i tolv. 

Onsdag d. 18.7. 
Vi vågnede kl. 9.45 uden brug af vækkeur. Det var ikke gennemtænkt. Vi skulle med 
lufthavnsbussen kl. 10.30. Vi nåede det hele, også morgenmad, og vi hørte morgensang 
fra dagligstuen, mens vi ventede på bussen. Regnen silede stille ned. 

En minibus kørte os til Reykjavik lufthavn, hvor vi skiftede til en stor bus. Flyveturen 
forløb uden særlige begivenheder, og i Kastrup blev vi mødt af dejlig, dansk sommer.   

Afsluttende betragtninger 
Der er noget med Grønland. Følelsen er en anden, end når vi har været på ferie andre 
steder. Måske  handler det om at føle et eller andet personligt ansvar som dansker? Vi 
har indført så meget dårligdom. Sukker, alkohol, arbejdsløshed, langtidsholdbare 
chipsposer med alubelægning. Hvordan får man et godt grønlandsk samfund?  Med 
tryghed og sunde børn. Forældre, der kan tjene penge og forsørge deres familie. Skoler, 
der kan lære børn og unge det, de har brug for.  

Det eneste, der sendes ud af Østgrønland er sælskind. Og det er ikke nogen god 
forretning. Fangeren kan få 300-400 kr. for et skind, der er skrabet og tørret. Når det er 
garvet, bliver det solgt på auktion i Danmark for mindre end 100 kr. 

Det var en fantastisk oplevelse af få lov til at deltage i livet sammen med Robert, Hans, 
Vittus, Margrethe og Julianna. De otte dage er klart det, vi vil huske længst. Vi kom til 
at kende hinanden på trods af sprog og kulturforskel. Samtidig var det fint at starte hos 
Michael og Mette, som tog vældig godt i mod os og gjorde overgangen mellem 
Bagsværd og Østgrønland lettere.  Dagene i Tasiilaq fuldendte turen rundt i denne 
kommune. To bygder og ”storbyen”. Det var helt tilpas. 

Det er svært at beskrive naturen. Det er forsøgt i denne dagbog; men nogle ting skal ses 
og ikke læses om. Det ville hurtigt blive trivielt at læse, hvor tit vi sagde åh og næh. 
Naturen i Østgrønland er svær at beskrive, fordi den er ubeskrivelig smuk.  
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