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Mogens skal på forretningsrejse til Sdr. Strømfjord (Kangerlussuaq), og jeg kommer 
med på ’bonusmiles’. Vi snupper en forlænget weekend.  

Tarzan er sat i pension – og Far tømmer postkassen for aviser og post, og rørlægge-
ren arbejder med begge gamle badeværelser!  

Egentlig fuld fart på og omtrent sådan føles det i hvert fald, ikke tid til en sådan lille 
miniferie. Men nu sidder vi her på 3. dag, og alt foregår næsten i slowmotion, det er 
mørkt og koldt og tempoet er reduceret og vi slapper af og sover og oplever de ting, 
vi havde set frem til.  



7. december 2001 – dag 1 

Flyvetur på 5 timer. Flot ind over Grønland med fjelde og sne de sidste 45 minutter. På med jakker, huer, 
vanter og halstørklæder inde i flyet  --- og så Velkommen til Kangerlussuaq med – 31 gr. C. Kulden slog ind 
i næseborene og lang ned i lungerne. Det var koldt!! 

Ankomsthal, turistkontor og hotel, alt i samme ba-
rak. Fint, dejlig varmt værelse, med udsigt udover 
landingsbanen, med flotte is skulpturer lige uden-
for vinduet. 109 m til venstre er der gang i byggeri-
et af årets is hotel, store igloer. Kigger vi henover 
landingsbanen, som vel er ca. 200 m væk, ser vi 
over mod Black Ridge bjerget, og der på toppen 
sidder lysfyret og drejer rundt og viser vej. Midt på 
bjerget er en kæmpestor lysende stjerne.  



Vi trodsede kulde og travede de ca. 2 km til byens museum. Vi 
var eneste gæster og faldt i snak med 26-årige Anne fra Frede-
rikshavn, der passede museet og derudover var ansat på ’Old 
Camp’ byens vandrerhjem og arbejdede med lidt af hvert.  

Hun ville gerne snakke, længtes lidt hjem og bød på kaffe/the og 
før vi så os om lukkede hun museet og gav en guidet køretur 
rundt i Kangerlussuaq og udpegede skole, børnehave, boliger, 
svømmehal, restaurant osv alt i samme ens barakbygninger.  

Den lille kirke var dog  anderledes og lignede det, den skulle. Her 
gjorde vi holdt og kiggede indenfor og tænkte lidt på Far, der hav-
de fortalt om kirken.  

Vi spurgte også lidt til fossiler 
og Anne fortalte, at dem var 
der mange af på Fossilsletten, 
der dog var dækket af sne og is 
nu. 

Vi blev kørt helt til hotellet og 
gik så på sightseeing i ’Butikken’ 

– supermarkedet – eneste af slagsen! Og nu er det allerede bulderravende mørkt og kl. er kun 16.00, og 
det opleves som sort nat! Hele dagen har solen kun lige stået bag ved bjergene og givet tusmørke-dagslys. 

Vi har booket en hundeslædetur til i morgen kl. 10.00…….vi har 
mobiliseret alt hvad vi har medbragt af huer, vanter, uldne blu-
ser, bukser, lag på lag på lag.  Kan vi overhovedet klare det i 
den kulde ?  Lidt beklemte er vi og lidt ydmyge over Moder 
Jords Natur…….men vi må altså prøve en hundeslædetur. 

 

8. december 2001 – dag 2 

 

Vi bliver hentet af Anne, der fortæller hun har noget sælskinds-
tøj ovre ved hestene, som hun passer, og om vi kunne tænke os 
at låne det til at have ovenpå vores eget tøj – til slædeturen ? 
Og sådan kom vi til at holde varmen på hele kroppen, på nær 
lige på tæerne, på en flot og spændende hundeslædetur. Kristi-
an, grønlænder, der ikke talte dansk, kørte os en lang tur på 
fjorden.  



Mogens sad bagest og jeg sad mellem Mogens’ ben, 
og så sad Kristian forrest og dirigerede sine i alt 8 
hunde. ’Jip, jip’ og så trak de af sted med os alle 3.  

Det så ud som de godt kunne lide det. En enkelt 
hund løb ved siden  af hunde spandet, løst. Forklarin-
gen fik vi ude på isen efter ca. 1 times kørsel. Da 
holdt Kristian stille og begyndte at indfange den løse 
hund med en lasso.  

Det tog lang tid, hunden syntes at vide, hvad der 
skulle ske og veg udenom hele tiden. Så tæt på igen, 
hen at opildne de andre hunde, der i mellemtiden 
havde lagt sig i en klump.  



Så for alle hunde op og begynd-
te at trække og løbe efter den 
løse hund. Så måtte Kristian 
stoppe hele hundespandet 
igen.  

Til sidst lagde han en løkke på 
isen og ’vupti’ så var løkken 
strammet omkring hundens 

bagben, og friheden var slut.  

Nu skulle den ind at trække. Dernæst skulle alle hundesno-
rene vikles ud af hinanden, og så gik det ellers hjemad.  

Vi sad blødt og varmt på sælskind og var pakket ind i sæl-
skind, kroppen holdt sig fint varmt, men tæerne!!!!  Det var 
en næsten salig, beroligende og afslappende, ensformig 
lyd, når slæden gled hen over is og sne og knirkede af sted.  

Det var en herlig tur. Vel hjemme blev vi afhentet af Anne, 
der bød på varm kaffe i hestestalden, efter vi var blevet 
’trukket’ ud af sælskindstøjet. 

Aftensmaden fik vi 
i ’Nordlyset’ den 
ene af byens to 
restauranter. Selv-
følgelig indrettet i en aflang barak.  Vi fik rensdyrmedaljon, og 
det smagte herligt, mørt og fint. Vi tog byens taxa, de 2 km frem 
og tilbage, og prisen var 20 kr. pr. person hver vej. 

 



9. december 2001 – dag 3 

I nat har jeg været oppe flere gange, for at se det der nordlys. Er ikke helt sikker på jeg har set det, men 
altså, der var sådan noget hvidt, aflangt båndagtigt henover Black Ridge – det må være nordlys. Altså ikke 
restauranten, men den ægte vare. 

Indlandsisen! 

Vi blev afhentet i en 4- hjulstrækker pickup af vandrerhjemsbe-
styrerparret! De tog det som en søndagsudflugt – og det blev 
ganske hyggeligt.  

Der var 33 km ind til isen. Vi så masser af moskusokser og bjer-
ge og sne. Vi travede en flot tur på indlandsisen, der ikke er 
hvid, men lyseblå og meget imponerende.  

Vistnok ca. 100 m tyk, på det sted vi gik. Visse steder så klar, at vi kunne kigge langt ind i og ned i isen – 
fantastisk. Og sikke nogle fine farver himlen antog.  

Solen skinnede på toppen af indlandsisen, kl. var ca. 12.00, himlen var lyserød, lyslilla, mørkelilla ja, alle 
mine yndlings farver var repræsenteret.  



 

På hjemturen gjorde vi holdt ved en bjergtop, hvorfra vi kunne se solen, da vi 
klatrede derop. Det var meget smukt.  

Jeg snuppede lige et par sten til souvenir. På turen hjemad skiftede himlens 
farver til iskold blålilla, også meget smukt. Og så lige pludselig, der på bjergsi-
den, gik der 6-8 rensdyr.  

 

Bestyrerparret nød også turen og snakken gik, og det endte 
med at jeg fik overdraget et stykke kvarts fra Granatfjeldet og 
en lille håndfuld fossiler fra Fossilsletten, og det var jo ikke så 
ringe endda.  

Vi snuppede en bolle med ost og skinke fra cafeteriet og nu 
er klokken 15.30 – dagen er ’gået i sort’ og Mogens snupper 
en ’lille en’ på øjet, og jeg må vist hellere få startet på bog nr. 
2. I aften vil jeg pakke mig godt ind i alt mit tøj og så vil jeg ud 
og kigge efter nordlys!! Hvis jeg altså ikke sover. 



10. december 2001 – dag 4 

 

Det blev til cafeteriets biksemad 
med spejlæg, sejlende i fedt – en 
film i fjernsynet og så om natten ved 
3-tiden, ja, da synes jeg altså jeg så 
sådan nogle aflange lysende striber 
– nordlys ? 

I dag skulle Mogens holde møde og 
jeg besluttede mig for at trave en 
tur mens det var lyst. På trods af –
33 gr. C fik jeg gået en dejlig lang tur på vel 5-6 km, i hvert fald travede jeg i 2 timer, og det uden at blive 
nævneværdig kold.  

Jeg gik hen forbi landingsbanen og ned forbi barakkerne, henover broen og lidt op imod Black Ridge. Det 
var dejlig frisk og jeg nød at bruge mig selv fysisk.  

Jeg havde planlagt turen, så jeg kunne tage 
med bybussen hjemad, hvis det blev for 
koldt, men jeg travede hele turen tilbage til 
hotellet igen. Det var dejligt, og dernæst 
blev det til en god bog.  

Om aftenen spiste vi i Nordlyset med 
Reynir, og på tilbagevejen, i taxaen, ja, der, 
lige der indover fjeldene var det flotteste 
nordlys, formet som en buket blomster. Sik-
ken et syn, og natten igennem var jeg oppe 
adskillige gange, og så også nordlys.  

 



11. december 2001 – dag 5 

Mogens skulle på ’sight survey’ i dag, og jeg blev inviteret med. Så kl. 9.00 stod vi klar, og blev afhentet af 
Holger fra Grønlandsfly. Holger ved alt, der er værd at vide om elektronik osv, og kørte os rundt til adskilli-
ge radar/målestationer højt oppe på Black Ridge, og forklarede og forklarede.  

Vi så også rensdyr og moskusokser. Så gik turen til lufthavnens kontroltårn, hvor vi var med ved starter og 
landinger, og fik disse forklaret. Meget spændende. Dernæst kørte han os en ’sightseeing’ tur til havnen 
og Kellyville, også på denne tur fortalte og fortalte han. Han har boet i Grønland i 20 år.  

Sluttelig en rundvisning på ’Fikken’ – flight information center, hvor DMI også holder til. Den mand er et 
omvandrende informationscenter om al teknik og al anden information om Kangerlussuaq!! Det var me-
get interessant. 

Om eftermiddagen stødte vi igen på den lokale grønlandske smykkekunstner. Vi ville have besøgt ham på 
hans værksted uden for byen – men her var han – og havde da for resten lige tilfældigvis nogle smykker i 
lommen. To stk. skåret i rendsdyrgevir og to polerede isbjørnekløer. Selvfølgelig skulle der handles – det 
var jo det, der var meningen! Og efter lidt ’prutten’ fik fru Lauritsen alle 4 dele til bonuspris! Ja, det var i 
hvert fald det han sagde – men både han og jeg var glade og senere så vi ham sidde og spise i cafeteriet. 
Han smilede over hele hovedet og sagde tak for mad!! 

Vi har igen været henne og bese Ishotellet, der nu er blevet udbygget med 2 små gæsteværelser og recep-
tionen i den ene store igloo er forsynet med isbar og isbord og to isstole! De var kolde at sidde på – hvor-
dan mon det så er at skulle sove der ? 

Klokken er 15.30, det er mørkt, og Mogens læser i gårsdagens Jyllandsposten – han købte den for den rin-
ge sum af  kr. 33,00! 

Vi har vist set og oplevet, hvad der er muligt i Kangerlussuaq i december måned, og det har været dejligt. I 
morgen flyver vi hjem, men vi vender gerne tilbage, når temperaturen er over frysepunktet, og har købt 
en bog om vandreture, og hørt om en spændende 5-dages vandretur til Sisimiut – så  

 

Takuss Kalatlit Nunaat. (På gensyn Grønland). 
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