
KulturRetur A/S / Team Island • side 1

KulturRetur

– en del af KulturRetur A/STeam Island

KulturRetur
2962 8077    
info@kulturretur.dk
kulturretur.dk

Grønlandsrejse til 
KUJALLEQ  
– historie, kultur og natur, natur og natur 

Rejsen er arrangeret i samarbejde med Foreningen 
Norden, Aarhus-afdelingen 

25.7.-1.8. 2017 

8 dage / fra Kastrup

Rejse nr. C-20

Tag på oplevelsesrejse i det sydligste Grønland til KU-
JALLEQ, som siden 2009 er blevet navnet på Grønlands 
sydligste kommune. Den er Grønlands mindste med et be-
folkningstal på knap 10.000 og arealmæssigt kun en smule 
mindre end Danmark. Den har som den eneste grønlandske 
lokalitet været hjemsted for permanent bosættelse i mere 
end 1000 år. Da den første indvandring af nordiske land-
namsfolk med Erik den Røde i spidsen tog Sydgrønland i 
besiddelse i år 885, var landet mennesketomt, og havde 
været det i mange hundrede år, men, hvad allerede nord-
boerne bemærkede, var der bevarede spor af forsvundne 
inuitiske jægersamfund, siden benævnt Dorset-kulturen
I løbet af de følgende fire århundreder fortsatte den nor-
diske bosættelse i Sydgrønland, hvor man efter islandsk 
model etablerede en slags fristat. På højden bestod den 
af knap 200 husdyrsbaserede gårdbrug med flere tusinde 
indbyggere. Det område, som vi skal besøge, var i middel-
alderens Europa kendt som ØSTERBYGDEN (længere mod 
nord i bunden af Godthåbsfjorden havde andre landnams-
folk slået sig ned på Vesterbygdens henved 70 gårde). Mod 
slutningen af 1300-tallet svækkedes kontakten til Norden og 
det sidste dokumenterede vidnesbyrd om nordbosamfundet 
i Grønland beretter om et bryllup i Hvalsø Kirke i 1408. Og 
selv om både pavekirken og den dansk-norske konge gen-
nem resten af århundredet nærede illusioner om at kunne 
genetablere forbindelsen til deres nordligste provins, blev 
de aldrig virkeliggjort. Den nordiske bosættelse i Grønland 
var definitivt slut og blev først genoptaget i meget mindre 
omfang i 1700-tallet. Hovedskylden for at de nordiske bon-
desamfund gik til grunde er givetvis den klimaforværring, 
der umuligjorde fortsættelsen af et bæredygtigt landbrug. 
Blandt årsagerne fremhæves dog også ofte, at kulturmødet 
med de tilvandrede inuitiske jægere antog voldelige former.
Nogenlunde samtidig med, at islændinge og nordmænd 
fandt vej til Grønland ad søvejen fra sydvest, var nye grup-

Fotografier af Per Nicolaisen og Ulla Erup
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per af inuitter fra Alaska og Canada nemlig nået frem til Thu-
le og havde herfra sat sig i bevægelse mod syd langs den 
grønlandske vestkyst, hvor de blev stamfædre til den nu-
værende grønlandske befolkning.  I 1300-tallet nåede flere 
og flere frem til det sydlige Grønland, og mens den nordiske 
bosættelse i løbet af det følgende århundrede gik til grunde, 
blev det de inuitiske jægere og fangstmænd, der etablerede 
sig på spredte kystvendte bopladser ved fjordene og på 
øerne.  Vi skal herefter frem til 1721, før et beskedent antal 
handelsmænd og missionærer fra det dansk-norske mo-
narki begyndte at bosætte sig fast i en række nygrundlagte 
kolonier langs Vestgrønlands kyster.  Den sydligste og sidst 
grundlagte koloni var JULIANEHÅB, der fra 1775 blev cen-
trum for det danske monarkis samkvem med de inuitiske 
fangere i Sydgrønland. Efter moderniseringen og selvstæn-
diggørelsen af Grønland har handelspladsen Julianehåb 
antaget sit grønlandske navn QAQORTOQ, og har i konkur-
rence med nabobygderne Narsaq og Nanortalik fastholdt 
positionen som er den regionale hovedstad i Kujalleq.
På turen vil vi møde mange bevarede minder om områdets 
spændende historie både før og efter 1775, spredt i et over-
vældende smukt og mangfoldigt landskab med indlandsis 
og høje fjelde, med frodige græsgange og tæt forgrenede 
fjorde.  Og med utallige skærgårdsøer med en stadig strøm 
af tæt forbipasserende isbjerge, der med storisen langs Øst-
grønland har passeret Kap Farvel på deres videre færd mod 
nord langs den vestgrønlandske kyst. Det efter grønlandske 
forhold milde, subarktiske klima har givet fjorddalene en rig 
flora af blomster, buske og småtræer, og har udover græs-
ning til fårehold muliggjort en vis produktion af grøntsager.
Vi rejser i selskab med cand. mag., Ulla Erup, der gennem 
mange år har boet og arbejdet i Grønland. 

Program 

Dag 1 / tirsdag den 25.7. 2017
Vi mødes i Kastrup lufthavn kl. 09.15. Der er herefter afgang 
med Air Greenland kl. 11.20 mod Grønland, og ankomst i 
NARSARSUAQ kl. 12.10 (lokal tid.) Tidsforskellen er fire timer, 
så hvis vejret er med os, får vi en vidunderlig indflyvning over 
skærgårdslandskabet til verdens nok smukkest beliggende 
lufthavn i NARSARSUAQ.  Herfra fortsætter rejsen ca. 50 km 
med skib mod QAQORTOQ. Undervejs vil vi dog, som andre 
nordboere før os, gøre holdt i QAGSSIARSSUK, der rummer 
ruinerne af gården BRATTAHLID, som Erik den Røde byggede 
i 985 - og af den kirke, som hans kone Tjodhilde en snes år 
senere lod bygge, efter at sønnen Leif den Lykkelige i år 1000 
havde bragt kristendommen til Grønland. En rekonstruktion 
af gårdens bygninger og kirken blev opført i forbindelse med 
1000-års jubilæet. Vi fortsætter herfra ad søvejen til Qaqortoq, 
hvor vi indlogerer os på Sulisartut Højskole, den grønlandske 
arbejderbevægelses velindrettede kursusejendom, der vil 
være vores base på hele turen.
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Dag 2 / onsdag den 26.7. 2017                                                                                                           
Efter morgenmaden gives en nærmere introduktion til Ku-
jalleq-området og til turprogrammet for hele ugen. Dagen 
er i øvrigt afsat til en fælles BYVANDRING i Qaqortoq med 
besøg på museet og i kirken. I kirken ses bl.a. en min-
detavle og den redningskrans, der er det eneste dystre 
minde om grønlandsskibet ”Hans Hedtoft”, som med 95 
ombordværende i januar 1959 på sin jomfrurejse totalfor-
liste efter et sammenstød med et isbjerg ved Kap Farvel.                                                                                                           
Herefter er det op til turdeltagerne selv på egen hånd at gøre 
sig bekendt med den charmerende by, bl.a. med adskillige 
gamle huse fra handelskolonitidens begyndelse o. 1800 – og 
med Grønlands eneste springende springvand. Qaqortoq har 
godt 3200 indbyggere.  

Dag 3 / torsdag den 27.7. 2017                                                                                                        
Dagen er afsat til en sejltur til og besøg i byen NARSAQ. 
Navnet betyder sletten og byen ligger da også på et ret fladt 
område, omgivet af højere fjelde. Eftersom sejlturen ikke er 
lang, er der god tid til at opleve byen. Vi skal bl.a. besøge 
levnedsmiddelskolen Inuili og tjekke om det lokale bryggeri er 
genåbnet. Det gik konkurs, men der har været planer om at 
åbne det igen. Vi får tid til at besøge kirken og andre steder. 
For de, der vil trave lidt længere ture, er der gode muligheder.                                                                 
Både på ud- og hjemvejen er der rimelige chancer for at se 
sæler og hvaler.

Dag 4 / fredag den 28.7. 2017                                                                                                            
Formiddagen er til fri disposition.                                                                                                       
Om eftermiddagen besøger vi en fårefarm. og om aftenen spi-
ser vi en GRØNLANDSK FESTMIDDAG, fremstillet af landets 
ypperste produkter, heriblandt det prægtige lammekød fra 
Kujallleq, som ikke produceres bedre noget sted på jorden. 
Men som desværre kun kan opleves i Grønland, da produktio-
nen ikke rækker til eksport.

Dag 5 / lørdag den 29.7. 2017                                                                                                        
Dagen byder på en kortere sejltur. Første etape går 
20 km nordøst mod Qaqortukuloq, hvor den størst og 
bedst bevarede ruin fra nordbotiden er bevaret; HVAL-
SEY KIRKE, hvor brylluppet i 1408, den senest beskrev-
ne begivenhed blandt de gamle nordboer, fandt sted.                                                                
Herfra er der ikke langt til UPERNAVIARSUQ, det grønland-
ske selvstyres forsøgsgård og skole for landbrugserhvervet. 
Her undervises i og eksperimenteres med såvel plante- som 
husdyravl, specielt er fårene højt prioriterede. Der produceres 
ganske mange frilandskartofler og i drivhuse og mistbænke 
dyrkes grøntsager og krydderier, også til kommercielt brug. 
Det samme gælder for planteskolens pryd- og nytteplanter. 
Gården kan give et spændende indblik i mulighederne og 
begrænsningerne for at drive landbrug i det arktiske klima, 
specielt her i de mildere subarktiske fjorddale.                                                
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Vi vender tilbage til højskolen sidst på eftermiddagen. 
Om aftenen foredrag ved lokalkyndig person. 

Dag 6 / søndag den 30.7. 2017                                                                                                           
Om formiddagen arrangeres en fælles vandring rundt om 
byen, eller som alternativ: interesserede får mulighed for at 
opleve en grønlandsk gudstjeneste. På gåturen vil vi op-
leve projektet ”Sten og menneske”, til hvilket 24 nordiske 
kunstnere har indmejslet deres bidrag i granitten; et interes-
sant kunstprojekt, som den betydningsfulde grønlandske 
kunstner Aka Høegh tog initiativ til i 1993-94. En spadse-
retur rundt om vandsøen Tasarsuaq fører hurtigt frem til 
fjeldene, der omgiver Qaqortoq. Men vi lader det være op 
til den enkelte, om de efter frokost vil udsætte sig for en 
egentlig fjeldvandrings glæder og strabadser, eller de fore-
trækker en mere slentende sightseeing i byen og omegnen.                                                              
Efter aftensmaden på Højskolen vil der blive berettet om 
nordboernes 400-årige tilværelse i Grønland.

Dag 7 / mandag den 31.7. 2017                                                                                                             
Vi slutter vores uge af med en heldagstur ind til bunden af 
Tunugdliarfik-fjorden for at opleve INDLANDSISEN, der her 
sender en af sine sydligste bræer ud mod den grønlandske 
sydkyst. Her spiser vi den medbragte madpakke. På tilba-
gevejen gør vi holdt, og krydser til fods tangen til den næste 
fjordarm ved bygden IGALIKO. Her findes resterne af nordbo-
ernes største og fornemste bebyggelse, bispesædet GARDAR 
med domkirken Sct. Nicolai-katedralen omgivet af adskillige 
mindre gårde.                              
Første mand på stedet efter nordboerne var kolonibestyrer 
Anders Olsen, der i 1775 havde grundlagt Julianehåb. Syv 
år senere flyttede han med familien til det forladte bispe-
sæde og ernærede sig her som koholder. Og det har hans 
efterkommere, den særprægede Egede-klan, gjort siden, fra 
1914 dog med fårehold som det vigtigste eksistensgrundlag.                                                                                      
Tilbage på skibet sejler vi retur til Qaqortoq med halvøen 
Narssak på højre hånd den første del af vejen. Det er her 
undergrunden indeholder de mange sjældne og politisk om-
diskuterede jord- og mineralarter inkl. uran, der potentielt kan 
blive en indtægtskilde for Grønland.

Dag 8 / tirsdag den 1.8. 2017                                                                                               
Hjemrejsedag. Turen til lufthavnen i Narsassuaq foregår også 
denne gang med båd, idet helikopter-forbindelsen er nedlagt. 
Der er afgang med Air Greenland kl. 15.20 mod København, 
hvor vi ankommer k. 23.50 (dansk tid).

Programmet er vejledende og ret til ændringer forbeholdes. 
Pga. vejr&vind og de grønlandske deltageres rejseplaner kan 
det blive nødvendigt at bytte lidt rundt på de enkelte dages 
program.
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Kort om rejselederen Ulla Erup
Cand.mag. i dansk og engelsk fra Københavns Universitet.  
Boede i Grønland i de første 10 år af sit liv, i henholdsvis Tasiilaq, 
Qeqertarsuaq og i Uummannaq. I 1980’erne bosat i Aasiaat, 
hvor hun var med til at oprette det første gymnasium i Grønland. 
Derefter en årrække i Danmark, indtil hun i 2000 tog tilbage til 
Grønland. Siden da har hun arbejdet på gymnasiet i Qaqortoq 
som lærer og studievejleder.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
 
Pris pr. person: kr. 20.750                                                                                                                                           
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.900

Inkluderet i prisen: 
• Flybilletter t/r, inkl. skatter og afgifter                                                                                                                                        
• Indkvartering i delt dobbeltværelse m. morgenmad – privat   
 bad/toilet                                                  
• Fuld pension                                                                                                                               
• Entréer til de nævnte museer, gårde og andre omtalte steder                                                        
• Kaffemik                                                                                                                                
• Beskrevne sejlture, flere gange med mulighed for selv at fiske                                                                 
• Ulla Erup, cand. mag. og mangeårig gymnasielærer i Grønland  
 er den gennemgående rejseleder                 
• Lokale grønlandske folk, for foredrag eller præsentation af   
 forskellige steder og erhverv.                 
• Lovpligtigt bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkluderet i prisen:                                                                                                            
• Drikkevarer ved måltider – ud over isvand, som altid følger frit  
 og rigeligt                                             
• Øvrige måltider

* Der tages forbehold for større uventede prisændringer og for 
ændringer af skatte- og afgiftsforhold. Prisen er baseret på min. 
20 betalende deltagere.
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Kort om KulturRetur A/S (herunder også Team Island)
Virksomheden ejes af K. Torben Rasmussen og Carl Erik Skovgaard Sørensen.
K. Torben Rasmussen litteraturhistoriker fra Århus Universitet, direktør for Nordens 
hus i Reykjavik (1994-98), leder af Århus Kunstakademi (2000-2004), og forfatter til 
Turen går til Island (Politikens Forlag). Er en hyppig anvendt foredragsholder. Siden 
2004 har han arbejdet professionelt med at arrangere rejser (ønskes det, fremsen-
des gerne oversigt over foredrag og udførligt C.V.)

Carl Erik Skovgaard Sørensen er islandsk konsul i Århus, advokat og partner i ad-
vokatfirmaet DELACOUR i Århus/København m.fl. Han bistår med idéer, inputs og 
kontakter bl.a. ved planlægning af erhvervsrelaterede rejser og ture.

KulturRetur A/S arrangerer rejser til mange forskellige destinationer, se mere på 
www.kulturretur.dk og www.team-island.dk 


