
Læseprøve - Grønland 

Kapitel 1 

Grønland / Kalaallit Nunaat  
Landet ligger mellem Ishavet og Atlanterhavet, øst for 

Canadas arktiske øer. Geografisk hører det til det nord-

amerikanske kontinent, mens det politisk og kulturelt 

har været tæt knyttet til Europa i mere end tusinde år. 

Det er i dag et autonomt selvstyrende land indenfor 

kongeriget Danmark. 

 

 

Grønlands flag – tegning Wikipedia 

Flaget symboliserer Grønland, hvor den røde halvkugle 

i det hvide felt forestiller sommerhalvåret med midnats-  

sol, og den hvide halvkugle i det røde felt er 

vinterhalvåret uden sol.  



Grønland består af øen Grønland, som er verdenens 

største ø, hvor ¾ er dækket af en iskappe. Derudover 

består Grønland af mere end 100 mindre øer.  

 

 
 

Grønlands placering på verdenskortet – tegning Wikipedia 

 

Grønland har været beboet af mennesker i mindst 4.500 år 

hovedsagelig af arktiske folkeslag. 

De norske vikinger drog til Grønland i begyndelsen 

af det 10ende århundrede og bosatte sig i den sydlige 

del, men de første nordiske beboere forsvandt i 

begyndelsen af det 15ende århundrede.  

De første Inuitter kom i det 13ene århundrede. De er 

en fællesbetegnelse for en række arktiske folkeslag, der 

nedstammer fra Thule-kulturen.  

 
Thulekulturens folk er forfædre til den nuværende 

befolkning i Grønland og er ikke eskimoer. De migrerede 



fra Alaska omkring år 1000 e. Kr. og nåede Grønland 

omkring år 1300. Thule-kulturen indførte opfindelser som 

hundeslæden, harpunen og uloen, der er et 

arbejdsredskab, som oprindelig havde stenblad, senere 

blev det lavet af jern med skæfte af træ eller ben. Det 

brugtes til flænsning af byttedyr eller skindskrabning. 

 

Grønland blev en dansk koloni i 1814 efter at have været 

regeret af Danmark-Norge i flere hundrede år.  

Da den danske grundlov blev ændret den 5. juni 1953, 

blev landet til et dansk amt og kolonistatussen blev 

ophævet.  

I 1973 gik Grønland sammen med Danmark ind i EF. I 

1982 besluttede et flertal ved en folkeafstemning, at 

Grønland skulle træde ud af EF, hvilket blev officielt i 

1985.  

Grønland fik hjemmestyre den 1. maj 1979 og i 2008 

stemte grønlænderne for at flytte mere magt fra Danmarks 

regering til det lokale selvstyre, som trådte i kraft 21. juni 

2009.  

Danmark har fortsat ansvar for Udenrigsanliggender, 

forsvar, politi og det juridiske system, samt 

pengepolitikken, fordi Danmark årligt bidrager med 

3,64 mia. kr. 

 

 
 



 
Grønlands Nationalvåben - Wikipedia 

 



Kapitel 2  

Ankomst til Kangerlussuaq 

 
Snedækkede fjelde på vej til lufthavnen og landingsbanen 

 

Det er forbløffende mildt, da vi lander i Kangerlussuaq, 

hvor vi bliver mødt af en repræsentant fra Albatros 

Arctic Circle, som leder os den rigtige vej til Polar 

Lodge. 

 Transportbåndet er i kælderen, så man 

skal derned og hente sin kuffert og slæbe den op ad 

trapperne. 

Fra lufthavnen er der en gangbro som genvej til 

Lodgen, hvoraf man kan slæbe sin kuffert. Her tjekker 

man sig ind i receptionen og får sit værelse. Det er 

pænt, rent og ret stort, men der er kun to toiletter med 

badeværelse til deling på gangen. 



 

 
 

Ruten til Indlandsisen – Greenland Travel 

 



 

 
Ruten til Indlandsisen – kort Greenland Travel 

 



Efter indtjekningen er der informationsmøde om de 

praktiske begivenheder de næste to dage, vi skal være 

der. 

 

Den specialbyggede bus 

Sightseeing i Kangerlussuaq 
Det er dejligt vejr, let skyet og ingen vind. Der er tæt på 

300 skyfrie dage om året i området. Ved 14 tiden er der 

sightseeing i Kangerlussuaq, hvor de transporterer os 

rundt i en specialbygget bus på ladet af en lastbil. 

Grønland har under 400 km vej, så det er mest 

almindeligt at flyve.  

De store skibe lægger til 1,5 km ude i bugten, 

hvorfra de sejler varerne ind på pramme, fordi der er 

for lavt til, at skibene kan gå ind. Her opbygger man 

kæmpe lagre, som bliver fløjet videre.  
 

 

Turen går forbi golfbanen mod vest langs fjordens 

nordlige bred og over Mount Hassel / Køkkenfjeldet til 



havnen. På denne tid af året er der lavvandet, men når 

vandet i juli smelter inde fra gletsjeren, stiger 

vandstanden fire meter og når op til kanten af molen. 

Der er is på fjorden, men til trods for det, er det ikke 

koldt. 

Hvorfor har de træhuse? Er det varmere? 

 

Fjorden 

 Træ er billigere at fragte herop, fordi 

massefylden er mindre, og træ holder godt i det tørre 

klima, det rådner ikke og kan stå der i 100 år på to 

gange maling. 

Sommerhuse 
Turen går op i fjeldene ad en grusvej til en gammel 

grusgrav. Heroppe ligger en masse små hytter. 

 Da der kun bor 550 mennesker nede i 

byen, kan det være meget rart at flytte lidt væk fra 



naboen og tilbringe weekenden i en lille hytte i fjeldene 

for at finde ud af, at naboen har fået samme gode ide. 

 Hytterne har hverken strøm eller vand, så 

det er den gode gammeldags metode, hvor de får lys fra 

en olielampe og varme fra en oliebrændeovn. Vand har 

de med hjemmefra eller henter det fra den nærmeste sø. 

 

Nordlysforskningscenter  
I dette område ligger det lokale 

nordlysforskningscenter. 

 

 

Radarstationen Kelly Ville 

Det har en meget stor radar, hvor parabolantennen er 

32 meter. Herfra tager de nordlysets elektricitet, samt 

de har nogle særlige kameraer på bygningen, hvorfra de 

fotograferer nordlyset. Derudover har de en kraftig grøn 

laser, som de bruger til at måle temperaturen over 

nordlyset. 



Målingerne er med til at give en bedre forståelse for 

forholdene i jordens magnetfelt, og hvor de måler 

fænomenet nordlys. Men hver gang de tror, de har løst 

nordlysets gåde, viser det sig, at det er forkert. Det var 

ikke det, man troede. Nordlys er partikler i solstorme. 

Her bor en kat og syv mennesker, som forsker i 

nordlyset. 

Bygningerne i byen 
Til venstre for os har vi igen ”Køkkenfjeldet”, hvor der 

ligger huse og lejligheder, der er bygget omkring 

fjeldsiden. 

 Mens håndværkerne var her, opførte man 

huse og barakker til dem, og da de rejste hjem, bruger 

man nu bygningerne til private huse. 

Myggenettene, der ligger rundt omkring, er nogle, 

forskere og biologer tilegner insekter. 

 Politistationen har to faste betjente, men 

de har ikke meget at tage sig til. Men en af deres 

opgaver er at være i lufthavnen, når der ankommer fly 

bl. a fra Danmark, for det er meget populært at smugle 

hash til Grønland. 

Politiets narkohunde går og snuser til passagererne og 

deres bagage og af og til finder de hash, som 

konfiskeres. 



 
Bykort Kangerlussuaq fra Greenland Travel 



 

Kangerlussuaq – Greenland Travel 

 Til højre herfor er der gamle rustne 

brændeovne, hvor byens ungdom står og hygger sig. 



Bag politistationen ligger vandrehjemmet. Det var 

tidligere byens skole, men til sidst blev bygningen for 

lille til at huse alle eleverne, så man flyttede skolen til 

en lidt større bygning, som befinder sig i den sydlige 

del af byen. 

Der ligger posthuset, en tøjbutik, flere nærbutikker, 

og lufthavnen. 
 

Flyene - den civile og den militære del 
Det mindste antal fly, der ankommer hertil om ugen er 

fire. Det er mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Når 

man nærmer sig sommeren og højsæsonen, flyver de 

også om onsdagen. Midt på højsæsonen flyver de alle 

ugens dage, og der er dage, hvor de flyver to gange 

både om morgenen og om aftenen. 

 Til venstre for os ligger der huse og 

lejligheder. 

 Byen er delt i to dele med landingsbanen i 

midten, hvor byen breder sig på hver side af den. 

Området nord for landingsbanen var den civile del af 

basen, hvor de civile arbejdere boede. Den sydlige side 

var indtil 1992 militærbase, der var lukket område for 

civile, men efter man lukkede basen, brugte man den til 

civile formål. 

Landingsbanen er næsten 3 km lang. Banen er 

bygget stor nok til, at næsten alle flytyper kan lande her 

med fuld last, men de vil ikke kunne lette herfra med 

fuld last.  

En stor del af de fly, der flyver mellem Europa og 

USA er passagerfly, som flyver over Grønland, og de 



har alle stedet her som alternativ lufthavn, hvis de har 

brug for at lande. 

Bygninger i den sydlige del 
Vi kører langs en stribe af de gamle barakker, der 

tidligere husede soldaterne. Men nu bruger det danske 

flyvevåben dem, så de kan komme ind og holde i 

tørvejr. 

 Den gule bygning er hotel Toto, der 

betyder rensdyr på Grønlandsk. ”T” udtales som ”d” og 

ikke som ”t”. 

 Den røde bygning til venstre er KISS 

bygningen. Det er en form for forskerhotel, fordi der 

om sommeren er mange forskere, som ligger i telt ude i 

fjeldene, så de lejer et værelse her. Bygningen har et 

laboratorium, hvis de har brug for det. 

 Dernæst har vi Globe, der er en 

døgninstitution for svigtede grønlandske børn og unge, 

som af forskellige årsager er fjernet fra hjemmet. De 

kommer hertil, hvor flinke mennesker passer godt på 

dem. 

 Til højre ligger børnehave og vuggestue, 

og til venstre i den røde bygning er der en bar, der 

hedder ”Nordlyset”. 

 På højre side ligger bowlingcenteret, der 

lukkede i 2010. I bygningen med det kulørte stakit har 

vi folkeskolen. Den er fra første klasse, og der går ca. 

100 elever. De sidste par bygninger er lejligheder. 

Den store blå bygning til højre er Idrætscentret. Det 

var noget amerikanerne byggede. Der er indendørs 

boldbane, træningscentre og sportsforening. I hele 

Grønland er der kun to svømmehaller. Den ene findes i 



hovedstaden Nuuk og den anden her, og det kan vi 

takke de amerikanske soldater for. 

Bygningen, vi har her, er en biograf, amerikanerne 

byggede, som de kunne fordrive tiden i. Den er her 

stadig, den har ikke åbent til daglig som biograf, det er 

der ikke nok kunder til, men et par gange om året viser 

de en film i den. Biografen er fra en tid, hvor man 

lavede kvadratisk format.  

Nu bliver biograffilm lavet i bredformat, så når de 

viser en film, mangler der 1,5 meter af billedet i hver 

side.  

Derefter har vi kirken. Kirken er en, amerikanerne 

byggede. Det er en multireligiøs kirke. Den 

amerikanske hær har folk med forskellige religioner, 

for at de ikke skulle bygge alt for mange religiøse 

bygninger ved siden af hinanden, opførte de bare en 

enkelt, den benyttede alle sig af på skift. I dag er det en 

almindelig kristen kirke, som vi kender det. Den er låst 

af og er kun åben om søndagen til gudstjeneste. 

Bygningen til højre var officerernes barak. Nu er der 

små lejligheder derinde. Derefter har vi en rød bygning 

til venstre, som var basens vaskeri, nu er der klub. 

Der ligger det nye militær hospital, som blev brugt 

til soldaterne, hvis de havde brug for en læge. Men det 

blev også benyttet under Koreakrigen, når sårede 

amerikanske soldater skulle fragtes hjem. Havde de 

behov for at komme under behandling undervejs, blev 

de stabiliseret her eller fik foretaget visse former for 

operationer eller andet.  

Det stod forladt indtil 2012, efter man havde lukket 

basen. Men inden det blev solgt, stod der gamle 



hospitalssenge, elevator, operationsborde og 

hospitalskram. I dag er der værksted derinde. 

Den røde bygning til højre er byens museum, det 

skal vi ud og se i morgen, nu har vi været hele byen 

rundt. 

Slædehundene 
Herefter kommer vi til slædehundene, der er ikke så 

mange hunde, men hundene er her, fordi folk går op i 

dem som deres hobby. De passer godt på dyrene, de får 

mad og vand og har det godt. En mæt hund, er en glad 

hund, så der har ikke været ulykker her. De fleste hunde 

står bag indhegning, og vi skal blive udenfor. Store 

hvalpe må gerne forlade indhegningen, og det gør de.   

Hvis de kommer hen til jer, skal I være klar over, at 

det ikke er kælehunde, det er husdyr, der lever herude. 

De bliver aldrig badet og lugter, og I kommer til at 

lugte på samme måde. De lægger deres visitkort over 

det hele, vær derfor opmærksomme på, hvor I træder. 

 



 

Slædehundene fodres 

Broen, som forbinder de to by halvdele  
I 2012 var der ekstra tryk på de store søer oppe fra isen. 

Der kom rigtig meget vand, så broen blev skyllet væk. 

Den har ligget langt ude på sandet, hvor den lå to 

forskellige steder. Det var ikke kun broen, men også en 

helt ny gummiged, som forsvandt ud i sandet. De siger, 

at i sommeren 2016 havde vi lige så meget vand som i 

2012. Den lille vej derover stod under vand, så der var 

meget pres på.  

Når man standsede på broen, kunne man mærke, at 

den rystede, derfor samledes hele byen hernede hver 

aften, da det var værst, for at se, om broen holdt og 



modstod vandmasserne. Men den modstod presset fra 

vandet.   

Vandet er beskidt, fordi der er meget sand i det, og 

det er meget fint sand. Hvert år kommer der 27 

millioner tons sand. Det er et stort tal, og man forklarer 

det med, at hvis man kunne køre det væk med lastbiler, 

skulle der 1400 lastbiler med fuld last hver dag til at 

fjerne det. 

Middagen 
Det sidste punkt på dagens program er middagsmaden, 

der er bisonokse på Restaurant Roklubben. 

Restauranten ligger fem km udenfor byen, og man 

bliver kørt derud i en bus, der har været skolebus i 

Canada. Den er årgang 1992, så den er kun 25 år 

gammel og fungerer som ”bybus” i Søndre Strømfjord / 

Kangerlussuaq, og den kører hver aften gratis ud til 

Restaurant Roklubben. 

Ved indgangsdøren til restauranten står en ”JATO-

bottle” som blev brugt i 1940erne til at give flyene 

ekstra motorkraft. I dag (2017) står de alle vegne og 

bliver benyttet som askebægre bl. a. udenfor Restaurant 

Roklubben. (Se historien om dem i kap. 19) 

 

 


