Ryslinge Højskole i Grønland (Diskobugten)
Flora, fauna, kultur, midnatssol og isbjerge
16. – 24. juli 2021
Basaltsøjler møder det mørkeblå hav. Isbjergene bryder de mørke farver. Hvalens blåst og ravnens skrig
bryder stilheden. Duften af fjeld. Solens varme stråler. Men den mosgrønne farve bryder det hele. Skaber
så meget kontrast, at man næsten ikke kan bære det smukke syn. Hvor skal man kigge hen?

Fredag 16. juli: København – Ilulissat, via Kangerlussuaq
Morgenafgang fra Københavns Lufthavn, Kastrup med Air Greenland til Kangerlussuaq. Her skifter vi til
mindre fly og flyver videre til Ilulissat – Diskobugtens hovedby og Grønlands tredje største by, Ilulissat. Men
Ilulissat er nok mest kendt for at være Isbjergenes Hovedstad. Og det er med rette. Få kilometer syd for
byen, ligger de der, i vandet. Som kæmpe hvide klodser. Nogle så store som fodboldbaner og høje som
flere-etagers boligblokke.
Hotel Icefiord har byens bedste hotelbeliggenhed, direkte ud til isfjorden, som navnet angiver. Her skal vi
starte vores grønlandsophold.
Solen går stadig ikke ned på denne tid. Altså er der midnatssol og man mærker straks hvor lidt søvn, man
egentlig har brug for, når der er så meget sollys. Vågner man så kl. 03 om natten og ikke kan sove igen, kan
man lave sig en kop te og sætte sig ud på altanen og nyde midnatssolen.
Vi skal spise aftensmad på hotellets smukke restaurant.
-/F/A
Lørdag 17. juli: Ilulissat
Efter morgenmaden, skal vi med en lokal guide ud at nyde byen og den omkringliggende lækre natur.
Ilulissat er Knud Rasmussens fødeby og byen emmer af ham og hans historie. Det er ingen hemmelighed, at
Knud Rasmussen har sået den allerstørste frø for handel, forståelse og kultur mellem Grønland og
Danmark.
Det er faktisk ikke særlig svært at få øje på den danske kultur og hverdag i Grønland. Meget af hverdagen er
bygget op på samme måde som i Danmark. Man har så efterhånden blevet klogere på nogle områder og
grønlandiseret dem. Men tag bare et kig i supermarkederne, butikker, caféer, kommunen osv. Det kunne
lige så godt være i en dansk forstad.
En oplagt gåtur, er selvfølgelig turen ud til Sermermiut-dalen, med udsigt til isfjorden. Real Dania står for at
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bygge det nye flotte Isfjordscenter på vej derud. Det åbner engang i 2021 (endnu ikke en dato). Tilbage i
2004 blev området fredet af UNESCOs verdensarvsliste. Området er selvfølgelig fredet og har stor
betydning for forskningen af klimaet, kulturen og glaciologien. Det interessante i kulturdelen, er at man har
bevaret fangst og fiskeri i området for de lokale. Så selvom du som turist, pænt holder dig til den afmærket
sti, kan du sagtens se en lokal gå og plukke bær (mest i august-september måned) udenfor stien.
M/F/A

Søndag 18. juli: Ilulissat – Qeqertarsuaq
Morgen eller formiddagsafgang med båd til Qeqertarsuaq. Sejlturen går tværs over Diskobugten, hvor vi vil
se en masse isbjerge og måske se hvaler undervejs. Sejlturen varer ca. 2½ time. Her bliver vi indkvarteret på
Hotel Disko Island, centralt beliggende.
Qeqertarsuaq betyder ”stor ø”. Det er Grønlands største ø og er på størrelse med Sjælland.
Trods størrelsen, bor der under 1000 mennesker på øen. Omkring 850 indbyggere i selve byen
Qeqertarsuaq. Nordvest for byen, ligger der en lille bygd (Kangerluk), hvor der faktisk kun bor 15
mennesker.
Kunst og kultur er en del af hverdagen i Grønland. Spiritualiteten er en del af livet i Grønland. Ofte blandes
kunst, kultur og spiritualitet sammen. Som en hel naturlig ting. Det giver sig selv, når man står over for så
smuk og kraftfuld natur. Denne sammensmeltning mærker man næsten fysisk i Qeqertarsuaq.
Hotellets restaurant er nyrenoveret og har den bedste udsigt til byens vartegn ”taffelbjergene”. Her spises
både morgen- og aftensmad.
M/F/A
Mandag-tirsdag-onsdag 19., 20. – 21. juli: Qeqertarsuaq
Dagene skal helt sikkert bruges på at udforske den fængende smukke natur. Men dagene til at møde lokale:
- Foredrag og snak med lokal kunstner
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- Egen lokal guide 2 dage, som tager os ud i naturen og rundt i byen
- Rundvisning til Arktisk Station
Du opholder dig 3500 km væk fra Danmark og alligevel ser man et stykke Københavns Universitet midt i
den barske grønlandske natur. Hver sommer sidder der en hel gruppe forskere og studerende fra
Københavns Universitet. Københavns Universitet skriver selv således:
”Studier i og af det arktiske naturmiljø er som regel forbundet med store omkostninger og stiller
omfattende krav til logistik og sikkerhed. Det har derfor været et mål i sig selv at gøre Arktisk Station
attraktiv for tidssvarende forskning midt i en arktisk natur, hvor et bredt spektrum af unikke botaniske,
zoologiske, naturgeografiske og geologiske fænomener er let tilgængelige både i det terrestiske og i det
marine miljø.”
M/F/A

Torsdag 22. juli: Qeqertarsuaq – Ilulissat
Vi siger farvel til dejlige Qeqertarsuaq. Morgenen eller formiddagsafgang til Ilulissat – tilbage af samme vej,
som vi kom, over Diskobugten.
Denne gang bliver vi indkvarteret på Hotel Hvide Falk. Et ældre hotel, men med god beliggenhed og meget
centralt.
Eftermiddagen er afsat til at være på egen hånd. Brug evt. tiden på at shoppe souvenirs, skrive postkort
eller sidde på cafe. Nogle tager en ekstra tur ud til Sermermiut og får et sidste kig på isfjorden. Denne kan
også anbefales om aftenen. Der er ikke lige så mange mennesker og lyset er helt speciel.
M/F/A
Fredag 23. juli: Ilulissat – Eqi Gletsjer – Ilulissat
Alle udflugter til Eqi indeholder den samme flotte sejltur. Alt efter hvilken bådtype, der sejler den
pågældende dag, tager sejladsen typisk mellem 3-5 timer. Mod nord passerer man i nævnte rækkefølge:
Bredebugt, bygden Oqaatsut og fjorden Pakitsoq, for derefter at sejle op igennem Ataa Sundet med øen
Arveprinsens Ejland bagved. Ved ankomsten til Eqi bræen placerer skibet sig i en sikker og favorabel
position i forhold til kælvinger og billedtagning, alt imens passagererne nyder en frokost ombord. Skibet
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sætter overnattende gæster af og tilbagerejsende kommer ombord. Skibet sejler tilbage til Ilulissat og er
fremme omkring 17-19, alt efter hvilken skibstype der benyttes på dagen.
Varighed: Ca. 8-10 timer
Sidste aften i Ilulissat.
M/F/A

Lørdag 24. juli: Ilulissat – Kangerlussuaq – København
Sidste morgenmad i Ilulissat. Hotellets bus kører os til Ilulissat Lufthavn. Her flyver vi indenrigsflyvning til
Kangerlussuaq, hvor den store flyver venter på os, til at flyve os til København. På vej hjem mister man 4
timer og vi lander om aftenen i Københavns Lufthavn.
Takuss’ – vi ses forhåbentligt i Grønland
M/F/-

