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FNSiN grundades år 1973 
Ur föreningens stadgar: 
§2 Föreningen skall samla intresserade av 
natur och samhälle i Norden till allsidiga studi-
er därav. Genom studieverksamhet, föreläs-
ningar, exkursioner och publikationer skall Fö-
reningen sprida kunskap om natur och samhäl-
le med huvudinriktning på Norden. Förening-
en är en religiöst och partipolitiskt obunden 
ideell förening. 
 
§3 Föreningens huvudsakliga intresseområ-
den är Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, 
Island, Norge, Sverige och Åland samt områ-
den med historisk eller annan anknytning till 
länderna i Norden. 
 
FNSiN samarbetar med Studieförbundet Vux-
enskolan och med andra föreningar. FNSiN 
ingår i Förbundet för Ekoparken. Läs mer på 
vår hemsida www.fnsin.nu. 

 

Föreningen  

Natur och Samhälle i Norden 

(FNSiN) 

Bild framsidan: Älven vid Karngerlussuaq.  
Foto: Ellen Gustafsson 
Baksidan Grönlandsgruppen tar ut riktning-
en. Foto : Sara Mariasdotter 

Texterna i den här publikationen har tidigare 

varit publicerade i NOS.  

Denna version 2010-07-01 

 
Resan ägde rum 18 – 27 juni 2003. 
 
Resan förmedlades av Grönlandsresor (Johannes 
Mårlöv) och följde ett grundarrangemang men vi 
fick i viss mån gehör för speciella önskemål från 
FNSiN och Geografilärarnas Förening. 
 
Rutt: Flyg Köpenhamn – Kangerlussuaq (Søndre 
Strømfjord) samt Kangerlussuaq – Sisimiut. Båt 
längs kusten till Ilulissat (18 timmar). Flyg tillbaka 
till Kangerlussuaq och Köpenhamn. 
 
Vi bokade från början fler platser än vi lyckades 
fylla med föreningsmedlemmar. Från FNSiN del-
tog fem – Anders, Birgitta, Ellen, Kjell och Sara. 
Från Geografilärarnas förening kom Gudrun och 
Heino. Vidare ingick några personer från Stock-
holm och Århus i en mycket löst sammanfogad 
grupp – det var endast på förflyttningarna mellan 
inkvarteringsorterna som alla följdes åt. I övrigt 
hängav vi oss åt strövtåg och upptäcktsfärder i 
olika konstellationer. Resan karaktäriserades av 
”individualism inom ett kollektiv”, vilket är känne-
tecknande för anarkism, enligt en deltagare. I prin-
cip levde vi på vandrarhemsstandard, dvs. med 
självhushållning. Standarden på rum, kök och 
andra lokaler var dock mycket skiftande. 

 

Grönland 2003— 

Fakta om resan 

Vandrarhennet i Ilulissat 
Foto: Anders Schærström 
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Grönland 2003 

 

Sol- och badsemester i Grönland är inte vad 
man väntar sig, men när man är varm och svet-
tig efter en rejäl terrängvandring i solen så tvekar 
man inte länge när en vacker fjällsjö kommer i 
ens väg. Visserligen når vattentemperaturen 
knappast över 12˚, men ett hastigt dopp gör 
gott. FNSiN-resan till Grönland 2003 blev mitt 
första besök i landet som lockat så länge. Natur-
ligtvis inbillar jag mig inte att jag har lärt känna 
Grönland genom att besöka landet i tio dagar 
vid midsommartid. Naturligtvis inser jag att jag 
bara var en tillfällig besökare och att det är en 
helt annan sak att leva i landet, på dess villkor 
året runt. Men jag har för första gången fått egna 
intryck av landet. Jag har inte längre en bild som 
enbart förmedlats av TV, böcker – och före-
dragshållare. Jag har mött ett spännande land i 
förvandling. Jag har ställt frågor och fått svar. 
Jag vill veta mer. 
Vi iakttar – men vad förstår vi av det vi ser? 
Natt som aldrig blir natt – solen skiner dygnet 
runt, men vi vet ju att på vintern råder det stän-
diga mörkret. Klocktiden tycks ha förlorat sin 
mening. Pojkar spelar fotboll vid midnatt. Som-
mar och vinter – för att inte säga istid – på sam-

ma gång. Vi vandrar i tjugogradig värme och ser 
ut över fjorden där isbergen trängs i väntan på 
att komma över moränbarriären och segla ut i 
Diskobukten. 
Och hundarna – alla skällande, gläfsande, gnäl-
lande hundar – som kedjade väntar på vintern 
och att få springa. Totalt finns det 30 000 i lan-
det. (Ilulissat: 4500 människor och 6000 hundar, 
sägs det.) Gång på gång blir vi påminda om att 
hundarna inte är några gosedjur. Valparna är 
söta – men klappa dem inte! – Ägarna tar myck-
et väl hand om sina hundar, eftersom de är be-
roende av dem, får vi veta. Men vi såg minst två 
hundar ligga döda i sina kedjor, en av dem för-
störd av skabb. Hur kommer det sig? Är det 
våra främmande värderingar som spelar oss ett 
spratt? Ägarna sköter nog sina hundar men på 
ett osentimentalt sätt. Grönländska hundar lever 
ett hårt och kort liv. Efter 4 – 5 år är det slut. 
 

Grönlandisering 
Efter 1953, då Grönland blev en integrerad del 
av Danmark i stället för en koloni vidtog, para-
doxalt nog, en påtaglig danisering av landet. Fast 
man ska kanske hellre säga, att daniseringen som 

Ankomst till Kangerlussuaq 
Foto: Birgitta Traxel 
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pågått sedan Hans Egede började sin mission  
1727, intensifierades. Under 1970-talet var för-
hållandet mellan danskar och grönländare spänt, 
men sedan den begränsade självständigheten – 
Hjemmestyret – infördes 1979 har förhållandet 
mellan dem förbättrats och nu pågår istället en 
tydlig grönlandisering.  
Lars Olsvig är föreståndare för Knud Rasmus-
sens Folkhögskola (KRF) och tar sig god tid 
med oss, trots att han är en mycket aktiv och 
upptagen person. Han sprudlar av entusiasm, 
vilja och energi, när han berättar om Grönland, 
dess historia och framtid samt inte minst den 
roll som KRF spelar i grönlandiseringen och 
landets modernisering. KRF har 52 elevplatser. 
Ca 8 – 10 procent av eleverna är analfabeter när 
de kommer dit och för många blir det ett per-
sonligt lyft att få lära sig läsa och att få tillgång 
till annan undervisning. Undervisningen sker 
helt på grönländska och Olsvig framhåller be-
greppet ”Den gode skole” – ett nytt initiativ 
med utgångspunkt i eleverna. Evaluering och 
individualisering är nyckelord. Verksamheten 
finansieras till 70 procent med bidrag från 
Hjemmestyret och 30 procent med intäkter från 
uthyrning, t.ex. till vandrarhemsverksamhet. (Vi 
skulle egentligen ha varit inkvarterade där, men 
eftersom det var fullt hamnade vi på hotell med 
självhushållning.)  
 
Men grönlandisering eller inte så har många 
grönländare ett identitetsproblem – särskilt på-
tagligt för dem som har dansk far och grön-
ländsk mor. (Dvs. just det fenomen som Peter 

Høeg har gett skönlit-
terär gestalt i form av 
Frøken Smilla.) 
Att markera den grön-
ländska identiteten är 
viktig. Medan vi är i 
Sisimiut infaller Grön-
lands nationaldag (21 
juni) och firas i en id-
rottshall. Lite snopet 
är det att trumdans, 
kajakuppvisning och 
andra traditionella in-
slag blivit inställda 
p.g.a. dåligt väder! 
Men vi får höra sång 
och musik och se stol-
ta prov på hur man 
arbetar med rörelse-

hindrade barn. 
En kommission tillsattes för några år sedan för 
att utreda hur hjemmestyret ska kunna vidgar 
inom ramen för gemenskapen med Danmark. 
Men grönländsk självständighet är fullt realistisk, 
menar Lars Olsvig. Idag pumpar Danmark in 
2½ miljarder kronor till Grönland. Det betalar 
sig, därför att Danmark genom att ställa basen i 
Thule till förfogande slipper betala avgift till 
NATO. Men om Grönland vore självständigt 
skulle det direkt kunna ta intäkterna från Thule-
basen, menar Lars Olsvig – och Danmark skulle 
slippa de stora kostnaderna för Grönland! 
Men grönlandisering och självständighet förut-
sätter också att Grönland själv tar ett större an-
svar, t.ex. för sociala behov. Grönland måste ta 
hem sina handikappade och fängelseinterner 
från Danmark. 
 
Fortfarande är Grönland beroende av danska 
och andra utländska specialister. Sjukhus finns i 
de flesta städer, även om de är små. Specialist-
vård måste man få i Danmark. Vi möter en 
mycket speciell expert utifrån – en dansk döv-
präst som under några veckor ska ta hand om 
konfirmationsundervisning och konfirmation av 
döva ungdomar. 
Ett modernt samhälle behöver många specialis-
ter och man kan undra om en befolkning på 
60 000 räcker som underlag för ett brett univer-
sitet och den högre utbildning som behövs. 
Grönlands universitet har idag fyra institutioner 
och inriktningen på det grönländska och arktiska 
är stark: administration (med ekonomi och stats-

 

Lek för barn och vuxna, vid nationaldagsfiranet 

Foto: Ellen Gustafsson 
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kunskap); kultur och samhälle (med betoning av 
inuitkulturer), grönländska (språk, litteratur och 
massmedier) samt teologi. 
 

Utveckling – förändring 
Grönland utvecklas – nej, förändras, med Lars 
Olsvigs uttryck. Det finns fyra tydliga tillväxt-
centra berättar Lars Olsvig: Nuuk, Sisimiut, Ilu-
lissat och Qaqortoq (Julianehåb). Koncentratio-
nen är en fördel – den möjliggör besparingar. Ja, 
det syns att Ilulissat växer. Nya bostadsområden 
breder ut sig och strax utanför staden på vägen 
mot flygplatsen ligger det nya eleganta hotell 
Arctic. I Sisimiut (Holsteinborg) ska en ny stads-
del byggas på andra sidan bron under nästa år. 
Invånarantalet (5 000) har fördubblats sedan 
1995 och ökat från 1 000 för 50 år sedan. 
Kangerlussuaq består av en flygplats, ett par ho-
tell, polisstation, administrationsbyggnader, ett 
postkontor, ett snabbköp, ett halvdussin bo-
stadskaserner och lika många oljecisterner, en 
kyrka, ett konferenscentrum, Nordlys Bar och 
Polar Bear Inn. Det mesta är byggt av gamla 
containers. Kyrkan ser ut som en modern sam-
manträdeslokal inuti – behaglig och ändamålsen-
lig, inte överlastad som många gamla kyrkor. 
Några grusvägar leder ut i vildmarken, en till den 
Stora Isen. Detta är myskoxland och vi möter 
nio stycken på vägen till inlandsisens rand. Det 

finns planer på en väg mellan Sisimiut och 
Kangerlussuaq – ca 20 mil. Ute i terrängen mö-
ter vi en ensam lantmätare i färd med förbere-
delser. Att vägen skulle få stor praktisk betydelse 
inser vi själva, som redan vid ankomsten får 
uppleva innebörden av uttrycket ”immaqa” – 
den osäkerhet som präglar tillvaron för grönlän-
darna, just på grund av väderförhållandena. När 
vi just anlänt från Köpenhamn till Kangerlussu-
aq skulle vi ha fortsatt med anslutande flyg till 
Sisimiut, men trots några timmars väntan på att 
dimman vid kusten ska lätta och sedan ett halv-
dussin försök att landa – trots dimman – åter-
vänder vi till Kangerlussuaq, där vi blir kvar ett 
extra dygn. 
Grönlandisering och utveckling innebär också 
förändringar av näringslivet. En fjärdedel av 
Grönlands förvärvsarbetande lever av fiske och 
fiskindustri. Räkorna väger bokstavligt tungt i 
näringslivet (drygt 80 000 ton år 2000), men 
torskfisket har krympt kraftigt (från drygt 10 000 
ton till knappt 4 000 ton på mindre än tio år). I 
den grönländska berggrunden finns många in-
dustriellt användbara mineral men för närvaran-
de förekommer ingen brytning. Förhoppnings-
fulla oljeborrningar har hittills inte gett det öns-
kade resultatet. 
Tanken dyker upp gång på gång: Kan Grönland 
ha en framtid i form av vinterturism? Sisimiut 
och Ilulissat för mina tankar till Alpernas skidby-

Foto: Anders Schærström 
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ar. Små men livskraftiga orter som ser ut att ha 
vissa förutsättningar för vinterturism – bergen 
med utförslöpor, slädpartier med hundar. Grön-
land är nog alltför mörkt och kallt i december – 
februari, men varför inte på senvintern och i 
april – maj? Helle Olsen (Grönlands Rejsebu-
reaus representant i Kangerlussuaq) rekommen-
derar hundslädeturer och norrsken i februari, 
men april när dagarna norr om polcirkeln redan 
är längre än i södra och mellersta Sverige och 
det fortfarande är vinter lockar kanske minst lika 
mycket. Men vad skulle mer turism innebära för 
Grönland? Grönlands turistråd (Greenland Tou-
rism) inrättades  1991 för att främja en kulturellt 
och ekologiskt hållbar turism. Är 2000 kom 
31 000 turister (1991: 3 500 turister). 
Kan IT-åldern medföra ett helt annorlunda när-
ingsliv? Många digitala tjänster kan utföras var 
som helst, om bara kompetensen och den nöd-
vändiga tekniken finns. I vilket fall som helst lär 
större självständighet förutsätta närmare förbin-
delser med omvärlden. 
 

Grönland och omvärlden 
Och vad vet omvärlden om Grönland? – Bor 
man i hus där? – Såg ni några pingviner? Är det 
så att omvärldens uppfattning av Grönland än i 
dag är präglad av skämtteckningar med små 
snedögda anorakklädda figurer och igloos? Eller 

ett glassbolags symbol i form av en pälsklädd 
eskimå som bär på en stor strut? Det är inte sär-
skilt länge sedan vissa delar av Grönland var 
okänt land och föremål för europeiska och ame-
rikanska upptäcktsfärder – som sedan lämnat 
spår i form av ortnamn. Topografiskt är Grön-
land kartlagt, men våra mentala kartor av landet 
präglas säkert av många kulturella missförstånd. Vi 
hajar till när Lars Olsvig berättar om traditionellt 
leverne: besökare har ofta förundrats över den 
”sexuella generositeten” i Grönland. Lars Olsvig 
hävdar, att i mycket isolerade samhällen behöv-
des lösningar som ter sig främmande för utom-
stående. Sålunda var ”lampeslukningsleg” en 
form av organiserad incest som fyllde en rent 
praktisk funktion i isolerade samhällen. När man 
släckte lamporna kunde sexualiteten få utlopp på 
ett slumpartat (?) sätt i mörkret. Men med kris-
tendomen kom en moraluppfattning och ett för-
budstänkande som motarbetade traditionen. 
Och någon ”kvinnlig frigörelse” behövs inte 
idag, säger Lars Olsvig, för ”den grönländska 
mytologin har alltid stöttat kvinnans ställning i 
samhället”. Ännu något att fundera över för oss 
främlingar. 
 
I vilket fall som helst är naturligtvis ingen helt 
oberoende av sin omgivning, inte heller Grön-
land, och såväl kulturella som fysiska avstånd 

Foto: Anders Schærström 



7 

måste överbryggas. Grönlandiseringen innebär 
inte isolering – snarare precis tvärtom. När det 
får spela en mera självständig roll blir det ofrån-
komligt för Grönland att närma sig omvärlden 
och kontakterna kan innebära både motstånd 
och nya – kanske ibland oväntade – allianser. Vi 
som engagera oss för en nordisk gemenskap och 
kulturell samhörighet vill nog gärna se Grönland 
som en del av denna och visst deltar Grönland i 
det nordiska samarbetet, visst finns det ett nor-
diskt institut i Nuuk, men på plats upptäcker 
man att banden till Norden inte är självklara. 
För grönländaren känns samhörigheten med 
andra arktiska folk och måhända folk i andra 
världsdelar som tillhör ”fjärde världen” naturli-
gare. Sedan 1985 samarbetar grönländska, is-
ländska och färöiska parlamentariker i Västnor-
diska rådet och genom Grönland utvecklar EU 
sin ”arktiska dimension”. Men Grönland spelar 
också en viktig roll i den internationella inuitor-
ganisationen (Inuit Circumpolar Conference) 
som sträcker sig från Sibirien till Grönland. 
Omvärlden har inte alltid förståelse för de när-
ingar som sedan urminnes tider varit en förut-
sättning för mänskligt liv i Grönland. Men det 
handlar inte enbart om olika etiska värderingar. 
Grönland är en del av den globala ekologin som 
kräver kompromisser. Valjakten är idag reglerad 
(= starkt begränsad) av internationella regler. 
Upprepade konflikter med Greenpeace har nog 
lett till mera bitterhet än respekt. 
Det är nog inte många som vet att Grönland är 
det enda land som faktiskt har lämnat EG. 
Grönland följde med Danmark in i Gemenska-
pen men lämnade den 1985 efter en folkomröst-
ning. Å andra sidan har Grönland ett associe-
ringsavtal med EU, i likhet med flera tidigare 
brittiska, franska och nederländska kolonier. 
Tillgången till EU-marknaden och ett fiskeriavtal 
med EU betyder 3 miljarder danska kronor för 
Grönland. 
 
Gäster i naturen 
Myskoxen lunkar sävligt längs grusvägen fram-
för oss på vägen mot inlandsisen. Så märker den 
bilen och börjar springa med den långa raggen 
flaxande. Plötsligt gör han vänster om och 
skumpar en bit uppför slänten. En liten stund 
står han och glor på oss – tillräckligt länge för 
att vi ska kunna ta bilder. Sedan finner han för 
gott att gömma sig bakom ett flyttblock. 
Vi vandrar från Ilulissat runt udden med storar-
tad utsikt över fjorden och de mäktiga isbergen. 

Njutningen störs bara av myggorna, dessa Hel-
vetets utsända! En annan daga ligger dimman tät 
över isbergen, medan vi vandrar  i solsken. Mist-
luren råmar. 
Vi har blivit tillsagda att inte gå in på en kyrko-
gård, för det är grönländarnas egen mark. Men 
ute i det obebodda landskapet träffar vi på flera 
husgrunder och månghundraåriga gravrösen, där 
skeletten skymtar mellan stenarna. (Se Kjell Lin-
nérs artikel om arkeologi). 
En kväll sitter vi alldeles tysta på fjordstranden – 
lyssnar och spejar efter kalvande isberg i en 
skönhet och stillhet som trotsar beskrivning. 
Här är bara vi och naturen. Här härskar isen 
som den gjort i tusentals år. Moderniseringen 
känns mycket avlägsen. 
Anders Schærström 
(med varmt tack till de medresenärer som kom-
menterat artikelutkastet) 
 
Några litteraturtips 
 
Fakta om Grønland. Kalaallit Nunaat. Nordens 

institut i Grönland, 2001 
Foersom, Th; Kapel, Finn O & Svarre, Ole: Nu-

natta Naasui. Grønlands flora i farver. Atuak-
kiorfik Ilinniusorfik, 1997. ISBN 87-558-
1164.7 
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1981 

Hart Hansen, J.J.; Meldgaard, Jørgen & 
Nordqvist, Jørgen: Qilakitsoq. De 
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land. Qasigiannguit Katersugassiviat/ 
Christianshåb Lokalmuseum og Det 
Grønlandske Selskab (Årtal saknas) 

Topografisk Atlas Grønland. Atlas over 
Danmark, Serie II Bind 6. C.A. Reitzels 
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Grönlandsdikter 
 

Sara Mariasdotter 

 

Foto: Gudrun Thurn 

 

Blåvitt 
 

Vita moln 
vita berg 

vitt vågskum 
sträcker ut 
över isblått 
himmelshav 
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Inlandsisen 
 

Fortfarande  
frustar 
jökelvattnet 
och skickar sin stråle 
långt ner i dalen. 
Fortfarande  
trevar sig 
frostens fingrar 
fram till jorden 
Ännu lever inlandsisen 

Men hur länge? 

 

Kulturkrock 
 
Förvånad 
möter jag 
nyfikenhet och värme 
i isbergens land 
Ännu springer  
inte inuiten 
runt i ekorrhjulet 
Har råd  
med vänlighet 
och tid 
för gemenskap 
Besitter ännu 
den egna kraften. 
Tupilaqen* hämnas 
bara inkräktaren. 
 
 
* = ond ande 
 

 

Foto: Gudrun Thurn 

 

Foto: Anders Schærström 
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Grönlandszen 
 

Isberget 
vilar 

i arktisk ro. 
Psyket 
lösgjort 

från minnen och före-
ställningar 

driver 
långsamt 

in mot evigheten 
 

 

Foto: Anders Schærström 
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Till en jökelsjö 
 

Ögat  
i inlandsisen 
är svårt att se 

för den som inte söker. 
Har lånat färg 

av himmel och hav 
och kraft 

från isens inre. 
Vakar  

över vidderna. 
Iakttar 

människans irrgångar. 
När angakokken* råmar 
och trolltrumman ljuder 

står isens öga 
vidöppet. 

 
* = shamanen 

 

 

Foto: Anders Schærström 
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Uppbrott 
 

Korpen kraxar 
slädhundar ylar 
isberg krockar 

Ivriga som vakthundar 
Står kontinenterna och stampar 

Kompassnålen snurrar 
Inget är sig likt! 

 

 

Reminiscenser 
 

Dricker ur den 
sista slurken 

ur vattenflaskan. 
Minns rent vatten, 

ren luft 
och strålande sol. 

Inte underligt  
att inuiten 

vänder världen 
ryggen! 

 

Hemkomst 
 

När jag kommer hem 
hör jag musiken, 

då tystnaden har rensat 
mina öron. 

Ser jag färgerna, 
då dimman tvättat  

mina ögon. 
Känner jag 

att sinnena läkts 
och min själ har vaknat. 

Jag inser samtidigt 
att ett enda andetag 
omfamnar jorden. 

 

Dikterna var införda i NOS nr 1/2004 

Foto: Birgitta Traxel 

Foto: Ellen Gustafsson 
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Grönländska fornlämningar, anno 2003 
 

Kjell Linnér 

 
2003 års Grönlandsresa i FNSiN:s regi blev min 
tredje till denna väldiga ö, den största på vår pla-
net. Det var också länge sedan de andra besö-
ken, dels i föreningens regi år 1977, dels i egen 
regi år 1982. Båda resorna gick i mitt fall till 
samma område, de inre delarna av fjordarna in-
nanför Nuuk (Godthåb), där våra nordiska för-
fäder under medeltiden satt på sina små gårdar i 
den bosättning som kallas Västerbygden. Här 
gjorde vi två långa strapatsrika vandringar och 
utforskade den vilda, idag helt obebodda trak-
ten, med sina ännu väl synliga gårdsruiner, vilka 
jag beskrivit i NOS nr 1 1986. Redan då fick vi 
på nära håll uppleva inlandsisen och isbergen, 
alltid lika hisnande fascinerande. För mig som 
arkeolog var ändå nordboruinerna det som av-
gjorde att vi vandrade just där. Jag hade i förväg 
inhämtat kunskap om dessa lämningar i gamla 
danska utgrävningsrapporter, och fann på plats 
även dittills okända fornlämningar.  
 
Nu efter alla dessa år stod jag åter på grönländsk 
jord, men på en annan, nordligare del av ön, 
utan synliga lämningar efter de gamla nordbor-
na. Här fanns istället andra gamla lämningar ef-
ter andra folk, vilka jag dock inte visste så myck-
et om, bara att folken i fråga var jägarfolk som 
alla kommit från norr, och dessförinnan från 
Alaska via Canada. Med början för ca 4 500 år 
sedan, invandrade med båtar och till fots små 
grupper med s.k. paleo-eskimåer under mildare, 
eller snarare mindre kalla, perioder i omgångar 
till Grönland, alla troligen över det smala sundet 
mellan Ellesmere-ön i Canada och nordvästra 
Grönland. Beteckningen paleo-eskimåer är det 
internationella uttrycket bland arkeologer för alla 
forntida folk i det nutida inuitområdet från Be-
rings Sund till Östgrönland. Eftersom det ännu 
är oklart om de tidiga folken var inuiter, eller 
vilka som var det, kan man inte kalla dem paleo-
inuiter. Åtminstone i vissa fall har man kommit 
fram till att de troligen inte var inuiter. 
Vår nordiska förhistoria indelas som bekant i 
tidsepoker grundade på sten, brons och järn. De 

grönländska kulturerna saknar metaller, med 
undantag av bruket av meteorjärn från och med 
Dorset 2-kulturen (ca 700-1  100 e.Kr.). Dess-
förinnan användes endast sten, ben, horn och 
trä till alla föremål. De har i huvudsak haft ge-
mensamma redskaps- och vapentyper, bara med 
stilistiska skillnader, delvis p.g.a. innovationer. 
Bytesdjuren har också varit artmässigt begränsa-
de, och därmed gemensamma. Viktigast har 
”storvilt” som säl, senare även val, varit, och på 
land vildren i Västgrönland och myskoxe i 
Nordöstgrönland. 
 
Forskningen förändrar och kompletterar stän-
digt bilden av bosättningsförloppet och de olika 
kulturerna, vilket kan verka lätt förvirrande när 
man läser arkeologisk litteratur av olika ålder. I 
denna uppsats måste redovisningen av den 
grönländska förhistorien begränsas till de forn- 
och kulturlämningar som resans medlemmar 
fick möjlighet att själva se, från äldsta forntid till 
vår egen historiska tid. Vissa jämförelser med 
andra fornlämningar görs dock för att tydliggöra 
olika förhållanden.  
 
Med 18 års erfarenhet av fornminnesinventering 
blir man tränad att se och bedöma alla tänkbara 
och onaturliga förändringar i terrängen, även om 
man inte har någon kunskap om lokala kulturer 
och lämningar som tidigare människor lämnat 
efter sig. Ett gravröse eller en husgrund ser för 
mig överallt i världen ungefär likadana ut. Ett 
gravröse kan ju alla se, en husgrund kan vara 
svårare att se för ett otränat öga, men syns när 
man väl har fått den utpekad. På en förhistorisk 
boplats utan synliga konstruktioner måste man 
däremot veta vad man ska titta efter, nämligen 
en plats med ett visst, utvalt läge, bekräftad av 
små fynd, bearbetade av människor. 
Enligt uppgifter finns det spår av tidiga kulturer 
ända inne kring fjordänden vid Kangerlussuaq 
(Søndre Strømfjord), där man först möter Grön-
land på väg till de flesta samhällen. Platsen har 
däremot en kort historia som f.d. amerikansk 
militärflygplats. Den grönländska kulturen mötte 
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vi i stället i och kring Sisimiut (Holsteinsborg), 
trots sin litenhet Grönlands näst största stad, 
grundad år 1756 ca 40 km norr om det nuvaran-
de läget, tidigare tillhåll för holländska valfånga-
re. 
Den europeiska valfångsten startade på 1600-
talet. År 1764 flyttades samhället till sin nuvaran-
de plats. Den äldsta delen låg och ligger ännu 
kring den lilla blå träkyrkan från år  1773, den 
äldsta bevarade kyrkan i Grönland (det heter i 
och inte på Grönland). 
Här finns även det lokala museet med en fin ut-
ställning om Saqqaqfolket, de första människor-
na i Västgrönland, dessutom den långvarigaste 
kulturen av alla. Perioden tenderar att förlängas 
med nya arkeologiska undersökningar och är för 
närvarande ca 1500 år lång, från ca 2400 till år 
900 f.Kr. Den börjar konkurrera i ålder med den 
till nyligen äldst betraktade stenålderskulturen, 
kallad Independence 1, vilken vid samma tid 
fanns i Nordöstgrönland, men som aldrig kom 
till Västgrönland. Den var betydligt mer kortva-
rig. 
På Grönlands nationaldag, 21 juni, svensk mid-
sommmardag, beslöt jag mig för att se på några 
gamla lämningar på den s.k. Teleön utanför 
hamnen, trots regnigt väder. På den yttre delen 
av ön finns höga telemaster, därav öns namn. 
Det var inspirerande och värmande att flertalet 

av mina medresenärer visade sig intresserade av 
att följa med och kanske lära sig något av mig 
som guide. 
I två åtskilda, gräsbevuxna sänkor mitt på den av 
hällar dominerade ön, ligger flera stora grunder 
efter byggnader av olika slag. De utgörs numera 
av ojämna, flacka, gräsbevuxna kullar och bygg-
des av torv och sten. När man tittar närmare på 
dem börjar man urskilja husens form och 
rumsindelning. Vissa är bostadshus, andra har 
haft en annan funktion. De liknar traditionella 
grönländska torvhus, men just i detta fall anses 
de ha samband med den europeiska valfångsten 
här under 1600-1800-talen, alltså före Sisimiuts 
grundande. Alla husen är typiska vinterhus och 
är inte arkeologiskt undersökta utan endast 
typologiskt daterade. På fastlandssidan mitt 
emot ön låg från 1760-talet till år 1895 Sisimiuts 
trankokeri, och längre ut på Teleön än vi gick 
finns flera gamla förrådshus av sten, troligen 
förvaringsbyggnader för valspäck. Trankokeriet 
lades ned när rätvalarna försvann. 
 
På en moränavsats uppe i sluttningen på öns 
yttre del restes den höga telemasten på en trolig 
Saqqaqboplats. Spår av denna i form av fynd 
hade gjorts. Anläggandet av masten förstörde 
dock boplatsen som aldrig grävdes ut. Vid byg-
gandet av Sisimiuts flygplats upptäcktes och ut-

”Amatörarkeologer” vid röse på Teleön, Sisimiut 

Foto: Kjell Linnér 
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grävdes emellertid en boplats från samma kultur 
med rika fynd. Den ligger på en ännu obebyggd 
f.d. strandterrass, numera 15-20 m över havet, 
men man ser inget annat än själva platsen där 
man bodde. En del av utgrävningsresultaten lär 
presenteras i en planschutställning i flygplats-
byggnaden. 
Två intressanta Saqqaqboplatser undersöktes av 
Sisimiuts museum och andra institutioner åren 
1989-1996, Nipisat och Asummiut. På den sena-
re fann man, vilket är vanligast, endast redskap 
och andra föremål av sten, medan vid Nipisat 
även organiskt material av horn och ben hitta-
des. Mellan och i kulturlagren finns lager av 
krossade musselskal, som gör att kalken i ben 
och horn bevaras. Man fann bl.a. ben av hund, 
vilka tidigare bara hittats vid två boplatser i 
Diskobukten, Qajaa och Qeqertassussuk. På den 
senare boplatsen har för första gången talrika 
träföremål hittats, bl.a. vackra skålar. Fynden 
ligger i ett djupfryst jordlager under tjock torv. 
På samma boplats gjordes också det första fyn-
det av människor i denna kultur, fyra ben från 
två individer, tillika de äldsta i Grönland, drygt 
4000 år gamla. Märkligt är att de låg i boplatsens 
avfallshög, en hittills olöst gåta. Man tror inte att 
det handlar om kannibalism. Grönländska gra-
var är okända före vår tideräkning.  
I Sisimiuts kommun har man även funnit bo-
platser efter nästkommande kultur i Västgrön-
land, Dorset  I (namnet efter en plats i Canada), 
från tiden 500 f.Kr. – 200 e.Kr., samt spår av de 
nuvarande inuiternas förfäder, Thulefolket, från 
och med 1200-talet. Nära flygplatsen finns ett 
flertal bevarade vinterhusgrunder från 1400-
1700-talen, ej arkeologiskt undersökta men date-
rade efter form. Även dessa folk livnärde sig 
främst på säl, val och ren.  
 
Alldeles intill masten på Teleön ses några små 
stenrösen, ej undersökta. De är gravar som kan 
ha samband med öns husgrunder, men verkar 
kunna vara äldre. Denna gravform är den vanli-
ga och allmänt i Grönland spridda under flera 
sekler ända till nutid, och rösen har anlagts även 
efter att de kristna kyrkogårdarna kommit till. 
Dessa var de första vi såg och endast den största 
(se foto) torde ha kunnat rymma en dold sten-
kammare med skelettrester, vilket är det norma-
la, men som jag ännu inte kände till. Längre ut 
på ön finns två rösegravar med skelett, som vi 
inte besökte. Den ena innehåller minst tre grav-
lagda, vilket anses tyda på att den är förkristen. 

Den andra graven anses vara kristen, då den in-
nehåller endast en gravlagd, som dessutom ligger 
i utsträckt ryggläge. Rösen med bevarade skelett-
delar skulle vi få se i Ilulissat. Man vet egentligen 
inte mycket om dessa gravar och har utelämnat 
dem från den arkeologiska forskningen av sam-
ma respekt som man visar de grönländska kyr-
kogårdarna, vilka man helst inte bör beträda 
som icke-inuit. Rösena är alltså gravar, som ser 
likadana ut under olika sekler. Enligt mina dans-
ka kolleger förekommer det ännu att inuiter vill 
bli och blir gravlagda i ett röse som i gamla tider. 
Sisimiut ligger alldeles norr om polcirkeln och 
vårt nästa resmål, Ilulissat (Jakobshavn) ligger 
ytterligare ca 300 km mot norr, grundat år 1741 
vid en liten skyddad hamnvik, där några ålder-
domliga timmerbyggnader ännu står kvar. Den i 
äldre tider största träkyrkan i Grönland står ock-
så kvar men något väster om den gamla stads-
kärnan. Ilulissat betyder isberg, vilket inte kan 
förvåna någon som besökt platsen. Endast en 
kort promenad söderut kommer man till Jakob-
shavns Isfjord, vilken är full av imponerande 
isberg från en av världens mest produktiva glaci-
ärer från inlandsisen längst in i fjorden. Här låg i 
flera hundra år en ganska stor inuitby, Sermer-
miut (se foto). Byn började avfolkas till Ilulissat 
när den kolonin grundades. De sista människor-
na flyttade ca 1850, då den kallaste perioden på 
4 000 år inföll i Grönland, enligt nya mätningar. 
Samtidigt dog de sista inuiterna ut i Östgrönland 
norr om Ammassalik, vilka sågs i livet av euro-
péer en enda gång, år 1823. 
 
På många bergsplatåer kring Sermermiut finner 
man boplatsens gravrösen liggande, oftast i 
mindre grupper, inte i krönlägen som vanligen i 
Sverige, utan i något neddragna, naturligt steniga 
sänkor nedanför bergklackarna. De kan därför 
vara svåra att upptäcka bland övriga stenar, tills 
man kommer alldeles nära dem. Man kan ofta 
skymta skelettdelar mellan stenarna, och då alltid 
ett eller flera kranier, men endast få ben i övrigt. 
Detta faktum är svårt att förstå, då vissa ben i 
kroppen bevaras längre än kraniet. Enligt upp-
gift är inga djur inblandade, men människor kan 
vara det. I en grav som jag såg (se foto) när jag 
gick ensam den sista dagen, låg sex kranier intill 
varandra, men nästan inga ben. I Canada är de 
äldsta kända gravarna från Dorsetkulturen, och 
där har endast delar av kranierna utvalts och 
gravlagts, ej övriga skelettdelar. Utanför en grav 
fann jag en till synes ej helt modern keramik-
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skärva, vilken jag misstänkte kunde vara tagen ur 
graven. Enligt uppgift av mina danska kolleger 
är dock gravgåvor inte kända i dessa rösen, vare 
sig i de förkristna eller de kristna. 
När man följer den längre stigen längs stranden 
mot Sermermiut passerar man ytterligare ett par 
platser med gamla torvhusgrunder, säkerligen 
från samma tid. Den första platsen ligger vid 
udden mot den isfyllda fjorden, innanför en liten 
klippö. Alldeles nedanför den stora, östligaste 
grunden sticker en liten plan berghäll fram, och 
nära varandra upptäckte jag två mycket tydliga 
och välslipade små gropar i hällen, runda, 6-8 
cm i diameter och 1,5 - 2,5 cm djupa. Dessa kal-
las i Sverige skålgropar eller älvkvarnar och är 
normalt en form av hällristningar från bronsål-
dern. På vissa platser, även utanför den forntida 
bygden, förekommer enstaka skålgropar, vilka 
man vet ibland har använts av s.k. kloka gum-
mor ända in på 1800-talet, i rituella syften för att 
t.ex. bota sjukdomar. Som forntida hällristningar 
brukar de förekomma i stort antal, både tillsam-
mans med figurristningar och ensamma. I hela 
inuitvärlden från Alaska till Grönland finns en-
dast en hällristningslokal känd, vid Hudson Bay, 
med figurristningar. Det är oklart om skålgropar 
ingår. De båda jag fann och visade mina kamra-
ter nära Sermermiut är de enda (nu) kända i 
Grönland och torde ha samband med torvhusen 
på platsen. En annan slutsats kan man dra först 

om man finner fler skålgropar utan kontakt med 
husgrunder eller andra relativt sentida kulturläm-
ningar. En tänkbar användning p.g.a. placering-
en utanför ett hus skulle kunna vara späcklam-
por i fast berg. Små runda lampor av täljsten 
med späck som bränsle var vanliga och gav god 
belysning i husen men mycket begränsad värme. 
Sermermiut är den mest välkända fornminnes-
platsen vi besökte och en av de viktigaste arkeo-
logiska lokalerna i Grönland, dessutom lättill-
gänglig, nära ett samhälle. Boplatsområdet ut-
görs av en platå av olika jord- och torvlager, vil-
ken sluttar lätt ner mot en liten vik. Genom om-
rådet rinner i djupa raviner två små bäckar, vilka 
möts strax ovanför det steniga strandplanet. 
Den nedre kanten av den gräsbevuxna platån 
stupar tvärt ned i ett ca 5 m högt erosionshak till 
strandplanet och bäckmynningen. I ero-
sionshaken mot stranden och ställvis mot bäck-
ravinerna kan man ”läsa” platsens historia tillba-
ka 3 500 år ner till Saqqaqfolkets lämningar. 
Dessa ligger i en tunn nivå, inget direkt lager 
som på senare utgrävda boplatser, med stenföre-
mål direkt på det ursprungliga strandgruset, nu-
mera ca 3 m över havets nivå. Inget organiskt 
material hittades när den viktiga utgrävningen 
utfördes här år 1953. 
Efter att vid byn Saqqaq längre norrut i Disko-
bukten år 1948 ha hittat ett stort antal stensaker 
som verkade vara äldre än Dorsetkulturen, be-

Den stora boplatsen Sermermiut 

Foto: Kjell Linnér 
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slutade man gräva vid Sermermiut. Här kunde 
man för första gången klargöra stratigrafin mel-
lan olika grönländska kulturer, bl.a. den ofta på-
tagliga skillnaden mellan den långvariga och 
fyndrika Saqqaqkulturen och den jämförelsevis 
kortvariga och fyndfattiga Dorest 1-kulturen. 
Man har numera med C14-dateringar bestämt 
Saqqaqfolkets vistelse till 1600 – 1000 år f.Kr. 
Därovan är ett fyndtomt torvlager innan Dorset-
folkets stenredskap dyker upp, från 100-talet 
e.Kr., den (till år 1975) enda C14-dateringen från 
perioden i Västgrönland. Efter ännu ett naturligt 
torvlager dyker de nutida inuiternas förfäder, 
Thulefolket, upp i fynden ca 1200 e.Kr., även 
här den hittills (år 1975) enda C14-dateringen. 
Från 1200-talets kulturlager finns några föremål 
från nordbornas bosättningar längre söderut, 
som visar att de båda folken nu fått kontakt med 
varandra. I en skriftlig källa från ca år 1200 om-
talar nordborna, att de vid en jakt norrut mött 
små människor, som de kallar ”skrällingar”, vil-
ket även de amerikanska indianerna kallades. 
Hela kulturlagret vid Sermermiut visade sig vara 
två meter tjockt, varav huvuddelen är från de 
senaste 800 åren. På gräsplatån kan man ännu 
urskilja ett 40-tal torv- och stenhusgrunder från 
senare sekler, men sommaren 2003, efter vår 
resa, påbörjades utgrävningen av en till formen 
förmodat ålderdomlig grund, som man tror kan 
vara från 1400-talet. I grunden fann man bl.a. en 

märklig typ av keramik, som är känd bara hos 
inuiter i Alaska, men inte i vare sig Canada eller 
övriga Grönland. Undersökningen fortsätter 
nästa säsong, 2004. 
 
Den arkeologiska utgrävningen vid Sermermiut 
år 1953 gjordes i en till ytan liten men djup sek-
tion av erosionshaket, vilket möjligen är orsaken 
till att man inte kunde notera några byggnads-
spår från de äldre kulturerna. 
Hittills (år 1975) är inga husgrundslämningar 
från Dorset 1-kulturen kända i Grönland, medan 
man under senare år på flera boplatser i Väst-
grönland grävt fram byggnadsspår efter det ännu 
äldre Saqqaqfolket. Längre in i och på andra si-
dan Jakobshavns Isfjord utgrävdes år 1982 bo-
platsen Qajaa, vilken beboddes ca 2000 – 900 år 
f.Kr., därefter av andra folk i omgångar ända till 
1700-talet. Här fann man spår av en oval bygg-
nad med centralt placerad eldstad, troligen ett 
vinterhus av torv och skinn. Man fann i den 
djupfrysta jorden för första gången föremål av 
trä, och en stor mängd ben, majoriteten från säl, 
och som tidigare nämnts några hundben. Även 
på den tidigare omnämnda Qeqertasussuk-ön, 
undersökt åren 1984 – 1990, noterades spår av 
ett ovalt hus, ca 7 x 4 m, markerat av en ring av 
stora stenar, vilka troligen hållit ett skinntält på 
plats. Rummet är delat av en stenbyggd mittgång 
med eldstad, och huset har troligen brukats 

I ett röse låg sex kranier 

Foto: Kjell Linnér 
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sommartid. På boplatsen bodde Saqqaqfolket ca 
år 2400 – 1400 f.Kr. och i det djupfrysta avfalls-
lagret (kökkenmödding) räknades ben från 44 
djurarter, som vanligt mest ben från säl.  
 
Längst norrut i Grönland, tillika Jordens nordli-
gaste landyta, ligger på den karga, vegetationslö-
sa markytan Independencekulturens (uppkallad 
efter en fjord i området) lämningar fullt synliga 
utan täckande vegetation och jordlager. Både 
sten- och grusringar efter husen samt lösfynd 
syns. Vid två somrars fornminnesinventering på 
1980-talet i de södra svenska fjällen påträffade 
jag flera små runda hyddtomter på kalfjäll, av 
ungefär samma ålder som ovan nämnda hyddor 
i Grönland, i rumsligt sammanhang med intillig-
gande boplatser av stenålderskaraktär, med av 
vinden frameroderade härdar och stenartefakter 
(föremål som pilspetsar och skrapor). De svens-
ka fornlämningarna behövde alltså inte heller 
grävas fram. 
 
I Sermermiutboplatsens nedre kant har erosio-
nen som nämnts blottat stora ytor med ofta 
mörkfärgade kulturlager, bl.a. bemängda med 
tusentals djurben, vilka sköljs ner i bäckravinen 
men mest på stranden, av tillfälliga höga vågor 
från vältande isberg. Man bör därför vara försik-
tig om man vistas där nere.  Sommaren 2003 tog 
en enda 6 m hög våg en bit av boplatsen, och 
tyvärr försvinner givetvis inte bara ben. När jag 
gick och tittade på alla ben fann jag ett forntida 

flintavslag och en rund glaspärla med hål i mit-
ten och spår av blå färg, av typ och storlek 
”telefondaterad” till äldre europeisk valfångst-
epok, vilket innebär 1600-talet, enligt en dansk 
kollega. Sedan utgrävningen år 1953 har ca 6 – 8 
m av boplatsen försvunnit i fjorden. 
 
Här kan det vara intressant att omnämna ett fe-
nomen förknippat med landhöjningen i Grön-
land, vilket dessutom gäller åtminstone delar av 
Canada. Generellt sker liksom i norra Skandina-
vien en landhöjning sedan den senaste istiden, 
och i exempelvis Sisimiut kommun ligger 
många, men inte alla Saqqaqboplatser, numera 
15-20 m högre än havsnivån, på gamla strand-
bundna terrasser. I vissa områden, t.ex. vid Ser-
mermiut och Qajaa, samt nere i nordbornas 
Västerbygd, har de senaste 500 åren däremot en 
landsänkning ägt rum. Ett okänt antal forntida 
boplatser anses med säkerhet ha tagits av havet. 
Vid storgården Sandnes i Västerbygden akutut-
grävdes den medeltida kyrkogården på 1930-
talet med hjälp av vallar och pumpar, och rika 
fynd kunde räddas innan det var för sent. Man 
kunde tänka sig att klimatsvängningar medför en 
varierande tjocklek på inlandsisen, vilket på nå-
got sätt borde påverka landhöjningens förlopp. 
Men på den närbelägna Baffin Island i Canada 
finns visserligen några stora glaciärer, men ingen 
inlandsis. Ändå har gamla strandnära stenålders-
boplatser på delar av ön höjts ca 40 m, medan 
de på andra delar sänkts. Erosionen vid Sermer-

Foto : Sara Mariasdotter 
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miut förvärras ytterligare av att jordlagren i den 
sluttande boplatsen sakta förflyttar sig ner mot 
havet, som en glaciär. Det märktes vid somma-
rens torvhusutgrävning, där stratigrafin blev 
svårtolkad p.g.a. lagrens oregelbundna rörelser.  
 
Sermermiut ingår som en liten del i förslaget att 
göra Jakobshavns Isfjord till ett nytt världsarv, 
där naturligtvis isbergen från den kalvande in-
landsisen utgör den stora attraktionen. 
Kjell Linnér 
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Artikeln var införd i NOS nr 1/2004 
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En betraktelse från Grönlandsresan 2003 

 

Jag deltog i föreningens Grönlandsresa 2003. 
Det kom att bli en fantastisk och omtumlande 
upplevelse. Känslorna, som infann sig i samband 
med mötet med det grönländska samhället och 
natur upplevelserna hade varit omöjliga att för-
bereda sig på eller förutse. Mycket av invanda 
mönster och förhållningssätt fick ställas på hu-
vudet. Det är i och för sig sådana upplevelser jag 
söker på olika sätt i livet. Och här fick jag ytterli-
gare påfyllning. Jag ska försöka att med ord be-
skriva tankar och känslor som kom i dagen. 
 
En känsla var ilska över hur den västerländska 
kristendomen i form av norska präster och 
andra har haft mage att sätta sig över den grön-
ländska kulturen och därmed skjuta den i sank. 
Två kulturer möttes under 1700-talet. Det är 
oundvikligt att kulturer möts. Så har det varit i 
alla tider. Förr eller senare möts man. Det bör 
främja livet. Så vitt jag har förstått levde grön-
ländarna av naturen och med naturen. De kunde 
inte ta mer ur omgivningen än återväxten klara-

de att balansera upp. I annat fal sågade de av 
den gren de satt på. Helhetssynen genomsyrade 
tänkandet. Ingen kunde egentligen äga någon-
ting. Allt och alla ägde i så fall allt och alla. 
Ägande var oväsentligt. Man ärvde och förvalta-
de helheten. Samhället var synnerligen funktio-
nellt, skulle man kunna säga, och hade stora 
chanser att överleva över tid. Så kom kristna 
med en kultur, där man var bofast. Mannen ägde 
sin kvinna och sina barn. Det var i denna kultur 
viktigt att bevaka sina intressen i form av ägd 
mark, ägd fast egendom, pengar m.m. eftersom 
det är just min avkomma som ska ärva mina 
ägodelar. Kyrkan understödde detta tänkande 
och pytsade också på med de tankebanor/idéer 
som "behövdes". Även denna kultur hade en 
helhetssyn, men den dikterades av den kyrkliga 
makten – inte av naturen i sig. Vad gör man då? 
Man namnger sina saker (Grönland är fyllt av 
platser, berg och fjordar som bär danska kungars 
och drottningars namn), skapar gränser för vad 
som är mitt och vad som är ditt, kontrollerar 
andras tänkande genom att dogmatiskt förkunna 

Kyrkan i Ilulissat 

Foto: Gudrun Thurn 
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hur man ska tänka m.m. 
 
Nästa känsla som kom till mig var sorg över den 
kristna kulturens aggressiva stil, vilken gjorde att 
den ”vann”. Befolkningen kristnades och lade 
om sina levnadsvanor och sitt sätt att tänka. 
Detta är imperialismen, som jag tycker så illa 
om. Ett möte handlar enligt min mening om 
ömsesidighet, om att ge och ta. Så var inte fallet 
i detta sammanhang. Fram till och med 70-talet 
såg vi de tragiska effekterna av denna imperia-
lism – identitetskris, frustration, social misär, 
alkoholism. 
 
Sedan 1979 har Grönland haft ett visst mått av 
självstyre. Mycket har förbättrats. Framtidstro 
finns. Men det är en oerhört svår uppgift att hit-
ta vägen framåt. Hur hittar man sin identitet, när 
det som gav identiteten näring i viss utsträckning 
är slaget i spillror? Hur kan en balans mellan 
grönländsk och västerländsk kultur skapas? 
Skulle den grönländska kulturen till sist kunna få 
upprättelse genom att vi i västvärlden öppnade 
våra sinnen för den? Jag anser att vårt samhälle 
skulle berikas av att ta del av den. Dessutom 
skulle det leda till ökad förståelse för varandra. 
Jag är rädd för att denna kraft och detta intresse 
endast finns hos ett fåtal. Här fanns i alla fall 
plats för lite hopp och glädje. 
 
Den grönländska naturen gjorde mig mållös. 

Det var en oerhört rik känslomässig upplevelse 
att skåda den mäktiga inlandsisen genom flyg-
plansfönstret. Eller isberget, som låg där stilla 
och vilade, med sin 50 000 år gamla is. Det var 
svårt att föreställa sig att denna koloss hade 
9/10 av sin volym under vattenytan och att den 
skulle kunna förgöra allt i sin omgivning inom 
några få minuter, om den började röra på sig. 
Isen innehöll alla färger och former. Det fanns 
inga gränser för hur den kunde gestalta sig. Ti-
den stod stilla. Ibland hördes ett brak och en del 
av berget rasade ner i vattnet. Det blev plötsligt 
spännande. Ska det hända något mer? Något 
farligare? Det var rörande att se hur allt levande 
kämpade och levde upp under de få veckor, som 
ljuset visade sig. Allt från den rosalila rallarrosen, 
som växte där mitt i sanden, till ungdomarna 
som spelade fotboll mitt i natten. Solen gick inte 
ens ner – den stod fortfarande högt på himlaval-
vet. Vi hade turen att ha solsken dygnet runt 
under i stor sett hela vår vistelse på ön. 
Nu har det snart gått ett år sedan jag upplevde 
Grönland, men intrycken känns fortfarande 
starkt närvarande. Nu kommer sommaren 2004 
med stormsteg. Vad bär den i sitt sköte? Först 
hoppas jag på en spännande upplevelse av Got-
ska Sandön i pingst. Sedan ..... 
 
Skön sommar önskar Ellen Gustafsson alla 
NOS-läsare. 
Artikeln var införd i NOS nr 3/2004 
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Brættet— torghandel 

Foto: Ellen Gustafsson 

 

Varning för slädar 

Foto: Anders Schærström 
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Grönlandisering i vardagen ? 

 

Aaveq  = valross 

 

 

Foto: Anders Schærström 
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