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Indledning  
 
DOF har endnu engang gennemført en fugletur til Grønland. DOF har tidligere besøgt 
Vest-Grønland ved Diskobugten ved flere lejligheder, men også Syd-Grønland har væ-
ret besøgt. I 2006 lavede DOF en tur til Øst-Grønland i området omkring Tasilaq (Am-
massalik) – men aldrig før har turen kunne præstere det, som var denne turs absolutte 
højdepunkt. Synet af den sagnomspundne og på disse breddegrader ekstremt sjældne 
og meget smukke Rosenmåge. Der skulle dog flere forsøg til før alle i gruppen fik set 
denne elegante måge, der ikke er større end en Havterne. 
 
Turen er planlagt og gennemført af Per G. Larsson og Steffen Holst, med teknisk bi-
stand fra Albatros Travel i København. Derudover skylder vi en stor tak for hjælp med 
planlægningen af specielt turen til Grønne Ejland med alt udstyr mv. til Elke Meissner 
fra Greenland Tours i Ilulissat. 
 
En stor tak skal også lyde til Carsten Egevang, Naturinstituttet, Nuuk – m.fl. og 
Direktoratet for Natur og Miljø, Nuuk v/ Kate Skjærbæk Rasmussen for tilladelse til 
overnatning på Grønne Ejland 
Og sidst men ikke mindst, tak til Finn Steffens og Peter for hyggeligt samvær på turen 
til Grønne Ejland. 
 
Og tak til Inger og Ella for udarbejdelsen af plantelisten, og til Vibeke og Flemming for 
beskrivelser af deres ture.  
 
Dog – denne tur har været uforlignelig. Uforlignelig fordi deltagerne i den grad har bi-
draget til at turen blev så stor en succes som den blev. Tak for jeres store deltagelse 
og medleven i selve turens forløb. Uden jeres sociale og faglige engagement var turen 
ikke blevet det, som vi bagefter kan mindes med glæde. 
Tak. 
 

Steffen Holst  -  Per G. Larsson 
 
 
 
 
Rosenmåge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Steffen Holst, Grønne Ejland 05-07-2007. 
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Turdeltagere  
 

 Navn Adresse Postnr. By 

 

Bodil Vibeke Skov Møller 

Flemming Møller Rideknægtsvej 6 3400 Hillerød 

 

Helle Lundgren 

Flemming Lundgren Vesterled 24 3650 Ølstykke 

 

Elsa Larsen Vilhelmsro 636 3480 Fredensborg 

 

Anne Mette Hviid 

Christian Lange Kildegårdsvej 25, 1, th. 2900 Hellerup 

 

Trine Conradsen Durosvej 8, 2, tv. 2800 Kgs. Lyngby 

 

Mette Høgh 

Jørgen Otto Petersen Mindevænget 5 3060 Espergærde 

 

Inger Sofie Mørup Hansen Sofiendalsparken 5 4690 Haslev 

 

Ella Kristensen Hørvænget 51 4690 Haslev 

 

Anne Birte Pade 

Joes Ramsøe Jacobsen Granholmen 38 2840 Holte 

 

Heidi Søndergaard Nielsen 

Helge Viggo Tandrup Jensen Nordskovvej 20 4690 Haslev 

 

Britt Nicolaisen Rugstykket 5 2791 Dragør 

 

Marta Bagoly Grun Langagerhuse 53 4600 Køge 

Turledere    

 

Per G. Larsson Rugstykket 5 2791 Dragør 

 

Steffen Holst Lykkebækparken 31 4600 Køge 
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Turens formål 
 
Formålet med turen til Vest-Grønland var dels at komme op og se arktiske fugle i deres 
rette element, dels at se hvaler og sæler, men også at opleve den storslåede natur som 
området omkring Diskobugten i så rigeligt mål giver mulighed for.  
 
Hertil kommer, at der i 2006 er blevet observeret den ekstremt sjældne Rosenmåge 
flere gange på den lille øgruppe Grønne Ejland sydvest i Diskobugten. Vi skal derfor 
overnatter 2 nætter i telt under meget primitive forhold og dels tæller Havterne men 
først og fremmest gå efter den sagnomspundne Rosenmåge.  -  Og ja, det lykkedes. 
Som forsiden af denne rapport viser, så gruppen to individer på turen. 
 
Afrejse – gruppen (17 ud af 20) rejser med Per som guide, lørdag den 30.6 kl. 09.15, 
fly nr. Air Greenland GL 781 København – Kangerlussuaq, videre fra Kangerlussuaq til 
Ilulissat med GL 512. Steffen er taget derop på forhånd, to rejser fredag, Christian og 
Anne-Mette og Britt rejser mandag– her tager Per imod hende. 
 
Indkvartering vil være på guesthouse/vandrehjem. På Grønne Ejland er overnatning i 
lejede telte dog eneste mulighed. Alt udstyr til overnatning lejes i Ilulissat.  
 
Turen vil være med fuldpension. På vandrehjem i Ilulissat står vi selv for morgenmad, 
men på guesthouse i Kangerlussuaq får vi morgenmad evt. også aftensmad. Frokost-
madpakkerne og aftensmaden købes der ind til de enkelte dage. På Grønne Ejland har 
vi selvhusholdning, som indkøbes lokalt inden afgang.  
 
 

Grønlands Historie 
 
Grønlands Historie begynder da de første eskimoiske stammer vandrede over Bering-
strædet til Alaska og videre til de nordlige canadiske øer, hvorfra de formodentlig om-
kring år 2.500 f. Kr vandrede i gode klimaperioder over det snævre stræde til Thuleom-
rådet. I nutiden kaldes de første indvandringer Independence I-kulturen efter stedet, 
hvor de første arkæologiske fund blev gjort.  
 
Saqqaq-kulturen kaldes den indvandring, der fandt sted ca. år 1.600 f. Kr langs Grøn-
lands vestkyst. Saqqaq-kulturen overlevede i Grønland i ca. 1.000 år, før den bukkede 
under – sandsynligvis som følge af en klimaændring. Senere fulgte endnu et par ind-
vandringer langs øst- og vestkysten (Dorset-kulturerne), og mange arkæologiske fund, 
kan i dag ses på Grønlands mange lokalmuseer. Den sidste indvandring fandt sted 
omkring år 1.200, og det er herfra den nuværende grønlandske befolkning stammer. 
 
Omkring år 985 skete en indvandring fra øst af islandske bønder, som under ledelse af 
Erik den Røde, som bosatte sig ved Brattahlid i det sydvestlige Grønland. De kaldte 
landet Grønland. 
 
I 1721 blev præsten Hans Egede af den danske konge Frederik 4. sendt til Grønland 
for at finde nordboerne, men fandt i stedet inuitfolket og begyndte at missionere blandt 
dem. Han grundlagde Godthåb (Nuuk) og startede både mission og handel på den 
danske konges vegne og Grønland blev en dansk koloni. 
 
I løbet af det 18. århundrede blev adskillige danske handelsstationer etableret på Grøn-
lands vestkyst, og Inuitterne blev gradvist kristne. Befolkningen levede fortsat næsten 
udelukkende af jagt og fiskeri. Overskuddet af, spæk, skind og hvalrostænder solgte de 
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til KGH. På grund af sin isolation mellem den enorme indlandsis og havets pakis fore-
kom der ikke en sådan kolonisering af Østgrønland, området forblev praktisk talt ukendt 
for alle andre end befolkningen ved Ammassalik 
 
Før 1814 var Grønland formelt en norsk Koloni (magtområde)|kronkoloni frem til 1814, 
da øen blev dansk efter opløsningen af den dansk-norske personalunion. De facto 
havde den imidlertid længe været styret fra Danmark-Norges fælles hovedstad Køben-
havn. 
 
1862 fik Grønland en slags lokal selvstyre de såkaldte forstanderskaber, som tog sig af 
lokale stridigheder og sociale problemer.  
 
I 2. Verdenskrig var Grønland en vigtig mellemstation for de allieredes flytransporter fra 
USA til England. De manglende forsyninger fra Danmark blev erstattet med forsyninger 
fra USA og Canada. Under krigen havde Grønland en god økonomi fra udvinding af 
kryolit og torskefiskeri. USA betragtede efter den tyske besættelse den danske ambas-
sadør i USA som den frie repræsentant for Danmark og dermed også Grønland. 
 
Statsminister Hans Hedtoft nedsatte 1950 Grønlandskommissionen for at forbedre den 
grønlandske befolknings elendige levevilkår. Kolonitiden ophørte 1953, da Grønland 
ved en ændring af Grundloven blev en del af det danske rige og sidestillet med et 
dansk amt. Grønland fik to permanente mandater i Folketinget og Landsrådet fik større 
indflydelse, alle kunne rejse frit, skole og socialvæsenet blev forbedret. I perioden 
1952-1963 opførtes omkring 3000 boliger, sygehusene blev udbygget og tuberkulosen 
næsten udryddet fra 1963. 
 
Omkring 1970 blev der både i Landstinget og Folketinget indvalgt nye unge nationalt 
bevidste politikere, og kort tid efter, blev de første grønlandske partier stiftet.  
 
Efter en folkeafstemning den 1. maj 1979, fik Grønland hjemmestyre lige som Færøer-
ne i 1948. Hjemmestyret overtog efterhånden ved hjælp af det årlige bloktilskud fra 
Danmark selv styringen af skole, kultur og de sociale forhold, landsplanlægning og 
skatteområdet. De fem landsstyreområder, eller ministerier, fik hver et landsstyremed-
lem som politisk leder. Jonathan Motzfeldt, Siumut blev landsstyreformand og formand 
for det 21 mand store Landsting. 
 
 

Kronologisk oversigt 
 10.000 - 8000 f.Kr. ophørte istiden, og i gode klimaperioder vandrede de første 

eskimoiske stammer fra de nordlige canadiske øer over det snævre stræde til 
Thuleområdet. 

 2.500-1.800 f.Kr. indvandrede de første eskimoer fra Canada til Grønland, og 
slog sig ned i det nordøstligste hjørne af Grønland, det område der i dag kaldes 
[[Peary Land]]. Her levede de fra ca. 2.500-1.800 f.Kr. Man har kaldt dem Inde-
pendence I folket, efter Peary Land's største fjord. De fulgte efter moskusokser-
ne som vandrede over isen fra Ellesmere Island til Nordgrønland.  

 1400 f. Kr til 700 f.Kr. indvandrede et stenalderfolk fra Saqqaq-kulturen, der bo-
satte sig i området fra Upernavik til Nuuk. De var mere orienteret mod havet og 
dets ressourcer. Der kan i nutiden stadig findes bopladser og redskaber i stort 
omfang langs kysterne. Klimaet blev koldere og Sarqaqfolket bukkede under på 
grund af fødevaremangel 

 100 f.Kr. indvandrede Dorset-folket fra nord til de samme områder. Dorsetfolket 
eller Tunitfolket var  et fredeligt og fysisk stærkt folk. De brugte store sten som 
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en slags vejmærker, fremstillede figurer i sten, og brugte nåle lavet af hvalros-
tænder. Stadig benyttedes hunde kun til jagt. “Sarqaq” og senere Dorset folket 
bosatte sig også på østkysten for ca. 2000 år siden – sandsynligvis kom de fra 
nord – ved at ro langs kysten i skindbåde. I perioder med ugunstige naturforhold 
uddøde de små isolerede samfund og området var mennesketomt indtil næste 
immigration på østkysten i det 14. og 15. århundrede. 

 875 opdagede vikingen Gunnbjørn øen og kaldte den Gunnbjørnland. Da vikin-
gerne i slutningen af 900-tallet kom til Vestkysten, traf de ingen mennesker. Til 
gengæld fandt de hustomter, rester af fartøjer og redskaber. Medens nordboere 
slog sig ned i den sydlige del af Grønland, indvandrede Inuitfolket fra Canada. 
Fra dem stammer nutidens grønlændere. De havde med deres kajakker, kone-
både og hundeslæder en højtudviklet fangerkultur, med  hval og sælfangst som 
de vigtigste fødekilder. Efterhånden som de vandrede mod syd, kom de i kontakt 
med nordboerne. 

 982 flygtede Erik den Røde med sit følge fra Island og bosatte sig de følgende 
år ved Brattahlid (sydvestlige Grønland) og kaldte landet Grønland.  

 986 nåede kun 14 af 25 nordiske vikingerbåde med 700 mennesker ombord den 
sydvestligste grønlandske kyst og bosatte sig i Østerbygden. Denne indvandring 
blev begyndelsen til, at Grønland blev knyttet til [[Norge]], og ca. 400 år senere 
til Danmark. 

 1000 Det islandske Altinget bestemte, at man skulle gå over til kristendommen 
og Leif Eriksson, (den formodentlige første europæer, som opdagede Amerika 
''Vinland'') søn af Erik den Røde kom tilbage fra Norge, med en missionær og 
byggede Tjodhilds kirke i Braattahlid, (grønlandsk Qassiarsuk) den første kristne 
kirke på det nordamerikanske kontinent. Der findes stadig velbevarede ruiner fra 
nordbotiden i området. I juli 2000 blev en rekonstruktion af kirken indviet.  

 1408 Den største og bedst bevarede ruin fra nordbotiden er Hvalsey Kirkeruin 
ved Igalikufjorden i nærheden af Qaqortoq. Et bryllup i Hvalsey Kirke i 1408 er 
beskrevet i Vatikanets annaler. Det er de sidste skriftlige beretninger om nord-
boerne i Grønland.  

 1540 lykkedes det ikke for et islandsk skib at finde nordboere. Der er mange 
formodninger om hvorfor de forsvandt. Måske det hårde klima, sygdom eller ge-
netiske forværringer grundet indavl, kampe med eskimoerne, eller at de efter-
hånden er blevet blandet op med eskimoerne. Efter 1450 er Thulefolket alene 
tilbage indtil koloniseringen i 1700-tallet. 

 1721 blev præsten Hans Egede af den danske konge Frederik 4. sendt til Grøn-
land for at finde nordboerne, men fandt i stedet inuitfolket og begyndte at missi-
onere blandt dem. Han grundlagde Godthåb (Nuuk) og startede både mission og 
handel på den danske konges vegne. Grønland blev en dansk koloni. Hans 
Egede var både agtet og æret i Grønland og udenfor, men kritiseres også for ik-
ke at have respekteret inuiternes værdier og for anvendelse af tvang og trusler.  

 1734 Den jyske handelsmand og godsejer Jacob Severin, overtog handelen og 
anlæggende i Grønland. Men p.gr.a. konkurrence med hvalfangere og hyppige 
forlis magtede han det ikke længere og i 1750 overtog et handelskompagni og 
senere det statslige selskab Den Kongelige grønlandske Handel KGH handels-
monopolet  

 1750 I det 18. århundrede var der Inuit bosættelser langs hele Østgrønlands 
kyst, herunder også I fjordene omkring Ammassalik Ø. I løbet af det 19. århund-
rede faldt befolkningstallet drastisk. Sandsynligvis forsvandt de små samfund fra 
Østgrønlands nordligste punkt helt ned til lige nord for Ammassalik området 
først. Senere blev bopladserne i den sydlige del af Østgrønland affolket, Mange 
døde af sult og sygdom eller bosatte sig på vestkysten. Det eneste tilbagebli-
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vende beboede område på hele østkysten var Ammassalik området, det nuvæ-
rende (Tasiilaq)  

 1862 blev det grønlandske skriftsprog udviklet, og det første grønlandske blad 
Atuagagdliutit, som stadig udkommer, blev startet.  

 1892 besøgte en dansk ekspedition området ved  Ammassalik. Befolkningstallet 
var faldet til 294 og den danske regering besluttede at etablere en koloni, der 
senere blev til det nuværende Tasiilaq.  

 1906 Danmark Ekspeditionen kortlægger Nordøstgrønland 

 1910 anlagde polarforskeren [[Knud Rasmussen]] en handelsstation ved Thule 

 1914 - 1918 I første verdenskrig forblev Danmark og dermed også Grønland 
neutral 

 1925 anlagdes den nord for Angmagssalik, kolonien Ittoqqortoormiit (Scoresby-
sund)  

 1932 Kong Christian X's land i Østgrønland, af nordmændene kaldet Eirik 
Raudes Land, var 12. juli 1932-5. april 1933 annekteret af Norge. ICJ|Den Inter-
nationale Domstol i Haag gav imidlertid området til Danmark, og de udstatione-
rede norske soldater og embedsmænd blev trukket tilbage igen]]. Se Eirik 
Raudes Land  

 1940 - 1945 I 2. Verdenskrig var Grønland en vigtig mellemstation for de alliere-
des flytransporter fra USA til England og fly-overvågning af tyske u-både. Ty-
skerne forsøgte oprette vejrstationer i Nordøstgrønland. Efter flere skudvekslin-
ger, opgav de vejrstationerne. Sirius-patruljen. 

 1982 En folkeafstemning afgjorde, at Grønland trådte ud af EF i 1985. En af ho-
vedgrundene var udenlandsk overfiskning af de grønlandske farvande. Grønland 
har nu status som et oversøisk EU-område og med samme fordele som en told-
union. 

 1990 Fødselskriteriet fjernes og dermed forsvandt forskelsbehandlingen mellem 
danske og grønlandske embedsmænd 

 1991 Efter afslutningen af den kolde krig, fik Grønland mindre militær betydning. 
 
 
 

Dagbogsoptegnelser fra turen 
Skrevet og redigeret af Per med bidrag fra Steffen, Flemming og Vibeke. Fugle og pat-
terdyrsoptegnelser ved Steffen, Planteoversigter ved Ella og Inger 
 
 
Den oprindelige plan for turen var, at vi alle som en skulle flyve fra København lørdag 
den 30. juni. På grund af forviklinger med reservation af flysæder blev det til, at 16 del-
tagere plus Per afrejste planmæssigt om lørdagen. Christian og Anne-Mette havde ind-
vilget i at rejse dagen før, og Steffen gjorde et smart lille trick – han tog derop en uge 
før – for som han sagde, ”jeg vil op og se, høre og fornemme dette prægtige land og 
gøre lidt research inden i andre kommer”. Det viste sig at være en rigtig god ide, idet 
Steffen havde fået mange små praktiske men vigtige ting på plads inden vi andre kom. 
Britt kom tre dage efter os andre, hun ankom om mandagen, og så var vi alle tyve gla-
de og forventningsfulde samlet. 
 
Dag 1 Lørdag den 30. juni for hovedgruppen, men dag to for Christian og Anne-Mette. 
Vejr (Ilulissat): 3-7 grader, næsten vindstille 0-1 m/s V, skyer 6/8, diset, sigt 3-5 km. 
 
Afgang fra Kastrup kl. 09.15 med ankomst til Kangerlussuaq kl. 09.55 lokal tid. Vi mød-
tes alle ved Karen-Blixen caféen i lufthavnen og fik hurtigt gjort mandtal – vi manglede 
to, Helle og Flemming, men næsten samtidig fik vi en mobilopringning fra dem, at de 
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var i toget og ville være fremme inden længe. Indcheckningen gik herefter uden større 
problemer 
 
Ombord på Greenland Airs airbus til Sønder Strømfjord, flyveturen var beregnet til ca. 4 
timer, fik vi serveret både en lille drink og siden hen et lækkert måltid. Drinken, ja for os 
var klokken jo kun godt 10 om formiddagen. Undervejs fløj vi over Island og for dem der 
sad i styrbords side udsigt til hvorfor Island har fået sit navn. Indlandsisen var snart ef-
ter at skue til begge sider da vi fløj ind over Ammassalik på Grønlands østkyst og vide-
re vestpå til Sdr. Strømfjord. Tidsforskellen på 4 timer gjorde, at vi havde god tid til at 
udforske området omkring lufthavnen.  
 
Vi begav os derfor – efter at vor bagage var blevet 
deponeret i bokse i lufthavnen – ud i området. Sdr. 
Strømfjord består af en lufthavn, bygget af ameri-
kanerne, og et dertil hørende antal boligblokke. 
Der er bygget et næsten nyt hotel/vandrehjem 
klods op af lufthavnen, her skulle vi bo en nat på 
hjemturen, men ellers er intet i ”byen”  værd at 
skrive om. Udenfor lufthavnsområdet ligger mod 
øst indlandsisen, ca. 35 km væk, bag ved fjeldene, 
men kan ikke ses herfra. Mod syd og vest strækker 
selve fjorden sig, som er ca. 135 km lang, og som afvander smeltevand fra indlands-
isen. Vores oprindelige plan havde været at sejle med rutebåden herfra til Ilulissat, men 
på grund af – formentlig manglende kundeunderlag, var sejlplanerne nu ændret til ikke 
længere at sejle ind i fjorden. Derfor fik vi denne mellemlanding inden turen gik videre 
med fly til Ilulissat. 
 
Umiddelbart uden for lufthavnen blev de første fugle naturligvis registreret, snespurv, 
hedepiber, som det eneste sted den blev observeret, ravn, gråsisken, stenpikker m.fl. 
 
Vi fortsatte ad vejen væk fra lufthavnsområdet over mod broen over elven som giver 
vand til fjorden. Det varede ikke længe før end 4 måger fik vores opmærksomhed. De 
stod nede i deltaet, lidt langt væk men alligevel så tæt på, at der var en rimelig tydelig 
størrelsesforskel, begge meget hvide/lyse og de blev da også bestemt til at være to 
Hvidvingede måger og to Gråmåger. Da de senere alle fire lettede fik vi syn for hvor 
svært det kan være at artsbestemme de to måger i flugten, selv her hvor de fløj side 
om side kunne det give anledning til mange diskussioner. Siden hen fik vi rig lejlighed 
til at tage diskussionerne op igen når vi så en ”måge”. Var det nu en Hvidvinget eller, 
nej det er da en Gråmåge. Vi gik nu videre forbi Ravnefjeldet og et stykke vej op mod 
Lake Ferguson inden vi måtte returnere. Turen gav også de første meget smukke ek-
semplarer af Grønlands nationalblomst: Storblomstret Gederams. Her, som på resten 
af turen blev der ivrigt fotograferet, både i stående, siddende og liggende positioner. 
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Efter disse frugtbare timers ophold fløj vi kl. 15.35 videre til Ilulissat med ankomst kl. 
16.20, og indkvartering på vandrehjem. Steffen tog imod os i lufthavnen med en bus og 
vandrehjemmets bestyrer, Uli. Vel ankommet okkuperede vi det ene fællesrum og holdt 
vores første informationsmøde på turen. Det skulle senere vise sig, at dette fællesrum 
blev brugt udelukkende af os dof’ere i den tid vi var der. Men vi fyldte jo også meget på 
vandrehjemmet – sådan cirka halvdelen af alle sengepladser. Nu kom så det første 
bevis på, at det var en rigtig god ide, at Steffen var taget derop på forhånd. Om han 
ikke havde spist sig vej igennem mad-udbudet i Ilulissat, så havde han i hvert fald fun-
det et udmærket sted hvor vi kunne spise den første fælles aftensmad. Han havde re-
serveret plads, på noget så eksotisk som Hong Kong grillbar, hvor menuen stod på for-
skellige retter, dog alle med ris. Herefter var resten af aftenen til fri disposition. 
Turens første observation af hval gjorde Per, idet han i nogle korte glimt spottede en 
finne, uden tvivl fra en spækhugger, ude mellem isen i bugten. Den kunne lige akkurat 
skimtes gennem vinduerne. 
 

 
 

Dagens fugle 30-06-2007 

Islom  Stor præstekrave  Havterne  

Rødstrubet lom  Strandhjejle  Alk  

Mallemuk 10+ Sortgrå ryle  Tejst  

Skarv  Odinshane  Lunde  

Canada gås  Thorshane  Søkonge  

Gråand  Lille kjove  Hedepiber  1 

Havlit  Almindelig kjove  Ravn 50+ 

Kongeederfugl  Mellem kjove  Stenpikker 5 

Ederfugl  Svartbag  Gråsisken 20+ 

Toppet skallesluger  Hvidvinget måge 2 Snespurv 10 

Vandrefalk  Gråmåge 2 Lapværling 5 

Jagtfalk  Rosenmåge    

Fjeldrype  Ride    

 
 
Dag 2. søn. den 1. juli.  
Vejr: 2-8 grader, næsten vindstille 0-1 m/s V, skyer 4-6/8, diset fra morgenstunden men 
klaret op, sigt >60 km (til Disko Ø). 
 
Efter der var blevet købt ind til fælles morgenmad, hvor alle deltog flittigt, fik vi stablet et 
flot kontinental morgenbord på benene i fællesrummet. Her viste flere deltagere sig nu 
fra deres sande sider, idet der både manglede pålægschokolade !! - og stærkere oste. 
Så er det godt at der endnu en dag i morgen. 
Dagens program var fastsat til en vandretur mod syd langs kysten ned til Sermermiut, 
en gammel Inuit boplads. Denne boplads er velkendt af arkæologer og historikere for 
de meget fine fund af eskimoisk kultur. Det er et af de få steder i Grønland, hvor funde-
ne er så righoldige, men også et sted der har haft stor betydning i svundne tider. Bo-
pladser har huset mange mennesker, det ses af antallet af tomter, der er registreret. De 
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mange spændende arkæologiske fund har været med til at belyse de tidligste inuitters 
liv i området omkring Diskobugten. Køkkenmøddingen kan stadig ses.  
Fra kysten er der en storslået udsigt over Isfjordens munding og Diskobugten, hvor is-
bjergene fra indlandsisen hober sig op på grund af lavt vand. Her er kun ca. 400 meter 
dybt vand. Isfjorden er hen ved 35 km. lang, og isranden ligger i dag ca. 30 km inde i 
fjorden. Herinde er der ca. 1.800 meter dybt og gletscheren har en højde af ca. 1.000 
m. når den således kælver, er det enorme store iskolosser, der på grund af vanddyb-
den forbliver deres enorme størrelse. Efter små to år er de flydt ud til mundingen, og 
her ligger de på grund indtil solen har fået smeltet så meget af bjerget, at det kan pas-
sere de 400 meters dybe. Og de er stadig meget store når de kommer ud i selve bug 
ten. Det så vi ved selvsyn om tirsdagen da vi sejlede i ”små” fiskekuttere ud i bugten. 
Vi drog alle af sted i samlet flok, men umiddelbart uden for byen, blev vi delt i to grup-
per med hver sin guide. Steffen drog op over fjeldet medens Per med blomsterpigerne, 
Ella og Inger gik rundt og syd om fjeldet. Derved kom de ned og gik et stykke af ruten 
tilbage for så at skrå tværs over og op til den øvrige gruppe. Her holdt vi sammen fro-
kost og udvekslede observationer. På et tidspunkt, hvor vi sad med den smukkeste ud-
sigt til isfjelde, brækkede en mindre iskos i to stykker. Det var et fantastisk syn at se 
naturens kræfter arbejde. Efter frokost gik vi i samlet flok først hen til en lille sø med 
turens første Odinshane. Kræet blev gennemfotograferet og derefter fortsatte vi videre 
mod selve bopladsen. Undervejs mødte vi en pige der var ude at vandre med sin grøn-
landshund, der til vor store overraskelse ikke var i snor. Men som hun sagde, hun hav-
de den med nede i børnehaven hver dag og hun havde styr på den. Det måtte vi jo 
medgive hende. 

 
Efter et stykke tids vandring skiltes vi igen. De der ønskede den længere tur op gen-
nem slugten fulgtes med Steffen, medens resten fulgte med Per hjemover det fladere 
terræn. Denne gruppe var hjemme ved 15-tiden og kunne nyde solen uden for vandre-
hjemmet. Gruppen der fulgte den noget længere tur gennem kløften var hjemme ved 
19-tiden. Vi mødtes derefter alle på Hong Kong til fælles aftensmad – igen diverse for-
skellige retter, og alle med ris til. 
 

Dagens fugle 01-07-2007 

Islom  Fjeldrype 1 hørt Rosenmåge  

Rødstrubet lom  Stor præstekrave  Ride  
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Mallemuk 50+ Strandhjejle  Havterne  

Skarv 2 Sortgrå ryle  Alk  

Canada gås 2 Odinshane 2 Tejst  

Gråand 10 Thorshane  Lunde  

Havlit  Lille kjove  Søkonge  

Kongeederfugl  Almindelig kjove  Ravn 15 

Ederfugl  Mellem kjove  Stenpikker 30+ 

Toppet skallesluger 6 Svartbag  Gråsisken 10 

Vandrefalk  Hvidvinget måge 
30+ 

Snespurv +++ 

Jagtfalk  Gråmåge Lapværling ++ 

 
 
Dag 3.  man. 02/07 
Vejr: 2-7 grader, næsten vindstille 0-1 m/s V, skyer 4-6/8, klart, sigt >60 km. 
 
Den sædvanlige tur om morgenen, ned og hente frisk franskbrød og hvad der ellers 
måtte mangle. Derefter fælles morgenbord, hvor dagens program blev linet op. Disse 
fællesarrangementer har været guld værd for turen – det sociale aspekt fik fri udfoldel-
se og det var her vi lærte hinanden bedre at kende – og her grunden til en formidabel 
dejlig tur blev lagt. Der blev smurt madpakker og lavet kaffe til dagens tur. Efter opryd-
ning blev rygsækkene pakket, og dagens mål – de mange søer øst for byen, blev drøf-
tet.  
 
De sidste forberedelser til morgendagens ekspedition til Grønne Ejland blev gjort af 
Steffen og Per. Hertil var Elke Meisner meget behjælpelig med bl.a. at udlåne sin bil til 
os. Det var praktisk for vi skulle hente camping toiletter på Teknisk Forvaltning til turen 
– og var bilen rar at have. 
 
Vi havde forhørt os lidt om terrænet, om det var muligt at gå hele vejen rundt om søer-
ne, eller der var for vådt og sumpet. Man mente det burde være muligt at komme hele 
vejen rundt, så vi gik nu i samlet flok ud af byen i sydlig retning, for derefter at dreje øst 
på. Umiddelbart uden for byen, der hvor stien begynder, havde flere grønlændere de-
res hunde. Her som alle andre steder i Ilulissat er hundene lænket i ret lange lænker, 
de står her hele sommeren og nogle bliver jævnligt tilset og fodret. En pick-up kom kø-
rende og ejeren af flere hunde skulle ud og fodre disse. Det var en sær oplevelse at se 
hvordan hundene straks reagerede og begyndte deres hylekor. Det medførte snart at 
alle hunde i nærheden hylede, så man følte sig hensat til fangernes kor i Nebucaneser. 
Snart var vi uden for hørevidde og stien fulgte nu langs med fjeldet, som her rejser sig 
200 meter op. Det var ikke de helt store fugleoplevelser på turen ud ad. Stenpikkerne 
og laplandsværlingen optrådte flittigt. 
 
Efter godt en times vandring i ujævnt terræn holdt vi kaffepause – og ventede her på 
Joes og Anne-Birte der var startet lidt senere end os andre. 
 
Endnu en times vandring og vi nåede den største af søerne. De har ingen navne men 
numre i forhold til deres betydning som vandreservoir for byen. Vi havde fået oplyst at 
det bestemt ikke var nødvendigt med lange støvler for at komme rundt – her måtte vi 
sande at umiddelbart ville det være forbundet med mangen en våd sok hvis vi fortsatte. 
Vi holdt derfor rast og spiste frokost alt medens det fåtallige fugleliv blev registreret. På 
hele turen – lige som på turen i går, blev stort set alle planter og vækster fotograferet 
og forsøgt bestemt. De mest planteinteresserede havde naturligvis diverse plantebe-
stemmelsesbøger med, så når fuglelivet var karrigt var søgen efter de smukke blomster 
desto større - , liden af størrelse men stor af skønhed. 
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Efter at have spist og undersøgt søen og det omkringliggende terræn for fugle begav vi 
os lige stå stille og roligt hjemad.  Bedste observation på turen var et lille fuglefjeld på 
bjergvæggen øst for vandsø nummer fem med hvidvinget måge. 
 
Så vi Isbjørn – ja og nej. Vi forventede naturligvis ikke at træffe på Isbjørne så langt 
nede. Der er da heller ingen der går med gevær, som man gør det på Svalbard. 
 
Og så alligevel. Da vi kom tilbage hørte vi rygter om en at en isbjørn var blevet set – 
her – i Ilulissat. Vi kunne ikke rigtig tro det – men vi fik bekræftet, at der var blevet skudt 
en ung han ikke langt fra lufthavnen. 

  
 

Disse to billeder viser isbjørnen da den blev parteret af fangere der er vant til den 
slags. Billederne er fra en guide, der tilfældigvis var nede på havnen og tog dem med 
sin mobiltelefon 
 
Resten af eftermiddagen var til fri disposition. Efter princippet om gyngerne og karrusel-
len, hvor vi have sparet lørdag og søndag på budgettet til aftensmad, tog vi nu ud til 
Hotel Icefjord og fik en flot middag – karrysuppe til forret og hellefisk til hovedret. 
Umiddelbart samtidig ankom Britt til Ilulissat lufthavn, - hun var blevet næsten 5 timer 
forsinket i Kangerlussuaq på grund af tåge nede ved Nuuk. Hun blev hentet og bragt 
direkte til festmåltidet på hotellet – nu var hele flokken endelig samlet. 
 
Kaffen indtog vi ude på hotellets terrasse, med den smukkeste udsigt over Diskobugten 
med alle dens isbjerge, og en begyndende midnatssol. Ude i horisonten, 60 km væk 
kunne vi tydeligt skimte øen Disko, der i parentes bemærket er på størrelse med Sjæl-
land, har en by, Qeqertarsuaq (Godhavn)og en bygd, med i alt knap 1200 mennesker. 
Så der er god plads derude. Klokken var ved at være 21 og solen strålede stadig så 
smukt og gav et fantastisk lys ude over vandet. Fuglelivet på vandet blev iagttaget – 
alle havde naturligvis deres kikkerter med, så alt hvad der rørte sig ude på vandet blev 
iagttaget og bestemt. Også den idyllisk udseende lille fiskekutter der tøffede forbi med 
en jolle på slæb i et fantastisk skær af lys fra solen, fra refleksioner i vandet og isbjer-
gene. 
Da kaffen og snakken samt indtrykkene havde sat sig vandrede vi alle hjem til vandre-
hjemmet. 
 

Dagens fugle 02-07-2007 

Islom  Fjeldrype  Rosenmåge  

Rødstrubet lom 5 Stor præstekrave  Ride  

Mallemuk 50+ Strandhjejle  Havterne  

Skarv 10 Sortgrå ryle  Alk  

Canada gås 25 Odinshane 7 Tejst  

Gråand 5 Thorshane  Lunde  

Havlit  Lille kjove  Søkonge  
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Kongeederfugl  Almindelig kjove  Ravn 25+ 

Ederfugl  Mellem kjove  Stenpikker + 

Toppet skallesluger 5 Svartbag  Gråsisken + 

Vandrefalk  Hvidvinget måge 
+ 

Snespurv ++ 

Jagtfalk  Gråmåge Lapværling ++ 

 
Dag 4.  tir. 03/07 
Vejr: 4-6 grader, vindstille, skyer 2/8, klart, sigt >60 km. 
 

 
Det var dagen for vores ekspeditionsagtige togt til de små øer ude i Diskobugten. Vi 
havde hyret to kuttere, hver med plads til 10 personer. Vi havde aftalt med Vandre-
hjemmet, at vi fik et af værelserne til opbevaring af den bagage, som vi ikke mente at få 
brug for de næste tre dage. Af Teknisk Forvaltning i Ilulissat havde vi fået lov at låne 
toiletspande til øerne, med tilhørende kraftige gule plastposer. Elke Meissner havde 
lånt os bilen til at hente alt udstyr, - telte, soveposer, liggeunderlag, primusapparater, 
køkkentelte osv. Bagagen kørte vi ned til havnen, mens deltagerne spadserede der-
ned. Vi blev fordelt i de to kuttere, Luffe og Maja S, den sidste med Finn Steffens som 
skipper og hans dejlige smilende grønlandske makker, Peter. 
 

 
 
Omkring kl. otte var alt klart. I Finns lastrum var al bagage og udstyr stuvet ned og 
snart efter havde begge kuttere lagt fra. Vejret var en anelse diset her til morgen, lidt 

Finn har været i Grønland i 30 år og 
bor med sin grønlandske kone og 
deres datter Maja i Godhavn på 
Diskoøen, hvor også Peter bor. 
Finns båd er opkaldt efter deres 
datter. 
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råt og koldt da vi sejlede ud af havnen. Det første syn der møder os er kystbåden, der 
anløber næsten alle byer nede fra Nuuk og op til Upernavik.  

 
 
 

 
 
 
Og snart dukker også Riderne frem for vore øjne. Turen ud af havnen og forbi fjord-
mundingen var en utrolig fascinerende tur. Enorme isbjerge rundt omkring os. Vandet 
er næsten spejlblankt.  Luffe sejler en anelse hurtigere og lidt længere inde, lidt tættere 
på de store isbjerge – sådan synes det i hvert fald. Dens røde farve var en meget smuk 
kontrast til det blå hav og den blåhvide is. 
 

Det varede heldigvis ikke længe før 
end vore tro følgesvend dukkede op, 
mallemukken. Denne stormfugl, der på 
sin egen elegante facon svæver på 
næsten stive vinger. Forfølger vores 
både, flyver forbi på langsiden, krydser 
ind foran stævnen og næsten så tæt 
på, at man aner at den med sit store 
øje ser os an. Er vi til at stole på! Per-
sonligt har jeg altid synes at det er en 
meget spændende og lidt mystisk fugl 
(Per). 

 

Maja S næsten klar til afgang. Luffe på 
vandet, og her kommer al vintertøjet til sin 
ret. 
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Turen går i et behageligt tempo. Lyden af kutterens tøffen på det spejlblanke hav, de 
forbipasserende isbjerge, riderne og mallemukkerne. Det er det Grønlandsbillede man-
ge nok tænker på som det smukkeste. Men der mangler noget – det kommer – blåstet ! 
Ja, der var det. Længere ude på åbent vand i bugten ser vi blåstet som et umiskende-
ligt tegn på hval. Det er pukkelhvalen, der nu viser sin store krop ude af vandet og 
langsomt drejer rundet, dykker og viser den karakteristiske hale – op og ude af vandet. 
Hvilket syn. 
 

 
 
 
Og senere på sejlturen – vi har stadig et par timer endnu inden vi når Grønne Ejland 
kommer der nok en hval. – men så pludselig, oven over os kommer der en flok fugle, 
som formentlig kun ses fra kutteren Maja. Det er Jørgen der spotter 5 kjover – de bliver 
hurtigt bestemt til Mellemkjover og behørigt fotograferet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mellemkjoven var ikke en fugl vi havde forven-
tet at se, da den kun er en trækfugl. Det var 
derfor glædeligt at få disse fem eksemplarer i 
kikkerten. Nærmeste ynglepladser ligger på 
Baffin Island, men netop i juni-juli måned er 
den en almindelig trækfugl fra Uummannaq til 
Nuuk. 
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Foto: Jørgen Petersen 
 
Efter mere end fire timers sejlads, hvor vejret hurtigt ændrede sig til det smukkeste sol-
skin og næsten ingen vind, ser vi ude i horisonten de små lave øer. Vi blev mødt af de 
mange havterner i luften. Snart efter sejler begge både ind i den lille bugt på Basisøen. 
Der bliver kastet anker og den lille gummibåd bliver sat i vandet. Uheldigvis strejker 
motoren, så det bliver som en slags slæbetov,hvor Finn og Peter fragter os alle, og al 
bagage, proviant til 3 dage, telte mm ind til øen. Der skal forceres en lille stejl skrænt 
for at komme op på plateauet, men ved fælles hjælp, - fra hånd til hånd går det smerte-
frit og snart er alle i gang med at sætte telte op.  
Toilettet bliver etableret af pigerne – egentlig var det meningen at der skulle etableres 
to toiletter, men hvorfor egentlig. Så dametoilettet blev efter behørig opsat afskærm-
ning, købt og medbragt fra et supermarked i Danmark af Britt, omdannet til fællestoilet. 
 
Alt imens vi sætter teltene op kommer en lille motorbåd sejlene ind i bugten, og i en lille 
medbragt jolle kommer to grønlændere ind på øen. De skal besøge gravstederne, hvor 
mandens søster og farfar ligger begravet. 
 
Den første delegation begiver sig nu af sted for at lede efter turens vel nok ultimative 
fugleoplevelse – at se en Rosenmåge. De kommer snart efter tilbage og rapportere, at 
den er der. Den er der !!!! – men, dette var jo kun 1/3 af os der fik den at se, så vi skal 
på flere ture op på nordvestspidsen af Basisøen. Se kortet, hvor den røde ring angiver 
stedet. 
Og her kommer deres egen beretning – fra Flemming, Vibeke og Trine. 
 

”Vi ankom til Basisøen hen på eftermiddagen. Vibeke og jeg kunne meget dårligt vente med at 

gå ud og kigge efter rosenmågerne, som vi håbede også ville være på øen i år. Da de allernød-

vendigste pligter var overstået, hastede vi derfor af sted mod den nordvestlige ende af øen, hvor 

mågerne holdt til sidste år. Heldigvis ville nogle andre med. 

 

Da vi nåede op på højderyggen og kunne se ud mod lagunerne på nordvest-spidsen af øen, gjor-

de vi holdt. Afstanden var meget stor; men jeg så tydeligt to små hvide måger flyve omkring 

mellem alle ternerne nede over én af lagunerne. De så ud til at vaske sig. Det måtte være dem. 

Nu var det bare om at komme ud til lagunen. 

 

Og det var dem! Mågerne var ganske vist ikke på lagunen længere; men vi opdagede snart en af 

dem på en stor sten ude ved havet. Afstanden var lang; men der var ikke tvivl i mit sind. Nogle 

af de andre virkede mere skeptiske. Deres tvivl forsvandt dog, da fuglen heldigvis fløj op og 

kunne følges over en lang strækning. Her trådte alle kendetegnene tydeligt frem. 

 

Så kunne vi i ro og mag gå tilbage til lejren. Her havde resten af holdet lavet dejlig mad. Vi 

havde lidt dårlig samvittighed over sådan at have overladt alt besværet til de andre; men nogle 

gange føles fuglene altså vigtigere end pligterne. Det gælder især, når der er tale om en fugl som 

Rosenmågen.” 

 
Dagen går med at udforske øen, omend den ikke er stor er der alligevel mange spæn-
dende ting der skal udforskes. Planterne ikke mindst. På et tidspunkt er Jørgen igen 
fremme i skoene, da han blandt en stor flok havterner øjne noget større, meget hvidt og 
ja, - det er et meget smukt eksemplar af Jagtfalk i helt hvid fase.  
Dagen slutter med en lækker middag, lavet på grill og over primus. Vi har af Finn og 
Peter fået friskfanget ørred. En herlig middag ude den frie natur, med havternernes 
evige kalden og skrigen i luften. På et senere tidspunkt på dagen, hvor solen havde 
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bevæget sig over i vest, havde en trængende deltager begivet sig over for at forrette 
hvad nu naturen bød sig. Midt i det hele kommer Jagtfalken tilbage og alles opmærk-
somhed rettes nu med den smukke fugl, som slår sig ned på en klippeside en halv km 
fra os. 
 

 
 
På disse flader øer opleves midnatssolen ganske anderledes. Der er ingen fjelde der 
skygger, ingen huse eller andet i horisonten. Det eneste der kan skygge er skyer. Men 
som aftenen skrider frem annoncerer Inger og Ella, at det nu er tid til at alle får en irsk 
kaffe. Dertil har de medbragt både whisky, mørk farin og flødeskum på spraydåse.  
Som solen bevæger sig ned mod horisonten, og timerne går, stiger stemningen og hu-
mør blandt os. Hvad der var årsag til modeopvisning for myggenet vides ikke, men 
morsomt var det. 

  
Fra venstre mod højre: Marta, Helle, Britt og Mette. – ”sidder jeg mon for tæt på” synes Jørgen at tænke 

 
Da klokken nærmer sig et om natten står solen stadig smukt ude mod nord og sender 
sine livgivne stråler ned til os. Selvom der er kommet en del skyer oplyses teltlejeren og 
det hele et meget specielt skær. Det var den første rigtige oplevelse for holdet på turen 
af ægte og uforfalsket midnatssol. Klokken halv tre gik de sidste til ro. 
 
 

Desværre var der ingen der 
havde sit fotoudstyr klart til 
Jagtfalken. I stedet har vi 
fået et billede af en Jagtfalk, 
taget i Nordøst Grønland i 
efteråret ud for Danmarks-
havn af Thomas W. Johan-
sen. 



 20 

 
 
 
 
 
 
 

Dagens fugle 03-07-2007 

Islom  Fjeldrype  Rosenmåge 2 

Rødstrubet lom  Stor præstekrave  Ride +++ 

Mallemuk +++ Strandhjejle  Havterne +++ 

Skarv 17 Sortgrå ryle  Alk 1 

Canada gås  Odinshane 12 Tejst ++ 

Gråand 7 Thorshane 5 Lunde  

Havlit  Lille kjove  Søkonge  

Kongeederfugl  Almindelig kjove  Ravn 10 

Ederfugl 50+ Mellem kjove 5 Stenpikker  

Toppet skallesluger 18 Svartbag 3 Gråsisken  

Vandrefalk 2 Hvidvinget måge 
10+ 

Snespurv 7 

Jagtfalk 1 Gråmåge Lapværling + 

 
 
Dag 5.  ons. 04/07 
Vejr: 4-5 grader, næsten vindstille 0-1 m/s V, skyer 4/8, klart, sigt >60 km. 

 
Dagens begyndte med fælles morgenmad ved det dertil indrettede 
køkkenbord. 
Dagens program stod på videre udforskning af fuglelivet på øgrup-
pen Grønne Ejland, og hertil havde vi netop lavet aftale med Finn og 
Peter om at forblive med deres kutter hele onsdagen og torsdagen 
med. Vi delte os op i to hold. Det første hold blev sendt af sted og 
sejlede nu mod vest. Meningen var, at der skulle sejles så tæt på 
den næste ø som tilladt, og fra kutteren iagttage fuglelivet. Øgrup-
pen består foruden af Basisøen af tre andre småøer og en masse 

skær. Nord for Basisøen er havbunden endnu ikke fuldt kortlagt, hvilket vil sige, at kut-
teren ikke kan sejle nord om øerne, men i stedet er henvist til at sejle fra Basisøen, 
vestpå og forbi den næste og derfra ud til de mange små skær, og dernæst vende kut-
teren og sejle sammen vej tilbage. Turen var planlagt således, at første hold sejlede 
som anført, og dernæst retur forbi Basisøen med udsigt til teltpladsen og øst på til An-
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gissat. Her sættes hold et i land for at udforske denne ø, og imens sejler Finn og Peter 
tilbage til Basisøen for at hente hold to. På turen fra Basisøen og ud forbi Niaqomaq 
observerede holdt to flere Vandrefalke, sejlede tæt ind under skrænten på øen for at 
studere de mange alkefugle og måger på de mindre fuglefjelde der findes her. Vi 
manglede stadig at se de fleste alkefugle tejst, lomvie, polarlomvie, alk, søkonge og 
måske også lunde, så spændingen var stor, og ved de yderste skær så vi de fleste af 
dem. 

 
 
Alt mens hold to på behørig afstand udforskede området ude ved de yderste skær, var 
hold et i gang med at udforske Angissat, og fandt her en Canadagås og flere Sortgrå 
ryler med unger. På sejlturen tilbage fra skærene og forbi Basisøen med lejrpladsen 
mod Angissat, hvor hold et venter på at blive hentet, observerede vi en stor flok Eder-
fugle, og om ikke der også var Kongeederfugle. Fire individer blev observeret. Nyt var 
også, at der denne dag blev set to Lille kjove af Flemming og Vibeke, der utrætteligt 
vandrede længere ud. 
 
Hold to bliver sat i land og opnår at se turens eneste strandhjele. Hold et returnerer nu 
til Basisøen her går de der endnu ikke har set Rosenmåger turen ud til kysten, hvor de 
er blevet set. Da hold to kommer tilbage til teltlejren på Basisøen ser vi glæden og ved 
at de også fik Rosenmågerne at se.  Nu mangler kun en lille gruppe at se de sagnom-
spundne måger, så har alle – de der vil – set den smukke lille graciøse måge. 
Den lille gruppe består blandt andet af Steffen og Per, og derfor beslutter vi også, at vi 
straks i morgen efter morgenmaden vil gøre et sidste forsøg. 
 
Aftensmaden, her denne sidste aften på Grønne Ejland indtages i køkkenteltet, da det 
er blæst lidt op, og blevet en anelse råkoldt. Vi samles derfor inde i det store telt og 
hygger os med spisning, Martas ungarske gryde med alt tilbehør. Og som forret tre 
havkatte og en killing. Dem havde Finn og Peter fisket imens, og Helge og Britt lavede 
bål og stegte dem som var det et måltid til konger.  
 

Faktisk lykkedes det at se både 
Alk, Søkonge, Lunde og Tejst – vi 
maglede så kun Polarlomvie 
 
Lunden her er fotograferet af Jør-
gen. 
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Aftenen sluttede af med hjemmebagt kage fra Helle – og resterne af Ingers flødeskum. 
Denne dag sås turens eneste ræv på øerne, som i øvrigt fik tilladelse til at skyde. 
 
 

Dagens fugle 04-07-2007 

Islom  Fjeldrype  Rosenmåge 2 

Rødstrubet lom  Stor præstekrave  Ride ++ 

Mallemuk +++ Strandhjejle 1 Havterne +++ 

Skarv 20+ Sortgrå ryle 4 
(+ 4 pul.) 

Alk 30 

Canada gås 1 Odinshane 3 Tejst +++ 

Gråand 15 Thorshane  Lunde 50+ 

Havlit 1 Lille kjove 2 Søkonge 30+ 

Kongeederfugl 4 Almindelig kjove  Ravn 5 

Ederfugl 700+ Mellem kjove  Stenpikker 2 

Toppet skallesluger + Svartbag 5 Gråsisken  

Vandrefalk 6 Hvidvinget måge 30 par Snespurv ++ 

Jagtfalk  Gråmåge + Lapværling + 

 
 

 

I køkkenteltet står den på 
fællesspisning af Martas 
gryde. 
 

Finn og Peter haler 
en af de fire Havta-
sker ombord – og 
efter en kærlig be-
handling af Britt og 
Helge smagte de 
helt guddommeligt. 
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Dag 6.  tor. 05/07  
Vejr: 4-5 grader, næsten vindstille 0-1 m/s V, skyer 1/8, klart, sigt >60 km. 
 
Det er torsdag, og vi skal sejle tilbage til Ilulissat. Men først har den sidste flok en tur til 
gode, op nord på Basisøen for at spejde efter Rosenmågerne. Den fælles morgenmad 
bliver spist på sædvanlig måde – efterhånden som vi vågner, ved det fælles ”spise-
bord”, der samtidig blev anvendt til anretterbord. Alt blev spist op, ost, pølser, havre-
gryn, cornflakes, pålægschokolade, syltetøj. Alt blev ribbet og brødet blev spist til sidste 
krumme. – havde vi købt for lidt ? 
 
Nu var tiden kommet til den sidste vigtige ekskursion efter den lille fugl med den store 
betydning. På grund af efterretningerne fra de to andre grupper, var der lige som ingen 
grund til at medtage sit fotoudstyr, idet mågerne var blevet observeret yderst på klip-
perne på lidt for lang afstand. Steffen mente nu nok det var besværet værd, og ret be-
set var fuglene jo endnu ikke blevet dokumenteret ved et foto. Vi begav os af sted ad 
den efterhånden kendte sti – passede meget på at gå i gåsegang der hvor risikoen for 
at træde på både æg og unger af Havterner og Odins- og Thorshaner var stor. Fremme 
ved stranden, hvorfra vi havde fin udsigt til klipperne, der hvor Svartbagen holdt til, 
spejdede vi efter mågerne. I begyndelsen så det skuffende ud, men tålmodighed kom-
bineret med mange øjne giver resultat. Der er de! - begge to. Vi følger dem længe ude 
over vandet, flyvende med Havternerne. Men så sker det – det vi ikke havde turde hå-
be på, de kommer tæt ind over land – og pludselig er de kun 5-6 meter over vore hove-
der. Et fantastisk syn, - selv uden kikkert kunne den rosa farve ses. Og Steffen kørte 
sin kanon i stilling og fyrede løs. Og resultatet kan ses her. Ok - ikke et super skarpt 
billede, - men den er der, og vi så den. 
 

 
 
Og det var Thorshanerne selvfølgelig også, og Havlitten – de var alle sammen på plads 
til en fin afskedsreception. 
 
Vel hjemme ved teltpladsen begynder vi alle at pakke lejren ned. Alt skal med – teltene 
vi sov i, køkkenteltene, toiletskærmen og toiletspanden. Den skulle naturligvis tømmes, 
her kommer Jørgen og Helge bare og siger – skal den ikke tømmes, ja men så gør vi 
det. Ude i horisonten ser vi den anden kutter, Luffe komme sejlende, og som en even-
tyrlig afsked kommer to pukkelhvaler svømmende lige uden for den lille bugt hvor Maja 
ligger for anker – de svømmer synkronsvømning og affyrer en salut med to haler smukt 
strakt ud af vandet til afsked. Finere farvel til Grønne Ejland kunne vi ikke få. 
Luffer lægger sig på siden af Maja S, og medens Britt 
dirigerer slagets gang helt nede hvor gummibåden læg-
ger til kommer alt grej og os alle sammen ombord. 
Langsomt sejler de to kuttere ud af bugten og snart er 

Om bopladserne -  
Grønne Ejland har tidligere været bebo-
et af inuitter, af grønlændere fra bugten. 
Om tirsdagen kom et ældre ægtepar 
sejlende for at besøge gravpladsen – 
som lå lige bag ved vores teltlejr. Her 
ligger over 50 personer begravet, og de 
skulle besøge hans fars og søsters 
gravsted. Han havde selv boet på øen, 
men siden 1965 har de været ubeboet. 
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Grønne Ejland kun en skygge i horisonten. – Men Rosenmågerne var der, og Steffen 
kontakter biolog Carsten Egevang der får rapport om observationerne. Endnu en gang 
har DOF vist sig som en professionel partner for fuglenes sag. 
 
På turen hjem til Ilulissat kontakter vi grillbaren og får dem til at forberede aftensmaden. 
Vel hjemme på vandrehjemmet får vi hentet vores aftensmad og kan sætte os godt til 
rette i en rigtig stol i vores fællesrum på vandrehjemmet. Sådan har vi ikke siddet siden 
mandag aften. Og vi får et bad – selv om Trine og Britt jo var nede og bade på Grønne 
Ejland – og de sagde det ikke var koldt, men jeg husker Britt kom tilbage med blåfrosne 
ben som lige skulle have varmen i soveposen inden den stor på morgenmad. Resten af 
aftenen eller den lyse nat var til egen disposition, men det fristede godt nok at komme i 
en rigtig seng.  

 
 

Dagens fugle 05-07-2007 

Islom  Fjeldrype  Rosenmåge 2 

Rødstrubet lom  Stor præstekrave  Ride + 

Mallemuk +++ Strandhjejle  Havterne +++ 

Skarv 5 Sortgrå ryle  Alk  

Canada gås 1 Odinshane 50+ Tejst 40+ 

Gråand 2 Thorshane 6 + 8 Lunde  

Havlit 50+ Lille kjove  Søkonge  

Kongeederfugl  Almindelig kjove  Ravn  

Ederfugl 40+ Mellem kjove  Stenpikker  

Toppet skallesluger 10 Svartbag 1 Gråsisken  

Vandrefalk 1 Hvidvinget måge 
+ 

Snespurv 5 

Jagtfalk  Gråmåge Lapværling 10+ 

 
 
 
Dag 7.  fre. 06/07 
Vejr: 2-5 grader, svag vind 1-2 m/s V, skyer 2/8, klart, sigt >60 km. 
 
Fredag var delvis fridag. Alle gjorde som de havde lyst til, dog havde Per og Steffen en 
masse praktisk arbejde. Dels skulle vi have afleveret alt materiel fra turen til Elke Meis-
ner, vi skulle aflevere toilettønden til Ilulissat kommune og dernæst skulle vi planlægge 
aftenens arrangement. 
  
Frokosten blev indtaget forskellige steder. Nede på grillbaren sad to unge grønlænde-
re, Brian og Laura og strålede om kap med solen. De skulle nemlig giftes næste dag 
proklamerede de, - og de af os der sad på grillbaren var velkommen til at overvære 
brylluppet i kirken. Men de synes måske knap så godt om ideen med at 20 danskere 
troppede op, så vi lovede ikke at sige noget. 
 
Arrangementet om aftenen blev aftalt med hr. Silver, en gæv italiener fra Toscana, der 
nu bor i Ilulissat og har både kone og børn. Men besøge Toscana om vinteren og få lidt 
varme, det skal der til sagde han. 
Vi bestemte os for et helt arrangement med sejltur til Ilimanaq – Claushavn, rundtur i 
den lille bygd med 80 mennesker og bagefter fællesspisning i forsamlingshuset, hvor 
menuen stod på sælkød og sælspæk serveret med ris kogt i spæk med kartofler og 
dertil asier og sennep. En rigtig Grønlands aften. 
 
Vi afsejlede ca. kl. 18 – igen i to kuttere og turen forbi Isfjordens munding med de 
enorme isbjerge i aftensolen var helt fantastisk. De obligatoriske pukkelhvaler hilser på, 
Mallemukkerne følger os hele vejen, som var de bestilt. Vel ankommet til Ilimanaq bli-
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ver vi modtaget af Arne Lange, en meget veltalende og sympatisk grønlænder. Han er 
bosiddende i bygden, er delvis skolelærer og så er han far til fire børn. De tre af dem 
legede uden for da vi kom, blandt andet legede de med to fugleunger af snespurv.. 

 Turen rundt i bygden var en spæn-
dende oplevelse – og her var mange myg, så myggenettene blev flittigt brugt. 
. 

  
 
Det viste sig, at Helle og Flemming havde bryllupsdag, og da Arne Lange blev op-
mærksom herpå, sagde han straks, at så ville han hente sin guitar og spille og synge 
for os. 
Det blev til tre smukke sange, alle på grønlandsk, som sammen med den grønlandske 
mad og indtrykkene fra turen rundt i bygden gav os en stærk fornemmelse af den kultur 
som det egentlige Grønland ejer. En smuk kultur, i et smukt land, men også et barsk liv, 
og hvor naturen viser sig fra sin mest barske side, så hvor det at kunne skaffe sin egen 
føde kan være livsvigtigt.  
 

De grønlandske 
slædehunde havde 
det ikke helt nemt 
med alle de myg. 
Se selv. 
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Turen hjem fra Ilimanaq foregik i midnatssolens skær, og snart var vi midt inde mellem 
de enorme isbjerge. Solens stråler havde nu, hvor klokken havde passeret midnat, sit 
eget skær, sin egen farve. Det var tydeligt at det var nat selv om lyset stadig var in-
tenst. Fuglene lagde sig på vandet i en sælsom bevægelse. Den ene kutter var kom-
met længere foran nummer to, som pludselig fik maskinproblemer. Skipperen – en rig-
tig søulk at se på med et stort skæg, råbte fra styrhuset ……”prøv igen, prøv igen….”, 
og på spørgsmålet om der var problemer svarede han:” ja fandeme er der så…. ”. Det 
viste sig at da de skulle skifte over til den anden olietank kom der luft i systemet, hvilket 
bevirkede at motoren midlertidigt satte ud. Og vi som troede, at han slukkede motoren 
for at vi kunne nyde naturens smukke stilhed. Kutteren glider langsomt, meget lang-
somt hen imod et stort isbjerg, og netop som vi kan mærke det skurer under kølen får 
skipper motoren i gang og slår bak. Samtidig kommer den anden kutter tilbage – vel for 
at hjælpe os tænker vi. Men nej, isen har lukket sig længere inde, så vi må hele vejen 
tilbage og sejle ud i fjorden, uden om alle de store isbjerge. Dette ville tage en rum tid, 
så vi var ikke tilbage på vandrehjemmet før klokken 02.30, og her stod der, at der skul-
le være ro kl. 23.00. Det var der også.  
 
 

 

Sælkød og sælspæk 
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Dagens fugle 06-07-2007 

Islom  Fjeldrype  Rosenmåge  

Rødstrubet lom  Stor præstekrave  Ride 50+ 

Mallemuk +++ Strandhjejle  Havterne  

Skarv 2 Sortgrå ryle  Alk  

Canada gås  Odinshane 5 Tejst 15+ 

Gråand 5 Thorshane  Lunde  

Havlit 4 Lille kjove  Søkonge  

Kongeederfugl  Almindelig kjove 2 Ravn 3 

Ederfugl  Mellem kjove  Stenpikker + 

Toppet skallesluger 2 Svartbag  Gråsisken + 

Vandrefalk  Hvidvinget måge 
++ 

Snespurv + 

Jagtfalk  Gråmåge Lapværling + 

 
 
Dag 8.  lør. 07/07  
Vejr: 4-14 grader, næsten vindstille 1-2 m/s V, skyer 4/8, klart, sigt >60 km. 
 
Planen for i dag er en tur op til Eqi bræen, ca. 90 km. nord for Ilulissat. Denne bræ er 
kendt som den mest aktive bræ på den nordlige halvkugle. Den kælver med ca. 10-15 
minutters mellemrum. Ingen anden bræ er så aktiv. Der viste sig imidlertid at være pro-
blemer med sejlplanen. Oprindelig skulle vi have været sejlet om formiddagen, men 
planen blev ændret for vores vedkommende til afgang ved 18-tiden. Der var således rig 
lejlighed til at udforske byen og dens aktiviteter. Der var både bryllup i kirken og der var 
forberedelse til Grønlandsmesterskaberne i kajakroning, som skulle afholdes af Ilulissat 
Kajakklub og formentlig i samarbejde med kommunen. Desuden var der Knud Ras-
mussens hus og en kunstudstilling hos en lokal kunstner. 
På vandrehjemmet skulle der pakkes og vi skulle igen opbevare den bagage vi ikke 
havde brug for på turen til Eqi. 
 
Seks deltagere tog turen ind til søerne bag byen – her beretning fra Flemming og Vibe-
ke.   -   ”Vibeke og jeg vandrede om formiddagen ind over mosen øst for byen til sø nr. 4. Her 

mødte vi Helle og Flemming samt Mette og Jørgen. I dag var der kun to Rødstrubet Lom på 

søen. Efter en hyggelig kaffepause vandrede Vibeke og jeg videre op ad Akinaa fjeldet. Vi gik 

op langs fossen over store næsten glatslebne flader. Vi håbede at nå ind til søerne bag ved fjeldet 

og måske få udsigt til indlandsisen. Dette lykkedes dog ikke. Der var for lidt tid. Vi ville nødigt 

komme for sent til afgangen til Equi-bræen. Overbeviste om at vi blot havde manglet en ½ time 

mere måtte vi nøjes med den storslåede udsigt ud over moseområdet og videre ud over Disko-

bugten, hvor isbjergene nu ikke lå helt så tæt som for en uge siden.” 
 
Om eftermiddagen sad vi nogle stykker uden for vandrehjemmet i solen da en grøn-
lænder kom forbi og inviterede os på kaffemik for enden af vejen i Social Pædagogisk 
Seminariums lokaler. Her holdt brudeparret kaffemik ganske efter grønlandsk tradition, 
hvor hele byen var inviteret, og hvor skik byder, at man drikker højst to kopper kaffe, 
tager et stykke kage og derefter siger tak og går.  
 
Da klokken nærmer sig 18 er vi alle på vej ned mod havnen. Vi skal denne gang sejle i 
én og samme båd – ikke en fiskekutter, men en strømlinet motorbåd med to store mo-
torer på hver over 500 hk. 
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En flot tur op gennem strædet mellem fastlandet og Arve Prinsens Ejland. Det var net-
op her at optagelserne til ’Frøken Smillas fornemmelse for sne’ blev optaget. Hytterne 
er siden blevet fløjet tværs over sundet og fungere nu som turistovernatningssted. Det 
er her vi skal overnatte. På turen stopper vi flere gange for at studere det der er tilbage 
af tidligere tiders mægtige fuglefjelde. Nu er der kun rester med en hel del skarver, tej-
ster og lidt andre alke fugle.  

  
 
Efter ca. 3 timer sejler vi langsomt og i sikke afstand langs brækanten og lytter til isens 
enorme bragen - og oplever muligvis at den kælver. Længere inde – temmelig tæt på 
brækanten ligger et andet skib. Vi får at vide at det er tyskeren, der ligger og venter, 
venter på at få sceneriet at se.  
 
Da vi kommer til anløbsbroen får vi instruks om, at alle straks skal gå op til den marke-
rede linie og bliver der. Dette af hensyn til sikkerheden, for hvis der skulle brække et 
større stykke af bræen vil der kunne komme en mindre tsunami og skylle alt væk neden 
for denne grænse.   
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Vores bagage samt ikke mindst al den mad vi skal spise, både til aften og i morgen 
samt forskellige reservedele til stedet skal nu bæres op til hytterne. Ikke fordi der er 
langt, men der er temmelig stejlt. 
 
Uden for vores spisehytte Café Victor, får vi instruks om hvilke hytter der er reserveret 
til os. Steffen og Per har på forhånd inddelt alle og vi kunne således straks tage vore 
nye besiddelser i betragtning.  
 

 
 
 
Højdepunktet for denne aften var naturligvis middagen på Café Victor, og selv om det 
var blevet sent nød vi til fulde den storslåede middag. Der kan i alt overnatte 24 men-
nesker, og vi var 20, så caféen var midlertidigt booket til os. Det var et utroligt flot ar-
rangement der blev fremtryllet, og med udsigt til Eqipbræen, og de konstante brag, lidt 
lige som tordenskrald fra den kælvende bræ var det en smuk aften. Næste dags pro-
gram var delt op i før og efter frokost. Da vi sejlede sent fra Ilulissat skulle vi også re-
turnere sent herfra, derfor havde vi hele dagen til vores rådighed. 
 

Britt, Mette og Jørgen 
skåler på deres ny be-
siddelse det næste 
døgn. Hytterne bestod 
af et stort rum med fire 
sovepladser, et lille 
toilet”bord” med en 
balje til vand. Toilettet 
til hver hytte fandtes 
udendørs på hytten. 
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Dagens fugle 07-07-2007 

Islom  Fjeldrype  Rosenmåge  

Rødstrubet lom 3 Stor præstekrave  Ride ++ 

Mallemuk ++ Strandhjejle  Havterne  

Skarv + 
2 kolonier 

Sortgrå ryle  Alk 1 

Canada gås  Odinshane 8 Tejst 150+ 

Gråand 2 Thorshane  Lunde  

Havlit 9 Lille kjove  Søkonge  

Kongeederfugl  Almindelig kjove  Ravn + 

Ederfugl  Mellem kjove  Stenpikker + 

Toppet skallesluger 4 Svartbag 1 Gråsisken + 

Vandrefalk  Hvidvinget måge 
++ 

Snespurv ++ 

Jagtfalk  Gråmåge Lapværling ++ 

 
 
 
Dag 9.  søn. 08/07  
Vejr: 4-12 grader, svag vind 2-3 m/s V, skyer 2/8, klart, sigt >60 km. 
 
Formiddagens program var en tur sydpå langs det delta der dannes af smeltevandet fra 
indlandsisen. Her skulle der efter sigende være mulighed for Havørn, i øvrigt den nord-
ligste forekomst af denne art. Men selv om der blev spejdet fra alle øjne lod den sig 
ikke se. Vi havde ellers et spinkelt håb, idet vi i Ilulissat havde fået oplysninger om, at 
den var set for nylig. Gruppen returnerede ved frokosttid, som blev indtaget på caféen. 
Eftermiddagens tur gik ud til selve bræen, eller så langt det nu var muligt, enten fysisk 
eller fordi det bare ikke lod sig gøre at komme længere. Det var jo trods alt kun en eks-
kursion, ikke en ekspedition. 

De havde arrangeret 
en stor buffet, hvor 
der var alt, lige fra en 
flot fiskeanretning 
over forskellige kød-
retter, salater til en 
smukt udskåret me-
lon, næsten i asiatisk 
stil. Hertil brød og 
vin. 
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Vi skulle ud forbi søen, og forinden krydse smeltevandet der kom i rivende fart ned op-
pe fra slugterne. Derfra var der en god vandretur langs klippevæggen helt ud og op til 
selve morænekanten, hvorfra man kunne se ind over selv bræen. Det var nu ikke man-
ge der klarede denne strabadserende tur. Nogle faldt fra allerede efter pausen ved sø-
en, og andre stoppede ude langs fjeldsiden og gik tilbage herfra. Inde ved søen obser-
verede vi mange canadagæs og gråænder. 
 
Fra hytterne kunne man gå op bag og mellem fjeldene, hvor der lå en lille krystalklar 
sø. Her fandt Britt og Trine igen lejlighed til at gå op bade. De var bare ikke helt klar 
over, at det faktisk tog omkring 20 minutter at gå der op, og selvfølgelig lige så langt tid 
ned efter det kolde gys. 
 
Her bag ved hytterne fik vi i øvrigt en dejlig fugleoplevelse, idet vi fleste af os fik lejlig-
hed til at se fjeldryper med unger. 
 
Kl. 20 gik turen igen tilbage til Ilulissat med hurtigbåden, troede vi. For vi fik lov at vente 
over to timer før end den ankom, og da turen tager godt tre timer, var vi først tilbage på 
vandrehjemmet ved 1 tiden om natten. Men fra båden kunne vi tage en fin afsked med 
frk. Smillas hytter.  
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Dagens fugle 08-07-2007 

Islom  Fjeldrype 1 + 3 pul. 
+ 1 hørt 

Rosenmåge  

Rødstrubet lom 2 Stor præstekrave  Ride  

Mallemuk 6 Strandhjejle  Havterne  

Skarv 26 Sortgrå ryle  Alk  

Canada gås 72 Odinshane  Tejst  

Gråand 8 Thorshane  Lunde  

Havlit 140 + 25 Lille kjove  Søkonge  

Kongeederfugl  Almindelig kjove 2 Ravn  

Ederfugl  Mellem kjove  Stenpikker  

Toppet skallesluger  Svartbag 4 Gråsisken  

Vandrefalk  Hvidvinget måge 100+ par 
2 kolonier 

Snespurv  

Jagtfalk  Gråmåge  Lapværling  

 
 
 
Dag 10.  man. 09/07  
Vejr: 7-15 grader, frisk vind 8-11 m/s Ø, skyer 0-1/8, klart, sigt >60 km. 
 
Den sidste dag i Ilulissat. Vi skal på kaffemik hos en ægte grønlænder, men ikke hr. 
hvem som helst. I et tv-program i januar vistes billeder fra DR’s Danmark Ekspedition 
2005, hvor blandt andet Kronprins Frederik deltog. I et af indslagene blev det fortalt, at 
et barnebarn til Tobias Gabrielsen, den ene af de tre grønlændere der deltog i Dan-
mark Ekspeditionen 1906-1908, Christian Gabrielsen stadig lever og ernærer sig som 
fanger og fisker i Ilulissat. Netop Danmark Ekspeditionen, - det var her de tre berømte 
personer, L. Mylius-Erichsen, ekspeditionens chef, N.P. Høegh Hagen, kartograf og 
grønlænderen Jørgen Brønlund omkom, - omgærdes stadig af et mysterium, idet man 
til dato kun har fundet Brønlunds grav med hans sidste notater til denne verden. Der 
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har været flere forsøg på at finde graven eller resterne af Mylius-Erichsen og Høegh 
Hagen, sidst i 2005,  - idet Brønlund angav følgende i sine noter,  ”Omkom 79 Fjorden.” 
 
Opgaven gik naturligvis ud på, at finde frem til efterkommeren til Tobias Gabrielsen og 
få arrangeret grønlandsk kaffemik. Hertil hjalp Elke Meissner fra Greenland Tours igen 
og fik skabt kontakt.  
 
Aftalen var, at vi skulle komme i to hold – hvorfor fik vi snart erfaret da vi så det fine 
gule og gamle grønlandske fangerhus. Der var simpelthen ikke plads til flere end ti ad 
gangen.  
 
Elke Meissner havde sørget for en tolk da Christian Gabrielsen, også kaldet Katé, ikke 
var så god til det danske. Da vi ankom viste det sig, at Katé var dybt involveret i de 
Grønlandske Kajakmesterskaber, der foregik lige neden for hans hus, så han blev lidt 
forsinket. I mens blev vi modtaget af hans kone, der smilende viste os ind gennem køk-
kenet og ind i stuen. Hun var i færd med at brygge kaffe og Kates søster var der også. 
Vi fik kaffe og små kager og så kom hovedpersonen. En mand på 50 år, men hvilket 
smukt ansigt. Den mørke glød i huden, dels inuittens egen hudfarve, mens også resul-
tatet af et helt langt liv ude i naturen, vejrbidt men også et stålsat ansigt. Her var en 
mand der udstråler det Grønland som vi alle beundre, respektere og finder uimodståe-
ligt.  
 
Det var en utrolig intens oplevelse at være sammen med denne mand. Han fortalte, at 
de er fire søskende og at deres far havde bestemt, at de tre andre søskende skulle ha-
ven en uddannelse, men at Kate skulle oplæres idet gamle traditionsrige fangerfag, og 
samtidig som fisker. Og det ses – hans storesøster som også var til stede så flere år 
yngre ud, men var faktisk et år ældre. På væggen hang der et fotografi af Kate sam-
men med Kronprins Frederik, idet Kate var blevet inviteret med på Danmark Ekspediti-
onen 2005, nøjagtig som hans farfar deltog i 1906 som slædefører. I dag kan Kate ikke 
længere styre sin slæde på grund af gigt i fingrene. I stedet har hans barnebarn arvet 
alle hans hunde, og har således overtaget opdraget at føre traditionen videre. Og hvad 
var så mere naturligt end at forære Kate, som rigtig hedder Jens Kristian Johan Elias 
Gabrielsen, bogen om hans farfars ekspedition 1906 – 1908. Han havde hørt om den, 
men ikke set den. Her er et lille udpluk af besøget. 

  
 

Kate med et billede 
af sin far og sin 
mor, der flænser de 
sæler som faderen 
lige har fanget 
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Resten af dagen gik på forskellig vis. Kajakmesterskabet tiltrak Per, andre gik på 
kunstudstilling og andre så på byen og de seværdigheder der endnu mangle at blive 
set nærmere på. Der skulle også gøres klar til næste dags afgang til Kangerlussuaq. 
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Her, den sidste dag i Ilulissat spiste vi en slags afskedsmiddag på Hotel Isfjord, og lige 
som første gang vi spiste der, havde vi en aldeles smuk aften med udsigt over Disko 
Bugten i smukt solskin, og hvor lyset, fordi solen står, lavt giver et fantastisk billede. 
 
Tilbage på vandrehjemmet bliver der snakket og hygget en sidste gang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagens fugle 09-07-2007 

Islom  Fjeldrype  Rosenmåge  

Rødstrubet lom  Stor præstekrave  Ride 17 

Mallemuk + Strandhjejle  Havterne 3 

Skarv 5 Sortgrå ryle  Alk  

Canada gås  Odinshane  Tejst  

Gråand  Thorshane  Lunde  

Havlit  Lille kjove  Søkonge  

Kongeederfugl  Almindelig kjove  Ravn  

Ederfugl  Mellem kjove  Stenpikker + 

Toppet skallesluger 1 Svartbag 1 Gråsisken + 

Vandrefalk  Hvidvinget måge 
14 

Snespurv + 

Jagtfalk  Gråmåge Lapværling + 

 
 
Dag 11.  tir. 10/07 
Vejr: 10-20 grader, frisk vind 6-8 m/s Ø, skyer 4/8, klart, sigt >20 km. 
 
Christian, Anne Mette, Steffen og Britt skulle tidligt op, da de skulle med et tidligere fly 
end os andre. De blev kørt til lufthavnen af Uli fra vandrehjemmet og et par timer sene-
re var det resten af gruppens tur til at stige op i det propeldrevne fly. Vejret var fint så 
alle fik et sidste men smukt syn fra luften af Ilulissat, Diskobugten og kyststrækningen 
de ca. 200 km. syd på til Kangerlussuaq. 
Vi bliver mødt i lufthavnen af Steffen og Britt og snart er vi indkvarteret på et vandre-
hjem, der nærmest har status som et hotel, så flot er det. Polar Lodge hedder det, og 
det ligger kun 8 minutters gang fra lufthavnen, som er centrum for det lille samfund. 
Frokost og aftensmad indtages fortrinsvis i cafeteriet i lufthavnen. 
 
Resten af dagen gik med, at vi delte os op i forskellige grupper eller hver for sig og tog 
på mindre vandreture i det omliggende terræn. 
 
Et par stykker tog deres egen rute: ” Sammen med Trine, Elsa, Ella og Inger vandrede 
vi op til Køkkenfjeldets ryg. Her måtte Inger desværre vende om, mens vi andre fortsat-
te helt frem til pkt. 395 m. Herfra er der en formidabel udsigt ind til Sugar Loaf og Ind-
landsisen” – Vibeke og Flemming. 
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Det er her vi skal se efter Islom, først og fremmest, men også Moskusokser og selve 
indlandsisen. 
 
Aftensmaden blev indtaget i vandrehjemmets dejlige fællesrum, og foregik på den må-
de, at man selv hentede den ret man havde lyst til og bragte det tilbage til vandre-
hjemmet. 
 

Dagens fugle 10-07-2007 

Islom  Fjeldrype  Rosenmåge  

Rødstrubet lom  Stor præstekrave  Ride  

Mallemuk  Strandhjejle  Havterne  

Skarv  Sortgrå ryle  Alk  

Canada gås  Odinshane  Tejst  

Gråand 3 Thorshane  Lunde  

Havlit  Lille kjove  Søkonge  

Kongeederfugl  Almindelig kjove  Ravn ++ 

Ederfugl  Mellem kjove  Stenpikker ++ 

Toppet skallesluger  Svartbag  Gråsisken ++ 

Vandrefalk 1 Hvidvinget måge  Snespurv + 

Jagtfalk  Gråmåge  Lapværling +++ 

 
 
 
Dag 12.  ons. 11/07  
Vejr: 10-20 grader, frisk vind 6-8 m/s Ø, skyer 4/8, klart, sigt >20 km. 
 

Efter morgenmaden, som bliver stillet frem af personalet hav-
de vi planlagt en heldags vandretur til og rundt omkring Lake 
Ferguson, - og det er her islom yngler. Vi fik arrangeret kørsel 
ud af lufthavnsområdet og sparede derved den lidt ensformi-
ge vandretur på en støvet grusvej. Sat af ved søens vestlige 
ende bevægede hele gruppen sig snart af sted i flot solskins-
vejr. Ikke længe efter stoppede vi alle og der blev nu kø ved 
teleskoperne for at få det første glimt af islom. Den var dog 
langt væk og sås kun dårligt. Turen rundt om søen var en 

smuk vandretur i varieret terræn. Her er et væld af smukke blomster, og for de botanik 
interesserede blev der rig lejlighed til at ligge på maven og tage nærbilleder af den ark-
tiske flora. Islom blev også hørt i søens østlige ende. 
 
En af de planter der tiltrak sig megen opmærksomhed er Polarulden – dens smukke 
hvide uldtotter blev igen og igen fotograferet. 
 
Den samlede floraliste findes bag i rapporten og en stor tak skal rettes til Ella og Inger 
for deres arbejde hermed. Næsten halvvejs rundt om søen holder vi pause for at indta-
ge frokosten. 
At det er en fugletur vidner dette billede om. Det er før frokosten, et sted hvor vi holdt 
kaffepause og hvilede benene samtidig med at vi nød landskabet og spejdede efter alt 
hvad der rørte sig på himlen. 
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Nede i bunden af søen skal vi passere et vådt område, der hvor smeltevand siver ned 
fra fjeldene og giver vand til søen. Det var samtidig her vi fandt den lille kødædende 
plante, Vibefedt. Men orkideer fandt vi ikke nogen af. Der skulle ellers være store mu-
ligheder i hele området omkring Kangerlussuaq. 
 

 
 
På den nordlige side af søen var terrænet en anelse mere krævende, idet vi gik lidt på 
skråning det meste af tiden. Der blev dog også her tid til hvilepauser, og til at fylde 
vanddunkene med rent og friskt søvand. 
 
”Efter frokosten skiltes Trine, Vibeke og jeg fra resten af holdet og vandrede op over fjeldet til 

søen ved foden af Granatfjeldet. Vores store håb var, at der ville dukke nogle Moskusokser op, 

når vi kom væk fra Lake Ferguson. Det gjorde der desværre ikke; men så kunne vi til gengæld 

nyde at vandre i den storslåede natur. Det var ind imellem ret anstrengende, fordi laget af lav og 

mos er meget tykt og blødt. 

 

Der er ikke mange fugle heroppe; men i Store Saltsø var der dog 25 havlitter og ca. 10 odins-

høns. Hertil kom en familie Kanadagæs, som var meget sky. På et tidspunkt forsvandt de i græs-

set, og de dukkede aldrig op igen. Temmelig godt gået af så store fugle. 

 

Flemming synes at 
tænke, at det er lige så 
godt at vente med at 
løfte kikkerten til de tre 
andre har spottet noget 
interessant ! 
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Fra Store saltsø vandrede vi videre op over Tacan og Black Ridge. Udsigten herfra til Sdr. 

Strømfjord i vest og indlandsisen i øst er virkelig flot; men der er meget langt at gå ned fra 

Black Ridge ad den særdeles støvede grus/sandvej.” – Vibeke, Flemming og Trine.  

 
Tilbage på vandrehjemmet og fik strukket benene, tage et forfriskende bad og derefter 
samles til aftensmad og fællessnak om dagens tur. 
 
Maden hentede vi i cafeteriet og bragte over til fællessalen – og imens gik Steffen og 
Per på indkøb i det lille og eneste lokale supermarked – fandt et godt tilbud på vin og 
bragte et par kasser med tilbage. Her fandt vi ud af, at en af Flemming Møllers ynd-
lingsbeskæftigelser må være at trække rødvin op – han så i hvert fald glad og til- 
freds ud.   
 
I fælleslokalet var der en  
stor fladskærm, så inden  
længe sad vi og så billeder  
fra hele turen fra dem der  
havde taget digitalbilleder.  
Og der var mange sjove  
episoder som fik smilet frem. 
 
 
 
 
 
 

Dagens fugle 11-07-2007 

Islom 1 + 1 hørt Fjeldrype  Rosenmåge  

Rødstrubet lom  Stor præstekrave  Ride  

Mallemuk  Strandhjejle  Havterne  

Skarv  Sortgrå ryle  Alk  

Canada gås 2 Odinshane 9 Tejst  

Gråand 5 Thorshane  Lunde  

Havlit 15 Lille kjove  Søkonge  

Kongeederfugl  Almindelig kjove  Ravn 100+ 

Ederfugl  Mellem kjove  Stenpikker ++ 

Toppet skallesluger 6 Svartbag  Gråsisken + 

Vandrefalk  Hvidvinget måge 3 Snespurv + 

Jagtfalk  Gråmåge  Lapværling ++ 

 
 
 
Dag 13.  tor. 12/07 
Vejr: 10-20 grader, frisk vind 6-8 m/s Ø, skyer 2-4/8, klart, sigt >20 km. 
 
Der havde hjemme fra været store problemer med at få os alle indkvarteret her i Kan-
gerlussuaq og derfor var vi nu nødt til at flytte residens. Det betød at vi skulle pakke og 
flytte over til et anneks til Hotel Umimmak, som ligger på den anden side af lufthavnen. 
Det viste sig at være et meget trist sted. En gammel amerikansk mandskabsbarak, sta-
dig med amerikanske stikdåser i væggene, og nogle triste opholdsrum, der i øvrigt 
stank af cigaretrøg. Heldigvis skulle vi kun overnatte to gange her. 
 
Efter morgenmaden på vandrehjemmet som lige pludselig blev helt luksuspræget, blev 
vi kørt over til annekset.  
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Resten af dagen stod i indlandsisens navn. Vi blev afhentet af en megastor firhjuls-
trækker. Vejen ind til indlandsisen blev oprindelig anlagt af Volkswagen, Da de skulle 
bruge området til testkørsel for deres nye biler. Aftalen var, at når de ikke længere skul-
le foretage testkørsler, skulle naturen reetableres og vejen nedlægges. Imidlertid fandt 
kommunen ud af, at der var et turistpotentiale i indlandsisen. Og dermed blev det mu-
ligt at køre hele vejen – der er ca. 35 km. dertil hvor vi skulle – ind til den mægtige ind-
landsis. På dette geografiske sted i Grønland er der 2.000 km is mod nord og 600 km is 
mod øst. Og sine steder mere end 3.000 m. tyk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hele vejen blev vi fulgt af en mindre firhjulstrækker, også fra Albatros Travel. På turen, 
som foregik i rimeligt tempo, fik vi rig lejlighed til at studere den Grønlandske natur. 
Hele vejen fulgte vi smeltevandsfloden fra indlandsisen. Den is der giver vand til og 
flyder ud i den 185 km. lange fjord der fører ind til Kangerlussuaq.  
 
Vi gjorde flere stop – vores chauffør var meget vidende om området og yderst beredvil-
lig til at stoppe. Vi kørte også forbi verdens nordligste golfbane, den lå lidt uden for by-
en på vej mod isen. Et sted skulle vi se resterne af et af tre jagerfly, der styrtede ned for 
mere end 40 år siden. Vejret var så dårligt, at piloterne måtte skyde sig ud med kata-
pult og lade flyene styrte til jorden. Den dag i dag ligger alu- 
miniumsresterne næsten uden nogen for rustdannelser.  
Og alle steder vi stoppede, blev der spejdet efter fugle, 
både nye arter, som dem, vi allerede havde set. 
Lige så vel som blomsterne blev checket og artsbestemt. 
 
Der forblev dog tavst med hensyn til råbet: Moskusokser ! 
 
Snart var vi fremme ved isen – og det for os historiske  
tidspunkt indfandt sig, hvor vi kunne sætte foden på den mægtige indlandsis. For at 
komme ud på selve isen skulle vi først passere en veritabel smeltevandsflod, - på en 
lille skrøbelig bro, uden rækværk. Til formålet, og for at fejre det på behørig vis, havde 
alle medbragt et krus og de der havde mere whisky tilbage, delte rundhåndet ud så alle 
fik et lille glas/krus – og dertil ægte indlandsis. Se det var noget der kunne få gang i 
kameraerne. Alle skulle have et billede med hjem fra isen. Helge skulle endda betræde 
isen på bare tæer.  
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Der var også mulighed for en lille spadseretur på isen – ud i det fjerne, og nej, - vi mi-
stede ikke nogen selv om det godt kunne se ud som  om, at Vibeke og Flemming var 
på vej nord-øst over – væk fra civilisationen, væk fra alting. 
 

 
 
 
Efter en rum tid på isen var det tid til at returnere. Efter alle var kommet  op i bussen 
kørte vi tilbage af samme vej. Vi stoppede ved et sted, hvor Albatros hele sommeren 
har parkeret en stor grill netop til at lave frokost – grillparty tæt på indlandsisen – og i 
hvert fald med udsigt til den. Vores chauffør tilberedte et lækkert måltid bestående af 
grillet ørred og grillet moskusoksebøffer. Det skulle siden vise sig, at dette var det 
nærmeste vi kom pattedyret. Hertil var der kartoffelsalat og flutes samt øl og vand. Og 
det hele serveret og indtaget i den mest fantastiske Grønlandske natur. At vi fik besøg 
af nogle ravne, og nationalblomsten Storblomstret  gederams voksede lige ved siden af 
os, gjorde bare oplevelsen endnu mere perfekt. 

 
 
 

Det siges at det knit-
re når indlandsisen 
kommes ned i whi-
skyen – og det måtte 
Vibeke og Flemming 
lige høre. 

Da jeg så dette billede kom jeg til 
at tænke på Selma Lagerlöfs ro-
man om Niels Holgersens mær-
kelige rejse gennem Sverige.  
PGL. 

Grillparty der vil noget - 
moskusokserbøffer og 
indlandsis. 
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Men selv en dejlig grillfest må slutte. Og snart er vi på vej tilbage til annekset Hotel 
Umimmak.  
 

Dagens fugle 12-07-2007 

Islom  Fjeldrype  Rosenmåge  

Rødstrubet lom  Stor præstekrave 2 Ride  

Mallemuk  Strandhjejle  Havterne  

Skarv  Sortgrå ryle 1 Alk  

Canada gås  Odinshane  Tejst  

Gråand  Thorshane  Lunde  

Havlit 2 Lille kjove  Søkonge  

Kongeederfugl  Almindelig kjove  Ravn 20+ 

Ederfugl  Mellem kjove  Stenpikker ++ 

Toppet skallesluger  Svartbag  Gråsisken + 

Vandrefalk  Hvidvinget måge  Snespurv ++ 

Jagtfalk  Gråmåge  Lapværling ++ 

 
 
Dag 14.  fre. 13/07 –  
Vejr: 7-14 grader, let vind 2-3 m/s V, skyer 2-4/8, klart, sigt >20 km. 
 
Det er den absolut sidste hele dag i Grønland – i 
morgen går flyet hjem til København. Efter mor-
genmaden bliver vi hentet af en - ! bus ! – linie 1 
fra København tror jeg det var. Med den skal vi 
på moskussafari til bjergryggen Black Ridge  – vi 
har små 2 timer til rådighed, og vores chauffør 
gør sit bedste for at finde dyrene. Vi ved fra an-
dre at de er i området. I går fik den anden lille 
firhjulstrækker set dem på fotoafstand. Så vi skal 
nok finde dem – forsikrer han os. Men heldet er 
ikke rigtig med os. Det kan skyldes at det er blevet for varmt, og de derfor er vandret 
længere ind i fjeldverdenen – ind hvor køligheden fra indlandsisen måske har sin virk-
ning. 
 
Til sidst kører vi ned ved en bunker og sætter teleskoperne op. Vores chauffør øjner en 
prik ude i det fjerne – langt ude. Og til sidst bliver det bekræftet, at der står en enlig ok-
se langt ude i horisonten. Så langt, at selv i skopet er den kun en prik. Det var selvføl-
gelig godt at vi fik ”set” en – men også skuffende. 
 
Efter frokost går en gruppe igen ud til Lake Ferguson får at se efter Islommen – denne 
gang er der større held. De får dem begge at se, endda på meget tæt hold – og da vej-
ret samtidig er fint med ikke så meget vind giver det gode billeder til alle. 
 
Flemming, Vibeke og Trine tog dog en tur mere. 
 
”Efter at have nydt Islommen på Lake Ferguson besluttede Trine, Vibeke og jeg os for at give 

Moskusokserne endnu en chance. Formiddagens uldprik i teleskopet var ligesom ikke, hvad vi 

havde håbet på. Vi vandrede derfor op over fjeldet syd for roklubben. Der var ikke helt let at gå, 

fordi et stort område var fuldt af store klippeblokke med lumske overgroede huller imellem. Det 

var dog anstrengelserne værd. Udsigten fra fjeldkanten ud over Lake Ferguson og med indlands-

isen i baggrunden er virkelig betagende. Der må også have været moskusokser her oppe ved de 

små søer bag fjeldkanten; men nu måtte vi desværre spejde forgæves. 
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Vel nede ved roklubben igen kunne vi godt mærke, at gåturen til hotellet ville blive meget lang. 

Vi var derfor uhyre taknemmelige, da et yngre grønlandsk par neden for Ravnefjeldet tilbød at 

give os et lift til hotellet i deres firhjulstækker.” 

 
Eftermiddagen rinder så sagte ud, og det bliver tid til at gøre klar til morgendagens af-
rejse. Vi vil blive hentet ved 8-tiden og skal spise morgenmad i cafeteriet. 
 

Dagens fugle 13-07-2007 

Islom 2 Fjeldrype  Rosenmåge  

Rødstrubet lom  Stor præstekrave  Ride  

Mallemuk  Strandhjejle  Havterne  

Skarv 5 Sortgrå ryle  Alk  

Canada gås  Odinshane  Tejst  

Gråand 3 Thorshane  Lunde  

Havlit  Lille kjove  Søkonge  

Kongeederfugl  Almindelig kjove  Ravn 112 

Ederfugl  Mellem kjove  Stenpikker ++ 

Toppet skallesluger  Svartbag  Gråsisken + 

Vandrefalk  Hvidvinget måge  Snespurv ++ 

Jagtfalk  Gråmåge  Lapværling ++ 

 
Men turen er ikke slut endnu. Der mangler en sidste vigtig brik for at fuldende turen – 
en rigtig grønlandsk festmiddag. 
 
Den har vi ledere arrangeret nede i restauranten – menuen er bestemt og kaffen lige 
så. Nu mangler vi bare at møde op. Hvis vi havde været hjemme og klædt om til fest-
middag, er jeg sikker på vi ville have være et særdeles pænt selskab. Nu er vi et sær-
deles smukt selskab. Smukt i den forstand, at vi er fyldt med 2 ugers intense oplevelser 
af det Grønland mange af os har drømt om. Vi har fået indfriet de fleste af vore ønsker 
til fugle, pattedyr og blomster. Smukt fordi vort indre bobler af indtryk, notesbøgerne 
flyder over med beskrivelser og kameraernes huse bugner af billeder. Smukt fordi vi 
alle har gennemført en tur og været sammen i 2 uger – og klaret det formidabelt. Smukt 
fordi vi stadig efter 7 måneder synes der er noget at samles om. Derfor venter der også 
en smuk middag.  
 
Tjeneren kommer hen til vores bord og vi får sat os. På bagvæggen er der et meget 
smukt maleri, som egentlig er tre malerier, der viser meget af det Grønland som vi dels 
har set og dels tænker på når vi siger Grønland. Myter, is, eskimoer, kajakker, solen – 
det er der alt ammen. 
 
Forretten er grønlandsk laks, og hovedretten er selvfølgelig moskusoksefilet. Det smag-
te himmelsk – og dertil fine vine. Johs var så venlig at sige et par pæne ord til os ledere 
om turen – tak.  
 
Efter dette dejlige måltid kom aftenens overraskelse: Grønlandsk kaffe. Vi havde bestilt 
én til hver, og tjeneren kom hen og tilberedte alle tyve. Det var et fantastisk syn. Et glas 
med whisky og contreau varmes lidt så væskerne flyder sammen. Herefter kommes 
kaffe i, så hældes der flødeskum og til sidst varmes grand manier op til antændelses-
punktet og hældes i glasset med en speciel ske, - så højt oppe, at man kan se væske 
brænder hele vejen ned. Kaffen symboliserer jorden, flødeskummet symboliserer ind-
landsisen og den brændende grand manier nordlyset.  – og dertil kom at den smagte 
godt.  
 
Som det er skik holder lederne en lille tale ved afslutning af en hver Dof-tur. Og således 
også her. Steffen var først på podiet og derefter holdt Per en længere tale. 
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Til sidst rejste hver enkelt deltager sig op og gav udtryk sine oplevelser, sine tanker om 
turen. Det var meget smukt. Flemming havde endda skrevet et lille vers, som vi gengi-
ver her, med hans tilladelse. 
 

Solskin, luft og himmel blå 

det rammen var, om alt vi så 

det meste var dog bare is 

men derpå også vi satte pris 

på rejsevenner ligeså 

og fuglene, skønt de var få 

men overalt naturens spil 

på Grønland, vi aldrig glemme vil 

           /  Flemming Møller, Grønland 2007 

 

Og sådan sluttede en dejlig aften. Der blev sat punktum for DOF-turen til Vest-
Grønland 2007. 
 
Resten af aftenen – ja det var jo stadig lyst uden for – var til fri afbenyttelse. På annek-
set blev der pakket og drukket rester. Nu skulle alt overflødigt væk. Og alle souvenir 
skal pakkes ned. Trine fik da nok en hel del med hjem til sit malerværksted. 
 
 
Dag 15.  lør. 14/07 –  
Vejr: 7-10 grader, let vind 3-5 m/s V, skyer 2-4/8, klart, sigt >20 km. 
 
Vi blev som skrevet står hentet kl. 8 og kørt til lufthavnen. Her indtog vi vores morgen-
mad og fik observeret de sidste fugle inde vi gik ombord i Greenland Airs smukke ma-
skine. 
 
Flyafgang fra Kangerlussuaq kl. 11.25 med forventet ankomst til Kastrup kl. 19.45. 
 

Dagens fugle 14-07-2007 

Islom  Fjeldrype  Rosenmåge  

Rødstrubet lom  Stor præstekrave  Ride  

Mallemuk  Strandhjejle  Havterne  

Skarv 2 Sortgrå ryle  Alk  

Canada gås  Odinshane  Tejst  

Gråand  Thorshane  Lunde  

Havlit  Lille kjove  Søkonge  

Kongeederfugl  Almindelig kjove  Ravn ++ 

Ederfugl  Mellem kjove  Stenpikker ++ 

Toppet skallesluger  Svartbag  Gråsisken + 

Vandrefalk  Hvidvinget måge  Snespurv ++ 

Jagtfalk  Gråmåge  Lapværling ++ 
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Steffen, Elke Meisner og Per 
 
 
 
  

 
Fællesrummet på vandrehjemmet i Ilulissat  

 

 



 45 

Observationer af fugle, pattedyr og planter 
 
 

FUGLE 

 

Totalliste 
 
Dansk navn Latinsk navn Antal 

Islom Gavia immer 2 (+1 hørt) 
Rødstrubet lom Gavia stellata 10 
Mallemuk Fulmarus glacialis +++ 

Skarv Phalacrocorax carbo 90+    + (2 kolonier) 
Canadagås Branta canadensis 104 
Blisgås Anser albifrons - 
Gråand Anas platyrhynchos 65 
Havlit Clangula hyemalis 245+ 
Strømand Histrionicus histrionicus - 
Kongeederfugl Somateria spectabilis 4 
Ederfugl Somateria mollissima 700+ 

Toppet skallesluger Mergus Serrator 50+    + 
Havørn Haliaetus albicilla - 
Vandrefalk Falco peregrinus 8 
Jagtfalk Falco rusticolus 1 
Fjeldrype Lagopus mutus 1 +3 juv. (+ 2 hørt) 
Stor præstekrave Charadrius hiaticula 2 
Strandhjejle Pluvialis squatarola 1 
Sortgrå ryle Calidris maritima 4 + 4 pul. 
Stenvender Arenaria interpres - 
Odinshane Phalaropus lobatus 100+ 
Thorshane Phalaropus fulicarius 19 
Lille kjove Stercorarius longicaudus 2 
Almindelig kjove Stercorarius parasiticus 4 
Mellemkjove Stercorarius pomarinus 5 
Rosenmåge Rhodostethia rosea 2 
Svartbag Larus marinus 14 
Hvidvinget måge Larus glaucoides 230+  (3 kolonier) 
Gråmåge Larus hyperboreus 13 
Hvidvinget måge/Gråmåge  ++ 
Ride Rissa tridactyla +++ 
Havterne Sterna paradisaea +++ 
Alk Alca torda 32 
Lomvie Uria aalge (1) 
Polarlomvie Uria lomvia - 
Tejst Cephus grylle  +++ 
Lunde Fratergula arctica 50+ 
Søkonge Alle alle 30+ 
Hedepiber  Anthus rubescens 1 
Ravn Corvus corax ++ 
Stenpikker Oenanthe oenanthe +++ 
Gråsisken Carduelis flammea ++ 
Hvidsisken Carduelis hornemanni - 
Snespurv Plectrophenax nivalis +++ 
Laplandsværling Calcarius lapponicus +++ 
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LANDPATTEDYR 
   
Dansk navn Latinsk navn Antal 

Polarræv Alopex lagopus 2 
Isbjørn Ursus maritimus (1 skudt v. Ilulissat) 
Arktisk snehare Lepus arcticus - 
Rensdyr Rangifer tarandus - 
Moskusokse Ovibos moshatus 1 

 
 

HAVPATTEDYR   
   

Sæler   
   
Dansk navn Latinsk navn Antal 

Spættet sæl Phoca vitulina 5   (Kangerlussuaq) 
Ringsæl Phoca hispida - 
Grønlandssæl Phoca groenlandica +   (Diskobugten) 
Klapmyds Cystophora cristata - 
Remmesæl Erignatus barbatus - 
   

Hvaler   
   
Dansk navn Latinsk navn Antal 

Døgling Hyperoodon ampullatus - 
Kaskelot Physeter macrocephalus - 
Spækhugger Orcinus orca 1 
Marsvin Phocoena phocoena - 
Pukkelhval Megaptera novaeangliae 5 
Finhval Balaenoptera physalus - 
Vågehval (Sildepisker) Balaenoptera acutorostrata - 
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BLOMSTER 
 

Grønland 30/6 -14/7 2007 
Udarbejdet af Inger Hansen og Ella Kristensen 

 

 

 

 
Nellikefamilien 

 

 

Stilk-fladstjerne 

Stellaria  

 longipes coll 

 

 

30.06.2007 

Ilulissat 

 Ranke-

fladstjerne 

Stellaria 

humifusa 

 

03.07.2007 

Grønne 

ejland  

Fjeld hønse-

tarm 

Cerastium alpi-

num 

 

30.06.2007 

Ilulissat 

 Arktisk-

hønsetarm 

Cerastium 

 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 

Arktisk-

tjærenellike 

Viscaria al-

pina 

 

 

01.07.2007 

Ilulissat  

Treblomstret 

pragtstjerne 

Melandrium 

triforum 

30.06.2007 

Ilulissat 

 

 

Tundra-pil 

Salix arctophilia 

 

1/7 2007 

over alt 

 

 

Blågrå pil 
Salix glauca 
 
2/7 2007 
over alt 

 

 

Arktisk pil 

Salix arctica 

 

 

08.07.2007 

Ilulissat 

Birkefamilien 

 

Dværg-birk 

Betula nana 

 

30.06.2007 

overalt 

 

 

Syrefamilien 

 

Topspirende pile-

urt 

Polygonum vivi-

parum 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 Fjeldsyre 

Oxyria digyna 

 

 

09.07.2007 

Ilulissat 

 

Rødknæ 

Rumex ace-

tocella 

 

 

30.06.2007 

Ilulissat 
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Vahls pragtstjer-

ne 

Melandrium affi-

ne 

 

08.07.2007 

Eqi 

 

Tue-limurt 

Silene acaulis  

 

 

30.06.2007 

Ilulissat 

 

Grønlandsk 

Norel 

 

Minuarta groe-

landica 

 

26.06.2007  

Sønderstrømf. 

 
Ranunkelfamilien 

 Laplands-

ranunkel 

Ranunculus lap-

ponicus 

 

02.07.2007 

Ilulissat 

 Trefliget ra-

nunkel 

Ranunculus 

hyperboreus 

 

09.07.2007 

Ilulissat 

 

Krybende ra-

nunkel 

Ranunculus 

reptans 

 

11.07.2007 

Lake Ferguson 

 
Valmuefamilien Korsblomstfamilien 

 

Fjeld-valmue 

Papaver radica-

tum 

 

04.07.2007 

Grønne ejland gul 

08.07.2007 Eqi 

hvid 

 Arktisk gå-

semad 

Halimolobus 

mollis 

 

11.07.2007 

Lake Fergu-

son  

Norsk draba 

Draba norvegi-

ca 

 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 
Stenbrækfamilien 

 
 

Knop-stenbræk 

Saxifraga cernua 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

  

 

                                 

Tornet-

stenbræk 

Saxifraga tri-

cuspidata 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

  

Sne-stenbræk 

Saxifraga nivalis 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 

 

Klippe-stenbræk 

Saxifraga panicu-

lata 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 

Rosenrod 

Rhodiola rosa 

 

Stenurtf. 

 

28.06.2007 

Sønderstrømf 
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Natlysfamilien Hestehalefamilien Fjeldprydfamilien 

 

Storblomstret 

gederams 

Chamaenerion 

latifolium 

30.06.2007 

over alt 

 

Hestehale 

Hippuris 

vulgaris 

 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 

Fjeldpryd 

Diapensia lap-

ponica 

 

 

02.07.2007 

Ilulissat 

 
Vintergrønfamilien Lyngfamilien 

 Liden vintergrøn 

Pyrola minor 

 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 

Storblomstret 

vintergrøn 

Pyrola gran-

diflora 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 

Mosebølle 

Vaccinium 

uliginosum 

 

02.07.2007 

Ilulissat 

 

Rosenfamilien                                                         

 

Egedes potentil 

Potentilla egedii 

 

 

03.07.2007 

Grønne Ejland 

 

Snehvid po-

tentil 

Potentilla 

anserina 

 

07.07.2007 

Ilulissat 

 Tretands-

potentil 

Potentilla tri-

dentata 

 

11.07.2007 

Lake Ferguson 

 

Rypelyng 

Dryas integrifolia 

 

01.07.2007 

over alt 

 

Guld-potentil 

Potentilla 

cantzii  

 

 

25.06.2007  

Sønder-

strømf. 

  

Lyngfamilien 

 

Kryblyng 

Loiseleuria pro-

cumbens 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 

Blålyng 

Phyllodoce 

coerulea 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 

Arktisk 

Alperose 

Rhododendron 

lapponicum 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 

Kantlyng 

Cassiope tetrago-

na 

 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 Moslyng 

Cassiope 

hypnoides 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 

Mose-post 

Ledum groe-

landicum 

 

01.07.2007 

over alt 
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Hindebægerfamilien Ensianfamilien Bukkebladfamilien 

 

Fjeld-engelsgræs 

America scaba 

 

 

04.07.2007 

Grønne ejland 

 

Salt-ensian 

Gentianella 

detonsa 

 

 

11.07.2007 

Lake Fergu-

son  

Bukkeblad 

Menyanthes 

trifoliata 

 

11.07.2007 

Lake Ferguson 

 
Rubladfamilien Maskeblomstfamilien 

 

Hestetunge 

Mertensia mari-

tima 

 

 

03.07.2007 

Grønne ejland 

 

Sorttop 

Bartsia alpina 

 

 

08.07.2007 

Eqi  + Lake 

Ferguson 

 

Lådden troldurt 

Pedicularis 

hirsuta 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 
Maskeblomstfamilien 

 

Brand-troldurt 

Pedicularis flam-

mea 

 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 

Lap-

landstroldurt 

Pedicularis 

lapponica 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 

Labrador-

troldurt 

Pedicularis 

labradorica 

 

11.07.2007 

Lake ferguson 

 
Blærerodsfamilien Klokkefamilien 

 

Alm Vibefedt 

Pinguicula vul-

garis 

 

 

11.07.2007 

Lake Ferguson 

 

Grønlandsk 

blåklokke 

Campanula 

gieseckiana 

 

30.06.2007 

Ilulissat 

 

Enblomstret 

klokke 

Campanula 

uniflora 

 

08.07.2007 

Eqi 

 

 

 

Kurvblomstfamilien 

 

Arktisk bynke 

Artemisia borealis 

 

30.06.2007 

over alt 

 

Arktisk 

guldblomme 

Arnica an-

gustiflora 

 

01.07.2007 

Ilulissat 
 

Mælkebøtte 

Taraxacum sp. 

 

30.06.2007 

Ilulissat 
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Kurveblomstfamilien Græsfamilien Liljefamilien 

 

Sol-bakkestjerne 

Erigeron composi-

tus 

 

 

26.06.2007 

Sønderstrømfjord 

 Polarræve 

hale 

Alopecurus 

alpinus 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 Fjeld-

bjørnebrod 

Tofieldia pusilla 

 

01.07.2007 

Illulisat 

 
Halvgræsfamilien 

 

Polar-kæruld 

Eriophorum 

scheuchzeri 

 

30.06.2007 

over alt 

 Smalbladet-

kæruld 

Eriophorum 

angustifolium 

 

01.07.2007 

Ilulissat 

 

Mørk-kæruld 

Eriophorum 

triste 

 

 

06.07.2007 

Ilulissat 

 

 
 
 
 
Anbefalet litteratur 
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Folk og Fauna 1-3, Dansk etnozoologi af V. J. Brøndegaard, Rosenkilde og Bagger 
1985  - Er udsolgt fra forlaget og fås kun antikvarisk 
Der findes en tilsvarende om blomster 
Folk og flora 1-4, Dansk etnobotanik af V. J. Brøndegaard, Rosenkilde og Bagger 
1968- Er udsolgt fra forlaget og fås kun antikvarisk 
 
 
 
Landkort. 
 
Oversigts- (1-250.000) og detailkort (1-100.000 + 1-20.000) kan købes hos Nordisk 
Korthandel, Studiestræde 26-30, 1455 København K. 
 
 
Nogle links med informationer om Grønland 
 
Greenland Guide. http://www.greenland-guide.dk/dk/default.htm 
Grønlands Turistråd. http://www.greenland.com/Forside.php 
Grønlands Turistbureau i Danmark. http://www.greenland-travel.dk/ 
Grønlands Hjemmestyre. http://www.nanoq.gl/ 

http://www.greenland-guide.dk/dk/default.htm
http://www.greenland.com/Forside.php
http://www.greenland-travel.dk/
http://www.nanoq.gl/
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Kort over Grønland, Nordisk Ministerråd. http://www.norden.org/web/1-1-
fakta/gr_kort.htm 
Grønlands Naturinstitut. http://www.natur.gl/Default.asp?lang=dk&num=2 
Greenland Tours, Elke Meissner. http://www.greenland-guide.gl/gtem/dk/default.htm 
Danmarks Miljøundersøgelser. http://www.dmu.dk/Grønland/ 
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Følgende er uddrag fra værket 
Folk og Fauna, Dansk etnozoologi af V. J. Brøndegaard, 
Rosenkilde og Bagger 1985 
 
Jagtfalk 
 
På v-grønlandsk har jagtfalken heddet: kigssaviarssuk, kissaviarsuk, lirksoviarsuk, må-
ske efter stemmen jf (Godthåb) kekingoak. 
 
”Fra jagtfalkens øjne lynede en ubændig grumhed, der i den grad beherskede fuglens 
ejendommelige udtryk af rovlyst, at selv det jernblånæb syntes at krumme sig og slibes 
Af dette diamanthårde blik. Å, disse kongelige falke, de var som bevingede tanker, der 
lynende fo’r ud af jægerens blodtørstige sjæl.” 
Sophus Michaëlis, gammeldansk dyrerim o. 1460 
 
I folkevisen om ellekvinden, der vil vinde herr Magnus’ kærlighed: 
”Jeg vil give dig falken grå, 
Den bedste, som flyver på kviste; 
Var jeg en skøn ridder som du, 
Slig gave ville jeg ej miste.” 
 

 
 
 
 

Gråmåge 
 
På v-grønlandsk har gråmåge heddet: naja, nauja (det alm. Navn) måske af nalok ”lug-
ter” idet man mente, at mågen kunne snuse sig frem til, hvor sæler o.a. havdyr ville dri-
ve fisk op til den. 

 

 


