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Onsdag,d.11.8.1965. 
Dagen er nået, og med stor forventning om det , der venter mig af oplevelser 
og arbejde, har jeg taget afsked med venner og familie. 
Ventetiden i Kastrup var med til at gøre det hele mere spændings - og for-
ventningsfyldt. Først blev afgangstiden udsat en halv time, for senere at bli-
ve udsat ekstra 20 min.. 
Endelig, efter at have hørt på talløse maskiners afgangssignal, blev det vores 
tur, og kl.19.10 d.t. forlod vi Kastrup i det skønneste vejr , vi kunne ønske 
os. En stor oplevelse var det at sidde i maskinen og følge ruten over Dan-
mark, hvor det hele aftegnede sig som et stort landkort, hvor man tydeligt 
kunne genkende kyster og søer. Nordjylland og Skagen blev dog noget sam-
menklemt og kort. 
Flyveturen forløb glat hele vejen, en behagelig befordringsmetode, som bød 
på storslåede naturoplevelser, enten det var synet af lande, som det var til-
fældet i de første timer eller flotte skyformationer. Først Danmark så Syd-
norge, hvor alt var meget tydeligt, fjordene, søer og dale brød det hele, og 
opdelte landet i små afsnit (for os at se).  
Størst indtryk gjorde vejene, der som orme snoede sig mellem det hele - et 
kæmpe luftfotografi, som gemmes i ens hukommelse. 
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Snart blev vi optaget af andre ting, for så blev der serveret en lille forfrisk-
ning for os: grøntsager, kartoffelsalat og oksekød. Derefter kaffe og et rund-
stykke. 
Nu var vi kommet ud over havet, som vi dog ikke kunne se, da vi havde en 
enorm “snemark” under os. Men som det siges: .”Men oven over skyerne er 
himlen altid blå”. Dette kunne vi sige ja til, for det var det vidunderligste 
solskin. 
Desværre holdt denne “underdyne”  af skyer sig lige til Island, så vi fik ikke 
vulkanerne at se, først da vi skulle lande og skulle gennem skylaget,  kunne 
vi se en del af øen, og det var kun Reykavik, som dog også så dejlig ud med 
alle de mange lys, da det jo efterhånden var blevet mørkt. 
Vi landede kl.23.30 d.t., og vi blev derefter kørt til hotellet, hvor vi skulle 
overnatte. 
 

 
 
Torsdag,d.12.8.65. 
Efter en dejlig og tiltrængt søvn, spiste vi morgenmad kl.8.00. Desværre 
skulle vi allerede flyve videre kl 9.00, så der blev ikke tid til at se noget af 
Reykavik.  
Vi blev kørt til flyvepladsen for at begive os på  anden fase af turen. 
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Også her måtte vi vente, idet vi først kom af sted kl.9.45 med en DC4 til 
Narsarsuaq i Grønland. Turen skulle tage godt 4 timer. Hurtigt var vi oppe 
over skyerne, og vi fik derfor ikke meget at se. 
Denne tur var ikke så behagelig som den første. Da vi nærmede os Grønland 
fik vi nogle “rutjebaneture”, men der var dog ingen, som blev dårlige. 
På sidste del af turen fik vi så det første møde med Grønland. Skønt sigtbar-
heden var dårlig, var det en storslået oplevelse at se indlandsisens store fla-
de, og ind imellem  ragede nogle sorte pletter op, det var fjelde. 
Da vi nærmede os Narsarsuaq, så vi de vældige gletsjere, der som tunger 
dækkede dalene og endte i vældige søer eller fjorde. 
Vi landede i Narsarsuaq kl.14 i.t. Flyvepladsen er en gammel amerikansk 
base, som ligger godt gemt helt inde i fjorden, hvor naturen selv har mulig-
gjort opførelsen af  landingsbanen. 
Herfra skulle vi så sejle  til Frederikshåb med rutebåden “Kununguaq”, der 
er en dejlig moderne passagerbåd med kahytter og saloner. 
Vi måtte dog vente til kl.14. g.t. Her fik jeg mit første møde med isfjelde, 
der er noget af det skønneste og storslående både i størrelse og farver, jeg 
har set. Nogle kunne være krystalklare, og når solen skinnede på dem , 
sendte de strålerne tilbage i alle retninger. De kunne også være sorte som 
sten og jord, og endelig det mest betagende , de kunne være fuldstændig blå. 
Her lå de stille i det rolige vand, medens solen og vandet gjorde dem mindre 
og mindre. 
 Et særligt smukt syn var det, når de lå helt inde ved kysten, som var fuld-
stændig grøn. Når solen så sendte sine varme stråler ned over os, var det 
modsætningerne der mødtes og dannede et smukt og storslået billede. 
Den skønne sejltur ud gennem fjorden hensatte os alle (som ikke havde prø-
vet det før) i en særlig stemning, ingen tænkte på , at vi var så langt hjem-
mefra, alle var optaget af synet og de oplevelser, som stadigvæk vekslede. 
I Narsaq skulle en del passagerer af samt noget gods. 
Skibet kunne ikke sejle ind til kajen, men måtte ligge et stykke ude i fjor-
den, hvorefter der kom mindre både ud for at hente og aflevere passagerer 
og gods. 
Næste stop på turen var Julianehåb. Her var der lidt ventetid og mulighed 
for at komme i land. Kl.21. afgik skibet herfra, og derefter gik jeg straks i 
seng for at hvile ud efter en lang dags rejse fyldt med nye særprægede og 
store oplevelser. 
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Fredag d, 13.8.65. 
Med en behagelig nat bag mig vågnede jeg op og var frisk og udhvilet. I dag 
skulle vi så nå Frederikshåb, men tidspunktet var noget usikkert, for vi var 
blevet forsinket på grund af vejret. 
 Det var overskyet, let tåget og bidende koldt i vindsiden. Så fik vi mødt 
Grønland fra den side. Vi sejlede langs kysten, som var en majestætisk sort-
grå kæmpe med sne på toppen. 
Kl.11. nåede vi Ivigtutfjorden. Vi sejlede forbi udstedet Arsuk, der ligger på 
et lille flat område foran det vældige fjeld, som rejser sig lodret bagved. Ski-
bet sejlede ikke helt ind til Ivigtut, men et stykke inde i fjorden  blev vi 
mødt af nogle småbåde fra Ivigtut og Arsuk. Der så fik afleveret og hentet 
passagerer og gods. 
 
Turen fra Arsuk til Frederikshåb varede ca.6 timer, og i de sidste timer kom 
vi ud i temmelig  uroligt vejr, så skibet tog nogle vældige ture, men jeg kla-
rede den uden at blive syg. Det var ikke fordi det blæste , men strømmen  
må have været stærk. 
Frederikshåb nåede vi, hurtigere end jeg havde regnet med, så jeg fik ikke 
set hele indsejlingen, da jeg havde lagt mig lidt for at sove. Det var først da 
maskinerne blev slået fra , at jeg vågnede. 
Det, jeg fik at se, var meget skønt. Byen kan man ikke se ude fra havet, den 
ligger godt gemt bag småøerne, som indsejlingen er fyldt med, kun den nye 
kaj, som er under opførsel og nogle enkelte huse, kan man se fra havet. 
Skibet lå stille et stykke tid ude i fjorden, og vi blev så hentet af nogle små-
både. 
På kajen stod skoleinspektøren og et lærerpar og bød os velkommen. Deref-
ter blev vi ført til gæstgiverhjemmet, hvor vi skulle overnatte. Efter spisnin-



 6 

gen blev jeg inviteret op hos skoleinspektøren sammen med det lærerpar, 
som også skulle være i Frederikshåb. 
Efter det første møde med disse nye kolleger, lader de til at være vældig 
flinke. Alle er meget behjælpelige med alt. 
I morgen skal jeg så flytte alle mine ting til boligen, som jeg kun har set ne-
de fra havnen. 
 

 
 
 
Lørdag,d.14.8.65. 
Kl. 9 startede flytningen. 
Alt var ankommet og var i den fineste orden efter så lang en rejse. Kasserne 
fik jeg hurtigt flyttet ind, og så var jeg klar til udpakning. 
Boligen var lige blevet malet, så alt var pænt. 
Jeg har en dejlig udsigt ned over det meste af byen, og bag huset ligger det 
nøgne fjeld. 
Lørdagen forløb hurtigt, jeg fik pakket ud og begyndt at vaske af i skabene. 
Møblerne har jeg ikke fået på plads. På skolen er der nogle møbler, som hø-
rer til boligen, men vejen hertil er ved at blive asfalteret, så de kan ikke køre 
de første dage. 
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Søndag, d.15.8.65. 
Jeg stod tidligt op og gik i gang med at sætte på plads i skabene. 
Vejret er det skønneste, man kan tænke dig. Solen skinner, og alt ser helt 
anderledes ud end i går , hvor det regnede. 
Kl. 12 fik jeg besøg af lærer Nilsens, som inviterede mig på en sejltur om 
eftermiddagen. 
Selvom det hele rodede, kunne jeg ikke sige nej til en sejltur i det skønne 
vejr. 
Kl. 14 startede vi turen, og Fangels og Karen ( Fangels unge pige) var også 
med. 
Det var en vidunderlig tur. Her er en masse skær omkring Frederikshåb. 
Vi sejlede mellem disse og ind i Kvanefjorden. Hele fjorden var fyldt med 
fantastiske isfjelde, som havde de mærkeligste former og farver. Fugle var 
der ikke mange af, men vi så en stor sildepisker( en hval). 
På Kvanøen findes et nedlagt udsted, som  blev nedlagt sidste år. Her har 
skolen fået tre af de bedste huse og kirken, og det er så meningen at disse 
skal anvendes til lejrskole. 
Det ligger et meget smukt sted ved en lille bugt, som danner en naturlig 
havn. 
Der  var ikke langt til indlandsisen, vi kunne høre gletsjerne kælve, det lød 
som vældige brag. 
Hele eftermiddagen gik med denne tur, men det var en dejlig oplevelse her 
den anden dag i Frederikhåb. 
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Mandag,d.16.8.65. 
Vejret har også i dag været fint. Jeg har været på indkøb og fået ordnet det 
sidste i huset. 
I dag har jeg også fået hilst på mine grønlandske naboer. Jeg blev inviteret 
ind for at få en øl. Han hedder Peter Petersen, og han er fisker. Han er 45 år 
,  og hans kone er 51. De har 6 børn. To af børnene hilste jeg på. Konen kan 
intet dansk, han kan en lille smule, men er vanskelig at forstå. 
Jeg gik, da jeg havde fået to øl. Han havde vist fået nogle inden jeg kom, og 
jeg tror også, han fortsatte,  for der har været ret højrøstet tale på den anden 
side af muren. Jeg lærte mine første grønlandske ord: mor, far og måske. 
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Søndag, d.22.8.65. 
I ugen der er gået, har vi haft det meget tåget og koldt. Jeg har fået indrettet 
mig i huset. Onsdag fik jeg møblerne fra skolen. Jeg har også fået mit ske-
ma, som jeg er godt tilfreds med. Jeg skal have 18 dansktimer, 10 regneti-
mer, geografi , religion og sløjd. 
Inspektøren og tre lærere er rejst til Arsuk i torsdags. 
I dag fristede vejret  til fjeldtur. Jeg gik en tur på fjeldet på den anden side af 
dalen, fjeldet omkring lossepladsen. Der var en vidunderlig tur. Jeg fik taget 
nogle billeder af byen herfra Bella Vista, og af nogle forskellige blomster på 
fjeldet. 
 Her er et meget varieret terræn, med smalle dale og kløfter, hvor der er en 
del vegetation. Her findes en del brudlinier i retning  øst vest og desuden 
nord syd. 
På et område her på halvøen findes et område med “rådne” klipper. Fjeldet 
smuldrer bort. 
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Søndag, d. 29. 8. 65. 
Ugen er gået med forrygende hast. 
Mandagen gik med at gøre lidt rent over det hele. 
Tirsdag sov jeg længe, var nede i byen for at købe stof til køkkengardiner, 
som jeg begyndte at sy på.      
Onsdag eftermiddag var vejret dejligt, og ved middagstid kom Elsebeth for 
at invitere mig med på blåbærtur. Vi startede kl.13.30.og gik ud til at sted på 
den anden side af “Sletten”, hvor det viste sig, at der var mange blåbær og 
sortbær. Her gik vi til klokken var ca.18, og vi fik da plukket en hel del. 
Jeg spiste aftensmad hos Stefan og Elsebeth, og om aftenen kom Nielsens 
og drak kaffe. De inviterede på rypejagt om torsdagen. 
Torsdag startede vi med geværer, øl og madpakke. Vi  sejlede kl.9 og var så 
ved Ugaliat kl. 11.30. På turen derud skød Preben en tejst, som jeg fik. 
Vi begyndte straks at vandre mod det højeste fjeld, der er over 700 m højt. 
Før vi kunne se den højeste top, måtte vi over en ret stejl fjeldkam. Da vi 
havde passeret kammen og ned i en dal på den anden side lå fjeldet for en-
den af et lavt område med fjelde på  begge side. I dette område var der de 
skønneste blomster, en mængde mos og græs. Det tog os to timer at nå top-
pen, men vi så ingen ryper, harer eller ræve. Fra toppen havde vi  en fanta-
stisk udsigt, mod øst de høje fjelde med sne på, mod syd og vest fjorden og 
alle småøerne omkring Frederikshåb og Kvanefjorden og mod nord-
nordvest også fjorde og øer, og langt inde i fjorden kunne vi se indlands-
isen.. 
På nedturen var vi heldige at se to ryper, som Preben skød, senere så Preben 
to til, men var ikke heldig at ramme dem. Vel nede ved båden igen spiste vi 
vores madpakke og sejlede derefter hjemad. 
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På turen hjem så vi en stor hval, som regelmæssigt sendte en vandsøjle op i 
luften. 
Fredag eftermiddag havde vi lærermøde. Lørdag var jeg på skolen for at 
ordne bøger, og om eftermiddagen hos skoleinspektøren  og drikke te. 
Vi har igen haft nogle dage med regn , blæst og koldt vejr. 
 
I dag søndag har solen skinnet, men det har været koldt, så jeg har været in-
de hele dagen, fået læst lidt og skrevet nogle breve. NB. Fredag nat var na-
boen (Petersens) meget urolige, startede kl.1.30, og fortsatte i over to timer. 
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Kuvdlorssuaq. 
1969 – 1971. 

 
 

 
 
Mandag, d. 18. 8. 1969. 
Torsdag den 14.8..69 ankom, jeg hertil med “Hvalen. En skøn tur fra Uper-
navik gennem det isfyldte vand. Stedet ligger på en sydvendt skråning, hvor 
der omkring husene er lidt græs, men kommer man bare lidt væk, er det 
sparsomt med vegetationen. 
Fra højderyggen bag bygden ser man over Melvillebugten. Mod nord ses 
indlandsisen vælte sig ud i havet. Her er 5-8 beboede jordhuse, resten er 
fangerhuse ( træhuse) med kun et eller måske to rum. 
Alle er fangere hvoraf flere har to kajakker. 
Skolen startede  i dag kl.9.00, hvor alle eleverne mødte, ingen forældre var 
med, og tilsyneladende ikke nogen festdag. 
Jeg blev inviteret til kaffe nogle steder. Jeg kan ikke endnu bedømme om 
folk er fattige, men der findes  ikke meget i huset, og alt er meget snavset. 
Hvis jeg undgår smitte, er jeg gjort af godt stof. Kaffe drikkes af de utrolig-
ste ting, kop - glas- krus- . Jeg får som regel koppen, men det er ikke givet, 
at den er vasket af, og hvis den bliver det, er det i noget meget ubeskriveligt 
vaskevand, hvor også hænderne bliver vasket i.. Tørret bliver den i en gam-
mel kjole , undertrøje, eller hvad der nu er lige ved hånden. Kaffen laves of-
te uden pose, så man får alt med. 
Befolkningen er meget tilbageholdende og betragtende  min færden. Ikke 
smilende og imødekommende, som jeg har oplevet det sydligere. Men her 
spiller sikkert mange forhold ind, som jeg ikke kender endnu. 



 13 

Vejret er det bedst tænkelige at starte skolen i, måtte dette være et varsel for 
skoleåret, så skal jeg ikke klage. 
 
 
Torsdag den 21. 8. 1969. 
De første dage i skolen er forløbet godt. Eleverne var lidt tilbageholdende 
de første dage, men i dag har de været mere frie, og som følge deraf også 
forstået meget mere. 
Kuldamperen  “Lena” har været her, og dette syn kunne der laves  alle tiders 
film over. Alle, som kan være med er nede for at bære kulkurve. 
Båden ligger ca.25 m ude fra land. Her losses kullene over i pramme, som 
derefter vrikkes til land. Kullene bliver her skovlet i kurve, der på ryggen 
bliver båret til kulbunken. Især kvinderne er meget ihærdige. Med piben i 
munden, kurven på nakken “hjuler” de afsted, sorte og hærgede, men i godt 
humør. 
Med “Hvalen” fik vi besøg af Kaj Mathiassen med tre hjælpere. De viste 
marionetteteater. En lille opmuntring og et forfriskende  indslag i den dagli-
ge rytme. 
Der var en forestilling for børn og en for voksne. Det er mit indtryk, at det 
gjorde lykke, men det hele blev meget forjaget. På grund af forsinkelse skul-
le det gå meget stærkt, da man regnede med at skulle lave forestilling i 
Kraulshavn samme aften. 
“Hvalens” skipper og Jørgen Nielsen fik vist sat sig for godt tilrette omkring 
flaskerne, så afsejlingen ikke blev før kl.21.30. - vanskeligt at forstå, da man 
kl.18.00 oplyste, at de ville sejle inden så længe. Nå, dette hører også med. 
Min skolekarl begyndte i dag. En flink og god fyr tror jeg. 
Jørgen N. har drillet allerede. Jeg aftalte med ham,  at jeg skulle få en flaske 
gas fra UPV, og resten af tomme flasker skulle sendes med “Hvalen “ tilba-
ge til UPV. Ingen flaske og ingen retur. 
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Søndag,d.24.8.69. 
En lille ting ,som jeg glemte i min første beskrivelse, var mit allerførste kaf-
femik hos Thomas Olsen. En flink mand, den første ,som var mig behjælpe-
lig med indflytningen. Konen er ikke til at blive klog på, da hun til tider vir-
ker meget sur.  
Forleden dag ville hun sælge skind til skolen. Hun havde vistnok sat næsen 
op efter 115 kr, men jeg gik først til K.G.H. og de ville give 45 kr, så hun 
måtte nøjes med dette. Det var  selvfølgelig også kedeligt at “tabe” 70 kr. 
Nå men det var kaffen. 
I huset er der meget snavset, og børnene er vist de mest snavsede i skolen. 
Koppen var nu ren og pæn, kaffen noget tyk, men ved at drikke den mellem 
tænderne, fik jeg siet det tykke fra. Midt i drikkeriet tog Thomas sine strøm-
per af, de sad ikke så godt, eller også kløede det, hvad jeg gerne vil tro. Her 
åbenbarede sig et syn, som jeg aldrig har set før. Jeg tror her at måtte sige, 
at han vist ikke har fået vasket ben, siden han blev født, hvis det blev gjort 
den gang. Jeg tror snavset kunne skrabes væk, men han fik da nullet lidt 
væk, og så strømpen på igen. 
Over komfuret hang forskelligt tøj, der engang havde været hvidt, men nu 
var alt andet. 
Nå, vand er nu heller ikke noget, der kommer lige ind ad døren. 
“Kuldamperen “ er sejlet i nat, så nu skulle vinterens forsyning være sikret 
(håber vi). 
I aftes gik jeg en lille tur for at fotografere solnedgangen, men desværre lå 
der over vandet en tæt tåge, som solen forsvandt ned i. 
Min olieovn drillede i går. Pludselig ville den ikke mere, men det kan jeg nu 
godt forstå. Da jeg efterhånden havde fået regulatoren skilt ad, opdagede 
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jeg, at tanken var fyldt med vand, og det kunne ovnen ikke klare. Det sker 
vist ofte, at tønderne er “fyldt” med vand.. 
Den har ikke rigtig overvundet det endnu, for den vil ikke rigtig varme, 
selvom den står på 3 
Onsdag ,d.20.8.69  
Lægen på besøg. Jeg fik fat i noget narhvalkød og stegte det, og så løse ris 
til (kartofler findes ikke ). Det blev en dejlig steg. Han havde hvidvin med, 
så det blev et helt festmåltid. 
Øl eller spiritus kan vi ikke købe her, stedet er “tørlagt”, med mindre man 
bestiller det fra Upernavik. Det er vist en god ting, for det nytter ikke at fan-
gerne har en lille en på, når de skal ud i kajak. For at kunne leve her skal de 
kunne ro i kajak  
Her er dog 3-4 motorbåde 16-20 fod, som de sejler ud i, og så har de kajak-
kerne med. Når de kommer til fangststedet, sejler de ud efter byttet i kajak, 
og kan så vende tilbage til “moderskibet” med fangsten. 
Jeg købte en lille narhvaltand  for 60 kr. og et remmesælskind til 150 kr. 
 
 
Tirsdag,d.26.8.69 
Måtte i dag erfare, at enten har 2.klasse aldrig lært bogstaverne , eller også 
har de glemt alt i ferien. 
Ordbilledet kunne de, men bogstaverne var som blæst væk. Det samme med 
tallene. Nå to måneders pause betyder nok noget. 
Efter skoletid fik jeg besøg af Nikolaj Jensen, storfanger og en dygtig ka-
jakvender. Selvom mit grønlandske er meget dårligt, fik vi dog en “samtale i 
gang ved hjælp af fagter og god vilje, meget interessant at høre ham fortælle 
om sine ture til Thule på hundeslæde.  
Vi så billeder i bogen om “Eskimoerne”, hvor Kuvdlorssuaq er rigt repræ-
senteret, både personer og naturbilleder. 
Han kom hertil i 1928  3 år gammel. Der var kun tre huse eller jordhytter, 
hvor opvarmningen skete ved 2 fedtstenslamper. Huset var ca.1,50 m højt 
og indgangen ca.1 m. Men som han sagde, var det et godt hus. 
Herfra til Savigsivik er der ca.500 km, og det kunne han køre på 3 dage med 
12- 15 hunde, hvis føret var godt.. 
Vi har fået lidt bedre forsyning i butikken: chokolade, flere slags kiks og 
frugter på dåse. 
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28.august 1969. 
Peter Jakobsen (skoleinspektøren fra Upv.) og en ny grl. lærer ankom i dag 
med “Hvalen”. Lærere og forældrerepræsentanter var her og drikke kaffe. Et 
lille hastigt besøg, men vi fik da klaret nogle ting. Samtidig fik jeg toiletpa-
pir, og det var en dejlig blød fornemmelse første gang, efter at have klaret 
mig med avisen. Endelig kom også mine gasflasker, så nu ser vinteren lyse-
re(varmere) ud. Vi må allerede nu begynde at tænke på vinteren. I morges 
var her hvidt udenfor af rim. 
I aftes var det et smukt vejr. Havet spejlblankt og den gule fuldmåne spejle-
de sig  deri. Håber det kommer igen i aften, så jeg kan få et billede. 
Skægget lader jeg gro i denne tid, indtil elværket kommer i gang. Jeg har 
prøvet med kniven, men det er umuligt at få de blade, som jeg skal bruge. 
De gange jeg har forsøgt, har det været tortur, og hvorfor plage sig selv. Det 
er også ganske pænt, men det klør lidt her i starten. 
 
 
29.august 1969. 
Kl. er 23.00 og her er det helt fantastisk vejr. Havet ligger som et kæmpe 
spejl, med alle isfjeldene spejlende sig deri. Lige over fjeldet står månen 
skrigende gul og fuld. 
Maleren og hans svend ankom i går, hvor de i aftes var nede at få kaffe. I af-
ten har de så været her og spise sæl. Han er en flink fyr, der har tænkt på en 
udstedsbeboer. Han har taget brød , tomater og æbler med, da han sikkert 
regnede med, at jeg gerne ville have disse ting. Hvilken tankegang, jeg ved 
næsten ikke, hvordan jeg skal få sagt ham rigtig tak. 
Jeg købte sæl af Lynge Petersen, der i går kom hjem med en klapmyds. Han 
havde også skudt en hvalrosunge. 
31.august 1969. 
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Lørdag ankom to håndværkere,  som skal sætte elværk og olieovne op. 
De var her til aftenkaffe. Jeg havde lige bagt en kringle. 
 

 
 
 
2.september 1969. 
Havde i aftes besøg af håndværkerne. Købte i formiddag en narhvaltand. 
Efter skoletid var jeg hos Thomas Olsen til kaffemik. Den mindste havde 
taget sine første skridt. 
I disse dage er det bærtid, og flere familier er taget af sted på bærtur, og de 
vender tilbage med flere spande fulde.. 
Vejret er i disse dage meget skiftende. Det kan være overskyet om morge-
nen, men op af dagen klarer det op og bliver dejligt solskin. 
 
 
3.september 1969. 
Fik i dag besøg af oplysningskonsulenten med følge. I skolen blev der vist 
film. Her var alt, hvad der kunne krybe og gå mødt op med sut og det hele. 
En underlig blandet duft blev efterhånden dannet. En blanding af 
sælskinslugt- snavs og tis. Det kneb også for en lille en at holde på vandet, 
for pludselig var der en sø på gulvet. Nå, i sådan en varme er fordampnin-
gen stor, og søen var væk da forstillingen sluttede. 
Selvom her ikke er el endnu, så er det dog muligt at vise film, idet KGH. har 
en lille motor, der leverer strøm. 
Mine ben – mine ben. Det kniber mig med at gå i dag, da jeg er øm alle ste-
der. I går kom Hans (skolekarlen) og spurgte, om jeg ville med over og spil-
le fodbold. 
Kl. 14. sejlede vi i 3 joller og 4 kajakker. Jollerne godt læsset. I den jeg var 
i, var vi 6 voksne og 2 børn. Vi skulle over på Holms Ø. Og det tog 1½ time 
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at ro derover. Her var  en nogenlunde plan flade med sand, men i siden af 
banen en masse sten. Her gik så alle i gang piger og drenge, koner og børn. 
En fornøjelig tur. De havde telt, primus, gryde og sælkød med. 
Først kl. 20 sejlede vi derfra og var hjemme kl.22. For første gang prøvede 
jeg at ro, men det gik fint. Hjemturen var skøn, ind mellem kæmpe isfjelde, 
og med solnedgangen i de skønneste farver, og så 4 kajakker glidende let og 
elegant i det spejlblanke vand. 
 
 
12.september 1969. 
Næsten en uge er gået siden pennen sidst har været i gang. Her har ikke væ-
ret noget særligt at berette om. Dagene er nu ved at tage form. Tømrer og 
maler rejste tirsdag efter 8 dages “ferie” her. Intet af det de skulle lave er i 
orden, og det, de siger, de har lavet er under al kritik, det gælder dog kun 
tømrerne, et par værre fupmagere. 
Med “Hvalen” er så ankommet et par andre malere. De skal male skolen 
indvendig, så vi holder fri i dag og i morgen. Jeg har så fået tid til at nusse 
lidt her og der. Fået billeder indrammet og sendt, ingen ved, hvornår det er 
sidste skib. 
Vejret har i de sidste dage været lidt trist med gråvejr og byger. 
Selvom her bygges nye huse type 1 med et rum ca.3x5 m, så bygges her og-
så efter de gamle metoder. Jeg kan fra mit vindue følge en gammel kone, 
som omkring et skelet af stolper og brædder, bygger en nydelig mur af 
græstørv og sten. Sikkert et lunt og godt hus, blot isoleringen under gulvet 
også er i orden, men det tvivler jeg på.. 
Af de tørvehuse, som er beboet (5-6 stykker), er der kun nogle få stykker, 
som er vedligeholdt, for falder der noget ned, må det bygges op igen, men 
energien er vist ikke så stor, den er større i sengen, for børn mangler her ik-
ke. 
 
 
15.september 1969. 
Tre dage fri. Skolen bliver sat fint i stand . Samtidig har malerne fået tid til 
at male nogle billeder, som jeg har fået mulighed for at købe nogle stykker 
af. Motivet er dog ikke herfra, men typisk grønlandsk motiv. 
Han hedder Henning Therkildsen, og han har udstillet i flere år på Charlot-
tenborg og andre steder. De bliver færdige i dag, så jeg har lovet dem mid-
dag, og det bliver nok kartoffelsalat og pølser, da ingen af dem er særlig 
glad for sælkød, så det vil jeg ikke byde på. 
Ja, når nogen kommer til bygden, må jeg byde på, hvad jeg nu har.. I det he-
le taget er jeg ved at få kaffedilerium, for her er mange ,som stikker næsen 
ind. Jeg ligger jo lige på “Strøget”. 
I nat buldrede det på døren, det var en, som ville købe cigaretter. Jeg prøve-
de at lade som ingenting , men man gav ikke op, jeg måtte ud af sengen eller 
briksen, for jeg har lavet mig en briks, da det blev for varmt at ligge i stuen. 
Jeg havde nu ikke cigaretter at sælge. 
Da vejret har været fint, og især i dag, har jeg bestemt at ville holde vaske-
dag. Det er lidt primitivt, men bliver det ikke helt rent, så er det da nyvasket. 
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16.september 1969: 
Vældige brag i nat, som var det torden. Det er nu ikke første gang, det har 
været der, men i nat var det særlig kraftigt. 
Det er isfjelde, der sprænges og tipper rundt. Her ligger altid 30 –50 store is-
fjelde i vandet ud for stedet. 

 
 
19.september 1969: 
Netop en måned efter skolens start er ”freden” forbi. Jørgen Nielsen har ind-
ledt sin ubehagelighedskampagne. 
Det startede med, at el-mesteren havde lånt en dunk hos K.G.H. hvilket jeg 
godt vidste. Han havde bedt mig om at aflevere den, når vi fik tanken fyldt. 
Dette kunne nu pludselig ikke lade sig gøre at låne hos K.G.H. Hvilket vel 
var rigtigt nok, men som jeg sagde til ham, så måtte hans folk jo vide dette. 
Nå- jeg skrev en udgiftsordre på dunken, så er den da vores. 
Ikke så snart var dette i orden, før næste problem var på trapperne. El-
mesteren havde fået udleveret 75 l solar, men ikke betalt. Nu skulle jeg uden 
videre skrive udgiftsordre på dem, hvilket jeg ikke ville, da jeg intet kendte 
til dette. 
Jeg foreslog, om ikke det kunne vente til i morgen, for så kunne jeg sende 
telegram til UPV. for at få det bekræftet. 
Det skulle være i orden her og nu, ---men jeg skrev ikke under. 
  
Det kan blive hyggeligt, hvis dette fortsætter, og om mit temperament kan 
holdes nede. Men jeg må prøve at beherske mig. 
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Ufred kan til fred vendes. Lidt betænkelig var jeg, da jeg i aftes skulle mø-
des med Jørgen Nielsen og jordemoderen angående elværket. Efter vores lil-
le sammenstød om eftermiddagen, var det jo ikke givet, at han kom, eller 
han ville måske ikke forstå dansk. Mine betænkeligheder kom helt til 
skamme, for han var ikke til at kende, alt gik godt. 
 
 
21.september 1969: 
En stille og rolig weekend med et dejligt vejr og hele søndagen hengivet til 
læsning. Det vil måske lykkes for mig at få læst nogle af mine mange bøger. 
Skifter mellem at ligge på briksen, sidde i gyngestolen  og en lille lur ind 
imellem. 
Jorden er dækket af et tyndt lag sne, så her ser vinterligt ud, hvilket har fået 
børnene til at finde de små hundeslæder frem. Ellers er det tøndebånd, de 
leger med for tiden. Helt utroligt at de kan holde dem løbende ned ad stier-
ne. 
 
 
23.september 19 69: 
Mine første rugbrød er i ovnen, så jeg sidder har og er meget spændt, men 
de skal være inde i et par timer, så jeg må have tålmodighed. Derfor fandt 
jeg lejligheden inde til at skrive lidt. 
Alt er meget skiftende her. I går havde vi snevejr hele dagen, sneen dalede 
stille ned , og gjorde det hele hvidt og rent. I dag har vi så et strålende sol-
skin med høj blå himmel og ikke en vind. Men temperaturen er nu så langt 
nede, at solen ikke rigtig kan få magt over sneen længere. 
Efter nu godt en måned her, begynder det hele at få et  mere roligt vanedan-
nende tempo. 
Op klokken 7, lave sine nuserier til kl.8, hvor skolen begynder, og den varer 
til kl.14.30 eller 15.30. 
Hjem og drikke kaffe og så tænke på aftensmaden og andre af de huslige 
sysler. 
Endnu laver jeg selv det hele., og det fortsætter jeg sikkert med. Det er godt 
med noget andet end skole at tænke på. 
 
 
28.september 1969: 
Søndag igen. En uge går hurtigt. Vinteren er kommet, og det for at blive. Vi 
har nu et pænt lag sne, som ikke vil forsvinde, med mindre det sætter ind 
med stærk tø. 
Efter mit søndagsbad, hvilket vil sige etagevask, kaldte divanen og bogen, 
men søvnen tog magten, og jeg måtte overgive mig. 
Ved råben og utrolig aktivitet blev jeg vækket. Jeg måtte naturligvis til vin-
duet, for nysgerrigheden har man da i behold. 
Olieskibet var kommet, men det var der nu ikke  så stor halløj omkring, men 
fordi der lige herude var en stor flok hvidfisk ca. 200 stk, der væltede sig i 
vandet. Hundrede af kroppe kom og forsvandt , og vandet blev pisket i op-
rør. 
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Kajakker kom i vandet og satte med stor fart efter dyrene, der så vidt jeg 
ved, slap med livet i behold. Her gjorde min nye kikket stor glæde. 
Også i dag blev mit smalfilmsapparart indviet. Min første film blev losnin-
gen af ”Lena”. 
Efter nogle dage med dårligt vejr med sne og storm, bød søndagen på klart 
og solrigt vejr: Solens bane bliver hurtigt kortere og kortere, derfor må de 
timer nydes. Snart kommer tiden, hvor den helt bliver borte. 
 
 
2.oktober 1969: 
Har i  disse dage meget fint vejr, men det er begyndt at blive koldere, og der 
er nyis på havet hele dagen. 
Det har været sløjt med fangst de sidste uger, men i disse dage kommer næ-
sten alle hjem med en sæl eller to. I aftes kom en fanger med en klapmyds 
så stor så man næppe tror sine egne øjne – over 3 m lang. 
 

 
 
17.oktober 1969: 
Første del af dagbogen er blevet færdig og sendt rundt, og det har været lidt 
svært at komme i gang igen. Men i onsdags skete her noget, der absolut må 
nedskrives. 
Pludselig  i timen opdagede nogle elever 4 –5 kajakker langt ude: De var 
klar over, at der måtte være noget, siden de alle fulgtes ad, og det gik også 
meget langsomt. 
Et gætteri kom i gang –måske en hvidfisk en narhval eller en hvalros. 
Selvom fangerne var langt væk, gik der dog ikke lang tid, før man var klar 
over, at det var en hvalros. 
Som en løbeild gik det gennem udstedet –hvalros –hvalros. 
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Alle kom i bevægelse, løben mellem husene ned til stranden tilbage igen, og 
imens nærmede de fire kajakker sig med byttet. 
Med reb fra den ene kajak til den anden hjalp de på den måde hinanden med 
at bringe dyret hjem. 
Inden længe lå den på klipperne, og alle skulle hen og røre ved den: Jeg stod 
naturligvis heller ikke i bageste række. For mig et mægtigt dyr på over 2 m. 
Men for de, der er vant til den slags, var det kun et lille dyr, hvilket også 
dens tænder viste, de var ca.15-20 cm lange  
Nu skulle dyret så tansporteres til fangerens hus(Ivar Danielsen). Reb blev 
gjort fast, og der blev skåret håndtag i dyrets skind. Med råb og megen mor-
skab gled den op over fjeldet, alt mens nogle med piske holdt hundene på 
afstand. 
Nu kom de store knive frem, og inden længe var dyret parteret og delt ud, 
alt efter hvilken hjælp man havde ydet, men for mig at se, fik alle et stykke. 
Sådan er det her, når der fanges store dyr. 
Jeg fik også et stykke. 
Smalfilmsapparatet kørte naturligvis, og jeg håber det bliver til noget. 
 
Vinteren nærmer sig, i dag har det været klart og fint, men solen er ikke 
længe på himlen. 
Først efter kl.10.30 kommer den frem over fjeldene på Holms Ø., og det va-
rer vist ikke længen før den ikke kan ”se over” fjeldene. 
Nyisen er også begyndt, så 1 eller 2 skibe til, så er det sket med skibsforbin-
delsen. 
 Var i aftes bedt til fødselsdagsgilde hus udstedsbestyreren. Den yngste blev 
1 år, og dette skulle, som altid heroppe, fejres. 
Værtsparret var allerede fra starten berusede. 
Det skulle være et drikkegilde, kunne jeg meget hurtigt forstå, så jeg starte-
de med at”spytte” i glasset. Jeg var ikke interesseret i at gå under bordet lige 
med samme. Jeg fik dansk øl, mens de andre blev trakteret med imiak. Inden 
der var gået lang tid, var flere af gæsterne også godt støvede, og en kvinde 
gik lige i gulvet. Hun ravede rundt på den måde et stykke tid, indtil nogle 
stykker fik hende ud og hjem. De fik så en lejlighed til at forlade festen. Det 
var mit indtryk, at Jørgen Nielsen ikke ville have at nogen gik, det var som 
om han følte sige ene. Nikolaj Jensen gjorde forsøg på det flere gange, men 
blev beordret at sætte sig, og det var, som om han ikke turde andet. En un-
derlig fornemmelse.  
Her må tilføjes, at flere havde deres børn med, og de var vidne til hele dette 
orgie. Efterhånden forsvandt flere og flere, og til sidst var vi kun fire tilbage 
samt værtsparret, som nu var så godt lakket til, at  de dårligt kunne se noget. 
Pludselig mens vi sidder der, rejser konen sig og farer løs på J.N. sagde en 
masse, som jeg ikke forstod udover ordet Satan og Djævel. 
Hun fik givet ham nogle slag på næsen så blodet væltede ud. Han var så be-
døvet, så han intet kunne foretage sig.  Jeg fik så hentet en klud med koldt 
vand og langt den på panden. 
Han begyndte at vågne lidt , og nu græd han som et lille barn. Jeg måtte ik-
ke gå, men benyttede alligevel lejligheden til at forsvinde. 



 23 

Klokken var kun 22.30, så det var ikke så sent. men ikke for tidligt at kom-
me til ro. 
Jeg hører så ikke noget før ved 6-tiden. Pludselig vågner jeg ved en råben 
og skrigen. Straks falder den tanke mig ind, at de deroppe fra er kommet på 
benene og slås videre udenfor. 
 Det var det dog ikke, men at andet par, som væltede rundt herude på stien. 
Det var vanskeligt at finde ud af, om de sloges, eller han forsøgte at få hen-
de med hjem. Hun havde vist mest lyst til at blive liggende, men som han 
godt vidste, ville  det betyde et hundeoverfald. Jeg opgav dog at følge sla-
gets gang, , og skyndte mig tilbage til sengen. 
 
 
23.oktober 1969. 
”Hvalen” har i dette øjeblik forladt stedet, og det var måske det sidste besøg 
i år. 
Der er nyis overalt, men dog ikke tykkere end ”Hvalen” kunne gå igennem 
med fuld kraft. 
Herefter indledes så et nyt afsnit på stedet. Det ugentlige besøg sydfra brag-
te en vis spænding. Var der post, -mon de ting, man havde bestilt var blevet 
ekspederet? 
Samtidig tager dagens længde af med hastige skridt. Solen når dog endnu at 
titte over fjeldene. 
Elevtallet er nu nede på 35, idet vi i dag sendte 3 piger til elevhjemmet i 
Upernavik. 
En hurtig beslutning. I går havde jeg telefonsamtale med skolelederen i 
Upv. og han oplyste, at der var 3 pladser ledige. Sammen med udstedsbesty-
reren gik vi rundt for at forsøge at finde 3. Det lykkedes også. 
Pludselig til middag i dag 2-3 timer før de skulle sejle, kom den enes bror 
og sagde, at hun ikke kunne rejse, for hun havde ingen støvler og undertøj. 
Et almindeligt tilfælde her, hvor man antager, at skolen må sørge for at hun 
har tøj. 
Hjemmet er dårligt, men faderen en ung og rask mand, der hvis han ville 
nok kunne sørge for sin familie. Der er andre, der har flere børn, og de kla-
rer sig fint. 
Men sådan er der mange ting, der for mig synes mærkelige, men min indstil-
ling og forudsætninger bygger jo også på et andet grundlag. 
Hvad de penge der tjenes bruges til er vanskeligt at svare på. De bruges ikke 
til anskaffelser til huset, her findes det faste inventar, som hører til huset ved 
overtagelsen. Mad bruges de heller ikke til. Jeg tror de fleste går til cigarret-
ter, kaffe ,kiks og slik. Det er utroligt, hvor meget her ryges, næsten alle fra 
de begynder i skolen ryger. Jeg har ikke mødt nogen endnu, der ikke ryger. 
Når man får ca.70 kr. for et pænt skind, og 20 cigaretter koster 8.kr, ja så 
kan de hurtigt blive brugt. 
Efterhånden har vi fået badningen i skolen til virke nogenlunde. 
Det er meget primitivt. I løbet af ugen henter skolepedellen is fra stranden 
eller ude på isen. Han fylder to store tønder, der så om lørdagen opvarmes 
ved to-tre primus under hver tønde. Disse tændes om morgenen og står så 
og syder hele formiddagen.Vandet er badeklar ved 1-2 tiden. 
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Der kan ikke bruges de store vandmængder, for pigerne har en tønde og 
drengene en tønde. De må derfor bade i det samme vand, men vi kan da sige 
at de får ”bad” den ene gang om ugen, men det er vist også den eneste gang 
de bliver vasket. Det er ikke så mange, der har rent undertøj med, så de må 
tage det snavsede på igen, og det er efterhånden mere sort end hvidt. Mange 
har det på, til det falder af dem, og så købes der nyt. 
 
Det er jo let nok at sidde på afstand og være kritisk, men jeg ser jo nogle 
familier med de samme forudsætninger, hvor alt er rent og pænt. Disse ting 
giver jeg ikke udtryk for, jeg er ikke kommet for at skulle lave om på en 
masse, men håber på at vi i skolen kan få nogle ting til at fungere, og derved 
være med til at påvirke de unge lidt. 

 

 
28.oktober 1969. 
I disse dage er vi meget spændte på om sidste skib har været her, eller det 
lykkedes at  komme endnu en gang til. 
Endnu er der åbent vand et stykke fra land, men det kan hurtigt lukke. 
Lys må vi have hele dagen, så elværket kører næsten i døgndrift. 
Solen når lige i 10 – 15 minutter, at titte frem med en halv skive over fjelde-
ne på Holms Ø. Så en af dagene indledes mørketiden. Her er dog ret lyst om 
natten, for månen skinner, og det er helt skyfrit. 
 
Jeg læser i disse dage en bog af Peter Freutken om ”Eskimoerne” og især 
Thuleeskimoerne. Det er meget interessant, også fordi jeg kan drage lidt 
sammenligninger, og sørgeligt nok konstaterer, at befolkningen har fjernet 
sig mere og mere fra den oprindelige livsform.. Dette er måske meget natur-
ligt, da forholdene har forandret sig meget siden 1910-2o-erne. Mange go-
der er kommet til, men fangstbetingelserne er ikke forandret. 
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Mange af de traditioner, man læser om, kan i enkelte tilfælde anes endnu. 
F.eks. omkring opdragelsen af børnene. Opfattelsen hos forældrene er sta-
digvæk, at børnene lærer ved at se på de, der er ældre end dem selv, og kun 
meget få forbud. Her opstår et problem, idet der sker påvirkninger udefra, 
og disse påvirkninger forholder forældrene sig ikke til. Forældrene kan ikke 
rigtig gøre noget, og børnene bliver derfor mere og mere uopdragne. De får 
næsten aldrig eller meget sjældent irettesættelser. 
I skolen oplever jeg det på den måde, at hvis jeg er nødt til at sætte den 
skrappe mine på- hæve stemmen, ja, så skaber det munterhed. Sådan ople-
vede jeg det ikke i Frederikshåb. 
Jeg må altså finde andre veje. Det skal dog siges, at det meget sjældent  er 
nødvendigt, men det bliver så også opfattet som kun at gælde lige her og nu. 
Jeg har også i bogen mødt en udtalelse fra en gammel grønlænder. En udta-
lelse som er god at huske: 
”Vi må glæde os over, at vi alle begynder som ubetænksomme børn, men at 
den sunde fornuft vokser frem i os for hver dag der går. Til sidst bliver vi 
kloge og vise. Det var uheldigt, hvis det var modsat. Det er derfor en glæde 
at se børns tankeløse leg.” 
Jeg tror vi kunne lære meget af den gamle grønlandske opdragelse. 
 
Det er for øvrigt herligt at opleve de unges leg om aftenen. Det forgår meget 
ofte lige her uden for mit hus. Det er ofte Qvitoqleg, men i aftes var det et 
helt skuespil, der blev opført. Et spejlbillede af de voksnes opførsel/adfærd. 
Det var med fuldemik, slagsmål, kvindegråd og hyl- kommunefogedens ind-
greb o.s.v. i den stil. 
De kunne rollerne, og jeg kunne tydeligt høre, at de havde oplevet det hele 
fra første række, hvilket nu heller ikke er så underligt, da de fleste af husene 
kun har et rum, hvor alt foregår. 
De er med fra de fødes, oplever alt, hvad der foregår i familien både af ondt 
og godt. 
 
 



 26 

 

 
 
 
2.november 1969. 
Søndag igen og med rigtig snestorm, så det piber i alle sprækker. Så det er 
godt, at jeg kan holde mig inde ved siden at kakkelovnen. Hundene kryber 
sammen med  snuden i enden, og selvom jeg åbner døren for at smide noget 
spiseligt ud til dem, er det kun de nærmeste, der har lyst til at rejse sig. 
Mange hunde må klare sig selv. De fleste går løse, og må så finde hvad der 
er af spiseligt. 
Nogle steder bliver de fodret to –tre gange om ugen. Nu kan jeg jo ikke be-
tragte alle hunde, men kun de, der opholder sige lige her omkring. 
De fodres ved, at man smider noget kød ind i flokken, og så gælder det el-
lers om at være den stærkeste. Det udvikler nogle gevaldige slagsmål, og en 
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hylen og skrigen uden lige.. Hvalpene bliver dog fodret for sig selv, og kø-
det er skåret i stykker. 
Enkelte steder har jeg set, at man gør mere ud af pasningen, idet kødet bli-
ver fordelt, og de får også noget at drikke. Disse hunde er også bundet, så 
derfor kræver det også mere arbejde at passe dem. 
Isen skal jo først tøs op, og det kan kun ske inde i huset. Er der 10-12 hunde, 
så skal der meget vand til. 
 
 
3.november 1969. 
Storm –storm i de sidste par dage. For første gang stormer det rigtigt, så alle 
utæthederne i huset afsløres. Et held, at det ikke fryser så meget, men det 
suser lidt om tæerne. 
Stormen har ryddet op i nyisen, så her er åbent vand igen. Her var ellers ved 
at melde sig et vandproblem. 
I sidste uge skiftede vejret hele tiden. Det ville ikke lægge til med is, så man 
kunne komme ud til isfjeldene og hente is, og ved stranden lå ingen isfjelde. 
Nu driver der forhåbentlig nogle skosser ind, så vi ikke kommer til at mang-
le vand. Men man lærer at spare på vandet. Det gælder om at starte det rig-
tige sted, så vandet kan udnyttet mest muligt. 
 
 
7.november 1969. 
I dag skulle ”Hvalen” komme for sidste gang. Her er nu åbent vand, men det 
er begyndt at blive koldere, så det kan hurtigt lægge til. 
Dag er det næsten ikke, det lysner lidt ved 10-11-tiden, og mørkner så igen 
ved to-tiden. Det vil blive en underlig fornemmelse, når det bliver helt 
mørkt. 
Sammen med mørket kommer der vist en vis sløvhedsperiode. Jeg kan be-
gynde at fornemme sløvhed. Børnene er søvnige og sløve, kommer mere for 
sent, og synes at være ligeglade med alt. 
Det kan naturligvis ikke lastes børnene, men forældrene, som bliver liggen-
de i sengen til langt op på formiddagen. Børnene må selv stå op og sørge for 
at komme i skole.. 
Så længe man ligger i sengen holder man da varmen, og hvorfor stå op når 
der intet arbejde er at passe. Hvis vejret ikke er til fangst, ja så er der intet at 
lave.  
Jeg nyder faktisk denne tid. Mine timer i skolen skal selvfølgelig passes, 
men derefter har jeg intet, jeg skal. Hygger mig med en bog og  sover. 
 
 
8.november1969: 
For sidste gang har ”Hvalen” været her, og hermed kan det vel siges, at vin-
teren er indledt. 
Med skibet har jeg modtaget min julemad, så jeg vil kunne få andesteg med 
rødkål juleaften, selvom det er langt fra ændernes land. 
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10.november1969: 
Har haft en stille og rolig søndag, skiften mellem at ligge og sidde.  
Det har stormet i en uge, men i dag trodsede jeg vejrguderne og gik mig en 
tur i fjeldet, for at få mig rettet lidt ud, så jeg ikke gror helt sammen i lig-
gende stilling. 
 
 
11.november 1969. 
Efter skoletid blev jeg bedt til fødselsdag. Det var en dreng, der fyldte 6 år, 
men trods alderen var han dog godt med. Da jeg nød min kaffe, kom han 
ind, og straks rettedes hans blik mod bordet, hvor piben lå, og han ville nu 
have sig en smøg, men sikkert fordi jeg var der, fik han ikke lov. 
Der blev sagt en hel masse , og læreren blev nævnt, så piben blev lagt væk. 
 
I dag måtte jeg lade parykken falde, og det i bogstaveligste forstand. Da jeg 
ikke var blevet klippet siden ferien i Danmark, så var det også så langt, at 
det næsten kunne flettes. 
Nikolaj Jensen havde tidligere anbefalet sig som klippemester på stedet, så 
det blev ham, der fattede saksen. 
Heldigvis havde jeg ikke noget spejl foran mig, så jeg kunne følge slagets 
gang, men efter forestillingen fik jeg mulighed for at se resultatet. 
Det var den gode gamle model, skaldet forneden og så ellers en brat over-
gang(tagskæg) til øverste cirkel. 
Da han var gået måtte jeg rette lidt på det, men der var ikke meget hår tilba-
ge. 
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16.november1969. 
Allerede den 16.november. Tiden går og inden længe er det jul. Mørketiden 
er rigtig mørk nu, men det bliver lidt lysere ved 12-tiden. Vi må have lyset 
tændt hele dagen.  
For de fleste andre betyder det ,at petroleumslampen må brænde døgnet 
rundt. Disse lamper giver et godt lys, og samtidig giver de varme. Utroligt at 
det går godt, når lampen er tændt, også når de sover. Tænk hvis der skete 
noget ,hvilket meget let kunne ske, når 8-10 mennesker sover i huset, og der 
måske også af og til er fulde folk. 
Stormen har nu lagt sig, men efter den fulgte et par dage med sne, så vi har 
nu fået et pænt lag (50 cm). Det lysner meget, og giver det hele et julekort-
agtigt skær. 
Jeg forsøgte i dag at gå en lille tur i fjeldet, men det blev ikke ret langt, for  
sneen er meget løs, så jeg gik helt til bunden. Det var som at gå i en hel 
masse fjer. 
I øjeblikket er det hundenes ”løbetid”, så her er en dejlig koncert dagen 
igennem. Pludselig sætter en sig ned og hyler, og inden længe lyder det fra 
alle sider. 
Dette drama udspiller sig også om aftenen af de unge: Som jeg tidligere har 
skrevet om, så gentager livet på stedet sig to gange. 
Om legen går så vidt så det får følger, det vil tiden vise. 
I denne uge har jeg rigtig oplevet, hvor stor en hjælp det er, at her er elværk. 
Foruden den lethed det er bare at trykke på knappen –så er der lys, så har 
jeg også haft brug for min varmepude, da jeg har fået et hekseskud, som jeg 
har kunnet holde nede uden at skulle ligge i sengen. 
 
 
20.november 1969. 
I dag måtte jeg holde sengen. Jeg ville prøve om jeg kunne få bugt med 
”heksen”, men hun er åbenbart ikke sådan at spøge med. Hele dagen har jeg 
liget med varmepude, men jeg mærker ingen forandring. 
 
 
21.november 1969. 
Er lige kommet inden for døren efter at have været rundt med elever. Vi er 
hjemsøgt af storme i denne tid, og i dag var det den værste.. Den kom i løbet 
fa kort tid. Med et var alt kaos. Sneen væltede ned, og stormen hev og sled i 
alt og alle. Nogle børn blev hentet, men andre måtte jeg rundt med, da jeg 
ikke kunne forsvare at lade dem gå selv. Stier og spor var væk, og de små i 
første klasse kunne vælte rundt som ingenting. Jeg havde selv besvær med 
at holde mig på benene. 
Nu sidder jeg lunt inden døre, med et franskbrød i ovnen. Men af og til tæn-
ker jeg på om huset nu holder, for det knager og giver sig alle steder. 
 



 30 

 
 
23.november 1969. 
Stormen fortsætter og nu har temperaturen sneget sig over nul, så det er regn 
der kommer. 
Mens regnen pisker på ruden, sidder jeg her og er nervøs for mit kød, som 
ligger ude i ”den store fryser” (skuret ved siden af huset). 
Det er ellers fødslernes tid. I går fik skolekarlen en datter, og i går fik en 
ung pige en datter. Det er den fjerde fødsel, mens jeg er her. 
Intet under at børnetallet er meget stort, når det samtidig viser, at to at disse 
børn har samme far. Noget man ikke tager så nøje. 
Jeg har godt nok undret mig over, hvem faderen var til disse to børn, men 
har ikke villet spørge nogen. 
Så i aftes da jeg som sædvanlig have besøg, fortalte Mathias det. 
Sikkert også fordi han gerne ville fortælle, at han havde en dreng på tre år. 
Han ville gerne vide, om det var meget dårligt, men her kommer sproget 
igen som en hindring, så vi kunne ikke holde den samtale i gang ret længe. 
Han er 21 år nu, og hun er 18 år. Det var måske lidt tidligt for pigen, at få 
barn som 15-årig, men ikke ualmindeligt her på stedet. Hun passer hus for 
sin far og en ældre bror 
Klokken er nu 14 og det er bælg mørkt, som den mørkeste nat. Endnu har 
dette mørke ikke påvirket mig, jeg nyder den hygge, det giver 
Sådan en søndag føles ikke lang, især ikke når jeg sover til middag, 
 
 
30.november 1969. 
Første søndag i advent er nået, og det er i dag rigtig julevejr med himmel og 
jord ud i et. 
Jeg holder mig nu inde, men et enkelt kaffemik måtte jeg ud til. 
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Her har alle pyntet op til jul med nye udklip på væggene og forskelligt op-
hæng under loftet. 
Man bliver så budt på kaffe og grønlandskage, og hvis man ryger, ligger der 
silkepapir og en pakke tobak. Så kan man lave sig en cigaret. 
Jeg har helt glemt at berette om mit barselsbesøg sidste søndag. Det var min 
skolekarl Hans Danielsen, der sidste lørdag fik en datter. Og jeg må sige, at 
her er nu ikke så megen ståhej af den grund. Jeg kom jo dagen efter, men da 
sad moderen på briksen i skrædderstilling, og ved siden af lå en bylt tøj, en 
gammel snavset trøje var barselstæppe, og i det lå den lille nyfødte. Der var 
en bagende hede, og i den lille stue var der forsamlet 8-10 mennesker, der 
dampede og fes. 
Ikke noget under, at enten bliver de nyfødte hårdføre, eller også dør de ret 
hurtigt efter fødslen. 
Derfor kan jeg også bedre forstå, hvorfor man fejrer, når den første måned 
er gået, og så igen på 1.årsdagen. Har de klaret det første år, er de hårdføre 
nok. 
Efter 3-4 dage var moderen på benene igen og færdedes rundt. 
Nå, det var et lille tilbageblik. 
I dagens anledning(første søndag i advent) havde jeg Hans og Oluffa til 
spisning (flæskesteg). 
 

 
 
 
 
4. december 1969. 
Dette mørke – dette mørke. 
Det er som alle er bedøvede. Pludselig med et slag er alle gået i stå. Jeg er 
heldigvis ikke så påvirket af mørket, men i skolen er børnene som udtømt 
for energi. Vi møder ellers først kl.9.00 efter et ønske fra forældrene. Be-
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grundelsen er, at det er så mørkt kl.8.00. Den er nu ikke så holdbar, for det 
er nu næsten lige så mørkt hele dagen. Kun hvis månen er fremme, lysner 
det lidt omkring middag. 
Jeg tænker, det er fordi, forældrene så kan ligge lidt længere, og dog de lig-
ger vist det meste af dagen, for af de børn, som møder kl.11.00 kommer 
mange for sent. Når jeg så spørger hvorfor, så er svaret, at alle sover. 
Stormen, som har raset i lang tid, har nu en pause, så vi de sidste dage har 
haft stille vejr, men med tæt snetykning. Derfor ligger her snart et godt lag 
sne. 
Det sidste skib blev ikke til noget, det måtte vende om på grund af is. Her-
med gik vores sidste drøm  om julegodter i vasken. 
Skolebespisning har vi startet, så det kan måske give børnene lidt mere 
energi. 
Det er også en meget fattig tid, da ingen fangere i over en måned har fanget 
sæl, og samtidig tænker på, at de ikke  sørger for at gemme lidt penge fra de 
gode tider. Pungen er tom, og det spiller naturligvis ind på humøret. 
 
 
11. december 1969. 
Ved petroleumslampens skær bliver disse linier skrevet. her 10 dage før 
årets korteste dag, og her betyder det mørke døgnet rundt El-værket strejke-
de. Med et ligger alt i mørke. I tre måneder har det gået fint, og så pludselig 
her til morgen ville det ikke mere. Det er da hyggeligt med Aladinlamper- 
ne, men der skal en dags tilvænning til. Nu skal jeg også huske lommelygten 
og tændstikkerne. 

 
 
13.december 1969. 
I dette øjeblik er jeg blevet færdig med at læse juleposten, som i dag er 
kommet med slæde fra Kraulshavn, hvor det har ligget i fjorten dage. Ski-
bet, som skulle hertil nåede ikke længere. 
I onsdags begav to slæder sig så på vej. Samtidig har fangerne fået bonus, så 
nu er der kommet penge til huse, men det har også været slemt længe. Dog 
tænker jeg, at de hurtigt får ben at gå på her til jul. 
Desværre har vi ikke fået el-værket i gang, så jeg hygger mig med julepo-
sten ved petroleumslampen , som også er hyggeligere. 
Det er dejligt at høre lidt nyt hjemmefra. Hvilke bekymringer for mig, er jeg 
nu rask, får jeg noget at spise o.s.v. 
Nu da jeg ved, hvad jeg har at traktere med i julen, kan jeg bestemme menu-
en allerede i aften. Hvis jeg ikke bliver bedt til udstedsbestyreren, hvilket 
jeg sikkert gør, så vil min julemad blive andesteg, rødkål, brunede kartofler 
og frugt. 
Juledag skal jeg have udstedsbestyrerens til middag, og de skal have flæske-
steg med svær. 
Det lyder flot, men jeg har alt, hvad jeg skal bruge. Min fryselast fra Dan-
mark nåede frem i god behold. Her var flæskesteg, andesteg, kyllinger 0g på 
loftet ligger et lam. 
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Sælkæd smager fortrinligt, og i de sidste dage er der blevet fanget 30-40 
stykker, så jeg lider ikke nød. 
Jeg skrev om bonus, og det er en efterbetalig, som fangerne får for de skind 
de har indhandlet. Prisen på sådanne skind varierer fra 40 – 110 kr, alt efter 
skindets størrelse, kvalitet og udseende. Der findes A.B.C-skind, med A 
som det bedste. Hvert år betales bonus til fangerne. I år er det 10 kr for A-
skind , 6 kr. for B-skind og 4 kr. for C-skind. Når en fanger så får 4-6000 kr. 
i bonus, så kan man regne ud, hvor mange sæler han har fanget. Dertil skal 
lægges de sæler, hvor skindet ikke bliver solgt, men anvendt til hjemme-
brug. Her er i år udbetalt 97400 kr. i bonus. Så nu får jeg mine udlånte pen-
ge hjem igen. 
Jeg har skrevet om petroleumslampen flere gange, og burde fortælle lidt me-
re om den. Den kaldes en alladinlampe, og den indkøbes i Kanada. Den kan 
ikke købes i Danmark, hvilket er en fejl, da den giver et godt lys. Jeg har to 
her i stuen, og de giver mere lys end mine elektriske lamper. Dertil kommer, 
at de giver en masse varme fra sig. Det er godt i huset, hvor man ellers kun 
har kulkomfuret som varmekilde. Ilden i komfuret går ud i løbet af natten, 
men lamperne er tændt hele døgnet. 
I aften har butikken juleåben. Jeg skulle da også over for at se, hvad de bød 
på, men den var stoppet som sild i tønde, så jeg vendte hurtigt hjem igen. 
I disse dage fryser det omkring 20 grader, men det mærkes ikke som i Dan-
mark. Det er fuldstændig stille og luften er ikke fugtig. 
I nogle dage har vi haft klart vejr, og himlen har omkring kl.14-15 haft en 
hel fantastisk farve. Når man ser mod horisonten, er det, som man kan for-
nemme jordens krumning. 
Radiolytteforholdene er meget fine i øjeblikket. Jeg hører Godthåb fint, og 
indtil december hørt Danmarks kortbølgesender meget fint. Desuden kan jeg 
tage en masse andre stationer. 
 
 

 
 
18.december 1969. 
Den korteste dag nærmer sig, og det begynder så at blive lidt lysere. 
Her er travlhed de sidste dage inden jul. At komme til i butikken er næsten 
umuligt, her bliver købt ind som aldrig før. I øjeblikket nyder jeg frosne ap-
pelsiner og æbler. Jeg havde bestil en kasse af hver, og de kom da også med 
slæden forleden, men var hårde som sten. Appelsiner kan spises, men æb-
lerne er bløde og ikke særlig lækre. 
Det er kedeligt, men hvad gør man ikke for at få lidt til julen. Jeg tænker at 
børnene gerne vil have dem, når de kommer og synger julen ind juleaften. 
Bonusordningen vender jeg lidt tilbage til, for jeg har regnet og regnet og 
kommer til et helt  fantastisk resultat. 
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Den fanger, der har fået mest i bonus (7000 kr.) er Markus Nielsen. Hertil 
skal bemærkes, at han er kajaksvimmel, hvilket vil sige, at han ikke fanger i 
næsten et halvt år. Fra december til juli har han altså fanget ca. 700 sæler, 
hvilket giver en årsindtægt på ca. 50000 kr. Jeg forstår ikke denne tilsynela-
dende fattigdom. Jeg har nu lige fået oplyst, at bonusbetalingen er for 1½ 
års indhandling, men alligevel. 3-400 skind er nok en normal fangers mulig-
hed. det giver så ca. en årsindtægt på 30 –35000 kr. 
 
 
24. december 1969. 
Juleaftensdag. 
Juleferien er så begyndt, og jeg vil nyde de fjorten dage den varer. Alle har 
fridag her, for man fejrer den 24 hele dagen. Der har dog ikke været guds-
tjeneste i formiddag. 
Har lige haft besøg af nogle børn, som sang. Det er lidt tidligt, men de har 
sikkert tænkt, at der nok falder lidt godter af. Efter traditionen er det sidst på 
eftermiddagen at børnene synger, og så synger de unge i aften ved 24-tiden. 
I går aftes begyndte jeg at sy en anorak, og blev da også færdig kl.1. 
I aften skal jeg så hos udstedsbestyreren, og de kommer her i morgen og spi-
ser. 
 
 
26.december 1969. 
De første juledage er overstået og med lidt uro i maven efter alle de kopper 
kaffe det blev til i går (22 kopper). 
Juleaften var meget hyggelig. Der var pyntet op i hele huset, så det næsten 
var umuligt at sætte en finger, uden der var pynt. 
Vi fik edderfuglesteg, lam og risengrød. Derefter dansede vi om juletræet, 
men gaverne havde børnene fået om formiddagen – de kunne ikke vente. 
Kl.23 gik jeg hjem, og kort tid derefter begyndte der at komme børn og un-
ge. Børnene havde jo allerede været her om eftermiddagen, men forsøgte 
igen for at få lidt godter. 
Oprindelig var denne skik, at børnene kom først på aftenen og så de unge 
omkring midnat. En meget smuk tradition, som her er blevet noget rodet. 
Jeg husker en jul i Narsalik, hvor der blev holdt mere på traditionen, men 
sådan er det også på andre områder heroppe. 
Der bliver ikke opdraget meget på børnene, som for det meste passer sig 
selv. Her i juletiden er det helt galt. De løber ude det meste af natten, ja selv 
mange på 4-5 år. Dette ”frie liv” medfører, at de bliver frækkere og frække-
re og finder på de mærkeligste ting. 
 
I aften var udstedsbestyreren og hans familie her og spise flæskesteg, lam, 
kylling og citronfromage. 
Jeg købte et lam, og det er meget fint. De gik tidligt, da de har to små børn  
var trætte, så jeg kom tidligt i seng. 
I dag skal der være juletræ i skolen og med to julemænd. 
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Julegaverne havde jeg næsten glemt. Jeg har fået gaver fra flere: en hunde-
pisk og et sælskind, to benting (snørrer til kamikkerne), flere broderede små 
duge og et par vanter. Fra udstedsbestyreren en højtaler. 
 
 
28.december 1969. 
Juledagene er overstået, og jeg har haft de sidste til kaffemik. Her er blevet 
brygget meget kaffe de sidste dage. 
Anden juledag blev her fejret med dansemik og fuldemik hele natten. 
Jeg var rundt til kaffemik og skulle da også smage deres imiak(øl). Det kan 
smage godt, men ofte er det noget strengt noget at drikke. 
Efter at have været til kaffemik nogle steder gik jeg til dansemik. Her blev 
jeg så budt på kaffe, klokken var 12. Manden var beruset og konen var død-
drukken. Men kaffen kom da ned, men da jeg skulle gå kom deres datter og 
bød på kaffe.  
Det var hos kommunefogeden. Her blev også budt på imiak, men den smag-
te godt. Flere gæster kom til, og pludselig skulle vi alle et andet sted hen for 
drikke kaffe. Børnene blev halet op af sengen, og så begav vi os alle til næ-
ste sted. Her blev serveret den værste imiak, jeg nogensinde har smagt. Jeg 
tror den lige var brygget, for den smagte mest af gær. 
Derfra måtte jeg så smutte hjem uden at blive set, så jeg undgik flere indby-
delser til kaffemik. 
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1.januar 1970. 
En stille og rolig nytårsaften. En del skyderi men ellers stille. 
Jeg var alene, så nu skulle jeg have min andesteg. Det fik jeg også ,men ikke 
alene, for her har ingen faste spisetider, man går på besøg, når det passer en, 
så midt i min spisning kom der gæster, og naturligvis blev de budt på ande-
steg. Inden længe kom flere til, og snart var den and væk. 
Sådan gik det hele aftenen, det ene besøg efter det andet. Kaffekanden var 
over ilden hele tiden. 
De sidste gik ved 2.-tiden. Egentlig en dejlig skik bare at gå på besøg, når 
man har lyst. 
I dag er jeg så, efter at have sovet lige til middag, begyndt at sy et par ka-
mikker. 
Da en slæde skal afgå  til Upernavik en af dagene, slutter min dagbog (an-
den del) her. 
Temperatur minus 28 grader. 
 
 
8.januar 1970. 
Festerne er nu forbi, og hverdagen begyndt igen. 
Hvor er her blevet festet. Hundredevis af kopper kaffe er blevet brygget, og 
imiaktønden tømt flere gange. 
I aftes blev der så sat punktum for julen, og det blev gjort med maner. 
Her var et rend af ”konger”, som de kalder sig. Udklædte, der vandrer rundt 
fra hus til hus, laver lidt løjer, danser, tager lidt på piger og koner og får så 
et eller andet at løbe med. Lagrene er efterhånden tomme, så det kan være 
alt muligt de får: kager, sæbe, lys gammel kage, eller hvad man nu ellers 
kan undvære. 
Der har været dansemik i forsamlingshuset hele natten slut kl.5. 
Skolen skulle så starte i dag, men i aftes fandt jeg ud af, at dette måtte vist 
hellere udsættes en dag, for alle børnene var også til dansemik (også det me-
ste af natten), for da jeg gik hjem kl. to var de fleste der endnu. Derfor kun-
ne jeg hurtigt regne ud, at der vist ikke viste sig så mange i skolen. 
Vi udsatte det en dag , og ingen protesterede. 
Hvad har jeg ikke oplevet i denne juleferie. Det er utroligt, hvad man ser og 
hører. Var det i Danmark, tror jeg, at jeg mange gange ville have kastet op. 
 Som jeg vist tidligere har beskrevet, så er der de fleste steder kun et rum, og 
i dette må alting naturligvis foregå.  
Bliver man trængende, ja så står der en spand i det ene hjørne, og så sætter 
man sig midt under kaffemikken. 
 
Første gang kunne jeg ikke forstå, hvorfor den kone , der sad ved siden af 
mig pludselig rejste sig og satte sig på den anden side af bordet, men efter 
lyden, som en rislende bæk, blev jeg klar over hvorfor. Og det samme i af-
tes, pludselig faldt manden på et knæ foran spanden og fik lettet sin blære. 
Til disse kaffemikker, er det  en stor hindring, at jeg ikke rigtig kan sproget, 
for de vil gerne fortælle en masse. Enkelte ord forstår jeg, og kan for det 
meste følge med i, hvad de taler om, men jeg kan ikke føre en rigtig samta-
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le. Dog ved hjælp af armbevægelser og med de enkelte ord jeg kan, får jeg 
gjort mig nogenlunde forståelig. 
I aftes ville en fortælle mig, at de ikke havde nogen børn, hun kunne ikke få 
børn, men jeg var ikke i tvivl om, hvad hun ville fortælle mig. 
Samme kone tog pludselig sit ene øje ud. Det var naturligvis et glasøje, men 
det havde jeg ikke lagt mærke til før. Hun kunne ikke få det sagt, Hvad var 
så det mest nærliggende – ja øjet ud. 
Sådan kunne jeg fortælle meget, også fordi intet går mit øje forbi. 
Sammen med de mange fester og fuldemikker er også fulgt en skalpering. 
Under et fuldemik blev en kone træt og måtte hen og hvile sig lidt. Da hun 
sover sødeligt tager en anden kone og klipper hende skaldet. Der var kun en 
lok tilbage på den ene side af hovedet – den hun lå på. 
Et andet sted trak manden håret af konen. det sker ofte at de slås, så de beg-
ge er helt forrevne i ansigtet, men denne gang havde han altså fået rigtig 
godt fat. 
I går spillede vi fodbold ude på isen. Det var dejligt at få rørt sig, selvom jeg 
i dag er noget øm. 
 
 
11. januar 1970. 
Det lysner – Det lysner. 
Omkring middag lysner det nu så meget, at man kan se fjeldene på Holms 
Ø. 
Var i dag på vej til Kanada, men opgav der var alligevel for langt. Jeg gik 
dog et par timer i den rigtige retning. 
Jeg må ud og have lidt frisk luft, og har nu også fundet skiene frem. Jeg tror 
det er muligt at løbe på isen, for der ligger nu et tyndt lag sne. 
 
 
13. januar 1970. 
Så er jeg ved at være i den vante gænge igen – dejligt. 
Smørret er nu så harskt, at jeg går over til margarinen. 
Har opgjort folketallet på stedet. 
Over 14 år = 85 
Under 14 år = 85. 
 
 
25. januar 1970. (søndag) 
Sygeplejersken fra Kraulshavn kom hertil onsdag, og hun nu været her i 4 
dage. Hun måtte blive her i flere dage, da en kone, som lige havde født, er 
blevet meget syg, - men hun har det heldigvis bedre. 
Samtidig er den lille motor gået i stykker, så vi nu i fjorten dage ikke har 
kunnet komme i forbindelse med nogen. 
En slæde måtte hurtigt køre til Kraulshavn efter noget sygeplejersken skulle 
bruge , og den tog så lægevæsenets motor med, så hun havde mulighed for 
at kontakte Upernavik Sygehus. 
Det så meget alvorligt ud , men det er da nu ved at gå den rigtige vej. 
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Har i dag været ude på ski. Vejret var skønt, og det var dejligt at komme lidt 
ud , og der var godt at løbe. 
 
 
28.januar 1970. 
Kunne i dag for første gang se i skolen uden lys fra kl. 13.00. 
Det er en mærkelig tid. Forleden dag – 25 grader, og dagen efter næsten tø. 
Pludselig omslag barometer og termometer svinger op og ned, isen langs 
gulvpanelet og andre steder tør. Ja det er som en forårsdag. 
 

 
 
 
4. februar 1970. 
Hver kan sprogproblemet give anledning til misforståelser. I den sidste uge 
havde jeg inviteret i kommende 1.klasser en dag i skole, for at de kunne se 
lidt på, hvad vi laver. 
Jeg var kommet op til kommunefogedens hus og der traf jeg ham, og forsøg-
te på begge sprog at forklare hvad det dejede sig om. Jeg prøvede  så at for-
klare, at nogle piger fra 1. klasse kunne komme og hente pigen. Jeg sagde så 
nogle navne, men han misforstod mig, og troede der var tale om nogle børn, 
som ikke mødte i skole. Han skred til handling, og i embeds medfør skrev 
han brev til forældrene. Det har heldigvis ikke udartet sig til episoder af no-
gen art, hvilket det let kunne. 
 Misforståelsen er rettet,, og forældrene, der jo ikke forstod noget af det he-
le, er blevet klar over den misforståelse. 
 
 
5. februar 1970. 
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”Foråret” fortsætter, og i morges kl.8, da jeg gik til skolen regnede det. Vi 
var ikke mere end lige kommet i gang, da det begyndte at blæse. Pludselig 
skete der også noget, som meget sjældent sker. 
Det lynede, ja tro nu ikke, at jeg har fået polarkuller, men det er sandt. 
Et uvejr brød løs- lyn efter lyn – storm og sne, så alt synes at skulle blæse 
væk. Endnu medens jeg skriver dette – lunt indendøre- stormer det derude. 
Skolen er lukket for i dag. 
Vi talte 10-12 lyn. 
 
 
 12. februar 1970. 
Solen – Solen. Klokken 12.45 skinnede solen på skolen. Den er nu lige over 
fjeldene på Holms Ø med næsten hele skiven. 
I morgen skulle hele skiven være at se, og så skulle hele bygden være i sol-
skin. Så vi håber det bliver klart vejr. Det vil blive fejret på forskellig vis. 
I skolen holder vi fri i to dage, og der serveres te til børnene. Om aftenen er 
der sammenkomst i skolen og dansemik bagefter. 
Lamperne kan vi slukke kl.12, og behøver først at tænde igen kl.16.30. 
Mørketiden har ikke for mig været svær at komme igennem. Måske lidt me-
re bidsk, hvis jeg skal finde nogen forandring. Julen midt i perioden har væ-
ret en stor hjælp. 
Fra solen forsvinder er der julen at se frem til, og derefter ser alle frem til 
solens komme. 
Nu er den her, og vi ser nu frem til påske- pinse og sommerferie. 
 
 
13. februar 1970. 
I dag skulle solen så skinne med hele skiven over fjeldene mod syd, men det 
har været overskyet, så den kom ikke frem. 
Det har dog ikke medført, at her ikke holdes fest. Vi har nu afsluttet tedrik-
ningen og kl. 15.30 er der ”teater” på skolen. Foreningen ”Håbet” har ind-
studeret et stykke. 
I aften er der så festlighed for de voksne. Fodboldkamp har der også været. 
Det er også blevet til lidt smalfilmning, for nu er det lyst nok til det. 
 
 
23. februar 1970. 
Havde i går det skønneste vejr, solen kom frem over fjeldene allerede kl. 
11.00 og forsvandt først kl.16.00. Samtidig meget mildt. 
Jeg var også ude det meste af tiden. 
En lille tur på ski, og så ellers rundt og filme. Alle var ligesom vågnet op af 
vinterhiet. Tøj, tæpper og dyner blev solet. Lusene har sikkert været for-
nærmede over at blive forstyrret i deres lune reder. 
Dette flotte vejr fortsatte også i dag. Har en fritime, hvor jeg skriver dette, 
og solen bager mig lige i nakken. 
 
 
26. februar 1970. 
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Så er ”foråret” forbi for denne gang, i dag står himmel og jord i et. 
 Vi har i denne uge haft besøg af lægen fra Upernavik. men som for så man-
ge andre, der kommer her, er det bare med at komme af sted så hurtigt som 
muligt. 
Den dag var nu ikke så afskrækkende, for det var en af de dage med sol. 
Nå, selvom besøget blev kort, så var det rart, at få snakket lidt med fremme-
de. 
Men utroligt som tiden løber, det er ikke til at fatte , at februar nu også er 
forbi. 
Sammen med lægebesøget fik jeg også post. De sidste julebreve – regner jeg 
med – men selvom de er flere måneder gamle, så var det dejlige lange bre-
ve, som blev læst indtil flere gange. 
 
 
2. marts 1970. 
Åh, hvor skønt, er lige vendt hjem, efter en dejlig skitur på isen. Solskin 
men koldt, men når blot man er i bevægelse, kan man godt holde varmen. 
Det blev til 2½ time. 
 
 
5.marts 1970. 
Har ligget på ryggen nu i to dage, og kan næsten ikke røre mig. 
Forleden dag skulle vi starte motoren, og så fik jeg taget forkert, så jeg fik et 
modbydeligt hold i ryggen. Kunne dog gå hjem, og var også i skole et par 
timer, men kunne så ikke holde det ud længere. det er en hel forestilling, når 
jeg er nødsaget til at forlade sengen.. Det gælder om at finde den rette stil-
ling, hvor det gør mindst ondt, og ved hjælp af kosten og gulvskrubben, som 
krykker, lykkedes det at forlade sengen og få klaret det nødvendige. 
Uheldigt for i går kom her besøg af en kanadier, der med sin kone overvint-
rer i Kraulshavn. Han studerer sælfangstmetoder. 
Konen er dansk (18 år), og han taler godt dansk. Var her på et lille besøg, 
men bor ellers hos udstedsbestyrerens. 
Konen har nogle timer på skolen i Kraulshavn, og ville gerne høre, om jeg 
havde problemer med børnene. Dernede var der vist nogle urolige hoveder.  
Jeg har givet et par lussinger, hvilket har klaret den slags for mig, forhåbent-
lig resten af min tid her. 
Men som jeg vist tidligere har nævnt, er det svært for en elev, når der plud-
selig er en der forventer, at det der er blevet sagt også bliver gjort. 
Som forleden, da jeg spurgte en dreng, hvorfor han ikke havde været i bad 
om lørdagen – han trængte meget til det, så svarede hans søster:” Mor siger 
Anton i bad, men Anton siger nej ”. 
Eller en anden mor skriver til mig, da jeg har sendt seddel hjem om, hvorfor 
Dorthe ikke var i   skole. Svarer ”Dorthe sover”. 
Børnene bliver meget hurtige ”selvstændige”. De bestemmer selv fra, de er 
ganske små. 
Desværre fører det ikke til forstandige og stræbsomme unge. De skal nu lige 
have et lille skub af forældrene, hvilket ikke sker ret mange steder her. 
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Her går unge mænd og piger rundt (7-8 stykker) som intet arbejde har, men 
de unge mænd tager heller ikke ud på fangst. Her var dog mulighed for at 
tjene lidt penge. 
Igen lidt om vejret, som, efter nogle dage med tåge og overskyet, igen viser 
sig fra sin gode side med solskin og klart vejr. 
Det går ufatteligt hurtigt, når jeg tænker på, at det er en måned siden, vi fej-
rede solens komme, og nu skinner den fra 9 morgen til 18 aften. Om få dage 
behøver vi ikke at have lampen tændt i skolen. 
Denne skiften mellem lys og mørke er som et drama, hvor alle rives med og 
påvirkes deraf. Det kan give anledning til nogle menneskelige dramaer ja 
hele tragedier. 

 
 
 
8. marts 1970. 
På benene igen efter 4 dage i sengen. Det er ikke helt forsvundet, men håber 
det forsvinder lidt efter lidt. Det var jo efterhånden kedeligt at ligge der, 
selvom jeg da fik læst nogle bøger. 
Det fine vejr fortsætter, men det er meget koldt – 30 –40 grader. Her har væ-
ret en livlig trafik. I går kom to slæder fra Thule, og lørdag startede to slæ-
der herfra og dertil. 
Præsten fra Upernavik er kommet i dag. Det bringer lidt liv på stedet. Alle 
liver lidt op, og slæderne bliver altid modtaget med en masse, som løber 
dem i møde. 
 
Blot fire dages fravær kan bringe uorden i geledderne – utroligt. Der har væ-
ret undervisning i de fire dage af de andre lærere, men sikken et rod i 
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bogrummet og børnene urolige og ugidelige. Nå ”pisken” over nakken igen. 
Det er som køre et hundespand med 35. 
Lidt spænding skal der også til. I februar kunne vi ikke købe solarolie me-
re(det skulle gemmes til sommer til motorbåden), men petroleum var der 
masser af. Pludselig i dag blev salget af dette også stoppet (nogle fangere 
skulle til sommer nordpå, og derfor skulle de have petroleum med)  
 Et held at el-værket ikke har kørt hele vinteren, for der har vi 20 tønder lig-
gende, og på den måde klarer vi det skoleåret ud (fyrer med olie i skolen). 
Alt dette gør det hele lidt spændende, og det hele skyldes en bestemt person 
på stedet. Han kan med mellemrum lide at lave lidt skærmydsler, for at se 
hvor lang min lunte er, men den er så lang, at ilden aldrig når krudtet. 
 
 
16.marts 1970. 
Det skønne vejr har nu holdt sig i 14 dage, og det vil sige solskin hele da-
gen. Det fryser meget, men i solsiden og bag glas kan man mærke, at den 
varmer. 
Har i dag haft lidt vrøvl med en dreng, som ville ud at fiske. En enkelt dag 
kunne der nok gives fri, men han har efterhånden mange gange bare selv ta-
get fri. Jeg prøvede derfor at sige nej, men han tog af sted alligevel. 
 Nu er jeg så spændt på, hvem af os, der bliver støttet af forældrene. Men jeg 
tænker det bliver ham, for når nu drengen vil, så er der ikke noget at gøre 
ved det. 
Faderen er en af mine kollegaer, men det hjælper vist ikke. Har med tolk få-
et talt med faderen, og er da kommet til en forståelse. 
 
 
22 marts søndag 1970. 
Pludselig storm efter tre uger med helt ubeskriveligt godt vejr. Stormen er 
dog i løbet af formiddagen aftaget, og det gode vejr vendt tilbage. Ikke med 
samme styrke, men jeg sad da en times tid her ude ved skuret, hvor der er 
læ. Ved at bevæge mig lidt en gang imellem, kunne jeg godt holde varmen. 
Netop det vejr, som jeg havde hørt så meget om – høj blå himmel og sol fra 
morgen til aften.  
 
 
23. marts 1970. 
Har lige haft et af de sædvanlige besøg af børn og unge. Denne gang nogle 
stykker, som morede sig med at efterligne forskellige personer på stedet. 
Meget fornøjeligt at se deres uhemmede opførsel og fantastiske evne til at 
efterligne. 
Stormen har bragt kuldegraderne med sig, og jeg har netop fået et nyt ter-
mometer, så jeg kan følge de store temperatursvingninger. 
Her i stuen er der stor forskel. ved gulvet + 4 grader og 1½ m højere oppe + 
22 grader. 
En vældig sæk med post ankom i aftes, men udlevering har ikke kunnet fin-
de sted, da ”postmesteren” måtte hvile sig i dag efter en vistnok temmelig 
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våd aften. Man lærer at vente, og det betyder jo heller ikke så meget med en 
dag fra eller til. 
I går kom også radioen tilbage efter at have været en tur i Upernavik. Det 
sker ofte, at vi er uden forbindelse med omverdenen udover slædeposten. 
Det er vist ikke helt ualmindeligt, men gentager sig hvert år. Godt at alle er 
raske, men for mig er det vanskeligt at fatte, at sådanne ting ikke er bragt i 
orden fra efteråret af. 
For mennesker, der har levet her i mange år, ja hele deres liv, virker det nok 
ikke så ufatteligt. 
De har nu også en særlig evne til at leve i nuet, og tage de forhindringer og 
knobs som livet nu giver. Jeg bliver nu heller ikke sådan påvirket af det, 
men  lægger blot mærke til det. 
De mange skærmydsler, som der i vinterens løb opstår, prøver jeg at holde 
mig ude af, og jeg har indtil nu ikke været udsat for de stor angreb. Det gæl-
der om at være neutral, min forgænger må selv have været ude efter uro. 
Det bliver dog spændende med et år mere heroppe, for så er jeg jo ikke så 
”ny” længere. 
 

 
 
 
28. marts 1970. 
Så skete det, de første isbjørne er blevet skudt. Jørgen Nielsen og Bent Pe-
tersen startede i går kl.12.00, og vendte hjem i dag kl 14.med tre isbjørne. 
J.N. havde for 8-10 dage siden været ude på isbjørnejagt, og havde set spor, 
men fik ingen med hjem. Han ville derfor forsøge igen, og denne gang var 
heldet med ham. En hun med to unger. Den ene unge en stor han. Der er alt-
så kommet kød til bygden, og alle har fået et stykke. Jeg har også, og jeg 
glæder mig til at smage det. 
Er nu ved at være kommet mig efter mit hold i ryggen. Skulle have været en 
tur til Kraulshavn, men ville hellere være helt sikker på at jeg var ”heksen” 
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kvit og derfor udsat det. Meget heldigt, for ellers var J.N. ikke kommet på 
bjørnejagt. 
Påsken nyder jeg så her i fred og ro. Solen har nu været os trofast i 4 uger. 
Det er så fantastisk, at jeg vist skriver om det hver gang. 
Elværksbestyreren fra Upernavik er netop kommet på besøg. Han vil så for-
søge at få el-værket i gang. Nu har vi ellers ikke så meget brug for det, men 
så kan jeg måske få skægget af, det fylder efterhånden godt. 
En lille pause i skriveriet – el-værket er i gang igen, blot efter ½ time, så var 
der lys. Ak –Ak, at skulle vente så længe (3 måneder) på det, men han bry-
der sig ikke om at besøge os for ofte , vi ligger langt væk, derfor denne lan-
ge ventetid. 
Det har nu været meget hyggeligt med aladinlamperne, og  så fik jeg da prø-
vet det også. 
Sammen med el-værksbestyreren kom også en fra KGH. til optælling. Ud-
stedsbestyreren fra Kraulshavn kom også, han havde hørt om bjørnesporene 
og ville forsøge at skyde bjørn, men J.N. kom ham i forkøbet. Han vil vist-
nok starte nordpå i morgen, for at se om han er heldig. Efter at have set og 
spist isbjørnekød, har begge fået blod på tanden. Det var derfor, det gik så 
hurtigt med el-værket. 
 

 
 
 
6.april 1970. 
Lægen er i dag kommet på besøg, men med hastværk som altid. Ikke tid til 
børneundersøgelse, som bliver udsat hver gang. Vi har haft lægebesøg 4 
gange, men aldrig tid til undersøgelse af børnene. 
Efterhånden er det to år siden, de er blevet undersøgt. 
Der har været uenighed mellem bjørnejægerne med hensyn til delingen af 
fangsten. Jørgen Nielsen ville vist have det hele, og det ville Bent ikke gå 
med til, så J.N. klemte Bent lidt voldsomt så 2-3 ribben brækkede. Ja, her 
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sker lidt af hvert. Utroligt at han kan blive ved at holde skansen, men en 
”konge” er ikke så let at få afsat. 
 
 
7.april 1970. 
Pludselig dejligt forårsvejr med + 4-5 grader. Dryppen fra tagene, og et par 
trøjer må tages af. 
 
 
10.april 1970. 
Skoledistrikslederen ankommet hertil for at blive de næste par dage. 
Alt skal tælles op og kontrolleres. Lærerne bliver også kontrolleret. 
Han tager ikke af sted før tirsdag. 
 
 
15. april 1970. 
Klokken er 23.30, og det er så lyst, at jeg kan se uden lys. Det er helt fanta-
stisk, når jeg tænker et par måneder tilbage. 
Skoledistrikslederen er nu rejst efter 3 dages besøg. det er dejligt med be-
søg, og en masse er blevet klaret, men det kan også blive for meget besøg, 
når jeg foruden skolearbejdet også skal sørge for mad mm. 
Han kunne meddele, at der efter de nuværende planer skulle opføres skole 
og lærerbolig i 1971. 
Jeg får nok ikke glæde deraf, men glæder mig da på min efterfølgers vegne. 
Det vil naturligvis give langt bedre forhold at arbejde under, hvilket måske 
vil trække ansøgere til. 
Stedet, hvor de skal ligge, er udpeget, og hvis det kan lade sig gøre kommer 
boligen til at ligge oppe ved skolen med udsigt over det meste af bygden. 
Det kan blive godt at komme lidt væk fra ”Strøget”. Nu ligger den lige i 
centrum. 
Der bliver god komfort på alle områder. Badeforhold, toiletter med håndva-
ske og dette, at slippe for at undervise i mødehuset, er en god ting. Der kan 
også blive mulighed for at lærerne kan snakke mere sammen. Som det er nu, 
har vi ingen steder at kunne samles, så hver passer sit. Frikvarterene tilbrin-
ger vi på steder, hvor børnene også er. 
 
 
19. april 1970. 
Efter nogle dage med diset og koldt vejr, er ”foråret” vendt tilbage. Høj- 
klar- blå himmel og det i længere tid. 
Utokfangsten er også så småt begyndt. D.v.s. sælfangst, hvor fangeren kry-
ber hen til sælen, som i det gode vejr er krøbet op på isen for at sole sig. Bag 
et lille hvidt sejl, som er spændt på en lille slæde, kryber fangeren så frem 
mod sælen til passende skydeafstand. Så gælder det om at ramme rigtigt, 
helst lige i hovedet, så sælen er død med det samme, ellers kan den nå at 
forsvinde ned i sit åndehul. 
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Omkring 1.maj er denne fangstmetode den store indtægtskilde. Flere famili-
er rejser derfor nordpå for at bo i telt, så der ikke er så langt til fangststeder-
ne. 
I juni, når isen begynder at bryde op, findes sælerne her ved iskanten. 
Isen ved Kuvdlorsuaq bliver liggende ret længe, hvorfor de første skibe må 
lægge til ude ved iskanten. Man kører så i slæde dertil. Antagelig skal jeg 
tage herfra på denne måde. 
 
 
20. april 1970. 
Det er vanskeligt at falde i søvn, kl. er 24 og lyst som var den 12 middag. 
jeg kan ligge her i sengen og læse uden lys. Da jeg stod op for at hente bog 
og blyant, var månen netop ved at kikke over fjeldene. Det er fuldmåne og 
et vidunderligt syn.  
Hele tiden noget at berette om. Forleden i skolen var en dreng ivrigt beskæf-
tiget med at kæmme sig selv med en lusekam, og var der gevinst, blev den 
fortæret på stedet. Jeg skal indrømme, at det trak noget i mellemgulvet, men 
jeg kastede dog ikke op. 
Havde også en fornemmelse af ,at jeg også have fået husdyr, men fandt dog 
ingen. 
De fleste er fattige, der findes ikke mange husgeråd i hjemmene kun et par 
enkelte kopper og tallekener. 
Spisning foregår på vidt forskellige tider. Børnene spiser ofte, de har altid 
kiks eller brød. 
I dag skulle jeg ind i et hus for at hente en nøgle, og her lå konen og dren-
gen på gulvet og spiste sælkød. Her var bord og bænk, men fandt det åben-
bart bedre at ligge på gulvet. 
 
 
21. april 1970. 
Det må være foråret, der gør det, for vejret er blevet meget ustabilt. Nu daler 
sneen stille ned. Det er sjældent, jeg tror, det er sket to-tre gange, medens 
jeg har været her. 
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23. april 1970. 
Foråret er nu indledt, for jeg har set de første snespurve, og så skulle en 
mildning være på vej. 
 
 
24. april 1970. 
Kunne jeg i mørketiden sove det meste af tiden, så kniber det til gengæld at 
falde i søvn i denne lyse tid. 
Klokken er 24 og jeg har gjort klar til natten, men jeg havde nu mere lyst til 
at gå mig en tur på isen, eller gå ned for at spille fodbold, for de er lige star-
tet med at spille. 
For de fleste her, ja så sover man når søvnen melder sig. Kun for de fastar-
bejdende må et skema følges. 
 
 
26. april 1970. 
Bjørn igen. Jørgen Hansen og Bent Frederiksen kom i eftermiddag hjem 
med en stor bjørn på slæden. 
 
 
27. april 1970. 
Atter en bjørn hjembragt. 
Jonathan Nielsen kom i dag hjem med en bjørn. Nu er det snart ved at være 
hverdagskost. 
Jeg skal også på jagt, men det kan klares indendøre. Utroligt at jeg er gået 
fri så længe, men jeg tror det er en loppe, for den vandrer rundt og bider 
snart her og snart der. 
8. maj 1970. 
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Skrivelysten har svigtet mig et stykke tid, men her har nu heller ikke været 
så meget at skrive om. 
De sidste dage har været meget milde, ja så mildt, at jeg er blevet nervøs for 
mit kød i ”fryseren”. 
Derfor holdt jeg et større festmåltid i aftes (den sidste and). Alle tiders steg. 
Vi har ikke været i skole de sidste dage. Meningen var, at jeg skulle ud på 
tur, men vejret er ikke til utokfangst. 
I det hele taget har det været sløjt med fangsten. Her kommer kun en enkelt 
sæl hjem om dagen, i en tid, hvor der skulle komme 3-4 sæler hver dag. 
Nu skal dertil siges, at det ikke er så mange, der tager ud. Jeg ved ikke, om 
de går og venter på den helt store chance. 
Flere familier rejser jo også om kort tid nordpå, og der håber de vel på at få 
den store fangst, som kan redde økonomien i lang tid. 
Det er nu let nok for mig at have  kritiske bemærkninger, for jeg kender ikke 
helt alle betingelserne, men jeg kan dog bedømme så meget, at hvis du vil 
have fangst, er du nødt til at spænde for slæden og begive dig af sted. Sæ-
lerne kommer nu ikke flyvende og lægger sig her ude på ”Spyttebakken”. 
Måske er det et af de mange onder, som Danmark har bidraget med, at på et 
eller andet tidspunkt kommer der nok hjælp. 
Dette skoleår er snart ved at være slut, og jeg er klar til ferien. 
Ikke fordi jeg trænger så meget til ferie, men forandring og det at se familie 
og venner vil være rart efter et år i ”ensomhed”. 
Den lyse tid er nu lidt mere vanskelig, end jeg havde forestillet mig. Jeg har 
vanskeligt ved at sove, når det er så lyst hele tiden. Kan dog ved at læse 
længe nok falde i søvn til sidst. 
I skolen går alt stadig godt. Der kan være enkelte ting, som ikke fungerer 
helt, som jeg gerne ville have det, men det er nok mig, der ikke bliver til-
freds, før alt går uden fejl. 
Børnene har ikke den store energi, og det er nok mangel på søvn, men de er 
flinke til at møde til tiden. 
Lørdag er badedag. Først piger så drenge. En tiltrængt ting, som burde fore-
gå mindst to gange om ugen. Kun få bliver vasket hjemme. Ja, ikke engang 
hænderne ser vand. 
Da vi havde holdt Bededagsferie var der gået fjorten dage siden sidste vask, 
så det var tiltrængt, 
Da drengene skulle bade var badekonen ikke mødt, hun sov efter en hel nat 
med hasar. 
Her stod altså 20 drenge vandet var varmt – ingen badekone, så jeg måtte i 
sving. Det var et stort arbejde blot at få jævnet skidtet. Det skal siges, at en-
kelte var rene, men der skulle skrappe midler til mange af dem.  
Heldigvis havde jeg en børste, så de blev skrubbet over det hele. Et enkelt 
tilfælde var så slemt, at trods iblødsætning, var det ikke muligt at  få ham 
ren. På lår og knæ var store kager, som jeg måtte skrabe af, og dog måtte jeg 
lade det inderste lag sidde for ikke at ødelægge drengen helt. 
Samtidig vrimlede det med lus omkring en. Bagefter fandt jeg masser af lus 
i håndklæder og vaskeklude. 
Intet under, at badekonen måske tager lidt let på det, for hende er det jo hver 
lørdag. Jeg har da også set børn efter lørdagsbadet ikke være helt rene. 
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Det var måske meget godt for mig at se, for der burde nok være to til dette 
arbejde. Det skal tages op næste år. 
Badeforholdene er ikke de bedste. I et lille rum ved siden af skolestuen har 
vi to tre baljer, som fyldes med varmt vand. Der kan dog ikke bruges så  
meget vand, så hvert barn får sit eget badevand, men flere må deles om 
samme badevand. 
 

 
 
 
9. maj 1970. 
Stedet er næsten affolket, da alle slæder er kørt til Kraulshavn for at spille 
fodbold. 
 
 
12. maj 1970. 
En af de ihærdigste fangere er netop kommet hjem med en stor remmesæl. 
Jeg var ovre for at se den , og det er helt utroligt, at han efter at have parteret 
den, ikke havde en eneste blodplet på sin hvide anorak. Det gælder for øv-
rigt både fangere og fangerkoner, at selvom det er snavset arbejde de har, så 
er det sjældent, man kan se det på dem. 
 
 
16. maj 1970. 
Pinselørdag med tåget  og trist vejr. 
Fik i går meddelelse om, at ferie var bevilget, ligeledes at jeg måtte over-
flytte 10-12 dage til næste skoleår, hvilket betyder, at jeg kan vente med at 
rejse tilbage til den  24-26 august. 
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17. maj 1970. 
Pinsedag med sneen dalende stille ned, så jeg kommer mere i julestemning 
end pinsestemning. 
Her holder man udflugtdag. På slæder kører alle fra bygden et stykke væk, 
slår teltet op og drikker kaffe og te. 
 
 
 21. maj 1970. 
Beherskelsens kunst får jeg lært i disse tider. Den megen sol er skyld i om-
bytning på sove- og vågentider. Eller rettere folk sover, når de er trætte, og 
det gælder også børnene, hvilket giver meget ustabile forhold i skolen.  Det 
skal indrømmes, at jeg ofte er på kogepunktet, men har dog lært at slå koldt 
vand i blodet. 
Derfor må jeg være lidt fleksibel. I går var her sportsfest, så jeg gav første 
time fri i dag, men flere kom alligevel for sent, og andre kom slet ikke (der-
iblandt den ene lærer). Når jeg påtaler det for børnene, så er det mig, der ik-
ke forstår noget som helst, og det er sikkert rigtigt, men det skyldes sikkert 
min opdragelse. Dog har jeg jo en del ansvar for skolen, og det må komme i 
første række. Hvis her slappes for meget af, hvilket let kan ske, så kører det 
helt galt. 
Forældrene er meget forstående, når jeg taler med dem om disse ulovlige 
forsømmelser, men det lader til blot at blive ved dette. 
Eksemplet er den største magt, og her viser forældrene altså intet i positiv 
retning (efter min mening). 
 
 
Juni 1970. 
Rejser så på ferie i Danmark. 
Isen er ikke brudt op, så jeg må med slæde køres til iskanten. Turen var nu 
ikke helt uden dramatik. 
Isen var flere steder ”rådden”, hvilket vil sige,  at der mange steder var om-
råder med åbent vand, så slæderne måtte sno sig mellem huller, ja enkelte 
steder var der revner, som måtte klares ved at hundene blev pisket frem i 
fuld fart. De sprang så over revnen, og slæden fulgte så efter. 
 En fanger , som kørte foran slæden jeg var på, nåede dog ikke at springe på 
slæden, så han måtte en tur i vandet. 
Han havde dog fat i slædestanderen, så han blev på den måde trukket op. 
Ved iskanten blev efterhånden flere og flere slæder samlet. Og nu ventede vi 
blot på at skibet skulle komme i det fjerne. I ventetiden blev det også til en 
enkelt sælfangst, idet en fanger havde set en sæl, og hurtigt fik han kajakken 
i vandet og fik også skudt sælen. En lille sæl, men hurtigt blev der sat vand 
over primussen, og inden længe var der kogt sælkød til alle. 
Skibet ankom, og nu kunne losningen af varer begynde. De skulle så efter-
følgende køres til bygden. 
Jeg vinkede farvel og var så på vej til en ferie i Danmark. Skibet lagde ind 
ved Bygder på vejen inden vi nåede Upernavik, hvorfra jeg senere skulle 
med kystskibet til Søndre Strømfjord. 
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Feriepause 
 

 
26 september 1970. 
Tilbage i ”Hulen” igen. 
Siden ankomsten har her været alle tiders vejr. Når jeg ser i mine notater fra 
sidste år, så havde vi fået den første sne allerede, men det er jo dejligt med 
sol og varme. Det har ikke været så godt i juli-august fortæller de. 
Over to måneder har jeg været væk, og dog føles det, som det kun er nogle 
dage. 
Ferien blev ikke som ventet, men helt fantastisk er det, at jeg efter en opera-
tion (diskospolaps) allerede er i topform igen. 
Nå, jeg skal ikke være for stolt, for jeg må naturligvis passe på, og det gør 
jeg også. 
Skolen er så i gang, d.v.s. de var nu startet, og det er meget fint, for så kan 
vi nå de forlangte dage, selvom jeg kom fjorten dage for sent. 
Under mit besøg i Danmark, ja også gennem breve jeg har modtaget, er flere 
forbavset over, at jeg kan holde ud at være her. Når de har hørt eller læst 
mine beretninger tager de sig til brystet. 
I de første dage har jeg så prøvet at finde ud af dette. 
Efter et stykke tid i Danmark, efter mange dejlige varme bade  og nydt af li-
vets goder, som jeg nu tænker tilbage på. Ja, så har jeg også tænkt meget 
over hvorfor tage tilbage til dette sted . 
Men ved min ankomst tilbage stod 50-60 beskidte børn og råbte, måske af 
glæde eller sorg. Min næse, som nu var blevet vant til andre dufte, havde 
lidt svært ved det. 
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Det første år var gået godt, når jeg selv skulle sige det, derfor måtte det næ-
ste kunne gå lettere, og så tanken om at skulle pakke og flytte til et nyt sted, 
var nok årsagen til, at det bliver et år mere. 
Ofte kan mine beretninger lyde meget negative, men da jeg har kendt andre 
samfund i Grønland også på mindre steder, så forekommer dette her mig 
som specielt nærmest ”dyrisk”. Man lever i sine mere eller mindre beskidte 
huler, jage lidt engang imellem, spiser og formerer sig. Alle, der har den 
mindste chance for at blive gravid (også meget tidligt)bliver det. 
Når jeg sidder her ved skrivepulten, forsøger jeg ofte at finde noget positivt, 
og naturligvis er det ikke negativt alt sammen. her findes enkelte dygtige 
fangere, som også oplærer deres børn i fangst. 
Huse, hvor der er rent og pænt, men det er ikke så mange steder, og de 
kommer desværre ikke til at danne skole for de andre. 
Alt for mange ligger under for ”Kongens” intrier og lune. For mange er af-
hængige af ham også økonomisk. 
Det er naturligvis en stor hjælp, at skolen tager sig af mange områder som 
undervisning, badning, bespisning, tandbørstning og en lille smule opdra-
gelse. 
Men det har været dejligt at være en tur hjemme besøge og være sammen 
med familie og venner. 
 
 
5.oktober 1970. 
I dag lidt at skrive om. Lige nede på stranden er to hvidfisk blevet skudt. 
Stor aktivitet, alle på benene, råben og skrigen. 
 
 
9.oktober 1970. 
En narhval hjembragt. 
 
 
11.oktober 1970. 
Præsten er i dag ankommet med politikutteren og har holdt gudstjeneste. 
 
 
19.oktober 1970. 
Sammenlignet med sidste år er der sket en ændring med fangerne. 
Ja, de kan deles i to grupper. Den ene gruppe, som er aktiv, tager ud så snart 
vejret er til det, for nogle er det næsten på faste tidspunkter. 
Den anden gruppe lader stå til. Er afventende, først når nøden tvinger dem 
tager de ud , eller hvis en sæl skulle ligge ligge herude og ”bede” om at bli-
ve skudt. 
Det lader til, at der er flere sæler i år på dette tidspunkt, for jeg husker, at 
det var en begivenhed, hvis der var sæl med hjem. 
I går kom to fangere hjem med hver 5 sæler. Utroligt at de kan transportere 
så mange . Har hørt, at der i de sidste dage er kommet 18-20 sæler med 
hjem, men det var også i sidste øjeblik, for i dag stormer og sner det. 
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8. november 1970. 
Søndag kl.9 mørkt og koldt ude, men her er lunt og godt. Sidder netop og 
hygger mig med morgenkaffen. Rigtig hygge med dug og lys på bordet, ny-
bagt franskbrød og musik fra båndoptageren. 
Solen har forladt os, og der vil så gå 3 måneder inden vi ser den igen. Sidste 
skib er planlagt til at komme i denne uge, så derefter overlades vi helt til os 
selv. Forhåbentlig virker radioen og telegrafen. 
Sidste år havde vi nyis allerede i oktober, men den er først lige begyndt, og 
får vi storm, er den hurtigt væk igen. 
Barometeret har de sidste dage taget nogle vældige udsving 1010 –980 og så 
i dag stigende igen. 
Jeg bliver efterhånden lidt af en altmuligmand. Olieovnen skulle ordnes, et 
vindue sættes i og køkkendøren gøres lidt mere tæt, så det ikke trækker for 
meget ind, når først kulden rigtig sætter  ind.  
I aftes da jeg gik i seng, var der to fangere, som endnu ikke var kommet 
hjem fra fangst i kajak. 
Lidt uhyggeligt. Der dannes hurtig nyis, og den kan forhindre dem i at kom-
me hjem, men de har forhåbentlig kunnet søge til land et andet sted. 
Har nu lige fået at vide, at de er kommet hjem. Den ene havde fanget en stor 
remmesæl, så den havde forsinket dem. 
 
 
15. november 1970. 
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Så er vinteren allerede sat ind. I løbet af de sidste 2-3 dage lagde isen til, så 
det var muligt at køre på den. Garnfangsten er begyndt. I øjeblikket fryser 
det 15 grader. 
Sidste skib skulle have været her i onsdags, men måtte opgive på vejen her-
til fra Kraulshavn. 
 
 
28.november 1970. 
Den is, som kom så hurtigt er lige så hurtigt forsvundet igen. 
Søndag aften og mandag morgen kunne jeg mærke , at noget var på vej. 
Først steg termometeret fra – 20 grader søndag til – 2 garder. Mandag og 
tirsdag aften begyndte stormen, og det tog til i løbet af  natten, så man hvert 
øjeblik ventede, at huset brasede sammen. Jeg blev i sengen, for jeg blev 
enig med mig selv om, at her var det  sikreste sted at være. Det fortsatte hele 
tirsdagen, og i løbet af dagen forsvandt isen. 
Det var nu ved at være alvorligt, idet tre fangere var taget af sted til deres 
sælgarn. De skulle så tage til en fangsthytte og komme hjem næste dag. 
Ingen anede, om de var kommet til fangsthytten ,eller de var blevet overra-
sket af stormen. 
Torsdag gik så nogle mænd om på den anden side af øen for at tænde bål i 
håb om, at de fra fangsthytten kunne se det, og derefter give livstegn fra sig. 
Heldigvis kom de hjem med lykkelig melding, og i går blev der så fra en 
flyvemaskine kastet mad ned til dem, så de kan klare sig, til det bliver mu-
ligt for dem at komme hjem. 
Ja, her sker noget. I den sidste tid har vi været hjemsøgt af en Qvitoq. Der er 
indtil flere, der ganske sikkert har set Markus Nielsens kone. 
Hun forlod pludselig mand og børn, men tog da herfra med skibet, så hun er 
altså ikke gået i fjeldet. 
Men den slags historier kan give fantasien frit løb ikke mindst her i mørke-
tiden. 
Inden længe står julen atter for døren, ja tiden går hurtigt, mørket tager til, 
og i øjeblikket ingen måne, så her er ret mørkt hele døgnet. Derfor soves her 
meget. Børnene kommer i skole op af dagen, og flere af dem er godt nok 
vågne (øjnene åbne), men de sover alligevel. 
Jeg har vist før været inde på det med de mange børn, og at de starter tidligt. 
I går fødte en pige på 15½ en lille pige. 
 
 
29. november 1970 søndag. 
Sov til klokken 10, derefter mit ugentlige ”bad” – lidt rengøring- læst og 
strikket det meste af  dagen – enkelte på besøg – kaffe. 
 
 
30. november 1970. 
Modtog i aftes et mærkeligt brev fra Karl Olsen. Fik det tydet i løbet af da-
gen. Han ville bytte med kød for de 50 kr. han lånte forleden. Kom så i ef-
termiddag til mig med 50 kr. Jeg forsøgte at tale om brevet, men det blev 
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blot slået hen, men nu var gælden jo også betalt. Har sikkert set lidt for dybt 
i imiakglasset, hvilket sker for mange i denne tid. 
Børnene er meget trætte og ugidelige. 
 
 
12 december 1970. 
Der er nu gået flere dage uden at skrive i dagbogen, så jeg må lidt tilbage i 
tiden. 
De tre fangere, som jeg skrev om kom hjem sidste fredag, så her blev festet 
hele natten. 
Isen er blevet farbar igen, så sælfangsten er så småt kommet godt i gang. Jeg 
er også begyndt at fange. I dag har jeg været ude for at sætte garn. Isen er 
meget fin at gå på, så det tager kun en time at gå ud til garnet, der er sat ved 
en ø. 
 
 
13. december 1970. 
Slæder fra Kraulshavn er kommet i dag med post og andet, som blev læsset 
af der , da ”Hvalen” ikke nåede længere. Samtidig er der blevet betalt bonus 
til fangerne (75.000 kr), så her er ”højvande” i disse dage. Det er også ble-
vet fejret med drikkeri , hvilket dog sker meget i denne tid. 
I aftes fik jeg besøg af mine naboer, som gerne ville se film. De var lettere 
berusede, så manden midt under forestillingen  faldt ned af stolen, og her 
sov han videre. 
Har set til sælgarn, men uden fangst. 
I dag solgt mit ene sæt tøj til en der manglede en jakke. Han kunne ikke få 
en jakke i butikken. Mit gamle sæt tøj gik så for 150 kr. 
 Han ville betale 200 kr. men 150 måtte være nok. En anden ville købe sko 
og båndoptager. Ja, det er godt at komme til penge, men 1000 kr. kan dog 
hurtigt få ben at gå på. For mange er bonussen sikkert brugt inden jul. 
Måtte forleden med i forsorgsudvalget. Markus Nielsen, hvis kone rejste i 
november, havde slået sine børn og jaget dem ud mit om natten. 
De to er dog kommet tilbage igen, og de skal prøve om det kan gå. 
 
 
14. december 1970. 
Jørgen Nielsen er ikke på benene i dag, derfor er det ikke muligt at få udle-
veret pakker o.lign. 
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16. december 1970. 
Holdt i dag salg af tøj fra Frederikshåb. Det indbragte 630 kr. til skolefon-
den. Her kunne sælges meget mere, det blev flået væk. Mange er blevet sure 
over, at de ikke fik noget. 
 
 
17. december 1970. 
Forældremødet er sluttet. Der var stor deltagelse. Jeg viste filmene herfra, 
hvilket gjorde stor lykke. 
Der var ingen problemer. Flertallet ønskede, at vi holdt juleferie den 19. 
hvilket bliver tilfældet. 
Børnene skulle arbejde hjemme. Jeg mente, at de nok kunne gå i skole i de 
tre timer, for de løber jo alligevel ude og leger, det er måske kun de store, 
der hjælper til . 
 
 
19. december 1970. 
Juleferien er så begyndt, og den varer til den 8. januar. 
Var ude til mit sælgarn, men heller ikke denne gang var der fangst. 
Det er en dejlig tur på to timer. Månen er nu væk, og det er blevet oversky-
et, så vi ligger hen i total mørke. Dog nærmer vi os vendepunktet og lyset 
begynder så småt at vende tilbage. 
20. december 1970. 
Stor glæde her før jul. Pele Danielsen har fået to hvalrosser eller rettere tre, 
for den ene var med unge på størrelse med en sæl. Han var ude for at se til 
sælgarn. 
Der var også spor efter bjørn, så flere fangere tog ud, men blæsten havde 
slettet sporet, så de fandt den ikke. 
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Butikken er så godt som tømt for tøj og lign. Mange har nu brugt deres bo-
nus. Der bruges vist mange penge på gær, for mange går rundt i en salig rus 
hver dag. Et sørgeligt syn at se på. 
Fuldemik og hasarspil er tidfordrivet i denne tid, men det har dog ikke givet 
anledning til uroligheder. 
For mig har det betydet, at jeg er blevet ”Blå –kors mand” så længe jeg er 
her. 
Her er en ”Blå -kors” forening, og flere både mænd og kvinder er standhaf-
tige og har været det gennem flere år. Andre er det nogle måneder, men fal-
der så fra igen. 
 
 
22. december 1970. 
Pludselig sydøsten-storm, så temperaturen steg fra – 20 grader til + 2 nu 
kl.23.00. 
Har efterhånden fået flere kunder i min klippebutik. I aftes var der tre , som 
ville lægge hoved til. 
Jeg må kunne aflægge svendeprøve, når jeg kommer hjem igen, det kunne 
måske være en levevej. 
 

 
 

27. december 1970. 
Tredje-juledag klokken er 14, og alt ligger hen i stilhed efter en, for de fle-
ste, temmelig ”våd”anden-juledag.. Det har ikke været en så hyggelig og 
højtidelig jul som sidste år. 
Måske har det spillet ind, at gæren har været givet fri hele tiden før jul. Folk 
har været berusede det meste af december, og de har købt ind som aldrig 
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før. På 4 dage blev der solgt for 52.000 kr. i butikken. Al bonus er væk, det 
er kun nogle få 3-4 ,der har sat lidt i banken. 
Juleaften var jeg hos udstedsbestyrerens, og de var hos mig juledag, traditi-
onen blev holdt. 
Juledag stormede det meget, så der blev ikke så mange kaffemikker, men 
dog nok til at maven sagde stop. 
Juletræ for børnene anden juledag, og derefter dansemik hele natten. 
Men i år gik det helt vildt til. Forældrene drak og blev tilsyneladende lige-
glade med hvor og hvad børnene foretog sig. Mødehuset rystede på sine pil-
ler, her gik den vilde jagt. Jeg stak næsen indenfor, fordi det sidste år havde 
været hyggeligt at se hvor børnene dansede og morede sig, men ak, her var 
ingen voksne, børnene larmede og for ud og ind. Klokken var 24, og ingen 
tænkte på, at få blot de mindste hjem i seng. 
Jeg vendte hurtigt næsen hjemad, og inden længe var der samlet en del unge 
her. Ja, klokken blev 6 inden de sidste gik. Lidt sen sengetid, men det bety-
der ikke så meget i denne tid. 
 
 
30. december 1970. 
Storm –storm på femte dag, og taget til i styrke. Samtidig regn og sne. Sen-
gen det bedste sted at være. Huset knager, og det føles, som det vil lette 
hvert øjeblik. 
 
 
8. januar 1971. 
Julen overstået, og vi er startet i skolen igen, hvilket vist var meget godt. 
Børnene var godt glade og opsatte på at få juleferie, men den var ved at bli-
ve for lang. 
Selv er jeg også glad for at komme i gang igen. 
Nogle fangere er taget ud til fangsthytter, og i dag kører 2 slæder til Uper-
navik. Så nu er trafikken mellem bygderne startet, og det er også begyndt at 
lysne lidt ved middagstid. 
 
 
15. januar 1971. 
Har i dag haft problemer af alvorligere grad. Thomas Olsen ville holde op 
med at arbejde. Han havde 4.klasse, og midt i timen, fik jeg at vide, at de le-
gede deroppe, ud og ind af vinduerne mm. 
Jeg satte den alvorlige maske på og skred op for at skælde ud. Alle fik en 
omgang, T.O også, da det ikke var første gang. 
Senere kom der så besked om, at han ikke ville komme mere. 
Han var meget fornærmet, og havde slet ikke tid til at tale med mig, da jeg 
med tolk ville forsøge at få lidt klaring på det hele. 
Han skulle undervise en time mere, og den måtte vi så bruge til at ”forhand-
le” i. 
Vi fik talt ud om sagerne, og resultatet blev, at han godt ville fortsætte. Han 
har nogle problemer med 4. klasse, og ved at omlægge timerne, må vi se at 
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få det til at gå skoleåret ud. Det er ikke altid så let, når man ingen uddannel-
se har, ja, det kan til tider være svært med en uddannelse. 
Som tidligere omtalt synes det hele også at være mere eller mindre i opløs-
ning i år. Der er ikke rigtig nogen kontrol med børnene i hjemmene, og her i 
skolen, er det så mig der må være den, der farer op og skælder ud. Vi har 
talt om, at vi alle må være med til dette, men det kniber, og jeg kan da godt 
forstå, at det ikke er så let. Alle familier er jo tæt på hinanden, og der kan 
nemt opstå skænderier ikke mindst i den mørke tid. 
To slæder kørte forleden til Upernavik, og de er allerede på vej hjem, så ju-
leposten kommer en af de næste dage. 
Egentlig havde jeg forestillet mig, at tiden i år ville falde mere lang, men det 
er ikke tilfældet. 
Vi har startet en fritidsklub i skolen, så jeg er nu beskæftiget  i skolen 8-9 
timer hver dag, så ingen problemer med at få tiden til at gå. 
 
 
19. januar 1971. 
Juleposten vælter ind ad døren . Først sorteres den hvide og brune hver for 
sig. Skønt at se den hvide bunke vokse, og så lige et nysgerrigt kik bag på 
for at se afsenderen. Når det hele er ryddet til side, så venter en dejlig hyg-
gestund. Kaffen bliver sat over, så hen på divanen med benene oppe under 
sig, så man ikke får frost i tæerne, for i øjeblikket ligger temperaturen ved 
gulvet omkring 0 grader eller lidt under. For hver brev stiger glæden og tak-
nemligheden over, at der er nogle, der får tid til at skrive disse lange dejlige 
breve til mig. De varmer her i vinterens kulde og mørke. 
Der er breve fra først i november. breve med spørgsmål, som for længst 
skulle have været besvaret, men sådan er betingelserne, og i efteråret har der 
været større vanskeligheder med forbindelsen hertil end sidste år. 
 
 
21. januar 1971.  
Lyset tiltager, og inden længe vil solen atter skinne over bygden. 
Var i dag ude for at sætte sælgarn, men måtte vende hjem uden at have sat 
noget, for isen var for dårlig. De to jeg satte før jul forsvandt i stormen. 
Jeg vil forsøge at sætte langline til hellefisk, i håb at en enkelt vil bide på. 
Dejligt at komme ud og få strakt benene. En time ud og en tilbage. 
 
 
24. januar 1971. 
Flotte flimrende ”nordlys”, som oplyste den sydlige himmel. Et fantastiks 
syn, det er som himlen er i flammer, det hele levende og i flotte pastelfarver. 
En stille søndag med besøgende jævnt hele dagen. Besøg ikke af længere 
varighed, kommer ind hilser sætter sig stille og sidder så et stykke tid, snak-
ker lidt sammen eller lidt til mig, går så igen. 
Nyder en kop kaffe, hvis det er den tid, hvor jeg skal have en tår. Meget 
hyggeligt og til  lidt afveksling på sådan en stille søndag. 
 Går så tilbage til ”spyttebakken” for at se om der skulle være kommet nogle 
piger eller andre at sludre med, bliver så igen afkølet og stikker så næsen 
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inden for igen. De samme kan godt komme flere gange i løbet af sådan en 
eftermiddag. 
Er nu blevet lidt træt at dette og har låst døren for at få lidt ro til at skrive el-
ler læse lidt. 
Har i dag læst en bog af Ivars Silis ”Slædesporene fyger til”, hvor han skri-
ver om sine oplevelser sammen med eskimoerne i Thule. Han har også, på 
en slæderejse fra Jakobshavn til Thule, passeret stedet her, og fortæller lidt 
om det. Han skriver om livet i bygden Prøven, som ligger syd for Uperna-
vik, men den kan godt passe til stedet her. 
Citat fra bogen: 
”Et sted, som har en hel del tilfældes med andre nordgrønlandske bygder og 
bopladser. Det blev et bedrøveligt kendskab. Den materielle fattigdom 
springer i øjnene og er parret med en foruroligende åndelig tilstand. En 
selvopgivende forfaldsstemning ruger over stedet. 
 Menneskene er gennemgående dårlig klædte i hullet og lappet europæisk 
tøj, og den grønlandske beskedenhed er blevet til uanselighed. Tavst, med 
ludende skuldre, trisser folkene mellem de små afskallede træhuse og mel-
lem tørvehytterne. Kun alt for sjældent brydes stilheden af et barns glade 
latter. Ved husene flyder misligholdt fangstudstyr og dårlige fiskeredskaber. 
Mellem husene sniger sig krumbøjede hunde af en størrelse, som fortæller 
om underernæring i vækstperioden. De er rakkede og magre og med hæn-
gende haler ligner de piberensere. 
I løbet af kort tid opdager man, at mændenes samlingssted er den lille plads 
foran mødehuset. Det er der ikke noget usædvanligt i, og heller ikke i, at de 
har hænderne i lommen, men at mændene går i en kæde fem skridt frem, 
drejer på hælen, og går fem skridt tilbage i garders marchtempo virker gan-
ske ejendommeligt. Og sådan fortsætter de time efter time uden at veksle et 
ord, den ene Christiansen ved siden af den anden. Som i adskillige isolerede 
samfund, er de alle i familie med hinanden, og indgiftethed, som har stået på 
i mange år, og som næppe er af det gode for befolkningens sundhed, udvik-
ling og driftighed.”  
Citat slut. 
For ikke at tegne et for sort billede af stedet her, må jeg tilføje, at der findes 
fangere, som virkelig er ihærdige og får noget ud af det, for som jeg tidlige-
re har skrevet om, så er her rige muligheder, og ikke mindst i år har fangst-
mulighederne været langt bedre end sidste år. 
Det, der måske falder mest i øjnene her er, at så mange unge driver rundt. 
Unge stærke og sunde, der jo godt ved, at de ikke har mange andre mulig-
heder end at blive fangere, hvis de skal blive her på stedet.  
Jeg tror det er vigtigt, at forældrene får lært børnene op fra de er små, men 
der er ikke så mange fangere, som tager deres halvstore drenge med ud for 
at sætte dem ind fangstmetoderne. 
De sætter ingen ære i at få lært at klare sig selv eller være med til at skaffe 
føde til familien. 
Enkelte går ud og sætter et sælgarn, og det er da en glæde at se, at nogle en-
kelte har et hundespand og følger de ældre fangere på deres ture. Der er in-
gen tvivl om, at de nok skal føre fangererhvervet videre på en hæderlig må-
de. 
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Venter de nærmeste dage på besked om min videre skæbne i det kommende 
skoleår. 
Jeg har søgt om at flytte til en lidt større by, men det kan måske give lidt 
vanskeligheder, når jeg nu i to år har været min egen herre. 
 
 
28. januar 1971. 
Lægen på besøg.. Jessen Jensen fra Kraulshavn (sygeplejerskens mand) kom 
også på et lille besøg. 
 
 
29. januar 1971. 
Lægen allerede rejst igen. Var her i aftes og fik kylling, og han så mine film. 
Det lysner nu ved 10.tiden, og mørkner igen ved tre –fire- tiden. 
Lægen, sygeplejersken og tolk boede i skolen, og for ikke at tabe for mange 
dage holdt vi skole alligevel -alle i mødehuset. 
Her er ingen overnatningshuse på stedet, så alle (danske) bor altid på skolen, 
og det i løbet af vinteren blive til mange dage. 
Hellefiskefangsten er godt i gang, og flere kommer hjem med kæmpe ek-
semplarer. I morgen skal jeg også prøve, om jeg kan få en enkelt på krogen. 
En af de store drenge hjælper mig, da jeg ikke har meget begreb om dette. 
Så får han også lavet lidt, ellers løber han kun rundt og leger. 
Sidste forår skulle han ellers rejse til Danmark for at gå i 8.klasse, men det 
kunne han ikke fordi han skulle fange. Måske har jeg misforstået ham, han 
sagde ikke, hvad han skulle fange, men han har ikke fanget hverken sæler 
eller fisk endnu. En stor klippert med masser af  kræfter, som ikke bliver 
udnyttet. 
 
 
30.januar 1971. 
Sat langline for hellefisk. Vejret pludselig blevet mildt torsdag –28 grader, 
fredag – 18grader og lørdag –2grader. 
Bagte rugbrød, som blev ret gode. 
 
 
1.februar 1971. 
Præsten og kæmneren ankommet. Gudstjeneste med to bryllupper kl.18.00. 
 
 
2.februar 1971. 
En rigtig begivenhedsrig dag. Har været godt gal i hovedet (måske vejret). 
Først besvær med børnene, der løb hjem fra timerne, stillede derefter til 
spisning kl.12, men blev så smidt ud, hvilket bevirkede, at en beruset far 
pludselig kom brasende ind i skolestuen og skældte ud. Jeg forstod ikke ret 
meget af det, han sagde. Han kunne ikke forstå, at datteren ikke kunne få lov 
til at spise, selvom hun ikke havde været i skole. Så skældte jeg ud, og det 
forstod han naturligvis ikke noget af, så vi stod lige. Han forsvandt dog 
igen. 
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Senere på dagen sker så dette heroppe så utrolige, at der pludselig kom bud 
til mig, at jeg skulle komme til kaffemik hos familien. Alt var pludselig 
glemt, og så gik alt, som om intet var hændt. 
Det var jo dagen efter de to bryllupper, og alle havde været fulde i et par 
dage, så her lå måske lidt af forklaringen. 
Vejret mildt med tåge. 
Flere slæder er kørt til Kraulshavn for at se solen komme der. 
Har været ude til min fangstline, og her var gevinst en stor og en lille helle-
fisk. 
 
 
4.februar 1971. 
I dag travlt med at udrede fangstlinen, så den kan komme ud igen. Har spist 
af den dejlige lækre hellefisk. 
 
 
5.februar 1971. 
Kulden vendt tilbage –28 grader. 
 
 
6.februar 1971. 
-34 grader. Så det bider godt i næsen. Klart vejr med fuldmåne. 
Valgkamp startet. 4 kandidater  her fra opstiller til kommunalbestyrelsen.  
Som jeg tidligere har skrevet om, når badevandet efter mange timers op-
varmning er klar, så kan det ikke blive brugt, og børnene står jo klar. Kunne 
jeg så bare blive sur og fyre hende, men det er svært at finde nogen, der er 
god nok. De, som arbejder i øjeblikket er de bedste på stedet. 
Det kan efterhånden blive træls, at blive ved med at skrive om disse episo-
der, og her er da også mange opmuntrende stunder, hvor f.eks. børnene 
pludselig kan blive grebet af den ”hellige” ild gå til sagen med interesse og 
omtanke, og endda løse opgaver, som jeg ikke havde ventet de kunne. 
 
 
10.februar 1971. 
Det lysner dag for dag. Solen skinner nu på det høje fjeld bag bygden. 
 
 
14.februar 1971. 
I går solfest, men som sidste år kom solen ikke frem gennem tågen. Tågen 
er nu lettet, og i øjeblikket skinner den her i stuen, dog med lidt svag styrke, 
da det er diset. 
Skolen fejrede dagen med tedrikning, dansemik og film. 
De voksne holdt sammenkomst på skolen. Flere af dem havde skrevet lidt, 
som de så læste op. 
Jeg forstod ikke noget, men havde da en fornemmelse af, at det var om for-
skellige personer her på stedet. 
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17.februar 1971. 
Igen skoleproblemer. I dag mødte forældrerepræsentanten op. Der var klage 
fra flere forældre over, at Thomas Olsen ikke kunne lade de store piger være 
i fred. 
Det er jo en temmelig alvorlig sag, så vi måtte jo have fuld klarhed over det. 
Thomas måtte møde op og gøre rede for forholdet, hvilket efter hans udsagn 
intet havde på sig. 
Lidt er der nu om sagen, idet nogle over for mig har fortalt, at han gerne vil 
kysse pigerne. Jeg havde ikke lagt så meget i det, og derfor ikke gjort noget 
ud af det. 
Efter udsagn både fra ham og pigerne, har han ikke stået i forhold til dem, 
og godt det samme, for så var det jo rigtig kriminelt. Samtidig forlyder det, 
at han også har gonore, så heldigt at det ikke er mere. 
Det hele er afklaret, og alt kører videre som hidtil. Måske er her også tale 
om lidt intrier fra forskellige sider. 
Jeg er glad for, at jeg indtil nu har sørget for at være meget neutral. Folk 
skifter fra det ene til det andet ”parti”. Venner i 1-2 måneder, og så i den 
3.måned uvenner. 
Vejret vil ikke blive stabilt. Skifter hele tiden med storm – let sne og over-
skyet. Selvom solen nu er kommet noget højere på himlen, så ser vi ikke 
meget til den. 
 
 
19. februar 1971. 
Lige nu meddelelse om , at to fangere har fået bjørne. På deres tur hjem fra 
fangsthytten opdagede hundene bjørnespor, endda på et sted, hvor de og an-
dre snart har kørt hundredevis af gange. 
Den ene af dem. er min slædekusk, som skulle køre for mig til Kraulshavn i 
morgen. Han er nu optaget af, at skulle hente bjørnekødet hjem, så jeg må 
finde en anden. 
Det er heller ikke så svært. De regner ikke sådan en tur på de ca.100 km for 
noget særligt, og kører den gerne et par gange om ugen, hvis det skulle væ-
re. 
 
 
 



 64 

 
 
 
20.februar 1971. 
Er så i gang med at gøre mig klar til turen. Har efterhånden, ja jeg ved ikke 
hvor mange par bukser på: Kamikkerne er gjort klar med hø og blødgjort, så 
jeg skulle have en chance for ikke at fryse, selvom det i de sidste dage har 
frosset omkring –30grader. 
Det skal nu blive dejligt at komme lidt ud og få luftforandring, og så få 
snakket dansk. 
Det er sygeplejersken og hendes mand, jeg skal besøge. De sidste klude skal 
på, selvom det næsten nu er umuligt at røre arme og ben. 
 
 
23.februar 1971. 
Hjemme igen efter en dejlig , men kold, tur til Kraulshavn. På hjemturen 
frøs det –35-38 grader, men det eneste sted, hvor det kneb med at holde 
varmen, var på fødderne, men så hopper  man af slæden og løber ved siden 
af. 
 
 
3. marts 1971. 
Dejlig solskin de sidste dage. 
Fik i går meddelelse om, at orlov er bevilget. Travlt med at få underrettet de 
forskellige, som gerne vil vide, hvordan det er gået med ansøgningen. 
Kan altså se frem til 5 måneders ferie, og derefter fem måneders kursus (me-
talsløjd). 
I dag ingen håndarbejdslærer. Hun var til kortspil og havde ikke lyst til at 
have timer. Et af de eksempler på mærkelige hændelser, jeg kommer ud for. 
I morgen kommer der måske klage over, at børnene ikke har haft håndarbej-
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de. Jeg tager det nu ikke så tungt, for der forgår en masse intrier mellem vis-
se grupper, men heldigvis er man hurtig til at glemme den slag. Her bæres 
ikke så meget nag, og slet ikke ret længe ad gangen. Der er dog en tendens 
til at mange af disse kontroverser skal køres over skolen, og derved bliver 
jeg jo inddraget, så det gælder om at holde ryggen fri. 
 
 
6.marts 1971. 
Hvor ville det være opmuntrende, hvis blot lidt omtanke og pligtfølelse kun-
ne snige sig ind hos folk. 
I denne tid er der ofte bankospil, og det foregår i mødehuset, som alle kan 
gå ned og bruge, men det er skolen, som betaler leje og rengøring. 
Efter et bankospil ligner det hele, som om der havde været sluppet 20 børn 
løs derinde. Det kunne så endda være, men huset forlades med døre og vin-
duer åbne, så når vi næste dag møder, så er der –20 grader. 
Andet eks. Den ene badekone svigter meget i øjeblikket. Hvis der som i går 
var banko, ja så skal man sove ud, og kan så ikke møde til badetid. Ærgeligt 
 
 
28.mats 1971. 
En længere pause. Her har været så mange besøgene. Tandlæge, skolein-
spektør og sygeplejerske, men nu er det vist også slut. Så har de alle været 
en tur på slæde, for det er vist ikke så meget arbejdet, der trækker, men mere 
dette at komme lidt væk og opleve lidt efter en lang og kold vinter. 
Meget stabilt vejr med sol hele dagen. 
Så er der 38 skoledage tilbage. Den sidste tid kan måske blive lidt lang, men 
pakningen vil jo tage lidt tid, og så prøver jeg at komme herfra så hurtigt 
som muligt. 
 
 
13. april 1971. 
Efter fem dage i Kraulshavn er jeg tilbage igen. 
Keld og Finn vendte tilbage fra deres nordtur, og jeg fik så tilbudet om at 
køre med til Kraulshavn på påskeferie, hvilket jeg ikke kunne  sige nej til. 
Det har været en dejlig tur, og igen dette at være lidt ude, få snakket dansk 
og set andre mennesker på andre steder er skønt. 
På turen hjem var vi heldige at få utok. 
Ved ankomsten hertil anden påskedag, blev vi modtaget af en vældig skare 
glade og opstemte mennesker. Her var fest, og der var blevet drukket godt. 
Fest hele natten, ja flere børn mødte i skolen kl.9 uden at have været i seng. 
 
 
28. april 1971. 
Igen en længere pause. 
Var sidste søndag igen en lille tur ude til hellefiskelinen. Vejret var skønt, 
forårsagtigt og snespurven er kommet. 
Askebunken og vejene bliver mere og mere sorte. 
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Er så småt begyndt at pakke i kasser, og forbavses over, hvor meget jeg dog 
har, og hvor det egentlig har været , men det fylder godt, nu det kommer 
frem fra skabe og skuffer. 
Foråret kan mærkes også i skolen, for energien er nu på nulpunktet. Det er 
nu næsten lyst døgnet rundt, så det kniber med at komme i seng. Det er kun 
få timer solen er væk. 
 

 
 
 
6. maj 1971. 
3 bjørne hjembragt. 
Jonathan Nielsen 2, Themoteus Nielsen og Mathis Petersen. 
Rigtig forårsvejr i denne tid. Det fryser dog omkring –10-15 grader om nat-
ten, men da solen er på himlen det meste af døgnet, er det kun omkring mid-
nat, det når så langt ned. Midt på dagen kan man godt sidde på en lun plet 
og få lidt sol i ansigtet, hvilket jeg godt kan trænge til efter en lang og af-
blegende vinter. 
Det synger så på sidste vers i skolen, kun 9 dage tilbage. Så skal alt gøres 
op, og det er med glæde, at jeg til flere elever kan betale 5 kr. for at møde 
hver dag og ikke komme for sent.  
Trods mine mange skriverier af negativ art, så er der virkelig nogle stykker, 
som har klaret et helt skoleår meget flot, og det siger ikke så lidt her. 
I den sidste tid er det kommet til enkelte sammenstød med forældre, fordi 
jeg holder lidt streng kurs. De lader ofte børnene blive hjemme fra skole, 
fordi de sover, eller fordi de skal hente kul. 
Med hensyn til kulhentning kan jeg strække mig langt, da det på denne tid 
er et stort arbejde. De skal ligge i kulbunken og pille hvert enkelt stykke kul 
frem af isen og sneen. Det kan tage flere timer blot for at få fyldt en spand, 
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men hvis jeg skal give fri til dette, så skal de også hente kul og ikke løbe 
rundt og lege. Det er sket flere gange, så nu har jeg sagt stop. 
En mor blev meget fornærmet over, at jeg ville have, at de skal give besked, 
hvis barnet skal med på fangsttur. Mange har lært det, men det kniber sta-
digvæk for nogle. 
Vi har netop i år taget hensyn til at utokfangsten starter her i midten af maj 
alt efter vejret, derfor har vi holdt igen med fridage i løbet af året, således at 
sommerferien allerede kan starte her sidst i maj. 
Desværre har meget af mit skriveri vist været af negativ karakter, men jeg 
har forsøgt at fremdrage nogle af de positive oplevelser, og her må jeg da 
sige igen ,at flere fangere er meget flittige og fanger meget. Blandt disse er 
der også nogle, der stadigvæk får oplært sønnerne i fangst. Her må jeg især 
fremdrage Lynge Petersen, som for mig at se, er en fanger, som dem jeg har 
læst om. Han gør sit til at fangererhvervet lever videre. Han tager sin søn 
med ud på fangst, og i dette hjem er sengetiderne nogenlunde faste. 
 

 
 
 
13. maj 1971. 
Sygeplejersken fra Kraulshavn har været på besøg. 
Blæst og sne, men i eftermiddag igen dejlig solskin. 
Enkelte har været heldige at skyde utok, men isen er for tyk endnu, sælerne 
kommer ikke op. 
 
 
16. maj 1971. 
Storm og snevejr som det ikke har været i flere måneder. 
Min dagbog skal pakkes ned, for nu  kommer dagen, hvor jeg skal rejse her-
fra  
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Da jeg ikke vil vente, til der kan komme skib, det kan måske først ske i juli, 
vil jeg køre med slæde sydpå så langt jeg kan. Har hørt, at der snart kan sej-
les fra Upernavik til TasiussaK. 
 

 
 
 
Afrejsedagen er kommet, jeg har fået sagt farvel til alle på stedet, og min af-
rejse blev saluteret med flere skud. 
Da isen var begyndt at blive usikker, måtte vi inden om Holms Ø, hvilket 
gjorde turen noget længere. Efter Holms Ø var passeret, og vi derefter kom 
ud på mere åbent hav, måtte vi sno os meget uden om revner og vandhuller. 
På et langt stykke måtte vi følge en våge (revne), da den var for bred  til at 
hundene kunne sætte over den. 
Føret var også ret tungt, så hundene havde hele tiden våde poter. På nordsi-
den af den ø, hvor Kraulshavn ligger gjorde vi holdt ved en fangsthytte og 
fik os et tiltrængt hvil. Her var ikke særlig rent, der flød med tomme dåser 
og alt var meget snavset, men hurtigt fik vi lagt os på briksene og faldt hur-
tigt i søvn. 
Efter en velfortjent søvn skulle vi så videre, men slædeføreren besluttede, at 
vi skulle køre landkørsel til Kraulshavn. Her var en smal slugt over fjeldet, 
hvor der var sne nok, selvom den var meget løs og tung at køre og gå i.  
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En enkelt overnatning i Kraulshavn, og jeg skulle finde en ny slædekører, 
som kunne køre mig til TasussiaK, hvorfra jeg vistnok kunne komme med 
en fiskekutter til Upernavik 
Isen var ikke den bedste at køre på, der var mange steder med åbent vand og 
revner. og føret ikke det bedste for hundene. På et langt stykke måtte vi føl-
ge en revne, som var umulig at komme over, 
Vi kørte så langs revnen (iskanten) til vi kom til en lille ø. Her kørte vi så op 
på isfoden og kom derved om på den modsatte side. Til vores store overra-
skelse var her en fangerfamilie, som lå i telt. 
Helt rart at støde på mennesker sådan ude midt på isen. De havde fanget en 
del sæler, så vi fik kogt sælkød og kaffe. 
Efter dette hvil kørte vi videre. Her på den anden side af øen var der is igen, 
men længere fremme måtte vi igen køre over land. Jeg ved ikke om det var 
for at afkorte ruten eller isen var for usikker at køre på.  
Det var en meget anstrengende tur. Først ret stejlt op. Flere steder ikke ret 
meget sne, for så til gengæld andre steder masser af tung tøsne. Hundene og 
vi andre sank i til skridtet for hvert skridt vi tog. Jeg troede på et tidspunkt, 
at nu var det slut med mig. Mit hjerte hamrede i brystet og det kneb med at 
få vejret. Vi nåede da toppen, og nu blev det lettere, da det  nu gik nedad, 
selvom vi stadigvæk sank dybt i, men slæden gled nu næsten af sig selv, ja 
flere steder måtte hundene bag ved slæden, så de nu fungerede som bremse. 
På næste rute kom vi forbi en bygd , som hedder Nutarmiut. Her gjorde vi 
holdt, og fik lov til at overnatte hos en fangerfamilie. Dejligt at komme i 
hus. Blev opvartet med mad og kaffe. Kamikkerne trukket af og ordnet (tør-
ret og blødgjort). 
Herfra gik turen ret let til TasiussaK, hvorfra jeg kom med en fiskekutter til 
Upernavik. 
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Min hjemrejse havde jeg tilrettelagt sådan, at jeg kunne komme med et 
fragtskib fra Upernavik og til Danmark. På skibet var der plads til 3-4 pas-
sagerer. På turen ned langs kysten lagde vi til i Jakobshavn, hvor vi fik last 
med til Danmark. 
Det var en meget behagelig og rolig rejse, også omkring Kap Farvel. Stille 
og roligt vand og sådan fortsatte det lige til Danmark. 
En meget behagelig og ”langsom” måde at sige farvel til Grønland på. 
Efter nu 6 år i Grønland er det lidt vemodigt, at skulle forlade det, men jeg 
glæder mig også til at gense  familie og venner. 
De første fem måneder har jeg jo ferie (orlov), så det glæder jeg mig til.  
 
I forbindelse med kommune -og landsrådsvalg stiller bl.a. Jørgen Nielsen 
op. Her er hans valgoplæg: 
 
Til landsrådsvælgerne: 
Jeg vil ikke undlade at meddele, at jeg stiller op som landsrådskandidat. 
Mine stedfortrædere er :1. Jørgen Mathæussen, Upernavik 
                  2. Bent Frederiksen, Kraulshavn. 
Når jeg stiller op til landsrådet, er det ikke fordi jeg selv ønsker at blive 
medlem af landsrådet, da jeg på grund af min stilling har visse vanskelighe-
der, men fordi jeg fra flere vælgere er blevet opfordret til det. Jeg er interes-
seret i dette arbejde, og vil, såfremt jeg bliver valgt, arbejde på folkets veg-
ne. Jeg har kendskab til kommunalt arbejde og til Upernavik distrikt, da jeg 
har siddet i kommunalbestyrelsen i 12 år. Jeg vil arbejde sammen med be-
folkningen i bygder og i byer, og for hele Grønland, som en del af det dan-
ske rige. 
Jeg vil arbejde for et samlet Grønland, der ikke deles i syd og nord. 
Jeg har bemærket, at arbejdsindsatsen for sydgrønland og nordgrønland er 
meget forskellig. 
Mest hvad angår udviklingsproblemerne. 
Selvom jeg kunne nævne mange ting, vil jeg dog kun nævne et enkelt ek-
sempel: Rejseproblemet. 
I sydgrønland kan man rejse, hvor man vil, blot gå til trafikkontoret og købe 
billet. Der klares alt med fly. Hvis en fra grønlands radio hører om savssat i 
bugten, så rejser han med det samme til flænsning og spiser mattak. Hvis en 
rypejæger savnes en halv time, eftersøges han med det samme. Og det skal 
også gøres. Men hvordan er det i nordgrønland ? Hvis en mand eller kvinde 
er alvorlig syg, og man henvender sig for at få hjælp, kan man ikke på grund 
af forskellige vanskeligheder. Eller man kan regne med ordet ”umuligt” som 
svar. Disse vanskeligheder stammer fra, at vi ikke er fulgt med i udviklin-
gen, som i det øvrige Grønland. 
Hver sommer og vinter rejser institutionsledere til bygder i Upernavik di-
strikt, og der bruges mange penge til disse rejser. Kommunalbestyrelses-
medlemmer og udstedsbestyrere bruger også mange penge på rejser. Somme 
tider får de også store vanskeligheder under rejsen. Siden 1900 er rejsepro-
blemet ikke blevet forbedret, kun hvad angår robådsrejser. Kan man ikke 
forbedre rejseproblemet ved at anvende disse mange penge bedre ? Jeg ved 
godt, at man ikke kan forbedre det med det samme, men man må allerede nu 
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fremlægge sagen. Vi må være med i udviklingen som de andre distrikter i 
Grønland. 
Jeg ved godt, at der i G-60 betænkningen står, at fangerdistrikterne ikke kan 
udvikles så meget som fiskerdistrikterne. Men vi må ikke standse på grund 
af denne betænkning. Vi må søge større bevillinger til brug for udviklingen. 
Jeg ved, at man får bevilling til Upernavik kommune, men man får ikke så 
meget af tillægsbevillingen. 
Jeg har set tomme fiskefabrikker i sydgrønland på grund af storisen. Fra 
myndighedernes side siger man ikke noget til dette. Hvis der søges om ud-
videlser af behandlings –fryserum i nordgrønland, får man sikkert svaret: 
”Vi har ingen penge til udvidelser, da produktionen er for lille”. Man kunne 
udvide produktionsanlæggene til behandling af flere forskellige produkter, 
så fangerne og fiskerne kunne indhandle deres overskud af fisk og kød. 
Jeg ved at der har været fiskeundersøgelser ved Upernavik og sydover, Det 
ville være godt, hvis man kunne få undersøgelser også nordpå. 
På den måde kunne man få kendskab til, om det kan betale sig at udvide 
produktionsanlæggene. Hvis fiskere og fangere kunne få større mulighed for 
indhandling, ville de være mere interesseret i at fiske og fange, da indtje-
ningsmulighederne derved ville blive større. 
Mange fangere taler om, at sælskindspriserne skulle stige. Jeg kan også godt 
gå med til stigninger på 30-50 %. Men jeg ved at man ikke kan forhøje pri-
sen så meget. Man kan på sælskindsoverskudsfordelingslisten se, hvor me-
get man har tjent ,og hvor meget man har tabt. 
Prisudvalget holder hvert år møde for at regulere priserne. Man kan se på 
gruppepriserne, at nogle stiger og andre falder. Derfor mener jeg, at sæl-
skindspriserne ikke alene kan forbedre fangernes indtjeningsmuligheder. 
Man må forsøge at finde andre forbedringer for fangerne. Man kunne søge 
om penge til at undersøge mulighederne for fangst ved isen ved Canada. El-
ler flere fangere kunne søge lån til anskaffelse af en kutter til sælfangst ved 
Canada. 
 For det andet kunne man sende fangere til ubeboede pladser i en længere 
periode om foråret og sommeren, og så hjælpe dem med boliger og trans-
portudgifter. 
Hvis man vil arbejde godt for befolkningen, må man snakke med lederne på 
stedet. Det er også dem man skal snakke med, når der er tale om bygders og 
byers udvidelser. 
Man skal samarbejde med de udsendte ledere, da det er dem, der ofte står 
myndighederne nærmest. 
Vi hører ofte om spiritusmisbruget. Der kommer blade og bøger fra oplys-
ningsafdelingen, som fortæller, hvordan man skal gøre overfor gæster. Det 
er godt, men jeg tror ikke, at man på den måde kan forhindre misbruget. Vi 
manglet gode lokaler til de unge. Vi har kun gamle bygninger, som de bliver 
trætte af og gider ikke komme der. Hvis man kunne få gode og moderne hu-
se, som er beregnet til fritid for unge, så vil det kunne hjælpe på spiritus-
misbruget. 
I landsrådet laver ,man mange afgifter og forsikringer. Og de fleste kan man 
ikke undvære. 
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Men forsikring for hunde, er ikke nødvendig. Fangerne vil få vanskelighe-
der med at betale så store beløb til forsikringer. Skal alle fangere forsikre 
deres hunde, fordi en dreng eller kvinde i Jakobshavn eller Christianshåb 
bliver overfaldet ? Fangerne i det nordlige vestgrønland passer deres hunde 
godt. Det er kun i midtgrønland de ikke passer deres hunde. 
Derfor skal forsikringen kun gælde for dette område. Hvordan hvis en dreng 
i sydgrønland bliver overfaldet af en ko, skal han så have penge fra hunde-
forsikringen ? 
Skat kommer også snart. Det er klar til godkendelse. Flere mener som jeg, at 
det er for tidligt. Hvis man skal fastsætte grundbeløbets størrelse som omtalt 
i bogen ”Skat på vej”, vil det ramme udsendte, privatmestre og tjeneste-
mænd. Hvis der skal betales skat, så skal alle betale en vis procent af deres 
indtægt. 
Selvom jeg har mere på hjerte, må jeg slutte mit brev til vælgerne her. Til 
slut ønsker jeg vælgerne et godt valg. Valgperioden varer 4 år, og det er en 
vigtig periode for os, men mister vi den, vil bygderne komme til ”at ligge 
bag fjeldet”. 
 
Jørgen Nielsen. 
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Gensyn med Kullorsuaq 
27.7 ---21.8.1998. 
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Efter 29 år skulle jeg igen se Kullorsuaq (sådan staves det nu).før (Kuvdlor-
suaq) 
Havde i mange år ikke haft forbindelse med nogen deroppe, men kom ved et 
tilfælde til at høre en radioudsendelse om tuberkulosens tilbagevenden til 
Grønland og ikke mindst til Nordgrønland - og især i bygden Kullorsuaq. 
Her talte en bygdeformand (Lars Petersen) om forholdene. Det fik mig til at 
spidse ører. Det måtte være en af mine gamle elever fra 1969-71, hvor jeg 
var i Kullorsuaq. 
Jeg havde, inden jeg hørte dette, begyndt at rydde op i mine billeder og film 
fra dengang. Det fik mig så til at tænke videre, og allerede den dag begyndte 
også den tanke at spøge : Det kunne være spændende at gense stedet”. 
 
Jeg fik taget mig sammen til at skrive til Lars, for at høre om de ville have 
billeder og kopi af mine smalfilm sendt op. Der kom hurtigt svar, ikke fra 
Lars, men fra hans bror Jens Hansen, som jeg også havde haft i skolen. Han 
var nu blevet færdig som  lærer og ansat i Kullorsuaq. 
Det blev til en del skriverier med Jens, og samtidig voksede tanken om et 
gensyn. 
 I vinteren 1998 begyndte jeg at planlægge. Det blev hurtigt fastslået, at det 
skulle være mig alene, Hanne havde ikke den store lyst, og det ville jo også 
blive mig, der ville blive snakket mest med. 
Turen blev planlagt til afrejse 27.juli 1998 og afrejse derfra 21.august 1998. 
 
 
27. juli 1998. 
Starten fra København blev 10.45, og efter en behagelig start begyndte en 
behagelig flyverejse. 
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Sigtbarheden var dårlig. Det sidste jeg så af Danmark var Roskilde, ellers 
overskyet lige til Island, hvor vi dog gennem skyerne kunne skimte lidt af 
det nordlige Island. 
Skiftende skydække lige til Sdr. Strømfjord, men med nogle fantastiske kik 
over Øst-grønland  og indlandsisen. 
Landede sikkert og godt i Sdr. Strømfjord, som er vokset betydeligt i de 
mange år. 
Fly og mennesker hele tiden. Mødte her Niels Nathanielsen fra Ellekilde, og 
fik en lille sludder med ham. Han er Sem-lærer i psykologi i Nuuk, og Bir-
gitte er i en kantine . Han havde travlt, da han skulle tage imod kursister til 
et kursus, han skulle holde her. Meget hyggeligt at se et kendt ansigt efter så 
mange år. 
Sidder her i solen, som er meget stærk. Mærker tydeligt temperaturfor- 
andringen og den ringe luftfugtighed. 
Sidder stille og sveder selvom temp. nok ikke er mere end 15-17 grader. 
Kl.18. Er nået til Jakobshavn efter en storslået flyvetur og fremme i strålen-
de solskin. Sidder ude i skjorteærmer. Har lige været på en lille tur for at 
orientere mig. Har fået et godt værelse til to, men jeg får det vist for 
for mig selv, for her er ikke så mange på vandrehjemmet. 
 

 
 
 
28.juli 1998. 
Vågnet efter en dejlig lang søvn. Vejret er overskyet, men jeg vil nu tage på 
en tur rundt i byen. 
Tirsdag middag. Hjemme efter at have gået Jakobshavn på kryds og tværs. 
Utroligt at så mange Taxi kan eksistere, de kører rundt hele tiden langt flere 
end i Nakskov. Her køres meget i bil, men her er også vanskeligt at gå 
rundt, det går meget op og ned. 
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Sidder nu ombord og  er kommet et godt stykke mod Umanaq.. Om ca.½ 
time passerer vi Qutdligssat. En fantastisk sejltur, masser af isfjelde og van-
det som et spejl. Kan ikke løsrive mig fra dette fantastiske sceneri. 
Får ikke rigtig talt med nogen. Her er ikke så mange danskere, men en del 
franskmænd og grønlændere. Et dejligt skib, rent og pænt og øllerne til-
strækkelig dyre (35 kr.), så ingen berusede. Andre priser er som i Danmark. 
Har efterhånden lært at lade tiden gå. I starten føltes tiden lang, men hvor er 
det dejligt bare at kunne slappe af, nyde naturindtrykkene og ikke så megen 
tankevirksomhed. 
Kunne godt have brugt en bog. 
 

 
 
 
29. juli 1998. 
Umanak i solskin kl.7. Stadigvæk en rolig sejlads uden bevægelser af nogen 
art. 
Kl.12. Efter flere timer i tåget vejr, skinner solen igen. Til Umanak var bå-
den fyldt med mennesker, men nu er her ikke så mange tilbage, og ikke rig-
tig nogen at komme i snak med. De virker meget tilbageholdende og sure at 
se på. Med sådan en stille og rolig sejlads, får jeg tid til at få sjælen med og 
så en lur i ny og næ. 
Kl.18. Sejlturen har det meste af tiden været i tåge, kun med nogle enkelte 
solstrejf en gang imellem. Ikke så mange isfjelde, nu kun et enkelt lille et. 
Måtte ty til mine rygbrødsklemmer, da menuen stod på stegt lever,  hvilket 
ikke lige er min livret, og så koster det 80 kr. 
Om 3-4 timer skulle vi være i Upernavik. Indtil nu har alle tider været me-
get præcise. 
Kl.23. Ankommet til Upernavik i strålende sol. 
Her det ”rigtige” Grønland, ingen ved rigtig noget- ingen modtagelse som 
lovet  - så her stod jeg. Efter lidt snak fik jeg et værelse- ikke det rigtige tror 



 77 

jeg, men  jeg har på fornemmelsen, at en smart dansker skulle tjene lidt pen-
ge. 
Han var dog meget venlig og ville så hente mig i morgen kl.7.30, for en Ta-
xa kunne jeg ikke være sikker på. 
 
 
30. juli 1998. 
Vågnet til en meget flot morgen. Toiletduften satte minderne i gang. Tørklo-
settet med påfyldningsvæske sendte en duft som for 34 år siden. 
Et pænt værelse med et lille køkken i forgangen, så her kunne jeg lave kaffe. 
Er nu meget spændt på prisen for det hele. 
Kl.8.00 ingen båd, alt stille og roligt på kajen. Der blev sagt, at den sejlede 
kl.9.00. 
Vi kom af sted kl.11.30. 
Kl.14.30 i Ivnarssuit, som er en lille bygd. Igen fantastisk vejr. På vej til Ta-
siussaq gik roret i stykker, så vi måtte kaste anker for ikke at drive ind i et 
stort isfjeld. Først kl.17.00 havde de fået skiftet den rem, som var gået i 
stykker. Afgik fra Tasiussaq kl.19.45 efter lang tids venten. Her er bygget et 
stort fryseanlæg, og  stedet ser slet ikke ud som for  29 år siden. Efter de 
mange forsinkelser kommer vi nok først til Kullorsuaq i morgen kl.8-9. 
Kl.02.30 sejlede vi fra Kraulshavn, hvor der kun var et lille ophold, så der 
var ikke tid til at komme op i bygden. 
Da vi nærmer os Kullorsuaq kommer jeg i snak med en grønlands lærer og 
hans kone, som bor i Kullorsuaq. De er fra Sydgrønland, men er blevet ansat 
heroppe for at par år. 
Allerede kl.7.00 ankom vi til Kullorsuaq. Hans var nede for at tage imod 
mig, men ellers var der ikke så mange mennesker på kajen. 
Er flyttet ind hos Hans og Oluffa. Begge meget flinke. 
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Gik en tur ned til butikken, hvor jeg mødte Jens. Han viste mig rundt i byg-
den, hvor vi mødte og hilste på mange af de gamle elever og ældre menne-
sker. 
Når jeg ser deres ansigter og måden de går på, kan jeg pludselig huske man-
ge af dem. Alle er meget smilende og imødekommende. 
En fantastisk oplevelse at se det hele igen. Et glædeligt, men også overvæl-
dende gensyn, hvor meget eller næsten alt er forandret. 
Fik til middag sælkød med sovs og kartofler. Jeg var spændt på, om jeg kun-
ne lide det, men det smagte mig godt. Senere på dagen mattak med spæk og 
rugbrød. 
Var til kaffe hos Jens og Marlene. Senere skulle jeg med Hans og Oluffa til 
kaffemik  hos Pjetursson. Her var også andre gæster, kendte fra dengang. 
Kaffemik som dengang, men nu med dug, kopper til alle og flere slags kage. 
Derefter  besøgte vi Hanses mor, som nu er 70 år, men en lille rørig og kvik 
kone. 
Gik tidligt i seng kl.19.00 efter en lang og oplevelsesrig dag. 
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1.august 1998. 
Har sovet dejligt ,men meget varmt. Vågnede op til en dejlig morgen. Stille 
og solrigt vejr. Fik lidt at spise, og gik derefter en tur rundt i bygden, og op i 
fjeldet bag skolen, hvor jeg fandt mange forskellige blomster. Herfra er der 
en flot udsigt mod nord over vandet med indlandsisen i det fjerne. 
Her ligger mange isfjelde, og stilheden , som er meget udtalt, bliver af og til 
brudt af ”tordenbrag” fra bræen eller isfjelde, der tipper. Så et par stykker, 
men havde desværre ikke min video med. 
Nostalgi: Er sat 29 år tilbage, oplever det som dengang, selvom meget er to-
talt forandret. Stedet næsten ukendeligt, men havet, fjeldene, isfjeldene og 
lugten er den samme. 
Sammen med velstanden er her kommet mange ulemper. Meget roderi af af-
fald og byggematerialer, som ligger overalt. Dengang så man ikke et stykke 
træ ligge og flyde. Alt blev brugt  i komfuret. Ingen har komfur (sort) alle 
har el-eller gaskomfur. 
Sad lidt på ”spyttebakken” ved el-værket (tidligere lå værkstedet her). Tho-
mas Olsen kom, og vi fik en lille sludder. Derefter filosoferede jeg lidt over  
tiden. 
Utroligt at opleve, hvordan man kan skrues tilbage. Pludselig dukker navne 
op, og hvem der boede hvor, ja selv grønlandske ord kan jeg pludselig hu-
ske. Hjernen er nu en fantastisk computer. 
Mine smalfilm (kopi) har virkelig gjort lykke, alle har set dem og taler me-
get om dem. Glædeligt at opleve. 
Har fået dejlig nyfanget sæl og rå lever til middag. 
Været på besøg hos Nikolaj Jensen, den gamle fanger, som lever højt på sit 
ry som den store fanger. Jeg husker ham nu ikke som en storfanger. Mange 
grønlandske ord dukkede frem, så vi fik da en lille samtale ud af det. For-
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ærede mig et par ørenringe til min nulia (kone) i Danmark. Kunne ikke rig-
tig forstå, hvorfor hun ikke var med. 
Alle meget smilende og venlige, og flere børn taler om- nå det er ham, der 
lavede filmen fra 69. 

 

 
 

Skal på besøg hos Nikolajs søn Lars ( som var 10-12 år dengang). Her mød-
te jeg også en fantastisk venlighed og gæstfrihed. Lars kan ikke forstå så 
meget dansk, men hans kone kan lidt. Hun er timelærer på skolen. 
Lars er blevet en betydelig mand i bygden. Arbejder meget for ”Blå-kors”, 
men er også en stor fanger. Ham og hans brødre er netop i dag kommet hjem 
med to narhvaler, så jeg blev budt på narhvalbøf, hvilket smagte godt. Stegt 
som bøf med kartofler , sovs, løg og rødbeder. Noget mere varieret kost end 
dengang, hvor kødet blot blev kogt og spist uden noget til. Blev rost for min 
indsats på stedet for 29 år siden. 
Jeg skulle endelig komme på besøg igen og igen. Meget hyggeligt og mor-
somt, selvom vi ikke rigtig forstod hinanden.. 
Der bliver mange tanker og følelser, som skal bearbejdes i de følgende må-
neder. Alle de syns- og følelsesmæssige indtryk og oplevelser bliver van-
skelige at fordøje. 
Finder en større og større glæde og tilfredstillelse ved at have taget beslut-
ningen om denne rejse, men godt det blev mig alene. Hanne-Birgitte –Nils 
ville have haft svært ved at få tiden til at gå. Måske de første 2-3 dage, men 
så var det hele jo også set. 
I morgen søndag er der barnedåb, så videoen må i gang. 
Det er som dengang svært, at finde ud af hvem og hvor mange der bor hvor, 
for det myldrer ud og ind med voksne og børn, også her hos Hans og Oluffa. 
Pludselig sidder der et nyt ansigt, får lidt kaffe eller  mad  og er så væk igen. 
Her er også livlig besøgsvirksomhed fra Savisivik. De krydser Melville-
bugten på 8-10 timer i speedbåd – ikke ret store både. Ja, disse er også ble-
vet tidens kajak. Ingen sejler ud på fangst i kajak. 
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Nogle af de unge har startet en kajakklub, hvor de træner kajakroning og 
vending, især for senere at kunne deltage i konkurrence. Dette er blevet en 
sport i hele Grønland, og der holdes konkurrence forskellige steder. 
Edvard Nielsen (Lars Nielsens barnebarn er meget dygtig, og han taler også 
godt dansk. 
 
Efter et flot solskinsvejr og varme blev det pludselig tåget, og det er det og-
så nu kl. 7, hvor jeg ikke kunne sove længere. 
I løbet af formiddagen forsvandt tågen næsten helt fra bygden, men i fjeldet 
bagved er det stadig tåget. 
Kl. 10 var der gudstjeneste og barnedåb. To drenge blev døbt, og da Hans 
og Oluffas søn døde i efteråret, blev de opkaldt efter ham, og derfor var der 
også kaffemik hos Hans. Kaffemik foregår som dengang, man kommer og 
går, drikker kaffe snakker  går så, og så er der klar til næste hold. Nu er der 
bare flere salgs kager, kopper til alle, dug på bordet og mere plads. 
Nød vejret, som var meget fint. Sad i et hjørne og iagttog de forskellige gæ-
ster. 
Var om aftenen til kaffemik hos den grønlandske lærer Karta, som kommer 
fra Sydgrønland. Et meget pænt og nydeligt hjem, alt rent og pænt, men som 
hos Hans og andre steder var fjernsynet tændt hele tiden, ingen forstår vist 
hvad, der bliver sagt, men kassen flimrer. 
 Underligt, han kunne godt tale noget dansk, men ville ikke rigtig erkende 
det. Jeg forsøgte flere gange at få en samtale i gang, men megen ringe reak-
tion. 
Gik senere en tur i fjeldet bag bygden, hvor jeg er overrasket over så mange 
blomster og grønt her er. Kan ikke erindre, at der var så mange dengang. 
Fandt dengang enkelte fjeldvalmuer og forskellige mosarter. Enten er min 
hukommelse ringe, eller også er der sket en ændring. 
Herfra var der en fantastisk udsigt med ”Tommelfingeren” og Melvillebug-
ten. Ville senere herop for at tage billeder. 
Kl. 23 gik jeg, men blev inviteret til kaffemik hos Gabriel Olsen. Her fik jeg 
først mattak, narhvalkød, tørret sælkød og kaffe. De var begge berusede og 
meget vanskelige at forstå. 
Kl. 24 gik jeg så op i fjeldet. Solen skinnede stadigvæk højt på himlen og 
igen et fantastisk skue. 
Stilheden blev hele tiden afbrudt af ”torden” fra bræen, eller isfjelde der gik 
i stykker. 
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3. august 1998. 
Mandag og første skoledag. Alle børn flot klædt på, og enkelte var også i 
grønlandsdragt. 
Alle forældre var mødt op, og de var i skolen en times tid. 
Jeg fik derefter en længere snak med Jens, men selvom han forstår meget 
dansk, er han vanskelig at samtale med. 
Mødte i går den færøske sygeplejerske, som har været her i et halvt år, men 
som rejser på tirsdag. 
Der kommer vist ikke nogen ny, men sådan er forholdene her, skiftende folk 
hele tiden både lærere og sygeplejerske. 
Børnene her får meget få forbud. Ingen siger noget, selvom de leger på alle 
kasser og dermed ødelægger utrolig meget. Her går meget til spilde. Her lig-
ger flere kasser med inventar til huse. De er næsten splittet ad, og tingene 
ligger spredt omkring. 
Toiletspandeposer bliver tømt to gange om ugen. To kvinder og en mand 
står for dette arbejde. Meget besværligt – hente posen i husene og derefter 
på trillebør køre op over fjeldet til dumpen, som ligger et godt stykke væk. 
Der findes en motordrevet vogn til at køre poserne på, og vejen til dumpen 
er god, men ”bilen” er i stykker og sendt til Upernavik. Så det er ikke altid, 
at poserne når helt ud til dumpen, men ender lige uden for det sidste hus i 
bygden. 
Her er mange børn ikke mindst i alderen 0-6 år. Forældrene opfordrer lige-
frem de unge til at få børn, så de kan blive bedsteforældre. 
Jens fortalte at Vittus Nielsens datter, som ellers gerne ville gå i 10.klasse et 
andet sted, skulle blive hjemme og flytte sammen med en mand. 
Kommer til at tænke på fremtiden. 
Man fanger og tjener tilsyneladende godt. Der er mange penge blandt folk. 
Et andet billede end for 30 år siden.  
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Videoptagere, fotoapparater masser af bånd til såvel radio som fjernsyn fin-
des i alle hjem. Pæne møbler (men upraktiske ), fryser, køleskab og vaske-
maskine findes i mange hjem. 
Med alt dette moderne udstyr opstår det problem, at der er ingen, som kan 
reparere maskinerne. Ingen elektriker eller andre, der kan klare blot de sim-
plest reparationer. 
 
 
4.august 1998. 
Sov meget længe (kl.10.30). 
Er nu næsten ved at finde ind i rytmen her- nemlig sover når man trænger til 
det, uanset hvad klokken er. 
Vejret er ikke det bedste i dag. Overskyet og let regn. 
Det må være brevskrivningsdag. 
 
 
5.august 1998. 
Fik skrevet en del breve  i går, og var til fødselsdag i Hanses mors hus, hvor 
en ”datterdatter” havde fødselsdag. Man kommer –sætter sig og får kaffe 
kage – sidder lidt, og tager så en cigaret til at gå hjem på. Denne skik har 
holdt sig. 
Hun bor i et af de mindste huse med to rum. Lille stue og et lille rum til at 
sove i. 
Hun er 72 år, og har fået 18 børn. 
Hele det sociale system og familietilhørsforhold er svært at finde ud af. 
Børn bor og anbringes forskellige steder. Selvom forældrene bor på stedet, 
kan børnene godt bo hos andre familier. De ældre vil gerne have børn om-
kring sig. 
Her hos Hans kommer en masse forskellige mennesker dagen lang. Sætter 
sig -  får en kop kaffe – sidder et stykke tid - og går så igen. 
Ja, her er liv i huset hele døgnet også om natten. Når børnene ikke sover, le-
ger og larmer de. (heldigvis kan jeg godt sove fra det hele). 
Kl. er nu 10.30. Hans og datteren er på arbejde, Oluffa og de to børnebørn 
sover. 
Ingen har faste tider bortset fra de, som arbejder i skolen, butikken, service-
huset, frysehuset og renovationen. 
I aftes kom et stort forsyningsskib fra Thule. Det skulle hente frosne helle-
fisk. 
Børneopdragelsen kan man filosofere længe over. 
Medens de er små, får de megen opmærksomhed og omsorg. 
Oluffa gør alt, rydder op efter dem, giver dem hvad de beder om, og siger 
sjældent nej. 
Først hvis det ser ud til at være noget farligt, de foretager sig, bliver der sagt 
nej. 
Selvom datteren er her- altså moderen til drengene, så er det Oluffa , der 
klarer det hele. Hans siger sjældent noget. Hvis der er noget galt, så kalder 
han på Oluffa. 
Her spises fast ca. kl 12-12.30. 
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Hans, Oluffa, datteren, svigerdatteren og meget ofte Oluffas søster og datter, 
som bor lige ved siden af, spiser her. 
Som regel står maden (ofte sælkød) klar varmt eller koldt, herefter er der fri 
spisning, og man småspiser lidt hele tiden ofte kaffe, slik, kager, rugbrød el-
ler andet, som findes i huset. 
Det sker tit, at der også er varm mad kl. 20 om aftenen, men det er ikke fast. 
Regn og blæst hele dagen, så det hele nu er et søle og pløre. Hvordan her ser 
ud, når foråret sætter ind, kan jeg lige forstille mig. 
Kl. 17 og lige kommet hjem efter et besøg hos Vittus Nielsen. Hans søster 
Bena , hendes mand og børn var på besøg fra Tasiussaq. Både hende og 
manden kunne noget dansk, for de har begge været i Danmark på skole i fle-
re år. 
Igen et lille opdragelsesindtryk: En lille pige sad og spillede et spil på fjern-
syn. 
Broderen ville også, og et slagsmål startede. Ingen brød ind, men en større 
søster lokkede med slik for at få den lille rolig. 
Her spises meget slik hele dagen + franske kartofler o.lign. Man må håbe 
butikken har nok. 
I det hele taget er ingen  optaget af noget så lang tid af gangen, man går til 
og fra. 
Jeg havde min gamle video med, og de ville da gerne se den, men de gik til 
og fra. Ud for at spise lidt, så ind for at se, så ud igen. 
Det må være noget med, at man lever her og nu og ikke tænker så meget 
hverken frem eller tilbage. 
Får masser af børn, og gør det så godt for dem, men tænker ikke på deres 
sundhed på længere sigt, ej heller hvad der skal blive af dem længere hen i 
livet – måske en meget sund indstilling. 
Betingelserne her på stedet er unægtelig noget anderledes end andre steder i 
Grønland. (Dette er et studie værd). 
Som tidligere nævnt er børnene meget urolige og uartige, men ingen siger 
noget til dem. 
Eks. Lige nu står den største af drengene (5 år)og tager en masse saltstæn-
ger, knuser dem og smider dem rundt på gulvet. Han får lov til det, ingen si-
ger noget, og bliver ikke bedt om at samle op. Oluffa gør det sikkert om et 
øjeblik – ja, hun er nu i gang uden nogen reaktion over for drengen. 
KL. 22.30. Vejret tager til med regn og kuling. 
Blæsten er lige på huset- store isfjelde presses ind med kysten. Speedbådene 
kan blive knust. 
Så hurtigt kan det skifte, når jeg tænker på weekenden, hvor vejret var vid-
underligt. 
 
 
 
 
 
 
6. august torsdag 1998. 
Sov til kl. 11.30 og læste så lidt. 
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Spiste i dag alk(lomvi) kogt med havregryn i suppen. Det smagte godt, især 
når kødet fik lidt spæk. 
Var senere på skolen for at filme lidt. En dejlig skole og godt forsynet med 
alt, men man passer ikke  på tingene. 
Ingen siger noget til børnene- de smækker med dørene, låser for hinanden, 
og andre står og sparker på døren. 
Når jeg går rundt i området, ligger her masser af bygningsmaterialer, rok-
wool, brædder, søm ,værktøj og tømmer. Alt ligger og flyder, børnene leger 
i det, og ingen føler ansvar for noget af det. 
En uforståelig holdning. 
Besøgte servicehuset, som er meget dejligt, med vaskerum (4 maskiner), 
baderum, opholdsrum, som kan lejes til fester, møder o.lign. Et skindbe-
handlingsrum, og der skal også indrettes et husflidsværksted. 
I en afdeling af huset har sygeplejersken plads. 
Jeg benytter stedet lidt hver dag. Her kan jeg sidde i fred og ro og læse, skri-
ve og drikke en kop kaffe, som kan købes her. 
Senere på dagen var jeg til fødelsdagkaffe hos Otto Danielsen, hvis datter 
fyldte år. 
Hos Lars Jensen var der også fødselsdag, så der måtte jeg også op. 
Det store fryseskib ligger her stadigvæk. Arbejdet med at laste blev forsin-
ket, da noget af vejen nede ved kajen skyllede væk under den kraftige regn. 
Her er ca. 200 tons hellefisk. 
De får indhandlingspris: store hellefisk over 4-5 kg 9 kr. pr kg, under denne 
vægt 5 kr. pr kg. 
De fleste er nu små, men her er for over 1 mill. kr. Det er fangsten fra sidste 
vinter. 
Hans tjener ca.18-20000 kr. om måneden. 
7.august 1998. 
En stille og rolig dag. Sov til kl.10.30. Læste lidt – vaskede op og gik så ned 
for at ringe. 
Telefon fra Danmark, men dårlig forbindelse. Forsøgte at ringe fra posthu-
set, men mange skulle ringe, og man talte 10-15 min.(10-15 kr.) 
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Jeg opgav. 
Købte en kage og gik så i servicehuset for at hvile ørene, og fik da også 
skrevet et par breve. 
Tilbage i huset, hvor her er meget stille. Oluffa og den lille sover, så her bli-
ver nok livligt i aften. 
Hanses mor og søster har lige været her. Hans henter ikke en kop, det måtte 
moderen gøre. 
Mathias meget uopdragen. Skulle hele tiden have opmærksomhed- råber – 
skriger –spytter og smider rundt med tingene. Den lille pige, som var med, 
var tydeligt bange for ham. Drengen styrer hele huset. Hans siger godt nok 
noget til ham, men han retter sig ikke efter det. Måske fordi Hans somme-
tider griner, når de rigtig råber og er frække. 
Hvem der er far til drengene, har jeg ikke fundet ud af, men det er vist to 
forskellige. 
Man får jo børn på kryds og tværs. 
Vejret har været lurende, solen vil ikke rigtig frem, men det er da bedre end 
i de forrige dage. 
 
 
Lørdag d.8.august 1998. 
Op efter en urolig nat. Vågen flere gange, og har nu fået at vide, at der har 
været en del drikkeri i bygden. 
I nattens løb, var der også ankommet et par vandscootere. To danskere fra 
Holsteinsborg. De skal til Thule. 
Tåbeligt, men som de siger, vi finder sommetider på nogle tossede ting. 
De hedder Fin og Bjarne. 
Startede herfra kl.16.oo sammen med en speedbåd, som skulle til Savisivik. 
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De regnede med at være der kl.24.00. Der er vistnok meget is i Melvillebug-
ten. 
Fra Upernavik og hertil brugte de 125 l. benzin. Fra Kraulshavn og til Kul-
lorsuaq tog det godt 1 time (ca.100 km.). 
Vejret har været mildere, og i dag fik jeg lidt fysisk arbejde, idet jeg hjalp 
Hans med at bære tømmer til kiosken, som han skal bygge. 
Gik en tur i fjeldet, og er meget overrasket over frodigheden. Flere blomster 
og ret meget fjeldbirk. 
Var ude ved dumpen, hvor man på vejen dertil rigtig ser svineriet og smide 
ud dillen. Her ligger for mange penge: tømmer, søm, skruer, værktøj, bolte, 
trillebøre o.m.a. 
I dag fik vi sælkød. 
Var til fødselsdag hos en af Hanses søstre. 
I dag et tredje barnebarn, som Oluffa skal passe. En utrolig opmærksomhed 
mens de er små. Efter 3-4 års alderen færdes de frit. Tidligere så man ingen 
mindre børn gå alene, det ser man nu. 
I morgen skal jeg stå for madlavningen: medister med rødkål. 
Jeg køber lidt til madlavningen, vasker op 1-2 gange om dagen. Her er dej-
lig varmt vand i hanen. Karklude og viskestykker er ikke alt for rene, bruges 
til lidt af hvert. Der er masser af rene i skuffen, men der skiftes ikke så tit. 
Rengøringen er også så som så, men Oluffa har også nok at se til. 
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Søndag d. 9.august 1998. 
22.30 sengetid. Stille for en gangs skyld. De må også være trætte, for i dag 
har de for første gang været ude at lege, og det hele dagen. Hvorfor de ikke 
tidligere har været ude, ved jeg ikke. 
Vejret var meget flot først på dagen, men er nu blevet køligere. 
Lavede mad, og gik så en tur i fjeldet. Kom tilbage, og ville så hjælpe Hans 
med kiosken, men det blev ikke til noget, for han skulle se fodbold.  
Var på besøg hos Nikolaj Jensen, fik matak og soaset (suppe) sælkød, ris og 
løg kogt sammen. 
Jeg lavede mad til kl.12, men alligevel spises her igen kl. 16. Brød spises 
der ikke så meget af, men der drikkes kaffe –kaffe og sukker. 
Her bruges en pakke hugget sukker om dagen + slik og andet. Her spises he-
le dagen, intet under at nogle er meget tykke. Har tænkt over, hvorfor de en-
ten er tykke eller tynde. Flere er meget slanke både mænd og kvinder. 
Gik senere på dagen en længere tur i fjeldet, og havde nogle flotte kik mod 
nord, hvor indlandsisen-(bræen) kan ses i det fjerne. Vandet som et spejl og 
masser af isfjelde. 
Desværre overskyet. 
Jens er på fangst. Han skuffer mig lidt. Kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor 
han er så vanskelig at komme i kontakt med. Han havde talt om, at jeg skul-
le med på fangst, og det kunne da være spændende. Jeg ville helst i en kutter 
og ikke i speedbåd. Men det er nutidens ”kajak”. Alle farer rundt i speed-
båd, noget farligt synes jeg, men vel ikke farligere end kajakken. Det er og-
så en ændring fra dengang, men det giver jo mulighed for, at hele familien 
kan komme med. 
I 1969 var der en kutter, som Jørgen Nielsen ejede. Nu er der flere, der har 
en.  
Nikolaj Jensens familie var på sortebærtur i dag. 
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10.august 1998. 
Vågnede til et dejligt solskinsvejr. En rød kutter var ankommet. Hans men-
te, det var nogle, som skulle lede efter særlige mineraler. 
Efter sælkødsspisningen gik jeg til servicehuset for at skrive breve. Et dej-
ligt sted med fred og ro. 
Ville gå en tur i fjeldet, men på vejen var jeg nede for at hilse på dem fra 
den røde kutter. Det blev en længere snak. 
 
De skal indsamle sten og andet geologisk materiale, som senere skal sendes 
til Danmark til nærmere undersøgelse. 
Kaptajnen var dansker, og det viste sig, at han var gift med en grønlænder 
fra Frederikshåb-Frederikke Hegelund, som nu er lærer i Egedesminde. Bå-
de hende og hendes søster Johanne havde jeg i skolen i Frederikshåb. 
Senere til fødselsdagskaffemik hos Nikolaj Jensen, som blev 73 år. 
Vejret været meget fint. 
Filmede Edvard Nielsen, som er en dygtig  til kajakvending. 
Her sker da af til noget. 
Pludselig da jeg var på besøg på undersøgelseskutteren roede to enerkajak-
ker tværs over bugten langt ude. Nogle mente, det var to danskere fra Sisi-
miut, som roer op langs kysten. De kom ikke ind til stedet her. 
Senere fik jeg at vide, at det var to englændere, som kom tilbage fra en tur 
til Savisivit. Kaptajnen mente, det var dem, der kom tilbage. 
I dag gøres der klar til at båden kommer. Nu køres der tomme sodavandsfla-
sker frem. Her er også mange, 48 kasser på hver palle, og nu står her 36 pal-
ler klar. I sidste uge blev der også sendt mange af sted. 
Et hurtigt skøn – 3840 flasker. 
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Kl. 10.30. Spisning. Pludselig havde datteren lavet mad –frikadeller kalder 
de dem, men det var danske bøffer. 
Kl. er 24, men det er svært at gå i seng for solen skinner ovre på fjeldene på 
den anden side. De fleste af husene ligger i skygge nu, da de ligger på syd-
siden af øen. 
Jesper er meget sur i aften, smider om sig med alle ting, men får lov til det. 
Ramte moderen i ansigtet med et kasettebånd. Hun siger ikke noget. 
De to englændere skulle være kommet ind til stedet, men jeg har ikke set 
dem. 
Svigerdatteren har de sidste dage flyttet en del kasser hertil. Hun skal flytte 
til Asiat, hvor hun kommer fra. Hele entreen er fyldt med kasser, så vi må 
sno os. 
 
 

 
 
 
11. august 1998. 
Atter en dag med tågen liggende halvt nede på fjeldet. 
Sov til 11.30, og fik derefter soaset kogt på hellefisk med ris og løg i. Smag-
te godt. 
Jens ringede, om jeg ville med på sælfangst i speedbåd. 
Sejlede ud og ind mellem store isfjelde. Når man fra land ser ud over vandet 
ser de ud til at ligge meget tæt, men når man så sejler ude blandt dem, ligger 
de langt fra hinanden. 
’Det var lidt koldt, når vi sejlede mod vinden. Havde et flot kik mod bræen, 
hvor solen skinnede. 
Vi så flere sæler, men var ikke heldige at komme tæt nok på dem. 
Gik i land et par steder for at få varmen, og for at se efter sortebær. Her var 
en lom, som havde unger i en lille sø. 
Turen varede 5 timer. 
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Jeg kan godt se, at det er hurtigere og ikke en farligere måde at komme til 
sælerne på. Og  som tidligere nævnt, nu kan hele familien komme på tur. 
Det har der ikke rigtig været mulighed for siden konebådens tid. 
Måske gik man over fjeldet til ”Tommelfingeren” for at finde sortebær, men 
det var en lang tur. 
Aftenen været meget rolig. Mathias er begyndt at lege med en kammerat, 
hvilket har en positiv virkning. 
Her ar altid nogen på besøg. Nu er kl.23.30, og der er besøg. Jeg ligger i ki-
osken på min madras. 
 
 

 
 
 
12. august 1998. 
Sov igen længe efter en meget urolig nat. Når den mindste vågner, er han 
meget sur og til tider ved at splitte hele huset ad. 
Middagsmaden var i dag mattak med rugbrød, og senere kogt mattak med 
ris i karry. 
Ellers en dag uden de store oplevelser. 
Var hos Nikolaj for at tage et billede af ham og konen, men konen var i fjel-
det for at samle bær. Fik narhvalsoaset. Senere i servicehuset for at skrive til 
Birgitte. 
Senere på aftenen var jeg hos Jens, men det bliver aldrig til den store samta-
le. 
Kl.24.00 gik jeg på fjeldet for at se solen, da vejret i dag har været meget 
fint, men det var vanskeligt at tage billeder, for solen var meget skarp. 
Meget koldt om næsen og rimfrost på planteren. 
 
13.august 1998. 
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En stille og rolig dag startende med dejlig solskin, men senere blev det over-
skyet og koldt. 
Menuen stod i dag på narhvalbøf til middag, og senere  kogt klapmyds. 
Fik også i dag et bad, som foregår i servicehuset. Fine forhold – pris 10 kr. 
I eftermiddag forlød det så, at ”Narhvalen” var i stykker så ”Angaja ittuk” 
kommer i stedet for. Så er det spørgsmålet, om den så kommer tirsdag eller 
springer over en dag. 
Må derfor vente til skibet kommer i nat engang. Ingen ved rigtig noget, jeg 
skal spørge kaptajnen. 
Ankomsttiden er 1.30. 
Mange både er i dag kommet fra Savigsivik. 
 
 

 
 
 
14. august 1998. 
Ventede til kl.1.30, men skibet lagde ikke til kaj, så jeg må tidlig op for at 
høre, om den også kommer på tirsdag. Gør den ikke det, må jeg tage med til 
Upernavik, og vente der i 4 dage, hvilket jeg ikke er så interesseret i. 
 
Nå- heldigvis kommer den også på tirsdag, så min rejseplan skulle holde, 
hvis ikke andet indtræffer. 
I dag forberedes til fødselsdagen i morgen (Hans bliver 50 år), men der er 
ikke meget system i noget. Oluffa begyndte at vaske op, men gik midt i det 
hele. 
Jeg tager som regel en opvask om dagen. Så lavede jeg lagkage. 
Var nede for at vaske tøj, og mødte den ene af det nye lærerpar, som kom i 
aftes. Fik ikke talt så meget, da hun havde nok at se til. 
Gik en dejlig tur i fjeldet, hvor jeg aldrig har været før. 
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Sad og nød solen, og faldt endda i søvn, men så blev det køligt, da skyerne 
kom for solen. Det bliver næsten altid skyet omkring middag, men så klarer 
det op senere på dagen. 
I dag soaset (sæl), og senere kogt sæl med spæk (kl.21). 
Otto D. kom på besøg og havde et stykke remmesæl med til mig til mit 
fangstsæt. 
Mødte forleden et par danske tømrer, som jeg fik en sludder med.   
De arbejder rundt på forskellige bygder. 
Igen et stort fryseskib efter hellefisk. 
 
 
15.august 1998. 
Hanses fødselsdag. Tåge --- tåge hele dagen. 
Hele dagen fra middag til nu (21.30) har her været besøg. Her har nok været 
8o-100 mennesker til kaffe. 
De nye danske lærere var her også. De ankom i går og kommer fra Asiat. 
Han taler meget og minder om Aage. Vidste næsten alt om stedet, og be-
gyndte at fortælle mig om forholdene. 
Besøger dem i morgen. 
Var også til fødselsdag hos Otto Jensen. 
Gik en tur i fjeldet for at finde sten. Lidt koldt måske 3-4 grader.  p.g.a tå-
gen. 
Tilbage til Hanses fødselsdag, hvor det er interessant at iagttage de forskel-
lige mennesker og deres adfærd. 
Utrolig mange små børn på stedet, men rene og pæne i tøjet, og man ser næ-
sten ingen snotnæser som dengang, hvor der altid stod 111 under næsen. 
Gaverne er meget forskellige, håndklæde, lys, strømper, mattak o.lign, men 
der er heller ikke det store udvalg i butikken. 
Det danske par er ikke klar over, at Hans er Blå Kors. De kom med en fla-
ske vin (rødvin), hvilket har givet anledning til megen morskab dagen igen-
nem. Hans satte den i køleskabet, men der sættes meget forskelligt også ting 
,som ikke behøver at stå der. 
Rengøringen af skabet er ikke noget der sker ret tit, minder meget om Skib-
byskabet. 
Til aften fik vi dejlig lammesteg. Hanses mor var inviteret. Det var ikke sær-
lig højtideligt eller hyggeligt, for der kom mennesker hele tiden, så spisnin-
gen forgik i køkkenet. 
Oluffas søster og datter bor i huset ved siden af. De er vist mere eller mindre 
på kost her. Hver dag når vi andre har spist, kommer de og spiser rester. 
De kommer og går mindst 50 gange om dagen. Nogle gange bare lige ind – 
kikke ud af vinduet og så ud igen. 
 
 
16.august 1998. 
Sov meget længe i dag efter fødselsdagen. Gik i fjeldet for at samle sten. 
Turen blev lang. Solen skinnede, og det var så varmt, at jeg kunne sidde og 
slikke solskin. 
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Da jeg kom hjem, hjalp jeg Hans lidt med kioskbyggeriet. 
Gik derefter på besøg hos det danske lærerpar. 
Det blev en længere visit, dels skulle jeg høre om deres indgang og udgang 
til Grønland, og så ville de gerne høre lidt om min tid på stedet. 
Jeg spiste også hos dem. De får først deres flyttefolk til at pakke ud på tirs-
dag. 
De har en masse måske 11 containere, og så kommer deres hunde også på 
tirsdag. 
De har været lærere i Asiat i 11 år. 
Rigtig nok, han ligner Aage, ikke af udseende, men hans måde at tale på lig-
ner meget. Meget om penge og meget kritisk med boligen. Hvis de fortsæt-
ter sådan, kan det godt give lidt vanskeligheder. 
Så er der to nætter tilbage, og det trækker også efter at komme hjem til fa-
milie og hjemlige forhold. 
 
 
17. august 1998. 
Sidste aften i Kullorsuaq kl. er 12.00. 
Desværre ingen sol – alt overskyet. Havde ellers planlagt at skulle filme sid-
ste aften. 
En stille dag. Ventede på, at der skulle være bryllup. Provsten og lands-
rådsmedlemmet var på besøg. 
Ole Eliassen, som ”lærer” til kateket skulle giftes. Han tog i går til Tasius-
sak for at hente sin mor, men så løb han tør for benzin på vej til Kraulshavn, 
og han måtte så ro speedbåden. Han er først ankommet til Kraulshavn i af-
ten. 
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Oluffa, Ane, Dorthe og de to børn tog i dag til Sdr.Upernavik også i speed-
båb 
 

 
 
 
De bliver vistnok væk til fredag-lørdag. Her er derfor stille i huset. Hans 
kan ikke  rigtig finde sig tilrette. Han virker meget stresset, på samme både 
som til fødselsdagen, sidder ikke ned i to minutter, spiser, hører radio, ser 
fjernsyn og mange gange til vinduet for at se ud. 
 
Så er afslutningen på besøget nået. 
Det har været en uforglemmelig oplevelse med et væld af indtryk og ople-
velser. 
Den sidste uge er egentlig gået meget hurtigere end den første. Jeg har fun-
det ind i en rytme som passer til huset, og er så også begyndt at kikke på 
sten, og gik derfor flere gange i fjeldet. Ikke den store fjeldtur alene, men 
holdt mig i nærheden af bygden, så jeg hele tiden kunne se ”hjem”. 
Kufferten er derfor lidt tungere, for nogle sten måtte jeg have med hjem. 
Oluffa og de andre skulle til Sdr. Upernavik, fordi der er en lille dreng, som 
er opkaldt (Sakarias) efter deres søn, som omkom i november. Det er ikke 
familie. Her i bygden er også to opkaldt efter ham. 
 
 
19. august 1998. 
Har fået pakket færdig, taget bad – handlet  og ellers klar til at rejse. 
Skibet er ikke ankommet endnu12.30, men efter planen er det også først 
14.30, og så afgang 17.00. 
Afgangen blev 19.45, selvom alle have fået at vide at det blev 21.00. Sådan 
er det, man skal bare være klar. 
Et meget behageligt skib, med plads så man kan ligge og få sovet lidt ”An-
gaju Ittuk”. 
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Jeg rejser sammen med flere danskere. En sygeplejerske og hendes mand. 
Hun er i Upernavik på et vikariat, og han er her på besøg. De kommer fra 
Næstved. Og så en dansk pige, som havde været her oppe på forskellige job 
i skolen. Havde nu været med sin kæreste på et undersøgelseskib – geologi-
ske undersøgelser, men skal så hjem til Danmark. Hun er dygtig til at sejle i 
kajak og har været med i mesterskaberne i Pamiut. 
Vi ankom til Upernavik en time før planen. 
Var kommet godt i snak med ægteparret fra Næstved. Han er leder af hjem-
meplejen i Næstved. Meget søde og flinke. De inviterede mig med hjem, 
men jeg gik  først en tur til den gamle koloni, hvor der er indrettet et fint lil-
le museum i de gamle bygninger. Talte med lederen, som er dansker, og han 
var da interesseret i mine gamle smalfilm. 
Var så på besøg hos ægteparret fra Næstved, og det endte med, at jeg også 
spiste til aften. 
 

 

 
 
Det var dejligt, for ellers havde min tid i Upernavik været lang. 
Gik ved 21-tiden til havnen, hvor jeg kunne sidde i et venteværelse. 
Det har været meget interessant et udveksle synspunkter og oplevelser. 
Der foregår mange overraskende ting , som vi måtte tage os til hovedet over. 
 
Mange forhold i såvel sundhedsvæsenet som i skolevæsenet er under al kri-
tik. 
Hvad her bruges og spildes af penge er helt vanvittigt. 
 
Båden afgik til tiden, men vi havde en meget urolig nat med megen søgang  
i de første 6 –7 timer, men jeg blev dog ikke søsyg. 
Her i formiddag er det blevet lidt roligere. 
Ankom til Umanak til tiden, og venter nu afgang kl.16.00. 
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Havde igen lovet blæst – kuling, men det blev ikke så slemt. En snorkende 
medrejsende var det eneste, som vækkede mig flere gange. 
Er nu ankommet til Jakobshavn, og sidder i lufthavnen for at vente. Meget 
fin forbindelse. Da skibet ankom hertil, skulle jeg have en taxi til lufthavnen 
med det samme. 
Altså sidste etape på Grønlandsrejsen er indledt, og jeg kan nu tænke tilbage 
på en stor oplevelsesrejse med mange nye indtryk og oplevelser af en lille 
del af Grønland. 
Mit gensyn med Kullorsuaq har været en kæmpe oplevelse. 
Spændende at se hvad der er sket i de næsten 30 år, og samtidig fået et ind-
tryk af familielivet ved at bo hos Hans og Oluffa. En oplevelse, som jeg ik-
ke havde for 30 år siden. 
Men godt mættet af oplevelser og indtryk længes jeg også hjem til familien 
og vennerne. 
 
 

 


