En studietur til Grønland
Af Inger Kirstine Bladt og Bodil Frandsen

I efteråret 2008 påbegyndte Aalborg Historiske Museum, i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv, Aalborg Bibliotekerne og det Grønlandske Hus i Aalborg, et indsamlings- og formidlingsprojekt under navnet ”Grønland i Aalborg”. Bag projektet lå et ønske om at
sætte fokus på den rolle, som Grønland og det grønlandske spiller
i Aalborg; et spændende, men også noget overset område af byens
historie.
For museets vedkommende skulle arbejdet kulminere med en
særudstilling, hvor målet var at vise det bredest mulige billede af det
grønlandske i Aalborg. Som led i forberedelserne til udstillingen var
to af museets inspektører derfor en uge i Nuuk i august 2009. Formålet med turen var dels at samle information og dokumentation, der
kunne supplere de oplysninger, vi allerede havde fra Aalborg, dels at
etablere et samarbejde med de kulturhistoriske søsterinstitutioner i
Nuuk.
Så belæsset med stribevis af kontakter, interviewguides, optageudstyr og kamera mødtes to forventningsfulde inspektører en tidlig
og regnvåd augustmorgen 2009 i Aalborg Lufthavn med kursen sat
mod Nuuk. Forude ventede seks travle og spændende dage, der skulle
give os en masse ny viden, og – ikke mindst – en række oplevelser, der
skulle rokke grundigt ved vores lidt indskrænkede forestilling om det
grønlandske folk og land.
Efter en betagende flot tur ind over Østgrønlands indlandsis nåede vi turens første stop: Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord), der trods
det sydligt klingende navn ligger nord for Nuuk og – som en af de
få grønlandske byer – inde i landet. Her havde vi ca. 4 timers ventetid, inden vi skulle videre med indenrigsfly til Nuuk, og den tid blev
brugt på at udforske stedet, hvis eksistens er fuldstændig afhængig
af lufthavnen. Byen ligger som en lille isoleret enklave midt inde i et
stort øde landskab af fjeld, fjord og is, og når byens ret begrænsede
vejnet stopper, er der kun en vej væk derfra, og det er via fly eller
helikopter.

Luftfoto af indlandsisen
ved Østgrønland, taget fra
flyet. Foto: Aalborg Historiske Museum.

Vejskilt i Kangerlussuaq.
De angivne afstande er så
langt som man kan komme
ad landvejen. Foto: Aalborg Historiske Museum.

Parti fra Nuuks bymidte
– nyt møder gammelt!
Foto: Aalborg Historiske
Museum.
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Blok P, der er Nuuks absolut største boligblok, er
for mange blevet synonym
med Grønlands sociale
problemer. Forsømt boligslum for udsatte grønlændere. Men blokken er på
sin egen måde også blevet
et slags vartegn for byen,
og er senest blevet dekoreret med dette enorme grønlandske flag, der er lavet
af flere tusinde stykker stof.
Foto: Aalborg Historiske
Museum.

Hans Egedes hus i Nuuk,
er et af byens eneste stenhuse. Huset fungerer i dag
som repræsentationsbolig
for Selvstyrets formand.
Foto: Aalborg Historiske
Museum.
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Fra Kangerlussuaq fortsatte turen vestover, og efter endnu en mellemstation i den lille by Manitsoq (Sukkertoppen) kunne vi midt
på eftermiddagen, grønlandsk tid (dvs. 4 timer efter dansk tid), tage
vores værelser i besiddelse på Sømandshjemmet i Nuuk.
Lidt trætte, men glade, tog vi straks på sightseeing i det smukke
sensommervejr. Og lad os blot slå fast, at Nuuk ikke er nogen arkitektonisk perle. Det er på godt og ondt en moderne by i et samfund,
der på rekordtid har skullet omstille sig fra en gammel inuit-levevis
og til den moderne vestlige verden. Man fornemmer tydeligt, at den
ind imellem kæmper for at finde sine ben i de hastige omvæltninger.
Byen er i en enorm vækst, og i et forsøg på at dække den store boligefterspørgsel er blok efter blok skudt op siden 1970’erne, og spredt
imellem dem ligger de ældre træhuse.
Området omkring den gamle kolonihavn og missionæren Hans
Egedes hus er dog fredet og bevaret, og her fandt vi Grønlands Nationalmuseum, hvor vi skulle have base de kommende dage.
Efter en nats tiltrængt søvn mødte vi op på museet, hvor vi blev
taget godt imod og udstyret med arbejdspladser. Herefter tog vi fat
på at planlægge og fordele de mange opgaver og aftaler. Turens primære formål var at gennemføre flest mulige interviews med hhv.
privatpersoner og erhvervsliv, der har eller har haft forbindelse til
Aalborg for at høre deres erfaringer og oplevelser med byen.
Vi havde på forhånd en del aftaler på plads, men det tal skulle
øges betragteligt, som dagene skred frem. Grønlændere er – modsat danskere – ikke meget for langtidsplanlægning. Til gengæld kan
næsten alt lade sig gøre med kort varsel, og mange aftaler og nye
kontakter kom først i hus i ugens løb.
Transporten til og fra Grønlandshavnen
Vi lagde ud med det grønlandske erhvervsliv, og her indtager virksomhederne Royal Greenland A/S og Royal Arctic Line A/S på
alle måder en særstatus. Begge firmaer er helt eller delvist ejet af det
grønlandske selvstyre, og det er næppe en overdrivelse at hævde, at de
begge er helt vitale for opretholdelsen af det grønlandske samfund.
Da de begge samtidig er blandt de største aktører i Grønlandshavnen
i Aalborg, var de absolut relevante at besøge.

Luftfoto fra turen mellem
Kangerlussuaq og Nuuk.
Fjeld, fjord og is varieres
i en uendelighed. Bebyggelserne og vejnettet fylder
intet i landskabet, og vidste
man ikke bedre, kunne
man nemt få den tanke,
at landet var ubeboet.
Foto: Aalborg Historiske
Museum.

Første stop var Royal Greenland, hvor deres informationsmedarbejder Sofia Geisler tog imod. Hun berettede om en virksomhed, der
over de senere år har udviklet sig til en moderne og global forretning
med en omsætning, der i dag gør dem til Grønlands økonomiske
flagskib. Ser man bort fra den del af produktionen, der fanges, forarbejdes og distribueres udenfor det grønlandske område, passerer

Royal Greenland har
kontorer og produktionssteder adskillige steder i
Grønland, hvor produkterne bliver forarbejdet og
klargjort til transporten
til Grønlandshavnen i
Aalborg. Billedet her er
fra Ilulissat. Foto: Royal
Greenland A/S.
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Royal Arctic Line skibet
”Irena Arctica” er ankommet fra Aalborg med varer
og bliver nu omlæsset på
havnen i Nuuk, inden det
sejler videre til nogle af
de mindre byer nordpå.
Foto: Aalborg Historiske
Museum.

Den traditionelle grønlandske mad består meget
af enten lufttørret kød og
fisk, som f.eks. disse ammassetter, eller fersk kød og
spæk fra de større byttedyr.
Vore grønlandske venner
ville os det godt, og før
vi vidste af det, havde vi
(mere eller mindre frivilligt) både tørfisk, rensdyr
og moskusokse med hjem til
Danmark. Foto: Aalborg
Historiske Museum.
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samtlige Royal Greenlands produkter gennem Grønlandshavnen i
Aalborg, hvorfra de lodses og i mange tilfælde også ompakkes før de
videredistribueres.
Turens næste erhvervsbesøg gjaldt Royal Arctic Line A/S, der
ligesom Royal Greenland A/S er en udløber af de omstruktureringer, der fandt sted i forbindelse med nedlæggelsen af den Kongelige
Grønlandske Handel. Royal Arctic Line A/S har i dag koncession
(dvs. eneret) på sejlads af varer til og fra Grønland, samt på forsyningen til de kystnære områder, og er som sådan nerven i Grønlands
vare- og godstransport. Og det er ikke småting, der transporteres.
Med fiskeindustrien som den væsentlige undtagelse er Grønland
næsten 100 % afhængig af import af såvel råstoffer som fødevarer
for at kunne opretholde en moderne vestlig standard. Det betyder,
at der stort set hver uge året rundt afgår skib mellem Aalborg og
Grønland med varer og gods, og ifølge Royal Arctics egne beregninger stammer over 60 % af disse varer fra virksomheder i og omkring
Aalborg. Med så stor en omsætning og så mange arbejdspladser på
spil, begynder man at forstå Grønlandshavnens betydning – ikke blot
for Grønland, hvor havnen er helt vital for samfundets opretholdelse
– men bestemt også for Aalborg by.
Minder fra Aalborg
Turens anden hovedopgave var interviews med privatpersoner, som i
en kortere eller længere periode havde været bosat i Aalborg. Langt
hovedparten af de grønlændere, vi interviewede, var tidligere studerende, der havde læst i Aalborg indenfor de seneste 20 år. De havde
derfor – i modsætning til nuværende bosatte grønlændere i Aalborg
– haft mulighed for på afstand at reflektere over deres tid i byen,
hvilket resulterede i nogle ganske skarpe betragtninger.
Det var tanken, at interviewene skulle køres efter en interviewguide, som vi havde udarbejdet forud for rejsen til Nuuk. Den
skulle dog hurtigt vise sig lige så meget at afspejle vores forestillinger om Grønland og grønlændere, som de reelle forhold. En stor
del af spørgsmålene gik på forhold, der mere eller mindre tilsigtet
omhandlede de fysiske og kulturelle forskelle mellem de to lande.
Underforstået heri lå en kredsen om den undren og de savn, man
som ung grønlandsk studerende måtte føle ved mødet med et ukendt
Danmark.
Vi kunne næppe skyde mere ved siden af! Alle vores interviewpersoner havde på forhånd et indgående kendskab til Danmark. Typisk
havde de familie i landet, havde været på ferie eller på efterskole osv.,
så deres valg af studiested var mindst lige så velovervejet som de fleste danske studerendes. At netop Aalborg blev valgt, blev af flere
begrundet i byens størrelse – stor, men alligevel overskuelig – samt i
studieformen med megen fokus på gruppearbejde, der præger AAU.
Som en af dem sagde:
” Man [dvs. studievejlederne i Grønland] havde gjort for mange
dårlige erfaringer med at sende studerende til København. For

Mange grønlændere er – i
hvert fald i jagtsæsonen
– selvforsynende med kød
og fisk. Men skal man ud
og købe, er ”Brædtet”, hvor
fangerne sælger ud af deres
bytte, så absolut at foretrække, set fra et grønlandsk
synspunkt! Som dansker
kan det godt virke lidt
overvældende. Foto: Aalborg Historiske Museum.

mange studerende følte sig opslugt af intetheden. Derfor opfordrede man folk til at tage til Aalborg,
Det var også studieformen. Vi kunne vælge mellem RUC og AAU,
og det blev derfor Aalborg, der med sine 150.000 indbyggere passede bedre til grønlændere. Studieformen med gruppearbejde passer godt til grønlændere.”
Der var dog også savn, og i den sammenhæng vejer adgangen til
naturen tungt; ja, faktisk var det et forhold, som samtlige nævnte, når
vi spurgte ind til det. Som aalborgenser kan det umiddelbart være
svært at forstå, da byen har nem adgang til både skov, strand og vand,
og som sådan ligger ganske godt placeret. Men for grønlænderne er
naturen ikke lig en skov- eller strandtur, men derimod hele dage eller
uger i fjeldet eller inde i fjordene, hvor man går på jagt eller samler
bær og svampe helt uden kontakt til omverdenen. Naturen er ganske
enkelt et grundvilkår, som man på godt og ondt er forbundet med.
Og har man først oplevet landet, forstår man det på sin vis godt, for
naturen er på alle måder overvældende, både hvad angår udstrækning, variation og skønhed.
Et andet gennemgående savn, var savnet af traditionel grønlandsk
mad, som f.eks. sæl, hval, spæk og tørfisk. I det savn er der en næsten
direkte reference til savnet af naturen, for smagen af grønlandsk mad
er så forbundet med den jagt og de ture ind i det store øde, som i
Danmark ikke er mulige.
Når dette er sagt, var der nu også mange, der fremhævede den
nemme og billige adgang til næsten ubegrænsede mængder af frisk
frugt og grønt som et særdeles godt minde fra tiden i Aalborg.
Endelig var der fordommene. Stort set alle havde oplevet fordommene om de fulde grønlændere under deres ophold i Danmark.
Fordommen er så sejlivet, at alle de grønlænderne, vi talte med, på
forhånd kendte den, men deres måde at møde den på var meget forskellig. En af de interviewede fortalte:
”Det var faktisk et stort kulturchok at komme til Danmark. Jeg
havde altid haft opfattelsen af, at unge grønlændere drak meget,
og da jeg så kom til Danmark, så var jeg målløs over, hvor meget
de danske unge mennesker de drak. (…) Men på universitetet, der
måtte jeg kæmpe mod det med, at grønlændere drak meget.”
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Både landsarkivet og universitetsbiblioteket i Nuuk
har til huse i byens nye
universitet. Universitetet
er endnu et eksempel på
den vækst og det ønske om
stadig større uafhængighed
af Danmark, der kendetegner landet. Foto: Aalborg
Historiske Museum.

En anden var mere direkte, da han fra en dansk medstuderende blev
konfronteret med fordommene:
”Jamen du ligner ikke en grønlænder, du ligner jo ikke en fuld
eskimo.”
Hans modsvar var:
”Jamen du ligner heller ikke en dansker – du ligner ikke en fuld
håndværker.”
Fordomme er mange ting, men det kan som dansker måske være
sundt at møde dem fra det modsatte perspektiv.
Efter således at have fået vores forestillinger om såvel Grønland
som grønlændernes møde med Aalborg vendt på hovedet nogle
gange, var tiden ved at være inde til hjemrejsen. Den sidste dag blev
brugt på at besøge arkiv og bibliotek, og så selvfølgelig at sige pænt
farvel til vores værter på Nationalmuseet. Forhåbentligt er der nu
plantet så tilpas mange frø, at vi med tiden kan etablere et mere langsigtet ABM-samarbejde mellem Aalborg og Nuuk.
Tilbage var nu blot at pakke vores mange ting og gaver sammen, inden vi atter kunne sætte os ind i flyet til endnu en betagende
tur. Og en sen søndag aften, seks dage efter afrejsen, stod vi igen i
Aalborg Lufthavn, en unik oplevelse og en række gode erfaringer og
kontakter rigere. Forude ventede nu slutspurten på museets udstilling, der sine steder ville få en noget anderledes drejning, end oprindeligt tænkt, ovenpå vores rejse. Men den del kan man læse om i en
anden af årsberetningens artikler.
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