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Narsaq i billeder 
 

 

Tirsdag 3. maj 
Mellemlanding i Sønder Strøm-
fjord 
 
Vi tager fra Kastrup tirsdag 3. maj 
kl. 9.00 mod Narsaq med mellem-
landing i 
Sønder Strømfjord og Narsarsuaq. 
Kl. 17 lokal tid er vi indkvarteret i 
vacantboligen, der ligger højt op ad 
fjeldet. Vi har en fantastisk udsigt. 

 

Onsdag 4. maj 
Møder vores værter Karen og 
Bodil 
 
Vitus og Karen kører os rundt i 
Narsaq. Vi besøger blandt andet en 
workshop, som fungerer som be-
skæftigelsesprojekt. Her arbejder 
man i sten og ben. De kreerer 
blandt andet halskæder og tupilak-
ker. 

 

Udsigt over Narsaq 

 

Torsdag 5. maj 
Rundt på kommunale institutio-
ner med Bodil 
 
Vi besøger blandt andet et børne-
hjem og et seniorcenter. Seniorcen-
terets centrale placering gør at, be-
boerne kan følge med i byens liv og 
få en snak med folk, der skal hand-
le i Brugsen eller på Brættet. 
 
Beboer på seniorcenteret og Eva 
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Fredag 6. maj 
Nordboplads i Narsaq 
 
Vi besøger en gammel nordboplads 
i udkanten af Narsaq. Pladsen har 
været beboet af Erik den Røde, 
inden han etablerede bopladsen 
Brattahild længere inde i fjorden 
ved Qassiarsuk. 
 
Eva og Avaraq 

 

Fredag 6. maj 
Butik fra 1928  
 
Vi bliver vist rundt på Narsaq mu-
seum, som blandt andet består af en 
lille butik fra 1928. Vi besøgte også 
Henrik Lunds hus. 
 
Henrik Lund var præst og digter. 

Han har blandt andet skrevet 

Grønlands nationalsang Nunarput.  

 

Martin 

 

Lørdag 7. maj 
Vi nyder lokalområdet 
 
Først løber Martin med byens løbe-
hold. Senere på eftermiddagen går 
vi en tur ned til den lille havn vest 
for byen. Her ligger mange små 
både, som bruges af de lokale fri-
tidsfiskere. 
 
Gammel havn for fritidsfiskere   
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Søndag 8. maj 
Isbjerg i sigte 
 
Vi sejler fra Narsaq mod Qaqortoq.  
Turen tager godt 45 minutter. På 
turen ser vi flere store isbjerge. Vi 
har en aftale om overnatning på 
Qaqortoq Hostel. 
 
Hostel ejes og bestyres af Heidi 

Larsen, som altid er god for en 

snak. 

 

Søndag 8. maj 
Den gamle bydel 
 
Det gamle torv i Qaqortoq med 
mindebrønden i midten. I baggrun-
den ses den moderne Gertrud Rasks 
Kirke.   
 
Qaqortoq er Sydgrønlands største 

by med godt 3.500 indbyggere. 

 

Mandag 9. maj 
Besøg på Great Greenland 
 
Vi fik arrangeret en rundvisning på 
Great Greenland. Her fulgte vi sæl-
skindenes vej gennem produktio-
nen fra de ”rå” skind gennem rens-
ning og blødgøring over tørring til 
opskæring og syning. En proces på 
4 til 5 uger. 
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Mandag 9. maj
Besøg på Dumpen
 
Leif fra Teknisk Forvaltning tager 
os med ud på Dumpen. 
vares alt affald, som ikke kan 
brændes, inden det transporteres 
til Danmark. 
olie- og kemikalieaffald.

Tirsdag 10. m
 
Vi er inviteret til frokost med 
grønlandske specialiteter på rå
huset i Narsaq. Her får vi blandt 
andet mattak  (narhvalspæk), tø
ret torsk, hval og ammassættere).

 

Tirsdag 10. maj
Pigerne i kantinen
 
De tre kvinder i kantinen, 
tilberedte de 
teter.  De er søde og lattermilde.
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vares alt affald, som ikke kan 
brændes, inden det transporteres 
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og kemikalieaffald. 

Tirsdag 10. maj 
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rønlandske specialiteter på råd-

huset i Narsaq. Her får vi blandt 
mattak  (narhvalspæk), tør-

ret torsk, hval og ammassættere). 

Tirsdag 10. maj 
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De tre kvinder i kantinen, som 
tilberedte de grønlandske speciali-

De er søde og lattermilde. 
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Onsdag 11. maj 
Besøg i Dyrnæsset 
 
Cirka fem km uden for Narsaq lig-
ger Dyrenæsset, hvor Sofus har 
godt 600 får. Dagen før havde fåre-
ne læmmet 25 lam og i dag 12 lam.  
Fårene er kun i stalden under læm-
ningen. 

 

Torsdag 12. maj 
Indlandsisen 
 
Vi sejler fra Narsaq mod vest i en 
halv time for at komme til ind-
landsisen. Vi kan mærke, at luften 
bliver koldere, jo tættere vi kom-
mer på den store ismasse.  
 
Eva og Karen (vært) 

 

Torsdag 12. maj 
Fiskene vil ikke lege 
 
Ikke så langt fra indlandsisen bliver 
vi udstyret med fiskestænger. Der 
skulle være mange torsk i området, 
siger skipperen. Vi fanger desværre 
ikke noget og brættet har udsolgt, 
så aftensmaden må købes i den 
lokale dagligvarebutik. 
 
Martin 

 

 

 



Narsaq maj 2011 

Af Eva B. & Martin M.   6

 

 

Fredag 13. maj 
Dumpen 
 
Teknisk chef Stefan kører os ud til 
Dumpen. I Narsaq komprimerer 
man dagrenovation og sender det til 
Qaqortoq til forbrænding. Farligt 
affald sendes til Danmark. Man 
arbejder på at få en aftale i hus om 
jernskrot. 

 

Fredag 13. maj 
Lokal Agenda 21 
 
I bygningen A21 holder Bolette til. 
Hun er forebyggelseskonsulent, 
men arbejder også med inddragelse 
af borgerne i miljø. Centeret har til 
huse i det gamle elværk. På første 
sal er der udstillinger, cafemiljø og 
læsehjørne.  I underetagen er der 
kontorer og lager for genbrugstøj. 

 

Lørdag 14. maj 
Landkrabberne trodser vejret  
 
Til trods for nattens senvejr sejler 
Ole M. os ud til Qassiarsuk, Brat-
tahlid. Det er her, Erik den Røde 
slog sig ned i år 986. 
 
Eva 
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Lørdag 14. maj 
Leif den lykkelige 
 
Til ære for 1000 året for grundlæg-
gelsen af Trondheim og Leif den 
Lykkelige blev denne statue rejst. 
Den er en kopi af en statue, som 
blev fremstillet i forbindelse med 
Verdensudstillingen i Seattle i 
1962. 
Statuen står på Erik den Rødes 
land, fantastisk landskab med nord-
boruiner. 
 
Eva og Martin 

 

Søndag 15. maj 
På sæljagt 
 
Ole M. sejler os ud til Qassimiut 
for at skyde sæler. Sælerne for-
svandt klogeligt, da geværet kom 
frem. I stedet kom vi hjem med to 
friskfangede torsk.   
 
Martin 

 

Søndag 15. maj 
Bygdens kirke 
 
Vi besøger bygden Qassimiuts kir-
ke. Ole har stor kendskab til kirker, 
da hans far var præst. 
 
Eva og Ole M. 
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Brættet, hvor man køber friske fisk, har åben
dagligvarebutikker i Narsaq samt et par mindre kioske. 
Souvenir kan blandt andet købes på museet A34,
Sejlrute mellem Narsaq og Qaqortoq: fra Narsaq fredag kl. 12
13. Pris 300 kr. pr. vej.  
Turistsæsonen fra midt juni til september. Uden for turistperioden kan det være svært at arrangere 
udflugter. 
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Mandag 16. maj
Hvor kommer drikkevandet fra?
 
Den sidste dag besøger vi Narsaq
hospital og vandværk. I Narsaq 
benytter man overfladevand fra 
elvene. Råvandet tilsættes klor, 
soda og kalk
forbrugerne.
 
Det lokale vandværk

Vacantboligen nr. 1458 

Praktiske oplysninger 

Brættet, hvor man køber friske fisk, har åbent alle hverdage og lørdag, når der er fisk. Der er to 
dagligvarebutikker i Narsaq samt et par mindre kioske.  

landt andet købes på museet A34, i Workshoppen og i butik
Sejlrute mellem Narsaq og Qaqortoq: fra Narsaq fredag kl. 12 og retur fra Qaqortoq søndag kl. 

Turistsæsonen fra midt juni til september. Uden for turistperioden kan det være svært at arrangere 
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Mandag 16. maj 
Hvor kommer drikkevandet fra? 

Den sidste dag besøger vi Narsaqs 
al og vandværk. I Narsaq 

benytter man overfladevand fra 
elvene. Råvandet tilsættes klor, 
soda og kalk, inden det ledes ud til 
forbrugerne. 

Det lokale vandværk 

 

 

hverdage og lørdag, når der er fisk. Der er to 

i Workshoppen og i butikken Puis.  
retur fra Qaqortoq søndag kl. 

Turistsæsonen fra midt juni til september. Uden for turistperioden kan det være svært at arrangere 


