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FORORD
I efteråret 2020 oplevede jeg Tasiilaq, da jeg i lidt over tre måneder boede i et af
byens farverige træhuse. Herfra havde jeg udsigt over næsten hele den kuperede
by, den dybe fjord og de spidse omkringliggende fjelde. Af stierne ud af byen har
jeg gået ture, og en enkelt gang har jeg gledet hen over sneen på en hundeslæde
trukket af en flok ivrige hunde. I fjeldene har jeg vandret. På Sermilikfjorden har
jeg været på sæljagt tidligt om morgenen, mens solen stod op. Jeg har sejlet
mellem isskosser og enorme isbjerge, som skyder op af vandet og langsomt
bevæger sig ud i havet. Her flyder de rundt, indtil bølgerne udhuler dem nedefra,
og de falder ned i havets dyb. I Danmarksstrædet har jeg sejlet blandt pukkelhvaler og set dem springe over vandoverfladen. Her oplevede jeg en hvalfangst
fra en fangers båd. Jeg så hvordan, østgrønlandske fangere samarbejdede om at
nedlægge en sildepisker med rifler og harpuner. I byen mødte jeg de lokale
indbyggere på gaden, i butikkerne, i hallen, på deres arbejde og i deres hjem.
Disse møder gav anledning til mange samtaler om livet i Tasiilaq på godt og ondt.
Det gode liv har været ledende i udarbejdelsen af denne bog. Bogen har fået
navnet ’Ajunngilanga’, fordi den er baseret på spørgsmålet: “Hvad er det gode liv i
Tasiilaq?” Otte lokale indbyggeres svar på dette samt billeder taget af dem og mig,
udgør denne bog. Tak til Hjælmar, Niels og Miriam, Kristian, Karen og Ole,
Evardine og Line, som har taget sig tid til at forklare og fortælle om livet i Tasiilaq.
De har gavmildt delt ud af deres oplevelser og tanker og gjort mig klogere på,
hvad det gode liv i Tasiilaq kan være.

Tak for tiden. Tak for ordene.
Tak for at dele. Qujanaq.

Lærke Marie Kjeldgaard Futtrup.
Ansat som studiepraktikant ved NGO'en
Sustainable Now i efteråret 2020 i
forbindelse med kandidatuddannelsen
Human Security ved Aarhus Universitet
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KRISTIAN

"Jeg er østgrønlænder helt inde i hjertet"
Kristian er født i en bygd på øen Skjoldungen, som ligger 300 km sydvest for
Tasiilaq. Her boede han de første 11 år af sit liv sammen med sin mor og bedsteforældre. Kristians far er dansker, og da han mødte Kristians mor på Skjoldungen, ønskede han at tage hende med til Danmark, men det tillod Kristians
bedstefar ikke. Kristian voksede derfor op som et faderløst barn. Bedstefaren var
en dygtig fanger, og uanset vind og vejr tog han på fangst. Det betød, at familien
aldrig manglede mad. Det var familiens ønske, at Kristian også skulle blive fanger,
og da Kristian var ganske ung, fremstillede bedstefaren en lille harpun til ham,
som han hurtigt blev dygtig til at bruge. Kristian voksede op i en østgrønlandsk
fangerfamilie, hvor der blev sejlet i kajak og umiaq (konebåd). Det var først i
60’erne, at hans familie fik en motordrevet båd.

"Jeg er så gammel, at jeg har nået at være en
rigtig grønlænder, der har sejlet i kajak og umiak.
Og det er jeg glad for."
- Kristian
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I midt 60’erne blev det fra den danske regerings side besluttet, at flere grønlandske
bygder skulle nedlægges, fordi man ønskede at samle befolkningen på færre og
større bosteder. Årsagen var, at der var for høje omkostninger ved at forsyne
mindre bygder og bosteder med varer. Kristians fødebygd var én blandt mange
bygder, der blev nedlagt. Dette indebar, at Kristian og hans familie måtte flytte til
Tasiilaq. Selvom Kristian havde lært at sejle og fange i bygden, ønskede han ikke at
være fanger. Han ville gerne være politibetjent og blev det i en alder af 19 år. Senere
blev han videreuddannet til stationsleder.

"Min bedstemor sagde, at jeg skulle blive fanger, men det ville
jeg ikke. Så sagde hun, at jeg skulle blive handelsforvalter, men
det ville jeg heller ikke. Jeg ville ud og rejse, læse og lære.
Og jeg ville blive til noget."
- Kristian
Kristian har boet såvel i Danmark som flere steder i Grønland i forbindelse med
skoleophold og uddannelse. Da han i 1980 kom tilbage til Tasiilaq som nyuddannet
politibetjent, havde han en tydelig følelse af, at Østgrønland blev glemt, undertrykt
og holdt nede af Vestgrønland. Dengang kæmpede Kristian for at skabe fokus på de
problemer, der var i Østgrønland. I dag synes han, at der er opmærksomhed på de
sociale problemer i Østgrønland, men det tog mange år, før det skete. Kristian har
desuden kæmpet for at skabe arbejdspladser i byen. Han synes, det er vigtigt at
gøre noget for byen, og at man som indbygger i Tasiilaq endda har pligt til det.
Kristian har også engageret sig meget i foreningslivet i Tasiilaq, og i 22 år var han
formand for byens skiklub A-73. Alle weekender brugte han foran skiliften. Der har
gennem tiden været flere grønlandsmestre i alpint skiløb fra Tasiilaq, og det er
Kristian stolt af. Da Kristian var formand tiltrak skiliften mange børn og voksne fra
byen, og det var vigtigt for Kristian at skabe et samlingspunkt for lokalbefolkningen.
Kristian er stolt af at være østgrønlænder, men han har flere gange følt, at der er
blevet talt nedladende om østgrønlændere. Han ved, at de unge østgrønlændere
også føler, at de bliver stigmatiseret af vestgrønlænderne. Derfor tror han, at det for
nogle unge er vigtigt at få en uddannelse og derved bevise, at de er mere værd end
vestgrønlændernes forestilling om dem. Kristian er stolt af de unge fra byen, som
tager til Danmark for at få gode uddannelser.
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”Jeg hører hjemme i Østgrønland.
Her har jeg hus. Her har jeg båd.
Her har jeg det godt."
- Kristian

Kristians barnebarn er en af de unge fra Tasiilaq, som bor og studerer i Danmark.
De to snakker ofte sammen, og Kristian håber, at barnebarnet en dag vender
tilbage til Tasiilaq, men først når han har rejst og oplevet flere destinationer i
verden. Det er hans ønske, at alle de unge, der rejser fra Tasiilaq, vil vende tilbage,
arbejde og bo i byen, men han ved, at det kan være en udfordring, da byen
mangler arbejdspladser og særligt arbejdspladser til højtuddannede.

"Der er mange utrolig dygtige østgrønlændere, der bor her.
Der bliver flere og flere. Det er jeg stolt af."
- Kristian

Selvom Kristian ikke fulgte familiens ønske og blev fanger, elsker han at sejle og
være fanger i sin fritid. Hjemme i hans stue hænger tanden fra en narhval, som
han selv har fanget. Kristian beskriver sig selv og østgrønlænderne som naturfolk,
hvilket ifølge ham betyder, at man elsker at være i naturen, respekterer den og
lever af dens gaver. Naturfolk kan forstå naturen, som både kan være voldsom og
dejlig og et sted midt imellem. Når man er på vandet, skal man kunne forudsige
forandringer i vejret og vide hvornår, man skal sejle hjem. Kristian er utrolig glad
for sin båd, og hver sommer sejler han til Skjoldungen og besøger sin fødebygd.
Tidligere har han også haft hundeslæde og 13 hunde. I dag har han en snescooter
og fortæller, at naturfolk godt kan være moderne, sejle i motorbåde og køre på
snescooter.
Det østgrønlandske samfund har ændret sig meget i løbet af Kristians levetid.
Kristian synes, at udviklingen har været voldsom, men han har ikke haft svært
ved at omstille sig. Østgrønlænderne har altid tilpasset sig, og derfor synes
Kristian, at forandringer er fantastiske. Ifølge Kristian skete den største forandring i 1979, da Grønland fik hjemmestyre i rigsfællesskabet med Danmark.
Dengang var han stolt, og han syntes, at hjemmestyret var et bevis på, at
grønlænderne selv kunne styre deres land. I dag har Kristian et ønske om, at
Østgrønland skal løsrive sig fra Vestgrønland og bevise, at den østlige del af
landet er mindst lige så meget værd som den vestlige del. Ved at skabe
arbejdspladser tror Kristian, at man kan udnytte de mange muligheder, der er i
Østgrønland og skabe flere hensigtsmæssige forandringer.
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Kristian kan ikke forestille sig at flytte fra Østgrønland, hvor han bor med sin
elskede kone, selvom en stor del af hans familie bor i Danmark. Familien er vigtig
for Kristian, og han besøger den ofte. Kristians far lever stadig og bor i Danmark.
Selvom Kristian voksede op uden ham, har hans far altid sørget godt for Kristian.
Da Kristian var barn, sendte hans far hver sommer tøj, dyner, legetøj, fiskegrej og
alt muligt andet til Østgrønland. De to mødte hinanden første gang, da Kristian
var 14 år, og i årene efter har de besøgt hinanden i Danmark og Østgrønland. For
få år siden blev det muligt at få papir på deres forhold som far og søn. Kristian er
biologisk halvt dansk og halvt østgrønlandsk, men han siger selv, at han er
østgrønlænder helt inde i hjertet.

AJUNNGILANGA

Side 7

NIELS & MIRIAM

"Østgrønlænderne har lært os at leve her"
Niels og Miriam er færinger, men hvor Niels er født og opvokset på Færøerne, er
Miriam født og opvokset i Vestgrønland. I år 2002 flyttede de til Tasiilaq områdets
største bygd, Kuummiut, med deres tre små børn, fordi de ønskede at bo i et lille
samfund omgivet af storslået natur. Parret kommer fra kristne menigheder i
Nuuk og på Færøerne, og de havde et ønske om at bo et sted i Grønland, hvor der
i forvejen ikke var etableret en frikirke. I bygden har deres børn leget og boltret
sig i sneen, kørt på hundeslæde, spillet fodbold på isen, været kreative og opfindsomme. Niels og Miriam synes, det er positivt, at deres børn voksede op i et trygt
og lille samfund, hvor de i høj grad har opholdt sig udendørs sammen med
bygdens andre børn, og hvor de har lært meget om naturen. I dag bor parrets
børn på Færøerne, mens de selv bor i Tasiilaq. Niels arbejder på elværket og
Miriam arbejder på elevhjemmet, hvor alle børn og unge fra bygderne bor, når de
flytter til Tasiilaq for at færdiggøre folkeskolen.
Det var vigtigt for Niels og Miriam at lære både sproget og kulturen, da de flyttede
til Østgrønland, fordi uden kendskab til disse er det svært at leve og bo i en
østgrønlandsk bygd. Det østgrønlandske sprog er svært at lære og forstå, men
Niels og Miriam har gjort sig meget umage og brugt mange år på at lære det. Når
man forstår kulturen og sproget, kan man lære meget af de lokale om blandt
andet jagt og fiskeri. For Niels var det vigtigt at lære stednavne i naturen og om
årets gang, fordi han på den måde erfarede, hvilke fisk som skal fanges hvor og
hvornår. Hvis man f.eks. ikke ved på hvilket tidspunkt og i hvilken bugt der skal
fiskes ørreder, så er man ikke bekendt med den lokale rytme. Niels og Miriam har
lært meget af de lokale indbyggere, og de blev en del af samfundet, fordi de lærte
sproget og kulturen. Særligt har de lært meget om naturen af østgrønlænderne,
som forstår og kan gennemskue lokale forhold.

"Det var vigtigt for os at lære sproget og kulturen
og kende familierne for at blive en del af samfundet
og ikke en parallel del af det."
- Miriam
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Niels og Miriam lærte løbende om de normer og traditioner, som eksisterede i
bygden, men Miriam husker særligt en enkelt episode, hvor hun blev flov over
ikke at kende normerne. En forårsdag var familien sejlet ud for at fange
ammasetter og havde forinden pakket båden, så de kunne tilberede de friskfangede fisk ude i naturen. Da de havde fanget ammasetterne, sejlede de ind til
stranden og kogte fiskene i en lille gryde. Først kom der én båd forbi og sejlede
ind til stranden, hvor familien sad og spiste, og derefter kom en anden båd til.
Den dag havde parret kun medbragt en lille gryde, da de troede, at de kun skulle
tilberede mad til deres egen familie. Men i Østgrønland er det normen, at når
man ser mennesker, der tilbereder mad på stranden, så sejler man ind til dem og
spiser med. Efter den oplevelse har Miriam altid husket at tage den største gryde
med, når der skal fanges ammasetter, fordi hun ikke vil risikere at stå i en
lignende situation, hvor familien ikke kan tilbyde mad til dem, der sejler forbi.
Niels og Miriam har sidenhen selv oplevet, at de er blevet vinket ind til stranden,
når de har været ude at sejle, for at spise friskfanget fisk eller sæl. Parret elsker
traditionen med at spise sammen ude i naturen, om det er på isen om vinteren
eller på stranden om foråret.

Billedet er af Niels og Miriams tre børn, der fanger ammasetter.
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"Selvom vi havde en lille indtægt, havde
vi et godt liv i bygden. Vi havde en båd,
som gav os mulighed for at være i
naturen, fiske og fange."
- Niels

Parret elsker grønlandsk mad. De er selvforsynende med kød og fisk og køber
kun grøntsager og andet tilbehør fra butikken. I deres hjem i Tasiilaq har de
tre frysere, så de har god plads til laks, ørred, hellefisk, rødfisk, havkat,
ammasetter, torsk, sæl og fugle. Det er en stor glæde for dem at have fryseren
fyldt med mad, som de selv har fanget. Da familien boede i Kuummiut var
det nødvendigt, at de var selvforsynende, fordi Miriam var studerende, og
Niels ikke havde fast arbejde. Indtægten var derfor lille, men familien kunne
godt klare sig, og de nød at tage ud i naturen for derefter at vende hjem og
fylde fryseren med frisk fisk. I Kuummiut spurgte deres børn aldrig, hvad de
skulle have at spise, men derimod hvilken slags fisk de skulle have at spise
Niels og Miriam fisker og fanger, fordi de elsker det, og for dem kan det
sammenlignes med en sport at skyde fugle. Et år fik Miriam ikke blomster af
Niels på sin fødselsdag, men derimod fire pakker patroner. Det var en gave,
som hun var meget tilfreds med. Parret elsker at sejle mellem øerne om
efteråret, mens sneen stille daler, skyde fugle og sæler og lede efter
drivtømmer, mens de er langt væk fra mobiltelefoner og kontakt til
omverdenen. De elsker følelsen af at være helt alene i den storslåede natur.
Den følelse får de både, når de sejler i fjordene, og når de kører ud i fjeldene
på snescooter.

Billedet er af Niels, Miriam og deres tre børn fra tiden i bygden,
Kuummiut
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I Kuummiut havde familien hundeslæde og ti slædehunde. De holdt af at køre på
hundeslæde og børnene elskede særligt hundehvalpene. Da parrets to piger var
små, sad de ofte i flere timer og kælede og snakkede med hvalpene. Niels syntes,
det var spændende at træne hundene, køre med turister eller køre på lange ture
med bygdens andre hundeslædeførere. Udover hundeslædekørsel var fiskeri,
fangst, bærplukning og sejlads også for hele familien. Der var tid til at være
sammen som familie, og weekenderne bød på mange teltture og udflugter på
isen. I bygden skete der ikke så meget, hvilket gjorde at hverdagen var langsom og
rolig, og det var ikke nødvendigt at køre børnene til forskellige aktiviteter, som
familien oplevede, da de i nogle år boede på Færøerne. I bygden kunne børnene
selv gå til og fra skole og besøge deres venner.
Hverken i Kuummiut eller i Tasiilaq har parret følt sig ensomme, selvom de i
starten var fremmede for lokalbefolkningen. Da de flyttede til bygden, blev de
inviteret med til kaffemik, og Niels blev hurtigt inviteret med på hundeslædeture,
fisketure og jagtture. De oplevede, hvordan man i bygden er afhængige af hinanden, tager sig af hinanden, holder øje med hinanden og hjælper hinanden. Hvis
der var en storm på vej, hjalp man hinanden med at få bådene op af vandet, og da
Niels en dag var ude for, at hans båd var ved at synke, stod der fem mand på
spring for at redde den.

Billedet er af Niels og børnene med deres slæde og hunde.
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"Vi elsker, at der her er gode muligheder for at være
alene i naturen. Men vi elsker også at have gæster
og være sammen med vores venner."
- Miriam

Da parret boede i bygden, oplevede de det gode sammenhold, som blandt andet
kom til udtryk når bygdens fodboldhold, K-64, sejlede til Tasiilaq for at spille
fodbold. Et år vandt klubben det østgrønlandske mesterskabet og når det sker, er
der tradition for, at alle jollerne skyder med deres rifler, når de kommer tilbage til
bygden. Niels og parrets søn var med i Tasiilaq det år, mens Miriam var blevet
tilbage i bygden sammen med parrets to piger. Hun husker tydeligt hvordan
hende og pigerne løb ned til havnen for at hilse på vinderne. Niels og Miriam
synes, at et godt foreningsliv giver et godt sammenhold, hvilket er vigtigt både i
Kuummiut og Tasiilaq.
I Kuummiut fik familien mange gode venner. Miriam fik en særlig veninde i sin
nabo, som kommer fra den østgrønlandske bygd, Sermiligaaq. Hverken Miriam
eller hendes nabo havde andet familie i bygden end deres mænd og børn, og
derfor besluttede de, at de skulle være søstre. Niels og Miriam sejler ofte til
Kuummiut og besøger deres venner der, men mange af deres venner fra bygden
bor i dag også i Tasiilaq, og parret elsker at mødes med dem og snakke om tiden
Kuummuit. Det er vigtigt for parret at have venner omkring sig, og de holder
meget af østgrønlænderne, som har lært dem rigtig meget om livet og naturen.

"Her bor vores venner. Her er der stille og roligt.
Det er let at sejle og de store fjorde og den
uberørte natur er lig med frihed."
- Niels
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HJÆLMAR

"Sport betyder alt for mig"
Hjælmar er født og opvokset i Tasiilaq. Han er i midt trediverne, og for tiden bor
han i en lejlighed sammen med sin mor. I lejligheden ved siden af bor hans
mormor, som han ofte besøger. De to har et særligt forhold og Hjælmars mormor
elsker ham meget højt. Hjælmar har altid elsket at fiske og gerne indtil sent om
aftenen, hvilket bekymrede hans mormor, da han var yngre. Da han blev voksen
og begyndte at drikke alkohol, blev hans mormor igen bekymret for sit barnebarn. Hjlæmar ønkser at holde sig ædru, blandt andet på grund af relationen til
mormoren. En stor del af hans familie bor i Tasiilaq, men flere af hans fætre og
kusiner er flyttet fra byen for at få uddannelser. Hjælmar selv har ingen uddannelse, men han vil gerne uddanne sig. Det er særligt Hjælmars mor, der
ønsker, at han skal få sig en uddannelse, og som den ældste blandt sine fætre og
kusiner, ønsker han også at være et godt forbillede ved at tage en uddannelse.

”Jeg skal tage mig en uddannelse inden jeg bliver
alt for gammel. Men det er aldrig for sent, siger de.
Jeg skal bare tage mig en uddannelse."
- Hjælmar
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Hjælmar har boet næsten hele sit liv i Tasiilaq, men i to år boede han i hovedstaden Nuuk. Sammenligner man de to byer, er de meget forskellige. Tasiilaq er
en lille by, og Hjælmar er glad for at bo her, hvor han oplever, at folk hjælper
hinanden, og hvor der er stor opbakning, når der er arrangementer i byen. Et af
de arrangementer, som hvert år finder sted i Tasiilaq, er fejringen af Grønlands
nationaldag. Dagen fejres d. 21. juni ved, at folkene i Tasiilaq samles til sang,
musik, spisning og trommedans. Hjælmar ved, at der i Nuuk arrangeres langt
flere arrangementer, aktiviteter og ligeledes at der findes adskillige flere
faciliteter til dette end i Tasiilaq. Ifølge Hjælmar nøjes man i Tasiilaq med det,
man har, som blandt andet omfatter forsamlingshuset, ungdomskulturhuset,
kunstgræsbanen til fodbold og ikke mindst hallen. Hallen er særlig vigtig for
Hjælmar, og her tilbringer han hver uge adskillige timer. I hallen har han arbejdet
både i det tidligere cafeteria og på kontoret. I dag besøger han den primært, når
han skal spille indendørs fodbold og badminton.
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Om sommeren spiller Hjælmar fodbold på byens kunstgræsbane, som også er
stedet, hvor der hvert år afholdes Østgrønlandsmesterskab. Mesterskabet
strækker sig over flere dage, og der kommer spillere og tilskuere fra de
omkringliggende bygder, når både børn, kvinder og mænd spiller om titlen som
Østgrønlandske mestre. Omkring fodboldbanen er der en naturlig tribune, og her
sidder folk fra bygderne og byen i klynger og hepper på hver deres hold. Særligt
på finaledagen er der mange mennesker tilstede, som ønsker, at netop deres hold
vinder. I sommeren 2020 kunne Tasiilaqs fodboldklub A.T.A fejre 60-års
jubilæum, men klubben fejrede også at alle hold fra Tasiilaq vandt guld til
Østgrønlandsmesterskabet. Hjælmar spillede på byens oldboyshold, og han kan
tydeligt huske finalekampen, som blev afsluttet ved straffespark. Da det sidste
mål blev scoret, og Hjælmars hold have vundet kampen, følte han, at hele
tribunen eksploderede, og han kunne høre lyden af bilhorn og jublende tilskuere,
som løb ind til spillerne på banen og råbte: “A.T.A.!” Da alle hold havde spillet
deres sidste kamp, blev det fejret med fyrværkeri og fest.

”Fodbold er meget stort i Tasiilaq, og der er næsten altid børn
eller voksne, der spiller på fodboldbanerne. Da jeg var barn,
spillede jeg fodbold på fjorden, når der kom is. Det var sjovt og
ikke farligt, for isen bliver tyk."
- Hjælmar
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Når et hold vinder Østgrønlandsmesterskaberne går de videre til Grønlandsmesterskaberne, som afholdes i Vestgrønland eller Sydgrønland. Det er dog ikke
hvert år, at et hold fra Østgrønland er repræsenteret til Grønlandsmesterskabet,
fordi det er dyrt for klubberne at betale flybilletter til et helt hold. I Tasiilaq
forsøger A.T.A at samle penge ind ved at få sponsorater fra byens selvstændige og
kommunen. Derudover arrangerer klubben bingo i forsamlingshuset, og lader
overskuddet gå til f.eks. flybilletter.
Selvom flybilletterne til både Sydgrønland og Vestgrønland er dyre, har Hjælmar
haft gode sportsoplevelser flere steder i Grønland. Han har deltaget i flere
fodbold-, volleyball-, og badmintonturneringer både som spiller og som træner.
Hjælmar spiller ikke længere volleyball, fordi der ikke er nok spillere i byen til at
danne et hold. De spillere, som Hjælmar tidligere spillede med, er rejst fra byen
på grund af uddannelse, arbejde eller af andre årsager. Han spiller stadig
badminton, og er i dag formand for byens badmintonklub. Hjælmar vil gerne
træne både børn og voksne, men desværre er interessen for badminton i Tasiilaq
ikke særlig stor. Da Hjælmar begyndte at spille badminton tilbage i år 2013 var alle
hallens baner fyldt, men i dag er der kun en til to baner i brug, når spillerne to
gange om ugen mødes til træning i hallen. Hjælmar håber, at flere fra byen har
lyst til at spille både volleyball og badminton, og særligt ønsker han, at byens
unge vil spille, så de kan få samme gode sportsoplevelser, som Hjælmar har haft.
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”Det betyder meget at repræsentere sin by.
Vi bor jo langt væk fra Sydgrønland og
Vestgrønland. Det betyder også meget at få
medaljer. Medaljerne er det vigtigste for mig.
Jeg vil gerne blive grønlandsmester i enten
fodbold eller volleyball.
Det er min drøm."
- Hjælmar

KAREN & OLE
"Vi har det godt her"

Karen og Ole er begge fra Vestgrønland, og som nyuddannet politibetjent havde
Ole et ønske om at arbejde enten i Sydgrønland eller Vestgrønland, men efter en
samtale på politimesterens kontor lod han sig overtale til flytte til Østgrønland.
Den mundtlige aftale lød, at efter to års arbejde i Tasiilaq kunne han frit vælge,
hvor i Grønland han ville arbejde og bo. De to år blev dog til flere, og Karen og Ole
har boet i Tasiilaq siden de flyttede til byen i 1986. I 1987 fik parret en søn, som er
opvokset her og har gået på byens skole.

"Vi kan ikke undvære at sejle i weekender, når der er godt vejr.
Vi tager altid ud og skyder sæler eller andet. Nogle gange
overnatter vi i båden et sted inde i fjorden."
- Ole

Kun et par år efter at Karen og Ole flyttede til Tasiilaq købte de en båd. De er
utrolig glade for at eje en båd, da de elsker at sejle og opleve den storslåede natur
omkring Tasiilaq. Naturen giver gode og smukke oplevelser, men også mulighed
for at samle vinterforråd. Selvom der kan være mange store dønninger på havet i
Danmarksstrædet, så er de omkringliggende fjorde ofte rolige, hvilket giver gode
betingelser for fangst og sejlads. Karen og Ole har altid haft deres søn med på
sejlturene, da han var barn, fordi det har været vigtigt for dem, at han lærte om og
oplevede naturen. Karen og Ole har også sejlet meget med deres venner og synes,
det er hyggeligt, når man er flere afsted sammen. De nyder stadig weekendture
med deres venner, hvor de tager på jagt og fangst i løbet af dagen og overnatter i
båden om natten.

"For vores vedkommende er det vigtigt at
komme ud i naturen. Ud at sejle eller gå.
Det er på grund af naturen, vi trives"
- Ole
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Ole bruger også naturen som et rum, hvor han kan være alene og lade op. Om
vinteren tager han på rypejagt på ski i fjeldene. Han elsker det og holder konstant
øje med vejret fra sit vindue, for at se hvornår vejret er godt og klart nok til jagt.
Han tager dels på jagt for selve jagtens skyld, og dels fordi han nyder at være
alene og have mulighed for refleksion. Han siger, at han finder ro, når han går i
fjeldene. I Tasiilaq er der mange muligheder for jagt og særligt om vinteren, når
fjorden fryser til, og man kan krydse den til fods. Det er forholdsvis let for
folkene i Tasiilaq at opnå følelsen af at være alene ude i fjeldene langt væk fra
resten af byens befolkning, fordi de høje fjelde omkranser byen. Men byen
rummer også muligheder for socialt samvær.
Karen og Ole har som frivillige i byens skiklub A-73 arbejdet for at styrke det
sociale miljø i Tasiilaq. Parrets søn kørte slalom, da han var barn, og det var
primært forældre, der hjalp til ved skiklubbens arrangementer, som fandt sted
næsten hver weekend i sæsonen. Forældrene fremstillede og solgte deres
bagværk samt kaffe, te, kakao, sodavand og pølser ved skiliften. Overskuddet gik
til A-73, og på den måde blev der samlet penge ind til klubben. Skiliften tiltrak
mange mennesker, hvad end folk kom for selv at stå på ski, få lidt mad og drikke
eller bare tage del i det sociale og betragte andre stå på ski. For nogle år tilbage
var der ikke nok sne til, at skiliften kunne holde åbent. Det betød at også
skiklubben måtte lukke. Man har de seneste år forsøgt at reetablere skiklubben,
men ifølge Karen og Ole er det ikke rigtig lykkedes at skabe det samme sociale
samlingssted, som parret oplevede, da deres søn var medlem af A-73.
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" Jeg tror, jeg har byens mest brugte grill. Det er
sådan en lille støbejernsgrill. Den er ikke særlig
stor, men når der var arrangementer ved
skiliften, så stod jeg for at grille pølser."
- Ole
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Tasiilaq er smuk, når den hvide sne dækker jorden, og der bliver kælket i byen,
kørt hundeslæde og stået på ski. Når sneen smelter, kommer jorden, men også alt
det affald, som har været gemt under sneen, til syne. De arktiske storme kan
blæse meget affald rundt i byen og sammen med det, der bliver smidt i byen,
fremkommer der meget affald i løbet af vinteren. Karen og Ole synes, der er flere
grunde til, at det er vigtigt at indsamle byens affald. Naturen er smuk i Tasiilaq, og
det er betagende at kigge ud over havet og at gå ture i fjeldene, men det skal også
være pænt i byens gader. Parret synes, at man skal passe på naturen og bevare
den, fordi den også skal være til glæde og gavn for næste generationer. Det
vigtigste ved at der samles affald, synes de dog er fællesskabet og samværet.
Lokaludvalget i Tasiilaq, som Ole er en del af, arrangerer fælles oprydning af byen
tre gange om året, og der er altid høj deltagelse af byens borgere.
Inden lokaludvalget arrangerede fælles oprydning i byen, inviterede Karen og Ole
alle husstande i deres gade til oprydning af denne. De skrev små sedler, som de
afleverede til hvert hus. På sedlen stod der, hvor og hvornår oprydningen ville
finde sted. Parret var dengang spændte på, om nogen mon overhovedet ville
dukke op, men de blev positivt overrasket, for der kom mange beboere. Efter
oprydningen af gaden blev der serveret pølser og sodavand, som parret havde
fået sponsoreret. Oprydningen var ikke kun en succes fordi, der blev samlet
affald, men også fordi alle oplevede fællesskab og samvær. Oprydningen gav
mulighed for, at gadens beboere kunne mødes om et fælles projekt. Et fælles
projekt gør, at man snakker sammen på en anden måde, og lærer hinanden bedre
at kende.

"Vi har pligt til at samle skrald i vores by. Det er vores by
og derfor har vi alle et ansvar for at passe på den."
- Karen
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Udover oprydning af byen arrangerer lokaludvalget også fællesspisning i hallen
for hele byen. Fællesspisningerne er meget populære og tiltrækker 300-400
mennesker. Derfor har man forsøgt at dele det op således, at børnene spiser
sammen om eftermiddagen, og de voksne spiser sammen om aftenen. Til fællesspisningerne er der underholdning i form af korsang og musik. Der arrangeres
også fællesspisning for byens ældre i forsamlingshuset. Til det sidste arrangement oplevede arrangørerne, at de ældre ikke ønskede at slutte festen. De sang
fællessang, dansede og hyggede sig så meget, at selv de ældste fra plejehjemmet
ikke ville tage hjem og spurgte til, hvornår der igen blev arrangeret fællesspisning.

”Når man går på arbejde om morgenen siger man
'kumoorn', selv til de personer, som man ikke kender.
Man hilser altid på hinanden. Det er vores natur at
hilse på hinanden."
- Karen
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Karen og Ole synes, at det sociale samvær i Tasiilaq er godt, hvilket har høj værdi
for dem. Det er desuden betydningsfuldt, at befolkningen er venlige og imødekommende, hvilket betyder, at alle hilser på hinanden. De har hørt, at udefrakommende siger, at selvom de ikke kender byen og de folk, der bor her, så
oplever de også, at de bliver hilst på. Om man lige er kommet til byen, eller om
man har boet der i flere år, så betyder det at blive hilst på, at man føler sig
velkommen. Karen og Ole tror, at det at hilse på hinanden er noget, der er ved at
forsvinde i de større byer i Grønland, men de er glade for, at det stadig finder
sted i Tasiilaq. Det er efterhånden flere år siden, at parret flyttede til Tasiilaq,
men det har ikke ændret sig, at folk hilser på hinanden.
I Tasiilaq har Karen og Ole gode og tætte venner, som de nyder at bruge tid
sammen med. De har egen båd, som giver dem mulighed for at sejle og opleve
naturen, havet og fjordene. De har eget hjem med en fantastisk udsigt over byen,
fjorden og fjeldene. Her nyder de at være sammen med deres venner og spise
grønlandsk mad. De har begge et arbejde, hvor de trives og har gode kollegaer.
Det at have et arbejde betyder for Karen og Ole, at de har noget at stå op til hver
dag. Karen og Ole har det godt i den natursmukke by, hvor man hilser på
hinanden. De er glade for, at Oles arbejde i sin tid bragte parret til Tasiilaq.
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LINE

"Jeg bor i isbjørnens land"
Første gang Line fløj turen fra Danmark til Østgrønland, var det for at arbejde på
sygehuset i Tasiilaq i et halvt år. Under sit første besøg i Tasiilaq fik hun gode
kollegaer og veninder, og tidligt følte Line, at hun var blevet integreret. I løbet af
sommeren, inden Line selv kom tilbage til Danmark, boede en veninde med sin
familie i Lines lejlighed i København. I Tasiilaq var Line ofte blevet inviteret til
spisning hos sin veninden og ved at udlåne sin lejlighed, følte Line, at hun kunne
give sin veninde og hendes familien noget igen. Familien var glade for at blive
tilbudt en lejlighed i København. Den samme glæde følte Line, da hun anden gang
fløj til Tasiilaq for at holde sommerferie, fordi denne gang blev hun hentet af sin
veninde og hendes familie i Kulusuk. At blive hentet der gav hende en følelse af at
have venner i byen og være integreret, hvilket var og stadig er vigtig for Line.
Sejlturen fra Kulusuk til Tasiilaq bød desuden på et møde med en af havets
giganter. Line havde længe drømt om at se en kaskelothval, og hun troede, at hun
skulle til det indiske ocean for at få opfyldt denne drøm, men en sejltur til
Tasiilaq viste sig at være nok.
Line har nu boet i Tasiilaq i flere år og beskæftiger sig med turisme i samarbejde
med en af byens storfangere. Hun sætter stor pris på oplevelser i den østgrønlandske natur, og hun synes, det er givende, at andre mennesker får lov til at
opleve dette område. At køre på hundeslæde er en ganske særlig oplevelse, og
Line elsker de dage, hvor turisterne skal ud i det hvide grønlandske landskab på
en slæde trukket af en flok hunde. Det er primært Lines opgave, at turisterne
kommer godt afsted, men hver gang hun ser hundene løbe afsted over isen, ville
hun ønske, at hun også skulle med. Line har dog haft mange oplevelser sammen
med både hundeførerne og turisterne. Hun finder det fantastisk, at opleve dem
sammen og se hvordan hundeførerne formår at holde styr på 12 hunde og
samtidig give turisterne en helt særlig oplevelse. Line er ikke i tvivl om, at
hundeførerne også elsker deres arbejde, og at de hvert år glæder sig til, at
hundeslædesæsonen starter, fordi de møder mennesker fra alle steder i verden
og kan vise dem og give dem oplevelser i Østgrønland.
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Line har et ønske om, at flere lokale fra Tasiilaq skal uddannes guider. Baseret på
egne erfaringer og undersøgelser om turisme ved Line, at turister foretrækker
lokale guider. Det er vigtigt for folk, der rejser i Østgrønland, at de møder folkene
i Tasiilaq, men Line tror også, at det er vigtigt, at folkene i Tasiilaq møder
mennesker fra hele verden og viser dem deres smukke og fantastiske land. Hun
tror, at det vil give de lokale et nyt perspektiv på, hvem de er i mødet med andre
mennesker, som har valgt at rejse til Østgrønland for at opleve netop dette sted.
Den største udfordring ved at bruge lokale guider vil ifølge Line være sprogbarrieren. Bare det at byde turisterne velkommen på engelsk kan for de fleste
føles grænseoverskridende, men Line er dog ikke i tvivl om, at de kan gøre det.
Hun tror på, at de med hjælp kan lære sproget tilstrækkeligt og blive dygtige og
selvsikre guider, som med stolthed kan berette om og vise deres land frem til
engelsktalende turister.

Billedet er af Line og en nyfanget sæl.
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”Når der er noget, jeg selv elsker, vil jeg gerne
give andre mulighed for at opleve det samme. Det
eneste jeg drømmer om er at blive ved med at
møde folk fra hele verden og vise dem
Østgrønland."
- Line

I efteråret 2020 var turismeerhvervet negativt påvirket af coronavirus. Der var
langt færre turister i Tasiilaq, og det var uvist hvornår turisterne igen ville være at
finde i Østgrønland. På det tidspunkt drømte Line om, at verden blev åben og
turisterne igen kunne flyve til Østgrønland, så hun kunne tage imod dem og give
dem oplevelser i form af hundeslædeture om vinteren eller ture til indlandsisen
om sommeren. Line synes, at det er oplagt at arbejde med turismen i Østgrønland på grund af de mange forskellige, fremmedartede og sjældne oplevelser,
som man her kan få. Der er oplevelser for de, der er kulturelt interesseret, de der
søger adventure oplevelser og æstetikerne, som bare gerne vil betragte den
smukke natur. Hvad end man søger, er det at finde i Østgrønland, og ofte vil man
som turist få nogle oplevelser, som man ikke vidste, at man var interesseret i. De
fleste oplevelser kan man få bare ved at stige ombord på en båd. Fra båden er det
muligt at fange fisk, se hvaler eller sejle til bygderuiner.

”Når man ser bygderuinerne i Østgrønland kan man ikke
undgå at blive imponeret over, at de mennesker,
som har boet i tørvehuse i bygderne har overlevet
sne, frost og arktiske storme."
- Line

Det er ikke nødvendigvis besværligt at være turist i Østgrønland. Det kræver ikke,
at man hverken kan sejle eller køre hundeslæde. Man skal blot følges med de
østgrønlændere, som netop er så dygtige til dette. At bo og leve i Tasiilaq kan
forekomme kompliceret sammenlignet med livet i København. Her er der ingen
veje, som fører til de omkringliggende bygder, og om vinteren, når der er for
meget is til at man kan sejle, må man flyve i helikopter eller køre over isen enten
på snescooter eller med hundeslæde, hvis man skal ud til bygder. Sådan er livet i
Østgrønland og Line fortæller, at folk der bor her, lever med at naturen har stor
betydning og magt til at bestemme, hvad man kan og ikke kan. Line kan godt lide,
at liv både er simpelt og kompliceret.
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Ikke alle unge mennesker, der bor i Tasiilaq, har oplevet naturen udenfor Tasiilaq
og Ammassalik øen. Sammen med sin samarbejdspartner arrangerer Line
fangstture for unge i Tasiilaq, hvor de får mulighed for at fiske, fange sæler og
sejle i det smukke område, som omgiver byen. Det er Lines ønske og håb, at
befolkningen i Østgrønland og særligt de unge skal være stolte, elske deres land,
sig selv og deres egn. Hun håber, at fangstturene kan medvirke til netop dette.
Desuden er det hendes ønske for de unge, at de opnår nogle færdigheder, der gør
dem i stand til at arbejde og være beskæftiget. Line har et kæmpe ønske om, at de
unge kan finde selvsikkerhed, selvtillid og selvværd gennem beskæftigelse, og at
de kan beskæftige sig med noget, der gør dem glade, og som er positivt for dem.
For byens fangere, håndværkere og malere er det vigtigt, at de er gode til det, de
laver, at aftaler bliver overholdt, og at de selv og deres ansatte udfører et
ordentligt stykke arbejde. Det er den tradition, som Line ønsker, at de unge kan
og vil tage til sig.
Ved at flytte til Tasiilaq føler Line, at hun har fået mere end hun har givet afkald
på. Hun beskriver sig selv som markant anderledes end de, der er født og
opvokset her, men hun føler sig alligevel accepteret. Line har oplevet, at i Tasiilaq
bliver både østgrønlændere, vestgrønlændere, færinger, tyskere eller danskere
mødt, som dem de er. Der er et afhængighedsforhold mellem de mennesker, som
bor i Tasiilaq, hvilket betyder, at mennesker ikke bedømmes ud fra deres
nationalitet, men derimod accepteret på baggrund af hvilken funktion de varetager i samfundet.
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”Jeg bor i et land, hvor der fanges isbjørne, og det er der blevet
gjort i hundredvis af år. Det er en præstation, som fangerne får
stor anerkendelse for. Jeg har boet her længe nok til at opleve,
hvordan sæsonerne år for år er forskellige - og isbjørne er ikke
nogle, man lige kommer omkring. Det kræver stor erfaring og
dygtighed at nedlægge det majestætiske dyr."
- Line

Line er fascineret af naturen i Østgrønland og imponeret over østgrønlænderne.
Hun er imponeret over at de personer, der er født i tørvehuse i dag, har
smartphones og begår sig i et moderne samfund. Historisk set har befolkningen i
Grønland tilpasset sig både ændringer i samfundet og kulturen, men også
skiftende klima ved blandt andet at være innovative. Hvis de ikke havde været
innovative, havde de ikke overlevet. Ligeledes er Line imponeret over, at østgrønlænderne altid har bevæget sig fremad og tilpasset sig omstændighederne, hvilket
der er mange befolkningsgrupper, der har, men i Østgrønland ville man fryse
ihjel, hvis vinterhusene ikke var gode nok, eller hvis der var huller i tøjet. Line ser
stadig det innovative eksistere i dag i mange aspekter af østgrønlændernes liv.

”De bor i Østgrønland, og her har de tænkt sig at blive.
Det er ikke dem, der kommer med dommedagsprofetier.
De venter bare og tilpasser sig. Selvfølgelig synes de,
at det er ærgerligt, at isen bliver mindre, men de
bekymrer sig ikke over, hvad der skal blive af dem.
De er vant til at overleve."
- Line
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EVARDINE

"Jeg vil blive gammel her"
Evardines mor var fra Tasiilaq, mens hendes far var fra den nærliggende bygd,
Kulusuk. I sin barndom har hun derfor boet skiftevis i Kulusuk og i Tasiilaq. I dag
bor hun alene i en lejlighed i Tasiilaq tæt på både sin bror og sine bedste
veninder. Evardine synes, det er trygt og hyggeligt at have sin familie og sine
veninder tæt på, og hun kan godt lide, at hun hurtigt kan låne af sine naboer, når
der er noget, hun lige står og mangler. Der er stor boligmangel i Tasiilaq, så
Evardine ventede i 7 år på at på at få sin lejlighed. Hun elsker lejligheden, som
hun beskriver som stille og dejlig. Fra lejligheden har hun udsigt over byen,
fjorden og fjeldene. Det er vigtigt for Evardine at have en smuk udsigt, og hun kan
tilbringe flere timer på at sidde i sit køkken og se på naturen. Særligt elsker hun at
følge med i, hvordan himlens farver skifter, hvilket giver hende en følelse af indre
ro og lettelse. Den smukkeste udsigt er dog ifølge Evardine at finde i Kulusuk. På
stuens endevæg har hun tegnet udsigten i Kulusuk, så hun altid har denne tæt på,
selvom hun er i Tasiilaq.
Selvom Evardine holder meget af udsigten i Kulusuk, så fortrækker hun at bo i
Tasiilaq. Hun har boet her næsten hele sit liv, og hun har et ønske om at blive
gammel her. Evardine har en søn, som lige nu er på efterskole i Danmark. Hun
håber, han også har lyst til at bo og arbejde i Tasiilaq. Men det største ønske hun
har for sin søn, er at han får sig en god uddannelse, så han kan få sig et godt
arbejde og en god indtægt. Evardine har ikke kun et ønske om at hendes egen søn
skal få sig en god uddannelse, men at alle østgrønlandske unge skal have mulighed for at få en uddannelse.

”De unge skal lære at stå på egne ben. Som forældre skal vi
hjælpe, støtte og rådgive dem til at blive selvstændige
mennesker, som kan klare sig selv."
- Evardine
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I Tasiilaq oplever Evardine, at man hjælper og støtter hinanden. Da hun valgte at
gå i alkoholbehandling, fik hun støtte fra sin familie. Hun oplevede også, at
mange venner og bekendte roste hende, og de syntes, at det var sejt, at hun turde
gå i behandling. Evardine valgte alkoholbehandling, fordi hun gerne vil leve et liv
uden alkohol. Hun havde svært ved at styre sit alkoholforbrug og brugte for
mange penge på alkohol. Nogle gange skete det, at hun ikke mødte op på sit
arbejde, fordi hun drak flere dage i træk. Et liv uden alkohol er et bedre liv for
Evardine, fordi hun føler sig mere fokuseret, frisk og stabil, og fordi hun ikke
længere har problemer med at sove. Evardine ønsker at være ædru, så hun kan
være et godt forbillede for sin søn. Hun synes ikke, at hendes søn skal have de
samme dårlige oplevelser, som hun har haft på grund af alkoholmisbruget.
Derimod skal han vide, at alkohol er skadeligt både for en selv og andre, fordi det
kan ødelægge ens forhold til andre, og medføre, at man mister sit arbejde.
Desuden mister man rigtig mange penge, når man drikker for meget.
Der en misbrugs nøgleperson i Tasiilaq, og det er via denne person muligt at blive
henvist til alkoholbehandling. Der er dog ingen permanente alkoholbehandlere i
byen, hvilket betyder, at behandlerne skal flyves til byen fra Vestgrønland.
Evardine ved, at byen har mange problemer relateret til alkohol, og at ventelisten
til alkoholbehandling er lang. Alligevel er hun glad for, at det i Tasiilaq er muligt at
få behandling, og særligt at det var muligt for hende selv at få behandling. Hos
venner og veninder har Evardine set, hvordan behandlingen virker. De veninder,
som har været i alkoholbehandling, og som i dag har været ædru i flere år, er
hendes forbilleder, og de har hjulpet og støttet hende gennem forløbet.
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"Tasiilaq ligger i en bugt, så man kan
ikke se havet fra byen. Jeg elsker at se
og høre havet, så når jeg savner det, går
jeg op i fjeldene."
- Evardine

Alkoholmisbrug er et generelt problem i byen, men Evardine synes, at der er langt
flere positive ting at fremhæve, når man snakker om livet i Tasiilaq. Hun elsker
naturen omkring Tasiilaq, og særligt om foråret og sommeren elsker Evardine at
gå mange ture i fjeldet. Hun elsker at gå til toppen af Sømandsfjeldet, som ligger
lige bag ved byen, fordi det her er muligt at se hele vejen til Kulusuk. I Blomsterdalen, som er omkranset af fjelde, kan hun især godt lide at gå ture, fordi der er
frodigt og farverigt, og fordi hun synes, det er dejligt at lytte til fugle og elven,
som danner både stille søer, men også larmende vandfald.

"Det gode ved Tasiilaq er, at man kender hinanden
og hilser på hinanden. Man spørger, hvordan hinanden
har det. Det er altid nogen at snakke med, og der er
stor omsorg. Det er godt."
- Evardine
Evardine synes, at der er mange gode faciliteter i Tasiilaq såsom hallen, fitnesscenteret og skiliften, men hun ønsker for byen at den vokser yderligere. At den
udvikler sig, og at der bliver bygget flere huse og endnu flere faciliteter for både
børn, unge og voksne. Evardine giver udtryk for, at byen er dejlig, men at der er
behov for udvikling. Det er hendes holdning, at de personer, der bor i byen, alle
har et ansvar for, at byen skal være god at bo i. Forældre skal opdrage og sætte
grænser for deres børn, og byens børn og unge skal gå i skole, lære og uddanne
sig, så de kan være med til at udvikle Tasiilaq og blive gode indbyggere i byen.
Evardine synes, at der bor mange gode mennesker i byen, som er gode ved sig
selv og andre. Derfor er Tasiilaq en god by at bo i.
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