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Diskobugten på kryds og tværs – Hvaler, isfjelde og 

kulturhistorie. 
 

Afrejse onsdag den 3. juli  Hjemkomst søndag den 14. juli 

 

Straks efter ankomsten til Kangerlussuaq kører vi til indlandsisen ad en grusvej gennem et fantastisk 

ørkenlandskab med søer, vandfald og gletsjere. På turen er der mulighed for at se moskusokser, rensdyr, ræve 

og sneharer. Polarvegetationen er mangfoldig, mest kendt er kærulden og den storblomstrede gederams 

(Niviarsiaq), som er Grønlands nationalblomst. Til slut forcerer vi morænen og går ud på selve indlandsisen. 

Dagen efter flyver vi til Ilulissat og bliver indkvarteret på Hotel Hvide Falk for 2 nætter.    

Ilulissat/Jakobshavn blev grundlagt i 1741 og er Grønlands tredjestørste by med 4.500 indbyggere.  

Byen ligger 350 km nord for polarcirklen ved mundingen af den 50 km lange fredede isfjord, 

hvorkæmpemæssige isfjelde sejler adstadigt forbi. Der er flere afmærkede vandreruter. En af dem går til 

bopladsen Sermermiut som ligger 1½ km syd for byen. Stedet blev udgravet i 1950-erne, og kronologien i den 

grønlandske kulturhistorie blev for første gang påvist her. Hele området er et fredet UNESCO 

Verdensarvsområde. Knud Rasmussens barndomshjem huser byens kulturhistoriske museum, hvor en meget 

en fin samling grønlandske dragter, og en mindestue for Knud Rasmussen kan opleves.  

 

Så går vi ombord på rutebåden som fragter os vestpå tværs over Diskobugten til Qetertarsuaq/Godhavn 

hvor vi bliver indkvarteret på Hotel Disko Island for 2 nætter. 

Qeqertarsuaq (Den store Ø) blev grundlagt i 1773 og har 950 indbyggere. Bugten, hvor byen ligger, var i 1600 

og 1700-tallet et yndet opholdssted for hollandske og engelske hvalfangere. 

Qeqertarsuaq adskiller sig meget fra det øvrige Grønland ved sine vulkanske basaltfjelde hvor der findes 

frodige dale og varme kilder, og på Lyngmarksfjeldet bag byen er der mulighed for hundeslædekørsel også om 

sommeren. På øen findes Arktisk Station som hører under Københavns Universitet. 

  

Vi går igen ombord på rutebåden og sejler nu sydpå mellem is og hvaler til Aasiaat/Egedesminde hvor vi 

bliver indkvarteret på Aasiaat Sømandshjem for 2 nætter. 

Aasiaat (Edderkopperne) blev grundlagt i 1763 og har 3000 indbyggere. 

Byen lever af fiskeri og har et skibsværft og et søfartsmuseum. 

Aasiaat ligger på en ø og er omgivet af en øgruppe med et unikt dyreliv, bl.a. mange fugle og mange hvaler. 

 

Rutebåden sejler os nu mod øst over Diskobugten til Qasigiannuit/Christianshåb hvor vi bliver indkvarteret 

på Hotel Diskobay for 2 nætter. 

Qasigiannuit (De små spraglede sæler) blev grundlagt i 1734 og er Grønlands næstældste by med 1253 

indbyggere. Byens hovederhverv er fiskeri og fangst, og den er kendt for sin venlige befolkning og sit varme 

sommerklima. Naturen i baglandet er meget smuk og udgør et godt mål for vandreture. 

 

For fjerde gang sejler vi med rutebåden ud i den is- og hvalfyldte Diskobugt, denne gang nordpå til Ilulissat, 

hvor vi igen bliver indkvarteret på Hotel Hvide Falk for 2 nætter. 

Vi skal besøge Kunstmuseet som har til huse i den gamle kolonibestyrerbolig tegnet af arkitekten Helge 

Bojsen Møller. I 1965 var huset rammen om filmen Qivitoq og i 1995 blev det indviet som kunstmuseum.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvis du er interesseret i at deltage i turen, bedes du kontakte mig, opgive navn, adresse, e-mail og tlf.nr., så vil jeg 

tilsende udførligt dagsprogram og pris. 



Venlig hilsen Antropolog og fhv. museumsleder, Anne Bahnson, anne.bahnson@gmail.com 53 14 07 75 
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