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Útdráttur 

 
Ittoqqortoormiit er nyrsta byggð Austur-Grænlands sem stofnuð var árið 1925, sem liður í 

nýlendu- og byggðarstefnu Danmerkur. Þar búa nú tæplega fimm hundruð manns sem líkt og 

mörg önnur samfélög norðurslóða hafa upplifað gríðarlegar og örar félagslegar og 

menningarlegar breytingar á síðast liðnum áratugum. Á Grænlandi tók breytinganna 

sérstaklega að gæta í kjölfar „Danmerkurvæðingarinnar“ sem hófst um miðja síðustu öld. Í 

henni fólst m.a. innleiðing velferðarkerfis að danskri fyrirmynd, þéttbýlisvæðing og aukið 

vægi peningahagkerfis. Grænland fékk heimastjórn árið 1979 og sjálfstjórn árið 2009.  

Höfundur ritgerðar dvaldi í Ittoqqortoormiit frá 2.-16. desember 2010 við 

vettvangsrannsóknir. Markmið rannsóknarinnar var að leggja mat á stöðu samfélagsins og 

varpa ljósi á þau málefni sem bar á góma með því að rýna í fræðilega umræðu. Ritgerðin 

greinir frá vettvangsferðum m.a. á barinn, bæjarskrifstofuna, lögreglustöðina, 

ferðaskrifstofuna, í guðsþjónustu og á nokkur heimili í Ittoqqortoormiit. Sjónum er beint á 

birtingarmyndir samfélags- og menningarlegra breytinga sem gætir í málaflokkum 

vettvangsferðarinnar og þau útskýrð með tilvísun í heimildir. Má þar nefna breytingar á 

félagslegum og efnahagslegum aðstæðum veiðimanna og breyttri stöðu kynjanna. Jafnframt er 

stiklað á skoðunum og áliti aðila sem tengjast Ittoqqortoormiit með ólíkum hætti.  

Síðasti hluti ritgerðarinnar er helgaður helstu umræðuefnum bæjarbúa. Íbúar Ittoqqortoormiit 

drógu iðulega fram málefni tengd árferði, árstíðum og dýralífi í samtöl sín við höfund 

ritgerðar. Nálægðin við hafið og ísinn hefur markað menningu inúíta og enn spilar náttúran 

stórt hlutverk í lífi og leik íbúa Ittoqqortoormiit sem endurspeglast í umræðuefnum þeirra. 

Einnig gætir í umræðunni áhrifa utanaðkomandi þátta á borð við loftlagsbreytingar og 

ákvarðanir stjórnvalda í höfuðstaðnum Nuuk. Í umræðunni mátti jafnframt greina ójafnvægi á 

milli ímyndar staðarins út á við og sjálfsmyndar samfélagsins jafnt sem hagsmunaárekstra 

Austur-Grænlands og Vestur-Grænlands en þar er vagga ákvörðunarvalds landsins staðsett.    
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Abstract 

 
Ittoqqortoormiit is the northernmost settlement in East-Greenland and was founded in 1925, 

as a part of the colonisation and development policy of Denmark. The town is now inhabited 

by just under five hundred people who have, as many other habitants of the Circumpolar 

North, experienced intense and rapid social and cultural changes during the last decades. In 

Greenland the changes were especially enforced due to the „Denmarkisation“ which began in 

mid-20th Century. It included the adaption of a welfare system similar of that in Denmark, 

urbanisation and an increased role of the cash based-economy. Greenland was granted home- 

rule status in 1979 and self-rule status in 2009.  

  

The author of this thesis conducted ethnographic field research in Ittoqqortoormiit from 2 to 

16 December 2010. The aim of the research was to evaluate the situation of the community 

and draw attention to alarming issues, further informed by an investigation of the academic 

discussion on similar matters. Among field trips described in the thesis are those to the bar, 

the town council’s office, the police station, the tourist agency, a church service and into 

homes in Ittoqqortoormiit. An emphasis is on discovering reflections and impacts of social 

and cultural changes within the subjects of the field research, and to discuss these findings 

within the context of academic discourse in arctic studies. Changes in social and economical 

position of hunters and in gender relations are among the important issues addressed. 

Furthermore, in focus are the disparate opinions and views of individuals who are 

differentially related to Ittoqqortoormiit.  

  

The last part of the essay is dedicated to the main common topics discussed by the residents. 

The inhabitants of Ittoqqortoormiit frequently raised issues related to climate, seasons and 

animals in general discussions with the researcher. The closeness to the sea and the ice has 

marked the Inuit culture and the nature still plays an important role in life of the inhabitants of 

Ittoqqortoormiit. The effects of external factors are strongly evident in their discourse, for 

example climate change and political decisions made in Nuuk, the capital of Greenland. 

Furthermore, the thesis provides analyses of imbalance between the external image of 

Ittoqqortoormiit and the self-identity of the society, as well as of the different interest 

positions of people in East-Greenland and West-Greenland, where the political centre is 

located.  
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1. Inngangur  

Hluti af námsskrá Samfélags- og hagþróunarfræði við Háskólann á Akureyri er fagið 

Inngangur að norðurslóðafræði. Í faginu læra nemendur um ýmis málefni 

norðurskautssvæðisins og rannsóknir þeim tengdum. Áhuginn á norðurslóðum kviknaði á því 

námskeiði. Vegna góðs aðgengis að Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, stofnun norðurslóða á 

Íslandi, var ákveðið að athuga möguleikana á því að gera úttekt á ákveðnu samfélagi á 

norðurskautssvæðinu. Féll hugmyndin í góðan jarðveg og leiðbeinandi háskólakennari frá 

stofnuninni, Jón Haukur Ingimundarson, kom með hugmyndina að litla bænum 

Ittoqqortoormiit á Austur-Grænlandi. Danska heiti bæjarins er Scoresbysund. Stefnt var að 

því að dvelja í eina viku við rannsóknarstörf í Ittoqqortoormiit, en vegna veðurs urðu vikurnar 

tvær. Dvölin stóð því frá 2.-16. desember 2010. 

Ittoqqortoormiit hefur ekki hlotið mikla athygli rannsakenda í félagsvísindum undanfarin ár 

enda úr förnum vegi. Skortur á nýlegum greinum og traustum upplýsingum um staðinn 

torveldaði undirbúning rannsóknarinnar og er óhætt að segja að ég hafi rennt í blindan sjó. 

Þekking mín á Grænlandi og Ittoqqortoormiit hafði einskorðast við það sem ég hafði lært á 

fyrrgreindu námskeiði um norðurslóðir auk eigin forhugmynda gagnvart Grænlandi og íbúum 

þess. Kalt veðurfar og snjóþungi einkenndu forhugmyndir mínar um landið. Af íbúunum 

ímyndaði ég mér drykkfelldni og félagsleg vandamál. Byggðust þær óttabundnu hugmyndir á 

reynslu minni af Grænlendingum á Akureyri, sögum móður minnar af komum Grænlendinga 

á fyrrum vinnustað hennar, Slysadeild LHS og almennri umræðu um Grænlendinga. Sú óljósa 

mynd sem ég hafði dregið af Ittoqqortoormiit fyrir brottför var af stöðnuðu 

veiðimannasamfélagi umvöfðu ísilögðu landslagi og ríkulegu framboði framandi spendýra.        

Markmið vettvangsrannsóknarinnar var að tala við einstaklinga úr ólíkum geirum 

samfélagsins, fylgjast með og taka þátt í athöfnum fólks og leggja heildrænt mat á stöðu 

samfélagsins. Upphaflega stóð til að taka viðtöl upp á viðtalsupptökutæki en fljótlega kom í 

ljós að þær spurningar sem ég hafði undirbúið voru ekki í takt við það samfélag sem ég var 

raunverulega að rannsaka, enda var það samfélag engu líkt því sem ég hafði búist við. Ég 

notaði því ekki viðtalsupptökutæki og aðferðafræði rannsóknarinnar varð að óformlegri 

vettvangsathugun og samtölum. Ég var ætíð með skrifblokk og penna við hönd, þar sem ég 

hripaði niður beinar tilvitnanir og glósur. Jafnframt hélt ég dagbók alla ferðina. Þessi ritgerð 

er unnin úr dagbókarskrifum mínum, glósum og minningum úr ferðinni ásamt því sem ég 

fjalla um málefni sem bera á góma með því að rýna í fræðilega umræðu. Heimildir um samtöl 
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við viðmælendur eru fengnar úr persónulegum dagbókum og glósum og verður þeirra ekki 

getið sérstaklega í heimildaskrá. 

Það var margt sem fyrir augu og eyru bar í Ittoqqortoormiit. Í ritgerðinni lýsi ég völdum 

þáttum samfélagsins og dreg fram það sem hvað mest vakti athygli mína. Greint verður frá 

upplýsingaöflun um bæinn fyrir brottför og fyrsta deginum í Ittoqqortoormiit verður lýst af 

nokkurri nákvæmni. Í framhaldi af því mun ég lýsa völdum þáttum samfélagsins, draga fram 

það sem vakti athygli mína og flétta saman við tilvísanir í viðeigandi heimildir. Íbúar 

Ittoqqortoormiit báru endurtekið upp sömu umræðuefnin og sökum þess verður þeim gerð skil 

í sérstökum kafla. Það er mín von að lýsingarnar af upplifun minni af ferðinni varpi ljósi á 

menningu og málefni Ittoqqortoormiit og norðurslóða.  

Höfundur ritgerðar fór í vettvangsferðina ásamt Silviu Llorens Izaguirre, samnemanda í 

samfélags- og hagþróunarfræði við Háskólann á Akureyri. Eftirtaldir viðmælendur mínir 

koma undir réttu nafni: Árni Valur Vilhjálmsson, Jónas Gunnar Allansson, Ole Brønlund, 

Olivia NapãtôK' og Grethe Rasmussen. Nöfnum annarra viðmælenda hefur verið breytt.      
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2. Grænland og Ittoqqortoormiit  

 

Grænland (Greenland.com, e.d.) 
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Grænland heitir á máli innfæddra Kalaallit Nunaat sem þýðir land Grænlendinga. Þessi 

stærsta eyja heims tilheyrir landfræðilega Norður-Ameríku en aðeins eru 25 kílómetrar á milli 

Grænlands og Kanada þar sem löndin liggja næst. Fyrstu íbúar Grænlands, svokallaðir 

frumeskimóar (e.paleo-eskimoes), komu til eyjunnar fyrir rúmlega 4000 árum síðan. 

Grænlendingar eru af kynstofni og menningu inúíta en inúítar eru afkomendur Thule-fólksins 

sem fyrir u.þ.b. 1000 árum síðan dreifði sér frá Alaska til Grænlands. Nálægðin við hafið og 

ísinn markaði menningu inúíta sem byggðu lífsafkomu sína að miklu leyti á auðlindum 

hafsins. Með Thule-menningunni komu þróuð verkfæri, t.d. skutlar, kajakar og hundasleðar, 

sem gerðu inúítum kleift að veiða hin ýmsu sjávarspendýr (Caulfield, 2000). Inúítar búa í 

norðurhluta Kanada, Alaska, á Grænlandi og í norðaustur Síberiu (Rigby, MacDonald og 

Otak , 2000).   

Landnemar frá Íslandi komu til Grænlands árið 985, eða á svipuðum tíma og Thule-fólkið. 

Þeir stofnuðu tvær nýlendur á suðurhluta eyjunnar sem báðar dóu út á fimmtándu öld og ekki 

ber fræðimönnum saman hvers vegna. Á sextándu öld hófu Evrópubúar að venja komur sínar 

til Grænlands, til hvalveiða og viðskipta við inúítana. Árið 1721 settist norsk-danskur trúboði 

að á vesturströnd Grænlands og í kjölfarið varð Grænland að nýlendu Danakonungs 

(Caulfield, 2000).        

Grænland, Ísland, Færeyjar, nyrstu sýslur Svíþjóðar, Noregs og Finnlands, Alaska og nyrstu 

svæði Kanada og Rússlands tilheyra norðurslóðum, skv. skilgreiningu Þróunarskýrslu 

norðurslóða (Arctic Human Development Report). Samtals er svæði norðurslóða 40 milljón 

ferkílómetrar, með um 4 milljón íbúa. Samfélög þessa svæðis standa frammi fyrir áskorunum 

af svipuðum toga. Má þar nefna áhrif loftlagsbreytinga, aðlögun að breyttum lifnaðarháttum 

og varðveitingu menningarfleiðingar. Íbúar norðurslóða hafa tekið upp samstarf á ýmsum 

sviðum og samtök af fjölbreyttum toga hafa verið mynduð (Young og Einarsson, 2004). 

Samfélög norðurslóða hafa upplifað örari breytingar en önnur svæði heimsins síðastliðna öld 

og hóf sérstaklega að gæta á þeim á tímum síðari heimstyrjaldarinnar. Helsta orsök þessara 

breytinga má rekja þúsund ár aftur í tímann, þegar fólk af evrópskum uppruna hóf landtöku í 

norðri. Þegar líða tók á 20. öldina voru öll svæði norðurslóða, sem áður höfðu tilheyrt 

frumbyggjum, orðin að nýlendum. Ásókn í nýtingu óendurnýjanlegra náttúruauðlinda 

norðursins og útbreiðsla vestrænnar velferðarstefnu á nýlendusvæðunum fylgdu í kjölfar 

kalda stríðsins. Þetta jók á flæði innflytjenda til svæðanna því bæði opinberi geirinn og 

frumvinnsla auðlindanna krafðist aukins vinnuafls (Csonka og Schweitzer, 2004). 
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Nýlenduvæðing Grænlands hófst á þriðja áratug 18. aldar en „Danmerkurvæðingin“ hófst 

ekki fyrr en um miðja 20. öld. Árið 1953 innleiddi Danmörk nýja stjórnarskrá sem skilgreindi 

Grænland sem hluta af Danmörku og í kjölfarið var velferðarkerfi að danskri fyrirmynd sett á 

laggirnar. Tilkoma velferðarkerfisins, til að mynda heilbrigðisþjónusta og grunnskólaskylda, 

var kostnaðarsöm og varð Grænland fjárhagslega háðari Danmerkur en nokkurn tímann áður 

(Petersen, 1995). Uppbygging grunngerðar að danskri fyrirmynd hafði ýmislegt jákvætt í för 

með sér en gallinn var sá að íbúar Grænlands voru ekki virkir þátttakendur í uppbyggingunni. 

Grænlendingar upplifðu sig utanaðkomandi í eigin landi, því allar ákvarðanir voru teknar af 

Dönum og þróuninni frá hefðbundnu lifnaðarháttum Grænlendinga til nútímavæddara 

samfélags var stjórnað af Dönum. Aðrar frumbyggjaþjóðir norðurslóða gengu í gegnum 

svipað ferli samfélagslegra umbreytinga og Grænlendingar (Csonka og Schweitzer, 2004).  

Ör þéttbýlismyndun á meðal inúíta sem þekktu ekki þéttbýli hafði umtalsverðar afleiðingar í 

för með sér. Árið 1901 var meðalfjölskyldustærð á Grænlandi 7,6 einstaklingar, árið 1955 var 

hún 5,3 og árið 2003 var hún 2,6 (Csonka og Schweiter, 2004). Samfélög inúíta byggðu á 

grundvelli jafnaðar og einstaklingurinn laut mikið til eigin valdi. Fæðunni var deilt svo enginn 

varð að líða skort. Heimssýn þeirra byggðist á virðingu gagnvart náttúrunni og auðlindum 

hennar sem maðurinn var órjúfanlegur hluti af. Á Austur-Grænlandi tíðkaðist að 

stórfjölskyldur dvöldu saman í stein- og torfhúsum á veturna. Á sumrin skiptu þau sér upp í 

smærri hópa, ferðuðust og bjuggu í tjöldum. Umhverfið og árstíðirnar kröfðust sveigjanleika 

af hálfu veiðimanna og fjölskyldna þeirra. Skólaskylda barna heftaði frelsi fjölskyldna til að 

ferðast og hafði þannig áhrif á menningu og lifnaðarhætti frumbyggjanna (Hovelsrud-Broda, 

2000). Dönsk yfirvöld áformuðu að byggja efnahagslíf Grænlands á sjávarútvegi og styrkja 

grunngerð landsins í samræmi við það. Í aðgerðunum fólst meðal annars lokun smærri 

byggðalaga til að þrýsta á íbúa þeirra að flytja í þéttbýlið og vinna í fiskvinnslum. 

Aðgerðirnar nutu óvinsælda á meðal Grænlendinga. Í kjölfarið hófu Grænlendingar að mæla 

fyrir sjálfstæði (Caulfield, 2000).  

Grænland fékk heimastjórn árið 1979 og 21. júní 2009 hlaut landið sjálfstjórn. 21. júní er 

jafnframt þjóðhátíðardagur Grænlendinga. Landið hefur sinn eigin fána, gefur út sín frímerki 

en er hluti af danska myntbandalaginu. Grænland skiptist í fjórar sýslur; Kujalleq, 

Sermersooq, Queqatta og Qaasuitsup. Íbúar Grænlands voru 56.452 þann 1. janúar 2010, sem 

skiptist í 29.936 karlmenn og 26.516 konur. 88% Grænlendinga eru af inúíta kynstofni og 

12% eru af dönskum eða öðrum kynstofni. Opinbert trúarbragð landsins er lúthersk kristni 



7 

 

(Statistics Greenland, 2010a) og opinbert tungumál landsins er danska og grænlenska, en 

undir það fellur vestur-grænlenska, austur-grænlenska og polar eskimo (NANOQ, 2010).  

Bærinn Ittoqqortoormiit, eða Scoresbysund á dönsku, er á norðaustur hluta Grænlands. Breski 

hvalveiðimaðurinn William Scoresby kortlagði svæðið fyrstur manna árið 1822. Scoresby 

hitti aldrei neinn íbúa svæðisins, en fann vísbendingar um mannaferðir víðsvegar, til að 

mynda grafir, ummerki varðelda og hringi eftir tjaldbúðir. Hann fann eskimóþorp á nokkrum 

stöðum, meðal annars þar sem nú heitir Kap Hope og Kap Steward, sem virtust hafa verið 

yfirgefin mjög nýlega. Ári síðar sendi breska flotamálaráðuneytið Major Sabine til svæðisins 

og var enski kapteinninn C.D. Clavering með honum í för, en kapteinninn hitti hóp 12 

frumbyggja sem höfðust við í tjöldum á suðurhluta Scoresbyfjarðar. Kapteinninn dvaldi hjá 

þeim í fjóra daga en að morgni þess fimmta höfðu þeir yfirgefið tjaldbúðirnar. Þetta eru einu 

samskiptin sem vitað er til um á milli frumbyggja norðaustur Grænlands og vestrænna manna 

áður en byggð var stofnuð í Ittoqqortoormiit við Scoresbyfjörð. Undir lok nítjándu aldar og á 

fyrri hluta tuttugustu aldar voru farnir nokkrir leiðangrar til að skrásetja vísbendingar um 

viðverustaði frumbyggjanna og töluverður fjöldi yfirgefinna búða fannst (Sandell og Sandell, 

1991). Fornleifafræðingar fundu einnig vísbendingar um aðsetur landnema af Thule-

menningunni á norðaustur Grænlandi, frá tólftu öld annars vegar og þeirri fimmtándu hins 

vegar. Þessar fjölskyldur dreifðu sér á 3000 kílómetra löngu svæði strandlínunnar. Íbúarnir 

hurfu á nítjándu öld og ekki er vitað með vissu hvers vegna (Sandell og Sandell, 1991).  

Rétt rúmri öld eftir viðkomu Scoresby, eða árið 1925, voru 70 manns fluttir frá Ammassalik 

til Ittoqqortoormiit til að stofna þar nýlendu, en Ammassalik var þá eina byggðin á Austur-

Grænlandi. Aðstæður til veiða voru taldar með hinu besta móti við þennan lengasta fjörð 

heims auk þess sem að nýja bæjarstæðið átti að koma í veg fyrir landnám Norðmanna á 

austurströndinni, en þeir höfðu augastað á svæðinu (Sandell og Sandell, 1996). 1. janúar 2011 

voru íbúar Ittoqqortoormiit 472, sem skiptist í 252 karlmenn og 220 konur (Statistics 

Greenland, 2011b).  

3. Upplýsingaöflun um Ittoqqortoormiit 

Ittoqqortoormiit hefur ekki hlotið mikla athygli fræðimanna sem torveldaði undirbúning 

rannsóknarinnar að vissu leyti. Rafræn gagnasöfn og almennar leitarvélar internetsins skiluðu 

fábreyttum niðurstöðum um áfangastaðinn við upplýsinga- og heimildaleit. Eftir að heim var 
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komið áttaði ég mig á því að Ittoqqortoormiit er einnig stafað Illoqqortoormiut og er það 

stafsetningin sem Sjálfstjórn Grænlands og bæjarfélagið Sermersooq, sem Ittoqqortoormiit 

tilheyrir, notar. Við Silvía náðum tali af Árna Val Vilhjálmsson, starfsmanni Nonna-Travel, 

en hann þekkir Ittoqqortoormiit og Grænland vel. Jafnframt hafði ég samband símleiðis við 

Jónas Gunnar Allansson, sem dvaldi í ár við rannsóknir í Ittoqqortoormiit. Við Silvía mæltum 

okkur jafnframt mót við hann daginn áður en við héldum til Grænlands. Í þessum kafla verður 

farið yfir helstu atriðin úr þessum samtölum um samfélagið í Ittoqqortoormiit.  

3.1 Samtal við Árna Val Vilhjálmsson hjá Nonna-Travel  

Nonni Travel er ferðaskrifstofa sem staðsett er við Ráðhústorg á Akureyri og hefur verið 

starfrækt síðan árið 1988. Hún sérhæfir sig í ferðum um Ísland, Færeyjar og Grænland. 

Eigandi ferðaskrifstofunnar, Helena Dejak, hefur sérstakan áhuga á Grænlandi. Hún kom til 

Ittoqqortoormiit fyrir mörgum árum og hefur síðan þá verið umhugað um staðinn. Í dag á hún 

frístundahús á eyrinni Kap Tobin, sem er aðeins 7 kílómetrum frá bænum sjálfum. Helena 

setti upp ferðaskrifstofu í bænum og síðar gaf hún heimamönnum stærstan hlut fyrirtækisins. 

Sú ferðaskrifstofa heitir Nanu Travel. Helena er stolt af þessu frumkvæði sínu og hefur dálæti 

á að tala um vini sína í Ittoqqortoormiit.  

Árni Valur Vilhjálmsson hefur verið með annan fótinn í Ittoqqortoormiit meira og minna allt 

sitt líf. Sem drengur fór hann reglulega til bæjarins með Helenu móður sinni og bjó þar til 

skamms tíma. Hann vinnur nú fyrir Nonna Travel og þarf því að fara erindagjörðum vinnu 

sinnar vegna. Hann fór fögrum orðum um bæinn og bæjarbúa, staðarhætti og menninguna, 

hann naut þess að segja okkur frá ferðum sínum og upplifunum tengdum staðnum. Árni hefur 

aldrei lært grænlensku en hefur samskipti við íbúa bæjarins á ýmist dönsku eða ensku. Hann 

sagði að það væri erfitt að halda vinskap við bæði innfædda Grænlendinga og aðkomufólk, 

rígur á milli innflytjenda og innfæddra væri mikill og að oft hefði verið ýjað að honum að 

ekki væri við hæfi að tilheyra báðum hópunum, sem hann hefur þó alla tíð gert. Hann lýsti 

stéttarskiptingunni á milli erlendra innflytjenda og innfæddra Grænlendinga sem augljósri í 

samfélaginu, þar sem Grænlendingarnir stunda hefðbundin láglaunastörf, s.s. pósthúsvinnu og 

þrif, og erlenda vinnuaflið krækir í betri störfin sem krefjast menntunar, til að mynda væru 

hjúkrunarfræðingar og lögreglufólk ávallt danskt. Honum fannst einmitt að þessi 

stéttarskipting stæði í vegi fyrir uppbyggingu og þróun samfélagsins. „Best væri að fá 

heimamenn sem þekkja þorpið og þykir vænt um það; voðamikið rotation, það stoppar enginn 

nógu lengi.“ sagði Árni um verkaskiptingu bæjarins og afleiðingar hennar.  
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Árni lýsti þungum áhyggjum sínum um framtíð austurstrandar Grænlands og togstreitunni á 

milli Danmerkur og Nuuk. „Svona nýlendudót gengur ekkert til lengdar. Grænlendingar eru 

mjög svektir yfir því hvað gamla menningin er að hverfa og Danirnir eru ekkert að spá í því“. 

Í Nuuk vilja menn leggja þorpið niður og sú umræða hindrar fjárfestingar og aðra 

uppbyggingu á svæðinu. „Það þarf helst einhvern baráttukall frá Scoresbysund til að tala við 

pólitíkusana frá vesturströndinni“ sagði hann og hélt svo áfram „Þetta er mjög mikilvægt þorp 

fyrir Grænland sem slíkt, með þjóðgarðana og kannski mun túrisminn sýna fram á mikilvægi 

þorpsins til pólitíkusanna. Ef að námurnar opnast þá verður Scoresbysund einskonar miðstöð 

fyrir það“. Árni virtist hafa óbilandi trú á svæðinu sjálfu en lýsti hvorki trausti til grænlenskra 

né danskra yfirvalda til að koma auga á tækifæri svæðisins og nýta þau á jákvæðan hátt. 

Eftir að hafa frætt okkur um skoðun sína á stöðu og möguleikum Ittoqqortoormiit gaf Árni 

okkur ráð um hverja við gætum rætt við og hvaða stofnanir væri vert að heimsækja. Ole 

Brønlund er góður félagi Árna og fyrrum veiðimaður. Árni lofaði okkur að Ole gæti verið 

okkur innan handar í Ittoqqortoormiit, svarað spurningum og aðstoðað okkur. Við vorum 

þakklátar að fá tengilið bæði í bæinn og í bænum.  

3.2 Símasamtal við Jónas Gunnar Allansson  

Ég hringdi í Jónas Gunnar Allansson, sem leiðbeinandi okkar hafði bent okkur á, en Jónas 

eyddi ári í Ittoqqortoormiit við mannfræðileg rannsóknarstörf til gagnasöfnunar fyrir 

doktorsritgerð sína. Jónas hafði lánað okkur þykkan bunka af greinum um Austur-Grænland, 

því eins og fram hefur komið er ekki hlaupið að því að finna gögn um þetta stóra en fámenna 

svæði. Frásögn Jónasar var af öðrum toga en Árna, sem eðlilegt er. Jónas gaf mér nokkrar 

hugmyndir um leiðandi vinkla á rannsókninni auk þess að deila með mér sínum vangaveltum 

um stöðu Ittoqqortoormiit.  

Jónas ræddi um Ittoqqortoormiit í stjórnmálalegu samhengi. Að undirstaða rökfærslunnar um 

sjálfstjórn væri að viðhalda menningararfleið. Engu að síður snerist stjórnmálaleg umræða um 

framtíð Ittoqqortoormiit um hvort hreinlega ætti að loka staðnum, þrátt fyrir verðmæti 

menningararfleiðarinnar sem einkenndi staðinn svo sterklega. Hver var réttur samfélagsins á 

Austur-Grænlandi? Við ræddum um upphaf staðarins, hvers vegna fólkið byggi þar, um 

auðlindir þess og yfirráð annarra. Hverjir hugsa um framtíð staðarins?  

Ég spurði hann út í stéttaskiptinguna á milli Dana og Grænlendinga sem Árni hafði talað svo 

mikið um. „Þú sérð það nánast á útliti fólks hvar það stendur“ svaraði hann og var að miklu 
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leiti sammála Árna. „Sumir fara í sólarlandaferðir þrisvar á ári á meðan aðrir komast ekki í 

burtu nema í líkkistu eða í fangelsi.“ Mér fannst þetta mjög lýsandi dæmi um ólíka stöðu 

fólks. Jónas ræddi um félagslegar og efnahagslegar bjargir í þessu tilliti, að erlendir 

innflytjendur í Ittoqqortoormiit hefðu betra aðgengi að nauðsynlegum björgum. 

„Birtingarmyndir í umræðunni eru oft áhugaverðustu spurningarnar“ sagði Jónas undir lok 

símtalsins. Þá ábendingu hafði ég á bak við eyrað út rannsóknina.  

3.3 Samtal við Jónas Gunnar Allansson  

Ég hafði mælt okkur Silvíu mót við Jónas Gunnar Allansson 1. desember 2010, daginn fyrir 

brottför okkar til Grænlands. Hann bauð okkur í kaffisopa til sín í Utanríkisráðuneytið, þar 

sem hann starfar nú. Við tókum upp þráðinn þar sem símasamtali mínu við Jónas hafði lokið 

nokkrum dögum áður.  

Í framhaldi af umræðunni um stöðu íbúanna í samfélaginu talaði Jónas um að bæði Danir og 

Grænlendingar hafa menningarlegt auðmagn en Grænlendingar búa við færri félagslegar, 

pólitískar og efnahagslegar bjargir en Danir. En þeir sem stæðu sterkast að vígi á Grænlandi í 

dag eru einmitt þeir sem búa hvoru tveggja að menningarlegum auði Grænlands og 

félagslegum og pólitískum stoðum Danmerkur, benti hann á. „En styrkasta stoð samfélagsins 

er í rauninni konan sem vinnur í búðinni.“ Ég kannaðist við umræðuna úr 

Norðurslóðaáfanganum sem ég hafði setið í Háskólanum. „Oft er karllæg nálgun á 

veiðimannasamfélög en fæstar fjölskyldur kæmust af án kvenna, veiðimenn gætu ekki þrifist 

án stabilla tekna, sem fást frá konum.“  

„Á jaðrinum speglast oft stærri spegilmyndin og jafnvel hvað skýrast; hvað er hið sanna? 

Alþjóðapólitík, grænlensk menning, saga og allt í kringum það, ferðandi ímyndir er fólkið 

situr kyrrt. Fólkið sjálft hefur svo lítið vald til að hafa áhrif á eigin ímynd utan við sem og líf 

og framtíð þeirra.“ Það mátti greina ýmislegt í orðum Jónasar Gunnars. Hann velti fyrir sér 

lagaumhverfinu og áherslubreytingum og varpaði fram spurningunni aftur; hvort sjálfstjórnin 

væri til að vernda menningararfleiðina eða til að ýta við efnahagslegri þróun? Hvað finnst 

fólkinu sjálfu um sjálfstjórnina? „Að skoða hið smáa í því stóra; drifkraftur, ástæður og ferli. 

Eins og vanmáttarkennd Grænlendinga gagnvart Dönum, spenna vegna ólíks raunveruleika, 

hvar er samfélagslega samkenndin?“ Það var margt sem lá Jónasi á hjarta og skynja mátti á 

talandanum að honum var efnið hugleikið, hann hafði myndað sér skoðanir á málunum en 

reyndi engu að síður að halda akademísku hlutleysi sínu í samtali við okkur Silvíu.  
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„Hvernig sjáum við Grænland?“ spurði hann. „Hvaða ímyndir?“ Þetta var einföld en 

áhugaverð spurning. Hann lagði áherslu á að nauðsynlegt væri að tala við fólkið en ekki 

ímyndir. „Hvernig lítur fólk á sjálft sig?“ Ég fékk það á tilfinninguna að Jónas Gunnar hefði 

áhyggjur af því að við myndum snúa til baka frá Ittoqqortoormiit með ýmsa sleggjudóma um 

samfélagið, og væri því með leiðandi spurningum sínum að halda uppi ákveðnum vörnum 

gagnvart samfélaginu. Leiðandi spurningar Jónasar Gunnars reyndust mjög hjálplegar í alla 

staði og ég var þeim þakklát, bæði á meðan dvölinni stóð og eftir að heim var komið og 

meltun upplýsinga hófst af alvöru.  

Bæði Jónas og Árni lýstu þungum áhyggjum af hugsanlegri lokun staðarins og báðir 

undirstrikuðu kynþáttabundna stöðu fólks í samfélaginu. Tengsl þeirra við Ittoqqortoormiit 

eru af ólíkum toga. Þeirra helstu umhugsunarefni um bæinn voru engu að síður svipuð og af 

sömu rótum. Skoðanir Árna og Jónasar höfðu mikil áhrif á forhugmyndir okkar Silvíu um 

Ittoqqortoormiit og þeirra þemu urðu óafvitandi okkar þemu þegar út var komið. Fátækt, 

hverfandi draumur veiðimannsins og danskt yfirvald í félagslegum og efnahagslegum 

skilningi varð að rauðum þræði í vangaveltum okkar við upphaf rannsóknarinnar.   

4. Frásögn af fyrsta degi ferðarinnar  

Við lögðum af stað til Reykjavíkur þann 1. desember 2010 og komum aftur til Akureyrar 

þann 16. desember. Dagbókarfærslurnar frá fyrsta degi gefa ágætt sýnishorn af þeim 

tilfinningum og hugmyndum sem skutust um hugann við fyrstu kynni mín af Ittoqqortoormiit.  

4.1 Lokaundirbúningur 

Ég er grænmetisæta og borða því hvorki kjöt né fisk. Ég hef lært að þegar kemur að ólíkum 

matarmenningum er vissara að hafa vaðið fyrir neðan mig því grænmetisfæði er ekki alls 

staðar auðfundið og sökum þess hversu langt er síðan ég hef neytt kjötafurða óttast ég 

magakveisu af völdum óvæntrar kjötneyslu. Í mörgum samfélögum tíðkast að nota dýrafitu til 

matseldar og þar að auki skilgreinir fólk grænmetisfæði með ýmsum hætti. Þekking mín á 

Ittoqqortoormiit hafði að miklu leyti einskorðast við lifnaðarhætti veiðimanna og sjálfbærni 

þeirra í fæðuöflun. Ég vissi einnig að grænmeti væri ekki ræktað í Ittoqqortoormiit og að það 

væri flutt inn frá Íslandi. Árni hjá Nonna-Travel sagt að matvöruverð staðarins væri hátt. Ég 

hélt því af stað frá Akureyri til Ittoqqortoormiit með fullan innkaupapoka af fæðubirgðum.  
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Ég er forfallin kaffiunnandi og það vafðist fyrir mér hvort íbúar áfangastaðarins drykkju alla 

jafna kaffi. Ég hafði rýnt vel í myndina af gistiheimilinu og komið þar auga á kaffivél. Um 

leið og ég áttaði mig á eigin efa um kaffivél á gistiheimili varð mér hugsað til allra 

forhugmyndanna sem ég bar til áfangastaðarins. Hvers konar gistiheimili er ekki með 

kaffivél? Hélt ég í alvöru að það væri ekki til kaffivél í Ittoqqortoormiit? Þegar ég hugsa til 

baka, hélt ég þá í alvöru að fólkið æti bara sel og hval? Nú höfðu upplýsingar internetsins og 

viðmælendur okkar á Íslandi einblínt á gömlu veiðihætti staðarins og hversu einstakt 

samfélagið væri vegna þess hversu mikið það byggði enn á fornum lífsháttum. Ég hafði því 

dregið upp frekar forneskjulega mynd af staðarháttum Ittoqqortoormiit og vafi minn á 

kaffivélbúnaði gistiheimilisins er kannski lýsandi fyrir almennar hugmyndir mínar um 

Grænland.  

Ég hef samtals varið um fjörtíu mánuðum á ferðalögum, aðallega um Suður-Ameríku og 

Asíu. Í þessum ferðum hef ég upplifað fegurð lífsins og jafnframt orðið vitni af harðýðgi þess. 

Tilgangur ferðalaga minna hefur ætíð verið að kynnast ólíkum samfélögum og auðga skilning 

minn á málefnum mannsins. Ég skráði mig upphaflega í Samfélags- og hagþróunarfræði til að 

geta lagt meiri skilning í ferðalög framtíðarinnar. Ég hafði ekki hugmynd um við hverju væri 

að búast í nyrsta bæ austurstrandar Grænlands en ég bjóst við að ferðin yrði mér ögrun, bæði 

vegna forhugmynda minna sem byggðust að sumu leiti á hræðslu jafnt sem þeirra krafa sem 

sjálf vettvangsrannsóknin gerði til mín.     

4.2 Flugferðin   

Ég hafði mikið velt því fyrir mér hverjir yrðu í flugvélinni með okkur til Constable Point, en 

það er nærsti flugvöllur við Ittoqqortoormiit, en í bænum sjálfum er ekki flugvöllur. Hver 

skyldi leggja leið sína til Ittoqqortoormiit rétt fyrir jól? Í öllum þessum vangaveltum hafði þó 

ekki hvarflað að mér að grænlenskir íbúar Ittoqqortoormiit yrðu okkur samflota, því 

samkvæmt mínum upplýsingum, og þar með forhugmyndum, voru einungis aðfluttir íbúar 

Ittoqqortoormiit sem voru þeirra forréttinda aðnjótandi að fá að ferðast frá svæðinu í flugvél. 

Mér brá því nokkuð í brún við að sjá alla Grænlendingana á flugvellinum í Reykjavík. Yfir 

vetrartímann flýgur vél á vegum Flugfélags Íslands einu sinni í viku frá Reykjavík til 

Constable Point og er það eina áætlunarflug til staðarins. Farþegar frá öðrum byggðum 

Grænlands og frá Danmörku þurfa því að fljúga í gegnum Reykjavíkurflugvöll til þess að 

komast til Ittoqqortoormiit.   
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Það var mikið öngþveyti þegar komið var inn í vél. Flugfreyjan, sem var íslensk, var stressuð 

enda þurfti vélin að komast á leiðarenda fyrir myrkur á áfangastað en á þessum árstíma rís þar 

ekki sól. Ég kynnti mig fyrir sessunautinum. Hún var hjúkrunarfræðingur frá Danmörku og 

var á leið á fimm vikna vakt yfir jólin í Ittoqqortoormiit. Þetta var hennar fyrsta ferð til 

bæjarins en hún hafði áður unnið á Grænlandi. Aðspurð sagðist hún mest kvíða 

gamlárskvöldinu, því hún bjóst við erfiðri vakt sökum drykkju þorpsbúa. Hún lagði mikla 

áherslu á að ég yrði að fara á hundasleða, hún væri búin að fara tvisvar og það væri svo 

skemmtilegt. Hún sagði mér að í Danmörku væri reglulega auglýst eftir starfsfólki til dvalar á 

Grænlandi og hverjum og einum frjálst að sækja um. Á meðan á starfsdvölinni á Grænlandi 

stendur má ekki reka viðkomandi úr starfi í Danmörku eða breyta vaktakerfi hans eða hennar, 

svo starfsmennirnir tapi engu á að fara. Tveir hjúkrunarfræðingar skiptast á vöktum á 

spítalanum í Ittoqqortoormiit og þar er að auki er einn danskur læknir innan handa, sá nýi var 

einnig í vélinni en því miður náði ég ekki tali af honum.  

Þegar við lentum á Constable Point var okkur tjáð að aðeins tvær þyrluferðir yrðu farnar þann 

daginn en ekki fjórar sökum skammdegisins því ekki má fljúga í ljósaskiptunum. Þyrlan tekur 

fimm farþega auk flugmanns og er um það bil tíu mínútur að fljúga frá flugvellinum og til 

bæjarins. Með fyrri þyrluferðinni fór par með 3 börn og höfðu þau skilyrðislaust forgang fram 

yfir aðra. Nokkrir farþeganna urðu að gista á flugstöðinni. Flugstöðin á Constable Point var 

lítil og gamaldags, án sjáanlegrar öryggisgæslu og eftirlits. Biðstofan, sem bæði var ætluð 

komu- og brottfararfarþegum, var lítið rými með þremur sófum og einu sjónvarpi sem sýndi 

áætlunartíma. Í einu horninu stóð lítið og látlaust borð með kaffikönnu, plastmálum og 

kexkökum í körfu. Ég man ekki til þess að hafa komið á flughöfn með fríu kaffi handa 

þreyttum ferðalöngum. Flughafnir heimsins mættu alveg taka sér þetta til fyrirmyndar, 

hugsaði ég.  

Við Silvía fórum með seinni þyrluferðinni, auk nýja læknisins frá Danmörku og tveimur 

ungum konum. Ég fékk sæti við gluggann í þyrlunni og fylgdist með hrjóstrugu landslaginu. 

Það var varla snjókorn að sjá á Constable Point og lítið sást í snjó úr lofti. Ég trúði varla eigin 

augum. Þegar við yfirgáfum Akureyri hafði allt verið á kafi í snjó. Þetta var svo ótrúlegt. Ég 

var á Grænlandi! Það leit allt öðruvísi út en í ímyndunum mínum þar sem snjó- og ísbreiða lá 

yfir landinu. En kuldinn kom heim og saman við forhugmyndir mínar því það var mun 

kaldara en ég hef upplifað á Akureyri.  
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4.3 Ittoqqortoormiit! 

Sarah rekur gistiheimilið í þorpinu og mætti á þyrluvöllinn eða „the Heliport“ til að taka á 

móti okkur. Hún er ung kona frá Kanada og fluttist til Ittoqqortoormiit fyrir tveimur árum 

síðan. Hún hafði komið hingað nokkrum sinnum til að stunda útivist í fríunum en í eitt skiptið 

kynntist hún breskum manni, David, á Constable Point og var þá ekki aftur heim snúið. David 

á 19 hunda og eins og Sarah segir sjálf: „Ég er önnur konan í lífi David“. Á þeim bænum er 

tíkin sem leiðir hundahjörðina númer eitt. Ég spurði hana hvort hún væri sátt við það og þá 

svaraði hún brosandi: „Já, hún var þar á undan mér“. Sarah sýndi okkur huggulega 

gistiheimilið. Á húsinu voru tvennar útidyr eins og tíðkast í bænum. Sú ytri er tvískipt, og á 

neðri helmingurinn alltaf að vera lokaður svo hundar komi ekki inn. Innri hurðina þarf að 

opna með lykli og er bara venjuleg útidyrahurð, sú hurð á alltaf að vera læst svo börnin æði 

ekki inn. Svo sagði hún okkur í stuttu máli hvað mætti og hvað mætti ekki varðandi hundana 

og ísbirnina. Vegna viðvaranna hennar spurði ég hvort ísbirnir væru vandamál sem við 

þyrftum að taka alvarlega ef við værum á rölti um götur bæjarins. Hún sagði að oft kæmu 

ísbirnir í garðinn til hennar. Hún ráðlagði okkur eindregið að treysta ekki á 

ísbjarnarpiparúðann og leigja okkur frekar riffil ef við ætluðum í göngutúr.  

Klósettið á gistiheimilinu var kassi með klósettsetu. Í kassanum var svartur ruslapoki, rétt eins 

og sá sem við notum undir ruslið heima. Sarah sagðist sjá um að skipta um poka og því var ég 

fegin. Ég hló upphátt þegar ég pissaði í pokann, það heyrðist svo undarlegt hljóð. Á 

gistiheimilinu var sérherbergi fyrir vatnsbirgðir í tanki sem tengdur er við vatnskranana í 

húsinu. Fráveiturnar liggja ekki neðan jarðar eins og við þekkjum á Íslandi. Þess í stað liggur 

rör úr niðurfallinu og beint út um húsvegginn, svo úrgangurinn rennur á götuna. Skýrir það 

hvers vegna klósettinn í Ittoqqortoormiit hafa plastpoka í stað vatnskassa.  

Eftir að við höfðum komið okkur fyrir á gistiheimilinu heimsóttum við vin Árna, Ole. Hann er 

55 ára gamall og uppalinn í Ittoqqortoormiit. Hann var veiðimaður að atvinnu þar til hann 

eyðilagði í sér bakið fyrir nokkrum árum síðan. Ole bauð okkur til sætis í setustofunni og 

konan hans færði okkur kaffi og danskar jólasmákökur. Ole skemmti okkur með frásögnum af 

lífi veiðimannsins á ísnum og fræddi okkur um þær breytingar sem orðið hafa á málefnum og 

menningu veiðimannastéttarinnar. Hann nefndi í því samhengi tilkomu veiðileyfa, kvóta og 

fjölgun frístundaveiðimanna, sem orsakað hefur togstreitu á milli þeirra sem draga fram lífið á 

veiðunum og svo þeirra sem stunda veiðar „þegar veðrið er gott“.    
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Útbúnaður veiðimanna nútímavæddist töluvert á síðustu öld í kjölfar hnatt- og tæknivæðingar. 

Tilkoma mótorbáta í Ittoqqortoormiit jók framleiðslugetu veiðimanna, gerði þeim kleift að 

veiða á fjarlægri svæðum auk þess sem öll fjölskyldan gat nú ferðast saman á sumrin. Við 

upphaf áttunda áratugarins varð eign mótorbáta tíð, því á þessum tíma var verð á selskinni 

hagstætt og veiðimennirnir voru fjárhagslega vel stæðir. Aðstæður atvinnuveiðimanna hafa 

breyst samhliða verðhruni á selskinni og í dag eru stærstu og bestu bátarnir í eigu 

frístundaveiðimanna, því atvinnuveiðimenn hafa ekki fjárhagslegt bolmagn til að endurnýja 

bátinn sinn en frístundaveiðimenn hafa fastar tekjur. Þetta hefur leitt til þess að 

frístundaveiðimennirnir hafa aðgang að betri veiðisvæðum og hafa tök á að fara í fleiri 

veiðiferðir en atvinnuveiðimennirnir, sem byggja lífsafkomu sína á auðlindum hafsins 

(Tuborg og Sandell, 2001).   

Ole er afkomandi þeirra frumbyggja sem fluttu til Ittoqqortoormiit frá Ammassalik árið 1925. 

Þær öru samfélags- og menningarlegu breytingar sem íbúar Ittoqqortoormiit hafa gengið í 

gegnum síðastliðna áratugi endurspegluðust vel í fjölskyldumyndunum sem héngu upp á vegg 

heima hjá Ole. Fólkið á myndunum var ýmist klætt í hvítbjarnarfeldsföt eða selskinsföt, 

verkfæri og farartæki á myndunum voru frumstæð og bakgrunnurinn var í flestum tilfellum ís. 

Samanburðurinn á ólíkum raunveruleika kynslóðanna var auðsær þegar staðið var á rúmgóðu 

heimili Ole, þar sem veggirnir voru hvítmálaðir, gólfin parketlögð og gluggarnir voru skreyttir 

ljósaseríum. Stórt plasmasjónvarp með erlendum sjónvarpsstöðvum stóð í horni setustofunnar 

og húsgögnin voru stílhrein og heimilistækin nýstárleg. Ef ekki hefði verið fyrir 

fjölskylduljósmyndirnar sem minntu á forna tíð og útsýnið yfir frosinn fjörðinn, þá hefði 

heimilið geta verið staðsett hvar sem var í hinum vestræna heimi. Það var í raun 

fjarstæðukennt að sitja í leðursófanum á heimili Ole, narta í danskar smákökur og hlusta á 

hann rifja upp gömlu menninguna og sjálfsþurftarbúskapinn, sem hann mundi vel eftir sjálfur.       

Það féll í verkahring eiginkvenna veiðimanna að verka kjöt og skrapa skinn bráðanna 

samhliða heimilishaldi og barnauppeldi (Sandell og Sandell, 1998). Við spurðum Ole hvort 

konur væru ekkert fyrir hundasleðaferðir. Ole sagði að á veturnar færu konurnar ekki út á 

sleða; þær væru heima með börnin enda kalt úti. Á vorin fara mennirnir með þær í sleðaferð 

til að leyfa þeim að njóta náttúrunnar. Slík verkaskipting hentaði vel, því þegar maðurinn er í 

veiðitúr þá þarf hann að gera allt sjálfur og því gott að geta komið heim og slappað þar af án 

þess að þurfa að taka þátt í heimilisstörfum eða annari vinnu. Svo þegar menn hætta að vinna 

heldur konan almennt áfram að hugsa um þá, sagði Ole.  
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Danmerkurvæðingin á Grænlandi, líkt og nýlenduvæðing á öðrum svæðum norðurslóða, hefur 

leitt til gríðarlegra og örra samfélagsbreytinga og er staða kynjanna ein birtingarmynd þeirra. 

Karlmenn sáu áður fjölskyldu sinni farborða með sjálfbærum veiðum og öfluðu lausafjárs 

með sölu á afurðum á borð við selskinn. Erfiðara reynist að vera atvinnuveiðimaður í þéttbýli 

en konur hins vegar átt auðveldara með að finna sér vinnu í þéttbýlinu, til að mynda við 

fiskvinnslu eða innan stjórnsýslunnar. Breyttir lifnaðarhættir hafa þó ekki falið í sér röskun á 

hlutverki kvenna á heimilinu líkt og reyndin hefur verið með karla. Margar konur upplifa hina 

svokölluðu „seinni vakt“, þ.e. að eftir að formlegum vinnudegi lýkur bíður þeirra 

barnauppeldi, heimilishald og verkun kjöts sem maðurinn færir heim (Caulfield, 2000). 

Kemur þetta heim og saman við lýsingar Ole á hefðbundum hlutverkum kynjanna.       

Ole rekur „kiosk“ hérna í Ittoqqortoormiit en dóttir hans sem er tuttugu og tveggja ára vinnur 

þar. Búðin heitir Sumaar-kiosk og er í tveggja hæða gulmáluðu timburhúsi en búðin sjálf er á 

neðri hæðinni og skrifstofa Ole á efri hæðinni. Við trítluðum við í búðinni og skoðuðum 

úrvalið. Hún minnti á litlar landsbyggðarkjörbúðir á Íslandi, þar sem allt mögulegt er til sölu. 

Þar fékkst m.a. matvara, jólaskraut, drykkjarföng, hreinlætisvörur, búsáhöld. Tvær búðir af 

þessu tagi eru í Ittoqqortoormiit. Hin, Ngiiup Kiosk, er í blámáluðu timburhúsi sem stendur 

neðar í bænum og selur svipaðan varning og búðin hans Ole.   

Myrkrið og þögnin í Ittoqqortoormiit vakti óhug. Það eina sem skar þögnina var ýlfrið í 

hundunum og einstaka gelt. Við röltum á gistiheimilið og settumst niður á móti hvor annarri 

og ræddum það sem fyrir augu og eyru hafði borið. Við vorum báðar hálf ringlaðar, enda 

reyndist samfélagið ekkert líkt því sem lýst hafði verið fyrir okkur. Hvar var 

sjálfsþurftarbúskapurinn, eymdin, fátæktin og gamla hefðin? Þeir sem við höfðum talað við 

og það sem ég hafði lesið um bæinn benti til mikillar fátæktar. Í gegnum ferðalög mín hef ég 

orðið vitni af fátækt og hef skilgreint fátæktina út frá því. En húsin í bænum virtust hugguleg 

og fólkið var vel klætt, margir voru með nútímalega gsm-síma og i-pod. Árni frá Nonna-travel 

sagði að í bænum væru aðeins tveir bílar; vatnsbílinn og kúkabíllinn. Ég hafði ekki áttað mig 

á að Árni var að grínast enda féll bifreiðaeign ekki undir mínar forhugmyndir af 

veiðimannasamfélagi á norðurslóðum. Ég var því hissa á að sjá á að giska tíu bíla í fyrsta 

göngutúrnum um bæinn. Á okkar fyrsta degi urðum við hvorugar varar við það sem við 

höfðum búist við og eyddum því sem eftir lifði dagsins í að ræða um það sem fyrir sjónir 

hafði borið.   
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5. Tveggja vikna dvöl í Ittoqqortoormiit í aðdraganda jóla 2010 

Dvölin í Ittoqqortoormiit stóð frá 2.-16. desember 2010. Sá tími nýttist í heimsóknir á ólíka 

staði og stofnanir samfélagsins. Ég hélt dagbók á meðan dvölinni stóð og í þessum kafla verða 

helstu vettvangsferðunum gerð skil. Við heimsóttum meðal annars bæjarskrifstofuna, 

lögreglustöðina, skólann, barnaheimilið, veðurstöðina, eina barinn í bænum, matvörubúðina, 

ferðaskrifstofuna, pósthúsið og bankann, byggðasafnið og nærliggjandi draugaþorpin Kap 

Tobin og Kap Hope. Þar að auki fengum við tækifæri til að heimsækja nokkur 

fjölskylduheimili sem í senn var yndislegur og dýrmætur hluti af rannsókninni.  

Svefnherbergið okkar Silvíu var hlýtt og notalegt en hins vegar var kalt í setustofunni og 

eldhúsinu. Við fórum því hvorugar úr föðurlandinu og lopapeysunni nema bara rétt á meðan 

við sváfum. Úti var kalt. Heimilin sem við heimsóttum voru vel kynnt og hlýleg í alla staði og 

ég upplifði mig undantekningalaust mjög velkomna hvert sem við fórum. Ég hefði nú betur 

sleppt því að hafa áhyggjur af kaffiskorti því alls staðar þar sem okkur var boðið inn var 

byrjað á því að hella upp á kaffi, rétt eins og tíðkast á Íslandi. Mér fannst sniðugt að finna 

sama bragð af öllu kaffi, það er jú bara ein tegund af kaffi seld í matvörubúðinni. Það var 

margt sem dreif á daga okkar Silvíu á þessum tveimur vikum og við gerðum það sem í okkar 

valdi stóð til að vera sjáanlegar og gefa okkur að fólki.  

5.1 Barinn 

Það er einn bar í Ittoqqortoormiit og fórum við þangað þá daga sem hann var opinn; 

föstudags- og laugardagskvöld. Barinn var í timburhúsi sem stóð rétt hjá spítalanum, 

lögreglustöðinni og bæjarskrifstofunni. Það kostaði 30 DKK inn og fatahengisþjónusta 

innifalin í verðinu. Þegar inn var komið blasti við lítill salur, með fjórum borðum í sitthvoru 

horninu og löngu barborði við endann. Um 20-30 manns voru þar samankomin og fólk á 

öllum aldri ýmist sat, stóð eða dansaði. Unga fólkið var tískulega klætt, eldra fólkið var í 

hversdagslegum fötum. Allir litu út fyrir að vera af inúítakynstofni og innfæddir 

Grænlendingar. Við Silvía vöktum athygli. Fólkið gaf sig ekki mikið á tal við okkur í fyrstu, 

en um leið og það fréttist að við værum íslenskar var eins og viðhorfið breyttist. Okkur var 

boðið til sætis á hverju borði.  

Það tíðkast í Ittoqqortoormiit að menn bjóði dömunum upp í dans. Þeir nálgast mann með 

útrétta hönd og svo fallegt bros að ekki er hægt að neita. Svo er dansað þangað til viðkomandi 
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lag er á enda. Tónlistin var mestmegnis einhvers konar pop-tónlist með elektró-ívafi, við 

könnuðumst við fæst lögin og vorum sammála um að þessi tónlist væri ekki að okkar smekk. 

Einstaka sinnum voru danskar ballöður settar á og virtust þá allir kunna textana. Unga fólkið 

dansaði með eggjandi tilþrifum líkt og tíðkast í bandarískum tónlistarmyndböndum. Eldra 

fólkið var meira í að smella fingrum og taka hliðarspor á víxl. Fólkið vildi mikið segja okkur 

hvert frá öðru og benda okkur á ættingja sína. „Þetta er alvöru pabbi minn en ég ólst ekki upp 

hjá honum. Hann hefur drepið ísbjörn.“ sagði ungur piltur við mig um leið og hann benti á 

eldri mann í hvítri úlpu. „Þetta er eiginkona mín en hún er ástfangin af öðrum manni. Þetta er 

hann.“ sagði hann svo og benti fyrst á unga dömu og síðan á hávaxinn mann sem stóð við 

barborðið. Ég kannaðist við hávaxna manninn úr einni heimsókninni. Ég dáðist að 

einlægninni sem einkenndi fólkið í Ittoqqortoormiit. Það má taka þessa einlægni til 

fyrirmyndar, væri ekki lífið bærilegra ef við værum ekki sífellt að keppast við að fegra það 

fyrir öðrum og kæmum til dyranna eins og við erum klædd. Ég gat ekki séð að fólkið væri 

mjög drukkið. Það var einungis einn og einn. Hinir virtust sáttir með eina litla bjórdós sem 

entist þeim út kvöldið. Hófsemi í áfengisdrykkju á barnum kom mér á óvart, sérstaklega í 

samanburði við þá drykkjumenningu sem ég þekki af íslenskum börum um helgar.   

Um miðnætti á laugardagskvöldinu var allur drykkur uppurinn á barnum. Ég átti bágt með að 

trúa því að uppselt væri á barnum en engu að síður fór fólkið ekki heim heldur skemmti sér 

ótrautt áfram fram á nótt. Ég hafði ímyndað mér stemninguna á barnum í Ittoqqortoormiit 

mun óhugnarlegri en reyndin varð. Drykkjulæti og dónaskapur höfðu einkennt forhugmyndir 

mínar fyrir brottför. Barinn í Ittoqqortoormiit virtist mér hin vinalegasta samkoma og við 

Silvía skemmtum okkur mjög vel með ljúfa og brosmilda fólkinu.  

Á fyrsta föstudagskvöldinu okkar, deginum eftir að við lentum í bænum, var okkur óvænt 

boðið í partý. Einhver hafði sagt okkur að mæta ekki á barinn fyrr en upp úr miðnætti og þar 

sem okkur fannst klukkan vera sjö þegar hún í raun var tvö þá hafði dagurinn verið heila eilífð 

að líða. Þegar klukkan sló tólf dúðuðum við okkur upp og héldum út í leit að barnum. Á 

leiðinni sáum við hvar hópur fólks stóð fyrir utan hús og reykti. Hópurinn vinkaði til okkar og 

kallaði eitthvað sem við heyrðum ekki í rokinu svo við hlupum til þeirra.  

Þau voru fljót að bjóða okkur innfyrir, við vorum ekki búnar að reima af okkur skóna þegar 

okkur var rétt sitthvor bjórdósin. Þegar inn var komið blasti við okkur vígalegur flatskjár og 

leðursófasett. Nokkrir strákar á aldur við mig sátu í sófanum, ég tók í höndina á þeim öllum 

og kynnti mig. Álíka margar stúlkur sátu við borðstofuborð, auk eldri konu sem var  
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húsráðandi. Ein þeirra var dóttir Ole. Þær voru allar frá Ittoqqortoormiit nema ein sem var frá 

bænum Tasilaq, sem áður hét Ammassalik, þaðan sem íbúar Ittoqqortoormiit eru upprunalega. 

Tasilaq er næsta byggð við Ittoqqortoormiit og um 1000 km eru á milli bæjanna tveggja. Sú 

stúlka bjó í bænum til að vera með kærastanum sínum, sem var sonur húsráðandi konunnar. 

Stúlkurnar og móðirin spiluðu drykkjuleik með smápeningum og kenndu okkur Silvíu leikinn 

svo við gætum tekið þátt. Stúlkurnar voru hrifnar af okkur, töluðu hver í kapp við aðra, tóku 

myndir af sér með okkur og æfðu sig að segja Silvía og Hjördís. Þær höfðu allar komið til 

Íslands. Þegar bjórinn var búinn á  heimilinu héldum við saman á barinn og móðirin kom 

með. Klæðaburður stúlknanna vakti athygli mína. Það hafði ekki hvarflað annað að mér en að 

vera í ullarnærbol, tveimur peysum og auðvitað úlpu en grænlensku stúlkurnar voru í 

ermalausum bol innan undir úlpunni. 

5.2 Sunnudagsguðsþjónusta í Ittoqqortoormiit 

Með okkur í flugvélinni frá Íslandi var eldri kona að nafni Margrethe, prestur frá bænum 

Sisimiut á vesturströnd Grænlands. Hún var komin til Ittoqqortoormiit til að fara yfir 

kirkjubækurnar með nýkrýndum djákna bæjarins. Á sunnudagsmorgni klukkan tíu fórum við 

Silvía í messu, þar sem Margrethe þjónaði til altaris og nýi djákninn var henni innan handar. 

Þrír eldri menn klæddir í hvítar treyjur tóku á móti kirkjugestum. Við settumst aftarlega því 

kirkjan var nánast full. Það voru mörg börn í kirkjunni, sem hlupu og ærsluðust um á meðan 

guðsþjónustan stóð yfir, mörg þeirra voru með jólasveinaskotthúfu á höfðinu. Fjölskyldurnar 

voru ýmist í sparifötum eða hversdagsfötum. Ég fékk sálmabók og söng með, það var 

skemmtilegt að spreyta sig á framburði grænlensku orðanna en öllu erfiðara var að halda í háa 

tóntegund safnaðarins. Ung kona frá Þýskalandi spilaði undir á orgelið. Guðsþjónustan fór 

fram á grænlensku og ég skyldi ekki orð af því sem Margrethe sagði en það var notalegt að 

sitja með fólkinu og fylgjast með. 

Trúboðastarf var hluti af nýlenduvæðingu Danmerkur á Grænlandi og við upphaf þriðja 

áratugs síðustu aldar höfðu flestir íbúar Austur-Grænlands tekið kristni en heimsmynd 

frumbyggjanna sem þeirra fyrri trúarbrögð byggðu á var þó enn við lýði. Grundvöllur 

heimsmyndar Austur-Grænlendinga, líkt og annarra inúíta, er samlyndi manns og náttúru. 

Lífið er sprottið úr yfirnáttúrulegum kröftum jarðarinnar, andi býr í bæði mönnum og dýrum 

og þegar veraldlegi kroppurinn deyr lifir andinn áfram. Hófsemi þurfti að gæta við veiðar til 

að móðga ekki dýrin. Töfralæknar (e. shaman) höfðu mátt til að lækna veikar sálir og 

skyggnast inn í framtíðina (Hovelsrud-Broda, 2000). Trúboð hófst á Vestur-Grænlandi fyrir 
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tilstilli Hans Egede árið 1721. Töfralæknarnir voru andvígir kristniboði nýlenduherrana. 

Sjúkdómar á borð við bólusótt bárust til Grænlands með hvíta manninum og allt að helmingur 

Grænlendinga dó af völdum sjúkdómanna. Töfralæknarnir gátu ekki læknað fólkið sem 

sjúkdómarnir herjuðu á og dró það úr stöðu þeirra í samfélaginu (Caulfield, 2000). Trúboð á 

Austur-Grænlandi hófst mun síðar en á vesturströndinni og andatrú lifði þar lengur, t.a.m. 

hittum við Silvía konu í Ittoqqortoormiit sem sagði okkur frá ömmu sinni, en hún hafði verið 

töfralæknir.  

Inúítar trúðu á líf eftir dauðann, helgisiði og heilaga anda samkvæmt hefðbundnum 

trúarbrögðum þeirra sem auðveldaði inúítum að aðlagast kristni og greiddi það götur 

trúboðanna. Kirkjan gegnir mikilvægu hlutverki í samfélagi inúíta, t.d. er kirkjusókn í Kanada 

einna mest í Nunavut þar sem flestir íbúanna eru inúítar (Rigby o.fl., 2000). Á Grænlandi er 

kirkjan ekki aðskilin stofnun frá ríkinu (Caulfield, 2000).    

Guðsþjónustan í Ittoqqortoormiit gekk fyrir sig eins og ég er vön á Íslandi, að því 

undanskyldu að börnunum heima er ekki leyft að ærslast á kirkjugólfinu og vera með læti. 

Kirkjan stendur í miðjum bænum niður við sjóinn. Það er farið að sjá á þeirri hlið kirkjunnar 

sem snýr að sjónum, kirkjan er að síga sökum þess að sífrerinn sem hún stendur á er byrjaður 

að þiðna. Byggingu kirkjunnar í Ittoqqortoormiit lauk sumarið 1928 en þangað til fóru 

guðsþjónustur bæjarins fram heima í stofu prestsins, sem upphaflega var byggð sem 

aðfangageymsla. Í kirkjunni var álma fyrir skólastofu og heimilisaðstöðu fyrir prestinn. Flestir 

þeirra sem upphaflega voru fluttir frá Ammassalik til Ittoqqortoormiit höfðu meðtekið skírn 

en lögðu jafnframt átrúnað í hefðbundin trúarbrögð. Á leiðinni frá Ammassalik til 

Ittoqqortoormiit var komið við á Ísafirði á Íslandi, til að Sejer Abelsen kennari og 

aðstoðarprestur frá Vestur-Grænlandi, gæti tekið vígslu og orðið prestur hins nýstofnaða 

byggðalags (Sandell og Sandell, e.d.). Í byggðasafni Ittoqqortoormiit eru einmitt þónokkrar 

ljósmyndir sem teknar voru á Ísafirði þegar fólkið hafði þar stutta viðveru á leið sinni til nýju 

heimkynnanna.  

Kirkjan er einföld og falleg að innan, í henni miðri hangir um það bil eins metra langt 

timburlíkan af skipi, með áletruninni W. Scoresby. Kirkjubekkirnir eru úr timbri og við enda 

hvers bekkjar er áfastur kertastjaki. Það logaði á háum og grönnum hvítum kertum í hverjum 

stjaka og ég beið þess bara að eitthvert barnið myndi brenna sig eða að kvikna myndi í síðu 

hári einhverra kvennanna. En svo varð nú ekki.  
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5.3 Kirkjukaffi 

Í flugvélinni frá Íslandi höfðu verið okkur samferða tveir grænlenskir félagsráðgjafar frá 

Nuuk, Inge og Sofie. Inge sat við hlið okkar á kirkjubekknum. Við höfðum spjallað stuttlega 

við hana á flugvellinum á Constable Point. Hún var vel mælt á ensku. Eftir að messunni lauk 

buðum við henni í kaffisopa á gistiheimilið. Hún var á sextugsaldri, hávaxin og grönn með 

velhirt fallega grátt hár. Fötin hennar voru vönduð og hún bar fallega skartgripi. Þessi 

glæsilega kona hefði getað verið frá hvaða vestrænu höfuðborg sem er.  

„Fólkið hér hugsar ekki mikið um útlit sitt“ sagði félagsráðgjafinn við okkur Silvíu er við 

gengum heim á gistiheimilið í skammdeginu. „Já. Konurnar ganga ekki í brjóstahöldurum“ 

svaraði Silvía. Ég hefði aldrei tekið eftir brjóstahaldaraleysi kvennana ef Silvía hefði ekki á 

það minnst, né að konurnar væru ekki málaðar í framan og að karlmennirnir væru með 

heimaklippingu, þótt það kannski segði sig sjálft sökum þess að engin hárgreiðslustofa er í 

bænum. Ég lagaði kaffi handa sjálfri mér og hitaði te handa dömunum. „Fólkið hér er ekki 

mjög gáfað“ sagði Inge og hrærði í teinu sínu. Það kom mér í opna skjöldu hvernig hún talaði 

um samfélagið og íbúa þess. Mér þótti það óþægilegt og ákvað því að fara út og fá frískt loft 

með kaffinu.  

Inge var send til Ittoqqortoormiit til að vinna í eina viku til veita Olivia, félagsráðgjafa 

bæjarins, aðstoð með að ráða fram úr öllum verkefnunum. Margrethe, sem einnig gisti á 

gistiheimilinu, kom fljótlega og tilkynnti okkur að það yrði kirkjukaffi klukkan tvö sama dag 

og allir væru velkomnir. Því næst hitaði hún sér te og bauð okkur upp á rausnarlegan 

hádegisverð; brauð og innflutt munaðarálegg, þ.m.t. íslenskt laxasalat, danska lifrarkæfu og 

hráskinku. Við Silvia höfðum einmitt heimsótt KNI matvörubúðina í bænum deginum áður og 

orðið agndofa háu yfir verðlaginu.   

Margrethe gaf sig ekkert sérstaklega á tal við okkur Silvíu en þær Inge töluðu dönsku saman 

þrátt fyrir að vera báðar grænlenskar, eflaust af kurteisi við okkur Silvíu. Þær ræddu um 

guðsþjónustuna og nýkrýnda djáknann. Þeim kom ýmislegt í fari sóknarbarna bæjarins 

spánskt fyrir sjónir. Menningarmunurinn á Ittoqqortoormiit og þeirra heimabæjum; Nuuk og 

Sisimiut, leyndi sér ekki í umræðum þeirra. Ég fékk það á tilfinninguna að þær hefðu ekki 

búist við því sem fyrir augu bar í Ittoqqortoormiit og fannst þeim margt broslegt, t.a.m. 

hegðun og klæðnaður sóknarbarnanna.    
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Margrethe skipti um föt fyrir kirkjukaffið. Hún klæddist svörtu pilsi og sparilegri blússu, með 

skartgripi og uppsett hár. Hún setti háhælaða skó í veskið sitt. Svo bretti hún pilsið alveg upp í 

mitti og klæddi sig í snjóbuxur utanyfir nælonsokkabuxurnar. Mér fannst sérstakt að fylgjast 

með henni klæða sig í vetrarbúninginn utan yfir fínu fötin, við sömu aðstæður á Íslandi tæki 

fólk eflaust leigubíl á áfangastað í stað þess að fara í sjóbuxur utan yfir pilsið. En í 

Ittoqqortoormiit er ekki leigubílaþjónusta. Við röltum saman í kirkjukaffið, ég var í 

hversdagslegum gallabuxunum í föðurlandinu innan undir og það var allt í lagi því bæjarbúar, 

eins og þær stöllur höfðu jú minnst á, voru ekki mikið að hafa sig til heldur.  

Kirkjukaffið var haldið í heimilislegum samkomusal niður við höfnina. Salurinn var allur 

skreyttur gömlum ljósmyndum sem héngu upp á vegg í látlausum römmum. Á myndunum var 

fólk í ísbjarnarfötum á hundasleðum. Ég hugsaði mikið til þeirra miklu og öru breytinga sem 

orðið hafa á lifnaðarháttum fólksins. Fullorðnu mennirnir þrír sem höfðu verið djáknanum 

innan handar í kirkjunni tóku aftur á móti okkur. Þeirra hlutverk var að sjá um kaffið og 

kexkökurnar, fylla á bolla og ýmist leggja á borð eða taka af því. Á Íslandi erum við ekki vön 

að sjá eldri menn bera ábyrgð á kaffiveitingunum. Ég heilsaði upp á gestina sem ég kannaðist 

við af barnum. Ég hafði ekki búist við því að hitta í kirkjukaffinu sama fólkið og ég hafði 

kynnst á barnum kvöldið áður og það kom mér einnig á óvart að fólkið var jafnvingjarnlegt 

gagnvart mér allsgátt. Undrun mína má rekja til þess sem ég hef vanist á Íslandi. Margir 

Íslendingar hafa vinalegra viðmót undir áhrifum áfengis en allsgáðir og allajafna eru þeir sem 

stunda næturlífið ekki þeir sömu sem mæta galvasknir í kirkju morguninn eftir.  

Margrethe var dugleg að færa sig á milli borða og spjalla við fólkið. Ég fékk mér sæti með 

fullorðnum hjónum, en konunni hafði ég einmitt kynnst á barnum. Við borðið sat einnig 

orgelleikarinn frá Þýskalandi með manninum sínum, sem var innfæddur og veiðimaður að 

atvinnu. Það að ung og háskólamenntuð kona skuli kjósa að setjast að á litlu jaðarsvæði á 

Grænlandi er á  skjön við hina hefðbundnu þróun búferlaflutninga á norðurslóðum. Gögn frá 

t.d. Alaska og Grænlandi sýna að ungar konur eru líklegri til að flytjast búferlum frá smærri 

byggðakjörnum til stærri svæða, í leit að menntun og atvinnutækifærum. Grænlenskar konur 

eru líklegri en grænlenskir karlmenn til að finna sér maka af öðru þjóðerni og þá helst frá 

Danmörku. Grænlenskar konur eru jafnframt líklegri til að flytja frá Grænlandi en grænlenskir 

karlmenn. Þessi þróun hefur orðið til þess að skekkja kynjahlutfall Grænlands. Aukinheldur 

hefur þessari þróun sérstaklega gætt á þeim svæðum sem varðveitt hafa hefðbundnari 

lifnaðarhætti (Hamilton og Rasmussen, 2010).  



23 

 

Innfæddar konur norðurslóða eru líklegri til að giftast aðfluttum karlmönnum en innfæddir 

karlmenn til að giftast aðfluttum konum. Þetta stafar m.a. af því að karlmenn eru líklegri en 

konur til að flytjast tímabundið eða til frambúðar á svæði norðurslóða og sækja vinnu t.d. í 

byggingariðnaði eða við nýtingu náttúruauðlinda (Hoogonsen o.fl., 2004). Tilfelli ungu 

konunnar frá Þýskalandi er því tölfræðileg undantekning. Við Silvía áttum síðar eftir að gera 

þetta undantekningarpar að umtalsefni og reyna að setja okkur í spor orgelleikarans. Umhverfi 

Ittoqqortoormiit er ægifagurt, fólkið er notalegt og menningin heillar. En myrkrið, kuldinn, 

einangrunin frá umheiminum og smægð samfélagsins er mér svo framandi að ég á erfitt með 

að ímynda mér hvers vegna einstaklingar sem alast upp við vestrænar venjur velja það að 

setjast að í svo frábrugðnu umhverfi og hvernig þeim tekst að aðlagast því. Ég spurði t.a.m. 

Sarah, konuna sem rekur gistiheimilið, hvort hún saknaði þess aldrei að setjast á kaffihús eða 

panta sér pítsu. Hún sagðist jú sakna þess að fara á Subway, en það er veitingahúsakeðja sem 

sérhæfir sig í samlokugerð.  

5.3 Dagur heilagrar Lúsífer 

Rúmlega viku eftir guðsþjónustuna bar upp dagur heilagrar Lúsífer. Af því tilefni var 

söngstund í kirkjunni undir stjórn djáknans. Orgelleikarinn og maðurinn hennar buðu okkur 

heim í sauðnautsúpu fyrir samkomuna. Þau bjuggu hinum megin við ána, í gömlum 

húsakynnum án rennandi vatns. Hópur hunda var tjóðraður niður fyrir framan húsið. Riffill 

hékk fyrir aftan útidyrnar. Húsið var á tveimur hæðum, niðri var lítið en huggulegt eldhús og 

innan af því var lítil setustofa. Inn af forstofunni var baðherbergið. Þröngur stigi lá upp á efri 

hæð hússins þar sem parið svaf. Það var enginn vaskur á baðherberginu en þess í stað voru 

einnota blautklútar til að þurrka hendurnar eftir klósettnotkun. Súpan var borin fram í stórum 

og djúpum potti og leit að mörgu leyti út eins og íslenska kjötsúpan nema það var pasta í 

þessari. Ég hálfskammaðist mín fyrir að afþakka þetta fallega súpuboð, sérstaklega í ljósi þess 

að maður orgelleikarans hafði veitt nautið sjálfur, en ég þáði brauðsneið með osti í staðinn. 

Eldhúsborðið var hringlaga með rauðköflóttum dúk sem farinn var að missa lit. Inge var með 

okkur og hrósaði súpunni sérstaklega.  

Heimkynni sauðnauta eru á norðurslóðum og nú á dögum finnast þau aðallega í norðurhluta 

Kanada og á norðaustur Grænlandi. Talið er að á landsvæðinu inn af Ittoqqortoormiit sé að 

finna flestar hjarðir sauðnauta á Grænlandi en samtals er áætlað að um 9000-13000 sauðnaut 

séu á öllu norðaustur Grænlandi. Fyrir 4000-5000 árum síðan flutti þjóðflokkur forninúíta, 

sem kallaður er af fornleifafræðingum Independence I og nefndur eftir Independence Fjord, til 
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norðaustur Grænlands vegna sauðnautanna sem voru þeim mikilvæg lífsbjörg. Af ókunnum 

ástæðum fækkaði hjörðum sauðnautanna og talið er að þau hafi ekki snúið aftur fyrr en um 

miðja 19. öld. Þegar byggðin Ittoqqortoormiit var stofnuð voru sauðnautsveiðar bannaðar 

vegna óvissu um styrkleika dýrastofnsins og voru sektir fyrir brot á banninu. Þó var talsverður 

fjöldi dýra veiddur á svæðum fyrir norðan Ittoqqortoormiit, því bannið gilti ekki um norska 

og danska leiðangurs- og veiðimenn (Sandell og Sandell, 1998). 

Árið 1958 voru veiðimönnum Ittoqqortoormiit gefinn kvóti til sauðnautsveiða og taldi 

kvótinn 1 sauðnaut á hverja 15 íbúa í hverri veiðiferð og voru tvær veiðiferðir leyfðar á ári. 

Landsvæðið norður af Ittoqqortoormiit varð þjóðgarður árið 1974 og tók þá í gildi bann við 

sauðnautsveiðum á norðaustur Grænlandi fyrir utan sýslumörk Ittoqqortoormiit. Árið 1988 

var kvótanum breytt í árlegan einstaklingskvóta með ákveðnum skilyrðum, t.a.m. var 

veiðitímabilið sérstaklega skilgreint og aðeins atvinnuveiðimenn með fasta búsetu á 

Grænlandi gátu fengið úthlutaðan kvóta. Frá árinu 1995 geta frístundaveiðimenn einnig sótt 

um kvóta (Sandell og Sandell, 1998). Kvóti vetrarins 2010-2011 á svæði Ittoqqortoormiit var 

175 sauðnaut (Departemented for Fiskeri, Fangst og Landbrug, e.d.).  

Eftir sauðnautssúpuna var boðið upp á te í setustofunni og sátum við þar saman örlitla stund 

áður en við gengum samferða að kirkjunni. Þaðan fór veiðimaðurinn til félaga síns til að horfa 

á íþróttaviðburð í sjónvarpinu en við þrjár fylgdum orgelleikaranum til kirkju. Söngstundin í 

kirkjunni var yndisleg og jólaandinn fyllti hjarta mitt á væminn hátt. Margrethe var ekki 

viðstödd og leiddi djákninn því athöfnina. Við sátum framarlega í kirkjunni og djákninn 

byrjaði söngstundina á því að spyrja Inge hvort hún talaði austur-grænlensku, en svo var ekki 

því hún er frá vesturströndinni. Margrethe, sem einnig var frá vesturströndinni, hafði í 

fyrrgreindri messu þjónað til altaris á sínu tungumáli. Djákninn lagði sig allan fram við að 

sussa á glaðvær börnin. Ég velti því fyrir mér hvort nærvera félagsráðgjafans frá Nuuk hefði 

áhrif á hann. Munurinn á þjóðfélagsstöðu félagsráðgjafans og íbúa Ittoqqortoormiit í 

hlutlægum skilningi var mjög áberandi og stundum fékk ég það á tilfinninguna að jafnframt 

væri um huglægan mun að ræða, að hálfu beggja aðila.  

Allir kirkjugestir fengu sálmabók frá fullorðnu mönnunum þremur sem aðstoðað höfðu við 

messuna. Þvínæst skiptust sóknarbörnin á að segja hvaða sálm þau vildu syngja. Ég hafði 

aldrei áður setið óskalagaathöfn í kirkju áður. Við sungum hvern sálminn á fætur öðrum, 

suma kannaðist ég við og aðra ekki. Orgelleikarinn spilaði fallega undir. Kirkjan var ekki 

jafnþéttsetin þessa kvöldsöngstund eins og hún hafði verið við guðsþjónustuna í vikunni á 
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undan. Á að giska helmingi færri voru mættir og ef til vill á leikur Danmerkur í 

Heimsmeistarakeppninni í handbolta einhverja sök þar á.     

5.4 Störf, vitnisburður og álit félagsráðgjafa frá höfuðstaðnum Nuuk 

Við héldum góðu sambandi við Inge þann tíma sem við vorum í Ittoqqortoormiit og hún bauð 

okkur reglulega til sín í kvöldheimsóknir. Hún vann á bæjarskrifstofunni allan daginn fram að 

kvöldmatartíma og hennar virtust bíða stórir bunkar af verkefnum. Annar félagsráðgjafi frá 

Nuuk, Sofie, dvaldi einnig í húsinu með Inge. Hún  hafði verið send með Inge til 

Ittoqqortoormiit, hún var sérfræðingur í börnum með athyglisbrest og einhverfu og hennar 

helsta verkefni var að tala við slík börn og fjölskyldur þeirra í leit að úrræðum. Þær dvöldu í 

húsi sem þeim var úthlutað af bæjaryfirvöldum í Nuuk, en Ittoqqortoormiit tilheyrir sömu 

sveitarstjórnsýslu og Nuuk. Húsið var ekkert sérstaklega heimilislegt en þó hreint og 

húsmunirnir nútímalegir.  

Bæði Grænlenska sjálfstjórnin og ráðhús Kommuneqarfik Sermersooq, sem Ittoqqortoormiit 

fellur undir, er staðsett í höfuðborg landsins, Nuuk. Andrúmsloft borgarinnar er fjölþjóðlegt, 

innviðir hennar eru nútimalegir og lifnaðarhættir borgarinnar hafa fjarlægst hefðbundnum 

gildum og venjum inúíta-menningarinnar, sem enn er viðhaldið í smærri byggðum landsins 

(Caulfield, 2000).  Íbúafjöldi Nuuk var 16.160 þann 1. janúar 2011 og af þeim voru 3443 

fæddir utan Grænlands (Statistics Greenland, 2011c). 

Landfræðileg fjarlægð er töluverð á milli Nuuk og Ittoqqortoormiit og samgöngur á milli 

staðanna tveggja samanstanda af tveimur flugferðum og einni þyrluferð. Fulltrúi 

Ittoqqortoormiit í bæjarstjórn Kommuneqarfik Sermersooq, Emelie Kúnak, flutti til Nuuk í 

byrjun árs 2009 vegna þess kostnaðar sem fylgdi því að búa svo langt frá höfuðborginni. 

Samkvæmt henni kostaði fargjaldið báðar leiðir 20.500 danskar krónur (Sermitsiaq, 2009a) 

eða rúmlega 450.000 íslenskar krónur, miðað við myntgengi í dag (2. maí 2011). Í ljósi þess 

að íbúar Ittoqqortoormiit misstu fulltrúa sinn innan stjórnsýslunnar stakk bæjarstýra 

Sermersooq upp á að stofnaður yrði sérstakur hópur sem myndi starfa sem tengiliður á milli 

bæjarbúa og bæjarstjórnar (Sermitsiaq, 2009b). Mér hefur ekki tekist að afla frekari 

upplýsingar um stofnun eða virkni þess hóps í gegnum gagnasöfn stofnanna Grænlands. Á 

bæjarskrifstofu Ittoqqortoormiit fengum við þær upplýsingar að fjarfundir væru reglulega 

haldnir á milli „Nuuk“ og starfsfólks bæjarskrifstofunnar. Ég varð þess vör að íbúar 

Ittoqqortoormiit notuðu „Nuuk“ sem samheiti yfir ákvörðunarvald landsins og sýslunnar.  
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Jónas Gunnar mannfræðingur og Árni hjá Nonna Travel höfðu báðir áhyggjur af því að 

Ittoqqortoormiit yrði hreinlega lokað. Ég spurði Sofie og Inge hvort þær könnuðust við 

umræðuna og hvert þeirra mat væri. Báðar krepptu þær saman vörunum þegar þær svöruðu 

mér. Þær voru sammála um að best væri að loka bænum. Ittoqqortoormiit er einn tveggja bæja 

á Grænlandi þar sem ekki eru stundaðar fiskveiðar eða fiskvinnsla í atvinnuskyni. Framleiðsla 

bæjarins í efnahagslegu tilliti hefur eingöngu byggst á veiðum að hætti hefðbundnu 

menningarinnar (Tuborg og Sandell, 2001).  

Ein ástæða þess að Grænlendingar hertu baráttuna fyrir heimastjórn á sjöunda og áttunda 

áratug síðustu aldar var byggðastefna Dana, sem stuðlaði markvisst að þéttbýlisvæðingu og 

fækkun smærri byggðalaga (Caulfield, 2000). Eins og fram hefur komið hefur hin öra 

þéttbýlismyndun orsakað röskun af félags- og menningarlegum toga og má greina áhrif þess í 

auknu stressi, hækkandi sjálfsmorðstíðni, ofbeldishneigð og áfengissýki. Dæmi þess eru ekki 

bara á Grænlandi heldur um allar norðurslóðir (Williamson, 2004). Í því samhengi er ekki úr 

vegi að rifja upp vangaveltu Jónasar Gunnars mannfræðing um hvort stefna Grænlensku 

sjálfstjórnarinnar væri að vernda menningararfleiðina og minnihlutahópa eða stuðla að 

efnahagslegri þróun. Samkvæmt heimasíðu Sermersooq er velta Ittoqqortoormiit 27 milljónir 

danskra króna og skatttekjur 7 milljónir danskar krónur (Sermersooq, e.d.) en útgjöld eru ekki 

gefin upp.   

„Þetta er ekki Grænland“ sagði Inge reglulega við okkur Silvíu. Jafnframt margítrekaði hún 

það við okkur að við hreinlega yrðum að heimsækja Nuuk svo við héldum ekki að Grænland 

væri svona. Það má vera að þær skoðanir sem Inge lét uppi við okkur Silvíu hafi að einhverju 

leyti litast af áhyggjum hennar af ímynd Grænlands út á við. Við spurðum Inge til að mynda 

eitt sinn út í drykkjuvandamálin í bænum, en okkur Silvíu hafði einmitt verið sagt að félagsleg 

vandamál væru sérstaklega algeng í Ittoqqortoormiit samanborið við Grænland í heild. Inge 

sagðist ekki vera sammála því, samkvæmt þeim gögnum sem hún hefði séð á 

bæjarskrifstofunum samanborið við gögnin í Nuuk, en hins vegar væru vandamálin mun 

sýnilegri í svona litlum bæ þar sem allir þekkja alla og engum dytti í hug að reyna að fela 

vandamál sín og sinna.  

Inge og Sofie kvörtuðu báðar undan því hversu hæg internettengingin í Ittoqqortoormiit var 

en báðar þurfa þær að reiða sig á internetið sökum vinnu sinnar. Húsið sem þeim var úthlutað 

af yfirvöldum var án internettengingar og internet bæjarskrifstofunnar var mjög seinvirkt. 

Internetaðgangur er því á fárra ráði í Ittoqqortoormiit og var Ole á meðal þeirra sem hváðu 
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yfir háu gjaldi á internetnotkun í bænum almennt. Gistiheimilið var með internettengingu en 

yfir tveggja vikna dvöl okkar Silvíu í Ittoqqortoormiit keyptum við einungis einn klukkutíma 

af internetafnotum saman, því verulegan tíma tók að opna hverja vefsíðu og gjaldið var mjög 

hátt.  

Við Silvía vorum mjög lukkulegar að hafa kynnst þessum tveimur konum. Þær höfðu 

hvorugar komið til Ittoqqortoormiit áður og það var áhugavert að hlusta á þeirra skoðun og 

upplifun á bænum. Þær upplifðu bæinn og íbúa hans á ólíkan hátt, rétt eins og við Silvía. 

Sofie var sjálf sportveiðikona og hafði mikið dálæti á útivist. Hún var alltaf með myndavélina 

um hálsinn og dáðist í sífellu að fallegu náttúrunni sem umkringdi Ittoqqortoormiit. Hún hafði 

keyrt hringinn um kringum Ísland og minntist oft á þá ferð. Skemmtilegast fannst henni að fá 

tækifæri til að keyra langa vegarkafla, sem ekki er hægt á Grænlandi, og hana langaði mikið 

til að keyra meira um góðu þjóðvegina á Íslandi.  

Sofie var grænlensk, en þó erfðafræðilega af dönskum uppruna og talaði mjög takmarkaða 

grænlensku. Hún átti auðveldara með að segja okkur frá störfum sínum í Ittoqqortoormiit en 

Inge, sjálfsagt vegna þess hve afmörkuð hennar verkefni voru. Hún lýsti ástandinu sem erfiðu, 

börnunum stendur bara hinn almenni barnaskóli til boða þar sem töluvert vantar upp á þá 

fræðslu og aðhald sem þarfnast vegna barna með athyglisbrest og einhverfu. Hún sagði að 

fjölskyldurnar sýndu þessu mismikinn skilning. Sumar fjölskyldur voru reiðubúnar til að 

aðstoða barnið sitt til hins ýtrasta og gera allt sem í þeirra valdi stóð til að auðvelda þeim lífið 

og framtíðina. Aðrar fjölskyldur áttu hins vegar erfiðara með að skilja að barnið var ekki 

óþægt og að það ætti sér von ef rétt væri á málunum tekið. Hún nefndi einn dreng sérstaklega, 

sem var með dæmigerða einhverfu. Drengurinn sýndi mikinn vilja til að læra en honum leið 

ekki vel í skólanum. Sofie vildi fá að senda hann í sérstakan skóla fyrir einhverfa í Sisimiut en 

gekk illa að sannfæra sveitarfélagið um ávinning þess og bar litla von um að það tækist á 

endanum. Aðstæður á borð við þessar kallast á við jákvæð og neikvæð áhrif  

þéttbýlisvæðingarinnar.   

5.5 Heimsókn á bæjarskrifstofuna 

Bæjarskrifstofan er hýst í látlausu timburhúsi. Á húsinu utanverðu hanga útprentaðar A4 

auglýsingar, um fasteignir og annað slíkt. Að innan er allt hvítmálað, húsgögnin einföld og 

gamaldags, nema tölvuskjáirnir sem eru stórir og nýlegir flatskjáir. Húsið stendur á tveimur 

hæðum auk kjallara, þar sem salernin eru. Fyrir framan skrifstofuaðstöðu 
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félagsmálaráðgjafans er lítil biðstofa með nokkrum stólum umhverfis lítið borð með 

dagblöðum á. Þar hittum við Olivia NapãtôK', sem er staðbundin félagsmálaráðgjafi 

Ittoqqortoormiit og þessa vikuna naut aðstoðar Inge og Sofie. Hún var fús til að setjast niður 

með okkur í örlitla stund og ræða aðeins málin. Hún fylgdi okkur á efri hæð hússins inn í 

huggulegan fundarsal. Langt borð með mörgum stólum nánast fyllti herbergið, sem stóð undir 

þil. Á gólfinu var ísbjarnarfeldur og á veggnum var stór og mikill flatskjár, sem notaður er til 

fjarskiptafunda við Nuuk. Á þessari hæð er einnig skrifstofa yfirmanns bæjarskrifstofunnar í 

Ittoqqortoormiit. Hann er hávaxinn og gráhærður Dani, giftur enskukennara grunnskólans. 

Olivia var ráðin í stöðu félagsmálaráðgjafa í júlí þetta ár. Hún var frá Ittoqqortoormiit, en 

fluttist með manninum sínum til Sisimiut árið 2003. Faðir hennar veiktist mikið og því ákvað 

hún að snúa aftur tímabundið heim.  

„Það falla svo mörg svið undir starfið mitt, það er mjög erfitt og ég er ein um þau en svo lengi 

sem ég er að læra er þetta í lagi“ sagði hún. Inge hafði sagt okkur Silvíu frá því að Olivia væri 

við það að bugast undan álagi. „Margir skjólstæðinga minna tilheyra fjölskyldunni minni, það 

er erfitt.“ bætti hún svo við. Enskan hennar var ágæt, hún talaði hægt og af vandvirkni. „Ég 

reyni að hugsa ekki um það, þetta er vinnan mín en ekki vandamálin mín.“ Ég spurði hana um 

stöðu kvenna í bænum. „Ég held að það sé erfiðara að vera kona hér vegna þess að karlmenn 

eiga auðveldara með að finna atvinnu. En þær sjá um þrif í skólanum og á 

almenningsstöðum.“ sagði hún.  

Silvía spurði hana um drykkju bæjarbúa. „Fólk drekkur áfengi vegna þess að það er enga 

vinnu að hafa, þeim leiðist. Fátæka fólkið drekkur og þegar það kemst yfir peninga þá drekka 

þau hann allan upp. Þau sem hafa hvorki atvinnu né menntun, við getum sagt að það sé margt 

brotið hjá þeim og húsin þeirra lykta illa.“ En samkvæmt Hagstofu Grænlands eru 85,5% 

atvinnulausra á Grænlandi ófaglærðir (Statistics Greenland, 2011a).  

Á fyrsta árshelmingi 2010 var skráð atvinnuleysi í Ittoqqortoormiit 18,4%, þar af var skráð 

atvinnuleysi á meðal karla 20,7% og 16,2% á meðal kvenna. Atvinnuleysi á öllu Grænlandi 

var 8,8% fyrir sama tímabil (Statistics Greenland, 2011a) svo atvinnuleysi í Ittoqqortoormiit 

er töluvert hærra en hlutfall á landsvísu. Olivia taldi að það væri torveldara fyrir konur að 

finna vinnu en karla og stangast það á við gögnin frá Hagstofu Grænlands frá árinu 2010, en 

árið 2009 var hlutfall atvinnulausra kvenna og karla í Ittoqqortoormiit nánast jafnt eða 11,7% 

karla og 11,2% kvenna (Statistics Greenland, 2010) og árið 2008 var hlutfall atvinnulausra 

kvenna 14,1% á móti 9,9% karla (Statistics Greenland, 2009). Árið 2010 taldi vinnuafl 
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Ittoqqortoormiit samtals 284 einstaklinga, sem skiptist í 138 karlmenn og 146 konur 

(Statistics Greenland, 2011a). Það gæti verið að af menningarlegum ástæðum sæju konur sig 

síður knúnar til að skrá sig og skilgreina sig sem atvinnulausar en karlmenn og myndi það 

útskýra skekkjuna á milli frásagnar Olivia og tölfræði Hagstofu Grænlands.    

Olivia talaði um samband atvinnuleysis og áfengisdrykkju. Árið 2010 voru um 454.000 

alkóhóllítrar fluttir inn til Grænlands sem samsvarar 8,04 alkóhóllítrum á hvern íbúa 

(Statistics Greenland, 2011b). Frá 5. janúar 2001 hefur sala á drykkjum sem innihalda 15% 

alkóhólmagn eða meira verið bönnuð í Ittoqqortoormiit (Statistics Greenland, 2011b). Í 

fréttagrein frá 9. júlí 2007 er haft eftir þáverandi bæjarstjóra Ittoqqortoormiit, Erling Madsen, 

að sölubann á sterkum drykkjum hafi dregið úr sjálfsmorðstíðni í bænum og að á síðustu 

fimm til sex árum (frá því að greinin var skrifuð) hafi einungis tvö sjálfsmorðstilfelli orðið í 

Ittoqqortoormiit (Sermitsiaq, 2007a).  

Ein afleiðing örra samfélagslegra og menningarlegra breytinga eru félagsleg vandamál. 

Grænland er þar ekki einsdæmi, mörg samfélög norðurslóða hafa staðið frammi fyrir 

vandamálum af þessu tagi. Nýlendustefna síðustu aldar lagði áherslu á innleiðingu vestrænna 

siða og gilda í samfélög frumbyggja á norðurskautssvæðinu. Þéttbýlisvæðingin sem fylgdi í 

kjölfarið hefur leitt til menningarrofs á meðal frumbyggja sem endurspeglast meðal annars í 

hækkandi sjálfsmorðstíðni, heimilisofbeldi og áfengisvandamálum. Karlmenn norðurslóða eru 

viðkvæmari en konur gagnvart breyttum lifnaðarháttum og má að einhverju leyti rekja ástæðu 

þess til hlutverka kynjanna í sögulegu ljósi (Kirmayer, Brass og Trait, 2000; Williamson, 

2004). Nútímavædda samfélagið hefur kollvarpað fyrri gildum karlmanna sem nú draga fram 

lífið í steinsteyptum fjölbýlishúsum og stunda launaða vinnu. Konur hafa brugðist öðruvísi 

við breytingunum en karlmenn. Þær eru líklegri til að sækja sér menntun og hafa því meiri 

möguleika á atvinnumarkaðinum en karlmenn. Það birtist m.a. í hærra hlutfalli karla á meðal 

atvinnulausra og sjálfsmorðstíðni karla er einnig hærra en kvenna (Williamson, 2004).  

Aðspurð sagðist Olivia finnast sjálfsmorðin það erfiðasta við starfið sitt. „Ég hóf störf í júlí 

[2010] og nú þegar hafa tveir einstaklingar framið sjálfsmorð.“ Samband er á milli 

sjálfsmorðstíðni og tímans frá nútímavæðingu samfélags. Því styttri tíma sem samfélag hefur 

haft til að aðlaga sig að nútímamenningu, því hærri sjálfsmorðstíðni hefur það. Samkvæmt 

Peter Bjerregaard skýrir það hærri sjálfsmorðstíðni á austurströnd Grænlands samanborið við 

vesturströndina, því nýlenduvæðing austurstrandarinnar hófst fyrir einungis 100 árum síðan á 

meðan íbúar vesturstrandarinnar hafa haft 300 ár til að aðlaga sig að vestrænni menningu 
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(Sermitsiaq, 2007b). En eins og áður segir hefur mjög dregið úr sjálfsvígstíðni í 

Ittoqqortoormiit á undanförnum árum eftir að bann á innflutningi á sterku áfengi tók gildi.    

5.6 Heimsókn á lögreglustöðina 

Lögreglustöðin er staðsett rétt fyrir ofan bæjarskrifstofuna. Beint við hliðina á stöðinni er 

leikvöllur með rólum og vegasöltum fyrir börn. Þar á móti stendur barnaheimilið Kutsadda 

þar sem börn geta verið í dagvistun eftir að skóladeginum lýkur. Heimilið opnaði 2001, í 

samvinnu við bæjarfélagið Ittoqqortoormiit, Grænlensku heimastjórnina og samtökin 

Grænlensk börn (Foreningen Grønlandske børn). Heimilið er svokallað. „drop-in centre“ þar 

sem 4-14 ára börnum stendur til boða að koma og eiga góðar stundir hvert með öðru og 

starfsfólki heimilisins, til dæmis við saumar, bakstur og spil (Mikkelsen, e.d.). Við fengum að 

skoða barnaheimilið, sem var í tveggja hæða húsi. Ungleg kona með barn undir belti tók á 

móti okkur. Því miður gátum við ekki talað við hana því hún talaði einungis grænlensku. 

Heimilið líktist barnaheimilunum á Íslandi, hlýlegt að innan með litlum húsgögnum og 

leikföngum fyrir litla fólkið. Á efri hæðinni voru tölvur. Við höfðum fengið þær upplýsingar á 

Íslandi að þetta væri heimili fyrir fátæk börn sem geta ekki verið heima hjá sér á daginn vegna 

fjölskylduvandamála af ýmsum toga. En þegar við spurðum bæjarbúa út í barnaheimilið þá 

lýstu allir því sem venjulegu frístundaheimili, þar sem börnin geta verið í pössun eftir skólann 

og enginn kannaðist við að börnin væru þarna vegna erfiðleika heimafyrir.   

Lögreglustjórinn í Ittoqqortoormiit er frá Danmörku, hann kom í ágúst 2010 og ætlaði að vera 

fram í apríl 2011. Konan hans kom með honum og starfar sem hjúkrunarfræðingur á 

spítalanum. Lögreglustöðin er mjög lítil, skrifstofan rúmaði varla bæði mig og Silvíu. Innan af 

skrifstofunni er heimili, sem er ætlað fyrir lögreglustjórann að búa í á meðan starfsdvölinni 

stendur. Á móti lögreglustöðinni er „the guesthouse“ eins og lögreglustjórinn kallaði 

fangageymsluna. Það var lítið hús sem stóð í nokkurra skrefa fjarlægð frá lögreglustöðinni og 

voru þar inni tveir mjög einfaldir fangaklefar og einn stærri, fyrir þá fanga sem bíða flutnings 

í stærra fangelsi. Ég hafði aldrei séð fangageymslu áður og varð hálfóglatt við að koma þarna 

inn. Silvía sagði mér að fangageymslurnar á Íslandi væru álíka einfaldar í sniðum og alls 

ekkert huggulegri. Lögreglustjórinn er á vakt allan sólarhringinn og á nokkra „góðvini og –

vinkonur“ sem hann þarf reglulega að hafa afskipti af. Hann sagði að alla jafna væri honum 

sýnd virðing af þessum „vinum“ sínum.  
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Fátæktin sem bærinn var orðaður við af viðmælendum okkar á Íslandi var enn að veltast fyrir 

okkur. Ég spurði því lögreglustjórann út í fátæktina. „Á sumum heimilum er bara ein dýna á 

gólfinu og kannski dauður selur við hliðina á henni.“ Þetta voru dýrmætar upplýsingar til að 

hafa til samanburðar, enda eru þeir bæjarbúar sem búa við slíka fátækt væntanlega ekki sömu 

bæjarbúar og þeir sem bjóða gestum og gangandi heim í kaffi.  

5.7 Heimsókn á Nanu-Travel 

Ferðaskrifstofan Nanu-Travel er staðsett í tignarlegu húsi í miðjum bænum, rétt fyrir ofan 

kirkjuna. Nokkrir hundasleðar standa uppraðaðir fyrir framan húsið. Þetta er ferðaskrifstofan 

sem Helena, eigandi Nonna-Travel, stofnaði upphaflega og gaf svo bróðurpartinn til bæjarbúa 

Ittoqqortoormiit. Helena og Árni höfðu sagt okkur frá því hvernig ferðaskrifstofan nýtti 

staðbundna þekkingu veiðimanna svæðisins til að fara í ferðir með ferðamenn á 

hundasleðunum og það gengi vel að samþætta ferðaþjónustu á svæðinu og 

veiðimannamenninguna. Mér fannst þetta heillandi hugmynd, að virkja veiðimennina til að 

nýta sína hæfni og þekkingu innan ferðaþjónustunnar. Á afgreiðsluborði Nanu-Travel var 

Nóa-Síríus konfektkassi.  

Í húsnæði ferðaskrifstofunnar var einnig minjagripaverslun. Það var áhugavert að sjá úrvalið 

af minjagripunum. Það var nóg úrval af tuskudýrum, grænlensku hundunum í öllum stærðum, 

sem og rostungum, kanínum, hvölum, selum og ísbjörnum. Svo fengust póstkort, veggspjöld 

og bækur um Grænland, sem og barmmerki og lyklakippur með ísbjörnum. Í glerskáp mátti 

sjá hina ýmsu muni tálgaða úr beinum, sem og tennur á leðurreimum til að hengja um hálsinn. 

Aðrar vörur voru venjulegir hlutir sem ekki flokkast sem minjagripir. Má þar nefna 

bandarískar bíómyndir á DVD, plastleikföng í miklu úrvali, útivistarbúnað hvers konar, ódýra 

skartgripi, og fleira í þeim dúr. Jafnframt var hægt að leigja riffla, skot, og annað slíkt. Það 

kom mér á óvart að engar skinnvörur voru til sölu, né perluverkin sem Grænland er þekkt 

fyrir. En það má vera að lítil eftirspurn sé eftir staðbundnu handverki á meðal ferðamanna í 

Ittoqqortoormiit. Kannski sækjast ferðamenn helst eftir tuskudýrum í eftirlíkingu dýralífs 

norðurskautssvæðisins, sem framleidd eru í þeim löndum þar sem vinnuafl og framleiðsla er 

ódýrari en á Grænlandi.  

Við höfðum töluvert fyrir því að verða okkur úti um skinnvörur. Grethe, sem er fædd og 

uppalin í Ittoqqortoormiit, býr til fallegar flíkur úr sel- og kanínuskinni, til dæmis vettlinga, 

húfur og  vesti. Hún býr vörurnar til við eldhúsborðið heima hjá sér og viðskiptavinir geta 
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komið og kíkt í kassann hennar. Hún sagði okkur að hún hefði takmörkuð viðskipti vegna 

innflutningsbanns á selskinnsvörum í Evrópusambandslöndunum og Bandaríkjunum. Grethe 

er ekki ein um að finna fyrir afleiðingum viðskiptahafta á selskinnsvörum. Selveiðar hafa 

fylgt menningu inúíta frá örófi alda og eru enn mikilvægar fyrir lífsviðurværi þeirra, því 

selurinn gefur af sér mat, klæðnað og kaup, auk þess að spila stóran þátt í viðhaldi á 

samfélagslegri og menningarlegri sjálfsmynd inúíta. Á Grænlandi eru selveiðar eru stundaðar 

allan ársins hring af þeim 2700 atvinnuveiðimönnum og um 7300 frístundaveiðimönnum sem 

eru í landinu og snertir bannið því efnahag margra grænlenskra fjölskyldna (The Greenland 

Home Rule, 2009).  

Herferðir dýra- og náttúruverndarsinna gegn selveiðum leiddu til viðskiptabanns á selskinni í 

Bandaríkjunum árið 1972 og í Evrópusambandinu 1983 og hefur viðskiptabannið vegið að 

menningu og velferð inúíta. Samkvæmt dýra- og náttúruverndarsinnum ættu aðeins þeir 

veiðimenn sem stunda hefðbundnar frumbyggjaveiðar, þ.e. sem hvorki nota innflutt 

veiðarfæri né selja vöruna fyrir pening, að hafa rétt til að veiða sel. Inúítar þurfa á pening að 

halda, til að versla vörur og þjónustu sem ekki fást með hefðbundnum aðferðum og voru 

viðskipti með selskinn brú inúíta á milli sjálfbærra lifnaðarhátta og  peningahagkerfisins 

(Hovelsrud-Broda, 2000).  

Deilt hefur verið um rökstuðninginn sem lagður hefur verið til grundvallar viðskiptabannsins, 

því selategundirnar sem inúítar reiða sig á eru ekki í útrýmingarhættu. Dýraverndunarsinnar 

hafa jafnframt haldið því fram að aðferðirnar við selveiðar séu ómannúðlegar og hefur velferð 

dýra verið einn helsti rökstuðningur að baki opinberrar yfirlýsingar Evrópusambandsins um 

selveiðar, The Written Declaration 0038/2006 (The Greenlandic Home Rule, 2009) og síðar, 

lagasetningu um viðskiptabann sem nær til innflutnings, útflutnings og millilandaflutnings á 

selskinnsvörum innan Evrópusambandsins, sem var samþykkt var 5. maí 2009 (Finn Karlsen, 

e.d.). Sú löggjöf undanskyldi framleiðslu inúíta en neikvæð umræða um selveiðar hefur engu 

að síður alvarleg efnahagsleg áhrif í för með sér á þau samfélög sem reiða sig á selveiðar því 

erfitt er að sannfæra neytendur um að selskinnsvörurnar séu sannanlega veiddar og 

framleiddar af frumbyggjum. Haustið 2008 varð Grænlenska heimastjórnin t.a.m. að greiða 

Grænlandi 8 milljónir danskar krónur í fjárframlög vegna samdráttar í selskinnsviðskiptum, 

sem rekja má beint til hinnar neikvæðu umræðu (The Greenlandic Home Rule, 2009). 

Samkvæmt Finn Karlsen, þáverandi sjávarútvegs-, landbúnaðar, og veiðimálaráðherra 

Grænlands, var löggjöfin byggð á „tilfinningum en ekki staðreyndum“ því að minnsta kosti 

átta milljón selir eru á milli Kanada og Grænlands og heyra selveiðarnar undir strangar 
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reglugerðir (Finn Karlsen, e.d.). Þar sem Ísland er ekki hluti af Evrópusambandinu gátum við 

Silvía verslað hlýjan fatnað í jólapakkana af Grethe með góðri samvisku.    

Við fengum líka perluverk. Konan hans Ole gaf okkur sitthvorn handperlaðan dúkinn og 

systir hennar gaf okkur handperlaða kúlu til að hengja upp í loft eða glugga. Þetta voru 

rausnarlegar gjafir og einstaklega fallegar. Konan hans Ole sagði okkur að upphaflega hefðu 

konurnar á Grænlandi búið perlurnar til sjálfar, úr fínum fiskibeinum sem þær skáru í sundur 

og lituðu. Nú á dögum eru perlurnar innfluttar.   

5.8 Heimili og skóli 

Ég kem úr náinni fjölskyldu þar sem áhersla er lögð á innilegt samband og samheldni. Samt 

sem áður er engin mynd af þeim til heima og ég tala ekki mikið um þau við aðra, einstaka 

sinnum monta ég mig af bróður mínum því að mínu mati er hann sérstaklega flottur 

unglingur. Heimilin í Ittoqqortoormiit, sem við Silvía fengum tækifæri til að heimsækja, voru 

sneisafull af fjölskyldumyndum. Allir veggir voru þaktir myndum og svo mörgum myndum 

var raðað á hillurnar að lyfta þurfti hverri og einni upp til að skoða. Nema hjá Ole, hann átti 

ekki mjög margar myndir, en hann byrjaði líka á því að útskýra fyrir okkur ástæðu þess fyrst 

þegar við sóttum hann heim. Hans fyrra heimili hafði brunnið til kaldra kola og allar 

myndirnar með, svo þær myndir sem héngu uppi á veggjum voru myndir sem honum hafði 

áskotnast af öðrum fjölskyldumeðlimum. Myndir voru iðulega af öllum kynslóðum á hinum 

ýmsustu æviskeiðum og tilefnum.  

Munnlegar útskýringar fylgdu myndunum sem og örsaga um viðkomandi ættingja. Ekkert var 

skafið utan af hlutunum og lífið var ekki fegrað, líkt og venjan er heima á Íslandi, samkvæmt 

minni reynslu. Ef viðkomandi myndefni var alkóhólisti sem missti forræði yfir börnunum 

sínum vegna drykkju, þá var það bara svoleiðis og ekkert verið að halda því leyndu. Eldri 

kona sem hætt er að vinna sökum aldurs, bauð okkur heim í kaffi og eftir að hafa útskýrt 

myndirnar og sagt okkur fjölskyldusöguna bað hún okkur að afsaka sig, sonur hennar hefði 

framið sjálfsmorð fyrir mánuði síðan og hún væri enn döpur. Jafnframt hefði systir hennar 

orðið fimmtug þennan dag, en hún veiktist sem barn og í kjölfarið dó. Í herbergi inn af 

stofunni lá karlmaður á vinnualdri áfengisdauða. Gamla konan sagði okkur að þetta væri 

tengdasonur hennar, félagi hans var nýkominn frá Íslandi og hefði keypt flösku af sterku 

áfengi í fríhöfninni. Gamla konan lýsti þessu eins og ekkert væri eðlilegra en að maðurinn 

lægi áfengisdauða klukkan þrjú að degi til í ljósi þessarar óvæntu flösku. Lýsir þetta að 
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einhverju leyti hversu einlægt ég upplifði fólkið gagnvart lífsins gangi því ég er vön því á 

Íslandi að fólk hafi tilhneigingu til að fegra og fela hegðun af þessu tagi.  

Eins og komið hefur fram er bannað að selja sterkt áfengi í Ittoqqortoormiit. Frá 1. janúar 

2011 tóku í gildi nýjar reglugerðir um tollfrjálsa verslun farþega á leið til Grænlands. Ég 

talaði við starfsmann fríhafnarinnar á Reykjavíkurflugvelli sem upplýsti mig um að nú mættu 

farþegar á leið til Grænlands ekki kaupa áfengi í fríhöfninni. Hún sagði mér jafnframt að 

tóbaksmagn hefði verið minnkað úr 10 pökkum í 2. Hún sagði að fyrirmælin hefðu borist 

þeim í tölvupósti og upphaflega héldu þau að um grín væri að ræða, sérstaklega í ljósi þess að 

yfirvöld Grænlands hefðu beðið starfsfólk flugvallarins um að sjá til þess að reglunum yrði 

framfylgt með tilheyrandi kostnaði. „Þú gerir þetta ekki“ sagði hún. Hún sagði að magn 

sælgætis sem farþegar máttu flytja með sér hefði verið aukið úr 1 kg í 4 og í framhaldinu 

sagði hún að „sagan segir að það sé tannlæknir í þessari stjórn“. Samkvæmt henni var 

töluverð reiði á meðal starfsfólks Fríhafnarinnar í Reykjavík vegna nýju reglnanna vegna þess 

að millilandaflug frá Reykjavíkurflugvelli er takmarkað og margir þeirra viðskiptavinir á leið 

til Grænlands. Sérstaklega hafa íslenskir verktakar á leið til vinnu á Grænlandi tekið reglunum 

illa, vegna þess að oftar en ekki vinna þeir á einangruðum stöðum þar sem vöruúrval er 

takmarkað.    

Í Ittoqqortoormiit er einn grunnskóli, Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. Hann stendur í miðjum 

bænum og býður börnum upp á nám frá fyrsta til tíunda bekkjar, líkt og grunnskólar Íslands. 

Við heimsóttum skólann stuttlega og svipuðumst um. Hann var bjartur að innan og aðbúnaður 

kennslustofanna var hinn nútímalegasti að sjá. Handmálaðar myndir af manneskjum og 

dýralífi svæðisins prýddu veggina. Eftir grunnskólann þurfa börnin að yfirgefa 

Ittoqqortoormiit ef þau hyggja á frekara nám. Þau þurfa að fara til Nuuk og eftir ákveðin 

langan tíma þar í námi stendur þeim til boða að dvelja eitt ár við nám í Danmörku. Hins vegar 

er hægara sagt en gert að fá börnin til að halda út dvölina í Nuuk. Mörg snúa til baka vegna 

heimþrár, sem rekja má til tungumála- og menningarmunar. 

Á austurströnd Grænlands er talað tunumiit sem er Eskimo-Aleut tungumál og skylt 

tungumálum inúíta annars staðar á Grænlandi, í Kanada og Alaska (Hovelsrud-Broda, 2000). 

Opinbert tungumál Grænlands er kalaallisuut en það er tungumálið sem talað er á 

vesturströndinni (Caulfield, 2000). Unga fólkið frá Ittoqqortoormiit kvartar yfir því að gert sé 

grín að þeim í Nuuk vegna tungumálaörðugleika, því kalaallisuut er þeirra annað tungumál. 

Mörg gefast upp og vilja snúa heim til Ittoqqortoomiit áður en skólagöngunni er lokið. Þar af 
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leiðandi missa þau af tækifærinu til að mennta sig umfram skyldunámið. Við heyrðum mörg 

slík dæmi og foreldrar virðast almennt hafa áhyggjur af þessum þröskuldi sem unglingarnir 

náðu ekki allir að yfirstíga.  

Danskt ríkisstarfsfólk var á meðal þeirra sem ræddu þessa stöðnun við okkur. Enskukennarinn 

í grunnsskólanum er frá Danmörku. Hún var á þeirri skoðun að best væri að útrýma austur-

grænlenska tungumálinu. Að hennar mati væri skynsamlegasta lausnin að öll leik- og 

grunnskólakennsla færi fram á kalaallisuut og að fólk yrði hvatt til að tala kalaallisuut heima 

við. Hún benti jafnframt á að upptaka kalaallisuut ætti ekki að vera torveld, þvi sem opinbert 

tungumál landsins er það tungumál fjölmiðla og bókaútgefenda.  

Félagsráðgjafi Ittoqqortoormiit, Olivia, nefndi til dæmis að henni þætti erfitt að þurfa að nota 

þrjú tungumál í vinnunni sinni. Hún talar tunumiit við skjólstæðinga sína í Ittoqqortoormiit, 

kalaallisuut við samstarfsfólkið í Nuuk og dönsku við yfirmann sinn á bæjarskrifstofunni. 

Inge sagði okkur einnig að Olivia þyrfti að þýða fyrir sig yfir á kalaallisuut það sem færi fram 

á tunumiit. Eitt skiptið þegar við Silvía sátum með Inge, Sofie og prestinum Margrethe ræddu 

þær kátlega um tungumál austurstrandarinnar og skyldum við Silvía þá hvað ungmenninn frá 

Ittoqqortoormiit áttu við þegar þau töluðu um stríðni vegna tungumálsins.  

5.9 Samgöngur 

Flugvöllurinn Constable Point/Nerlerit Inaat var byggður árið 1985. Bandarískt olíufyrirtæki, 

ARCO, stóð fyrir byggingu flugvallarins vegna olíuleitar fyrirtækisins á Jameson Land, sem 

stendur þar nærri. ARCO lét ekki uppi hvort olíuleitin hefði borið árangur en fyrirtækið 

yfirgaf svæðið árið 1990 og gaf Grænlensku flugmálastofnuninni flugvöllinn í hendur. 

Flugvöllurinn er í 45 km fjarlægð frá Ittoqqortoormiit og er einn afskekktasti flugvöllur 

Grænlands (Jensen, e.d.). Þyrla á vegum Air Greenland sér um vöru- og farþegaflutninga á 

milli flugvallarins og bæjarins. Okkur Silvíu hlotnaðist óvænt tækifæri til að upplifa 

annmarka þessa stopula samgöngukerfis.  

Flugfélagið Norland Air heldur úti leiguflugi frá Akureyri til Constable Point og fer vél á 

þeirra vegum tvisvar í viku og jafnvel oftar yfir sumartímann. Flugvél Flugfélags Íslands 

flýgur til og frá Constable Point einu sinni í viku frá Reykjavíkurflugvelli. Á veturna er þetta 

eina áætlunarflugumferðin um Constable Point, fyrir utan þyrluna. Á sumrin leggja 

skemmtiferðaskip leið sína inn Scoresbysundsfjörð og stendur farþegum jafnan til boða að 

sækja Ittoqqortoormiit heim á smærri bátum.  
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Við Silvía áttum bókað flug heim frá Ittoqqortoormiit þann 9. desember 2010, sem var 

fimmtudagur. Þetta var skýjaður dagur og sjá mátti eitt og eitt snjókorn svífa niður úr 

loftunum. Klukkan níu um morguninn var farangurinn okkar viktaður og innritaður í þyrluna, 

frá vöruhúsinu við höfnina. Um ellefu leytið gengum við af stað með handfarangurinn okkar í 

átt að þyrlupallinum. Á leiðinni upp brekkuna þar sem þyrlustöðin stóð mættum við bláum 

pallbíl. Við stýrið sat maðurinn sem hafði innritað farangurinn okkar, hann stoppaði bílinn og 

sagði okkur að þyrlan væri ekki lögð af stað frá Constable Point vegna veðurs og beðið væri 

betra skyggnis.  

Upp á hæðinni þar sem lendingarstaður þyrlunar er staðsettur er lítið biðskýli fyrir farþega. 

Þar inni voru Sofie, Inge, Margrethe og par frá Ittoqqortoormiit. Ung kona sem komin var 

gengin átta mánuði með barn undir belti átti einnig að fara með vélinni þann daginn, því engin 

starfandi ljósmóðir er í Ittoqqortoormiit. Því eru konur sendar til Nuuk eftir átta mánaða 

meðgöngu. Við fengum okkur sæti á bekk inn í biðskýlinu og biðum. Margrethe prjónaði úr 

sauðnautagarni á meðan hún beið og ég man að ég velti því fyrir mér hvað það hefði verið 

gaman að finna slíkt garn til að taka með heim, því sauðnautsullin er svo mjúk. Biðskýlið var 

óupphitað og okkur var öllum kalt að sitja svona og bíða. Þyrlan getur ekki flogið í 

ljósaskiptunum svo tíminn var naumur fyrir skyggnið að skána. Klukkan eitt vorum við orðin 

verulega örvæntingarfull. Stuttu síðar birtist blái pallbílinn. Starfsmaðurinn tilkynnti okkur að 

þyrlan myndi ekki koma að sækja okkur.  

Flugvélin frá Flugfélagi Íslands kom frá Reykjavík og flaug tóm til baka frá Constable Point 

þann daginn. Vika var þangað til næsta flugvél myndi koma. Það var skrítin tilfinning að vera 

veðurtepptur, sérstaklega í ljósi þess að ekkert amaði að veðrinu. Mér fannst þetta eiginlega of 

ótrúlegt til að geta verið satt. Á Grænlandi af öllum stöðum má ekki sjást snjókorn til að 

þyrlan, sem bæjarbúar stóla á, fari ekki á loft.  

Margrethe tók töfinni sérstaklega illa og sætti sig ekki við að vera veðurteppt í 

Ittoqqortoormiit. Hún gisti á gistiheimilinu líka og eyddi því sem eftir lifði dagsins blótandi 

aðstæðunum. Hún var staðráðin í að komast frá bænum og hringdi hvert símtalið á fætur öðru 

í von um að finna lausn. Áætluð koma næstu flugvélar var eftir viku og því fékkst ekki breytt. 

En þyrlan tók á loft á föstudeginum og flutti farþega, póst og vörur sem komið höfðu með vél 

Flugfélags Íslands deginum áður. Eftir mörg símtöl varð úr að Margrethe fór með þyrlunni á 

Constable Point og ákvað Sofie á síðustu stundu að fara með henni. Air Greenland borgaði 

gistingu og morgunverð fyrir þá farþega sem áttu bókað í þyrluferðina sem ekkert varð úr. Á 
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Constable Point er gistiaðstaða og mötuneyti en Air Greenland stóð ekki undir kostnaði þeirra 

sem kusu að dvelja þar á meðan beðið var eftir næsta flugi. Margrethe og Sofie vildu frekar 

dvelja á einum afskekktasta flugvelli Grænlands næstu vikuna og borga undir sig sjálfar 

heldur en að dvelja í Ittoqqortoormiit og fá gistingu og dagpening frá flugfélaginu. Aðspurð 

sagðist Margrethe alls ekki vilja sjá um aðra guðsþjónustu næstkomandi sunnudag og Sofie 

bar fyrir sig sömu rök, að ef hún yrði í Ittoqqortoormiit þá yrði ætlast til þess að hún nýtti 

tímann til vinnu.    

Ole sagði okkur að áður hefði verið notast við stærri þyrlu, sem bæði tók fleiri farþega og gat 

flogið í flestum veðrum. Þyrlan sem flýgur á milli núna er í raun þyrla sem notuð var til að 

leigja vísindamönnum og öðrum áhugasömum í stuttar dagsferðir. Þeirri þyrlu hefði aldrei 

verið ætlað að vera áætlunarfarþegaþyrla, af augljósum ástæðum. Ósáttir íbúar 

Ittoqqortoormiit gátu ekkert aðhafst í málinu að öðru leyti en að sætta sig við þessa 

þjónustuskerðingu. Jafnframt sagði Ole okkur að hugmyndir hefðu lengi verið um að færa 

flugvöllinn frá Constable Point og til Ittoqqortoormiits. Þeim hugmyndum hefðu þó verið 

sópað af borðinu vegna þess að flugvöllur nær bænum gæti haft áhrif á dýralíf svæðisins. Ole 

gaf nú ekki mikið fyrir þá skýringu og sagði að dýrin kæmu og færu hvort eð er. Ég spurði 

aðra í bænum um þessar staðreyndir Ole og allir voru honum sammála.  

6. Helstu umræðuefni bæjarbúa 

„Birtingarmyndir í umræðunni eru oft áhugaverðustu spurningarnar“ sagði Jónas Gunnar 

Allansson í símasamtali okkar um málefni Ittoqqortoormiit. Ég dvaldi í Ittoqqortoormiit í tvær 

vikur og spjallaði við fólk um daginn og veginn, var áhlustandi jafnt sem þátttakandi í bæði 

formlegum og óformlegum samtölum. Eftir fárra daga dvöl í Ittoqqortoormiit skyldi ég hvað 

Jónas Gunnar átti við með birtingarmyndir í umræðunni og tengdi rauðu þræðina sem 

endurvörpuðust í samtölunum við fólkið í Ittoqqortoormiit við raunveruleika eða deiglumál 

samfélagsins. Þegar til baka er litið tel ég að nota megi umræðuefnin til að varpa ákveðnu 

ljósi á aðstæður bæjarbúa.  

6.1 Árferði og árstíðir  

Ég álít mig hafa í raun verið heppna að hafa verið í Ittoqqortoormiit í fyrsta snjólausa 

desembermánuði sem elstu menn muna. Snjóleysið olli íbúum bæjarins gríðarlegum 

áhyggjum og það var ákveðin upplifun fólgin í því að sjá og heyra hversu mikilvægan þátt 
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snjórinn spilar í lífi og tilveru bæjarbúa. Ég er ekki viss um að ég hefði haft vit á því að snúa 

upplifuninni við ef það hefði verið snjór. Eftir því sem bæjarbúar lýstu snjónum þá er 

fannbreiðan þvílík að ég hefði aldrei séð slíkt á minni ævi. Skorsteinninn á húsunum þarf að 

vera sérstaklega langur til að geta yfirgnæft snjóskaflana. Þónokkrir lýstu því fyrir okkur 

hvernig hús þeirra hefði lokast af vegna fanna svo grafa þyrfti til útgöngu.  

Í Ittoqqortoormiit eru fleiri hundar en fólk og eign hundasleða er algeng. Það er ekki hægt að 

nota hundasleða þegar ekki er snjór. Ísinn er of háll og of kaldur fyrir hundana að hlaupa á 

þegar ekki liggur á honum snjór, það fer illa með liðbönd og loppur hundanna. Þetta stendur í 

vegi fyrir selaveiðum. Hundarnir geta ekki dregið sleða á landi þegar ekki er snjór, sem gerir 

sauðnautsveiðar nánast ógerlegar, þar sem sauðnautin búa í hlíðunum og eru of þung fyrir 

meðalmanneskju að bera niður í bæ.  

Undir venjulegum kringumstæðum kjamsa hundarnir á snjó yfir vetrarmánuðina til að svala 

þorsta sínum en þegar enginn snjór er þarf að gefa þeim vatn með öðrum ráðum. Þess vegna 

er ekki er hægt að skilja hundana eftir eina lengi þegar snjóinn vantar. Hundarnir gefa frá sér 

sérstök gelt þegar þeir verða varir við ísbirni og í öryggisskyni eru hundahópar einnig keðjaðir 

niður í fjarlægð frá bænum til að gera bæjarbúum viðvart. Snjóleysið gerir því 

hundaeigendum erfitt fyrir að halda uppi öryggiskerfi bæjarins, því heimsækja þarf hundana 

reglulega til að gefa þeim að drekka. Veiðimennirnir voru í hálfgerðri kyrrstöðu á meðan dvöl 

okkar stóð vegna snjóskorts og samúð bæjarbúa leyndi sér ekki. „How can it be? There is 

always snow in Ittorqqortoormiit in December!“ sagði hver bæjarbúinn á fætur öðrum. Fólk 

var orðlaust yfir ástandinu og ráðalaust. Það sem virtist setja punktinn yfir i-ið í þessu 

snjóleysi öllu saman var að Danmörk fékk snjó.  

En ljósi punkturinn í tilverunni var að þeir sem áttu bíla gátu leikið sér á snjólausum 

hafísnum. Hafísinn var samkvæmt útreikningum heimamanna um tveggja metra þykkur og 

því var óhætt að bruna um á bílum og fjórhjólum. Vegurinn í Ittoqqortoormiit er ómalbikaður 

og grýttur. Það liggur enginn vegur út úr bænum, það er ekkert vegakerfi á milli bæja á 

þessum slóðum, enda næsti bær í um það bil þúsund kílómetra fjarlægð. Á grýttum vegi er 

ekki hægt að keyra hratt og fíflast, eins og margir hafa gaman að. Því mátti sjá gleðina skína í 

augum bílstjóranna sem keyrðu hring eftir hring á hafísnum og notuðu tækifærið til að „gefa 

aðeins í“. Ole á bíl og bauð okkur Silvíu í bíltúra á ísnum. Við keyrðum til Kap Tobin, Kap 

Hope, Walrus Bay og einn daginn keyrðum við meira að segja til flugvallarins á Constable 

Point, yfir fjörðinn á ísnum. Ole var í essinu sínu á ísnum, mér stóð nú ekki beint á sama 
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þegar hann gaf í botn og lék sér að því að snúa stýrinu. En þegar menn þekkja ekki annað en 

að keyra á tuttugu til þrjátíu kílómetra hraða, þá verður að fyrirgefa þeim þegar tækifæri gefst 

til hraðaksturs.  

Í miðbæ Ittoqqortoormiit stendur lítil höfn. Á litlu höfninni og við hana standa nokkrir 

snjósleðar og hundahópar hafa verið tjóðraðir niður, bæði á landi og á ísnum. Það var notalegt 

að setjast niður á hafnarkanntinn og fylgjast með fólkinu bardúsa. Hafísinn lá eins langt og 

augun eygðu. Rétt framan við höfnina var brunahanahola bæjarins. Þetta var hola í ísnum sem 

haldið var opinni svo auðveldlega væri hægt að nálgast vatn ef kvikna myndi í einhversstaðar. 

Aðspurðir sögðu okkur að slökkvistarf og viðhald holunnar væri unnið í sjálfboðavinnu. 

Einstaka sinnum mátti sjá karlmann leggja hundahóp fyrir sleða en heimamenn segja að 

hundirnir þurfi sína reglulegu hreyfingu. Hundarnir gelta og ýlfra hver í kapp við annan sem 

yfirgnæfir flest önnur hljóð. Hafísinn var alltaf í umræðunni enda liggur bærinn við hafið og 

hafið er frosið meirihluta árs. Þótt fólkið hafi ekki talað mikið um ísinn sjálfann, þá var alltaf 

verið að minnast á hann. Jafnframt var mikið fylgst með því hvað væri að gerast á ísnum, 

hverjir fóru út á ísinn og hvers vegna.  

Í einum bíltúrnum gaf Ole sér tíma til að sýna okkur öndunarholu (e. breathing hole) á 

ísilögðum firðinum. Selir gera öndunarholur sem þeir nota til að fá súrefni og halda holunum 

við svo þær lokast ekki. Ole stillti sér upp líkt og hann hafði gert svo oft áður sem veiðimaður 

og sýndi okkur með látbragði hvernig veiða mætti sel með aðstoð öndunarholunnar í gegnum 

hafísinn. Ísinn sem lá yfir firðinum var sumstaðar brotinn upp svo íslögin skárust hvor yfir 

aðra vegna þrýstingsins sem myndast þegar fjörðurinn frýs.  

Hafísinn var líka hættulegur. Karoline, eldri kona í þorpinu sem bauð okkur heim í kaffisopa, 

sagði okkur frá því hvernig ísinn hefði brotnað undan bróðir hennar í einni ferðinni yfir ísinn. 

Ekkja bróðursins varð svo heltekin af sorg eftir atburðinn að hún svipti sig lífi í kjölfarið. En 

það þarf vart að kynna hættur hafsins fyrir Íslendingum, sem í aldaraðir hafa verið hafinu 

háðir líkt og Grænlendingar. Hafið spilar ekki eins stóran þátt í lífi hins almenna Íslendings 

lengur á meðan íbúar Ittoqqortoormiit lifa og hrærast enn í takt við sjóinn.  

Hafísinn hefur jafnframt áhrif á verslun í Ittoqqortoormiit. Vöruflutningaskip kemur tvisvar á 

ári, í júlí og september, með birgðir fyrir bæinn; mat- og drykkjarvörur fyrir menn og hunda, 

hreinlætisvörur, föt, byggingarefni og annan nauðsynlegan búnað fyrir nútímalíferni. Við 

bryggjuna er stórt vöruhús sem hýsir birgðirnar. Þegar við Silvía ræddum vöruúrval við 
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Sarah, konuna sem rekur gistiheimilið, sagði hún að við værum heppnar að vera í bænum 

þegar búðin væri full matar og drykkjar. Skipið siglir ekki í höfn þegar hafís liggur fyrir 

firðinum svo hillur matvörubúðarinnar tæmast árlega þegar tíu mánuðir líða á milli komu 

vöruflutningaskipsins. Ferskar vörur, t.d. mjólkurvörur, grænmeti og ávextir, eru fluttar inn 

með flugi frá Íslandi. Verðlagið á þeim er hátt og úrvalið takmarkað.    

Frá seinni hluta nóvembermánaðar til um miðjan janúarmánuð rís hvorki sólin né sest í 

Ittoqqortoormiit. Íbúarnir tala mikið um skammdegið og enn meira um sólina þegar hún 

kemur og er, fólkið var ætíð að lýsa fyrir okkur hversu lífið væri yndislegt í Ittoqqortoormiit 

þegar sæist til sólar, hvað apríl væri fallegur í vorsólinni, hversu dásamleg sumarnóttin væri 

svo björt og tilvalin til útiveru. Sumartíminn var sveipaður rómantík í hugum allra. Enda er 

hægara sagt en gert að verja löngum tíma án sólar. Þegar klukkan var tvö á daginn fannst 

okkur Silvíu klukkan vera orðin sjö. Við erum báðar búsettar á Akureyri og þekkjum 

skammdegið, ég sé til að mynda mikinn mun á lengd dagsins á milli Álftaness, á suðurhluta 

Íslands, og Akureyri fyrir norðan. En á Akureyri er oft fannbreiða yfir jörðinni sem birtir upp 

skammdegið. Kannski hefðum við Silvía staðið betur að vígi gegn myrkrinu ef snjórinn hefði 

lýst upp jörðina og boðið örlitla birtu. Að sjá aldrei sólina hafði meiri áhrif á sálartetrið en 

hvarflað hafði að mér. Við sjóndeildarhringinn mátti eygja rauðglóandi og gulleita birtu á 

milli tíu og tvö á daginn, á milli ellefu og eitt var nógu bjart til að keyra á ljósastauralausum 

hafísnum. Að öðru leyti var svartnættið algjört. Eymd og orkuleysi náði tökum á okkur og 

sogaði úr okkur almennan mátt.  

Við vorum jafnframt iðulega spurðar að því hvers vegna við hefðum ákveðið að heimsækja 

Ittoqqortoormiit í desembermánuði, þegar myrkrið er sem mest. Allir virstust sammála um að 

aprílmánuður væri besti mánuðurinn til að heimsækja bæinn og fjörðinn, því þá væri farið að 

vora en hvorki snjór né hafís bráðnaður enn.  

6.2 Dýralíf  

Ísbirnir og sleðahundar voru mjög vinsæl umræðuefni. „Ef þið ætlið eitthvað í göngutúr þá er 

gott að láta vita eða taka með sér byssu“ sagði Árni í samtali við okkur Silvíu fyrir brottför. 

Okkur brá við ábendinguna og sáum fyrir okkur glorsoltna ísbirni bíðandi bráðar bak við 

hvern stein. Þessa viðvörun áttum við hins vegar eftir að heyra frá hverjum einasta 

viðmælanda okkar í Ittoqqortoormiit. Fólkið er með ísbirni gjörsamlega á heilanum. Ég velti 

því fyrir mér af hverju það stafi. Því við heyrðum aldrei um nokkur slys af þeim völdum, 
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jafnvel þótt við spyrðum. Eldri kona sem er fædd og uppalin í Kap Hope og hefur búið á 

svæðinu allt sitt líf, komst einu sinni í návígi við ísbjörn sem barn en faðir hennar var 

veiðimaður og náði að skjóta skepnuna þegar hún var aðeins í örfárra metra fjarlægð frá henni 

og nálgaðist óðfluga. Síðan þá hefur hún verið með hjartað í buxunum af hræðslu við ísbirni. 

Hún sagði okkur að sem barn hefði hún gengið með byssu hvert sem hún fór, jafnvel þegar 

hún þurfti aðeins rétt að skjótast á milli húsa. Hún sagðist jafnframt minna börnin sín á að 

hafa augun hjá sér og svipast stanslaust um eftir ísbjörnum í hvert skipti sem þau gengju út 

um dyrnar.  

Gestir og starfsfólk Constable Point má ekki yfirgefa flugvallarsvæðið nema taka með sér 

ísbjarnarpiparúða því fyrir skemmstu sást þar til ísbjarnar. Nú eru því jafnframt hundar á 

svæðinu, til að gera mannfólkinu viðvart ef ísbjörn álpast á svæðið. Eins og fram hefur komið 

reynast hundarnir vel til ísbjarnaviðvaranna. Áður fyrr var reglan sú, að sá eða sú sem fyrst 

kom auga á ísbjörn var löglegur eigandi feldsins eftir að dýrið hafði verið fellt, burtséð frá því 

hver felldi sjálft dýrið. Fyrir fáeinum árum var þessu breytt svo veiðimaðurinn sjálfur fær að 

halda bæði skinni og skepnu. Íbúarnir lýstu því hins vegar að á meðan gamla reglan var við 

gildi fylgdist fólk grant með umhverfinu í von um að sjá ísbjörn. Nú tekur það því ekki fyrir 

fólkið að sitja með kíkinn og krosslagða fingur, en í því fólst öryggiskerfi því ávallt stóð 

einhver vaktina enda ísbjarnarfeldurinn verðmætur og því mikið í húfi. Önnur breyting sem 

orðið hefur nýlega varðandi ísbirni er settur kvóti. Ísbjarnakvóti austurstrandarinnar árið 2011 

telur 64 dýr en samtals er árskvóti fyrir allt Grænland 140 ísbirnir árið 2011 (NANOQ, 2011).   

Íbúar Ittoqqortoormiit ræddu mikið þessar breytingar við okkur Silvíu. Lögreglumaðurinn á 

svæðinu sagði okkur að nýlega hefði sést til ísbjarnar við Walrus Bay, sem er í stuttu 

göngufæri frá miðbæ Ittoqqortoormiit. En vegna þess að kvóti þessa árs var uppurinn var ekki 

hægt að skjóta dýrið og voru menn því fegnir að dýrið lét ekki sjá sig í bænum og ógnaði 

engum. Á gistiheimilinu hékk stór myndarammi og inn í hann var búið að raða alls kyns 

upplýsingum um Ittoqqortoormiit fyrir ferðamenn. Sarah, sú sem rekur gistiheimilið, byrjaði á 

því að sýna okkur þetta samanpúslaða veggspjald við komuna og undirstrikaði sérstaklega 

kaflann Bear Safety. Þar stóð orðrétt:  

Polar bears are the world’s largest land predators and East Greenland is polar 

bear country. This is not a zoo – bear encounters are dangerous. Be vigilant as 

bears have been known to walk right into town. If you leave the town limits, it 

is strongly recommended to carry a firearm or, at minimum, bear spray. That‘s 
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what the locals do! Firearms and bear spray can be rented or purchased at 

Nanu Travel.  

Þessar ráðleggingar eru eflaust þarfar og vil ég alls ekki að dæma innihald þeirra. Hins vegar 

eru þær mjög lýsandi fyrir orðræðu íbúanna. „This is not a zoo“ sögðu flestir bæjarbúar við 

okkur og vinsælasta setningin var vafalaust: „The dogs are not pets, they are working 

animals“. Aðfluttir og innfæddir, veiðimenn og venjulegt verkafólk, allir töluðu um ísbirni og 

husky hunda svo með ólíkindum var. Austur-Grænland er ekki dýragarður og lítur ekki út 

fyrir að vera dýragarður. Fólk settist hins vegar að í Ittoqqortoormiit vegna ríkulegs framboðs 

dýra á svæðinu og hefur lifað, og lifir enn, af veiðum á dýrum svæðisins.  

Hvort ferðamenn almennt haldi, að Ittoqqortoormiit sé dýragarður þar sem hægt er að skoða 

dýrategundir eftir pöntunum er aftur á móti önnur spurning. Það voru engir aðrir ferðamenn á 

staðnum á sama tíma og við Silvía, svo við gátum ekki viðrað þessar spurningar við aðra 

ferðamenn. Þó læddist að mér sá grunur, að eitthvað dýpra og kraftmeira byggi að baki þessari 

þrálátu umræðu heimamanna.  

Á heimasíðu Sermersooq, sem er stjórnsýsluumdæmið sem Ittoqqortoormiit heyrir undir, má 

finna „fakta“ um Ittoqqortoormiit og nefnist einn flokkurinn Frístundir og menning. Þar 

stendur eftirfarandi (þýtt úr dönsku á íslensku) „Byggðasafn, auðugt af náttúrudýrð, heimsins 

stærsta og lengsta fjarðarsvæði, austur-grænlensk mállýska, sauðnautaskotveiði, góð tækifæri 

til veiða á selum og rostungum ásamt ísbjarnaleiðangrum“ (Sermersooq, Fakta om 

Illoqqortoormiut, e.d.).  

Ittoqqortoormiit er staðsett fjarri höfuðstaðnum Nuuk og tala annað tungumál en meirihluti 

landsmanna. Ímynd bæjarins byggist á veiðimannamenningu, náttúrufegurð og dýralífi en 

íbúarnir sjálfir leggja áherslu á að svæðið er ekki dýragarður. Mín upplifun á menningu 

Ittoqqortoormiit einkenndist af vinsemd íbúanna sem hafa aðlagað lifnaðarhætti sína að 

stórbrotinni náttúrunni en eiga á brattann að sækja sem minnihlutahópur í eigin landi.  

7. Lokaorð 

Ég hef varið töluverðum tíma í ferðalög um heimsins horn og hef ég upplifað fegurð lífsins og 

orðið vitni að harðýðgi þess. Ég vissi ekki hvað beið mín í Ittoqqortoormiit á Austur-

Grænlandi. Forhugmyndir mínar höfðu einkennst af köldu veðurfari og snjóþunga sem og 
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drykkfeldni íbúanna, sem innra með mér vakti óhug. Forhugmyndirnar reyndust ekki eiga við 

rök að styðjast. Þótt kalt væri í Ittoqqortoormiit á meðan dvöl minni stóð var ekki snjókorn að 

sjá í bænum. Upplifun mín af íbúunum var einstök og einkenndu nánd og gagnkvæm virðing 

samskiptin. Tilgerðarleysi þeirra kom mér í opna skjöldu og dró ég dýrmætan lærdóm af 

þeirra viðhorfi á mannlega veröld.  

Ittoqqortoormiit er fallegur staður og þar býr yndislegt fólk sem lifir og hrærist í takt við 

vindátt veðurguðanna. Þar að auki vaggar veruleiki fólksins með ákvarðanatökuvaldinu í 

Nuuk og utanaðkomandi þáttum á borð við viðskiptabönnum og loftlagsbreytingum. 

Staðurinn er einangraður af náttúrunnar hendi og nýtur takmarkaðrar athygli stjórnvalda. 

Nokkrir bæjarbúar lýstu þeirri skoðun að betra væri fyrir bæjarfélagið að Grænland færi aftur 

undir stjórn Danmerkur því dönsk stjórnvöld deildu fjármagni jafnt yfir byggðir landsins og 

litu á Grænlendinga sem einn þjóðfélagshóp. Minnihlutahópar Grænlands, á borð við íbúa 

Ittoqqortoormiit, eiga erfitt uppdráttar gagnvart valdhöfum landsins og spurning er hvort að sá 

rökstuðningur sem Grænlendingar beittu í baráttu sinni fyrir sjálfstjórn, sem m.a. byggðist á 

að viðhalda og varðveita menningu lands og þjóðar, sé fallin í gleymsku á meðal stjórnvalda 

landsins.  

Ittoqqortoormiit er ríkulega umvafið náttúruauðlindum og menningarverðmætum. 

Fjölskyldumyndir bæjarbúa endurspegla þær gríðarlegu breytingar sem samfélagið hefur 

gengið í gegnum á síðast liðnum árum og ekki er langt síðan íbúarnir drógu fram lífið með 

sjálfbærum veiðum og hefðbundnum lifnaðarháttum. Danmerkurvæðingin náði til 

Ittoqqortoormiit líkt og annarra svæða Grænlands en nýlenduvæðing Dana hófst mun síðar á 

Austur-Grænlandi en á Vestur-Grænlandi. Hlutfall Austur-Grænlendinga er innan við 10% af 

íbúafjölda Grænlands, þar er talað annað tungumál sem reynist hemill á aðgengi að helstu 

stjórnmála- og menntastofnunum landsins, sem staðsettar eru á vesturströnd Grænlands. Því 

er nauðsynlegt að handhafar ákvörðunarvalds landsins sofni ekki á verðinum og hlúi jafnt að 

menningararfleið og velferð allra Grænlendinga. 
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Viðauki I: Götukort af Ittoqqortoormiit  

 


