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3royal Arctic Line

Saqqummersittagaq Royal Arctic saqqummeqqippoq atuagassarpassua qar
luni. Uani normumi ilaatigut a tuarsinnaavat Nunatta imar taani angala
nermi unammisassaasut. 

Sulisugut sapinngisartik tamaat atorlugu nassiussat illoqar finnut nuna
qarfinnullu apuunniartarpaat. Soorlu saqqaani takuneqarsinnaasoq i laan
nikkut pissutsit qanoq inneri tun nga vigalugit ingerlatsisarpugut sikumilu 
usilersorluta usingiartariaqartarluta. Kisianni aamma ilaannikkut pissutsit 
tun nga vigalugit usit apuunneqarsinnaasanngillat. Taa matut pisoqartillu gu 
sikup aamma silap aalajangernissatsinnut naalagaalersar put, taamaattoqar
tillugu umiarsuaq allamut ingerlateqqinne qartarpoq. Soorunalimi tamanna 
sullittakkatsinnut aamma uagut sin nut uggornar tarpoq, kisianni pissusiviu
sut tassa taamaapput. Qujanartumik taamatut pisoqartarnera akulikippal
laanngilaq – tassami pisuni amerlanertigut umiarsuit piffissaq eqqorlugu 
apuuttarput. Unamminartut pillugit annertunerusumik uani saqqummersi
tami atuarsinnaavutit.

Tamatuma saniatigut Aalborgimi Grønlandshavnimi quersuaq nu taaq pil
lugu atuarsinnaavutit. Qaammatini kingullerni amerlasuuni sulisartut quer
suarmik aamma allaffinnik nu taanik nappaaniarlutik assut ulapissimapput, 
tamanna naammassineqarpat sulisut tamarmik nutaarsuarmut nutsissapput. 
Quersuaq 13.000 m2nik annertussuseqarpoq ta matumalu nassiussanik 
i ngerlatitseqqittarneq annertuumik pilertor nar sitissavaa, ta matumalu ki
ngunerisaanik matorsuarnit tunniussisar finnit aamma contai n erinut inger
laavartumik immersorneqartarnerannut aqqut naanneru lis saaq. 

Atuarsinnaasavit ilagaattaaq allaaserisaq Arctic Base Supplymut tun nga
soq, tassannga suliffeqarfiit uuliasiornermik inger latsisut ukiuni marlu nga
janni sullinneqareerput. Assartugalerisullu arlallit Aasianni aamma Nuum
mi sillimaniar nermut pikkorissartinneqarput.

Naammattuugassavit ilagaat Sarfaq Ittummi ilaasut ilaasa oqaluttuar ne rat, 
kiisalu sulisut ilaat Nunatsinni innuttaasunut nassiussat apuunnissaannut 
isumaginnittartut pillugut allaaserisat.

Atuarninni nuannisaarluarina
Irene Jeppson, paasissutissiisartoq

den smukke, men 
besværlige is

siku kusanaqisoq 
akornutaasorli

Velkommen til endnu et Royal Arctic blad med masser 
af læsestof. I dette nummer kan du blandt andet læse 
om de udfordringer der er ved at sejle i grønlandsk 
farvand.

Vores medarbejdere gør deres bedste for at få godset 
frem til byer og bygder. Som det ses på forsidebilledet, 
så kræ ver det nogle gange at vi må være fleksible og 
laste og losse på isen. Men andre gange kan det hænde, 
at godset slet ikke kan komme frem. I de tilfælde er det 
isen og vej ret der tager beslutningen for os, og så bliver 
skibet omdirigeret til et a ndet sted. Det er selvfølgelig 
ærgerligt for vores kunder og for os. Men sådan er de 
faktiske forhold. Heldigvis er det ikke så tit det sker – 
for i de fleste tilfælde når skibene frem til tiden. Ud
fordringerne kan du læse mere om i denne udgave.

Derudover kan du læse om det nye logistikpakhus på 
Grønlandshavnen i Aalborg. De sidste mange måneder 
har håndværkere haft travlt med at opføre det nye pak
hus og kontorfaciliteter, så alle medarbejderne kan flyt
te ind i splinternye lokaler. Pakhuset er på 13.000 m2 
og skaber betydelig effektivisering af transitfunktioner
ne og dermed kortere afstand mellem indleverings
portene og de containere, godset løbende pakkes i.

Du kan også læse en artikel om Arctic Base Supply der 
nu har serviceret de udenlandske olieselskaber i knap to 
år. En række terminalarbejdere har været på sikker
heds  kursus, både i Aasiaat og Nuuk.

Du kan også møde nogle af Sarfaq Ittuks passagerer og 
som altid nogle af de medarbejdere der bringer godset 
frem til den grønlandske befolkning.

God fornøjelse med læsningen
Irene Jeppson, kommunikationsmedarbejder
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Allaaserinnittoq Irene Jeppson

Royal Arctic Line illoqarfinnut aamma 
nunaqarfinnut angalasarpoq sikoqar ne
rata silallu ajornartinngikkaangassuk.

 Sumiiffinnut assigiinngitsunut sapin
ngisarput tamakkerlugu apuunniartar
pugut. Ukioq manna umiarsuit arla
qan ngitsut tikinnissaat ullunik marlun
nik kinguaattoorfiupput.

 Nuussuarmut tikinnissaq 8. juuni pi
lersaarutaavoq nunaqarfimmulli aatsaat 
13. juuni apuussinnaasimavugut. Ta
ma  tuma saniatigut Kullorsuarmut 
tikinnissarput 9. juuni pilersaarutaasoq, 
kisianni aatsaat 12. juuni tikippugut, 

tamatumunngalu pissutaavoq sikup 
qanoq innera. Ukioq manna sikuunera 
siusinnerusumut assinguvoq, taamaat
torli ukiut kingulliit marluk assut man
ngupput, sikuunerali sivisusimavoq.

Jakob Nordstrøm  ukiuni pingasunga
janni angalatitsinermut pisortatut ator
feqarpoq.

 Kalaallit Nunaanni imaatigut anga la
nermi siku unammillernartuuvoq. Nag
gataatigummi qanoq sikuutiginera 
aamma silap qanoq innera apuunnissat
sinnut imaluunniit apuutissannginnit
sinnut apeqqutaalertarput. Akuttun
ngitsumik sikup qanoq iliornissarput 
aalajangertarpaa. Nunaqarfimmut ima

luunniit illoqarfimmut sikumik pissute
qartumik apuussinnaanngikkaangatta, 
taava umiarsuaq allamut ingerlatittar
parput. Soorunami taamatut aalaja nger
neq nuannertanngilaq kisianni allatut 
ajornartumik pissutsit taamaapput, Ja
kob Nordstrøm oqarpoq.

Nalinginnaasumik imaani sikuunera 
assigiinngitsutut marluttut isigineqar
tarpoq. Sikorsuit tassaapput immap si
kua Qalasersuup imartaani pilersima
soq meterinik arlalinnik issussusilik, ki
taata sikua tassaavoq siku Baffinip Ka
ngerliumaneraneersoq aamma Davis 
Strædemeersoq Kalaallit Nunaata ki
taanut pisarpoq. Kitaata sikua 1 meter
ip missaanik issussuseqartarpoq.
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- Kalaallit Nunaanni umiarsuarnik angalatitsineq unammillernarsinnaavoq, angalatitsinermut pisortaq 
Jakob Nordstrøm oqarpoq



Af Irene Jeppson

Royal Arctic Line anløber byer og byg
der såfremt is og vejrforhold tillader 
det.

 Vi gør hvad vi kan for at nå ud til de 
forskellige steder. I år har der været 
nogle få skibsanløb hvor vi har været 
forsinket med et par dage. 

 Vi havde planlagt anløb til Nuussuaq 
den 8. juni og kunne først komme til 
bygden den 13. juni. Desuden havde vi 
forventet anløb til Kullorsuaq den 9. 
juni men kunne først være fremme den 
12. juni og det er på grund af isfor
holdene. Issituationen i år minder om 
tidligere sæsoner. Dog har de sidste to 
år været meget milde, men til gengæld 
meget lange.

Jakob Nordstrøm har været ansat som 
operationschef i knap tre år. 

 Vores udfordring med at sejle i Grøn
land er is. I sidste ende er det is og 
vejr forhold der bestemmer om vi kan 
komme frem eller ej. Tit er det isen 
der træffer beslutningen for os. Hvis vi 
ikke kan komme til en bygd eller by på 
grund af is, så bliver skibet omdirigeret 
til et andet sted. Det er selvfølgelig en 
træls beslutning, men sådan er det nu 
engang, siger Jakob Nordstrøm.

Der skelnes i almindelighed mellem to 
typer af havis. Storis er betegnelsen for 
flere meter tyk havis dannet i Polar
havet, mens vestis er den lokale beteg
nelse for havis dannet i Baffinbugten 
og Davis Strædet vest for Grønland. 
Vestisen er op til cirka 1 meter tyk.
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Angalatitsinermut pisortaq Jakob Nordstrøm: - 
Naggataatigummi qanoq sikuutiginera aamma 
silap qanoq innera apuunnissatsinnut imaluunniit 
apuutissannginnitsinnut apeqqutaalertarput. 

Operationschef Jakob Nordstrøm: - I sidste ende 
er det is- og vejrforhold der bestemmer om vi kan 
komme frem eller ej. 

Vi gør hvad vi kan for at nå frem
- Det kan godt være en udfordring at operere skibe i Grønland, siger operationschef Jakob Nordstrøm
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Pissanganeq maannakkut aallartippoq

Allaaserinnittoq Jakob Strøm

Sanaartugaq nutaaq maannakkut naammassingajalerpoq – 
quersuaq allaffiillu nutaaqqinnaat Royal Arctic Logisticsimit 
Royal Arctic Linemillu atorneqalertussaapput.

Kisianni naak pilertoraluaqisut taamaattoq utaqqineq sivisu
voq.

 Suliap ingerlanerani marlunngorlugu avinniarpara – siulleq 
sanaartornerup ingerlanneqarnera – sanaartorneq, tamanna 
pilersaarutit malilluinnarlugit A. Enngardip – sanaartorner
mik ingerlatsisup – isumaqatigiissut pissarsiarigamikku tun
niussaatut ingerlavoq. Sapaatit akunneri tamaasa sanaartor
nerup ingerlanera pillugu ataatsimiittoqartarpoq apeqqutillu 
tamarmik nassuiaateqartarput, taamaattumik kinguaattoor
ne rit pinaveersaartinneqarput, Erik Th. Møller, Royal Arctic 
Linep sanaartortitsinermi ataqatigiissaarisua, oqarpoq.

 Suliap ingerlanerata aappaa tassaavoq oqartussaasut sulias
sanik ingerlatsinerat, tamannalu assut pisariusimavoq – sulilu 
taamaalluni, Erik Th. Møller oqarpoq.

Oqartussaasut suliassanik ingerlatsinerata pisariuneranut pis
sutaavoq Royal Arctic Line aamma suliffeqarfik pigisaq 
 Royal Arctic Logistics, suliffeqarfiit tassaammata nassiussa
nik sunik TAMANIK Kalaallit Nunaannut ingerlanneqar tus
sa nik passussisussaatitaasut – tassa aammattaaq qaartartunik, 
imerpalasunik navianartuni, gassinik, nerisassanik, aallaasinik 
allanillu tamanik. Tamatuma kingunerisimavaa oqartussaasut 
eqqaaneqarsinnaasut tamakkingajallutik akuersissutinik tun
niussisariaqarsimapput.  

 Uanga inuttut nammineq taamak pisariutiginera tupaallaa
tigilaarpara. Siunnersuisunimmi sulisoqarpugut, COWI – ki
sianni aali taakku qiinipput sorpassuit iluarsisassat pissutiga
lugit. Siusinnerusukkut sanaartornernut marlunut peqa taa
simavunga, taamaattumilli siornatigut misigisaqanngisaan
narpunga, Erik Th. Møller nassuiaavoq.

sunnguit tamarmik ataqatigiissaarneqarput 
Nutaamik sanaartortitsinermi Aalborg Havn sanaartortitsi
suuvoq. Kisianni Royal Arctic Logisticsip illunik attartortuu
nissaa siumut isumaqatigiissutaareersimammat sanaartortitsi
sup aamma attartortussap akornanni ataqatigiissaarinissaq

Naammassiartornera – raketitut sukkatiginani taamaattoq pilertungaatsiartorsuarmik – Aalborgimi 

Grønlandshavnenimi quersuup nutaap Limfjordenip eqqannguaniittup sananeqarnera
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Nutserneq – annertuumik pilersaarusiugassaq

oktobarimi nutserneq ingerlanneqalerpat royal Arctic Logis-

tics aamma ataqatigiissaarisoq Erik Th. Møller ikiortissarsiorsi-

mapput. Nutserneq ingerlanneqassaaq sapaatit akunnerata 

naanerata ingerlanerani. Sulisut allaffimminni nerrivimmiittut 

nammineq poortussavaat, tassa tallimanngornermi ualikkut 

angerlarnissaminnut suut tamaasa poortoreersimassavaat. 

Ataasinngornikkut ullaakkut suliartorunik taava “nammineq” 

karsiutaat allaffiisa nerriviit nutaat eqqaanni inissinneqarsimas-

sapput, puiarneqarnissaminnut piareerlutik. Tamanna pit-

saasumik pilersaarusiugassaavoq kisianni ajornaviarunanngi-

laq.
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annertungaatsiarpoq. Tamatuminnga ataqatigiissaarisussatut 
Erik Th. Møller toqqarneqarpoq – siornatigut  Royal Arctic 
Linieagenturimi pisortaasoq (suliffeqarfiit marluusut, ullu
mikkut Royal Arctic Logisticsimut ataatsimoortillugit kattut
sinneqartut, aappaat). 

 Uanga suliassara tassaavoq suliassat assigiinngitsut iluarsi
sassat ataqatigiissassallugit. Attartortutut toqqaannartumik 
qanoq isikkoqarnissaanut sunniuteqarsinnaanngilavut. Uanga 
Royal Arctic Logisticsimut attaveqaataavunga. Paasiniartar
lugu apeqqutit sanaartornermik ingerlatsisup imaluunniit 
sanaartortitsisup apeqqutigisai kimit akineqassanersut, kiisalu 
akissutissarsisarlugit. Kiisalu ilaatigut soorunami suliffe qar
fis suarmi Royal Arctic Linemi misilittakkakka atortarpakka 
ilaannikkullumi apereqqaarnanga akissuteqaannartarlunga, 
Erik Th. Møller illarluni oqarpoq.

Taamaattorli pisuni tamani nammineq misilittakkat naam
mattanngillat.
 Uanga aalajangersimasunik immikkut nersualaarinissara 
orniginngilara, kisianni ITmut immikkoortortaqarfik aam
ma immikkoortortaqarfimmi pisortaq Tommy Gade ilumut 

assut sulilluarput. Taakku assut suleqatigilluarpakka. Sulisu
nut aamma suliffeqarfimmut pingaaruteqarluinnartuuvoq 
ITmi atortut iluamik ingerlanissaat. Aalajangikkaniit anner
tuuniit servereqarfissami inissitsiterinissamiit immikkuualut
tunut soorlu ITmut ikkuffissap sumut inissinneqarnissaanut. 
Tamakku iluamik ingerlanneqaannartussaapput, taamaatto
qassaarlu Tommyp aamma sulisuisa sulilluarsimanerat pissu
taallutik, Erik Th. Møller nersualaarivoq.  

Inissat nutaat 
Maluginiarneqanngitsoq kisianni ataqatigiissarisup suliassaa 
aammattaaq pingaaruteqartoq tassaavoq sulisut nuunnissaan
nut piareersarneqarnissaat – timikkuinnaanngitsoq aammali 
tarnikkut piareersimanissaat. 

 Sulisunut piffissaq atungaatsiarpara. Taakku sumi issiassap
pat ilaalu ilanngullugit – ilaat ajunngilluinnartumik nalunaa
ruteqarput allallu naammagittaalliulaarlutik. Nutaamik piso
qartillugu tamanna nalinginnaasuuvoq. Taamaattumik sule
qatigisakkalu qaninnerit sulisut oqaloqatigisarnerinut piffis
saq annertooq atorparput tassalu nutaarluinnarmik peqaler
nissaanut oqariartuut iluaqutaasoq paasitikkusullugu taakkulu 
takusartittarlugit, Erik Th. Møller nassuiaavoq. 

allaffissaqanngilaq 
Nutserneq naammassineqarpat Erik Th. Møller soraarnin
ngornissaminut piareersimassaaq. Tamannalu, tassa sanaar
tornermut nutaamut taamak annertutigisumik peqataasima
neq, eqqarsaatigalugu eqqumiilaarpoq namminermi tamatu
minnga atueqataasussaannginneq takkuttarpoq.

 Jens Andersenimut oqarpunga (Royal Arctic Linemi pisor
taaneq aamma Royal Arctic Logisticsimi siulersuisuni siulit
taasoq) ataasiinnarmik naammagittaalliutissaqarlunga. Illor
suarmi nutaami uanga nerrivimmik allaffissaqanngilanga, ta
manna eqqumiilaarpoq. Aappaatigullu quianalaarluni, tassa 
ØKmi ilinniagaqarnera naammassigakku taava Esbjergimut 
“pinngitsaalisaallunga nuutsinneqarpunga” tamaanilu allaf
feqarfissap aamma quersuit marluk pilersinneqarnissaat 
1973/74imi ataqatigiissaarisuuvunga. Tassa shippingimi 
suliaqarnera aallartippoq maannakkullu naammassilluni: 
Nutaamik sanaartornermik – kiisalu tamanna ukiuni 50ini 
atasinnaavoq. Tamanna uannut ajunngilluinnarpoq. 
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Af Jakob Strøm

Nu er den nye bygning snart klar – og et moderne logi stik
pak hus og nye kontorfaciliteter skal tages i brug af Royal 
Arctic Logistics og Royal Arctic Line.

Men selvom det er gået stærkt, har det faktisk været en lang 
vej.

 Jeg vil dele processen i to – den første er byggefasen – det 
fysiske byggeri. Det er forløbet helt og aldeles efter den plan 
som A. Enggard – entreprenøren – gav os da de fik kontrak
ten. Der har været ugentlige byggemøder, og det har afklaret 
alle spørgsmål, så man har undgået forsinkelser, siger Erik 
Th. Møller – Royal Arctic Lines byggekoordinator.

 Den anden fase er myndighedsbehandlingen, og den har 
været – og er fortsat – meget krævende, siger Erik Th. 
Møller. 

Årsagen til den krævende myndighedsbehandling er, at Ro

yal Arctic Line og datterselskabet Royal Arctic Logistics er 
virksomheder som skal kunne håndtere ALLE former for 
gods på vej til Grønland – altså også eksplosiver, farlige 
væsker, gasser, fødevarer, rifler og alt muligt. Det har be
tydet at der har skullet tilladelser til fra stort set alle de myn
digheder man kan forestille sig.

 Personligt har det nok overrasket mig lidt at det har været 
så tungt. Vi har jo hyret en rådgiver, COWI – men selv de er 
blevet gråhårede af de mange ting der skulle på plads. Jeg har 
været med til at bygge to gange tidligere, og jeg har aldrig 
oplevet noget lignende, forklarer Erik Th. Møller.

Koordinering til mindste detalje
Det er Aalborg Havn der er bygherre på nybyggeriet. Men 
da det på forhånd var aftalt at Royal Arctic Logistics skal leje 
bygningerne, har der været en del koordinering mellem 
bygherren og den fremtidige lejer. Til den koordinering 
faldt valget på Erik Th. Møller – tidligere direktør i Royal 
Arctic Linieagentur (et af de to selskaber som i dag er lagt 
sammen til Royal Arctic Logistics.)

nerverne begynder at melde sig
Det er skudt op – om ikke som en raket, så i hvert fald temmelig hurtigt – det nye logistikpakhus på 

kanten af Limfjorden ved Grønlandshavnen i Aalborg
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nerverne begynder at melde sig

flytning – en stor logistikopgave.

Når der skal flyttes i oktober har roy-

al Arctic Logistics og koordinator Erik 

Th. Møller hentet hjælp. Det hele 

kommer til at ske over en weekend. 

Medarbejderne er selv med til at pak-

ke deres eget skrivebord. Når de går 

hjem fredag eftermiddag skal alt 

være pakket. Når de kommer man-

dag morgen, er ”deres” kasser sat 

ved deres nye skrivebord. Klar til at 

pakke ud. Det kræver nøje planlæg-

ning, men skulle gerne komme godt 

igen.
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 Min rolle har været at koordinere de forskellige opgaver 
som skal løses. Som lejere har vi jo ikke formel indflydelse på 
hvordan det skal se ud.  Jeg har været bindeled til Royal Arc
tic Logistics. Fundet ud af hvem der skulle give svar på de 
spørgsmål som entreprenør eller byggeherre måtte have, og 
skaffet et svar. Og nogen gange har jeg selvfølgelig også 
trukket på min erfaring i Royal Arctic Linekoncernen, og af 
og til bare givet svaret uden at spørge, siger Erik Th. Møller 
med et grin.

Det er dog langt fra på alle områder, at egen erfaring har 
været nok.

 Jeg vil nødig rose nogle særskilt, men itafdelingen og afde
lingsleder Tommy Gade har gjort et virkelig stort stykke ar
bejde. Dem har jeg trukket meget på. Det er så vigtig en del 
af medarbejdernes og virksomhedens hverdag at it bare fun
gerer. Helt fra store beslutninger om serverrummets indret
ning og ned i detaljerne om hvor itstik skal sidde. Det skal 
bare fungere, og det kommer det til med den indsats Tommy 
og hans mandskab har leveret, roser Erik Th. Møller.

nye omgivelser
En mere overset, men også vigtig opgave for koordinatoren, 
har været at gøre medarbejderne klar til at flytte – både fysisk 
klar og mentalt klar.

 Jeg har også brugt tid på medarbejderne. Hvor skal de sid
de, og så videre – og for nogle har der været meget positive 
tilbagemeldinger, og fra andre lidt brok. Det er helt naturligt 
med noget nyt. Derfor har jeg og mine nærmeste brugt 
meget tid på at snakke med medarbejdere og sælge det posi
tive budskab at de får noget helt nyt, og også vise det frem, 
forklarer Erik Th. Møller.

Ikke noget skrivebord
Når flytningen er overstået er Erik Th. Møller faktisk klar til 
pension. Og tanken om det lidt mærkelige i at være så invol
veret i et nybyggeri, som man ikke selv skal bruge melder sig 
da også af og til. 

 Jeg har sagt til Jens Andersen (administrerende direktør i 
Royal Arctic Line, og bestyrelsesformand for Royal Arctic 
Logistics) at jeg kun har en ting at klage over. Jeg har ikke 
selv et skrivebord i den nye bygning. Det er lidt mærkeligt. 
På den anden side er det lidt sjovt, at da jeg var uddannet i 
ØK og ”tvangsflyttedes” til Esbjerg skulle jeg koordinere 
tilblivelsen af en kontorbygning og to pakhuse i 1973/74. Så 
min aktive shippingkarriere begyndte egentlig som den nu 
slutter: Med at bygge nyt – og noget der kan vare i 50 år. 
Det har jeg det rigtig godt med.
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Iluaqutissat 
aamma 
misilittakkat 
pigaavut
- Maannakkut ukiuni marlungajanni 

uuliasiortunik kiffartuussinermik 

misilittagaqarpugut, Arctic Base 

Supply-mi pisortaq, Steen o. 

Hansen oqarpoq
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Allaaserinnittoq Irene Jeppson

 Aallartinnitsinnit piffissami ingerlareersumi an
nertuumik ilisimasaqalersimavugut. Tamanna 
i ngerlatsivinnut uuliasiortut isumannaatsutut 
aamma toqqissisima nartutut isigaat, tassa uagut 
maani Kalaallit Nunaanni pissutsit ilisimavavut 
ingerlatsineq pilersaarusiornermi annertuumik 
piumasaqaatitaqarpoq kiisalu attaveqaateqarner
mut tunngatillugu aamma atortunut pigine qar
tunut – Nuummi aammalumi Aasi anni.

Steen O. Hansen, Arctic Base Supplymi pisor
tanngorpoq 1. marsi 2011mi. Ilaa tigut suliassa
raa niuernerup pitsan ngor sarnissaa aamma an
nertusiartortinnissaa. 

Ukiuni kingullerni 25ni Esbjergimi Danbor 
Servicemi, Arctic Base Supply A/Simit piginnit
tut aappaanni, sulisimavoq.

 Uanga annertunerusumik suliaqarfigaa ra assar
tuinermi piareersaaneq ilaa tigullu Aberdeenimut 
suliartortitaavunga tappavani Danbor Services 
aallartisar nerani peqataallunga. 

Ukiut arfinillit arfineq marluk matuma siorna 
Steen O. Hansen Esbjergimi allaf fimmini issiatil
luni aalajangerpoq Kalaallit Nunaat annertusiar
tortitsinissamut periarfissaasinnaasutut ilan ngun
niarlugu.

 Ineriartornermut malinnaavunga ta kusin naal lu
gulu ingerlatsiviit uuliasiortut Kalaallit Nunaan
nik soqutiginninnerat. Tamatumalu kingor na 
Royal Arctic Line mut atassuteqarpunga tu sar ni
aaf fi ga lugit suleqatigiissinnaanersugut ataat si
mullu pilersitsilluta piginnaasavut ataatsimoortil
lugit ingerlatsi vinnut uuliasiortunut neqerooruti
gisinnaasatsinnik.

Saaffiginnissut ajunngitsumik tiguneqarpoq kii
salu ingerlatsiviit taakku marluk piffissap unga
sinngitsup ingerlanerani suleqatigiilernissaq siu
nertaralugu atsioqatigiipput.

 Danbor Servicep aamma Royal Arctic Linep 
piginnaasatik aamma isumalluu ti tik ataatsimoor
tippaat kiisalu Arctic Bas e Supply pilersillugu. 
Uanga taa mani nali liinera tassaavoq pitsaaner
paajussasoq su leqatissamik misilittaga qartumik 
kiisalu tamaani inuiaqatigiinni tunngaveqarluar
tumik nassaassagaanni – tamakkulu Royal Arctic 
Linemit pigineqarput.

Uuliasiornermik ingerlatsisumit 
nersualaarneqarneq 
Ingerlatsivik 2010mi pilersinneqarpoq ukiorlu 
taanna maajimi Cairn Energylu isumaqatigiissut 
ukiuni pingasuni atuuttussaq atsiorneqarpoq.

 Siorna sulineq naammassereermat Edin burg imi 
Cairn Energy nalilersui nertalimmik ataatsimee qa
tigineqarpoq tassanilu oqarfigineqarpu  nga inger
latsiviup sulinerput assut iluarisimaa raa. Siorna 
sullissisimanerput pillugu taa maal laat nersualaa ru
tinik oqaaseqarput, kisianni tamanna soorunami 
aammattaaq pisussaaffiliivoq. Uagummi siornatut 
pitsaatigisumik sullissisaria qarpugut – ajor nan
ngippallu pitsaa ne rusumik pilertornerusumillu.

 Ilaatigut suleriaatsivut pitsanngorsar ne rusaria
qarpavut. Cairn Energyp pisaria qartitai siornar
nit maannakkut nalun nginneruvagut, Steen O. 
Hansen oqarpoq. 

Ilinniartitaaneq
 Inuit uagutsinnit sullissisartut pikko rin neru ler
sinniarlugu assartugalerisut arlallit sillimaniar
ner mut Aasianni aamma Nuummi pikkorissartip
pavut. Pikkorissartitsinerni pingaartippavut sil li
maniar neq ataatsimut  isigalugu aamma i maani 
uuliasiornermi atortu nik passussinermi sillimani
arneq. Pikkorissartitsineq sapin ngisa mik piviusu
nik tunngaveqartinniarlutigu imaani uuliasior
ner mi atortunik atugassinne qarpugut – atortut 
Danmark imit tiki sippavut taakku Mærsk Olie 
aam ma Gas, Danbor Serviceimit aamma minne
runngitsumik Royal Arctic Linemit ajunngisaar
nermikkut uagutsinnut atugassa ritippaat. Atortut 
tassaapput containerit imaani uuliasiornermi 
ator ne qartartut assigiinngitsunik angissuseqarlu
tillu ilusillit aammattaaq qilleri ner mi ruujorit as
sigiinngitsunik takis suse qartut silissuseqartullu.

Illugiilluni oqaloqatigiinneq
Arctic Base Supplymit ingerlatsivittut ataannar
nissaq qitiutinniarlugu ujartu i nermik sulia qa
ngaatsiarpugut. 

 Tuniniaajutigaluni isumasioqatigiinnernut as
sigiinngitsunut peqataasarpugut. Ilaatigut juuni
mi peqataaffigaagut Newfoundlandimi St. Johni
mi saq qum mersitsineq aamma Københavnimi 
qillerineq pillugu isumasioqatigiinneq peqa taaf
figaarput. Septembarimi Aberdeenimi tamaani 
imaani uuliasiorneq pillugu tuniniaajutigaluni 
saqqummersitsisoqassaaq tassani uagut saqqum
mersitsilluta peqataassaagut. Aammattaaq Sisimi
uni apriilip naalernerani  imaani uuliasiorneq pil
lugu ataatsimeersuarnermi peqataavugut. 

 Ingerlaavartumik ingerlatsivinnik uuliasiorner
mik suliaqartunik oqaloqateqartarpugut. Uagut 
naluarput ukiuni aggersuni qanoq pisoqassaner
soq, kisianni soorunami neriuppugut aammattaaq 
aappaagu Cairn Energy Kalaallit Nunaanni 
i ngerlatsiumaartoq. Kalaallit Nunaata eqqaa as
sut qitiutinne qarpoq qularnanngitsumillu anner
tu saavissaqarpoq, Tunumi aamma Kitaani, Steen 
O. Hansen oqarpoq.
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Vi har fordelene og erfaringerne

Af Irene Jeppson

 I løbet af den tid der er gået fra da vi startede, har vi opar
bejdet en masse viden. Det giver en sikkerhed og tryghed for 
olie selskaberne, at vi ved hvad vi har med at gøre her i Grøn
land hvor operationen stiller store udfordringer til logistikken 
samt til infrastrukturen og de tilstede væ ren de faciliteter – så
vel i Nuuk som i Aasiaat.

Steen O. Hansen begyndte den 1. marts 2011 som direktør 
for Arctic Base Supply. Hans opgave er blandt andet at styr ke 
forretningen og skabe mere vækst.
De seneste 25 år har han været ansat hos Danbor Service i 
Esbjerg, den anden ejer af Arctic Base Supply A/S.

 Jeg har primært arbejdet indenfor logi stik og har blandt an
det været udstatione ret i Aberdeen hvor jeg var med til at eta
blere Danbor Services afdeling der. 

For 67 år siden sad Steen O. Hansen på Danbor Services 
kontor i Esbjerg og be sluttede at sætte Grønland på listen 
over potentielle vækstområder.

 Jeg fulgte udviklingen og kunne se olie selskabernes interes
se for Grønland. Jeg kontaktede herefter Royal Arctic Line 
for at høre om vi ikke skulle arbejde sammen, og skabe en 
fælles enhed med fælles kompetencer, som vi kunne tilbyde 
olie sel ska berne.

Henvendelsen blev positivt modtaget og de to selskaber 
kunne snart underskrive en hensigtserklæring.

Danbor Service og Royal Arctic Line forenede deres kompe
tencer og ressour cer og oprettede Arctic Base Supply. 

 Min vurdering var dengang, at det bedste ville være at finde 
en partner med erfaringer og med godt afsæt i lokalsamfun
det – og det havde Royal Arctic Line.

ros fra olieselskab 
Selskabet blev etableret i 2010 og allerede samme år i maj 
blev der underskrevet en treårig kontrakt med Cairn Energy.

 Efter endt operation sidste år havde vi et evalueringsmøde i 
Edinburg med Cairn Energy og der fik jeg at vide, at selska

bet er godt tilfreds med vores arbejde. De havde kun rosende 
ord for den service vi leverede til dem sidste år. Men det for
pligtiger selvfølgelig også. Vi skal meget gerne levere den 
samme gode service som vi leverede sidste år  og gerne gøre 
det endnu bedre og mere effektivt. 

 Vi skal blandt andet optimere ar bejds gangen. Vi kender 
Cairn Energys behov bedre end sidste år, siger Steen O. 
Han sen.

Uddannelse
 For at dygtiggøre de folk som arbej der for os har vi haft en 
række terminalarbejdere på sikkerhedskursus, både i Aasiaat 
og i Nuuk. På kurserne har vi lagt stor vægt på generel sik

- Vi har nu snart to års erfaring med at 

servicere olieselskaberne, siger direktør i 

Arctic Base Supply, Steen o. Hansen

 IrENE JEPPSoN
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Vi har fordelene og erfaringerne

ker hed og sikker hand ling af offshoreudstyr. For at gøre kur
set så r ealistisk som muligt, har vi fået stillet offshoreudstyr 
til rådighed – ud styr som vi har hentet op fra Danmark og 
stillet til rådighed med stor velvilje fra Mærsk Olie og Gas, 
Danbor Service og ikke mindst Royal Arctic Line. Udstyret 
består af offshorecontainere i forskellige størrelser og ud
formninger samt diverse borerør i forskellige dimensioner.

I dialog 
Arctic Base Supply laver en del opsøgende arbejde for at ska
be fokus omkring selskabets eksistens.

 Vi er med på forskellige messer og kon fe rencer. Vi har 
blandt andet deltaget i en messe med en stand i St. John i 

Newfoundland i juni og vi har ligeledes deltaget i en drilling
konference i København. I september Aberdeen hvor der vil 
være en offshoremesse, hvor vi også har en stand. Vi har 
også været i Sisimiut for at deltage i en offshorekonference i 
slutningen af april.

 Vi er i løbende dialog med andre olie selskaber. Vi ved ikke 
hvad det kommen de år bringer, men vi håber da selvfølgelig 
på, at Cairn Energy også vil have aktivi te ter i Grønland næste 
år. Der er stor fokus omkring Grønland og der er helt klart 
vækst områder, både på østkysten og på vestkysten, siger 
Steen O. Hansen.

Arctic Base Supplymi pisortaq, Steen o. Hansen: - Siorna sulineq 
naammassereermat Edinburgimi cairn Energy nalilersuinertalimmik 
ataatsimeeqatigineqarpoq tassanilu oqarfigineqarpunga ingerlatsiviup 
sulinerput assut iluarisimaaraa.

Direktør i Arctic Base Supply, Steen O. Hansen: - Efter endt operation 
sidste år havde vi et evalue rings møde i Edinburg med Cairn Energy og 
der fik jeg at vide, at selskabet er godt tilfreds med vores arbejde. 



Igasoq nipilersornermik arsarnermillu 
nuannarisaqartoq
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Allaaserinnittoq Irene Jeppson

Ullut tamarluinnaasa Martin Bitsch 
Baartsip isumagisarpaa Irena Arcticami 
inuttat 13it nerisassiuunnissaat. Igasutut 
ilaatigut akisussaaffigaa nerisassi or nissaq 
nerisassallu suunissaat aalaja ngiif figinis
saat, aamma pisiniarneq ne risas sallu piler
saarusiornissaat isumagi sar pai.  

 Sapaatit akunneri arfinilikkaarlugit su li
sarpugut, taava sapaatit akunnerini arfini
linni tulliuttuni sulinngiffeqartarpugut. 
Suligaangama ullaassakkut nalunaaqutaq 
tallimanut makikkajuttarpu nga iffiulerlu
ngalu. Sulisarpunga tallimaniit nalunaa qu
taq 13.00ip tungaa nut, akunnerit aappaat 
avillugu qasuersaareeraangama sulileqqit
tarpunga na lunaaqutaq 14.30 nalunaa
qutaq 19.00ip tungaanullu sulisarlu nga. 

 Tulakkaangatta pisiniarajuttarpugut tu
laffitta nerisassaataanik. Tuttuusinnaap
put, umimmaat, savat neqaat ima luunniit 
aalisakkat. 

Umiartortulli mamarisannaaqarput – tas
salu flæskesteg. 

 Kukkunavianngilagut flæskestegimik 
sassaalliissagutta. Angallatitsinni tamanna 
mamarineqarluarpoq. Innutta nit igaassan
nik isumassarsitinneqartar luarpunga aam
ma. Nerisassiugassanik siunnersuuteqara
juttarput.

Martin Bitsch Baarts Kalaalllit Nunaan
nut pivoq 1983imi 15inik ukioqarluni. 

 Ataataga taamanikkut GTOqarallarmat 
tassani atorfinippoq, anaanaga kigusiortu
tut atorfinilluni, taamaattumik Aasiannut 
nuunnissarput aalajangerparput. Gamme
qarfimmi 11. klassimi atuarpunga, ki ngor
natigut qaammatini arfineq marlunni 
USAmi atuarlunga. Kalaallit Nunaannut 
uterpunga 1984 naalersoq, qaammatillu 
marlussuit qaangiummata M/S Kunuun
nguami inuttanngorlunga. 

Igasutut Martin naammassivoq 9. decem
ber 1988imi, aappaaguanilu 1989imi pi
littatut Nuka Arcticami atorfinilluni.

 Aappaaguani soraarpunga A.P. Møl leri
mi atorfinikkama. Tassani ukiut 19issaat 
avillugu atorfeqarpunga Royal Arctic 
Linemut utinnginninni.

 Kalaallit Nunaata imartaani angala neq 
nuannareqaara. Umiarsuaatileqatigiiffik 
inuttaqarpoq tatiginartorujussuarnik im
minnut ilisarisimasunik. 

 Nunarsuatsinni amerlanerpaani anga la
simavunga, Afrika Kujallermiit Australia
mut. Amigaatigiinnarpakka New Zealand 
aamma Qalasersuaq Kujalleq. Ukiorpaa
lunni angalaffigisanni amerlasoorpassuar 

nik takusaqarsimavunga. Inuppassuit naa
pissimavakka. Angalasarnerup nuannersua 
tassaavoq sumut tamaanga nikittar neq.  

Martin Bitsch Baarts Gillelejemi najuga
qartuuvoq, tassani nulii qitornaallu mar
luk sisamanik aamma 14inik ukiullit na
jugaqarlutik.  

nipilersorneq aamma arsarneq
Martin Bitsch Baarts nuannarilluartuu ai 
arsarneq aamma nipilersorneq.

 Tusarnaartitsinerni arlalippassuarni pe
qataasarnikuuvunga. Ilaatigut Suzi Qua
tro, D.A.D, AC/DC aamma Kim Larsen 
tusarnaariarnikuuvakka. Angerlarsima
gaangama ilaquttakka ilagisar pakka, kisi
anni aamma nammineq mi sigisaqar nissa
mut inissaqartariaqarpoq. 

 Tusarnaartitsinerni peqataassallunga nu
annarisaraara imaluunniit arsartunik isi
ginnaarneq. Nuannarinerpaasaraakka FC 
København aamma Manchester United. 

 Angalatilluni timersortarnissaq ajorna
kusoortarami. Taarsiullugu FC Kø ben
havnip aamma Manchester Unitedip nu
annarinnittaasa klubbiinut ilaa sortaa vu
nga, Martin Bitsch Baarts oqarpoq.

Martin Bitsch Baarts Irena Arcticami pilittatut atorfeqarpoq

Ir
E

N
E

 JE
P

P
S

o
N



Ir
E

N
E

 JE
P

P
S

o
N

15royal Arctic Line

Af Irene Jeppson 

Hver eneste dag sørger Martin Bitsch 
Baarts for, at den 13 mand store besæt
ning ombord på Irena Arctica får mad. 
Som kok har han blandt andet ansvaret 
for at tilberede og sammensætte maden 
og som hovmester sørger han også for 
i ndkøb og kostplanlægning.

 Vi arbejder seks uger ad gangen og har 
efterfølgende fri i seks uger. Når jeg er på 
job står jeg typisk op klokken 5 og går i 
gang med at bage. Jeg arbej der fra klok
ken 5 til 13 og slapper af i halvanden time 
inden jeg møder igen klokken 14.30 til 
19.00.

 Når vi lægger til i en havn hænder det, 
at vi tager op i byen for at købe de råvar
er der er tilgængelige i det pågældende 
sted. Det kan være rensdyr, mos  kus, lam 
eller fisk.

Sømændene har dog en livret – og det er 
flæskesteg.

 Man går aldrig ”forkert i byen” hvis 
man serverer flæskesteg. Det er det store 
hit ombord. Jeg får også en del inputs fra 
besætningsmedlemmerne. De er gode til 
at komme med forslag til menuen. 

Martin Bitsch Baarts kom til Grønland i 
1983 som 15årig.

 Min far havde fået arbejde i det da vær
en de GTO og min mor havde fået arbej
de som tandtekniker og derfor besluttede 
vi at flytte til Aasiaat. Jeg tog 11. klasse i 
Gammeqarfik og bag efter tog jeg på syv 
måneders skoleophold i USA. Jeg tog 
tilbage til Grønland i slutningen af 1984, 
og et par måneder efter begyndte jeg at 
sejle med kystskibet M/S Kunuun nguaq.

Han blev færdiguddannet som kok den 9. 
december 1988 og året efter i 1989 fik 
han job som hovmester ombord på Nuka 
Arctica. 

 Året efter stoppede jeg da jeg havde fået 
arbejde hos AP Møller. Her var jeg i at
ten et halvt år før jeg vendte tilbage til 
Royal Arctic Line. 

 Jeg synes det er dejligt at sejle i grøn
landsk farvand. Rederiet har meget sta

bile medarbejdere ombord på skibene og 
man kender hinanden. 

 Jeg har været de fleste steder på jor den, 
lige fra Sydafrika til Australien. Jeg 
 mang ler faktisk kun New Zealand og Syd
polen. Jeg har fået set en del i alle de år 
som jeg har sejlet. Jeg har mødt en mas se 
mennesker i løbet af årene. Det gode ved 
at sejle er, at man kommer vidt omkring.

Martin Bitsch Baarts bor til dagligt i Gil
leleje med sin kone og deres to børn på 4 
og 14 år.

musik og fodbold
Martin Bitsch Baarts store lidenskab er 
fodbold og musik.

 Jeg har været til en del koncerter. 
Blandt andet Suzi Quatro, D.A.D, AC/
DC og Kim Larsen. Når jeg er hjem me 
er jeg sammen med familien, men der 
skal også være plads til egne op levelser.

 Jeg nyder at tage til koncerter eller se 
en fodboldkamp. Mine favorithold er FC 
København og Manchester United. 

 Det er svært at dyrke sport når man sej
ler. I stedet er jeg medlem af FC Køben
havns fanklub og Manchester Uniteds 
fanklub, siger Martin Bitsch Baarts.

musik og 
fodboldglad kok

Martin Bitsch Baarts arbejder som 

hovmester på Irena Arctica

- Tulakkaangatta pisiniarajuttarpugut tulaffitta ne ri-
sassaataanik, pilittaq Martin Bitsch Baarts oqarpoq. 

- Når vi lægger til i en havn hænder det, at vi tager 
op i byen for at købe de råvarer der er til gæn gelige 
på det pågældende sted, siger hovmester Martin 
Bitsch Baarts. 
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nassiussanik assartuisartut

Irena Arcticami umiarsuup naalagaa Thorkil clausen riis John Kirkegaard, 
Johnny christensen aamma Thorkil Vester ilagalugit. 

Skibsfører ombord på Irena Arctica, Thorkil Clausen Riis sammen med John 
Kirkegaard. I baggrun den Johnny Christensen og Thorkil Vester. 
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All. Irene Jeppson

Royal Arctic’ip angalatitaa Ilulissaniit Qasigian
nguanut umiarsuarmut assartueqqittartumut 
i laalluni angalaqataanissamut akuerisaasimavoq 
– sapaammi ualikkut. Umiarsuaq assartu eq qit
tar toq amerlanertigut akunnerni marlussunni 
tulaqqa sarpoq containerinik useqarluni umiarsu
alivimmut tullermut ingerlaqqinnginnermini.  

 Allamik aggertoqarpa, umiarsuup naalagaata 
Thorkil Clau sen Riisip aquttuuneq John Kirke
gaard aquttarfiup illuatu ngaaniittoq suaarlugu 
aperaa paasiniarlugu umiarsualivimmi umiarsu aq 
illuatungaanut saatsinnissaa qulakkeerniarlu gu. 

Paasiuminaappoq umiarsuaq taamak angitigisoq 
qanoq ilior nikkut Ilulissani umiarsualivimmit 
taamak mikitigisumit illuanut saatsinneqarsin
naanersoq. Umiarsuaq 108,7 meterinik takissu
si lik 21,50 meterinillu silissusilik ingerlaaruu
saarpoq piffissarlu sivikitsuinnaq qaangiuttoq 
Ilu lissanit qimagukkiartorluni. Iluliarsuit amer
lasuut kusanarluinnartut sanioqquttarlugit Qasi
giannguit tungaannut ingerlaarpoq tamaani usil
ersussalluni usiminillu niusaqassalluni.

 Aap, inissaqarpianngilaq – kisianni ajunngilaq.
Angalanermi tassani umiarsuup naalagaa Thor
kil Clausen Riis aquttuuvoq ilaatigut aquttuuneq 
John Kirkegaard ikiortigisarlugu. Irena Arctica
mi inuttat 13iupput.  
  
 Imaatigut angalaneq nuannernerusarpoq allaf
fissornermik suliaqarnermit, Thorkil Clausen 
Riis oqarpoq aquttarfimmi atortorissaaruterpas
suit malinnaaffigiutigalugit. 

 Umiarsualiviit arlaqaaluttut tikittarpavut, ta ma 
tigullu nuannersuusarpoq illoqarfimmi taku sas
sarsiorluni ingerlaalaarnissaq piffissaqarfigigaan
ni. Kingullermik Qaqortumiikkatta arlaliulluta 
umiarsualiviup biilii attartorlugit illoqarfimmik 
”takornariaasuusaarpugut”, Ilulissanilu umiarsu
aliviup bussii aamma uani sapaammi ulikkaarput. 
Nuannertuaannarpoq taamaaliornissaq piffissa
qarfigisinnaallugu. Umiarsualivinni tulaq qasar
pugut akunnerni marlussunni kingornati gullu 
orni gassatsinnut tulliuttumut ingerlaqqittarluta. 

Thorkil Clausen Riisip sakkutuujusussaanini 
sakkutuuni imarsiortuni ingerlannikuuaa.

 Aqumiut umiarsuup aquttarfianiittartut takuak
ka suliaqan ngilluinnartut. Taamaattumik aalaja
ngerpunga aqumiun ngor niarlunga, illaatigaluni 
oqaluttuarpoq.  

 Taamaalinerani 18inik ukioqarpunga. Kingor
natigut umiartortunngorniarfimmi atualerpu
nga, umiarsuaatileqatigiinni Lauritzenikkunni 
ilaatigut ilinniartuullunga. 

Ullumikkut Thorkil Clausen Riis Irena Arctica
mi naalagaavoq. 

matrosimiit aquttuunermut
John Kirkegaard 2002mili Royal Arctic Linemi 
angalaqataasalerpoq. 

 Matrositut aallartippunga. Umiarsuarmi aqu
miunngorniartut ilinniarfianni ilinniagaqarnera 
naammassigakku umiarsu aatileqatiigiinni miki
nerusumi angalavunga Imarmi Akullersuarmi 
kii salu Caribiemi angalasarlunga. Kingornatigut 
Royal Arctic Linemiilerpunga, ukiullu amerla
nerpaat Nuka Arcticami angalaqataasarlunga.

Siorna John Kirkegaard aquttuunertut atorfinit
sinneqarpoq novembarimilu 2010mi Irena Arc
ticamiilerluni. 

Aquttarfimmiit Qeqertarsuup Tunuanut isikki
veqarpoq. Ilimanaq arriitsumik ingerlalluta avaq
qupparput, umiarsuaa ti leqatigiiffiullu angalatitaa 
ilassiniarlugu inuttat allat aquttarfimmukarmata 
oqalungusiarpugut. 

Akunnerit marlussuit angalareeratta Qasigian
nguanut nalunaaqutaq 19.00 apuuppugut. Assar
tugalerisut arlallit umiarsuarsuup tikinnerani pi
areersimapput usingiaanissamut usi lersornis saa
nullu angalanermini ornigassaminut tullermut 
i ngerlaqqinnerani.

Umiarsuaq usingiarnerata usilersorneratalu na
laani Thorkil Clausen Riis eqqissisimaarpoq John 
Kirkegaardip usingiaa neq isumagigaa umiarsuali
vimmut tullermut ingerlaqqin nginner min ni.

Royal Arctic Linep umiarsuaataani inuttat anga
lasarput sapaatit akunnerini arfinilinni kingorna
tigullu aamma sapaatit akunnerini arfinilinni su
linngiffeqartarlutik. 

Irena Arctica kitaani uteqattaartarluni illoqarfinnut assigiinngitsunut 
assartuilluni angalasarpoq

nassiussanik assartuisartut
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Af Irene Jeppson

Royal Arctic´s udsendte har fået lov til at sejle 
med feederskibet fra Ilulissat til Qasigiannguit 
 en søndag eftermiddag. Et feederskib er oftest 
kun i havn i et par timer hvorefter det sejler vi
dere til næste havn med containere. 
  
 Er der nogen på vej ind, råber skibsfører 
Thor kil Clausen Riis til overstyrmand John 
Kirkegaard i den modsatte side af broen, for at 
få klarlagt om han kan vende skibet i havnebas
sinet. 
  
Det er en gåde, hvordan et så stort skib kan 
manøvreres ud af den lille havn i Ilulissat. Skibet 
,der er 108,7 meter langt og 21,50 meter bredt, 
sejler stille derud af og kort efter er vi på vej væk 
fra Ilulissat. Forbi de mange flotte isfjelde og 
med kurs mod Qasigiannguit hvor der også skal 
lastes og losses gods. 
  
 Ja, vi har ikke meget plads – men det går. 
På denne tur er det skibsfører Thorkil Clausen 
Riis der står ved roret med hjælp fra blandt an
det overstyrmand John Kirkegaard. Der er 13 
besætningsmedlemmer ombord på Irena Arcti
ca. 
  
 Det er sjovere at sejle end at sørge for det ad
ministrative arbejde, siger Thorkil Clausen Riis, 
mens han holder øje med de mange instrument
er på broen. 

 Vi anløber en del havne og det er altid rart når 
der er tid til at komme lidt rundt i byen og kig
ge. Sidst vi var i Qaqortoq var vi nogle, der 
lånte havnens bil og kørte lidt rundt og legede 
”turister”, og havnebussen var også fyldt denne 
søndag i Ilulissat. Det er altid dejligt når der er 
tid til sådan noget. Vi ligger i havnene i et par 
timer og sejler videre igen til næste destination. 

Thorkil Clausen Riis har aftjent sin værnepligt i 
søværnet. 
  
 Jeg så navigatørerne på broen og så, at de ikke 
lavede en dyt. Derfor besluttede jeg mig for at 
blive navigatør, griner han mens han fortæller. 

 På det tidspunkt var jeg 18 år gammel. Jeg 
startede herefter på søfartsskolen og var blandt 
andet aspirant i Rederiet Lauritzen. 

I dag er Thorkil Clausen Riis skibsfører ombord 
på Irena Arctica. 
  
Fra matros til overstyrmand 
John Kirkegaard har sejlet med Royal Arctic 
Line siden 2002. 
  
 Jeg startede som matros. De første to år efter 
jeg blev færdig på navigationsskolen havde jeg 
hyre i et mindre rederi, hvor jeg sejlede i Mid
delhavet samt Caribien. Senere kom jeg så til 
Royal Arctic Line, og har sejlet de fleste år om
bord på Nuka Arctica. 

Sidste år blev John Kirkegaard udnævnt til over
styrmand og i november 2010 kom han på Irena 
Arctica. 
  
Oppe fra broen er der udsigt over Diskobugten. 
Vi sejler stille forbi Ilimanaq og der bliver slud
ret med nogle af de andre besætningsmedlem
mer som er kommet op på broen for at hilse på 
rederiets udsendte. 
  
Efter et par timers sejlads ankommer vi til Qasi
giannguit klokken 19.00. Nogle terminalarbej
dere står klar til at tage imod det store skib som 
nu kan blive losset og lastet inden den skal fort
sætte på sin rute. 

Mens skibet bliver losset og lastet kan Thorkil 
Clausen Riis tage sig en ”slapper” mens John 
Kirkegaard styrer losningen inden rejsen går vi
dere til næste havn. 
 
Besætningen ombord på et Royal Arctic Line
skib arbejder i seks uger og har efterfølgende fri 
i seks uger.

Fragtens mænd 
Irena Arctica sejler i pendulfart på vestkysten med fragt til de forskellige 
byer 
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Irena Arctica-mi aquttuuneq Thorkil 
clausen riis.

Skibsfører på Irena Arctica, Thorkil 
Clausen Riis.
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royal Arctic Line

Allaaserinnittoq Irene Jeppson

 Juunip aallartinnerani Aase Nygaard 
Nuummi Sarfaq Ittum mut ikivoq. Nuna
nut allanut sulinngiffeqarluni anga lanani 
aalajangersimavoq sinersortaammut ilaal
luni sulinngiffe qar ni arluni. Arctic Umiaq 
Line angalanissamik immikkut ittumik 
pilersaarusiorsimavoq ilaatigut sermimut 
iigartartumut Eqimut aammalu Kanger
lussuatsiamut a ngalaneq ingerlassalluni. 

 Angalaneq nalissaqanngilaq. Sumiif fiit 
siornatigut takoreersimasakka ta koq qil
lugit assut nuannerpoq.

 Kalaallit Nunaat asavara imaatigullu 
angalaneq assut nuannaralugu. Pin ngor
titaq nuannareqaara aamma maani nuna
mi eqqissisimasumik pissuseqar neq. Uiga 
2007imili annaagakku arlaleriarlunga si
nersorlunga angalaniarlu nga eqqarsaa ti
gi sarpara, kisianni piviusunngortittarna gu 
maannakkulli taa maalivunga. Anga la ner
lumi nalissaqan ngilaq. Ingerlaarnitsinni 
illoqarfinnut arlalinnut unittarpugut 
t aakkunanilu qangali ilisarisimasakka ar
lallit ilassi vakka, kiisalu Kangerlussuatsia
mut pulanissamut periarfissarsivunga 
siornati gummi qulaa niit taamaallaat ta
ku sarpara, helikopterimik Kangerlussuup 
tu ngaanut ingerlaartarnitsinni.  

 Angalaneq aggustimi ingerlanneqarsi
masinnaagaluarpoq juuni siusippallaa laa
rami. Sulimi aputeqangaatsiarmat nuna
mut niugaangatta ilaatigut nuna luttara
mi. Kisianni taamaakkaluartoq angalla
vipput pinneqaaq aamma taa maalioq qin
nissara eqqarsaatigaara. Ta matuma sania
tigut assut sila eqqor lu ar parput.

 Kinaluunniit maani nunami najugalik 
taamatut sinersorluni qasuersaarluni 
a ngalasariaqaraluarpoq – tamannami 
misigi saavoq immikkut illuinnartoq.

Kalaallit nunaanni inunngorpoq
Aase Nygaard 1941umi Upernavimmi 
inunngorpoq. Arfineq pingasunik ukio
qarluni angajunilu Danmarkimut aallar
tinneqarput.

 Angajora Danmarkimukartitaavoq 5. 
klassimi atuariartorluni. Kisimiillunilu 
angalassanngimmat uanga ilagalugu aal
lartinneqarpunga. Tappavani ataatama 
angajoqqaavinut nuuppugut.

23nik ukioqarluni aalajangerpoq Kalaal
lit Nunaannut uteqqinniarluni.

 Kalaallit Nunaannut uterusuppunga 
a ngajoqqaakka ilisari simaneruler niar lu
git. Taamanikkut angajoqqaakka Ammas
salimmiipput uangalu qanittuanni naju

gaqarusuppunga. Kisianni sygeplejerski
tut ilinniakkannik naammassin neq qam
merlunga illoqarfimmut allamut nuussin
naanngilanga minnerpaamik ukioq ataa
seq Dronning Ingrid ip Napparsimmavis
suani suleqqaarsimatinnanga. Ataataga 
KGHmi atorfe qar poq tamatumali ki
nguninngua Maniitsumut nuutsinne qar
poq. Taavalu uanga Maniitsumut qinnu
teqarnialerama Qaqortumut nuutsinne
qarpoq.

 Taavalu soqutaajunnaarpoq, maani 
N uummiinnera assut nuannarilersimava
ra taamaattumik tamaaniiginnarnissara 
qiniinnarpara.

Decembarip aallaqqaataani 1971 Aase 
Nygaard, Sanami oversygeplejerskitut 
toqqarneqarpoq ukiullu marluk qaa ngi 
uttut 1973imi nuna tamakkerlugu syge
plejerskinut qullersatut toqqarne qarluni 
atorfiup taassuma 1990imi ato runnaar
sinneqarnissaata tungaanut. Ukiut ki
ngulliit 2002mi soraarnin ngornissami 
tungaanut peqqinnissa qar fimmi suliso
qar ner mut pisortatut atorfeqarpoq.

Maannakkut Aase Nygaard ilaatigut 
Røde Korsip  atornikuerniarfianik aqutsi
suuvoq ilaannilu ernermi nam minersor
tutut kigutileriffiani allaf fimmiutut iki
uuttarluni.

Angalaneq nuannerluinnartoq
- Nammineq nunagisami takornariaalluni 
nalissaqanngilaq, Aase Nygaard 70-inik 
ukioqalertussaq Nuummeersoq taamak 
oqarpoq
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Af Irene Jeppson

I begyndelsen af juni steg Aase Nygaard 
ombord på Sarfaq Ittuk i Nuuk. I stedet 
for at tage til udlandet for at holde f erie, 
havde hun besluttet sig for at holde ferie 
ombord på kystskibet. Arctic Umiaq Line 
havde arrangeret en speciel tur blandt an
det til den kælvende isbræ Eqi og Evig
heds fjorden.

 Det var en fantastisk tur. Det var et dej
ligt gensyn med alle de steder jeg tid lig ere 
har set, fortæller Aase Nygaard.

 Jeg elsker Grønland og jeg elsker at sej
le. Jeg elsker naturen og den afslappede 
atmosfære der hersker her i landet. Jeg 
har, efter at have mistet min mand i 2007, 
flere gange tænkt på at tage på en kysttur, 
men det er aldrig blevet til noget. Ikke før 
nu. Og det har været en fantastisk tur. 
Undervejs stoppede vi op i flere byer og 
jeg fik mulighed for at hilse på flere gamle 
bekendte, og så fik jeg mulighed for at 
komme ind i Evighedsfjorden som jeg 
tidligere kun har set fra luften, når man 
fløj til Kangerlussuaq med helikopter. 

 Turen kunne dog godt være arrangeret i 
august for juni var lige tidligt nok. Der 
var stadig en del sne og de ste der hvor vi 
gik i land var terrænet ikke så godt. Men 
uanset hvad, så var det en flot og dejlig 
tur og jeg kunne godt tænke mig at gøre 
det igen. Vi var desuden heldige med vej
ret.

 Enhver der bor her i landet burde tage 
på sådan en afslappende sejltur – det er 
nemlig en oplevelse for sig selv.

Født i Grønland
Aase Nygaard blev født i Upernavik i 
1941. Som otteårig blev hun sendt til 
Danmark sammen med sin storesøster.

 Min søster skulle til Danmark for at gå i 
5. klasse. Da hun ikke skulle rejse alene, 
blev jeg sendt af sted sammen med hende. 
Vi flyttede ned til min fars forældre.

Som 23årig besluttede hun sig for at 
komme tilbage til Grønland.

 Jeg ville gerne tilbage til Grønland for 
at lære mine forældre at kende. Mine 

forældre boede i det daværende Ammas
salik (Tasiilaq) og jeg ville gerne bo i nær
heden af dem. Men som nyuddannet 
sygeplejerske kunne jeg ikke flytte til en 
anden by før jeg havde fået mindst et års 
erfaring på Dronning Ingrids Hospital. 
Min far arbejdede for KGH og kort efter 
blev han omplaceret til Maniitsoq. Da jeg 
så skulle til at søge til Maniitsoq blev han 
omplaceret til Qaqortoq.

 Så kunne det egentligt også være lige 
meget. I stedet var jeg faldet så godt til i 
Nuuk, at jeg valgte at blive her.

Den 1. december 1971 blev Aase Nygaard 
udnævnt til oversygeplejerske på Sana og 
to år efter i 1973 blev hun udnævnt til 
landssygeplejerske indtil den stilling blev 
nedlagt i 1990. De sidste år indtil pensio
neringen i 2002 var hun ansat som per
sonalechef i sundhedsvæsenet.

Aase Nygaard styrer nu blandt andet 
Røde Kors´ genbrugsbutik hvis ikke hun 
sidder bag skrivebordet i sin søns private 
tandklinik for at give en hjælpende hånd.

Alle tiders tur
- Det er fantastisk at være turist i sit eget land, siger den snart 70-årige Aase Nygaard fra Nuuk
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- Kinaluunniit maani nunami najugalik taamatut sinersorluni qasuersaarluni angalasariaqaraluarpoq – tamannami 
misigisaavoq immikkut illuinnartoq, Aase Nygaard oqarpoq. Juunimi Sarfaq Ittummut ilaalluni sinersorpoq. 

- Enhver der bor her i landet burde tage på sådan en afslappende sejltur – det er nemlig en oplevelse for sig 
selv, siger Aase Nygaard. Hun tog i juni med Sarfaq Ittuk på kysttur. 
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Allaaserinnittoq Irene Jeppson

 Uanga naalagaagaluaruma Sarfaq Ittuk suli ukiorpassuarni 
angalaannassagaluarpoq, 73inik ukiulik Markus Eliassen 
Upernaviup eqqaani Tasiusarmioq oqarpoq.

Angut taanna Sarfaq Ittummut ilaasoq naapipparput. Maajip 
aallartinnerani nunaqarfimminit Upernavimmut aallarpoq 
tamaanngaannit Air Greenlandimut ilaalluni Ilulissiarluni. 
I lulissani Sarfaq Ittummut ikivoq Nuummut ingerlaqqinniar
luni.

 Qaammat ataaseq paniga tikeraarlugu Nuummiippunga. 
Umiarsuarneq timmisartornermit iluarineruvara. Soorunami 
timmisartorluni ornigassaq pilertornerusumik tikinneqartara
luarpoq – kisianni umiarsuarluni nuannerneruvoq illoqarfip
passuit aqqusaarlugit taakkunani ilaquttanik aamma ikinngu
tinik takusaqarnissaq periarfissaalluni.

 Takorloorsinnaanngilluinnarpara Nunarput ilaasortaatinik 
umiarsuaqanngitsoq. Inuunitta ilagaa imaatigut angalasarneq 
taamaattumillu ilaasortaatinik angalasinnaaneq atatiinnarne
qassaaq. Sarfaq Ittuk atuinnarneqarnissaa ukiuni tallimani 
qulakkeerneqarpoq, kisianni uanga isumaga malillugu taman
na sivikippallaarpoq. Soormi sivisuumik atuuttussamik isu ma
qatigiissuteqartoqanngila uagut kalaallit sumiiffimmit su miif
fimmut angalasinnaanerput qulakkeerniarlugu. Ukiut arlaqan
ngitsut matuma siorna umiarsuit ilaasortaatit Uperna vimmut 
tikittarput taamani nuanneqaaq, Markus Eliassen oqarpoq. 

Umiarsuarluni nuanneqaaq
Naapitatta ilagaat aappariit Simon Olsen aamma Dorthe 
Nielsen Paamiuniit Ilulissanut ingerlaartut. Ulloq taanna 
aappariit inuuissiorput aappaa 64inik aappaalu 52inik ukio
qalerlutik.

 Ilulissanukarpugut panikka marluk ernguttallu tikeraarlu
git, Simon Olsen oqarpoq. Tikinnissarput qilanaaraarput, 
nalunnginnatsigu ilaquttavut tikinnissatsinnut piareersarsi
masut inuuvissiornigut nalliuttorsiutiginiassagatsigit.

Simon Olsen ukiorpassuarni kilisaammi inuttaalluni angalasi
mavoq.

 Uanga isumaqarpunga sinersortaatip pigiinnarnissaa pi
ngaaruteqartuusoq. Soraarninngoreerpunga kiisalu akikinne
rummat umiarsuarluta Ilulissiarpugut. Sinerissami inunnik 
arlalinnik ilisarisimasaqarpugut. Illoqarfinnullu arlalinnut 
Sarfaq Ittuk aqqusaartarmat sinerissamillu inunnik arlalinnik 
ilisarisimasaqaratta iluatsillugu ilaquttavut aamma ikinnguti
vut takusarpavut. Nunarpummi pinneqaaq uangalu takor

loorsinnaavara takornariarpassuit taamatut angalasinnaaneq 
pingaartikkaat. Inuimmi maanimiut naapinnissaannut periar
fissaqartarput illoqarfiillu nunaqarfiillu arlallit avaqqunneqar
tarput aqqusaarneqarlutillu taamaalillutillu aammattaaq 
pinngortitarsuaq misigisarpaat.

Siunissami umiarsuit mikinerusut sinersortaatitut atorne qar
sinnaasut uanga isumaqarpunga. Angallatit sukkanerusumik 
apuussinnaasut aamma immaqa maannamut sanilliullugu 
i lloqarfinnut amerlanerusunut tikissinnaasut, Simon Olsen 
oqarpoq.

22

nuna ilaasortaatinik umiarsuaqanngitsoq 
takorloorsinnaanngilara
Upernaaq manna politikkikkut oqallinnerup kingorna inuit ilaat immaqa aperissapput sooq Sarfaq Ittuup siunissaa ukiunut 
tallimanut qulakkeerneqarnersoq. Ilaasulli akornanni akissut nalornissutigineqanngilaq!
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Simon olsen og Dorthe Nielsen: - Sarfaq Ittuup pigiinnarnissaa pingaarute-
qarpoq. Taamatut angalanermi immikkut illuinnartumik nuna angallavigineqar-
tarpoq. Qasuersaarnarpoq aamma inuppassuit ilisarisimasat naapinneqartar-
put. 

Simon Olsen og Dorthe Nielsen: - Det er vigtigt at bevare Sarfaq Ittuk. Det er 
også en unik måde at komme rundt i landet på. Det er afslappende og man 
møder altid en masse man kender.
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Af Irene Jeppson

 Hvis jeg kunne bestemme, så skulle Sarfaq Ittuk blive ved 
med at sejle i mange år endnu, siger 73årige Markus Eliassen 
fra Tasiusaq ved Upernavik. 

I begyndelsen af maj rejste Markus fra sin bygd Tasiusaq til 
Upernavik for derfra at flyve videre med Air Greenland til 
I lulissat. Fra Ilulissat steg han ombord på Sarfaq Ittuk med 
kurs mod Nuuk. Også returrejsen blev indledt på kystpassa
gerskibet.

 Jeg har været i Nuuk i en måned for at besøge min datter. 
Jeg foretrækker at sejle fremfor at flyve. Godt nok er det hur
tigere at nå frem til sin destination når man flyver – men det 
at sejle er hyggeligere, og man stopper op i en masse byer, 
hvor man har mulighed for at hilse på familie og venner.

 Jeg kan simpelthen ikke forestille mig et Grønland uden 
passagerskibe. Det er en del af vort liv at sejle. Derfor skal 
skibspassagertrafikken bevares. Sarfaq Ittuks fremtid er sikret 
for en 5årig periode men efter min mening er det en alt for 
kort tidshorisont. Hvorfor ikke lave en langsigtet aftale der 
sikrer, at vi grønlændere kan komme rundt fra sted til sted. 
For få år siden sejlede passagerskibene til og fra Upernavik og 
det var tider, siger Markus Eliassen.

dejligt at sejle
Ægteparret Simon Olsen og Dorthe Nielsen var på samme 
rejse på vej til Ilulissat fra Paamiut. Samme dag havde parret 
fødselsdag hvor de henholdsvis kunne fejre 64 og 52 år.
 Vi er på vej til Ilulissat for at besøge mine to døtre og 
børnebørn, siger Simon Olsen. Det bliver dejligt at komme 
frem. Vi ved at familien har forberedt vores velkomst, så vi 
kan fejre vores fødselsdage.

Simon Olsen har sejlet med trawler i mange år.
 Jeg synes det er vigtigt at bevare kystskibet. Jeg er pensio
nist og da det er billigere for os at sejle, har vi valgt at sejle til 
Ilulissat. Sarfaq Ittuk lægger jo til i flere byer og da vi kender 
en del mennesker på kysten er det en god anledning til at se 
familie og venner. Den mulighed har man ikke rigtigt når 
man flyver. Det er også en unik måde at rejse på. Grønland er 
jo et smukt land. Jeg kan også forestille mig, at der er mange 
turister der værdsætter denne måde at rejse på. De møder jo 
den lokale befolkning og sejler forbi en masse byer og bygder 
i og med de også får oplevet vores storslåede natur.

 I fremtiden synes jeg godt at man kunne bruge mindre skibe 
til kystsejllads. Fartøjer der kan nå hurtigere frem og som er 
mere effektive og som måske kan komme til flere byer end 
hidtil, siger Simon Olsen.

Hvorfor blev Sarfaq Ittuks fremtid sikret for en 5-årig periode, spørger nogle sikkert sig selv, efter forårets politiske debat. 
Men hos en del af passagererne er man ikke i tvivl om svaret!
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Jeg kan ikke forestille mig 
et land uden 
passagerskibe
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angalajuarluni inuuneq 
Kent Andersen Sarfaq Ittummi pilittatut pisortatut sulivoq

Allaaserinnittoq Irene Jeppson
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Qaammatit aappassaat tamaasa Sar
faq Ittummut ikisarpoq pilittatut pi
sortattut sulinini nakkutiginiarlugu. 
Suliffimmi suliassat ilaat tassaapput 
ilaasut tamarmik aamma inuttat sul
linneqarnissaannut akisussaasuuneq.

 Qaammammi ataatsimi angalasar
punga qaammallu ataaseq sulin ngit
tar lu nga. Suliassat assut allanngorar
tarput. Ullut marluk assigiittanngil
lat uangalu tamanna nuannarineru
vara. Ullut tamaasa nutaanik pisorta
qaruni ajunnginneruvoq, Kent 
 Andersen 51inik ukiulik oqarpoq. 
Siul lermeerluni imar si or tutut 
angalaq qaarpoq 1977imi.

 Sakuutooqarfimmi ukiut marluk 
missaanni uanga piumassusera tun
ngavigalugu sulivunga. Kangilinngu
aniippunga tamaanngaanniillu aali
sarnermik nakkutilliinermut peqa
taa sarpunga.

Ukiut marluk ingerlareermata nuna
mut niuvoq nunami suliffiit assigiin
ngitsut misilinniarlugit.

 Ukioq 1993imi umiarsuarnut uteq
qippunga. Taamani umiarsuit pinga
suupput, Sarfaq, Saqqit aamma Sar
pik sinersorlutik angalasartput. Taa
mani umiarsuit suli tallineqan ngik
kallarmata. Royal Arctic Bygdeser
vice piler sin neqarnia lermat 1994imi 
peqataavunga.

Umiarsuarmiit timmisartumut 
Ukiut arlallit imarsiortooreerluni 
Kent Andersenip trafikassistentitut 
ilinniagaqarnissani toqqarpaa.

 Ukiut arlalialuit trafikassistentitut 
sulivunga aammattaaq taamani Grøn
landsflymi saqisutut atorfeqarlunga. 
Ukiulli arlalialuit qaangiummata 
imar siornermut uteqqippunga. Sar
faq Ittummi inuttassarsiortoqarpoq 

uangalu qinnuteqarama 2003mi 
atorfinitsinneqarpunga. Februaarimi 
2006imi pilittatut pisortattut toq
qarneqarpoq.

 Suliara assorsuaq nuannarivara. 
Qaammat ataaseq ulaperiarluni ta ma
tuma kingorna qaammat ataaseq su
linngittarluni nuannerpoq. Sulin ngik
kaangama ilaquttakka ilagisar pakka. 
Angerlarsimaffitsinni qasuersaartar
punga, nuliara nerisassiuullu gu ima
luunniit ernguttavut marluk ilagalu
git. 

Sulinerminut atatillugu nuliani 
naapippaa.

 Nuliara taamani billitsileriffimmi 
sulivoq. Naapittalerpugut kingusin
nerusukkullu katilluta. Uagut ajorin
ngilarput sapaa tit akunnerini marlus
sunni qimassimasarnerput, kisianni 
ta matuma kingorna immitsinnut na
jortarnivut nuannarisarpavut.

Piffissaq suliffik allanngorartoq 
Pilittat pisortaatut sulinerup kingu
nerivaa ullormit ullormut piffissap 
suliffiusup allanngorartarsinnaanera.

 Apeqqutaasarpoq nunaqarfinnut 
imaluunniit illoqarfinnut assigiin
ngitsunut qassinut tikinnerput. Soor
lu assersuutigalugu Arsummut 6.15 
tikittarpugut. Taava uanga nalunaa
qutaq 05.15 makittarpunga ullormut 
suliassat piareersarniarlugit.

 Suliara siulleq tassaasarpoq qara
saasiaq ikeriarlugu ilaasut qassit ikis
sanersut aamma ilaasut qassit niussa
nersut paasiniarniarlugu. Tamatuma 
kingorna cafeteriap ammarnissaa pi
areersartarparput aamma saqisut ul
lormut suliassaannik oqaluttuun nis
saat isumagisarpara.

Kent Andersenip suliaasa ilagaat kif

royal Arctic Line

Kent Andersen Sarfaq Ittummi pilittatut 
pisortatut sulivoq.

Kent Andersen arbejder som 
chiefpurser ombord på Sarfaq Ittuk.



fartuussinermi sulisut qa qugu sulin ngif fe
qarnissaasa piareersarnerat aamma suli
sussat tullinnguuttut qaqu gu ikissanerat.

 Sapaatit akunnikkaartumik pilersaa ru
siortarpunga. Ilaasut qanoq amerlatigaat 
aamma inuttat qanoq amerlatigaat, umi
arsuarmi igaffik suleqatiga lu gu ta qu  assat 
qanoq amerlatigi nersut pisia ris sa nerivut 
aamma kioskimi sunik ami gaa teqar ner su

gut, umiarsuarmi automatit tamaasa mi
sissortarpakka, init paarnaartartut ma tu
sartut aamma aki kin nermiittut saqisumik 
sullerissu nik eqqiarneqarnissaat isu magi
sarpara kii salu karsi uanga akisussaaffigaa
ra. Unnukkut cafeteria matugaa ngat kar
si mii ttut tamatigut kisinneqartarput. Aap, 
tassa ullut tamaasa nakkutigisassat amer
lasarput. Aatsaat innartarpunga unnukkut 
cafeteria matoreeraangat ualikkut qa suer

saarneq eqqaassanngikkaanni. Aasaanera
ni qaammatit sivisu sarput. Suliakka ima
tut oqimaatsuun ngikkaluarput, kisianni 
ullut takisinnaasarput aamma nalunaaqut
tap akunnerpassui ataannartumik eqqu
masarpunga, Kent Andersen oqarpoq.

 Kisianni suliffik nuanneqaaq. Ullut ta
maasa inuppassuit naapittarpavut.

25royal Arctic Line
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- Uanga ilaatigut akisussaaffigaara 
anga lanerup nalaani ilaasut ilorrisi-
maarnissaat, Kent Andersen oqarpoq.

- Jeg har blandt andet ansvaret for at 
passagererne har det godt under 
s ejladsen, siger Kent Andersen. 
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Kent Andersen saqisut pikkorissut ilaat 
ilagalugit.

Kent Andersen i selskab med de 
dygtige stewardesser.



Et liv på farten 
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Af Irene Jeppson

Hver anden måned stiger han ombord 
på Sarfaq Ittuk for at passe sit job som 
chiefpurser. Et job der blandt andet be
står i at have ansvaret for servicering af 
alle passagerer og besætning. 

 Jeg sejler en måned og har derefter fri 
i en måned. Arbejdet er meget alsidigt. 
Ikke to dage er ens og det har jeg det 
al lerbedst med. Der skal helst ske noget 
nyt hver dag, siger 51årige Kent 
Ander sen. 

Han begyndte at sejle for første gang i 
1977. 

 Jeg arbejdede som frivillig indenfor 
militæret i cirka to år. Det var i Kangi
linnguit hvor jeg var med til at udføre 
fiskerikontrol. 

Efter to år på havet valgte han at gå i 
land for at prøve forskellige landbase
rede erhverv. 

 I 1993 vendte jeg tilbage til skibene. 
Det var dengang de tre skibe, Sarfaq, 
Saqqit og Sarpik sejlede kystsejlads. 
Det var før skibene blev forlænget. I 
1994 var jeg desuden med til opstarten 
af Royal Arctic Bygdeservice. 

Fra skib til fly 
Efter nogle år indenfor søfarten valgte 
Kent Andersen at uddanne sig til tra fik
assistent. 

 Jeg arbejdede i nogle år som trafik as
si stent og var også ansat som steward i 
det daværende Grønlandsfly. Men efter 
nogle år vendte jeg tilbage til skibsfar
ten. Sarfaq Ittuk søgte mand skab og jeg 
søgte og blev ansat i 2003. 
I februar 2006 blev han udnævnt til 
chiefpurser.
 
 Jeg holder utrolig meget af jobbet. 
Det er dejligt at have travlt i en måned 
og efterfølgende have fri i en måned. 
Når jeg har fri er jeg sammen med min 
familie. Jeg slapper af derhjemme, laver 
mad til min kone eller er sammen med 
mine to børnebørn. 

Han mødte sin kone i forbindelse med 
sit arbejde 
 Min kone arbejdede på billetkontoret 
dengang. Vi begyndte at se hinanden 
og senere blev vi gift. Vi har det begge 
fint ved at være væk fra hinanden i et 
par uger, men så nyder vi også hin an
dens selskab når vi er sammen. 

skiftende arbejdstider 
Jobbet som chiefpurser betyder, at ar
bejdstiderne kan variere fra dag til dag.
 
 Det afhænger af hvornår vi ankommer 
til de forskellige bygder eller byer. Vi 
plejer eksempelvis at ankomme til Ar
suk klokken 6.15. Så står jeg op klokken 
05.15 for at gøre klar til dagens arbejde. 

 Det første jeg gør er at tænde compu
teren for at tjekke hvor mange passa ge
rer der skal ombord og hvor mange der 
står af skibet. Derefter gør vi klar til at 
åbne cafeteriet og jeg sør ger for at give 
stewardesserne dagens opgaver. 

En del af Kent Andersens arbejde be
står også i at planlægge hvornår besæt
ningen i servicegruppen skal have fri 
og hvornår næste hold skal ombord. 

 Jeg planlægger for hver uge. Hvor 
mange passagerer og besætningsmed
lemmer er der, hvor meget proviant vi 
skal bestille, og hvad mangler vi af var
er i kiosken? Jeg sørger for at alle auto
materne ombord bliver tjekket, sørger 
for at kahytter, kupeer og liggepladser 
bliver rengjort af de effektive steward
esser, og så er jeg ansvarlig for kassen. 
Vi tæller kassen op hver aften når cafe
teriet lukker. Ja, der er mange ting at 
tage sig til hver eneste dag. Jeg går 
først til ro når cafeteriet lukker, men 
har også lidt hviletid om eftermid dag
en. Sommermånederne plejer at være 
lange. Mit arbejde er ikke decide ret an
strengende, men dagene kan være lange 
og man er vågen i mange timer ad gan
gen, siger Kent Andersen. 

 Men det er et dejligt arbejde. Vi mø der 
en masse mennesker hver eneste dag. 

Kent Andersen arbejder som chiefpurser ombord på Sarfaq Ittuk

eqquiSut 
royal Arctic Linep sullittakkami iluarisimaarinnin-
neranik misissuititsinerminut atatillugu iluatsitsil-
lutik eqquisut makitsinikkut nassaarineqarput.

Ukiup aallartinnerani apeqqutit immersorlugit 
akisassat 3.200-t inunnut sullittakkanut aam-
mattaaq suliffeqarfinnut angisuunut aamma 
mikisunut nassiussuunneqarput. Tamatumani 
siunertaavoq sullittakkat royal Arctic Linep sul-
lissisarneranik iluarisimaarinninnersut paasiniar-
neqarnera. Sullittakkat misissuinermut akis su te-
qarsimasut akornanni periarfissaqarpoq eqqu-
gassanik kusanartunik eqquinissaq – iluatitsillu-
tillu ajugaasut maannakkut kikkuunersut paasi-
neqarput.  

Assimi takuneqarsinnaapput sullittakkanik 
sullissinermut pisortaq Lars Borris Pedersen sa-
nianiipporlu Magne Niclassen suliffeqarfiit akor-
nanni eqquisoq. 

ViNderNe 
Vi har nu trukket de heldige vindere i forbindelse 
med royal Arctic Lines kundeundersøgelse.

I starten af året blev der sendt 3.200 spørge-
skemaer ud til private kunder samt store og små 
virksomheder.

Formålet var at finde ud af om kunderne var 
tilfredse med royal Arctic Lines ydelser. Blandt 
de kunder der har svaret på kundeundersøgel-
sen var der mulighed for at vinde flotte præmier 
– og disse heldige vindere er nu fundet. 

På billedet ses kundechef Lars Borris Peder-
sen sammen med Magne Niclassen – vinder af 
1. præmien blandt erhvervskunderne. 

Sullittakkanik misissuinermi makitsinikkut 
ajugaasut tassaapput:
Vindere af lodtrækningen fra 
kunde under søgelsen:

Suliffeqarfiit/erhverv:
Eqqugassaq anneq iPhone 4. 
1. præmie iPhone 4.
magne niclassen, mT højgaard, nuuk
Eqqugassat tulliat iPad 2./ 2. præmie iPad 2
Karl Jensen, EmJ, Ilulissat
Eqqugassat pingajuat iPod./ 3. præmie iPod.
Knud andersen, sannassisoq, Ilulissat

inuit sullittakkat/Privatkunder:
Eqqugassaq anneq iPhone 4.
1. præmie iPhone 4.
Justus Kaspersen, Ilulissat
Eqqugassat tulliat iPad 2./ 2. præmie iPad 2.
hegora dahl, Paamiut
Eqqugassat pingajuat iPod./ 3. præmie iPod.
Johannes Jensen, Uummannaq
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Nuka karlsen Geisler Nuummi allaffeqarfimmi umiarsuarni 

i nuttassarsiuussisarnermi assistentitut sulisarpoq

Allaaserinnittoq Irene Jeppson

Nuka Karlsen Geisler niuernermi aningaasarsiornermik (markeds-

føringsøkonomitut) ilinniarnini 2005-imi naammassivaa, ilinniarni-

nili atunngilaa. Paarlattuanik imarsiornerup silarsuaani allamik su-

liffissarsiorpoq. 

31-nik ukiulik Nuka Karlsen Geisler Upernavimmeersuuvoq. 

Meeqqat atuarfianni atuarnini naammassigamiuk USA-mi Iowa-

mut aallarpoq tassani oqaatsinik ilinniariartorluni. 

- Ukioq ataaseq nunami allameereerlunga Aasianni Ilinniarner-

tuunngorniarfimmi ilinniartunngorpunga. Tassani ukiuni pingasuni 

ilinniareerlu nga arlaannik ilinniartariaqartutut misigivunga. Ilinniar-

nissamut uninnganianngilanga, taamaattumik shippingimik ilin nia-

gaqaler nissamut qinnuteqarpunga. Ilisimanngilara sammivik sor-

leq toq qarniarnerlugu. Angajora, taamanikkut Royal Arctic Linep 

IT-mik immikkoortortaqarfiani atorfeqartoq, siornatigut suliffe qar-

fissuaq taanna pillugu paasissutissanik nassinnikuuaanga, tama-

tumalu soqutigilersippaanga. 

Nuka Karlsen Geisler Royal Arctic Linemi 2001-imi ilinniartutut 

aallartippoq. 

- Ilinniarnerma nalaani ukiut aappaat avillugu Aalborgimiippu-

nga. 2005-imi naammassivunga, kisianni ilinniagara atunngilara. 

Ilinniarnertuutut naammasseqqammersutut arlaanni ilinnialertari-

aqarpunga, tassalu markedsføringsøkonomitut. Ullumikkut umiar-

suarni inuttarsarsiuussinermi assistentitut sulivunga, tamannalu 

naammagisimaarpara. 

Nuka Karlsen Geisler Royal Arctic Linemi umiarsuarnut angi-

suunut, sineriak sinerlugu angalasunut, attaveqartarpoq.  

 - Umiarsuarmi inuttat taarseraangata billettissaannik innimin-

niissuttarpakka. Isumaqarpunga umiarsuarnut attaveqartuartar-

neq pingaartuusoq. Telefonikkut mailikkullu inuttat attaveqarfigi-

uartarpakka, taamaattumik uannut pingaartuuvoq ulluinnarni inuit 

suliffinni attaveqarfigisartakkakka takussallugit. Aamma misigisar-

para umiarsuarni inuttat nuannarisaraat pulaarneqartarnertik, taa-

maaliornikkut suleqatigiinneq ajornannginnerusaqaaq.  

- Atorfiga angutinit atorfigineqarnerusarpoq, aammami aallaq-

qaammut umiartortut silarsuaanniilerneq ajornakusuulaarsimavoq. 

Paasisimasaqarfigilersussaavakka ”qangatut ileqqut aamma ma-

littarisassat” – kisianni massakkut ajunngitsorujussuuvoq.  

Aappanilu paneqarput tallimanik ukiulimmik ateqartumik Na-

duk. Sulinngiffimmi nalaa ilaqutariinnut sammitittarpaa, Nuka ti-

mersunngikkaangami. 

- Nerinnalaartuaannarsimavunga, ukiullu pingasut qaangiupput 

arpattalerama. Sanigorpunga, maannalu arpattarneq silarsuannut 

ilaaginnalersimavoq. Aamma volleyball-ertarpunga sapaatit akun-

nerannut pingasoriarlunga. 

atorfik: Umiarsuarni inuttarsarsiuussinermi assistent

ateq: Nuka Karlsen Geisler

Suliffik: Inuttassarsiuussineq, Nuuk

Sunngiffik: Sapaatit akunnerannut pingasoriarluni volleyball, im-

minni nuannisarneq ilaqutariinnik ikinngutinillu ilaqarneq

Pingaartuuvoq umiarsuarnut 
attaveqartuartarnissaq 

Nuka karlsen Geisler arbejder som bemandings -

assis tent på hovedkontoret i Nuuk

Af Irene Jeppson

Egentligt blev Nuka Karlsen Geisler færdig som markeds-

føringsøkonom i 2005 men hun har ikke brugt sin uddan-

nelse. I stedet har hun søgt andre veje indenfor den mari-

time verden.

31-årige Nuka Karlsen Geisler kommer fra Upernavik. 

Efter endt folkeskole tog hun til Iowa i USA for at gå på 

sprogskole.

- Efter et år i udlandet startede jeg på gymnasiet i 

Aasiaat. Her var jeg i tre år og efter gymnasiet skulle jeg 

bare i gang med et eller andet. Jeg havde ikke lyst til at 

holde pause og derfor søgte jeg ind på shippinguddannel-

sen. Jeg vidste ikke hvilken retning jeg skulle gå. Min store-

søster, der dengang var ansat i Royal Arctic Lines IT-afde-

ling, havde tidligere sendt mig nogle informationer omkring 

virksomheden og det vakte min interesse.

Nuka Karlsen Geisler startede som elev i Royal Arctic 

Line i 2001.

- Under uddannelsen var jeg i Aalborg i halvandet år. 

Jeg blev færdig i 2005 men har ikke brugt min uddannelse. 

Som nyudklækket student skulle jeg bare i gang med noget 

og det blev så som markedsføringsøkonom. I dag arbejder 

jeg som bemandingsassistent og det er jeg tilfreds med.

Nuka Karlsen Geisler har tæt kontakt til de store Royal 

Arctic Line skibe der sejler kystfart og atlantfart.

- Jeg sørger for at bestille billetter til mandskabet når 

der er udskiftning blandt personalet. Jeg synes det er vig-

tigt at have et tæt kontakt til skibene. Jeg har en del kon-

takt til mandskabet via telefon og mails og derfor er det 

vigtigt for mig at møde de personer jeg til dagligt har kon-

takt med via arbejdet. Jeg kan også mærke, at de an satte 

ombord på skibene værdsætter at få besøg og på den 

måde bliver samarbejdet meget nemmere. 

- Min stilling er meget mandsdomineret og det var da 

lidt svært i starten at sætte sig ind i sømandsverdenen. Jeg 

skulle sætte mig ind i ”traditionerne og reglerne” – men nu 

går det meget godt. 

Sammen med sin kæreste har hun datteren Naduk på 

fem år. Fritiden bliver brugt i familiens tegn hvis Nuka ikke 

dyrker sport.

- Jeg har altid været lidt stor og for tre år siden begynd-

te jeg at løbe. Jeg tabte mig og nu er løb bare blevet en del 

af mit liv. Jeg går også til volleyball tre gange om ugen.

Stilling: Bemandingsassistent

Navn: Nuka Karlsen Geisler

arbejdssted: Bemandingen, Nuuk

fritid: Går til volleyball tre gange om ugen, hygge der-

hjemme og samvær med familie og venner

Vigtigt at have tæt kontakt til 
skibene

royal Arctic Line
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48-årige Ujuunnguaq Johansen fra Qasigiannguit kom til 

royal arctic line i 2002 – i dag er han ansat som øverste 

chef i Qasigiannguit med 10 ansatte under sig

Af Irene Jeppson

- Jeg var rædselsslagen den første dag jeg mødte på jobbet 

i havnen, griner Ujuunnguaq Johansen mens han fortæller.

- Det var i maj 2002. Årets første skib var kommet til 

Qasigiannguit og vi skulle ombord på Irena Arctica for at 

losse og laste. Jeg følte skibet var så stort og der var så 

mange maskiner at jeg var helt bange for at færdes ombord 

på skibet. Jeg følte mig så lille ombord på dette store skib. 

Men det gik da, og siden har jeg vænnet mig til at færdes 

ombord på skibene.

Ujuunnguaq Johansen har arbejdet i en butik fra 1981 til 

2000.

- Jeg var i en årrække ansat i en butik. På et tidspunkt 

valgte jeg at opsige min stilling fordi jeg havde en drøm om 

at bygge mit eget hus. Jeg rev to år ud af kalenderen og gik 

i gang med projektet. Jeg vidste knap nok hvordan man 

brugte en sav. Jeg kiggede på tegningerne og tænkte ”hvad 

så”, men jeg var opsat på at gøre drømmen til virkelighed. 

Jeg fik nogle tømrere til at lave fundamentet og da det var 

på plads gik jeg i gang med resten. Huset stod klar i slut-

ningen af 2000.

Ujuunnguaq Johansen startede sin karriere i Royal Arctic 

Line som ufaglært terminalarbejder. To år efter ansættelsen 

blev han udnævnt til godsassistent. Året efter blev han 

godsforvalter og den 1. september 2008 steg han yderligere 

i graderne og blev udnævnt til havnechef. 

Privat er han gift med Marie og til sammen har de syv 

sammenbragte børn og tre børnebørn.

Stilling: Havnechef 

Navn: Ujuunnguaq Johansen

arbejdssted: Havneservice Qasigiannguit

fritid: Sejler meget i sommermånederne. Jeg kan ikke hol-

de ud at sidde stille. Jeg går mange ture, også om vinteren. 

Så går jeg en tur til Flyversøen (Tasersuaq) som ligger lige 

udenfor byen.

Fra butiksfaget til 
havnechef

Pisiniarfimmit 
umiarsualiviup pisortaatut

30 royal Arctic Line

Ir
E

N
E

 JE
P

P
S

o
N

Ujuunnguaq Johansen 48-nik ukiulik Qasigiarmioq royal arctic 

linemi sulilerpoq 2002 – ullumikkut Qasigiannguani pisortatut 

sulivoq 10-nik sulisoqarluni

Allaaserinnittoq Irene Jeppson

- Ulloq siulleq umiarsualivimmut suliartoqqaarama assut anni-

laangavunga, Ujuunnguaq illaatigaluni oqaluttuarpoq.

- Taamani maajiuvoq 2002-mi. Umiarsuaq siulleq Qasigian-

nguanut tikissimavoq Irena Arcticamullu ikilluta usilersuisussaavu-

gut usingiaasussaallutalu. Misigisimavunga umiarsuaq angisooru-

jussuusoq maskiinallu amerlangaarmata umiarsuarmi ingerlaar-

nissara annilaangagaara. Umiarsuarmi uanga assut mikillu nga 

misigivunga. Kisiannili ajunngilaq tamatumalu kingorna umiarsu-

arni ingerlaarnissara sungiuppara.

Ujuunnguaq Johansen pisiniarfimmi 1981-imit 2000-imut suli-

simavoq.

- Ukiuni arlalinni pisiniarfimmi suliffeqarpunga. Taamaallunga 

suliunnaarnissara toqqarpara nammineerlunga illuliornissara ta-

korloorakku. Ukiut marluk allamik sammisaqarnanga suliniutigi-

niagara aallartippara. Pilattuutilluunniit qanoq atornissaa nalunga-

jallugu. Titartagartai isiginnaariarlugit eqqarsarpunga ”taavami”, 

kisianni takorluugara assut piviusunngortikkusuppara. Sanasut 

toqqaviliortippakka taannalu naammassimmassuk sinnera sulia-

ralugu aallartippara. Illu 2000-ip naalernerani naammassivoq.

Ujuunnguaq Johansen Royal Arctic Linemi assartugalerisutut 

ilinniarsimanngitsutut sulilluni aallartippoq. Sulilernerminit ukiut 

marluk qaangiuttut quersualerisumut ikiortitut toqqarneqarpoq. 

Ukiorlu ataaseq qaangiummat quersualerisunngorluni 1. septem-

bari 2008 atorfeqarnermini qaffaqqippoq umiarsualivimmi pisor-

tatut toqqarneqarluni.

Nuliaraa Marie kiisalu marluullutik katillugit arfineq marlunnik 

qitornaqarput aamma pingasunik erngutaqarlutik.

atorfik: Umiarsualivimmi pisortaq 

aqqa: Ujuunnguaq Johansen

Suliffik: Havneservice Qasigiannguit

Sunngiffik: Aasanerani angalaartaqaanga, uninngaannarneq sa-

perpara. Assut pisuttuartarpunga aamma ukiuunerani. Taava 

Tasersuarmut illoqarfiup ungatinnguaniittumut pisuttuartarpunga.
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Allaaserinnittoq Irene Jeppson

Septembarip aallartinnerani Sarfaq Ittuk angalanerani 
 ilinniartitaanermut paasisitsiniaanermut atorneqarpoq
 Iluatsilluarpoq. Inuusuttorpassuit Danmarkimut ilinniariar
tornerminni suna naatsorsuutigisinnaaneraat pillugu oqalo
qatigaavut, Erno Petersen oqarpoq. Peqqissaasutut ilinniaga
qartuuvoq Avalammullu, Danmarkimi kalaallit ilinniaga qar
tut kattuffiannut, ilaasortaavoq.

 Illoqarfiit sisamat tikippavut Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut 
aamma Nuuk taakkunanilu ilinniakkanik ingerlatsiviit ta
maasa pulaarpavut. Inuusuttut amerlavallaartut Danmarki
mut tikinnerminni piareersimalluartanngillat. Akuttunngit
sumik misigisarparput inuusuttut aatsaat aallarluinnaleraa
ngamik kollegiami inissarsiorlutik aallartittartut. Tamanna 
ajornartorsiortitsisarpoq ingammik Danmarkimi illoqarfinni 
anginerni, t aakkunani inissarsiorneq ajornaatsuinnaanngilaq, 
Erno Peter sen oqarpoq.

Imaatigut angalalluni pilerisaarineq Aalborgimi Kalaallit 
I l luannit aaqqissuunneqarpoq.
Aalborgimi Kalaallit Illuanni pisortaq Jan Thrysøe angalaneq 
pillugu oqarpoq:  Kalaallit Nunaanni illoqarfiit amerlaneru
sut tikikkusussi magaluarpavut kisianni aningaasat killiler
paatigut. Taamaattorli imaatigut angalaajutigaluni paasisit
siniaaneq assorsuaq iluatsilluarpoq, Jan Thrysøe oqarpoq.

Sooruna imaatigut angalaajutigalusi paasisitsiniaaneq 
 ingerlakkissi nunamiunngitsoq?
 Kalaallit Nunaani qangaaniilli imaatigut angalajuartoqar
poq taamaattumik uanga isumaqarpunga taamatut angalari
aaseq atussallugu pissusissamisoortoq. Uagutsinnullu tama

nut tamanna ajornannginneerarsuuvoq. Sumiiffimmit sumiif
fimmut timmisartumik angalaqattaarnani aamma tokoqqu
saarutinik kiisalu atortussanik allanik nassiusseqqaarnata 
atortussavut tamaasa nassarpavut. Inersuarmi atortugut ik
kussuu teqqaartariaqanngilavut. Tamatuma saniatigut anga
laqatigiit ataatsimi katerisimapput – ulloq unnuarlu. Kiisalu 
Sarfaq Ittuk umiarsuatsialaavoq sullisserusuttunik pikko
rissunillu su lisoqarluni.  

Sooruna inuusuttut Jyllandip avannaanukassasut asser-
suutigalugu Københavnimut ingerlanatik?
 Jyllandip avannaani suliffeqarfeqarpoq arlalinnik angisuu
nik, soorlu Royal Arctic Line. Suliffeqarfiit angisuut Jylland
ip Avannaani inissisimapput aamma annertuumik suliffeqar
fiit imminnut attaveqatigiiffeqarput taamaattumillu pissusis
samisuuginnarpoq uagut immitsinnut ilisaritikkusunnerput. 
Tassami kissaatigaarput kalaallinik Jyllandip Avannaanut tiki
titsinissarput, Jan Thrysøe oqarpoq.

Ilinniartitaanernik ingerlatsiviit 16it, suliffeqarfiit tallimat, 
Avalak aamma kommuneqarfik imaatigut angalaatigaluni 
paasisitsiniaanermut peqataapput, angalanerlu pivoq septem
berip tallimaaniit qulingata tungaanut.

Efterskolerniarput
Royal Arctic Linemit aallartitap Nuummi inuusuttuaqqat 
pingasut meeqqat atuarfianni atuartut, Danmarkimi efter
skolernissamut periarfissat tusarniaaffigalugit Sarfaq Ittum
mut ikisimasut, naapippai. 

angalalluni paasisitsiniaaneq 
ornigarneqarluartoq
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Arne Peter Kreutzmann, 15-inik ukiulik: 
 Sarfaq Ittummut ikivunga efterskolernissamut periarfissat 
assi giin ngitsut tusarniaaffigalugit. Ukaliu sami 10. klassimi 
a tuarpunga aappaagulu atuarfimmit anisussaavu nga. Uanga 
efterskolerusuppunga timersornermik sammisaqarfiusumik 
maanilu paasititsiniaanermut atatillugu Galtrup musik og 
idrætsefterskole (Galtrupimi nipilersor nermut timersorner
mullu efterskole) pillugu paasissutissanik pissarsivunga. 
Isumaqarpunga taanna uannut tulluartuusoq taamaattumik 
tassunga efterskolemut qinnuteqa ra tarsinnaavunga.

Nivikka Olsen, 15-inik ukiulik: 
 Uanga politiinngorniarlunga ilin niarusuppunga kisianni 
i linniakkamik aallartitaqannginninni Danmarkimukarusup
punga misilittaga qarusullunga, kisianni aammattaaq kulturi
mi allami inuunermik misilitaqarusullunga. Paasisitsiniaaner
mut uunga pulaarninni aappaagu meeqqat atuarfiannit anigu
ma i maassinnaavoq sunissannut isumassarsiaqartunga.

Kuluk Karlsen, 15-inik ukiulik: 
 Uanga aappaagu meeqqat atuarfianni naammassissaanga 
a tuareerumalu Danmarkimi efterskolerusuppunga. Dan
markimiissimanngisaannarpunga uangalu Kalaallit Nunaat 
qimallugu misileerusuppunga nu taanik misigisaqarusullunga. 

Peqqissaasunngorniarluni ilinniagaqartoq Avalammilu ilasortaq Erno Peter-
sen: - Uagut ersersinniarpugut Danmark imut ilinniagaqariartornermi ajornar-
torsiutit suut nalaanneqarsinnaanersut. Amerlasuut kingusinaarpallaarlutik 
kollegiami inissarsiortarput. 

Sygeplejerskestuderende og medlem af Avalak, Erno Petersen: - Vi vil gerne 
gøre opmærksom på de problemer man kan støde på, når man tager på ud-
dannelse i Danmark. Der er for eksempel mange der søger kollegieplads alt 
for sent. 

Kuluk Karlsen, Nivikka olsen aamma Arne Peter Kreutzmann tamarmik aap-
paagu 10. klasse naammassigunikku Danmarkimi efterskolerusupput. 

Kuluk Karlsen, Nivikka Olsen og Arne Peter Kreutzmann vil alle på efterskole i 
Danmark når de går ud af 10. klasse til næste år. 
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Af Irene Jeppson

Sarfaq Ittuk var i begyndelsen af september omdannet 
til en sejlende uddannelsesmesse
 Det har været en succes. Vi har fået snakket med en masse 
unge om hvad de kan forvente når de tager på uddannelse i 
Danmark, siger Erno Petersen. Han er sygeplejerskestude
rende og medlem af Avalak  Organisationen for grønlandske 
studerende i Danmark.

 Vi har besøgt fire byer, Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og Nuuk 
og på alle stederne har vi besøgt uddannelsesinstitutionerne. 
Alt for mange unge er ikke velforberedte når de kommer til 
Danmark. Vi oplever tit, at unge først begynder at søge kol
legieplads lige før de skal af sted. Det skaber problemer, spe
cielt i de større danske byer, hvor det ikke er lige let at finde 
en bolig, siger Erno Petersen.

Den sejlende messe er arrangeret af Det Grønlandske Hus i 
Aalborg.

Lederen af det Grønlandske Hus Jan Thrysøe siger om 
turen:  Det er gået helt over forventning. Vi havde ikke 
drømt om at der ville være så stor interesse for at besøge 
messen. 

 Vi ville gerne have besøgt flere grønlandske byer, men 
økonomien har sat sine grænser. Den sejlende messe har dog 
været en kæmpe succes. 

Hvorfor har I valgt at sejle i stedet for at holde messen 
på land? 
 Det har længe været en tradition at sejle i Grønland og der
for mener jeg, at det er på sin plads at bruge denne rejseform. 
Det har også gjort det meget nemmere for os alle. I stedet 
for at flyve fra sted til sted og sende brochurer og andet ma
teriale i forvejen, har vi alle vores ting samlet på et sted. Vi 
skal ikke begynde at stille tingene op i en hal. Rejse teamet er 
desuden samlet et sted – døgnet rundt. Og Sarfaq Ittuk er jo 
et fantastisk skib med dygtige serviceminded personale. 

Hvorfor skal unge søge til Nordjylland og ikke 
 eksempelvis til København? 
 Vi har allerede en række store virksomheder i Nordjylland, 
eksempelvis Royal Arctic Line. De store virksomheder er 
repræsenteret i Nordjylland og der er et stort erhvervsnet
værk og derfor er det helt naturligt at vi ønsker at promovere 
os. Vi vil jo gerne have grønlændere til Nordjylland, siger 
Jan Thrysøe. 

16 uddannelser, 5 virksomheder, Avalak og kommunen var 
med ombord på Sarfaq Ittuk der foregik i dagene fra den 5. 
september til den 10. september. 

Vil på efterskole
Royal Arctic Lines udsendte mødte tre unge folkeskoleelever 
fra Nuuk der var gået ombord på Sarfaq Ittuk for at høre nær
mere om mulighederne for at gå på efterskole i Danmark.

sejlende messe 
velbesøgt
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Arne Peter Kreutzmann, 15 år: 
 Jeg er her ombord på Sarfaq Ittuk for at høre om de for
skellige muligheder der er for at komme på efterskole. Jeg 
går i 10. klasse på Ukaliusaq og går ud af skolen til næste år. 
Jeg kunne godt tænke mig at komme til en efterskole hvor 
der er fokus på sport, og i forbindelse med denne her messe 
har jeg fået nogle informationer om Galtrup musik og 
idræts efterskole. Jeg tror det er lige noget for mig og derfor 
kan jeg godt finde på at søge til den efterskole.

Nivikka Olsen, 15 år: 
 Jeg kunne godt tænke mig at uddanne mig til politimand, 
men inden jeg for alvor begynder på en uddannelse vil jeg 
gerne til Danmark for at få noget erfaring, men også for at 
prøve at leve i en anden kultur. Ved at besøge denne messe 
kan det være at jeg finder noget inspiration som jeg kan bru
ge når jeg forlader folkeskolen til næste år.

Kuluk Karlsen, 15 år: 
 Jeg bliver færdig med folkeskolen til næste år og efter endt 
skole vil jeg gerne til Danmark for at gå på efterskole. Jeg 
har aldrig været i Danmark og jeg vil gerne prøve at komme 
væk fra Grønland og få mig nogle nye indtryk. 

Suliluunniit Sarfaq Ittuk tamanut ammanngitsoq umiarsuup saavani siuleriitto-
qalereerpoq. Inuusuttorpassuit Nuummi umiarsualiviliarput ilinniartitaa neq pil-
lugu paasisitsiniaanermut peqataajartorlutik. 

Allerede før Sarfaq Ittuk åbnede for offentligheden var der kø foran skibet. En 
masse unge tog ned til Nuuk havn for at deltage i uddannelsesmessen. 

Sarfaq Ittuk inuusuttunik Danmarkimi periarfissat pillugit tusagaqarusuttunik 
apererusuttunillu ulikkaarpoq. 

Sarfaq Ittuk var fyldt med spørgelystne unge der gerne ville høre mere om 
mulighederne i Danmark. 
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sarfaq Ittuk
Umiarsuarmi isumannaassuseq – sikkerhed ombord
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Skibstype: ILUMAX - containerskib

Itsernga · Dybgang  6,50 m
Takissusia · Længde  108,70 m
Silissusaa · Bredde 21,50 m
Containerit usingisinnaasaat · Antal containere 424 TEU
Reeferstik  130+
Usitussuseq · Lastekapacitet  5.817 tons
Kraner 2 x 40 tons SWL 
Skibsværft  Ørskovs Stålskibsværft
Hovedmotor B & W/Alpha (2X) 
Hestekræfter 7.940
Inuttat · Besætning 13
Sukkassusia · Servicefart 14,5 knob
Ukioq sananeqarfia · Byggeår 1995
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Naja Arctica

Mary Arctica

Nuka Arctica

Arina Arctica

Irena Arctica

Sarfaq Ittuk
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Johanna
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Pajuttaat

Johanna kristina
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Sarfaq ittuk
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Kalaallit aqumiut
Nuka Arctica juunimi angalanermini 1124mi oqaluttua ri
saanermi aatsaat kalaallinik sisamanik aqumioqarpoq. 

Assimi takuneqarsinnaapput aqumiut sisamat tassaasut: Aqut
toq anneq Søren Nuka Olsvig, aquttoq minneq Jens Hansen, 
umiarsuup naalagaa Jens Peter Berthelsen aamma aquttoq 
Stephen Andersen.

royal Arctic Line

Grønlandske navigatører 
 
Nuka Arctica havde på rejse 1124 i juni en historisk naviga
tørbesætning med fire grønlandske navigatører.

På billedet ses de fire navigatører: Overstyrmand Søren 
Nuka Olsvig, 2. styrmand Jens Hansen, skibsfører Jens Peter 
Berthelsen samt 1. styrmand Stephen Andersen.

r
o

y
A

L A
r

c
TIc

 LIN
E

royAL ArcTIc LINE


