
Expedition Grönland.   
 

Att göra ett besök på Grönland och att göra mig bekant med urinvånarna Inuiterna, har varit 

en av mina stora drömmar. Jag ville under en 14 dagars period vara med dessa jakt- och 

fångstmänniskor för att se hur det går till att jaga och fiska. Efter ca 1 års planering var det då 

dags att ge sig av från Köpenhamn där planet till Grönland stod och väntade. 

 

Resan över till Kangerlusuag tog 4 timmar, jag skulle därefter ta ett inrikesflyg till Illuliisatt 

som ligger på den västra kusten. Resan gick i mitten på mars och temperaturen på Grönland 

var ca - 15 grader. Ett perfekt väderförhållande för mina aktiviteter. Packningen bestod av 

expeditionskläder, det vill säga att jag var fullt utrustad för att kunna vistas den arktiska kylan. 

Vi skulle färdas med hundspann över de Grönländska glaciärerna och fjordarna. 

 

I Illulisatt, som var utgångspunkten för expeditionen, lastades all 

utrustning på hundslädarna av mig och Jenns. Jenns var den inuit 

som jag skulle dela släde med under färden. Han hälsar mig 

välkommen på danska. Han kunde också prata lite engelska, vi 

förstod varandra väl och kommunikationen mellan oss var bra.  

Jenns lever av att fiska på de djupa vattnen i fjordarna och att jaga 

säl och ripor. All fångst säljer han i de små byarna längs med 

kusten. Jag kände mig lite ovan i den här miljön men tänkte att det här kommer säkert att gå 

fint och det var denna stund som jag hade gått och väntat på ett år. 

                                                 

Nu var det dags att göra sig bekant med hundarna som skulle vara 

med oss under den här expeditionen. 16 stycken Grönlandshundar 

skull dra all packning på pulkorna plus två personer. Allt som allt 

vägde packningen som hundarna skulle dra 260 kilo. Hundarna var 

ivriga på att komma iväg och att hälsa på dem var bara att glömma, 

det kom tillfälle till det under färden. Nu satt vi på släden både 

Jenns och jag och med ett kommando från Jenns bar det iväg ut i 

den enormt vackra natur som vi hade framför oss. Att solen sken på en klarblå himmel gjorde 

också att allt kändes fint. Framför oss hade vi ett vitt landskap där bergstopparna visade sig 

bakom den enorma glaciär som vi skulle upp på. Bakom oss låg staden Illlulisatt med sina 

isberg som låg och flöt omkring i det kalla ishavet. Isberg som hade lossnat från glaciären och 

som nu var på väg flytandes på havet för att så småningom smältas ner och förena sig med 

havsvattnet. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nu bar det kraftigt upp för, vi skulle ut på glaciären och stigningen var enormt brant den 

första biten. Jenns bad mig stiga av släden för att hjälpa hundarna upp till toppen av glaciären. 

Väl uppe på toppen tog både hundarna och vi igen oss, efter vilan fortsatte färden längre in i 

landet.  

 



Vi körde ca 3 mil den första dagen, upp över fjällen och över 

glaciärer nådde vi fram till den första övernattningsplatsen. Vi 

skulle tillbringa den första natten i en liten fjällstuga. Syftet 

med det var att vi skulle göra oss bekanta med varandra men 

också göra upp den rutt vi skulle ta under färden. Det var två 

andra hundspann som var med också. Tillsammans var vi alltså 

tre inuiter, tre expeditionsmedlemmar och 46 hundar. 

 

                    

Hundarna blev utfodrade av kuskarna medan vi förberedde oss 

för en måltid inne i stugan. Vi satt och pratade och allt kändes 

bara bra. Jag släkte gasollampan vid tiotiden och snart somnade 

jag och sov som en stock hela natten. Alla nya intryck denna 

dag gjorde också att jag somnade och var helt förnöjd med 

första dagen. Klockan 08 00 klev vi upp för att göra inordning 

både oss själva och hundarna. Allt som allt tog det två timmar 

att fixa med det som skulle med. Klockan 10.00 var vi på väg till en fjord där vi skulle 

övernatta i två dygn. Hundarna var som vanligt villiga på att dra oss genom landskapet och de 

visade inga tecken på trötthet från första dagen utan med vad som tycktes glädje drog de oss 

ut till nästa äventyr. Terrängen som låg framför oss var varierande, allt från släta och tillfrusna 

fjordar till lite mer dramatiska uppförsbackar. Vädret var verkligen med oss på färden, 

återigen strålade solen och man kunde bara njuta av detta underbara.  

 

Efter att ha färdats ca 6 timmar 

var vi framme vid ett av 

delmålen. Här skulle vi 

långlinefiska. Fiskeredskapen 

som vi skulle använda oss av 

var stationära och fastsatta på 

isen. I den här fjorden var det 

inte bara vi som fiskade utan 

här fiskade andra inuiter också. Det var en fjord som hade bra till gång på fisk och därför var 

det ett populärt ställe att fiska på. Linan som vi använde oss av var av modell grövre, en 

nylonlina nästan lika grov som en tvättlina. Linans längd ner i fjorden var 700 meter. De 

första hundra metrarna var agnade med små bitar av Hellefisk. Antalet krokar som agnet satt 

fast på var 100 stycken och de var placerade med 20 cm avstånd efter varandra på linan, 

ungefär som på en traditionell långrev. 

 

 

 

 

 



Jag som själv älskar att fiska ville förstås hjälpa till 

att veva upp den första linan från fjordens djup. Att 

det fanns fisk på linan var det inget tvivel om. Efter 

45 minuters vevande visade sig den första fisken på 

linan. En stor och fin hellefisk på ca 7 kg satt fint 

på kroken. Det var inte bara Hellefisk som satt fast 

på våra krokar utan här var det även arter som 

Catfich och Rocka. De två sistnämnda exemplaren 

tog vi inte med utan dessa fiskar fick korpen äta 

upp och på så sätt fick också de ett ordentligt 

skrovmål. Det kunde sitt fast 30- 40 Hellefiskar på en lina, ett bra tillskott i kassan för dessa 

inuiter. Den stora Hellefisken som vi drog upp packades ner i speciella kassar för att senare 

tas med på slädarna och säljas i någon av byarna som vi passerade utmed kusten. De mindre 

fiskarna strimlades i centimeterbreda strimlor för att sedan sättas på de hundra krokarna och 

sänkas ner mot djupet och kanske lura någon fin Hellefisk att nappa. De strimlor av fisk som 

blev över åts råa av inuiterna, inget fick gå till spillo. Jag smakade förstås och det smakade 

ganska gott, lite segt men det gick att äta. 

 

      

 

Vi fiskade en hel dag ute på fjorden och i väntan på att få dra upp linorna pysslade vi med 

packningen och pratade om morgondagens färd. Vi skulle då ta oss till en fjord 3 mil norröver 

för att jaga säl. Hundarna som dragit oss flitigt hela dagen fick sig en rejäl vila vilket de njöt 

av. 

 

Denna natt blev det inte övernattning i stuga, nu var det tält som gällde. Två av slädarna 

ställdes ihop varpå ett skynke av bomullstyg spändes över på en enkel konstruktion av trä. 

Träkonstruktionen skulle hålla allt på plats och efter ett knytande och spännande av rep stod 

bostaden färdig och det var bara att förbereda sig för en natt i inuittältet. 

 

           

                                       



Vi åt senare middag i skenet från gasollampan. Middagen bestod av valkött som intogs utan 

tillagning. Vi kokade också lite soppa och tog några mackor. Allt slank ner och med en 

välfylld mage kunde jag krypa ner i sovsäcken och somna väl förnöjd med dagen. 

Temperaturen denna stjärnklara natt var ca 25 minusgrader och min varma utrustning kom väl 

till användning. Visst vaknade jag till ibland och frös lite om näsan, det var bara att gnugga 

den varm vända på sig och somna om i sin sköna sovsäck. Jag vaknade utsövd nästa morgon 

och allt kändes bara fint. 

 

Återigen sken solen när jag vaknade i tältet. Den här dagen gick färden mot en fjord där vi 

skulle jaga säl. Färden startade efter ett par timmars förberedelse vi fiskelägret. Allt var 

nedpackat på slädarna och som vanligt var det inte några problem att få igång hundarna.  

Efter 4 timmars färd var vi framme vid den fjord där sälen höll till. Att jaga säl skedde på ett 

lite annorlunda sätt jämfört med det traditionella sättet. Vi jagar djur som oftast befinner sig 

uppe på land medan jakten på säl gjordes medan sälen befann sig till större delen under 

vattenytan. 

 

Vi drack lite kaffe innan det var dags att ge sig av ut mot 

fjorden. Fjordisen var väldigt porös och inuiterna bestämde 

att vi inte fick följa med ut på isen, det var för riskabelt. Vi 

fick stanna kvar på fastare mark. Jakten på säl går till på så 

sätt att sälen går upp i sitt andningshål för att ta in mer syre 

och där sitter jägaren med sitt gevär och avlossar ett 

dödande skott i huvudet på sälen. Med en lång krok tas 

sedan sälen upp på isen och slaktas. Skinnet tas till vara 

och köttet saltas och ätas. Späcket ges till hundarna som 

äter detta med god aptit. Efter några timmars jakt utan 

fångst åkte vi tillbaka till fiskelägret.  

 

Solen var på väg ner och alla var både trötta och hungriga. 

Efter det att hundarna gjorts i ordning påbörjades 

middagen. Vad som stod på menyn denna afton? Med en 

stor kastrull med kokande vatten lades det ner sälkött som 

vi hade tagit med oss i packningen. Anrättningen var 

hyfsad. Jag åt på grund av att jag var hungrig. Här hemma skulle jag nog inte tillaga denna 

maträtt. Vi hade det ganska mysigt när vi åter stod i skenet av gasollampan och åt vår 

sälmiddag. Kvicksilvret har nu sjunkit ner till 30 minusgrader, himlen var helt stjärnklar. 

 

      

Plötsligt utan någon som helst förvarning uppenbarade sig ett skådespel på himmelen som jag 

aldrig har sett förut. Ett enormt norrsken satte igång med sin mystiska dans på den kolsvarta 

himmelen. Denna upplevelse var för mig helt enorm, något vackrare har jag nog aldrig varit 



med om. Att stå på en fjordis på Grönland tillsammans med inuiterna en kall natt som denna 

är ett oförglömligt minne. En bättre avslutning på denna dag kunde jag inte få. Somnade 

återigen med ett litet leende och tänkte på upplevelsen som jag haft denna dag. 

Resten av dagarna på expeditionen som jag var tillsammans med dessa människor förlöpte på 

hundsläde mellan bergstoppar, de fina fjordarna och enorma glaciärer. Vi jagade ripor, säl och 

fiskade allt med en tanke på att inte jaga mer än vad man behövde.  

Dessa människor tog tillvara på allt vad naturen gav på ett sådant sätt som fler människor 

borde göra. Vi har mycket att lära av inuiterna som lever i samråd med naturen Inget slit och 

släng här inte.  

 

Jag åkte till Grönland och inuiterna, utan att i förväg få veta vad jag skulle få uppleva. Att åka 

dit och följa med inuiterna och anpassa mig efter deras sätt att leva var min förutsättning. Jag 

var öppen för allt och min avsikt var ju att få en inblick i hur dessa inuiter går till väga för att 

jaga och fiska.  

 

          

 

Jag är helt nöjd med denna expedition. Tillsammans med dessa inuiter, jakten, fisket och 

framförallt den otroligt vackra och händelserika naturen har gett ett minne för livet. 

Alla dagarna med de Grönländska hundarna, se deras vilja att dra slädarna med all packning 

har också gjort denna expedition till ett stort minne. Ett minne som också gör att jag längtar 

tillbaka till Grönland. Vem vet kanske att jag åker tillbaka en dag för att få uppleva den 

underbara naturen och människorna på Grönland  

 

 


