
Skønne dage i Paradis - Gensynsrejse i 2019 til marinestation Grønnedal 
 
Af Frank Dahlgaard, årgang 1946. 
 
Gensynsrejsen for tidligere marinesoldater på Flådestation Grønnedal i Sydgrønland i juli-august 
2019 overgik mine forventninger. Rejsen var arrangeret af soldaterforeningen Grønnedals-
foreningen. Specielt de fire dage i hytten inde i Laksebunden vil jeg aldrig glemme. Det var intet 
mindre end paradisisk.  
Vi var fire (turleder Ivan, Kim, Nina og jeg selv) ud af de16 rejsedeltagere på Hold 1, som efter en 
bådtur ind til Arsuk-bræen i bunden af Arsuk-fjorden, hoppede af på tilbagevejen ved hytten i 
Laksebunden. Vi medbragte vores rygsække med soveposer, tøj, mad, kogegrej og fiskestænger. 
Solen skinnede fra en skyfri himmel, luften var klar som krystal, og ikke en vind rørte sig. Myg og 
fluer var der heldigvis ikke mange af. Stilheden var øredøvende. 

 
Hytten i Laksebund-dalen – et sandt naturparadis. (Foto: Frank Dahlgaard) 
 
Nede ved Lakseelven hørtes vandet risle. Her så vi de første moskusokser. Imponerende dyr med 
forhistorisk udseende. Snart så vi flere moskus, der efterhånden samlede sig til en flok på op mod 
20 dyr, inklusive nogle små, søde moskuskalve. Dyrene kikkede vagtsomt og nervøst over på os. 
Afstanden til dem var vel 200 meter. Da vi imidlertid satte os ned, faldt der ro over moskusflokken. 
Dyrene begyndte af græsse fredeligt. Dér sad vi så en god times tid på den solvarme klippe og bare 
så på moskusflokken. En ørn svævede over dalen. Solen bagte. Tiden gik i stå. Vi var uden for lands 
                                                                                                                                                            



lov og ret, uden for civilisationen, helt ude i den vilde, uberørte natur. Vi var i Paradis. 
 
I Laksebundshytten var der fire køjesenge og tre sofaer med plads til opredning. Der var borde, 
stole og køkkengrej. Det var luksus i forhold til, hvad Grønnedals-stationen kunne byde os på, 
nemlig overnatning på liggeunderlag på gulvet i en stor, mørk og kold gymnastiksal. Men adgang til 
brusebad og internet, som der er i Grønnedal, havde vi naturligvis ikke ude i hytten. 
 
Den første aften gik vi lidt ind i dalen, ned til elven og fiskede. Det var ved 21-tiden, hvor der var 
højvande, og fjeld-ørrederne bed på krogen den ene gang efter den anden. Vi tændte bål uden for 
hytten. Fiskene blev renset, pakket ind i stanniol og lagt på en grillrist over bålets gløder. Lækkert 
supplement til den frysetørrede mad, vi havde medbragt. 
Dagen efter blev fiske-fangsten udvidet med svampe og muslinger. Sidstnævnte samlede vi sammen 
ved lavvande ude ved Lakse-elvens udmunding i fjorden.  
Kim og Nina fangede flere ørreder, end vi selv kunne spise. Resten tog en polarræv, som hurtigt 
blev daglig og natlig gæst ved hytten. Fisken blev brugt som lokkemad, så ræven kom så tæt på, at 
vi kunne tage gode fotos. Det er nok den mest fotograferede ræv i Grønland i sommeren 2019.  
 

 
Udsigt fra Bratten-fjeldet ned over den fhv. Flådestation Grønnedal (Foto: Frank Dahlgaard). 
 
Dagen efter vores ankomst til hytten, gik vi tilbage over fjeldet til Grønnedal for at fortælle de 
øvrige deltagere om vores fortryllende oplevelser ude ved Lakseelven. De skulle også have 
mulighed for at opleve eventyret. Ole var den eneste, som tog imod tilbuddet. De øvrige var godt 
tilfredse med Grønnedal som base – og være tæt på gode toilet- og bademuligheder.                 



På vej over til Grønnedal passerede vi den lille, nye hytte på toppen af Bratten-fjeldet, godt 300 
meter næsten lodret over Grønnedals-stationen. Her mødte vi Asbjørn, Iben, Jan, Dorte og Ole, der 
var gået op fra stationen for at nyde udsigten. Fra denne tophytte var der en fabelagtig udsigt over 
Arsukfjorden med det majestætiske Kungnait-bjerg i baggrunden. Det var vindstille, havblik og så 
varmt, at Grønlands radio talte om hedebølge. 
 
Efter hvile, frokost og et brusebad i Grønnedal gik vi de 3½ km tilbage til hytten i Laksebunden – 
denne gang den lettere vej ad stien langs kysten. Endnu en fortryllende aften ventede os i den vilde 
natur. 
En af dagene gik det meste af tiden for mit vedkommende med at gå ud alene for at opleve naturen 
og den totale stilhed – og for at lede efter trofæer. Kim havde som den første fundet et 
moskuskranium med ét velbevaret horn. Vi andre fandt moskuskæber med velbevarede tænder (og 
nul huller). Selv fandt jeg også en tyk lårbensknogle fra en moskus. Nogle af os samlede moskus-
uld sammen, som var blevet hængende i gråpile-vegetationen, når dyrene passerer forbi. 
 
Én af dagene ude i Lakseelv-dalen gik Ole, Kim, Ivan og jeg en tur op til ”Brudesløret”, et højt 
vandfald som kan ses helt ude fra fjorden. Vi mødte på vejen flere småflokke af moskus. Vi måtte 
på vejen krydse flere fossende elve og derefter gå stejlt opad. Vi nåede faktisk helt op over 
Brudesløret, men så trak skyderne sig truende sammen. Vi besluttede os for at vende om og gå ned. 
På vej tilbage så vi en helt skeletteret moskusokse, hvor kun knoglerne og lidt pels var tilbage. 
 
For de, der havde været børn, leget ved Bryggerens elv og gået i skole i Grønnedal – og selvsagt 
også for de, som havde været soldater i Grønnedal - var gensynet med stationen vemodigt. Meget 
var forfaldent – eller helt fjernet. Således var de i alt 17 huse ude på ”halv-tolv” helt væk. Der er 
ikke så meget som et bræt eller et søm tilbage. De fleste af de tilbageværende bygninger har 
træplader for vinduerne – ellers bliver vinduerne smadret. Men enkelte bygninger er holdt vedlige 
og fuldt beboelige, bl.a. dét, der kaldes ”hotellet”. 
 
Den første eftermiddag i Grønnedal gik de fleste af os i strålende sol de 5½ km ud til Ivigtut med 
den nedlagte kryolitmine. Også her er de fleste bygninger stærkt medtagne af vind og vejr, men 3-4 
huse er pænt vedligeholdt og jævnligt beboet. Omkring den nedlagte mine, der i dag fremstår som 
en 80 meter dyb sø, kan man finde massevis af flotte, spændende sten, de fleste med en blanding af 
kryolit og jernforbindelser. 
 
”Kylle, Pylle og Rylle” (Kate, Maria og Anette) foretrak det meste af tiden at blive i ”morfars hus” i 
Arsuk, men de var naturligvis ude at gense Grønnedal-stationen, og de var også med båd helt ude 
ved Arsuk isbræ. 
 
Turens højdepunkt var selvsagt den sidste uge, hvor vi opholdt os i eller omkring Grønnedal. Den 
første uge var imidlertid også fuld af spændende oplevelser. Selv synes jeg, at de to dages ophold i 
Narsaq var de mest spændende. 
 
Det begyndte ellers dårligt: Et flertal af os ville til søndagsgudstjeneste i Narsaq kirke, hvor vi 
havde fået dét indtryk, at der ville blive sunget flerstemmigt af et grønlandsk kor. Alt, hvad vi 
oplevede i kirken den regnvåde formiddag, var imidlertid en næsten tom kirke med kun 18 tilhørere 
på bænkene (hvoraf vi danskere udgjorde halvdelen). Og sangkor var det ikke noget af. Kun en 
grønlandsk præst med mindre engagement og udstråling end en sunken fiskekutter. Der var en 
åbenlys årsag til, at der kun var få grønlændere i kirken.                                                                                                                                                                                                                           



Det kunne kun blive bedre. Det blev det heldigvis også: Vi tog alle om eftermiddagen på bådtur ud 
til ”Tvillingebræen”, og snart brød solen gennem skyerne. Imponerende natur, der foruden 
isbræerne bød på fuglefjeld og tordnende vandfald. 
 

 
Frank ved indgangen til den lukkede uranmine i Kvanefjeldet uden for Narsaq (Foto: Ivan Hjortskjold) 
 
Tilbage i Narsaq besluttede Ivan, Kim og jeg, at vi ville ud og se den meget omdiskuterede, men nu 
lukkede uran-mine i Kvanefjeldet. Vi tog sidst på eftermiddagen en taxa, som kørte os så langt ud, 
vognen kunne holde til det. Derfra fortsatte vi til fods videre ind i dalen og halvvejs op ad 
Kvanefjeldet. Indgangen til minen var lukket og låst med en solid metaldør. Bagved gik en 
minegang 900 meter ind i bjerget. Heroppe mødte vi fire grønlændere, som havde overhalet os på 
vejen i deres terrængående bil. De var meget vidende omkring minen, men endnu mere vidende om 
den lyserøde smykkesten, Tugtupit, som kun findes to steder i verden: På Kolahalvøen i Rusland og 
hér ved Kvanefjeldet i Grønland. Kim fandt faktisk nogle smykkesten på Kvanefjeldet, men vi 
havde en fornemmelse af, at grønlænderne virkelig skulle på smykkestens-rov ude ved uranminen. 
(Efter de grønlandske bestemmelser er det kun to personer, som har lov til at indsamle disse 
smykkesten – og det var temmelig sikkert ikke dem, vi traf derude). 
 
Traveturen tilbage til Narsaq by tog et par timer, men i den vidunderlige vindstille aften med udsigt 
ud over fjorden med solbeskinnede isbjerge, var det en stor oplevelse. I tillæg fik vi set op mod 50-
70 køer på markederne omkring en tidligere fårefarm, nu altså kvægfarm. Så har vi set det med: 
Køer på Grønland. 
                                                                                                                                                          



Fra Narsaq gik turen pr. hurtigbåd til Hvalsø kirkeruin i det smukkeste solskinsvejr. Herefter til 
Julianehåb (Qaqortoq), hvor vi blev indkvarteret på højskolen og bespist på fornem vis. Dagen efter 
– stadig i strålende sol og blå himmel - gik turen med båd ned til de varme kilder tæt ved bygden 
Sydprøven. Her badede vi alle i et vandhul med 38 grader varmt vand, mens vi så på store isbjerge 
nede i fjorden. En oplevelse for livet. (se fotoet på bladets forside). 
 
I Julianehåb blev der også tid til at se byens garveri. I den gamle kirke så flere af os også 
redningskransen fra Hans Hedtoft-skibet, der i januar 1959 i en forrygende storm sank syd for 
Grønland med 95 mennesker ombord. Redningskransen, der drev i land på Island, er det eneste, 
man har fundet fra det forliste skib. Den hænger nu i kirken i Qaqortoq. 
 
Om aftenen gik vi ombord i kystskibet Sarfaq Ituk, som sejlede os nordpå op til Arsuk, hvor vi 
ankom tidligt om morgenen. Mindre end to timer senere var de første af os på vej i motorjolle ind til 
Grønnedal og eventyret dér. 
De to uger i Sydgrønland var en uforglemmelig oplevelse. 
(Foruden denne artikels forfatter deltog fra Qatanngut-foreningen også Johannes Vyff, der som ung 
var tjenestegørende soldat på Grønnedal. Han var på rejsens Hold 2). 
 

 
 
Redningskransen fra det i januar 1959 forliste skib ”Hans Hedtoft” hænger i den gamle kirke i Qaqortoq (Julianehåb). 
95 mennesker omkom dengang – herunder mange børn. (Foto: Frank Dahlgaard) 
 


