Jeg tror jeg vil skrive en lille beretning fra min rundrejse i Grønland i 2000.
I år 2000 skulle jeg som distriktsguvernør for Lions, besøge de fem lions‐klubber, der dengang var i
Grønland. Jeg skulle rejse fra Ammassalik i Østgrønland til Sdr. Strømfjord – Nuuk – Ilulissat ‐ Sisimiut
‐ Qaqortoq og tilbage til Danmark.
Det blev en uforglemmelig tur som kan anbefales alle.
Det jeg vil fortælle om her, er en speciel oplevelse fra besøget i Ammassalik. Byen ligger et godt
stykke oppe ad østkysten og er derfor noget mere primitiv eller mere grønlandsk end byerne på
vestkysten.

Jeg havde fået mulighed for, at komme med en helikopter, længere op langs kysten, for at besøge en
lille bygd hvor nogle håndværkere var ved at ombygge havnen, derfor skulle en inspektør derop. På
grund af byens beliggenhed, findes der ingen lufthavn i Ammassalik, det er der simpelthen ikke plads
til, men en heliport til helikoptere fandtes.
Dagen hvor turen skulle foregå, var vejret heldigvis fint, så vi mødte op og kom ombord i den lille
helikopter. Da jeg på en måde var ”hædersgæst”, skulle jeg sidde ved siden af piloten, helt foran.
Aase og inspektøren sad bagved, sammen med hans lille grønlandske søn.
Helikopteren lettede og steg lodret til vejrs, op over de bratte bjergsider, og pludselig åbnede sig et
vue jeg aldrig glemmer. Foran mig lå fjorde, bjerge, isbjerge og isbræer spredt over hele horisonten
kun iklædt de smukkeste pastelfarver fra himlens skær.

Fantastisk. Vi fløj mod vest langs en langstrakt fjord og piloten fortalte mig, at vi om lidt skulle ned at
lande på en strimmel langs fjorden. Det viste sig at være en gammel, forladt flyveplads fra anden
verdenskrig kaldet Bluie East 2. Vi landede på noget som med god vilje, godt kunne ligne en gammel
landingsbane og hoppede ud af helikopteren. Det var et helt fantastisk syn der mødte os. Rundt
omkring os lå resterne af hangarer, biler, andet udstyr samt masser af tomme benzintromler.

Alt lå nu rustent tilbage, akkurat som efterladt af amerikanerne først i halvtredserne.

Vi bevægede os rundt blandt efterladenskaberne og kunne ikke lade være med at bemærke stilheden.
Den var slående. Ikke en lyd, ikke en vind, kun bjerge, vand og meget højt til himlen. Lidt vegetation
fandtes dog i form af lave bærplanter og mos og pludselig en lille ubestemmelig fugl som hoppede
rundt. Det var som at være alene i verden.
Efter en times tid lettede vi igen og fløj nu nordpå. Piloten var en ganske ung mand, som for at få råd
til uddannelsen, havde været i Sirius Patruljen i to år. Han fortalte, at Grønland betød alt for ham, og
han elskede at flyve rundt alene i sin helikopter, og bare besøge de forskellige bygder undervejs. Da
der ikke var de normale navigationsmuligheder på grønlands østkyst, fløj han bla. rundt ved hjælp af
en GPS.

Vi fløj nu ind over verdens største gletsjer opkaldt efter den navnkundige polarforsker, Knud
Rasmussen, og det føltes som vi næsten kunne røre ved overfladen. Imponerende hvordan naturen
tilrettelægger sig. Lige så langt øjet rakte, kunne vi kun se is med enorme sprækker i. Ikke et rart sted
at nødlande, tænkte jeg impulsivt.
Målet var som sagt den lille bygd Sermiligaq, som nok har verdens smukkeste beliggenhed, men også
er verdens mest ensomme og beskidte by. Der bor omkring et par hundrede indbyggere som lever af
fiskeri. Et par gange om året får de besøg af et forsyningsskib og ellers er det kun helikopter som kan
nå derop.

Da vi landede på den lille plads, skyndte piloten sig, at dække helikopterens meder til, med noget
stålgitter. Ellers æder hundene det ‐ forklarede han. Ved side af lå ”dumpen”. Det er simpelthen
losseplads for ALT affald. Vi begav os ind mellem de få huse, der var på den interimistiske vej. Der var
en lille kirke og en Pisiffik (den grønlandske Brugs).
Vi gik nysgerrigt ind i butikken for at studere vareudbuddet. I køledisken lå en gammel roulade, som
for længst skulle have været destrueret. Det var alt! Men henne ved kassen, stod et stativ med ca. 30
nye rifler som man bare kunne købe af. ‐ Skal de ikke være låst fast? ‐ spurgte jeg forsigtigt. Nej det
var ikke nødvendigt her, alle havde jo fri adgang til våben. Vi besøgte kontoret, hvor inspektøren
havde noget papirarbejde – piloten forsvandt med den nydelige unge grønlandske pige som tog imod
os. Det var et kærkomment besøg kunne man fornemme. Efter at vi havde opholdt os her et par
timer, skulle vi returnere til Kulusuk, hvorfra vi skulle flyve videre til Sdr. Strømfjord.

