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Velkommen til et lille hus på verdens største ø ...

Vandrehjem

Gammel Anders’ Hus udlejes til foreningens medlemmer ved henvendelse
til Venskabsforeningen Roskilde-Nanortalik. Nanortalik Tourism Service
står for udlejning til turister i Nanortalik.

Gammel Anders’ Hus
Venskabsforeningen Roskilde-Nanortaliks
medlemshus i Nanortalik, Grønland

Venskabsforeningen Roskilde-Nanortalik
Orehøjvej 3, 4320 Lejre
Telefon 46 48 02 38
www.nanortalik.dk

Nanortalik Tourism Service ApS
Postboks 43, 3922 Nanortalik, Grønland
Telefon + 299 61 36 33
www.nanortaliktourism.gl

Huset lejes først og fremmest ud til foreningens medlemmer, men Nanortalik Kommune og andre interesserede
har også mulighed for at leje det lille, hyggelige hus i Nanortaliks gamle bydel.

Udlejning af Gammel Anders’ Hus
Lejeperioderne fordeles hvert år i januar for resten af året til Venskabsforeningen
Roskilde-Nanortaliks medlemmer. Hvis der er flere, der er interesseret i den
samme lejeperiode, har medlemmer med højest medlemsanciennitet førsteret
til perioden. Efter denne indledende fordeling af perioder gælder først til mølle
princippet resten af året.

Gammel Anders’ Hus udlejes året rundt, men det kan være en kold fornøjelse om vinteren, hvor temperaturen
kan nå langt ned under frysepunktet. Huset er dog velisoleret og har elvarme.

Formål med huset
Medlemshuset i Nanortalik skal være med til at fastholde og styrke de mellemfolkelige kontakter og det gode samarbejde mellem borgerne i Nanortalik og
Roskilde.
Huset skal anvendes til indkvartering af foreningens medlemmer under
ophold i Nanortalik og være medvirkende til, at enkeltpersoner og familier fra
Roskilde kan få mulighed for at aflægge besøg i venskabsbyen Nanortalik.

Venskabsforeningen skal ikke tjene penge på at have Gammel Anders’ Hus,
men det er vigtigt, at indtægterne fra udlejningen kan dække de årlige driftsomkostninger til forsikringer, renovation, elektricitet og almindelig vedligeholdelse. Bestyrelsen fastsætter derfor huslejen en gang om året. Takstbladet
vil blive annonceret på foreningens hjemmeside og fremgår af den lejeaftale,
der udarbejdes til lejerne. Taksten for 2007 er 100 kr. pr. person pr. dag
plus afregning af el-forbruget, 3,00 kr. pr. kw.
Når huset ikke er udlejet til foreningens medlemmer, kan det anvendes på samme
betingelser af Nanortalik Kommune, f.eks. til indkvartering af samarbejdspartnere
til museet og fra venskabsbyerne eller som udgangspunkt for friluftsaktiviteter
i kommunen.
Resten af de ledige perioder kan huset udlejes af Nanortalik Tourism Service
til turister til den takst og på de betingelser, der aftales med bestyrelsen.

Gammel Anders’ Hus ligger meget smukt ved siden af Nanortaliks gamle trækirke og Gammel Havn.

Indretning
Huset består af en lille entre med plads til overtøj og bagage. Herfra er der en dør
ind til et lille wc med en toiletspand, som tømmes to gange om uge af kommunens
renovationsmænd. Spanden sættes foran huset og erstattes med en ren.
Der er fra entreen en skydedør ind til husets største rum, hvor der er 4 køjer,
spisebord til 6 personer og en køkkenafdeling med 2 kogeplader, brødrister,
kaffemaskine, elkedel, gryder, pander, service og almindeligt køkkenudstyr
til madlavning. Der er køkkenvask med afløb, men der er ikke indlagt vand.
Det hentes i dunke fra ’vandhuset’, hvortil der er 40 m.
Fra alrummet er der en skydedør til et lille soverum med to køjer. Alle senge har
gode skumgummimadrasser med betræk, sengelamper, dyner og hovedpuder.
Gæsterne skal selv medbringe sengelinned, håndklæder og viskestykker.
Der er endvidere et køleskab, støvsuger, kost, spand, opvaskebalje mv.
Huset opvarmes med el-radiatorer. Alle vinduer er forsynet med termoruder.
Der er 6 sovepladser i huset, men det mest velegnet til 4 personer. Foran huset
står et skraldestativ, der tømmes hver uge. Indvendigt er væggene hvide, og
huset fremtræder lyst og indbydende.

Medlemshus i Grønland
Venskabsforeningen Roskilde-Nanortalik har et medlemshus i Nanortalik. Det er meget
usædvanligt, at en dansk forening har eget hus i Grønland, men vi er så heldige, at vi
kan stille et hus til rådighed for vores medlemmer, når de besøger vores grønlandske
venskabsby Nanortalik.
Dette lille hæfte fortæller om husets historie, hvordan vi har renoveret og indrettet
huset, som officielt hedder B 699, men som foreningen nu kalder Gammel Anders’ Hus
opkaldt efter den fanger, der byggede huset.
Du kan også læse om, hvordan du kan leje huset, hvis du har lyst at tilbringe nogle dage
i Nanortalik. Rejseomkostningerne til Nanortalik er desværre alt for høje, men hvis du
vælger at bo i Gammel Anders’ Hus kan du nedbringe opholdsudgifterne, så en rejse til
det dejlige Sydgrønland måske alligevel kan lade sig gøre.
Bestyrelsen håber, at mange af vores medlemmer i de kommende år vil benytte huset
som en god ramme for et ophold i Nanortalik. Du kan læse mere om huset og udlejningen
og se aktuelle fotos af det på vores hjemmeside www.nanortalik.dk

Huset har sengepladser til seks personer, fordelt på to køjesenge og to brikse. Fra køjerne kan man nyde udsigten til Nanortaliks gamle bydel, der er kendetegnet ved rød-hvide træhuse omkring den gamle havn og kirken.

Husets historie

Istandsættelse af huset

Venskabsforeningen Roskilde-Nanortaliks medlemshus i den gamle bydel i
Nanortalik har det officielle nummer B 699 og ligger på Lundip Avkutâ. Lundip
Avkutâ betyder Lundsvej (Lund efter gamle overkateket Isak Lund, som boede
i det nuværende vandrehjem i den gamle bydel). Den tekniske kortreference
hedder 3954 x 386 x 540.

Medlemshuset Gammel Anders’ Hus er et lille, ægte grønlandsk hus, der har
været bolig for en fangerfamilie i tiden efter Anden Verdenskrig. Husets beboere
har førhen klaret sig med opvarmning fra komfuret og oplysning med petroleumslygter. De har hentet vand i spande fra et tappehus i nærheden. I dag ligger vandhuset kun 40 meter fra huset, så det er ikke nødvendigt at bruge penge på at få
indlagt vand, og dermed påtage sig risikoen for frostsprængninger af vandrørene.
Der blev i august 2005 lagt el ind i huset, og tømrerne har efterfølgende i 2006
udskiftet bagsiden af huset og efterisoleret hele huset. Tidligere var det kun
isoleret med tørv og græs. Nu er der 150 mm isolering i væggene. Der er monteret
et nyt vindue mod nord, over køkkenvasken, lagt nyt gulv, opsat nye tagspær og
ny loftbeklædning, ligesom huset er blevet malet ude og inde. Dette arbejde er
blevet realiseret ved hjælp af støtte fra disse sponsorer:

Foreningen fik i sommerferien 2004 under vores medlemsrejse til Nanortalik
overdraget nøglen af de tidligere ejere Paul og Kristine Raahauge. En fin gave,
som vi fik kvit og frit. Siden har bestyrelsen søgt Nanortalik Kommune om
arealtildeling. Den er bevilget, så nu har Venskabsforeningen helt usædvanligt
et medlemshus i Grønland.
Det lille hus blev opført i perioden 1940-45 af Anders Kleist af byggematerialer
hentet ved den nedlagte grafitmine, Amitsoq. Anders Kleist kaldte man på
grønlandsk ’Annasseeraq’, som betyder lille Anders. Konen Dorthe kaldtes
’Doorteeraq’, lille Dorthe. Anders og Dorthe blev gift i 1940, og de fik fem børn:
Steffen, Emma, Edel, Rosine og Else. De boede i dette lille hus indtil 1978.
Anders var fanger og var med til at bygge den flotte konebåd i Vikingeskibshallen i Roskilde i 1980. Konebåden er nu på Nanortalik Museum.

Roskilde Kommune
Lokale- og Anlægsfonden
Roskilde Bank
Odd Fellow Logen
Procare

Fra 1983 til 1990 boede Dorthe Karlsen i huset. I 1991 købte Kristine Raahauge
huset, som blev istandsat med nye vinduer, dør, tagpap mv. I 2004 donerede
Kristine og Paul Raahauge så huset til Venskabsforeningen Roskilde-Nanortalik.
Læs mere om husets historie og renovering på www.nanortalik.dk

Giverne af huset, Paul og Kristine Raahauge, har i alle de år, de har boet i
Nanortalik været meget engagerede i elevudvekslingerne mellem Roskilde og
Nanortalik, og utallige besøgende – foreninger, museumsfolk, politikere m.fl. –
har nydt deres gæstfrihed. Udover ønsket om at bevare huset er det nu planen,
at Venskabsforeningen kan stille det til rådighed for indkvartering i forbindelse
med rejser og arrangementer, der falder ind under foreningens formål.

100.000 kr.
80.000 kr.
25.000 kr.
1.000 kr.
1.000 kr.
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