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40 års
jubilæum
Denne folder skal medvirke til at markere 40 års jubilæet for venskabssamarbejdet
mellem Nanortalik Kommune og Roskilde Kommune.
Fra starten af samarbejdet i 1966 og til i år har begge kommuner på alle fronter
gennemgået en fantastisk udvikling, som ingen dengang i 60’erne vel kunne forudse,
men ideen bag og selve indholdet af elevudvekslingssamarbejdet mellem skolen i
Nanortalik og skolerne i Roskilde har været bemærkelsesværdig og livsbekræftende
konstant.
Mange hundrede skoleelever fra de 2 kommuner har fået et uudsletteligt minde for
livet og mange venskaber er knyttet og vedligeholdt gennem årene.
Eleverne har erhvervet sig indblik og overblik over de meget forskellige livsforhold,
som Nanortalik og Roskilde kan tilbyde sine borgere og kim til større forståelse og
indsigt er blevet lagt på disse ture.
Visionære og dygtige politikere og ihærdige ildsjæle fra kommunerne i begge dele af
Riget, ingen nævnt – ingen glemt! har muliggjort det fortsatte samarbejde i opgangsog nedgangstider og har troet på ideen, selvom sparedjævlen ofte har banket på og
truet projektets sjæl.
Indholdet af denne lille folder er et forsøg på at give den interesserede borger et
historisk overblik og belyse 40 års samarbejde mellem 2 kommuner. Det er vort store
håb, at endnu flere borgere i Nanortalik og i de nu snart 3 sammenlagte kommuner
i Roskilde vil interessere sig for og tage del i samarbejdet til gavn og glæde for
borgerne både her og i Grønland.
Jane Møller og Annelise Jensen
Elevudvekslingskoordinatorer

Folderen er velvilligt økonomisk støttet af Kulturudvalget
i Roskilde Kommune og Nanortalik Kommune.

4

Ukiut 40-t nalliuttorsiutigineqarnerat
Una naqitannguaq Nanortallip kommuniata Roskildellu kommuniata illoqarfittut
ikin-ngutigiinnerini ukiut 40-nngortorsiorlugit nalliuttorsiutigineqarnerani ilaasussatut na-qinneqarpoq.
Taamani 1966-imi suleqatigiinneq aallarteqqaarmat kommunini taakkunani
marlunni 60-ikkunni takorloorneqarsimanngikkaluamik sutigut tamatigut ineriartornerujussuaq maannakkumut pisimavoq, kisiannili eqqarsaatip taassuma
tunuliaqutaa atuartullu paarlaallutik tikeraartarnerat Nanortallip atuarfiata
Roskildellu atuarfiisa akornanni pisartoq tupinnaannartumik inuunermut kajumissinarlunilu allanngujuititsivoq.
Atuartorparujussuit kommuninit taakkunanit marlunneersut inuutillutik puigugassa-rinngisamminnit eqqaamasassarsinikuupput, ikinngutigiilernerpassuit
taamanili ata-juartut pilersimapputtaaq. Atuartut Nanortalimmiut Roskildemiullu
inooriaasiinut assigiinngitsunut tunngasu-nik paasisarpassuaqarput paarlaallutik
tikeraartarnermikkut pissarsiarisartakkaminnit.
Naalakkersuisut pitsaasunik takorluugallit, pikkorissut suliumassuseqarluartullu
kom-muuninit illugiillutik aqutsisarsimasut - immikkut taasaqanngikkaluarluta
- piffissani pitsassiartortuni ajorsiartortuniluunniit assigiimik suleqatigiinnerup
anguniagaa up-peralugu ingerlatitsisarsimapput naak ilaani sipaarniutersuarnik
ajoqusiisinnaasunik eqqorneqartaraluarlutik.
Naqitannguup uuma takutinniarpaa ukiuni 40-ni kommunini marlunni suleqatigiin-nerup oqaluttuarisaanerata inuiaqatigiinnut soqutiginnittunut paasitinnissaa.
Taamaalilluta Nanortalimmi innuttaasunut Roskildellu kommuninut pingasunut kat-tutilernerani soqutiginnillutik suli amerlisimanerullutik suleqatigiinneq
kikkunnut ta-manut iluaqutaallunilu nuannaarutaasaqisoq maani kalaallillu nunaanni ingerlatiin-nassagaat annertuumik neriuutigaarput .
Jane Møller aamma Annelise Jensen
Atuartut paarlaallutik angalasarnerinut ataqatigiisaarisartut.

Naqitannguaq Roskildep Kommuniata Kulturudvalgianit Nanortallillu
Kommunianit akuersorneqarluni aningaasaliiffigineqarlunilu
tapersersorneqarluni piviusunngorpoq.
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Roskilde og Nanortalik
40 års venskabsbysamarbejde
I 2006 kan Roskilde og Nanortalik fejre, at det er 40 år siden, at venskabsbysamarbejdet officielt blev godkendt og etableret. Det er derfor en passende anledning
til at se lidt nærmere på, hvordan dette samarbejde blev etableret – og hvad der er
kommet ud af det. Det sidste kan besvares kort: det har begge kommuner haft stor
glæde af. Lad os først se på det tidsmæssige forløb i etableringsfasen:
n 29/10 1963 vedtog kommunalbestyrelsen i Nanortalik en venskabsforbindelse med
Ringsted Kommune. Det blev imidlertid aldrig til noget, muligvis fordi kommunen
først ønskede at sende 3 repræsentanter til Nanortalik, og det kunne man ikke skaffe
penge til. Det var et held for Roskilde.
n 2/8 1965 besluttede kommunalbestyrelsen i Nanortalik at bede forhenværende
landshøvding i Grønland, P.H. Lundsteen om at hjælpe med at finde en anden samarbejdskommune. Han kontaktede derfor borgmester Børge Juel Hansen i Roskilde.
n 4/5 1966 blev Roskildes nye borgmester Arthur Jacobsen kontaktet af Det grønlandske Selskab, der tilbød at sende deres formand, tidligere minister for Grønland,
Mikael Gram, til Roskilde og forhandle. Roskilde byråd svarede hurtigt, at man var
positivt indstillet over for spørgsmålet.
n 28. maj 1966 meddelte Nanortalik Kommune pr. telegram, at man var helt indforstået med en sådan forbindelse med Roskilde.
n 18/8 1966 deltog Mikael Gram i et møde i kasse- og regnskabsudvalget i Roskilde
for at fortælle om Nanortalik og lokale ønsker til et samarbejde. Han sagde bla. at det
som regel er både store og små ønsker, der fremsættes, uden at det på nogen måde
skal være bindende for den danske venskabsby. Han fremhævede, at det – i hvert fald
i begyndelsen vil blive en noget ensidig præget aktion. Fra manuskriptet citeres:
‘Det må blive fra dansk side, den største økonomiske indsats skal gøres. Det bliver
den ydende side, og den grønlandske side bliver den nydende. Men opnår man så
gode resultater og får glæde af indsatsen, så er det også tilfredsstillende. Efter min
mening er det vigtigste ikke ved økonomisk indsats at vise, at man fra den danske
bys side mener det alvorligt. Hellere tøve lidt og så sætte rigtigt ind’. På baggrund
af denne redegørelse indstillede kasse- og regnskabsudvalget til Roskilde Byråd,
at man skulle forsøge at etablere en venskabsforbindelse mellem Roskilde og
byen Nanortalik i Grønland.
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n Samme dag – uden at man i Roskilde vidste det – holdt Nanortalik Kommunal-bestyrelse møde, hvor der under punkt 9 a besluttes, ”at der ønskes etableret kontakt
med Nanortaliks venskabsby Roskilde”.
n 5/9 1966 skrev Nanortalik Kommunalbestyrelse til Roskilde Byråd og bekræftde
deres interesse i venskabsbyforbindelsen. Samtidig spurgte de om Roskilde bys
interesse i venskabsbyforbindelsen. Som et kuriosum nævnes, at byen ved åbningen
af en ny vej døbte denne Roskildip Avkuta (Roskildevej). Det kan indskydes, at vi
først i 2005 fik en Nanortalikvej i Roskilde. Brevet fra Nanortalik nåede først frem
til Roskilde den 16/9, og da havde Roskilde Byråd allerede den
n 7/9 1966 under punkt 19 vedtaget venskabsbyforbindelsen, så det må være
den officielle jubilæumsdato.

40 års samarbejde med mennesker i centrum
Når vi ser tilbage på dette samarbejde, vil jeg vurdere, at begge kommuner har haft
stor glæde af det, først og fremmest fordi det har koncentreret sig om de mellemfolkelige kontakter, hvor det vigtigste element helt klar har været udvekslingen af
skoleelever. Det har givet mange gode oplevelser i de mange familier, der har været
involveret, men det vil være forkert ikke at nævne, at det også har budt på store
udfordringer.
Sideløbende med elevudvekslingerne har Roskilde Kommune indimellem sendt
medarbejdere til Nanortalik for at assistere i en af forvaltningerne, når der har
været akut brug for kvalificeret hjælp. Nogle medarbejdere fra Nanortalik har været
på studieophold i forvaltningerne i Roskilde, og på denne måde har venskabsbysamarbejdet givet nogle medarbejdere i de to kommuner både en faglig udfordring og
en mellemfolkelig oplevelse. Der har været et samarbejde mellem de to byers museer.
Et af de største projekter fandt sted i Vikingeskibshallen i 1980, hvor ældre fangere
fra Nanortalik sammen med deres koner byggede en stor konebåd – en umiaq – som
led i den arbejdende udstilling. Den tiltrak sig meget stor opmærksomhed, ikke
mindst på grund af lugten af sælskindene! Konebåden blev efter søsætningen og
udstillingen fragtet til Nanortalik, hvor den nu står udstillet i Nanortaliks smukke
museum.
Inden for fritids- og kulturlivet har der også været et samarbejde, idet bla. klubledere, fodboldinstruktører og idrætsledere fra Roskilde har medvirket ved
lederuddannelser i Nanortalik.
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Succes med elevudvekslinger
Samarbejdet mellem Roskilde og Nanortalik er unikt bla. på grund af de mange
år, hvor elevudvekslingerne har fundet sted. De første 12 grønlænderbørn kom til
Roskilde i 1967, hvor de var i to dage, inden de forsatte til Bandholm, hvor deres
danske lærer kom fra. Året efter spurgte lærerrådet ved Nanortalik Skole om de
måtte sende 11 elever fra 5. klasse på et 3 mdr. skoleophold med privat indkvartering
i Roskilde. Det svarede Roskildes Byråd ja til, og skoleinspektør P.V. Christensen,
Gråbrødre Skole, blev udpeget som leder.
Det blev begyndelsen på en tradition, som har udviklet sig til at blive det vigtigste
element i venskabsbysamarbejdet. De første 11 år varede opholdene i Roskilde 3 mdr.
Det gav en mærkbar sproglig udvikling af elevernes danskkundskaber og elevernes
begrebsforståelse, men der var i Grønland en generel diskussion om Danmarksrejserne og deres længde. Nogle mente, at opholdet var for langt, og at det var for
hårdt for 11-årige børn at være så lang tid væk hjemmefra. Holdningen i Roskilde
var imidlertid klar – opholdets længde måtte grønlænderne selv bestemme, eleverne
var velkomne, uanset hvad lærerrådet besluttede. Fra og med 1980 blev opholdet i
Roskilde ændret til at vare i 3 uger.
I de følgende år har besøgene været placeret på forskellige årstider, ligesom grønlænderne har ændret beslutningen om, hvilke klassetrin, der skulle deltage i
rejserne. Fra 1995 deltog også elever på skift fra bygderne Tasiusaq, Narsaq
Kujalleq og Aappilatoq sammen med en af deres lærere.
Igennem de 40 år har over 1.000 børn fra Nanortalik har været på ophold med privat
indkvartering i Roskilde. Det er næsten alle indbyggerne i alderen 12-50 år. Det er
klart, at det betyder meget for relationerne mellem de to venskabsbyer. Hertil
kommer at 293 elever fra Roskilde gennem perioden har været på 3 ugers ophold
med privat indkvartering hos grønlandske familier. Rejsedeltagerne er blevet
udtaget ved lodtrækning blandt interesserede elever, dog således at børn fra tidligere
værtsfamilier havde fortrinsret til at deltage i rejsen, når de 20 rejsedeltagere skulle
udtages.
Rejsedeltagerne har lært om naturens og vejrets store betydning for livsbetingelserne i Grønland, og efter rejsen har de kunnet fortælle om rejsen i deres klasser
og til familien og vennerne. Eleverne skrev rejsedagbøger og udarbejdede flotte rejsemapper, der dokumenterede, at det havde været spændende rejser. En af rejsedeltagerne sagde engang ved en gensynsaften 15 år efter rejsen, at Grønlandsmappen var
det første han ville redde, hvis der gik ild i familiens hus.
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Samarbejde mellem politikerne
På politisk niveau har der gennem årene været jævnlige kontakter, først og
fremmest når borgmesteren og kommunaldirektøren fra Nanortalik har været på
tjenesterejser til Danmark. De har benyttet lejligheden til at lægge vejen forbi
Roskilde og ved disse lejligheder drøftet venskabsbysamarbejdet. I forbindelse
med større arrangementer, som fx byjubilæer har der været fremsendt gensidige
invitationer. Flere politikere fra Roskilde har derfor haft mulighed for at besøge
Nanortalik, og alle har været betaget af den store gæstfrihed og den fantastiske
natur, de har mødt i Grønland.
Meget venskabsbysamarbejde i verden er forbeholdt det politiske niveau, hvor
det reelle samarbejde begrænses til møder med fine taler. Det gælder ikke for
samarbejdet mellem Roskilde og Nanortalik, hvor mange af byernes borgere
igennem årene har været direkte involveret og haft glæde af samarbejdet.
Det har været i forbindelse med elevudvekslingerne, besøg af kor og kunstnere,
hvor man har stillet sit hjem til rådighed og vist sin by frem.
Man har lært noget om hinanden og hinandens livsbetingelser. Man har etableret
mange venskaber og relationer, men de skal plejes og vedligeholdes, og det bliver
derfor interessant at se, hvorledes dette samarbejde bliver prioriteret i forbindelse
med de igangværende strukturændringer og kommunesammenlægninger.
Som de siger både i Nanortalik og Roskilde: Der er dejligt i din venskabsby
– Illit illoqarfik ikinngutigisat nuanneqaag.
Oplev det selv.

Alf Tornberg,
leder af elevudvekslingerne 1976-1999
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Tre grønlandske drenge
på en bondegård
Vi er en Roskilde-familie med 4 børn. En dreng Anders på 14 år og tre piger Tine,
Bente og Lise på hhv. 12, 9 og 7 år. Vi bor i et parcelhus i Hedegade og børnene spiller
håndbold og er spejdere.
Sidste efterår fik vi en opfordring hjem via skolen til at tage et af Nanortalikbørnene med ind i vores familie i tre uger i september. Vi valgte at søge om at have
en dreng boende, og den 7. september hentede vi Papik oppe på Stændertorvet kl.
2330. Papik havde fødselsdag den 8. september, så tidligt næste morgen måtte vi alle
op og fejre fødselsdag, inden Papik skulle afleveres oppe på Gråbrødre skole kl. 0800.
De næste tre uger gav mange sjove oplevelser sammen med Papik og de af hans venner som vi mødte ved forskellige lejligheder.
En af oplevelserne var da Papiks to venner Mikisoq og Nuka havde været på spejderweekend sammen med vores store pige. Vi havde Papik samt vores to mindre piger
med ude for at hente dem på spejderlejren. På vej hjem så vi, at der var åbent hus på
en stor bondegård.Vi kørte derind og besøget startede med at vi skulle ind og se den
store svinestald. Vi blev vist ind i et rum direkte over gylletanken med tremmegulv.
Her blev vi iklædt sutsko og hvide rumdragter. De tre grønlandske drenge var ved at
besvime ved lugten og var ikke meget for at skulle have andet tøj på.
Derefter gik turen rundt i de mange stalde for at se svin i alle størrelser. Bagefter var
vi rundt og se de andre dyr. På udstillingen af traktorer og mejetærskere blev kravlet rundt på alle maskinerne og de var ude og køre i hestevogn og traktor.
I laden med de store halmballer gik den vilde jagt rundt mellem halmballerne. I en
anden lade var der anrettet en masse smagsprøver. Maden faldt fint en den grønlandske smag og hver gang de havde fortæret en smagsprøve gik de bag i køen igen, indtil
de var godt mætte.
Det var for alle tre drenge det første besøg på en bondegård i deres liv. Det er noget
af det sjove ved at have de grønlandske børn boende. Næsten uanset hvad man tager
dem med ud til, så er det en helt ny oplevelse for dem. Det behøver ikke at være de
store udflugter. En tur i skoven, til stranden, i svømmehallen, på restaurant er alle
en ny og stor oplevelse for de fleste af børnene.
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Kalaaliaqqat nukappiaqqat pingasut
naasorissaasuk-kunnut pulaarnerat
Roskildemiuuvugut ilaqutariit sisamanik meerallit. Nukappiaraq Anders 14-nik
ukiulik niviarsiaqqallu pingasut Tine, Bente Liisalu 12-nik, 9-nik 7-nillu ukiullit.
Hedegademi parcelhusimi najugaqarpugut meeqqavullu håndboldertarput spejderiullutillu. Siorna ukiakkut atuarfik aqqutigalugu kajumissaartippugut Nanortalimmiuaqqamik septemberimi sapaatip akunnerini pingasuni ilaqutariillu-ta
paarisaqaqqulluta. Nukappiaqqamik paarisaqarusulluta qinnuteqarpugut, septemberillu 7.-ani Papik Stændertorvemut nal. 23.30-nut aavarput. Papik septemberip 8.-ani
inuuvissiorpoq, taamaammat aqaguani erniinnaq ullaarorlu-ta makippugut Papillu
inuuvissiortillugu atuarfissaanut Gråbrødre Atuarfianut nal. 08.00-noortussaq tunniukkiartunnginnerani. Sapaatip akunneri pingasut i-ngerlanerini nuannersorparujussuarnik Papik ikinngutaalu taamaalluta naapit-takkavut misigisaqarfigaavut.
Misigisatta nuannersut ilagaat Papiup ikinngutai marluk Mikisoq Nukalu pa-nipput
angajulleq ilagalugu spejderinut ilaallutik week-endertersimasut aagatsi-git. Papik
panivullu nukarliit marluk ilagalugit spejderit lejreqarfiliarpugut aal-lugit. Angerlalerluta takulerparput naasorissaasut illorujussuat kikkunnut ta-manut ammasoq.
Biilerattami taqqamunnarpugut pulaarnerlu aallarnerlugu puulukit inerujussuat
takusarparput. Taqqamunga isertinneqarpugut taqqama-niipporlu uumasut quuat
eqitigaq naggorissaatissaq saviminernik ammasulinnik matusaq. Annoraaminiusanik skuulerneqarpugut qaqortunillu qaammammuli-artartutut atisalerneqarluta.
Kalaaliaqqat nukappiaqqat taakku pingasut tipi-miunermit inukullingajapput atisallu
qaqortut atiumarpiarnagit.
Kingornalu puulukit angissusaat assigiinngitsut immikkoortitersimasut inaat amerlassuut iserfigeqattaarpavut. Kiisalu uunasut aamma allat iserfigeqattaarlu-git.
Traktoorit maskiinallu killuutit saqqummersitat maskiinallu allarpassuit qallorfigaat
naggataagullu hiistit qamutallit trakoorillu misilillugit angalaaruti-galugit.
Ivigaasivimmi ivigarsuit eqitikkat qilersukkallu akornanni pinnguarsuataarneqarpoq. Ivigaasivimmi allami nerisassanik misiliiffippassuaqarpoq. Kalaaliaq-qanit
mamarineqarsimariarlutik misiligassamik periarlutik tulleriiaartunut i-lannguteqqittaraat qaalernissamit tungaanut.
Tassalu siullerpaamik nukappiaqqat pingasut inuutillutik naasorissaasunut pulaaqaarnerat. Tamakkuupullu uagutsinnut kalaaliaqqanik tikeraartulinnut nu-annersut. Sumulluunniit angalaarukkaani taakkununnga misigisaasarpoq nu-taarluinnaq.
Sunarujussuunissaaluunniit pisariaqanngilaq. Orpippassuarnut angalaarneq, sissaliarneq, naluttarfimmiinneq, neriniartarfimmiinneq tassaap-put meeqqanut tamangajannut aatsaat misigisat angisoorujussuit.
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Kendskab skaber
venskab
Vi havde besøg af Esben fra Roskilde
År 2000 har vi haft Esben Højmark logerende hos os ifm. Roskildeelevernes besøg som er plejebror for vores barnebarn. Han har
haft det meget godt med besøget her. De fisker og sejler med jolle
sammen. Det var også i vores lejrskole i Nuugaarsuk (et næs), som
ligger i vores fjord, og i Uunartoq (den varme kilde), og de fortæller
om mange oplevelser der. Og Esben siger, at besøget på 3 uger er for
kort, da besøget er en meget dejligt oplevelse, idet han skal rejse hjem
til Roskilde, siger han, at besøget her er hans dejligste oplevelse.
Sådan fortæller Filippine Semsen

Brev fra Karoline Kristiansen
Vi har haft mange Roskildebørn som plejebørn i 1980’erne. Selvom deres
ophold kun varede i 3 uger ad gangen, så nød de som regel det. Vi plejede
at lave forskellige aktiviteter med dem f. eks: Sejle rundt med vores egen
båd, overnatte på forskellige steder, besøge fåreholdere eller ude at fiske.
Børnene plejede at være glade for de aktiviteter. Nogle af dem sagde
sommetider, at når de blev voksne, så kunne de godt tænke sig at komme
tilbage. Nogle af dem kunne godt lide at spise sælkød andre kunne ikke.
Karoline Kristiansen
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Ilisarisimalerneq
ikinngutigiilersitsisarpoq
Esbenip Roskildeminng-aaneersup tikeraarpaatigut
Ukioq 2000-imi Roskildemiuaqqat nunatsiniimmata Esben Højmarki
uagutsiniippoq ernutatta qatanngutisiaralugu. Uagutsinniinnermini
nuannisaqaaq. Umiatsiaaqqamik angalaartarput aalisariartarlutillu.
Lejrskolitsinniipput aamma , taanna kangerlummi Nuugaarsummiittoq. Kiisalu Uunnartumiipput (tatsit kissartut) nalunnguariarlutik.
Tassani misigisarpassuatik oqaluttuarisarpaat. Esbeni oqarpoq tikeraarnertik sapaatip akunnerini pingasuni sivikippallaartoq taama
nuannertigisoq. Roskildemut angerlale-ramik oqarpoq inuulerami
aatsaat taama nuannertigisumik misigisaqarsimalluni.
Taama oqaluttuarpoq Filippine Semsen

Karoline Kristiansen-ip allagai
1980-ikkut ingerlaneranni Roskilde-miuaqqanik meerarsiaqartarpugut.
Naak maaniinerat sap.ak.pingasuinnaagaluartut, maaniineri nuannarisaqaarput. Assigiinngitsunik sammisaqartarpugut soorlu: Umiatsiaaqqatsinik angalaartarpugut, piffinni assigiinngitsunik unnuisarluta,
savaatillit tikeraartarlugit kiisalu aalisartarluta.
Sammisaqaraanngatta meeqqat assut nuannisartarput. Arlaat oqarpoq inersimaleruni maanga uterumaarluni. Ilaat puisip neqaa mamaraa ilaasali
mamarinngilaat.
Karoline Kristiansen
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I Nanortalik oplever Roskildebørnene de vældige isfjeldes katedraler (1989).

I Roskilde oplever Nanortalikbørnene Roskilde Domkirkes mægtige katedral.

I Nanortalik kommer mange børn tættere på naturens drama end hjemme.

Mange Nanortalikbørn kommer tæt på bondegårdsdyr for første gang i Roskilde.

Roskilde Nanortalilu
Ukiuni 40-ni illoqarfittut ikinngutigiillutik suleqatigiinnerat
Ukioq 2006-imi Roskildep Nanortallillu pisortatigoortumik akuerineqarlutik illoqarfittut ikinngutigiilernerata pilersinneqarneraniit ukiut 40 –nngortorsiorlugit nalliuttorsiorsinnaalissavaat. Taamaammat periarfissaq tulluarpoq suleqatigiinnerup
taassuma qanoq aallarnersimanera - suullu nassatarisimanerai misissuiffigeqqissaassallugit. Kingullermut tungatillugu naatsunnguamik ima akineqarsinnaavoq:
Kommunenut taakkununnga marlunnut nuannaarutissarpassuarnik nassataqartarsimavoq. aallaqqaataaniit tamassuma pilersikkiartuaarsimanera takulaariartsigu:
n 29/10 1963-imi Nanortallip Kommunalbestyrelsiata isummiuppaa Ringsted Kommunia ikinngutitaaariumallugu attavigineqassasoq. Kisiannili tamanna piviusunngunngisaannarpoq, peqqutaagunarluni kommunermiut siullermik piumasarimmassuk inunnik pingasunik Nanortalimmut aallartitaqassallutik akissaqartinngittoorlugilli. Tamanna Roskildemut iluanaarutaavoq.
n 2/8 1965-mi Nanortallip kommunalbestyrelsiata aaliangerpaa taamanikkut Kalaallit-Nunaata Landshøvdingia P. H. Lundsten qinnuiginiarlugu kommunimik allamik suleqatissarsiornerminnik ikioqqullutik. Taamaattumik taassuma Roskildep
borgmesteria Børge Juel Hansen atassuteqarfigaa.
n 4/5 1966-imi Roskildep borgmesterertaava Arthur Jakobseni Det grønlandske
Selskabimit atassuteqarfigineqarpoq siulittaasortik siornatigut Kalaallit-Nunaata ministeria Mikael Gram Roskildeliarluni isumaqatiginnikkiartortussatut
neqeroorutigalugu. Roskildep byrådea apeqqummut akuersaarluni akissuteqapallappoq.
n Maajip 28.-ani1966-imi Nanortallip Kommunia telegrammerluni nalunaarpoq
Roskilde attaveqarfiginissaannut akuersilluinnarluni.
n 18/8 1966-imi Mikael Grami Roskildemi aningaasaqarnermut naatsorsuutinullu
ataatsimiititaliamut ataatsimeeqataavoq Nanortalik pillugu oqaluttuariartorluni
tas- sanilu suleqatigiinnissamik kissaateqarneq apuukkiartorlugu. Oqaatigisaasa
ilagaat kissaatigineqartut mikippata angippataluunniit arlaannaatigulluunniit qallunaat illoqarfianik ikinnguteqarnermi pituttorsimasunik piumasaqaataanngimmata. Taassuma erseqqissarpaa suleqatigiinneq – ingammik aallaqqaataani illuinnaasiornerusumik ingerlasariaqarallartoq. Manuskriftemi allassimavoq: ”Suliniutit
aningaasartassaat annerusumik qallunaaneersuusariaqarput. Taannaasariaqassooq
akiliisartussaq kalaallillu iluarusutortaasallutik. Suleqatigiinnermilu ajunngit16

sunik angusaqartoqassappat angusallu nuannaarutinngorlutik aamma taanna
naammaginassooq. Uanga isumaga malillugu pingaarnerpaasorinngilara qallunaat
aningaasaliisarlutik ilumoorussinertik takutissappassuk. Pitsaanerussasoraara
pissutsit takulaariarlugit pitsaasumik aallartilluarnissaq”. Paasissutissiinneq
taanna tunuliaqutaralugu aningaasaqarnermut naatsorsuutinullu ataatsimiititaliaq
Roskildep byrådeanut Roskildep Nanortallillu Kalaallit Nunaanniittup illoqarfittut
ikinngutigiilernissaat misilillugu pilersinneqarnissaa innersuussutigivaa.
Ulloq taannarpiaq – Roskildemiut sianiginngisaanik Nanortallip Kommunalbestyrelsiata ataatsimiinnermini oqaluuserisassami immikkoortoq 9-mi aaliangerpaa ”
Nanortallip Roskildellu illoqarfittut ikinngutigiilernissaat pillugu attaveqaqatigiinnissaq kissaatigineqartoq ”.
n 5/9 1966-imi Nanortallip kommunalbestyrelsiata Roskildep byrådeanut Roskilde
illoqarfittut ikinngutigilernissaanut soqutiginninnertik uppernarsarlugu allagaqaatigaa. Ilanngullugulu apeqquteqaatigaa tamassuminnga Roskilde soqutiginninner- soq. Tupinnartorlu taamani pisoq ilanngutissaaq tassa Nanortalimmi aqqusinertaaq atuleqqaartoq atserneqarmat Roskildep Aqqutaa .( Roskildevej ). Tassunga
tunngatillugu ilanngussinnaavara Roskildemi aatsaat 2005-mi Nanortallip Aqqutaa-.
nik atsiisoqarmat. Nanortalimmiit allakkat Roskildemut aatsaat apuupput 16/9
taamanili ulloq
n 7/9 1966 Roskildep byrådeata oqaluuserisassaminni imm. 19-mi akuersissutigereersimavaat tassaassasoq pisortatigoortumik illoqarfittut ikinngutigiilermermi
aallarnerfik, taannaasariaqassoorlu nalliuttorsiornissamut naatsorsuutigalugu
tunngavissaq.

Inuit qitiutillugit ukiuni 40-ni suleqatigiinneq
Suleqatigiissimanerput kingumut qiviassagutsigu nalilerusuppara kommunit marluulluta nuannersorpassuarnik pissarsiffigisimagipput, pingaarnerpaamik inuiaat
akornatsinni attaveqaqatigiinnerit pingaarnerpaatut salliullugit, pingaartumik
atuartut paarlaattarlutik tikeraartarnerat ingerlattarsimagatsigit. Misigisanik
nuannersorpassuarnik ilaqutariippas-suarnut ikiuuteqataasarsimasunut misigititsisarsimavoq, kukkunerussaarli aamma sorsugassarpassuarnittaaq tamanna
nassataqartarsimasoq taasanngikkaani.
Atuartut paarlaallutik tikeraartarnerisa saniatigut ilaanneeriarluni Roskildep kommunia sulisumi ilaanik Nanortalimmut ikiuiartortitsilluni aallartitsisarsimavoq
tassanngaannartumik Nanortallip kommuniani piukkunnartumik sulisussaminik
pisariaqartitsileriataaraangat. Nanortallip kommuniani sulisut ilaat paasisassarsiorlutik Roskildemiittarsimapput, taamaasiortarnikkut illoqarfittut ikinngutigiilluni suleqatigiinneq illugiimik suliaminnut unammillernartunut tunngasunik
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inuiattullu akunnerminni imminnut tunngasunik ilikkagaqaatigalugulu misigisaqarfigisarpaat. Illoqarfiit taakku marluk katersugaasivii suleqatigiittarput.
Suliarisimasat annerpaat ilagaat 1980-imi Vikingeskibshallemi suliaq. Taamani Nanortalimmiut piniartutoqqat nuliatik ilagalugit angisoorujussuarmik umialiorput.
Umialiortut suliitigalutik takutitsinerannik taallugu. Ussagarneqartorujussuusimavoq minnerunngitsumik puisit amiisa tipaanik pissuteqartumik ! Umiaq taanna
singillugu saqqummersinneqareermat Nanortalimmut utertinneqarpoq., maannamullu Nanortallip Katersugaasiviani kusanartumi suli takussaavoq. Sunngiffimmi
kultureqarnikkullu aamma suleqatigiinneq ingerlanikuuvoq, tassa klubbit pisortaat, arsaatartunullu ilitsersuisartut timersortartullu pisortaat Roskildeminngaaniit Nanortalimmut pisortassatut ilinniartitsiartornikuupput.

Atuartunik paarlaateqatigiittarneq iluatsilluartoq
Roskildep Nanortalillu akornanni suleqatigiittoqarpoq asseqanngitsumik, ilaatigut ukior- passuarni atuartunik paarlaateqatigiittarnernik pissuteqartumik.
Kaaaliaqqat siulliit 12-t 1967-imi Roskildeliaqqaartuupput., ulluni marlunni tassaniipput Bandholmimi najugalimmut ilinniartitsisumi najugaanut ingerlaqqinnginnerminni. Ukiup tulliani Nanortallip Atuarfiata ilinniartitsisoqatigiivi apeqquteqaateqarput 5.klassemiititatik atuartut 11-t qaammatini pin gasuni privatini
najugaqaatigalutik Roskildemi atuarsinnaanersut. Roskildep byrådeata tamanna
akueraa, atuarfiullu Gråbrødre Skolep pisortaa P.V. Christenseni pisortassatut
toqqagaavoq. Taamaaliortarnerlu ileqquulerpoq illoqarfinni taakkunani ikinngutigiilernermi pingaarnerpaatut ataqatigiilersitsisoq. Ukiuni siullerni11-ni Roskildemiittarneq qaammatinik pingasunik sivisussuseqartarpoq. Qallunaat oqaasiinik
ineriartortitsiviulluartoq sorpassuarnullu paasisaqalersitsisartoq malunnarsimaqaaq, kisiannili Kalaallit Nunaanni Danmarkiliartarneq tassaniittarnerullu
sivisussusia tamanit oqallisaasalerpoq. Ilaasa Danmarkimiittarneq sivisugivaat
meeqqanullu 11-iinnarnik ukiulinnut taama sivisutigisumik allamiinnissaq sakkortuvallaarsorivaat. Tassungali tunngatillugu Riskildemiut isumaat erseqqippoq
– tassa kalaallit namminneq tikeraartarnerup sivisussusissaa aaliangissagaat,
atuartut qanorluunniit ilinniartitsisoqatigiit aaliangissagaluarpata tikilluaqqusaapput. 1980-i aallarnerfigalugu Roskildemiittarnerup sivisussusia allanngortinneqarpoq sapaatit akunnerinut pingasunut sivisussuseqartilerlugu.
Ukiut ingerlanerini tikeraartarnerit ukiup qanoq ilineranut assigiinngitsunut
nuuttarsimavoq, soorluttaaq angalasussat klassimi sorlerminngaaniissanersut allannguuteqartarlutik 1995-iminngaaniit nunaqarfinnit Tasiusamit, Narsarmijinit
Aappilattumilu atuartut ilinniartitsisuallu ataaseq nikerarlutik ilaasalerput.
Ukiut 40-t ingerlanerini Nanortalimminngaaniit meeqqat 1000-t sinnerlugit privatini
najugaqartarlutik Roskildemiittarsimapput. Tassa illoqarfiup inuttai 12-50-nut
ukiullit tamakki- ngajavillugit. Tamanna illoqarfiit taakku marluk akornanni
qanoq atassuteqaatitut pingaaruteqartigimmat tupinnanngilaq. Saniatigut ukiut
ingerlanerini atuartut Roskildemiut 293-it sapaatit akunnerini pingasukkaartuni
kalaallini ilaqutariini najugaqartarlutik tikeraajusarnerat ilaavortaaq. Tikeraar18

tussat toqqarneqartarput atuartut ilaarusuttut akornanni makitsinikkut, kisianni
kalaaliaqqanik paarisaqarsimasut angalasussat 20-t akornanni siulliullutik
toqqarneqartarput. Angalasussat Kalaallit Nunaani pinngortitap silallu qanoq
inuuniarnermut pingaaruteqartiginerat ilinniartarpaat, angalareerlutillu uteraangamik angalasimanertik atuaqatiminnut ilaquttaminnut ikinngutiminnullu
oqaluttuarisarpaat. Atuartut angalanerminni ullorsiutiminnut allattuisarput
angalanerminnullu tunngasunik suliaqartarput kusanartunngorlugit mappiliaralugit angalasimanerminnut pissanganartumut uppernarsaatissatut suliaralugit.
Angalaqataasimasut ilaata angalasimanerminni ukiut 15-nngortorsiorlugit katerisimaarnerminni oqaatigaa illortik ikuallalissagaluarpat mappiliani siulliit ilagalugit
annaanniagassaralugu

Naalakkersuisut akornanni suleqatigiinneq
Ukiut ingerlanerini naalakkersuisut akuttunngitsumik atassuteqaqatigiittarput.
Pingaartu-mik Nanortallip borgmesteria kommunaldirektørialu atorfiminnut
atatillugu suliassaqarlutik Danmarkimi angalagaangata. Periarfissaqaraangamik
iluatsillugu Roskilde aqqusaartarpaat Illoqarfittullu ikinngutigiillutik suleqatiggiinnermut tunngasunik oqaloqatigiittarlutik. Pilersaaruteqaraangamik pingaarutilinnik angisuunik soorlu illoqarfittut nalliuttorsiornissamik illugiillutik imminnut
qaaqqoqattaattarput. Taamaalillutik Roskildep politikerii arlallit periarfissaqartarsimapput Nanortalik tikeraasallugu, tamarmillu Kalaallit Nunaani inussiararnernerssuarmit tupigusutsinneqarlutillu pinngortitap takusami pinnernersuanit
alutorsar- tinneqartarsimapput.
Nunarsuup ilaani illoqarfittut ikinngutiggiittoqartarpoq naalakkersuinikkut
tunngasussatut ilusilikkamik, suleqatigiinnivittaa ataatsimiinnerni kusanartunillu
oqalugiartarnerni pisarluni. Roskildep Nanortallillu suleqatigiinnerat taamaanngilaq, tassami ukiut ingerlanerini illoqarfiit taakkua inui amerlasuut sulianut
assigiinngitsunut ilaalluinnarlutik peqataatinneqartarsimapput suleqataanertillu
nuannaarutissanik pissarsiffigisarsimallugu. Soorlu atuartut paarlaallutik tikeraartarnerinut, erinarsoqatigiit kusanartuliortartullu (eqqumiitsuliortartut) tikeraartarnerininut atatillugit angerlarsimaffipparujussuit illuminnut tikilluaqqusillutik
matutik ammartarpaat illoqarfitsillu nittarsaattarlugu. Imminnut ilisarisimalersarput inooriaatsimikkullu ilikkartarlutik. Ikinngutigiilernerpassuarnik ilaqutariilernernillu pilersitsisarpoq, tamakkulu atassuteqatigiilernerit aserutsaaliortariaqarput ingerlatiinnartariaqarlutillu, taa- maammat soqutiginarpoq takussallugu
suleqatigiinneq qanoq salliutinneqartigissanersoq kommunini piffissami qanittumi
allanngortiterinerni katiterinernilu.
Soorlu Nanortalimmi Roskildemilu oqartartut:: Illit illoqarfik ikinngutigisat nuanneqaaq – Der er dejligt i din venskabsby.
Nammineq misileriaruk.
Alf Tornberg-mit
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To piger hos grønlandsk familie
I 1999 havde vi en plejedatter: Lykke Feldt Andersen. Hvis jeg skal beskrive
hende, så var hun en meget nem pige at passe, og hun havde stor respekt for
os. Alt hvad tilbød hende, prøvede hun at spise, og hun kunne lide den og
spiste den, derfor var hun meget elskelig, og vi var stolte af hende. Vi kunne
ikke mærke, om hun var utilfreds med noget. Hver gang hun skulle ud til
noget, forklarede hun os, hvad hun skulle. Vi havde intet at være utilfredse
med. Kort sagt en elskelig pige, der var nem at passe. Vi savnede hende, da
hun rejste. Da hun rejste, hørte vi fra hende pr. brev og telefonisk.
Vi havde igen en plejedatter, så vidt jeg husker i 2003. Hun hed Cecilie.
Hun var lige så nem som Lykke. Hun spiste den samme slags mad som vi
andre. Vi kunne ikke mærke, om hun var utilfreds med noget. Hun fortalte
altid, når hun skulle ud til noget, og hvad tid hun var hjemme. Derfor holdt
vi af hende, da hun var nem at passe. Vi havde ikke noget at klage over
Cecilie. Vi savnede hende, da hun rejste. Da hun kom hjem, skrev hun
til os og takkede os for sit ophold hos os.
Jehu og Karen Semsen, Nanortalik

Niviarsiaqqat marluk kalaallini ilaqutariini
1999-imi niviarsiaqqamik panissiaqarpugut: Lykke Feldt Andersen. Oqaluttuarissagukku, niviarsiaraavoq paariuminartoq, uaguttunnullu ataqqinnilluartuulluni. Nerisassaanik sassaalliigutta, nerisassani neriniartarpai,
mamaralugillu nerisarlugit, tamanna pissutigalugu asanartorujussuuvoq,
tamannalu pissutigalugu tulluusimaarutigeqaarput. Naammagittaalliutigisinnaasaanik takussutissaqanngilaq. Uagut tassunga naammagittaalliutissaqanngilagut, Naatsumik oqaatigalugu niviarsiaraq asanartuuvoq,
paariuminarlunilu. Aallarmat maqaasivarput. Aallarsimalermat allakkatigut telefonikkullu tusartarparput.
Aammattaaq niviarsiaqqamik panissiaqarpugut, eqqaammanerlunngikkukku 2003-mi. Cecilie-amik ateqarpoq. Lykke-tullu paariuminartigivoq. Uaagutsitulli nerisassat assigiinngitsut nerisarpai. Naammagittaalliutigisinnaasaanik takussutissaqanngilaq. Tamatigut oqaluttuuttarpaatigut
sumunnarniarnerluni, qaqugulu angerlassanerluni oqaatigalugu. Tamanna
pissutigalugu nuannareqaarput, paariuminarnera pissutigalugu. Cecilie
pillugu naammagittaalliutissaqanngilagut. Aallarmat maqaaseqaarput. Angerlarsimalermat uagutsinnut allappoq uagutsinniinnini qujassutigalugu.
Jehu aamma Karen Semsen, Nanortalik
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Venskabsforeningen
Roskilde – Nanortalik
I efteråret 1983 var 20 elever fra Roskilde på 3 ugers ophold i Nanortalik sammen
med de 3 ledsagelærere Alf Tornberg Nielsen, Erik Clausen og Anne-Margrethe
Jessen. Under en fjeldtur sad lærerne og glædede sig over den smukke natur og
elevernes begejstring for besøget i Grønland og befolkningens store gæstfrihed. De
talte om mulighederne for at skabe et forum, hvor glæden over Grønland kunne blive
vedligeholdt. Tanken om at lave en venskabsforening blev skabt, og da de kom hjem
til Roskilde gik de i gang med at lave forarbejdet.
Den stiftende generalforsamling blev holdt i Roskilde Sparekasses foredragssal den
19/1 1984, og foreningen har siden været aktiv med formålet ”at medvirke til udbygningen af kontakten mellem personer og grupper fra Roskilde og Nanortalik”.
Alle, der støtter formålet, kan blive medlem af Venskabsforeningen. Medlemmerne
er grønlandsinteresserede bla. tidligere værtsfamilier for grønlænderbørnene.
Venskabsforeningen har egen hjemmeside www.nanortalik.dk hvor alle nu kan læse
om foreningens aktiviteter. Her findes under menupunktet tidligere arrangementer
en perlerække af spændende foredrag om aktuelle emner f.eks. om forskning vedr.
Grønlands natur, klima, sociale og kulturelle forhold.

Udvekslinger og besøg
Venskabsforeningen har medvirket til at planlægge program og indkvartering, når
Roskilde skulle modtage gæster fra Nanortalik. Det har f.eks. været kommunale
medarbejdere, koret NEP 53 eller trommedansere, der skulle optræde på Roskilde
Festival. Venskabsforeningen har også medvirket ved gennemførelsen af udstillinger af malerier, fotos og husflid fra Nanortalik. Mange roskildensere har benyttet
sig af rådgivning fra Venskabsforeningen forud for rejser til Nanortalik.
Et af de helt store arrangementer fandt sted i 1990, hvor 75 drenge og ledsagere fra
koret i Roskilde Domkirke var på besøg i Nanortalik samtidig med, at Venskabsforeningen gennemførte en medlemsrejse med 25 deltagere. Venskabsforeningen har haft
4 medlemsrejser til Nanortalik og hver gang er rejsedeltagerne vendt hjem med en
stor forståelse for de specielle livsvilkår, befolkningen har i Nanortalik.
Medlemsrejsen til Grønland i 1999 gik over i historien som den korteste. Første del
af den varede kun 13 timer, idet dårligt vejr i Narsarsuaq sendte flyet videre til
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Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord), hvor deltagerne blev indkvarteret på hotellet, men
kort tid efter at de var gået i seng, fik de at vide, at de skulle flyve videre. De troede
naturligvis, at det var til Narsarsuaq, men nej de var på vej til Kastrup, hvor de blev
indkvarteret på SAS Radisson! Heldigvis lykkedes det at komme af sted til Narsarsuaq den følgende dag og rejsen videre til Nanortalik kunne fortsætte efter justeringer af programmet.

Kendskab giver venskab
Det er helt tydeligt at både elevudvekslingerne og Venskabsforeningens medlemsrejser har medvirket til at etablere gode kontakter og venskaber mellem befolkningen i
Roskilde og Nanortalik. Det mærker man tydeligt, når man er på besøg i Nanortalik.
Når byens borgere finder ud af, at der er gæster fra Roskilde, bliver dørene åbnet til
institutioner og private hjem. På medlemsrejserne har vi således været ud for at hele
holdet på over 20 personer er blevet inviteret på kaffe og kage hos en pensionist.
På en anden rejse blev hele holdet inviteret på hjemmebagt pizza en aften. Gæstfriheden er stor i Grønland og venskabsforeningen syntes derfor, at den på den første
medlemsrejse i 1986 burde gøre gengæld ved at invitere hele byen til kaffemik en af
de sidste dage under opholdet. Vi lånte kollegiets store køkken og så blev der bagt i
to dage, masser af boller og mange forskellige slags kager. Der blev hængt plakater
op i byen. På grønlandsk og dansk blev der inviteret til kaffemik, mens rejsedeltagerne ivrigt forberedte sig og diskuterede, hvor mange gæster der ville komme. 100
– 200 eller 350? Gæsterne strømmede til. De gamle fra alderdomshjemmet blev kørt
dertil i byens brandbiler og 8o kaffekopper blev lynhurtigt vasket af efter brugen
og videregivet til de nye gæster. Gæstebogen viste, at der i løbet af 2 timer havde
været 618 gæster. Nogle af gæsterne pakkede diskret kager ind i servietterne for
at tage dem med hjem. En af gæsterne sagde: “Det er meget bedre end til Dronningens kaffemik, for her er flere kager”. Ved medlemsrejsen i 1990 kom der ”kun” 400
gæster, fordi mange fra byen var rejst på ferie.

Eget medlemshus i Grønland
Venskabsforeningen har som privat gave fået et lille bevaringsværdigt hus i den
gamle bydel ved museet og kirken i Nanortalik. Det er nu ved at blive renoveret
for ca 250.000 kr. hvoraf Roskilde Kommune har bidraget med 100.000 kr. Resten af
pengene er skaffet fra sponsorer. Huset vil stå klar i sommeren 2006 og bliver mod en
beskeden husleje stillet til rådighed for Venskabsforeningens medlemmer, så de har
et sted at bo under besøgsrejser til Nanortalik.
Der bliver 6 sovepladser i huset med den flotte udsigt over Gl. Havn og isfjeldene
ved indsejlingen. Når foreningen ikke anvender huset, kan det efter nærmere aftale
danne ramme om andre aktiviteter f.eks. i samarbejde med Nanortalik
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Gammel Anders Hus på en vinterdag (2006).

Museum. På foreningens hjemmeside www.nanortalik.dk kan man se fotos af huset
og læse om dets historie. Det hedder Gammel Anders Hus, opkaldt efter den fanger,
der i 1940 byggede det til sig og sin familie.

Hvor er vi på vej hen?
Venskabsforeningen Roskilde – Nanortalik giver gode muligheder for at vedligeholde
og videreudvikle samarbejdet mellem de to venskabsbyer. Det bliver interessant at
se, hvordan dette samarbejdet vil finde sted i den nye Roskilde Kommune, men vi
håber, at de nye borgere i kommunen vil bakke op om det.
Vi kan love, at der forude venter mange gode og stærke oplevelser.

Af formand Alf Tornberg
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Roskildep Nanortallillu
Ikinngutigiittut
Peqatigiiffiat
1983-ip ukiaagaa atuartut Roskildemiut 20-t ilinniartitsisutik paarsisuusut pingasut
Alf Tornberg Nielsen, Erik Clausen Anne-Margrethe Jessenilu ilagalugit sapaatit
akunnerini pingasuni Nanortalimmiipput. Qaqqami pisuttuarnerminni pinngortitap kusanassusia meerartamilu Kalaallit Nunaaniinnertik nuannaarutigigaat
kalaallit inussiarnernersuallu ilinniartitsisuisa qujamasuutigivaat. Kalaallit
Nunaannut nuannarinninnertik ataavartinniarlugu periarfissat suunersut oqaloqatigiissutigivaat. Tassanilu isuma ikinngutigiittut peqatigiiffiliornissaq pinngorpoq,
Roskildemullu uteramik piareersaalluni suliassat aallartippaat.
Pilersitsiniarluni ataatsimeersuarneq Roskilde Sparekassep oqalugiarluni inersuaani 19/1-1984-imi ingerlanneqarpoq, tassanilu peqatigiiffik eqeersimaartoq taamanili
aallarnerpoq ima siunertalik ”Roskildep Nanortallillu imminnut atassuteqarnerat
pitsanngorsarniarlugu inuit ataasiakkaat eqimattalluunniit suliniartut”.
Kinaluunniit tassunga tapersuisoq ”Ikinngutigiit Peqatigiiffiannut” ilaasortanngorsinnaavoq. Ilaasortat tassaapput Kalaallit Nunaannut soqutiginnittut soorlu
kalaaliaqqanik angajoqqaarsiaasarsimasut. Kattuffik nammineq nittartagaqarpoq
www.nanortalik.dk tassani peqatigiiffimmi susoqassanersoq kialuunniit atuarsinnaavaa. Tassani aamma periarfissami (menu) tidligere arrangementer –imi oqalugiaataasarsimasut pissanganartorpassuarnut tunngasut soorlu Kalaallit Nunaata
pinngortitaanut ilisimatuutut misissuinerit, silap pissu-sianut (klima) tunngasut,
inooqatigiinnut tunngasut piorsarsimassutimullu tunngasut.

Paarlaalluni angalasarnerit tikeraartarnerillu
Venskabsforeningi Roskilde Nanortalimmiunik tikeraartoqassagaangat programminik inissiinnissanilu piareersaaqataasarpoq. Soorlu kommunimi suleqatinut,
erinarsoqatigiit NEP 53-ermiunut tivasartunulluunniit Roskilde Festivalimi
takutitsisussanut. Venskabsforeningi aamma peqataanikuuvoq qalipakkanik, assilisanik kusanartulianillu Nanortalimminngaaneersunit saqqummersitsilernermi.
Venskabsforeningip Roskildemiorpassuarnut Nanortalimmut aallannginnerminni
siunnersuutaat atorluartarsimavaat. Aaqqissuussinerit angisoorujussuit ilagaat
1990-imi Roskilde Domkirkeani erinarsortartut nukappiaqqat 75-it paarsi-suisalu
Venskabsforeningillu aaqqissugaanik ilaasortat 25-t Nanortalimmiimmata.
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Venskabsforeningi aaqqissukkaminik ilaasortaminik sisamariarluni Nanortalimmukartitsi-sarnikuuvoq, pinerillu tamaasa uteraangamik Nanortalimmiut
inuunniarnermikkut tunngaviiimmikkorluinnaq ittut paasisaqarfigisarsimaqaat.
Ilaasortat 1999-imi Kalaallit Nunaaliarnerat oqaluttuarisaanermut angalanertut
sivikinnerpaatut ilannguppoq. Angalanerup aallaqqaatigaa 13 tiimiinnarnik
sivisussuseqarluni, tassa timmisartoq Narsarsuup silarlunnera pissutigalugu
Kangerlussualiartariaqalermat, tassani ilaasut hotelimut inissinneqarput, innareersimatsiaannarlutik paasitinneqarput timmisartumik ingerlaqqilerlutik. Soorunami
isumaqarsimapput Narsarsualialerlutik, naaggali Kastrupip tungaannut aallarput
tassanilu SAS Radissonimut inissinneqarlutik! Qujanartumillu aqaguani Narsarsualiarnerat iluatsippoq pilersaarutillu aaqqissoqqilaariarlugit Nanortalimmut
ingerlaqqillutik.

Ilisarisimalerneq ikinngutigiilersitsisarpoq
Erseqqilluinnarpoq atuartunik paarlaattarnerit Venskabsforeningillu ilaasortaminik anga-latitsisarneri atassuteqatigiilernernut ikinngutigiilernernullu
Roskildemi Nanortalimmilu ilaa-lersimammata pitsaasut. Tamanna Nanortalimmut
tikeraarluni malunniulluartarpoq. Illoqarfiup inuisa paasigaangamikku Roskildemiunik tikeraartoqartoq, kikkut tamarmik suliffeqarfiugunik inuinnaagaluarunilluunniit matutik ammartarpaat. Taamaallutami tikeraarnerit ilaani inuit 20 sinnillit
kaffisoriaqqusaanikuuvugut kaagillerfigitillutalu utoqqaat suliunnaarnikut ilaanit.
Angalanermi allami holde tamakkerluta unnuit ilaani qaaqqusaanikuuvugut nammineq pizzaliamut. Kalaallit Nunaanni inuit inussiarnersorujussuupput taamaammat 1989-mi Venskabsforeningi aaliangerpoq tikeraartut siulliit akiniaallutik
illoqarfimmiut tamakkerlugit aallartinnatik kaffillerfigissagaat. Kollegiap iggavia
angisooq atorniariarlugu ulluni marlunni iffiortoqarpoq boorlorpassuarnik kaagerpassuarnillu assigiinngitsunik. Illoqarfimmi allagartanik nivinngaasuisoqarpoq
kalaallisut qallunaatullu kaffillernissamik qaaqqusissutinik.
Tikeraat pikipput eqqoriaasarlutillu inuit aggertussat qassiussanersut. 100-t 200-t
imaluun-niit 300-t. Qaaqqusat aggialluarput. Utoqqaat utoqqaat illuaniit qatserisartut biiliinik inger-lanneqarlutik aggerput tiitorfiillu 80-it sukkanerpaamik
errorneqartarlutik tullissaminnut tun-niunneqartarlutik. Pulaartut allattorsimaffianut tiimit marluk ingerlanerani allassimasut 618-upput. Pulaartut ilaasa malunnaarsaarlutik angerlaasassaminnik kaaginik servietiminnut poortuipput. Pulaartut ilaat ima oqarpoq: -” Dronningip kaffilerneraniit pitsaanerujussuuvoq kaagit
makkua amerlanerugamik”. 1990-imi ilaasortat angalammata qaaqqusat aggersut
400-innaapput inuit feeriakaallutik angallannerisa naligimmassuk.
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Gammel Anders Hus om sommeren (2004).

Kalaallit Nunaanni ilaasortat namminneq illuat
Venskabsforeningi inuinnarnit illunnguamik eriagisaasumik Nanortallip illoqarfitoqaanni ka-tersugaasiviup oqaluffiullu akornanniittumik tunissutisisimavoq.
Massakkut 250.000,-kr. nalinganut nutarserneqarpoq, Roskildep kommunia 100.000,kr.nik ilanngussivoq. Anin-gaasat sinneri sponsorissarsiornikkut pissarsiarineqarput. Illu 2006-ip aasarneranut ator-neqarsinnaalissaaq, Veskabsforeninngimilu
ilaasortanut akiliilaaginnarluni atugassanngus-salluni, Nanortalimmut tikeraaraangamik iserfissaqartarniassammata. Illu arfinilinnut sinif-fissaqarpoq isigikkivigissaarlunilu sissiugatoqqamut Gl.Havnimut ilulissat tulammagiaanut.
Peqatigiiffiup illu atunngikkaangagu Nanortallip Katersugaasivia isumaqatigiissuteqarfigeri-arlugu arlaatigut susoqassatillugu atorniarneqarsinnaavoq. Peqatigiiffiup nittartagaanni www.nanortalik.dk-mi illup assinga takuneqarsinnaavoq
oqaluttuassartaalu atuarneqarluni. Illu ateqarpoq Andersitoqqap Illua, Gammel
Anders Hus, inuttaa piniartoq taassuma 1940-mi imminut ilaquttaminullu sanasua
atsiullugu.

Sumut ingerlavugut ?
Roskildep Nanortallillu Venskabsforeningia illoqarfiit taakkua marluk akornanni
suleqati-giinnermik ataavartitsinissamut ineriartortitseqqinnissamullu periarfissaavoq pitsaasoq. So-qutiginarpoq suleqatigiinnerup taassuma siunissami Roskildep
kommuniani nutaami qanoq pissanersoq, kisianni neriuppugut kommunimi inuit
nutaat tapersersussagaat. Neriorsuisin-naavugummi siunissami misigisassat
takusassallu nuannersut sakkortuullu utaqqiinnarput.
Siulittaasoq Alf Tombergimit
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I Nanortalik kan man se et isbjørneskind hængt til tørre sammen med vasketøjet.

I Roskilde kan man se hesteskind hængt ud i offermosen i Lejre Forsøgscenter.

40 ÅRS VENSKAB
Dette hæfte er udgivet i anledningen af, at Roskilde og Nanortalik
har været venskabsbyer i 40 år. Vi fejrer de første 40 års venskab
og har i den anledning valgt på omslaget at bringe fotos af 40 af de
cirka 1.100 elever, der i årenes løb har deltaget i elevudvekslingerne.
Mange i de to byer har siden 1966 ydet en stor indsats ved at være værtsfamilier.
De har dermed været med til at styrke venskabsbysamarbejdet.
Tak for det.
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