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FAKTA OM GRØNLAND
BEFOLKNING
56.000 indbyggere (estimeret 2018), hvoraf ca. 17.000 indbyggere bor i Grønlands hovedstad Nuuk.
AREAL
2.166.000 kvadratkilometer, hvoraf kun ca. 19% er isfrit.
STYREFORM
Grønland er en del af kongeriget Danmark, men har en høj grad af selvstyre, som senest blev udvidet i
2009. Selvstyret omfatter imidlertid ikke alle rigsanliggender, som blandt andet udenrigs- og
sikkerhedspolitik og valutapolitik. Grønland er ikke medlem af EU, men har en særlig fiskeriordning og er
blevet optaget som et af de såkaldte oversøiske lande og territorier, som har særlige forbindelser med
EU.

VALUTA OG PENGE
Der bruges danske kroner i Grønland. Udover kontanter kan du betale med diverse kreditkort VISA,
Mastercard, Eurocard, Diners mm. Prisniveauet i Grønland er generelt højere end i Danmark. Friske
importvarer såsom frugt, grøntsager og mælk er meget dyrt, da det skal flyves ind. Cigaretter og alkohol
er endnu dyrere pga. høje afgifter.
TRANSPORT
Infrastrukturen i Grønland er meget begrænset. Transport mellem byerne foregår normalt med skib eller
fly, da der ikke findes et vejnet, der forbinder byerne. Om vinteren bliver transporten udvidet med
snescooter og hundeslæde af de lokale.
MAD
De seneste år er en kulinarisk bølge skyllet ind over Grønland og restauranterne Safalik og Kalaaliaraq i
Nuuk og Mamartut og Ulo i Ilulissat er absolut i topklasse. Som turist er den typiske måde at spise
grønlandsk mad ofte forbundet med det store tag-selv-bord på hoteller og restauranter med mange
forskellige lokale råvarer såsom rejer, laks, hellefisk, hvalbøffer m/løg, rensdyr, lam og moskusokse.
Til daglig spiser de fleste grønlændere en god blanding af grønlandske og danske hverdagsretter. Hvis du
får muligheden for det, er det lokale marked ”Brættet” absolut et besøg værd. Her kan du finde mange
forskellige madvarer fra hav, fjord, luft og fjeld som f.eks. havkat, sæl og rype til rensdyr og sortebær,
helt afhængig efter årstid og jagtsæson. Den grønlandske nationalret er Suaasat, en suppe lavet på sæl
som også indeholder løg og kartofler, krydret med salt og peber. Af andre specialiteter kan også nævnes
Mattak, fersk hvalhud med et lag spæk.
DRIKKEVARER
Du kan sagtens drikke vandet fra hanen i Grønland og du kan også roligt drikke vand fra elvene.
Derudover findes der de kendte sodavand, læskedrikke og øl. De seneste år er der også skudt
mikrobryggerier op rundt i Grønland, så nu står valget også mellem Sorte Får, Mountain Ale eller blåbærøl. Al vin importeres og kan købes i supermarkeder og hotel og restauranter mm. Hvis du får muligheden
for en grønlandsk kaffe, skal du endelig slå til. Eller måske du er heldig at se det blive serveret ved
nabobordet - det er et flot syn. Opskrift: Brænd whisky af og hæld i et hot drinkglas, herefter tilsættes
kahlua. Kaffe hældes i og tilsættes flødeskum og som prikken over i’et sættes der ild til Grand Manier,
som hældes i et stykke over glasset. Kaffen symboliserer mørket, flødeskummet – sneen og Grand
Manier – nordlyset. Prisniveauet er generelt højere på alle drikkevarer i Grønland.
PAS OG VISUM
Som dansk statsborger behøver du kun at medbringe billedlegitimation. Vi anbefaler, at du medbringer
dit pas. Kommer du fra et land, hvor der er visumpligt til Danmark, er der også til Grønland. Husk
Grønland skal søges separat. Du kan se mere på
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Groenlands-Repraesentation-i-Koebenhavn/Visum.
VACCINATIONER OG SYGDOM
Der er ingen vaccinationer krævet for at rejse ind i Grønland. Det anbefales dog at have en gyldig
stivkrampevaccination. Der findes ikke apoteker i Grønland, så derfor kan alm. håndkøbsmedicin med
fordel medbringes hjemmefra. Al nødvendig medicin udleveres fra de lokale sygehuse og
sundhedsstationerne i bygderne. Det gule sygesikringskort gælder for rejser til Grønland. Du kan dog
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med fordel købe en privat forsikring, som dækker udover det gule sygesikringskort. Vi sælger Gouda
Rejseforsikring og hjælper dig gerne med et godt tilbud.
TOLDREGLER
Du kan medbringe 200 cigaretter og 1 liter spiritus eller 2 liter hedvin pr. voksen.
KLIMA
Grønland har et arktisk klima med middeltemperaturer, der gennemsnitligt ikke sniger sig over 10° C i
den varmeste sommermåned. I den sydlige del af landet og i de inderste dele af lange fjorde kan
termometret dog snildt vise over 20° C i juni, juli og august. Luftkvaliteten i Grønland er utrolig god
grundet den geografiske placering højt mod nord, og således finder du noget af den reneste luft i verden
her. Havet omkring Grønland påvirker klimaet på land. Især kyststrækninger tæt ved det åbne hav bliver
afkølet af havet. Derfor er der i sommermånederne både varmest og mindst nedbør ved indlandet, som
ligger tættere på indlandsisen. Overalt er vejret lokalt omskifteligt og kan variere fra fjord til fjord og fra
dal til dal.
Luften er generelt meget tør i Grønland i forhold til mange andre lande, og på grund af denne lave
fugtighed føles de lave temperaturer ikke så kolde, som du kunne forvente. På den anden side betyder
den tørre luft, at du skal drikke mere vand end normalt. Den lave fugtighed betyder også, at du kan se
længere end du sandsynligvis er vant til. Bjergkamme, der synes at være tæt på, er normalt længere væk
end du tror så husk det, når du planlægger en vandretur.
Klimaforandringer og global opvarmning er højaktuelle emner over hele verden, og det er ikke mindst
relevant i forhold til Grønland, da indlandsisen ofte nævnes i forbindelse med debatterne om de globale
temperaturstigninger. Her er frossent ferskvand bundet i form af millioner af kubikmeter is og samlet
set, rummer Grønland hele 10 procent af verdens samlede ferskvandsreserver.
SHOPPING
Der er mange muligheder for at købe spændende og flotte souvenirs i Grønland såsom tupilakker,
fedtstensfigurer, kajak- og hundeslædemodeller, smykker af ben og tand, smykkesten som tugtupit og
sælskindsprodukter som tasker, huer, luffer, hjemmesko, veste og pelse og meget mere. Gennem
bæredygtig jagt fanges kun de dyr, som skal bruges, og alle de små dele af fangstdyret anvendes til
forskellige formål. F.eks. bliver ben til smykker og uld og pels bliver til varmt tøj, og i alle souvenirbutikker
findes varer lavet af både rensdyr, moskushorn, sælskind, moskusuld og polerede hvalbarder. Det er
også hyggeligt og spændende at besøge de små værksteder, hvor de lokale kunstnere sidder og
arbejder. Her er det også muligt at købe souvenirs.
KULTUR, RELIGION OG TRADITION
Grønland er de store kontrasters land. Naturen og det vilde dyreliv. Isen og det hjertevarme folk.
Grønland favner bredt og tager imod dig med åbne arme og storslåede oplevelser.
Værd at bemærke er:


Arkitektur: En ny grønlandsk arkitektur tager i disse år form og viser bygninger med afsæt i den
nordiske tradition, senest Nuuks bølgeformede svømmehal.



Billedkunst: I 150 år har billedkunst spillet en vigtig rolle for grønlandsk kultur og selvforståelse –
og kan opleves på museerne i Nuuk og Ilulissat.
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Den grønlandske kajak: Kajakken var livsnødvendig og grønlænderne lærte fra barnsben at
håndtere det elegante fartøj. Kajakken bruges fortsat til fangst, i fritiden og til kajakstævner.



Fangerkulturen: Fangst og fiskeri har i 4.000 år været et spørgsmål om liv og død. Det har formet
en unik kultur, der blandt andet har skabt og raffinereret kajakken.



Kaffemik: Grønlænderne holder kaffemik, når de skal fejre en særlig begivenhed, fødsel eller
fødselsdag, første skoledag eller konfirmation. Men den ægte nydelse kommer af at være i
samme rum med en masse andre mennesker. Der bliver serveret masser af kage og kaffe og folk
kommer og går hele dagen.



Julen: En meget vigtig højtidelighed. 1. søndag i advent tændes byens juletræ og der hænger
orange julestjerner i alle vinduer, som lyser flot op i byen, der er dækket af sne.



1 skoledag: En stor begivenhed. Mange børn får syet deres nationaldragt til denne dag og dagen
fejres med kaffemik.



Grønlands Nationaldag: D. 21. juni er Grønlands Nationaldag og markeres i alle byer med flere
forskellige arrangementer.



Polarmørke: Fra midten af januar til midten af februar, efter mange uger med polarlignede
mørke, vender solen officielt tilbage til de mange byer og bygder, der ligger nord for Polarcirklen.
Det bliver ofte markeret med sammenkomst og sang.

Grønlands befolkning er et blandingsfolk, overvejende af blandet inuit og nordeuropæisk oprindelse
med en større dansk etnisk minoritetsgruppe. Vestgrønlænderne er mere blandet med europæerne end
øst- og nordgrønlænderne. Flertallet af det grønlandske folk har grønlandsk som modersmål, mens et
mindretal af de etniske grønlændere har dansk som modersmål. Næsten alle grønlændere er kristne. De
fleste tilhører protestantismen og er også medlem af den danske folkekirke. I Grønland er der kirker i
alle byer og bygder, som er et besøg værd. Du kan være heldig at opleve en grønlandsk barnedåb,
bryllup el. lign og se de mange smukke nationaldragter, der naturligvis bliver taget i brug.
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