












Til urandebattørerne
Af: Kristiasn Poulsen, “Pablo”
Det, man i urandebatten berører meget lidt, er, at der vitter-
ligt har været udvundet uran fra Kuannersuit ved Narsaq for
mere end 50 år siden. Da danskerne byggede deres atomfor-
søgsstation på Risø, kom uranen, der skal bruges dér fra
Kuannersuit. Men da nuværende journalister i Sermitsiaq og
AG ikke er født eller opvokset hér har de ingen erindring om
disse og har meget begrænset viden om det – og er begyndt
at tro, at der aldrig har været udvundet uran hér i landet.
Såfremt redaktionerne bare kræver en lille smule af sig selv,
kan de sagtens få mange informationer om det, men i dag ser
det ud til, at det smule krav til sig selv for at undersøge tin-
gene fuldstændigt er forduftet – det kræver for meget arbej-
de? Hvem har med lukede øjne forkælet jer så meget?

Da jeg første gang kom til Narsaq i 1964, var der til min store
forbløffelse samlet en masse sten, der minder om stenskred
ved fjeldene, lidt norden for fabrikken foran Aqqalutsiaqs
nuværende butik. Min erindring siger mig stensamlingen var
ca. 50 m lang, ca. 10 m bred og ca. 4-5 m høj. Da jeg spurte
om, hvad disse sten er, blev der svaret, at de er uranholdige
sten, der skal bruges på Danmarks nye atomforsøgsstation på
Risø og skal tranporteres med skib over Atlanten og siden
over land.

Da min skolesommerferie var slut, hvor jeg arbejdede som
matros med hjemsted i Narsaq, tog jeg fra byen, hvor disse

stendynger stadigvæk lå på stedet. I
løbet af sommeren så vi hver eneste
dag, at børn og teenagere legede
meget og længe på disse dynger.
Dengang var der jo allerede et sygehus i Narsaq, hvor man
behandlede syge eller tilskadekomne personer. Jeg har til den
dag i dag aldrig hørt om nogen, der var kommet til skade
eller var blevet syge af at lege på dyngerne i denne sommer.

Det blev mig fortalt, at når arbejderne der borede inde i
minen blev tørstige, så tog de vandet fra en vandopsamlings-
sted til brug for afkøling af borene, selv om det udtrykkeligt
var forbudt – og een af dem, der gjorde det lever i dag i
Narsaq i bedste velgående.

Da i den nuværende urandebat er en del Narsarmiut, der nær-
mest har et religiøst krav om, at mineralerne overhovedet
ikke må indeholde noget som helst uran – selv om alle ved,
at en hvilken som helst mineral indeholder uran i mindre
eller større mængde og deres kontrapart, der går ind for, at
mineralerne må indeholde en lille mængde af uran, er det
nærliggende at anmode disse og komme med en opfodring til
dem at henvende sig til Narsaqs sygehus, Embedslægen over
Grønland og til Rigshospitalet om at undersøge følgende, da
det ser ud til, at de trykte medier Sermitsiaq og AG ikke
engang magter det:

Hvor mange arbejdede ved Kuannersuit-uranudvindingen,
der skal bruges på Risø forsøgsstation fra den sidste halvdel
af 1950’erne? Hvor mange af disse arbejdere pådrog sig syg-
domme på grund af deres arbejde og transport med uranen?
Hvilke sygdomme har de pådraget sig? Hvor mange døde
som følge af dette arbejde? Hvor lang tid gik der, før syg-
dommene viste sig og før folk begyndte at dø af det?

Da der stadigvæk er nogen levende af de, der har arbejdet
dengang, er det også nærliggende at opfordre de levende om
at melde ud via et hvilket som helst medium – i tale eller på
skrift – og forklare, hvor beskyttet eller hvor ubeskyttet de
har arbejdet i uranminen. 
Det er vigtigt i dag også at inkludere den daværende og
uomtvistelige uranudvinding ved Kuannersuit, der jo har
fundet sted. 
Det er meget tvivlsomt, at de nuværende journalister i
Sermitsiaq, AG og KNR har nogen erindring om eller har
viden om, at der på daværende tidspunkt har uranudvinding
vitterligt fundet sted ved Kuannersuit. 
Eller har de nuværende journalister på de nævnte medier på
forhånd besluttet sig helt at fortie, at der vitterligt har fundet
en uranholdig udvindig sted ved Kuannersuit? Såfremt dette
er tilfældet og der ikke kommer nogen fuldstændig fyldest-
gørende dementi af det, så forstår vi endnu eengang, at
Sermitsiaq og AG for længe, længe siden har taget et fast og
uforanderligt standpunkt på dette område. 
Og såfremt dette er tilfældet, så er en journalistik med et
sådant udgangspunkt og princip en propaganda, der trænger
til en meget kraftig påtale.

læserne
mener

Fenja – Akupunktur
Arbejder du længe på kontoret og  ved computeren
i arbejdstiden? 
Har du fået “museskade” i forbindelse med dit 
arbejde med computeren?
Nakkespændinger, ondt i ryggen eller ondt i nakken
pga. din arbejdsmetode?
Har du fået “arbejdskade” pga. din arbejdsmetode
som du bruger i forbindelse med dit arbejde?
Kontakt Fenja – Akupunktur. 
Få akupunktur som kan afhjælpe dine smerter uden
brug af smertestillende piller. 
Hvis du har yderligere spørgsmål, eller bestille en
tid, kontakt mig via min mobil tlf nr: 539787. 
Jeg kan sagtens hjælpe dig! 

Pilunnguaq



Uranimik oqallittunut
All.: Kristian Poulsen, “Pablo”
Urani pillugu oqallinnermi ulloq manna tikillugu suunngip-
pallaamik sammineqqartartoq tassaavoq ukiut 50-it sinnerlu-
git matuma siornagut Kuannersuarni uranimik ilumut piiaa-
soqarsimanera. Tassami danskit Risø-mi atomimik misile-
raaviliormata urani tassani atorneqartartussaq Kuannersuar-
nit pisuuvoq. Massakkulli Sermitsiami AG-milu aviisiliortut
maani inunngortuunnatillu allisartuunnginnamik tamakku
eqqaamasaqarfiginagillu ilisimasaqaqqarfigisorujussuuaat –
isumaqalersimallutillu Nunatsinni uranimik piaasoqarsi-
manngisaannartoq. 
Aaqqissuisoqarfiit imminnut piumaffigilaaginnarunik
tamanna pillugu paasissutissanik amerlasuunik pissarsisin-
naapput, ullumikkulli aaqqissuisoqarfiit misissugassatik pil-
lugit imminnut piumaffigisarnerat soorluuna tammavilluni
tammarsimasoq – ilami sulerulunnarpallaassaqaaq?
Kikkunuku nukatsitaat?

Uanga 1964-imi Narsamut tikeqqaarama tupigeqisannik
fabrikkip avannannguani massakkut Aqqalutsiap niuertarfiu-
taata sioraani ujarappassuit qerrutut katersat takussaapput.
Massakkut eqqaamasakka naapertorlugit 50 m-it miss. taki-
tigaat, 10 m-it miss. silissuseqarlutik aammalu 4-5 m-it miss.
portussuseqarlutik. Taakku suunersut apersuutigigakkit paa-
sivakka tassaasut ujaqqat uraninik akullit Risø-mi
Danmarkip atomi atorlugu misileraavittaavanut umiarsuak-
kut ikaaruteriarlugit assartugassat.

Aasaanerani atuanngiffeqarnera naammat Narsami angerlar-
simaffeqarlunga imarsiortuullatsiarnera naavoq suli qerror-
suit taakku avalaanneqanngitsut. Aasap ingerlanerani takuju-
arparput meeqqat inuusuttuaqqallu qerrorsuarni taakkunani
assut sivisuumillu pinnguartartut. 
Taamanikkut aamma soorunami Narsami napparsimmaveq-
arpoq napparsimalersunik ajoqusersimasunilluunniit sullissi-
sarfimmik. Aasap taassuma ingerlanerani qerrorsuarni taak-
kunani ullut tamaasa pinnguartartut ajoqusersimanerannik
napparsimalersimanerannilluunniit ulloq manna tikillugu
tusanngilanga.

Aamma oqaluttuunneqarpun-
ga taamanikkut qaarusummi
qillerivimmi sulisut imerusu-
leraangamik imermik qilleruti-
nut nillarsaatissatut inissitamit imertarsimasut – naak taman-
na soorunami inerteqqutaalluinnaraluartoq – taamaaliortarsi-
masut ilaat suli Narsamiippoq uumalluartorujussuulluni.

Massakkut urani pillugu oqallinnermi aatsitassat uranimik
akoqanngilluinnarnissaannik – naak aatsitassaq sunaluunniit
minnerusumik annerusumilluunniit uranitaqartuartartoq –
upperisatut ilillugu ilungersuutillit illuatungaanittullu aatsi-
tassat uranitaqalaaraluarpataluunniit piiarneqarsinnaaneran-
nut akuersisut Narsarmiortaqaqimmata qinnuigerusunnarput
kaammattorusunnarlutillu – tassami tusagassiorfiit naqitat
Sermitsiaq AG-lu taamaaliornissaminnut sapermataluunniit
– Narsami naakorsaqarfimmut, Nunatsinni nakorsat quller-
saannut kiisalu Rigshospitalimut makkuninnga paasiniaaqq-
ullugit:

1950-ikkut naalerneranniit Kuannersuarni uranimik Risø-mi
atugassamik piiaanermi sulisut qassiuppat? Taakkunannga
uranimik piiaanertik assartuinertillu pissutigalugit qassit
napparsimalersimappat? Nappaatit suut nappaatigilersima-
vaat? Taama sulinertik qassit toqqutigaat? Piffissaq qanoq
sivisutigisoq ingerlareermat taama sulisimaneq nappaalassu-
tigineqartalerpa toqqutigineqartalerpalu?

Taama sulisarsimasut suli inuusunik amiakkoqarmata taakku
kaammattorusunnaqaat qanoq illersugaatigalutik illersuga-
anngitsigalutilluunniit sulisitaasimanerminnik oqaluinnarlu-
tik allallutilluunniit tusagassiorfiit suugaluilluunniit aqquti-
galugit nassuiaateqaqqullugit. 
Ullutsinnimi pingaaruteqarluinnarpoq ilumut Kuannersuarni
uranimik piiaasoqareersimanera ilanngullugu oqaluuseris-
sallugu. Tassami Sermitsiami, AG-mi KNR-imiluunniit ullu-
mikkut tusagassiortutut sulisut tassaqa arlaannaalluunniit
eqqaamasaqaruja ilisimasaqarlunilu ilumut Kuannersuarni
taamani uranimik piiaasoqarsimaneranik. 
Imaluunniit pineqartuni tusagassiortuuniaraluit aalajangere-
ersimanerput Kuannersuarni aatsitassanik uranitalinnik
piiaasoqarsimanera ullumikkut nipangiutiinnarneqassasoq? 

Taamaattoqarpat, tamannalu
erseqqilluinnartumik tamak-
kiisumillu ersersitsisumik
akerlilerneqanngippat, taava
paasiinnassavarput keermiaa
Sermitsiaq AG-lu tamanna
pillugu qangarsuarli
allanngortinneqarsinnaanngit-
sumik isummereersimasut.
Taamaappallu tusagassiuineq
taama aallaavilik tunngavilil-
lu tassaavoq uparuartariaqa-
vissumik isumaqatissarsiupi-
lunneq. 
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V/ Per Holm
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Akissuteqaat
(Ib)  aaqqissuisoq arlaleriaqaluni  ilanngussassanik, oqallissaa-
rutinik, oqaaseqaatinik paasititsiniutinillu illoqarfiup aviisiata
atorneqarnissaanik  kajumissaarisarpoq. 
Nuannaajallannartarporlu ilanngussassanik allattoqaraangat.
Nuannajallannerlu minnerulertanngilaq ilaanneeriarluni kom-
munip sulisuisa suliffitsik sinnerlugu ilanngussaqaraangata.
Allaffissornermi kommuni nakkutiginneqqissaarnerup saniati-
gut , kommunip ammattaaq inuttaminut paasisitsiniaaneq
eqqumaffigeqqissaartariaqaraluarpaa. Tamakkununnga ilaa-
voq illoqarfiata aviisiatigut ilanngunneqartut akineqartarnissa-
at. Aaqqissuisormi ajukkutikujussinnaagaluarluni isumaqar-
poq illoqarfiup aviisia kommunip atorluarsinnaaga paasisitsi-
niaanernut, kommunili pillugu ammasumik saaffiginnissutit,
aviisimi saqqummiunneqarsimasut, akinerinut.   
Atuartartutta ilaat, Jens Skærlund, arlaleriarluni piffissaagal-
lartillugu qanoq iliuuseqarnissamik ujartuisarpoq. Kialuunniit
qularutigisinnaanngilaa, piffissaagallartillugu iliuuseqarneq
sorpassuartigut isumalerujussuusoq, ilami kissaatiginaraluas-
susia, kommunitta qanoq iliuuseqarnissaanik, paasititsinia-
avissat paasititsiniaaffigalugit, illoqarfiullu aviisiatigut saaffi-
ginnissutit pinngitsoorani akisariaqartut akissuteqarfigalugit.
Ajoraluartumilli Kujataamiukkut saqqummiussat nipangiutiin-
narlugit akineqanngitsoortarput.

Tupigusuutiginartarpoq eqqarsakulunnartarlunilu, sooq kom-
muni akiumanngittarnersoq. Tamatumani sulisussaaleqineq
apeqqutaasimanavianngilaq, kommunimi tusagassiisarnernut
immikkoortortaqarmat, suliassaammi tassaasimassammata
tamakkuninnga sammisaqarnissaq.  Qiimmaallannaqaarmi
Teknikimut aqutsisoqarfiup Jim Riisip allagaa “ Ukioq manna
eqqaaviulluarnerpaaq”  akissuteqarfigimmagu.
Kommunip akissuteqaataata imarisaa ajalusoornanngikkaluar-
poq. Aammali tassani paasinarseqqilluni piffissaagallartillugu
iliuusissat amigarsimasut. Riisip allakkamini tamanna taareer-
paa. Ikuallaavimmi “ataani agguaasoq” siornatigut aseroqqare-
ernikuuvoq. Tamannami pinngitsoorsinnaagunanngilaq, kisi-
annili naatsorsuutigereersimagaani, sillimanngiivilluni  ajor-
nartorsiullu soriarsinnaanagu inissittoqarsimanavianngikkalu-
arpoq. Ikuallaaviup ingerlatinneqarnera nalinginnaasumik
taama oqaatigisariaqarpoq.

Sooq eqqagarparujussuit, amerlanersaat ikuallanneqarsinnaa-
sut, takujuminanngeqisullu, AATSAAT illuartinneqarpat upa-

ruaasoqareermat? Takussunarneri piinnarnagit aamma eqqar-
saatigineqarsimariaqaraluarpoq eqqakkanik tamaanga inissii-
neq malittariasassanik unioqqutitsinerummat.
Nappartat usserutinik imallit pillugit aamma taama oqartoqar-
sinnaavoq. Imaalluarsinnaavoq taamanikkut akikinaarilluni
pisineq isumassarsiatsialaasoq. Usserutilli atorneri eqqarsaati-
gineqartunit annikinnerujussuusimavoq.  Aaqqissuisoq inissii-
nerup mingutsitsinermut tunngasortaanut oqallinnermut ilaaq-
ukkusunngilaq.  Pisariaqarsoraali illoqarfiup aviisiani allaase-
rineqareersut uteqqissallugit: Inissiivik avatangiisinut mingut-
sitsisinnaasunik inissiivittut akuerisaanngilaq, taamami anner-
tutigisunik inissiiniaraani akuersissummik pisussaasimagalu-
armatagooq.
Qularutigilluinnarparattaaq maskinstationi nuigaanni takusar-
tagarput, eqqaavimmut assingusoq,  malittarisassat malillugit
akuersissutaasimassanersoq. Taamatullu containererpassuit
tassunga inissinneqarsimasut. Tupigusuallannarpoq eqqarsaa-
tigalugu illoqarfiup iluani containerinik inissiisoqartillugu
kommunip “malersuisarnera”.  Maskinstationimmi eqqaa sul-
livittut naatsorsuutaagaluarpoq, kisianni ungaqqussinnaanngi-
larput containerit inissitat amerlassusiisa akuersissutigineqar-
simanissaat.
Piffissaagallartillugu qanoq iliuuseqarnissaq eqqartussallugu
kingusinaareerpoq. Aamma taamatut oqartariaqarpugut
Qaqortukuluumi oqaluffikup eqqaa eqqissisimatitaq pillugu.
Upperiuminaappoq  illukut iluarsaanneqarneri pillugit illoqar-
fiup aviisiani allaaserisami nalunaarutigineqarmat, 2104-ip
aasaata aallartinnerani pissutsit iluarsineqarumaartut.
Savat anaat illukut illukullu eqqaani qangarsuarli takussaap-
put. Siornatigullu allaaserineqaraangata sumiginnarneqartarlu-
tik. Maannakkulli Nunatta katersugaasiviata.
Toqqorsiviatalu tamanna saqqummiummagu neriorsorneqar-
put qanoq iliortoqassasoq. Takoriartigumi oqaatsit eqqortinne-
qassanersut, imaluunniit takornarissat suli savat anaanik tum-
magassaqartarumaarnersut.
Soorluluunniit tusaareersinnaagipput oqartoqarnissaa:” Uani
tulliaariinissaq pisariaqarsimavoq, aamma aningaasartassai”.
Tamanna pissappat, politikimik suliallit nalunaarutigisariaqa-
raluarpaat suut pingaarnerutinneqarsimanersut, suullu kinguar-
tittariaqarsimasut. Soorunami tunngavilersuutitaqartariaqar-
put.
Ullumikkut Qaqortoq – imaluunniit Nanortalik Narsarlu –
illoqarfik qorsuusutut avatangiisinillu paarsilluartutut taanis-
saanut ungaseqaaq, naak nalliuttorsiualaarnerni tamanna oqaa-
tigineqartaraluartoq tusaamasaassutaaniaraluartorlu.

Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavatsigit.
Isarussat, kontaktlinset, seqinersiutit pinnersaatillu

Vil du se godt ud, så kan vi hjælpe dig.
Briller, kontaktlinser, solbriller og smykker.

Ammarsarfiit.
Ataas. - tall.
Mandag - fredag

Arfininngorneq
Lørdag

Åbningstider

10.00 - 17.00

10.00 - 13.00

K U J A T A A N I
ISARUSSAT

BRILLER & KONTAKTLINSER
GULD & SØLV - URE

tlf.: 64 15 12 - fax 64 15 39





Kommunit akornanni akileraa-
rutitigut naligiissaarisarnerup 
allanngortinneqarnera
Kommune Kujallermi kommunalbestyrelsimi Inuit
Ataqatigiit naligiissaarisarneq pillugu isumaat makkuupput:

Suliffeqarfiit nunatta tamarmi pigisai, niuernikkut suliffeqar-
fiit, ilinniarfiit, allaffeqarfiit assigisaallu nunatsinnut tamar-
mut iluaqutissaapput, aamma sulisuisa akissarsiaat ilanngul-
lugit. Taamaammat suliffeqarfiit taakku illoqarfimmi ima-
luunniit nunap immikkoortuani sumi inissisimanerat apeqqu-
taatinnagu tamatta iluaqutissaraavut. Taamaammallu aamma
akileraarutitigut naligiissaarinerup pitsaanerusumik aaqqin-
neqarnissaa pissusissamisuuginnarpoq. 

Akileraarutitigut pitsaanerusumik naligiissaarinissaq
KANUKOKA aqqutigalugu anguniarneqartarsimagaluarpoq
kisiannili kommunit tamarmiullutik aatsaat isumaqatigiinne-
ratigut aalajaangisoqarsinnaanera pissutigalugu alloriartoq-
artarsimanngilaq. Isumaqatigiissinnaannginneq kommunit
isertitakinnerusut pilliutigalugit naammagiinnarneqarsinna-
anngilaq.

Akileraarutitigut naligiissaarisarneq kommunit 18-iugallar-
nerata nalaanneersuuvoq, taamaammallu ullutsinnut naleqq-
ukkunnaarsimalluni. Ilaatigullu kommunit kukkunersiuisoq-
arfiata BDO-p naatsorsuineri malillugit kommunit isertita-
kinnerusut ullutsinnut naleqqussaanikkut amerlanerusunik
pisartussaagaluarput. Taamaattumik aaqqissuussineq nutar-
tertariaqalersimavoq. 

Inuit Ataqatigiit inuuniarnermi atukkat assigiinnerulernissa-
annik sorsuuteqartuarsimapput. Pitsaanerpaajussaaq inuit,
kommuniunngitsut, akornanni akileraarutitigut naligiissaari-
soqarpat assersuutigalugu ilaqutariit meerartallit isertitakin-
nerusut akunnattumillu isertitallit akileraarutitigut oqilisaan-
neqartussanngorlugit. 

Ajoraluartumik tamanna suli anguneqarsimanngilaq, tamatu-
mali anguneqarsimannginnera kommunit isertitakinnerusut
pilliutigalugit naammagiinnartariaqanngilaq.

Kommune Kujallermi 
Kommunalbestyrelsimi Inuit Ataqatigiit ilaasortaatitaat

Avaaraq Olsen, Debora Kleist, Kista Isaksen, 
Stina Egede Nørbæk, Kelly Berthelsen

iPads-projektet er klar til 
gennemførelse
Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq har i dag under-
skrevet aftaler med IT virksomheden Inu:it A/S om levering
af WiFi-net i alle byer og bygder i de to kommuner. Dermed
er grundstrukturen for iPads-projektet kommet på plads. 

Aftalerne gør det muligt for at udrulle iPads-projektet i de to
kommuner indenfor det næste halve år. Inden jul i Qeqqata
Kommunia og i starten af det nye år i Kommune Kujalleq.
Det betyder, at alle skoleelever og lærere i de to kommuner
får iPads og kan komme på internettet via WiFi-nettet både

på skolen og udenfor skolen.

Flere tekniske løsninger var i spil til at sikre internet både på
og udenfor skolen. De to borgmestre Hermann Berthelsen og
Jørgen Wæver Johansen er enige om, at Inu:its løsning med
ubegrænset intern trafik i den enkelte by og bygd har mar-
kante fordele. Det gør det muligt at kommunikere frit mel-
lem eleverne og mellem skole og hjem om undervisningspla-
ner og lektier m.m. 

Direktør i Inu:it A/S Martin Gjødvad oplyser endvidere, at
WiFi-løsningen med diverse udstyr gør det muligt at cache
en stor del af internettrafikken, så den enkelte webside eller
program kun skal hentes på internettet én gang til hver skole,
selvom alle iPadsene skal downloade det. Det har selvsagt
stor betydning, når 3.000 iPads skal opgraderes med diverse
programmer. 

Qeqqata Kommunias borgmester Hermann Berthelsen er
glad for, at Grønlands Selvstyre bakker op om projektet og
har gjort det muligt at lade iPads-projektet benytte Attat-net-
tet. Samtidig roser Hermann Berthelsen Grønlands Selvstyre
for at sætte flere midler af til Attat-nettet og opgradere Attat-
nettet, så det reelt svarer til at have flatrate i skolen. 

Det er rigtig godt, når det offentlige kan samarbejde om løs-
ninger til glæde for vores skoleelever oplyser Kommune
Kujalleqs borgmester Jørgen Wæver Johansen. Selve indkø-
bet af iPads sendes nu i udbud og borgmesteren forventer, at
det vil have stor interesse fra leverandører i ind- og udland.
Det er jo ikke hver dag, at der købes over 3.000 i Pads ind på
vore breddegrader, siger Jørgen Wæver Johansen.

iPads-projektet er blevet muligt på baggrund af en bevilling
på 17 mio. kr. fra VILLUMFONDEN. Fondsråd Jens-Jørgen
Pedersen fra VILLUMFONDEN ser frem til, at de grønland-
ske kommuner kommer med IT-vognen. Det går stærkt med
IT-udviklingen i disse år, og IT er som skabt til Grønland.
Læring er ikke kun det der foregår på skolen, men i høj grad
hvilke muligheder eleverne får for at få informationer og
kommunikere globalt, udtaler Jens-Jørgen Pedersen.





Respons
(IB) Redaktøren har ofte efterlyst indlæg, debatoplæg, kom-
mentarer og oplysninger om dette og hint fra lokalavisens
læsere. Det er derfor glædeligt, hver gang nogen finder
anledning til at sende noget til avisen. Det er ikke mindre
glædeligt, at medarbejdere i kommunen også undertiden gør
sig den ulejlighed på kommunens vegne at reagere på disse
indlæg.
Ud over omhu i selve administrationen af kommunens opga-
ver burde der også herske omhu i forholdet til informationen
af kommunens borgere. Dette indebærer naturligvis blandt
andet respons på de indlæg, der kommer i lokalavisen. I al
beskedenhed vil redaktøren mene, at lokalavisen er et godt
forum for kommunen, hvor information kan udbredes, og
hvor kommunen kan svare på de åbne henvendelser om for-
hold i kommunen, som kommer frem i avisen.
En læser, Jens Skærlund, har ved et par lejligheder efterlyst
rettidig omhu. Ingen tvivl om, at rettidigheden i mange hen-
seender er af stor betydning, men nogen gange kunne man
dog ønske sig, at kommunen blot ville vise omhu ved at
informere om det, der skal informeres om, og svare på de
indlæg i lokalavisen, som mere eller mindre direkte lægger
op til et svar. Desværre sker det meget ofte, at indlæg i
Kujataamiu forbigås i larmende tavshed.
Det kan godt undre, og man må også ofte undre sig over,
hvad det er, kommunen åbenbart ikke ønsker at svare på. Det
kan vel ikke være et ressourcespørgsmål, når kommunen har
en kommunikationsafdeling, hvis opgave vel netop er blandt
andet at tage sig af sligt. Men det er da så meget mere opløf-
tende, at man fra Teknisk forvaltnings side er kommet med

respons på Jim Riis’ indlæg om ”Årets losseplads”.
Indholdet i kommunens svar er dog ikke så imponerende. Og
man kan desværre konstatere, at nogen på et tidligere tids-
punkt i forløbet ikke har vist rettidig omhu. Riis er inde på
det allerede i sit indlæg. Den såkaldte ”neddeler” har før
været ude af drift. Det kan ikke undgås, men hvis man nu
havde forudset situationen, ville man ikke stå helt uforberedt
og uden muligheder for hurtigt og effektivt at gøre noget ved
problemet. Det gælder generelt for driften af forbrændings-
anlægget.

Hvorfor bliver bjerget af affald, som dog for den væsentlig-
ste del er brændbart, men som absolut ikke er noget kønt syn,
først flyttet, EFTER at nogen har påtalt det? Ud over det
visuelle burde man jo også have taget med i overvejelserne,
at affaldsoplæg det pågældende sted slet ikke er lovlig.

Det samme kan man også sige om oplaget af bitumen-trom-
ler. Det var da sikkert en god ide i sin tid at anskaffe de
mange tromler. Men indholdet af bitumen er langt fra
anvendt i den takt, som det den gang forventedes.
Redaktøren vil ikke gå ind i en diskussion, om den eventuel-
le forureningsrisiko ved oplaget. Men finder anledning til at
gentage, hvad der tidligere har stået i lokalavisen: At dette
oplag ikke er miljøgodkendt, hvilket ellers efter sigende kræ-
ves af et oplag i den størrelse.

Det lossepladsagtige syn, der møder en på entreprenørplad-
sen er næppe heller godkendt efter gældende regler. Det
samme gør sig gældende for den mængde containere, der er
placeret på stedet. Man må så meget mere undre sig, når
kommunen andre steder i byen og i andre sammenhænge har
”været efter” containere. Her på entreprenørpladsen er de da
ganske vist placeret i et erhvervsområde, men det ændrer
ikke på, at containere i det antal skal godkendes.

Det er manglende omhu, og det er i alt fald under alle
omstændigheder for sent at tale om rettidighed. Det samme
kan med rette siges om forholdene i det ellers fredede områ-
de omkring kirkeruinen i Qaqortukulooq. Det virker ikke
særlig troværdigt, når man i indlægget om ”ruinrestaurering”
i et tidligere nummer af lokalavisen meddeler, at man i star-
ten af sommeren 2014 vil sikre, at der bliver bragt orden i
forholdene.

Problemet med fårelort i og ved ruinerne har eksisteret i åre-
vis. Der har også fra forskellig side været skrevet om det,
men det er tidligere blevet mere eller mindre ignoreret. Nu er
problematikken så åbenbart rejst af Grønlands
Nationalmuseum og Arkiv, og så reagerer man dog med lov-
ning på handling. Men lad os nu se, om der også kommer
omhu og handling bag ordene, eller om turisterne fortsat skal
vade i fårelort.

Man kan næsten allerede høre det: ”Det er et spørgsmål om
ressourcer, herunder også økonomiske”. Hvis det er tilfæl-
det, burde man fra politisk side vise så stor omhu, at man
bevidst prioriterer og så melder ud, hvad man nødvendigvis
må nedprioritere. Ledsaget af de fornødne begrundelser.

I dag er Qaqortoq – eller Nanortalik og Narsaq – langt fra det
grønne og miljøbevidste, som man ellers slår på og berøm-
mer ved passende lejligheder.
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