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mandag 11. januar 2016
Kajakk på Østkysten av Grønland
Antall møtte i dag
22
Møteprosent
frem til nå
59.46 46.57
Antall møtte i dag (%) 62,86%

3 min;
Kjell var i Sør-Afrika i november. «Absolutt verdt et besøk»
Han besøkte først Johannesburg, hovedstaden Pretoria, naturparker, safari og Blankenberg
fjellene med topper over 3000 meter. Her dominerte den svarte befolkningen og i noen
områder var det bare svarte. Området hvor man er ofte mellom 1000-2000 meter er veldig
naturskjønt. Det er grønt og over 1500 meter ikke naturlig skog, I de lavere områdene var
det annerledes mye mer tørt.
I Capetown dominerte det hvite mer med sine tradisjoner – mer likt Europa. Også her utrolig
naturskjønt. Sør-Afrika var rikt på naturressurser som gull, diamanter og kull. Dette var også
årsaken til at krigene om rikdommene på 1800-tallet, hvor England vant.
Det lages mye god vin i Capetown-området. En kuriositet er at denne produksjonen ble
startet av hugenottene (protestanter som måtte rømme fra Frankrike) og som slo seg ned i
Sør-Afrika for ca. 200 år siden.
Mandela var stor og alle vi ga uttrykk for dette. Styret med dagens president ble både av
våre svarte og hvite guider sagt å preget av korrupsjon og mislikt.

Sammendrag;
I kajakk mellom isfjellene på Grønland
Håkon Skånland Hei!

Her kommer et kort resyme:

GRØNLAND

-Klimaet er mildere på vestkysten enn
østkysten fordi en gren av Golfstrømmen går
opp langs vestkysten mens
den kalde Østgrønlandsstrømmen går ned
langs østkysten. Bare lengst i sørvest er det
mulig å drive jordbruk.
Her drives det med sauehold, potet- og
grønnsaksdyrking.

-Er verdens største øy, nesten 70 ganger
større enn fastlands-Norge.
-81% er dekket av is. Gj. sn. istykkelse er
1500m, maksimal istykkelse er 2700m. Hvis
hele Grønlandsisen smelter
vil havnivået i verden stige med 7m.

-Det er 57 000 innbyggere på Grønland.
Nesten alle bor langs vestkysten, bare 3 500
langs østkysten og 600
i nord. Bosetningen er stadig mer konsentrert i
byer og tettsteder (84%). Bare i hovedstaden
Nuuk bor det
17 000.

-En god del lever fortsatt hovedsakelig av
naturalhusholdning, dvs. jakt og fiske, men
moderniseringen er de fleste

-I år 1261 ble Grønland frivillig en del av det
norske kongedømmet. Men omkring år 1300
ble klimaet dårligere og handelen med

steder kommet langt og det er mye
alkoholmisbruk. Dette har igjen ført til mange
selvmord og ulykker.

Island og Norge opphørte etter svartedauden.
Dette gjorde sammen med overbelastning av
naturressursene at Vesterbygd ble

-Grønland hører fortsatt til Danmark, men har
stor grad av indre selvstyre (sist utvidet i
2009). Utenriks-, sikkerhets-

avfolket rundt år 1350 og Austerbygd rundt år
1500.

Og valutapolitikken styres imidlertid fortsatt
fra Danmark.
-Nesten halvparten av landets offentlige
inntekter er store årlige tilskudd fra Danmark
(3,5 milliarder d. kroner pr. år).
Ellers kommer inntektene hovedsakelig fra
fiske og rekefangst samt noe fra gruvedrift og
turisme.
-Den islandske storbonden, Eirik Raude,
(opprinnelig fra Jæren i Norge) var
opphavsmann til navnet Grønland. I år 985
kom han tilbake fra et 3 års opphold sørvest
på øya og ville lokke med seg folk fra Island til
å bosette seg der. Året etter dro
flere hundre menn, kvinner og barn med
husdyr og utstyr i 25 skip over til Grønland. De
bosatte seg i to bygder: Vesterbygd nær
Huuk og Austerbygd nær Julianehåb. De drev
med husdyrhold, jakt og fiske og på det meste
var det mellom 3 og 4 tusen mennesker
i disse bosetningene.

Sett av datoen – 40 års jubileum
Sommerfest 18/06/2016

-Ved Kieltraktaten i 1814 beholdt Danmark
overhøyhet over Grønland, Island og
Færøyene mens Norge ble tvunget i union
med
Sverige.
-I 1921 proklamerte Danmark suverenitet over
hele Grønland. Norge protesterte pga gamle
fangstinteresser og okkuperte i 1931
en del av østkysten under navnet Eirik Raudes
Land. I 1933 tapte imidlertid Norge saken i
den internasjonale domstolen i Haag.

Mvh. Håkon.
Neste møte; «MEDLEMSMØTE MED
KOMITEARBEID»
18. januar på Ekelund
Klubbmøte på Ekelund og komiteene samles
og går igjennom sine planer for våren.
3 minutter og kake: Siri

