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For første gang fortælles historien om tvangs-
flytningen fra minebyen Qullissat

1969-1972 tvangsflyttede man knap 1.100 mennesker 
fra minebyen Qullissat til andre dele af Grønland. 
Venner, naboer og familie blev spredt ud over 2.000 km – 
en afstand som fra København til Istanbul.

Folkeflytningen er den største i danmarkshistorien, og den 
fik smertelige følger, som mange af de tidligere beboere her 
40 år efter stadig er berørt af. Alligevel er flytningen dårligt 
belyst i både Grønland og Danmark. Hvem stod bag? Og 
hvorfor? Det er nogle af de spørgsmål, som mangler at blive 
besvaret.

I dokumentarbogen Qullissat. Byen der ikke vil dø fortæller 
de fraflyttede for første gang om deres oplevelser før, under 
og efter affolkningen. Bogen graver ned i, hvad der fik den 
daværende KVR-regering til at lukke byen.

Emnet er højaktuelt i en tid, hvor der er særligt fokus på 
den fremtidige udvinding af mineralske råstoffer i Grønland. 
Qullissat var den første industrielle arbejdsplads i Grønland, 
hvor man udnyttede mineralforekomster. I dag står den 
forladte by tilbage som en alvorlig påmindelse om, hvor galt 
det kan gå, når man nedlægger en by og overser, at det er 
mennesker, man har med at gøre.

»Det er en historie, der aldrig er blevet fortalt. Det er 
næsten, som om både danske og grønlandske myndigheder 
helst vil glemme den«, siger bogens forfatter, journalist Søren 
Peder Sørensen.

»Men de tidligere indbyggere i Qullissat fortjener et svar, 
ligesom vi har brug for at få afdækket dette hul i vores fælles 
dansk-grønlandske historie«, fortsætter han. 

Søren Peder Sørensen har over tre somre besøgt den nedlagte 
kulmineby, hvor han har interviewet fraflyttede, der sommer 
efter sommer vender tilbage for at genfinde ’deres tabte 
paradis’. Fotograf Leif Tuxen har illustreret bogen med fotos 
fra den afsides beliggende spøgelsesby på nordsiden af 
Diskoøen ud for Grønlands vestkyst.

Kontakt til forfatter Søren Peder Sørensen: 
spsfreelance@mail.dk // 20278516.
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