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Deltagere// 
10 deltagere / Alle studerer i Danmark 
eller udlandet og er vokset op i Nuuk. 
Efter en kort fremlæggelse af projek-
tet begyndte vi at diskutere relativt 
hurtigt. 
Mira// Nuuk mangler en landskabent-
lig bearbejdning – ligesom i Danmark 
har man parker som er fine og bearbe-
jdet man kan tage til – det burde man 
også have i Nuuk – det er det man 
savner. 
 AK// Skuffet over at man bruger den 
samme typologi – man genbruger det 
samme koncept som i 1970’erne – det 
er billigst – det er det samme sprog 
Rene// Og det fører nok til endnu en 
ghettorisering – den ene eller den 
anden måde 
Stephan// Det er det fladeste område i 
byen, som man kan benytte til forskel-
lige formål til alle og særligt til sær-
lige grupper, f.eks. ældre – det er ikke 
alle stedet i Nuuk det er sådan – det er 
det specielle i dette område
Rene // Ud med øen med de ældre 
Alle // griner
Helena// Savner man diverse funktion-
er/aktiviteter, når man kommer hjem 
til Nuuk? 
Mira// Operahus 
Alle // griner
Diskussion mellem LP/Stephan/ Mira 
2//
Boder omkring brugsen – 
Mira2// Jeg syntes det er synd, at der 
ikke er bedre forhold til dem der står 
foran brugsen, og sælger – eller at der 
er mere ordnede forhold, hvor man 
bl.a. ikke må drikke 

LP// Jeg syntes netop det er charmen 
ved at komme tilbage til Nuuk, at der 
står folk foran brugen og sælger med 
deres små papkasser og diverse ting de 
selv har lavet… 
Rene// ja - og ting de har stjålet
Alle// griner 
Stephan// Nuuk mangler nok ordnede 
markedsområder med tag over hove-
det, et åbent marked, så man også kan 
opholde sig når det regner – blok P 
området kunne jo være et markedsom-
råde 
LP// Men folk står jo foran brugsen, 
fordi det netop er det område, hvor 
alle kommer forbi, fordi alle skal 
handle i brugsen 
Vipse// Jo, men kan jo ligesom i Span-
ien, have markedsområder, hvor man 
holder markeder om lørdagen – det er 
gået hen og blevet en del af kulturen, 
at man har markeder eller boder. Jeg 
savner også grønne områder med cafe 
liv, hvor man kan sidde udenfor – ude 
i det fri – lidt ligesom i Danmark – 
hvor man bare kan sætte sig på en 
stol udenfor og bestille en kaffe. Jeg 
savner den stemning og liv i Nuuk – 
den der storby kultur 
LP// ja også kunne der også være et 
springvand 
Vipse// Pladserne i dag er jo hel-
ler ikke udnyttet så godt – ligesom 
dernede foran, hvor vi er – der er 
der godt nok nogle bænke – men de 
virker bare så tilfældig placeret – jeg 
savner en æstetisk bearbejdning af 
byrummene i Nuuk 
Hvilken betingelser gør at I gerne vil 
vende tilbage til Nuuk? 



Alle // Jobbet er første prioritet 
Og derfra følger boligen eller det er 
også vigtigt at have bolig – vi køber 
nok en bolig når vi kommer hjem 
AK// Vipse// Mira// Vi vil helst bo tæt 
til byen – det er der vi er vokset op, 
hvor alting er i gå afstand 
Vi er vokset op i hus med udsigt – så 
jeg vil gerne bo i et huse med udsigt 
– så slipper vi også at blive generet af 
naboernes larm – og duften af havet 
= Hus midt i byen med udsigt  
Rene// det er ikke nødvendigt for mig 
at bo med udsigt – der er alligevel 
bare 5 minutter til udsigten 
AK// Vi vil gerne have en storby men 
gerne bo enfamiliehuse tæt til byen 
Vipse// Nuuk er en storby men alli-
gevel en lille by 
LP// Der er ved at ske kulturændringer 
– tidligere har der kun været fokus 
på boliger – Grl. Måde er at placere 
bygningerne lidt tilfældigt 
Vipse// Jeg tænker lidt på hvilke om-
råder jeg bedst kan lide i Danmark: 
Kanalerne 
Gode samlingssteder 
Steder hvor man kan gå rundt, hvor 
der er folk omkring en – et mødested 
Miks af ting 
Jeg ser flere at man anlægger parkom-
rådet ved blok P området, hvor alle 
mødes end ved tuujuk området – Tuu-
juk bliver mere et bebyggelsesområde 
– det er lidt for ”isoleret” fra byen. 
Jerine// Når jeg kommer hjem til Nuuk 
ved jeg ikke lige, hvor jeg tilfældigt 
kan mødes med folk, ud over at gå på 
gaden og katuaq eller brugsen 
Skab steder, hvor man møder hinan-

den – et sted hvor unge mødre eller 
mødre på barsel også kan mødes – 
jeg har flere veninder der keder sig 
– der er ikke rigtig nogen ordentlige 
mødesteder med aktiviteter. Blok P 
området og rådhusplads området er 
ideelt som et mødested.  
LP// Lade vær’ med at bygge bo-
liger lige midt i bymidten / spar dette 
område til bedre fælles formål, som 
måske kommer i fremtiden – vi ved 
ikke hvilken tid vi gå i møde – det kan 
være vi pludselig får brug for nogle 
større bygninger eller funktioner der 
bare er MUST til bymidten – så giv 
den tid det tager for at dette område, 
kan finde sit rette karakter. 
AK// Hvis der også skal være ak-
tiviteter til børn og unge i området, 
skal man være opmærksom på den 
larm der kan genere beboerne i disse 
områder – der vil måske komme for 
meget larm – ligesom, at basketbanen 
ved blok T – en rigtig god bane – den 
blev fjernet fordi der var for meget 
larm – folk ikke at bo i områder, hvor 
man bliver generet at larm fra aktiv-
iteter 
Der er andre områder i byen, som 
passer meget bedre og mere optimalt 
til boliger, f.eks. der ved vandsøen – 
og det er endda med udsigt og tæt til 
byen – der vil jeg hellere bo – jeg vil 
ikke bo på rådhuspladsen, hvor altid 
vil være larm omkring en. 
Gør pladsen til en god koncertom-
råde – et område for skatere – bryd 
rummene – det er et socialt projekt – 
et mødested – skab bedre forhold for 
unge mennesker - skater området bør 



ligge centralt i bymidten og ikke oppe 
ved halen -  
Rene// hvornår kommer orange scene? 
Alle//griner 
LP// Vi nedriver en del af historien 
når blok P rives og blok 1-10 – go’ 
ide at lave et spor af blok P – vi vil jo 
altid huske blok p – men vores børn 
vil jo ikke kende den historie, så det 
vil jo være ret fint, at man kan fortælle 
den historie videre. På Island sælger 
de allerede aske fra askeskyen – vi 
kan sælge beton dele fra blok P foran 
brugsen eller souvenir butikkerne 
Alle // griner
AK// For hver gang jeg kommer herop 
er det som om der bliver mere og mere 
grønt – tænk om 200 år er der måske 
palmer – Blok P området er der sikkert 
også gode potentialer for noget grønt 
vækst, når skyggen af blok P først er 
væk 
Stephan// Jeg syntes vi tænker meget i 
sommer scenarie – store dele af tiden 
er det jo vinter – lav en central skøjte-
bane til om vinteren 
AK// Tuujuk området et boligområde 
– godt at der ikke skal være for meget 
trafik, så børnene kan lege ude, uden 
at man skal være bekymret  - men jeg 
syntes at parken bør ligge ved blok P 
området – det er her alle vil komme – 
tuujuk området er jo alligevel lidt fjern 
fra bymidte området 
Jerine// Et aktivitetscenter kunne være 
fedt at have i Blok P område – et sted, 
hvor der er værksteder, der er åbne 
for alle – der er et fedt sted nede ved 
industrivej, hvor unge mennesker kan 
lave forskellige ting – men det burde 

slet ikke ligge dernede – der burde 
ligge i centrum – 
Stephan// Et center, hvor der alle kan 
komme, hvor grønlandske kunstnere 
holder til, hvor der er åbent for alle – 
også turisterne, som kan komme og se 
hvordan de kunstværk de køber bliver 
til.
AK// Ja, også kunne de måske også 
købe kunsten her lidt billigere…
Alle// griner  
Evt. kunne de som også holder til 
huse i det hus også undervise eleverne 
fra skolerne i forskellige fag. På den 
måde vil vi kunne viderebringe noget 
af vores kultur videre – prøv bare at 
se, dem der laver nationaldragten – der 
er jo næsten ingen der kan lave den 
og alle vil have en – det er da synd at 
man ikke kan komme til at lære det 
her i byen – et mere åbent sted, hvor 
tingene indenfor kultur bliver mere 
synliggjort og bliver derved også mere 
inspirerende.  Et sted med gladfacade, 
så man ka se hvad folk laver og gå 
forbi. 
Vi skal skabe et sted med rigt kulturliv 
– et sted som tiltrækker folk til at 
komme til dette sted. Et sted med kon-
tinuitet – et sted for både iværksættere 
og etablerede – skab et miljø med liv, 
hvor alle kan mødes . 

// 
Jeg syntes det var et rigtig spændende 
møde og kan næsten ikke vente til at 
min generation og derunder begynder 
at vende hjem – hvis større dele af 
vores generation var sådan, som dem 
vi holdte møde med ville jeg mene at 

fremtiden for Nuuk ser lyst ud. Det 
var virkelig hyggeligt og sjovt, med en 
grad af alvor – vi havde alle et for-
hold til vores by og diskuterede vores 
by mest med de erfaringer vi har fra 
verden og i Nuuk. 


