Viatge cultural

Expedició Tunu: Groenlàndia, la costa est
Del 29 d’agost al 10 de setembre de 2020

Presentació
Els Ammassalimmiut de la costa est de Groenlàndia van formar part de l'últim grup inuit que va tenir
contacte amb l’«home blanc». Va passar quan l'explorador danès Gustav Holm els va localitzar en 1884.
Es tracta dels últims descendents directes de les cultures àrtiques Dorset i Thule.
El seu relatiu aïllament i forts vincles amb el passat han propiciat l'enorme manteniment de les seves
tradicions culturals i de supervivència: fins i tot el seu dialecte és arcaic comparat amb el de la major
part de la població groenlandesa. El nostre objectiu serà submergir-nos en aquesta cultura inuit única,
aprendre de la seva perícia i ser testimonis de primera mà de la seva adaptació al medi.
El nom de Tunu significa «la banda oposada, esquena, revers», ja que precisament la major
concentració humana es troba en l'altra part de l'illa, a la costa oest. Així doncs, aquesta regió
constitueix «l'altra cara de la vida, l'altra cara de Groenlàndia».
Mentre convisquem amb els inuit, aprendrem seus antiquíssims mètodes de caça i pesca, viatjarem en
vaixell, menjarem aliments tradicionals (foca, balena, halibut, mer, bacallà, etc.), visitarem poblacions
tradicionals mentre gaudim de les espectaculars vistes dels fiords, glaceres i icebergs d'aquesta
meravellosa regió groenlandesa. També tindrem la possibilitat d'observar foques, balenes (bàsicament
rorquals boreals i narvals), óssos polars i guineus àrtiques, a més de les majestuoses aurores boreals
que es poden veure sobretot a partir de principis de setembre.
Dates
Del 29 d’agost al 10 de setembre de 2020
Professor especialista
Francesc Bailón Trueba
Llicenciat en Antropologia Cultural, per la Universitat de Barcelona, escriptor i viatger polar. Des de 1997
es dedica a l’estudi i investigació del poble inuit, és col·laborador de National Geographic i guia cultural
de viatges a l’Àrtic.
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Preus
Preus per persona en habitació doble:
Per a un grup de 4 persones: 3.970 Euros
Per a un grup de 6 persones: 3.500 Euros
Per a un grup de 8 persones: 3.095 Euros
Suplement individual: 250 Euros
Assegurança de viatge: 75 Euros aproximadament
Taxes: 140 Euros aproximadament

Arqueonet

Els preus no inclouen els vols Barcelona-Reykjavík i
Reykjavík-Barcelona ni els trasllats de l’aeroport de
Reykjavík en aquests vols; tampoc inclouen les
possibles nits que es vulguin fer a Reykjavík. Tots
aquests serveis es poden contractar per lliure o bé,
si ho desitgeu, es poden contractar també a través
de l’agència de forma que se sumarien al preu final.

Agència gestora
X-plore
Grup màxim
8 persones
Serveis inclosos
 Vols Reykjavik - Kulusuk i Kulusuk – Reykjavik
 Trasllats de l’euipatge aeroport – Kulusuk i Kulusuk - aeroport
 Allotjament a casa d'hostes (habitació compartida) i en hostel amb habitacions dobles o triples
 Pensió completa a Groenlàndia excepte en Tasiilaq que serà en règim de mitja pensió (esmorzar i
dinar).
 Sopar amb família inuit
 Acompanyament durant tot el viatge del guia especialista d'Arqueonet: Professor Francesc Bailón
 Llibre “Los poetes del Ártico” del professor Francesc Bailón
 Xerrada prèvia a càrrec de l'especialista d'Arqueonet
 Xerrades temàtiques a càrrec de l'especialista d'Arqueonet realitzades durant el viatge
 Activitats esmentades en el programa
 Tallers esmentats en el programa
 Patrons de vaixell i/o caçadors locals
 Trajectes en vaixell
 Equipament àrtic de seguretat
 Telèfon per satèl·lit, Spot
 Permisos i entrades
 Kit de primers auxilis
Serveis no inclosos
 Vols Barcelona–Islàndia i Islàndia–Barcelona
 Taxes d'aeroport (140 Euros aprox)
 Despeses personals com begudes, entrades a museus, trucades telefòniques, etc.
 Assegurança de viatge
 Excés d'equipatge
 Vestimenta/equipament individual, motxilla, roba, etc.
 Qualsevol servei a Islàndia
 Trucades telefòniques per satèl·lit (2 € per minut)
 Viatge en helicòpter a la glacera Mitivagkat
 Exhibició a Kulusuk de la dansa del tambor
 Tour en vaixell al fiord Nagtivit
 Tots els serveis no especificats en l'apartat «inclòs»
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Aspectes a tenir en compte









En aquesta expedició no viatjarà cap cuiner, així que la preparació del menjar serà un treball d'equip,
que farem entre tots els membres del grup. Els dinars seran tipus pic-nic a causa de la falta
d'infraestructures en aquesta àrea; o també per les activitats que en aquell moment s'estiguin
realitzant. La dieta serà variada i barrejarà menjar europeu amb aliments locals, preparats pel grup.
El guia adaptarà el programa i activitats en funció del grup. Els participants obtindran material sobre
la cultura inuit i els Ammassalimmiut, els habitants de la costa est groenlandesa. Els experts
indígenes ens acompanyaran per mostrar-nos més sobre la manera de vida inuit, i ens donaran
explicacions durant les excursions i visites al museu, el cementiri i el mercat de peix. També hi ha la
possibilitat d'observar els inuit en activitats com la caça o la pesca tradicionals (no seran caces
organitzades per nosaltres, sinó les que ells estiguin duent a terme i que poden donar-se durant els
trajectes en vaixell).
L'ordre i el contingut de l'expedició poden variar. Adaptarem la ruta i el contingut en funció de les
condicions i opcions que se'ns ofereixin en cada moment.
En la nostra estada a les poblacions groenlandeses hi ha la possibilitat d'assistir a festes locals i
altres esdeveniments, tot i que sempre dependrà del moment i de la realització dels mateixos.
Durant l'expedició serà crucial la cooperació de tots els participants.
Encara que aprendrem molt sobre la vida tradicional dels inuit a través de fonts directes, cal tenir en
compte que la seva vida ha canviat molt. Ells no vesteixen de manera tradicional i també utilitzen la
tecnologia moderna. D'una forma o una altra viuen en un equilibri harmònic entre tradició i
modernitat.

Activitats a desenvolupar durant el viatge
Xerrades durant el viatge:
 Història de Kalaallit Nunaat, Groenlàndia
 Contaminació mediambiental i canvi climàtic. El futur dels inuit
 Contes i llegendes dels inuit al voltant del foc
 La religió dels inuit: entre el xamanisme i el cristianisme
 Minik. La història d'una esquimal que va perdre la seva identitat
 Els Ammassalimmiut, habitants de la costa est de Groenlàndia
 Relats d'expedicions àrtiques: la tragèdia de l'expedició de Sir John Franklin i la conquesta del Pol
Nord
Activitats i aprenentatges
 Jocs inuit tradicionals
 Aprendre de la història i cultura dels inuit a través de les pròpies gents o del guia i antropòleg
especialitzat en cultura inuit, Francesc Bailón
 Aprendre a navegar per l'Àrtic i a reconèixer els senyals de la natura
 Aprendre a preparar i cuinar els aliments locals
 Aprendre algunes paraules en Tunumiutut (el dialecte local) i en Kalaallisut (idioma oficial de
Groenlàndia)
 Observar els mètodes de caça i pesca tradicionals
 Observació d'aurores boreals
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Procediment de reserva
1. Un cop tingueu decidit a incorporar-vos al grup, ens envieu (el més aviat possible) un email amb el
títol de “Viatge Groenlàndia” amb les dades següents:
a. Dades de contacte (en cas que no les tinguem ja a Arqueonet)
b. Passaport escanejat
c. DNI escanejat
d. En cas que vulgueu que us reservem alguns dels serveis extres ens dieu quins i en quines
dates:
i. Vols Barcelona – Reykjavík i Reykjavík – Barcelona
ii. Hotel a Reykjavík
iii. Trasllats Aeroport – Hotel i Hotel Aeroport a Reykjavík (per als vols de Barcelona)
Recordeu que l’adreça de mail d’Arqueonet és: arqueonet@arqueonet.net
Si ho preferiu, veniu personalment a Arqueonet i nosaltres en prenem nota i escanegem els
documents.
2. Quan tinguem aquesta informació, l’agència us enviarà un pressupost complet (o factura proforma)
incloent-hi el preu de tots els serveis que hagueu volgut incloure. També s’inclourà un número de
compte corrent a on s’haurà de fer el primer ingrés corresponent al 40% de l’import.
3. Quaranta-cinc dies abans de la sortida s’haurà de fer el segon pagament corresponent al 60%
restant.
Programa detallat
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28/8/2020
VOL BARCELONA – REYKJAVIK (a càrrec de cada viatger)
Hi ha la possibilitat de sortir amb la companyia Wow Air (vol directe). Nit a Reykjavík. Vol i allotjament a
càrrec de cada viatger (no inclòs al preu del viatge). Si algú del grup val marxar abans d’aquest dia i
aprofitar per conèixer Reykjavík no hi ha problema. Serà imprescindible ser a la ciutat el dia 29 al matí
per agafar el vol cap a Groenlàndia.
29/8/2020
VOL REYKJAVIK – KULUSUK
Trobada amb el prof. Francesc Bailón per anar cap a Groenlàndia. Ens trobarem a l’aeroport per agafar
el vol cap a Kulusuk. Arribada a Kulusuk, població tradicional situada en una illa que porta el seu mateix
nom, recollida de l'equipatge i trasllat a la casa d'hostes. Tarda lliure per tenir una primera impressió i
contacte amb aquesta majestuosa regió groenlandesa i els seus habitants. Dinar i sopar cuinat per
nosaltres mateixos. Allotjament a casa d'hostes en habitacions compartides (sac de dormir).
30/8/2020
KULUSUK (KAP DAN) - SERMILIGAAQ
Últims preparatius i compres. Sortida en vaixell amb els Ammassalimmiut cap a la població de
Sermiligaaq, situada a 50 km de Kulusuk. Durant el trajecte, passarem per nombroses illes que són
punts estratègics per als propis inuit, en el seu habitual recerca d'aliments per a la seva subsistència.
Taller: durant el camí aprendrem a observar i comprendre sobre el terreny com orientar-se pel Àrtic i a
reconèixer els senyals d'aquesta naturalesa salvatge i imprevisible. Arribada a Sermiligaaq, un
assentament actiu i eficient per a la caça i la pesca tradicionals. Tarda lliure per visitar aquesta població
ancestral. Esmorzar i sopar preparats per nosaltres mateixos. Dinar pícnic en ruta. Allotjament en cases
dels inuit en habitacions compartides.
31/8/2020
SERMILIGAAQ - GLACIARS DEL KÂRALE Y KNUD RASMUSSEN - KUUMMIUT
Al matí, marxarem de Sermiligaaq en direcció a l'impressionant conjunt de glaceres de l'Kârale i Knud
Rasmussen, situats a 20 km de distància. Aquest és un dels llocs on podrem observar amb més claredat
el retrocés de les glaceres com a conseqüència de l'escalfament global del planeta. Continuarem el
nostre recorregut pel fiord Ikateq i visitarem una antiga base militar nord-americana Bluie 2,
abandonada el 1959. A la tarda, arribarem a la població tradicional de Kuummiut situada a 40 km de
Sermiligaaq. Esmorzar i sopar preparat per nosaltres mateixos. Dinar pícnic en ruta. Allotjament en casa
dels inuit en habitacions compartides.
1/9/2020
KUUMMIUT - QENERTIVARTIVIT - TASIILAQ
Després de l'esmorzar, matí lliure per visitar el poble de Kuummiut. Recomanem visitar la llotja i la
fàbrica de salaó, l'única factoria de peix del districte i on es processen la majoria de les captures
d'aquesta regió. A l'hora convinguda, continuarem la nostra navegació a través de l'impressionant fiord
de Ammassalik fins arribar a la població de Tasiilaq, situada a 40 km, capital de la regió de Tunu i per a
molts, la ciutat més bonica de Groenlàndia. Durant el recorregut farem una parada per visitar el poble
abandonat de Qenertivartivit, que es conserva tal com ho van deixar els seus habitants. Esmorzar
preparat per nosaltres. Dinar pícnic en ruta. Allotjament en hostel amb habitacions dobles o triples.
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2/9/2020
TASIILAQ
Al matí, visitarem la població de Tasiilaq. Primer anirem al museu local, que és un dels més importants i
visitats de Groenlàndia. Allà podrem veure una exposició sobre la història de la costa est del país que
inclou una mostra de màscares, escultures, fotos antigues, etc. A continuació visitarem el Potato House,
reconstrucció d'una casa tradicional groenlandesa de pedra i torba i anirem a Citadel, un edifici construït
el 1894 pel primer missioner danès, Rev. Rüttel i la seva dona. També veurem la casa dels missioners,
construïda en 1895 que va servir com a església, escola i hospital. Visitarem el Trade Manager's House,
edifici construït als anys 20, destruït en els anys 50 i reconstruït després. Va ser ocupat entre 1932 i
1933 per Knud Rasmussen (pare de la esquimologia), quan va venir a realitzar la pel·lícula Pals
Brudefærd. Farem una parada en camí per fer un pícnic i gaudir de les belles vistes d'aquesta població.
Allotjament i esmorzar a hostel amb habitacions dobles o triples.
3/9/2020
TASIILAQ
Dia lliure per passejar-se per la població de Tasiilaq i observar la vida diària dels seus habitants. Es
recomana la visita a Skaeven o Stunk que és la Casa de l'artesanat, un dels llocs més importants de
Groenlàndia per contemplar l'artesania tradicional inuit sobretot la fabricació de màscares i tupilaat.
Igualment recomanem visitar la Kalaaliaraq, la llotja del poble, on caçadors i pescadors porten les seves
captures diàries per després ser comprades pels habitants de Tasiilaq. A més, es pot visitar la casa de
Servei de la Filatèlia de Groenlàndia, creada el 1988 i amb molt prestigi a nivell internacional. Finalment,
aconsellem visitar l'església construïda en 1985 on en el seu interior podrem observar el sincretisme
religiós a què han arribat els inuit denominat, neo-cristianisme xamànic i en el qual es combinen l'art
tradicional groenlandès i el modern. Dinar tipus pícnic. Allotjament i esmorzar a hostel amb habitacions
dobles o triples.
4/9/2020
TASIILAQ
Dia de reserva per a condicions meteorològiques adverses o per mala mar. Després d'esmorzar tindrem
l'opció de fer una caminada per la Vall de les Flors, una excursió fàcil d'unes 3 hores de durada. Una
altra de les activitats que es poden fer és un viatge panoràmic en helicòpter (pagant un suplement a
part), que ens portarà a la part alta del cim de la glacera Mitivagkat, situat a 1.000 metres d'altura i des
d'on es pot observar l'impressionant paisatge de fiords, cadenes muntanyoses, glaceres i l'antiga capa
de gel groenlandesa que es troben en aquesta regió. No obstant això, l'opció que sempre recomanem és
un viatge en vaixell al fiord de Nagtivit (pagant un suplement a part), un lloc ple d'icebergs que
tenyeixen d'un blau intens la badia i situat a uns 50 km de Tasiilaq. Aquest fiord, és a més, un dels llocs
tradicionals de caça inuit. Igualment podrem observar el front glacial i l'impressionant Indlandsis, una
capa de gel que cobreix més del 80% del territori groenlandès i que és la segona major reserva de gel
del planeta. Si el temps i les condicions de la mar ho permeten, intentarem desembarcar per observar
més de prop aquesta imponent massa de gel. Dinar pícnic en ruta. Allotjament i esmorzar a hostel amb
habitacions dobles o triples.
5/9/2020
TASIILAQ - IKATEQ - FIORD DE JOHAN PETERSEN - TINITEQILAAQ
Avui realitzarem una de les rutes en vaixell més impressionants que es poden fer a Groenlàndia. Després
d'esmorzar, agafarem un vaixell per continuar el nostre recorregut pel magnífic fiord Kong Oscar i
després seguirem per l'impressionant fiord de Ammassalik. Farem una primera parada per visitar la
població fantasma de Ikateq, que va ser abandonada fa ja uns anys a causa de la seva ubicació remota i
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aïllada. Actualment, aquest poble situat a 13 km de Tasiilaq, és un refugi tradicional dels
Ammassalimmiut durant les seves expedicions de caça. Després continuarem la navegació cap al
meravellós fiord de Sermilik, una zona plena d'icebergs a la deriva i on hi ha la possibilitat d'albirar
balenes. Anirem recorrent la bonica costa que banya l'illa de Ammassalik i ens endinsarem en
l'impressionant fiord de Johan Petersen, on podrem contemplar un increïble cercle de glaceres que ens
deixarà amb la boca oberta. Finalment, a mitja tarda arribarem a la petita població tradicional de
Tiniteqilaaq i que significa «Illa unida al continent quan la marea està baixa». Sopar cuinat per nosaltres
mateixos. Dinar pícnic en ruta. Allotjament en refugi de muntanya dels inuit amb habitacions
compartides.
6/9/2020
TINITEQILAAQ - GLACIARS DEL MANISILERTARPIA, APUSERAJIK I MIDGAR TINITEQILAAQ
Al matí, agafarem el vaixell per navegar pel magnífic i imponent fiord de Sermilik i després de recórrer
uns 30 km arribarem fins als fronts glaceres del Manisilertarpia, Apuserajik i Midgar, que són els més
productius de la zona. Després de navegar per tota aquesta àrea, i observar els nombrosos icebergs que
naveguen a la deriva, alimentant de gels les aigües dels nombrosos fiords que hi ha en aquesta àrea, i
també de contemplar el paisatge majestuós d'aquesta regió, tornarem a Tiniteqilaaq. Avui farem un
taller: ens endinsarem en la cuina groenlandesa (la dieta inuit tradicional està considerada com una de
les més sanes i equilibrades del món) i aprendrem com es cuinen els aliments a l'estil indígena. Dinar
pícnic en ruta. Esmorzar i sopar cuinats per nosaltres mateixos. Allotjament a casa d'hostes amb
habitacions compartides.
7/9/2020
TINITEQILAAQ
Després d'esmorzar, anirem a una missa inuit, en la qual observarem una barreja de tradició i
modernitat religiosa que a ningú pot deixar indiferent. Després visitarem aquesta població de caçadors i
pescadors Ammassalimmiut, que sembla ancorada en el passat i on el temps no ens farà avançar sinó
retrocedir a una època on l'ésser humà estava en el seu estat més pur i res contaminat per la civilització
occidental. D'altra banda, aquesta regió és rica en capelines (ammassat, peix que dóna el seu nom a
aquest grup inuit i a la regió) i també truites àrtiques, per la qual cosa potser vegem algun inuit pescant
en aquestes aigües. Igualment, hi ha la possibilitat d'observar balenes des de la costa que acostumen a
arribar en grup a aquestes aigües fredes del fiord Sermilik. Farem una parada en camí per fer un pícnic i
mentre observarem la majestuositat de la natura groenlandesa. Tarda lliure per buscar la pau i el silenci
en un lloc immillorable. Esmorzar i sopar cuinats per nosaltres mateixos. Allotjament a casa d'hostes
amb habitacions compartides.
8/9/2020
TINITEQILAAQ - KULUSUK
Al matí i després d'esmorzar, deixarem Tiniteqilaaq i agafarem el vaixell per continuar el nostre viatge
cap al bonic fiord de Ikasartivaq que ens farà recordar que si no estem en la fi del món potser és el més
semblant. Seguirem la nostra navegació per l'impressionant fiord de Ammassalik i arribarem a la tarda a
la població tradicional de Kulusuk. Dinar pícnic en ruta. Sopar i esmorzar cuinats per nosaltres mateixos.
Allotjament a casa d'hostes amb habitacions compartides.
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9/9/2020
KULUSUK
Després d'esmorzar, farem una volta pel poble de Kulusuk, on els seus habitants segueixen vivint de la
caça i de la pesca, tradicionals. Visitarem l'escola, la llotja, el museu i l'església local. Acabarem la nostra
visita al cementiri per observar el ritual eponòmic i també el sincretisme religiós, entre xamanisme,
animisme i cristianisme, al qual han arribat els inuit. Igualment farem un taller: practicarem jocs
tradicionals dels inuit i aprendrem el Tordlut, l'element utilitzat antigament pels inuit per resoldre
conflictes en el si de la comunitat. Tarda lliure per passejar-se pels bonics voltants de l'illa de Kulusuk.
Opcionalment hi ha la possibilitat de veure una exhibició de caiac o la tradicional dansa del tambor
(pagant un suplement a part). Esmorzar, dinar i sopar preparats per nosaltres mateixos. Allotjament a
casa d'hostes amb habitacions compartides.
10/9/2020
VOL KULUSUK – REYKJAVIK
Després d'esmorzar, trasllat a l'aeroport i retorn a Reykjavík (Islàndia). La tornada a Barcelona serà a
càrrec de cada viatger i es podrà fer en qualsevol moment a partir de l’hora d’arribada. Tingueu en
compte agafar els vols de tornada amb suficient temps per a fer la connexió.
Nota: El programa variarà en funció del temps, les condicions de la mar, del gel a la deriva, la presència
d'animals i les decisions dels patrons/caçadors inuit en aquest moment.
Imatges
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Resum de llocs a visitar
Kulusuk
Població: 241 (2019)
L'illa de Kulusuk era, anteriorment, el lloc més poblat de la regió de Ammassalik, a causa de les bones
condicions per a la pesca i les oportunitats de caça. Kulusuk està situada en una petita illa rocosa entre
muntanyes escarpades i extensos fiords, i està gairebé sempre envoltada d'icebergs i un cristal·lí mar de
gel. El 1930, hi havia 165 persones a l'assentament de Kulusuk, en comparació amb les 112 de Tasiilaq.
A dia d'avui, els gairebé 300 habitants de Kulusuk el converteixen en el tercer assentament més gran de
la regió després de Kuummiut i Tasiilaq. L'economia principal en Kulusuk segueix sent la caça i la pesca.
A més, és un important enclavament de l'artesania local sobretot de la fabricació de tupilaat i màscares.
Sermiligaaq
Població: 223 (2019).
Sermiligaaq es troba a aproximadament 100 quilòmetres al nord de Tasiilaq, al bell Sermiligaaq Fjord.
Les petites i acolorides cases de fusta estan situades a la part sud d'una gran península a les terres
centrals de l'est de Groenlàndia. Sermiligaaq és un focus actiu i funcional per a la caça i la pesca. Les
aigües que envolten l'assentament són l'hàbitat del mer i la gallineta. Les preses es venen a la planta de
pesca d'Kuummiut. A la zona també es cacen, a més, diferents tipus de foques, narvals i óssos polars.
En el fons d'un enorme fiord es troben dos grans glaceres actius: el Knud Rasmussen i el Kârale. Les
aigües del Sermiligaaq Fjord estan acolorides pels sediments originats per l'activitat glacial, el que aporta
al fiord seu característic color blau lletós.
Kuummiut
Població: 258 habitants (2019)
És el segon assentament més gran de la regió d'Ammassalik i està situat a uns 40 quilòmetres al nord
de Tasiilaq, en les profunditats del fiord Ammassalik. Des de l'assentament es poden gaudir d'unes
increïbles vistes que van des del fiord fins a l'estret de Dinamarca. Kuummiut es va establir com una
estació de missions en 1915. En aquesta població es troba una fàbrica de salaó, l'única factoria de peix
del districte. El famós artista i professor de l'est de Groenlàndia Kârale Andreassen va néixer a
Kuummiut el 1890, així com el fill del líder espiritual inuit, el xaman Mitsivarniánga.
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La glacera de Kârale és una de les glaceres més importants del nord d'Kuummiut, i uneixen glaceres
de tot tipus de mides i característiques, així com incomptables pics que s'alcen sobre ells.
Tasiilaq - Ammassalik
Població: 2.063 habitants (2019)
Tasiilaq està considerada una de les ciutats més belles de Groenlàndia i envoltada de muntanyes
espigolades que bé podrien recordar als Alps suïssos. Es troba davant un dels fiords més bonics de
Groenlàndia, el Kong Oscar. Aquesta població té nombrosos atractius, com el seu museu, un dels més
importants de Groenlàndia i diverses cases colonials que tenen més de 100 anys. Sens dubte, es tracta
del lloc on pot observar-se amb més claredat l'equilibri harmònic entre el món tradicional i modern a què
han arribat els inuit.
Tiniteqilaaq
Població: 106 habitants (2019)
Llogaret tradicional groenlandès situat en un dels enclavaments més impressionants de Groenlàndia,
davant del majestuós fiord Sermilik i de les glaceres més grans de l'illa de Ammassalik.
Durant el nostre recorregut en vaixell, al llarg dels fiords de Sermiligaaq, Ammassalik i Sermilik, hi
ha localitzades 229 cases tradicionals de pedra i torba en ruïnes que estan repartides en 94
assentaments abandonats.
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