
17 elever. 2 lærere. 5 dage. 1 studietur. Ingen wifi. 

Dette er beretningen om studieturen til Grønland, Kangerlussuaq, så læn dig tilbage, hent dine 

popcorn og spænd sikkerhedsselen. Det her er ikke charter. Det er ikke for sjov. Som bekendt er det 

en tradition på VG at tage på AT7-rejse tur til spændende destinationer overalt i verdenen. Men i år… 

var det endnu vildere!  

En lille flåde af de bedste, mest overlevelsesdygtige og nøje udvalgte VG-elever blev eksklusivt og 

for første gang i gymnasiets historie sendt ud i vildmarken på en tur, der krævede mod, form og ikke 

mindst viljestyrke. De 19 mennesker skulle tilbringe de næste 5 dage på et vandrehjem. De havde 

ingen anelse om, hvad der lå dem i vente, men iklædt 5 lag af tøj og vandrestøvler begav de sig ud i 

kulden (som viste sig ikke at være så kold alligevel) for at trampe på den metertykke sne (som viste 

sig slet ikke at eksistere). Humøret var højt, og hurtigt fik de få, veltrænede elever et meget intimt 

fællesskab, hvilket styrkede dem i de hårde situationer, de var udsat for, som for eksempel når deres 

bus kørte på så bumpende strækninger, at de blev kastet frem og tilbage og hvirvlet ind i hinanden. 

Hver dag var eleverne udsat for nye fysiske og mentale prøver, om det så gjaldt om at gå 20 kilometer 

rundt om en sø eller at udstå de fuldstændig uhyrligt dyre priser i det lokale supermarked. De måtte 

kæmpe for ikke at flippe ud over fortællinger om de grønlandske politikere eller manglen på wifi, 

men når de hårdt prøvede elever kom hjem til vandrehjemmet, kunne de trætte og mætte spille 

underlige spil, trivialquizzer eller styrke sig selv ved at se Barda genudsendelser på DR Ultra i 

fjernsynet. 

På trods af de manglende sociale medier, viste det sig, at eleverne fik sig en helt igennem fantastisk 

oplevelse. Programmet var hårdt, men i sidste ende var det alligevel det hele værd. Som en af de 

udvalgte, der var med på denne tur, kan jeg fortælle, at jeg aldrig nogensinde vil fortryde, at jeg tog til 

Grønland. Oplevelserne – en tur til indlandsisen, kaffemik hos Ninni, vandretur, moskusokser, besøg 

på bygdens skole, nordlystur med tilhørende grønlandsk kaffe, der viste sig at bestå af minimum 50% 

alkohol (og ja, her skulle man ellers tro, at VG-eleverne var på hjemmebane, men utroligt nok havde 

de mødt deres grønlandske overmænd) – alt dette, gav et fantastisk indblik i ikke bare Grønlands 

natur, men også kultur. Rejsen var vild, fantastisk og noget vi elever aldrig vil glemme.  

 

 

 
 


