Januar 2018

NORDAFAR
Nordafar – social-, kultur- og industrihistoriske værdier
Forundersøgelse af Nordafar stationen og Færingehavnen i Grønland
Rapport - anbefaling og stillingtagen til stationens fremtid
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1.1 Introduktion
I perioden 26. maj – 17. juni 2017 blev der udført en feltundersøgelse i den nedlagte fiskeristation, A/S Nordafar i den indre Færingehavn. Derudover blev det færøske sygehus i den ydre Færingehavn registreret. Andre
mindre færøske fiskeristationer og skure i fjorden Kangerluarsoruseq blev besigtiget i forbindelse med stillingtagen til følgende skæbnebestemte scenarier med vægt på selve industrisamfundet Nordafar: bevaring,
delvis bevaring eller andet.

På feltarbejdet deltog konstruktør Helgi Johannesen og arkitekt Bárður Dam í Baianstovu, Den offentlige
institution for bygninger, anlæg og infrastruktur, Landsverk, museumsinspektør Erland Viberg Joensen, Færøernes nationalmuseum – Tjóðsavn Föroya (før Søvn Landsins, Færøernes Kulturarv), samt den stedkendte
informant, Max Cecil Weihe, direktør på Nordafar 1979-81. Feltarbejdet blev udført i tæt samarbejde med
Grønlands nationalmuseum, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu - NKA. Museumsinspektør Mikkel
Myrup foretog 3D-dokumentation af hele området og videooptagelser med fokus på kaj og havnefront, dvs.
eksteriør og interiør af stationens service- og produktionsanlæg. Tillige deltog museumsinspektør Hans
Harmsen (NKA) på feltarbejdet i dagene 1. og 2. juni.
Hovedformålet med feltarbejdet var at registrere alle stationens bygninger og anlæg. Dette med henblik
på at få et helhedsbillede af disses tilstand og en miljømæssig oversigt af området, samt med henblik på at få
social-, kultur- og ikke mindst industrihistorisk indsigt i det fiskeribaserede industrisamfund i Nordafar.
Målsætningen, som blev givet til denne feltundersøgelse, var følgende spørgsmål:
1. Historisk baggrund
2. Hvilke steder i Grønland er omfattet af spørgsmålet om stillingtagen til mulig bortskaffelse af bygningslevn, som stammer fra færøsk fiskeri og produktion i Grønland?
3. Museal fotoregistrering (3D) af, hvordan stationerne ser ud i dag
4. Hvordan er ejendomsforholdene i forbindelse med byningslevnene?
5. Hvordan er den bygningstekniske situation hos ejendommene?
6. Hvem har ansvar for ejendommene?
7. Hvori består den miljømæssige risiko af, at ejendommene forfalder?
8. Hvordan skal bevaringen af kulturarv i forbindelse med de færøske stationer organiseres, herunder vurdere, hvad bør bortskaffes?
9. Vurdering af omkostninger i forbindelse med bevaring og/eller bortskaffelse
De fleste af ovenstående punkter er blevet behandlet og forsøgsvis besvaret. Vedr. 2: der forestår endnu en
besigtigelse og registrering af en ca. 1.000 km lang kyststrækning med mindre færøske fiskeristationer, og
med færøsk deltagelse i fiskeri i grønlandsk farvand. Denne del af feltundersøgelsen forventes efter tidsplanen udført i 2018. Vedr. 3: museumsinspektør Mikkel Myrup, NKA, er i gang med efterbehandling af materiale
i indeværende vinter og foråret 2018. Vedr. 4 og 6: Klarlægning og fremlysning afventes af Pinngortitamut
Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik i Nuuk, departementet for natur og miljø.
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1.2 Faghistorisk indhold – vurderinger og iagttagelser
Nordafar-stationens bygningsmasse er i en dårlig forfatning. Bygningernes fysiske tilstand er overvejende
ringe. Faktisk værre end før antaget. Ved første blik under indsejlingen den 27. maj blev der fra søsiden stadfæstet en drastisk nedbrydning af flere af stationens bygninger. Ved at fremhæve det fine og et af de mest
velproportionerede og stærkt dimensionerede huse som eksempel, Fryseriet (frysehal), eller det nye frysehus, er gavlen ved at falde ud. Ligeledes foreholder det sig med en af bygningens facader. Situationen er
forværret inden for kort tid. Derfor bærer det faghistoriske indhold i rapporten præg af håbløshed og en nedtrykt udredning af spørgsmålet mht. bevaring af industriarv, medens det rent industrihistorisk forholder sig
anderledes, dog at bevaringsproblematikken af det i øvrigt særdeles vigtige industrisamfund overskygger det
fag- og industrihistoriske.

Færingehavnen, 50 km syd for Nuuk

Det skal understreges, at resultatet af den igangsatte forundersøgelse af færøske fiskeristationer og -anlæg i Grønland bærer præg af et ønske, fra grønlandske myndigheders side om oprydning af færøske efterladenskaber i Grønland, og særdeles på Nordafar. Med andre ord er der tale om, på den ene side politisk krav
om afklaring af et hedengangent udenlandsk ejet aktieselskab og virksomhedsaktivitets endeligt, og på den
anden side, fra et færøsk synspunkt vigtigt vidnesbyrd om færøsk erhvervshistorie i et andet land i sidste
halvdel af det 20. århundrede.
Det bør imidlertid tilføjes, at Nordafar ikke skal ses som et enkeltstående fænomen, men skal ses i en
større sammenhæng og i en historisk kontekst. Nordafar kategoriseres med andre industrielle tiltag som
kommerciel hvalfangst, minedrift og anden virksomhedsdrift i Arktis.i
Nordafar vækker følelser blandt færøske søfolk og fiskere, arbejdere og andet personel, som har opholdt
sig på stationen i længere som kortere tid.ii Holdningen synes at være den samme hos efterkommere, som
føler en tilknytning til stedet. Både den færøske forening i Nuuk, frimenigheden Epanezer og andre sammesteds, foretager jævnligt bådture til Nordafar. Anlæggets tilstand er faldet mange færinger for brystet, efter
at have fået kendskab til stedets forfald. Stationens umiddelbare kritiske fysiske tilstand har fået folk til enten
at reagere med afmagt eller mishag.
Så vidt følelser og nostalgi og en færøsk sindstilstand i en konkret-historisk virkelighed. Nordafar er ved
at falde fra hinanden – og i havet.
Følgende opfattelse, at Nordafar er af geopolitisk karakter mellem to selvstyrende samfund og nationer i
rigsfællesskabet, da er det fra en faghistorisk vinkel det rigtigste at pege sagligt på kulturminder af betydning
– dvs. om Nordafar har åbenlyse kulturværdier, som man bør tage hensyn til. Derfor er feltundersøgelsen, og
indsamlingen af data blevet gennemført i respekt for Grønland, for landets kulturmiljøer og med den hensigt
at sikre behandlingen af en potentiel kulturarv i Grønland med hensyntagen.iii
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På den anden side er Nordafar et håndgribeligt eksempel på intensivt færøsk fiskeri i tiden efter anden
verdenskrig. Nordafar blev etableret og eksisterede som forsyningsstation og produktionssamfund i tiden fra
1953 og frem til 1980erne. Aktieselskabet gik konkurs i 1989. Som indhandlingshavn var Nordafar ydermere
tegn på en kommerciel stordrift i Grønland. Der skabte man en merværdi og finansiering af den færøske velfærd i efterkrigstiden.

Fangsttal – torsk og rejer – færøsk fiskeri i Grønland 1945-89iv

Det færøske fiskeri i Grønland ophørte i 1980erne, og færinger optrådte ikke længere som aktører, dvs. som
redere og ejere af produktionsmidlerne i fiskerierhvervet i Grønland. Dog har færøske navigatører og maskinmestre taget del i fiskeriet i grønlandsk farvand frem til dagen i dag.
1.3 Kronologi og industrielle etaper – div. tematiske forhold
Stationen Nordafar, følgelig forstået som industriarv, er ikke af ældre dato. Derimod omfatter dens forhistorie tiden omkring 1926-27, da færøske fiskere for første gang kontinuerligt søgte fiskebankerne i grønlandsk
farvand, og skridt for skridt kom i kontakt og havde samvær med det grønlandske folk. Med andre ord ses de
grønlandske-færøske relationer at have sin begyndelse i samme tidsrum, da færinger i 1926 fik tilladelse til at
anvende Ravns Storø som station, og i 1927 også i Færingehavn, dvs. i den ældre og ydre Færingehavn.
De faglige termer som industrisamfund og industriarv skal kort uddybes for at sætte Nordafar-stationen
ind i den rette sammenhæng. Den industrielle revolution er en historisk betegnelse, som dateres tilbage til
ca. 1750, og fortsatte frem til ca. 1900 i Europa. Siden har den anden industrielle revolution fundet sted siden
1900 inden for særlig medicin, kommunikation, transport og fødevareforsyning, og har haft en afgørende
betydning for alles liv og hverdag.v Industrisamfundet i det 20. årh. har udviklet sig i accelererende og epokale
perioder, og processen ses at fortsætte ind i samtidssamfundet. Fiskeindustriens udvikling, og dermed Nordafar stationen, kan sættes ind i den anden industrielle revolution.
Hverken Grønland eller Færøerne er gennemindustrialiserede samfund, men i fiskeriindustrielt øjemed er
Nordafar interessant i en teknologisk-historisk kontekst i begge lande.
Industriarv, som indgår i hele verdenens kulturarv, er med til at udgøre grundlæggende bestanddele af
vores civilisation, og som gerne skal være med til at berige alle folkeslags kulturliv. Industriens kulturgenstande er ikke altid yndefulde i en håndværksmæssig og æstetisk forstand, men de er der. Og den industriarv,
som findes på Nordafar, i Grønland, og i et arktisk område, er fascinerende industrielt skrot, og er et vidnesbyrd om en driftig fortid. I dette indgår materielle, økonomiske, teknologiske, organisatoriske og politiske
forhold.
Maskinelt og andet udstyr, bygnings- og boligmasse m.v., som i dag er efterladenskaber på Nordafar, har
en alder på max. 70 år. Dermed er ikke sagt, at disse efterladenskaber ikke har nogen kulturværdi.
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Omkring 1954 – rejsegilde for det nye fryseanlæg og saltsiloen

Perioder, etaper og tempi
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1948-52: Samarbejde mellem A/L Utrustning i Ålesund og danske erhvervsinteresser om udbygningen af Færingehavn. Grønlands Industri og Handel A/S – Asgriko, fik koncessionen at drive en fiskeristation længere inde
i fjorden – på det sted, hvor Nordafar-stationen blev opført. Færinger indbudt i 1952 til forhandlingerne om et
fremtidigt samarbejde.
1949-51: Olieanlæg, lager og værksted, det norske velfærdshus, handel og administrationshus, smedje, lager,
saltlager, vaskeri og mandskabsbarakker opført.
1953: Det norsk-dansk-færøske aktieselskab Nordafar stiftet at forestå udbygningen og driften af den nye fiskerihavn.
1953-56: Saltsilo, frysehaller, fiskelager, mandskabsbarakker m.m. opført
1959: Filetfabrik monteres foreløbig i et skur. I Grønland foretog færinger de første forsøg med filetering af fisk
i stor stil.vi
1960: Filetfabrik og fiskemelsfabrik etableres.
1960: De danske ejere trækker sig ud af foretagendet. A/L Utrustning og det færøske andelsselskab, L/F Grønlandsfelagiðvii ejere af Nordafar.
1960-65: Effektivisering og modernisering. Elektricitetsværk opført. Produktionen af frosne fileter næsten firedobles fra 600 t i 1960 til 2.350 t i 1965.viii
Ca. 1970: Torskefiskeriet i Grønland aftagende.
1974: Produktionen på Nordafar på lavt blus. De norske ejere trækker sig ud af foretagendet. Færinger eneejere
af Nordafar.
1975: Fabrikken på Nordafar lukkes. Filetmaskiner demonteres, og sendes til Færøerne.ix
1976-77: Filetfabrikken ombygges til produktion af kogte og pillede rejer. Kortvarig rejeproduktion, men kører
i døgndrift i de to sæsoner.x
1978: Ingen produktion af torsk og rejer, men indhandling og indfrysning af skællaks og lakseørred. Stationen
åben som forsyningsstation.
Sidst i 1970erne: På fabrikken kører fem rejepillemaskiner i døgndrift.xi
1979-81: Nordafar for en stund største indhandlingshavn i Grønland.
1982: Mangel på råvarer.xii
1985: Stationen Nordafar lukkes.
1985-88: Vagtpersonale på stationen.
1989: Nordafar A/S under konkurs.
1990: A/S Handelsselskabet Færøernexiii i Nuuk købte Nordafar på tvangsauktion.

Sammenfatningsvis af ovenstående mosaiske industrihistoriske begivenheder på Nordafar, kendetegnes den
første periode af den underforståelige etableringsfase og tekniske udvikling frem til 1960.
I stationens anden fase kørte man med en stor og øget produktion frem til 1968. Se produktionstallene for
1961-1975. Direktøren på Nordafar, Svend Thulesen, udtalte sig således i 1965 om selskabets succes: ”Men vi
er her for at tjene penge, ikke af nogen som helst anden grund.”xiv
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Den sidste fase, de ca. sidste 17 år, fra 1968-85, viste sig med torskefiskeriets kollaps, og dermed dalende
produktionstal, faktorer som kvotareguleringer og EF-spørgsmålet først i 1970erne m.m. at være en direkte
nedsmeltning af Nordafar.
År
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

Tons
823
1.608
2.136
1.729
2.350
3.035
2.752
2.155

År
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Tons
803
416
752
805
?
c.450
c.480

Produktion af fiskefilet på Nordafar 1961-75
Iflg. Rolf Guttesen 1980, 16.

Nordafar-stationen var fuldt operationel frem til 1974, dvs. i tyve år. I tiden, der fulgte, var indhandling af
råvarer meget svingende – og følgelig med meget svingende produktion af flækket og saltet torsk, torskefilet
i blok, stenbiderrogn, laks, fjeldørred og rejer med op- og nedture frem til den endelige lukning i 1985.
1.4 Miljø og mennesker – fabrik – bolig og fritid – service
I tiden fra ca. 1950-60 var Nordafar et norsk, dansk og færøsk industriforetagende og forsyningsstation i
Grønland. I en henved 15-årig periode frem til 1974 var stationen norsk og færøsk ejet, og frem til tvangsauktionen 1989 ejet af andelsselskabet L/F Grønlandsfelagið, hjemmehørende i Tórshavn. Dermed var der aldrig
grønlandske ejere i foretagendet, og selv om grønlandske fiskere – lokale og fra fjerntliggende bygder, og
bådejere solgte deres fangst til Nordafar, og grønlandske arbejdere var ansatte på fabrikken, var Nordafar et
sæsonbestemt samfund, som kørte parallelt med det grønlandske samfund. Produktionen startede op om
foråret, og lukkede igen om efteråret. Stationen var bemandet med vagtpersonale om vinteren.
Nordafar var en international fiskerihavn. I de vestgrønlandske fiskebanker opererede færøske og norske
lineskibe, portugisiske både af typen dory med deres moderskibe og trawlere fra Frankrig, Storbritannien,
Island, Vesttyskland, Spanien, Polen, Sovjetunionen og Østtyskland. Hæktrawlfiskeri beroede på store fartøjer med stor tonnage og maskinkraft. De forskellige søfartsnationer gjorde brug af Nordafar-stationens faciliteter. Skibe søgte ly, foretog reparationer, oplagrede eller solgte fangsten, provianterede, medens besætninger fik vasket tøj og klæder, fandt hvile og underholdning i det norske velfærdshus og i det færøske sømandshjem. Nordafar var et sted, hvor flere folkefærd fandt samvær.
Som fysisk samfund kan Nordafar deles op i hvert fald fire dele/kvarterer:
I.
II.
III.
IV.

Fremstilling og service og lager langs havnefronten, grænsende op mod II.
Handel, administration og barak- og boliger for ledelse og fastansat personale i stationens midte
Barakboliger for m/k arbejdere i det bagerst liggende område
Komfort, rekreation og trosliv i det bagerst liggende område og yderområde
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Nordafar set fra nord, før opførelsen af det store fryseanlæg og saltsiloen i 54. (Føroya fornminnissavn 4231F16816)

Der var bevægelse mellem de fire områder. Der var både kirkeligt missionsarbejde, oplysende arbejde og
underholdning, samtidig som arbejdsdagene gerne var lange på kajen og havnefronten og i servicefagene.
Nordafar var, om end ikke et klassisk eksempel på et patriarkalsk og topstyret industrisamfund, så dannede ovennævnte I-II-III og IV en helhed. Disse fire dele dannede samfundet Nordafar.
Vedr. I.:
Filetfabrik, fiskemelsfabrik, saltsilo, div. lagre, nautisk værksted, tømmerværksted, trawlværksted, mekanisk
smedje, smedje og elektricitetsværk og bedding dannede tilsammen stationens fremstillings- og servicefunktioner.
Vedr. II:
Stationens hovedkvarter og administration, Himmelbjerget, var ledelsens arbejdssted. I nyere tid udgjorde
direktøren, bogholderen – direktørens betroede medarbejder, den tekniske leder og/eller smedemesteren og
fabrikschefen stationens ledelse. I bygningen var også en butik. I en større nærliggende, nu nedbrændt barak,
kaldet Millionærbarakken, samt Politibarakken, som i dag står som ruin, husede flere af stationens fastansatte
personale.
Vedr. III:
De præfabrikerede barakker husede de ufaglærte arbejdere i 2-4 per. /vær., velfærdshus, samt sømandshjemmet som langt det største beboelseshus i området.
Vedr. IV:
På sømandshjemmet Lívd var der i sæsonen gerne en præst, dog ikke i nyere tid – foruden sømandshjemmets
bestyrer, som også var missionær. I sømandshjemmet var et stort industrikøkken og spisesal, og fungerede
som et værested. Ligeledes det norske velfærdshus, som altid havde en bestyrer. Af andre faciliteter og tilbud
havde dette hus, cafeteria, læsesal, biograf, og til dels også teaterforestillinger. Det moderne vaskeri med
brusefaciliteter og sauna var et aktiv for trivsel på stationen.
I fjorden Kangerluarsoruseq var der desuden det store, og endnu eksisterende olielager, Polaroil, og i den
ydre Færingehavn var sygehus med læge og sygeplejerske, men dog ikke i nyere tid, kystradiostation og kontrollør med politimyndighed, m.m.
På Nordafar-stationen var de følgende sociale grupper med en ledelse i spidsen, nogle funktionærer, et mellemlag af håndværkere og teknikere, og et stort tal af ufaglærte arbejdere. Endvidere besad enkelte fastansatte flere funktioner, så som at være nattevagt/havnebetjent og ’kommunefoged’. Den mangeårige bogholder deltog eksempelvis også i div. håndværkersjak.
Selv om stationen havde et socialt hierarki, havde den samtidig også en flad struktur.
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1.5 Stationens huse og bygninger – oversigt og gennemgang. Struktur og funktion
For at vende tilbage til forundersøgelsens feltarbejde, så blev der i dagene 28-30. maj 2017 foretaget en inspektion og gennemgang, hovedsagelig af de bygninger som indgik i og havde været vitale service- og produktionsfunktioner. Den første dag med kyndig indføring af Max Cecil Weihe.xv
Grundet stationens størrelse og omfang bør det stadfæstes, at Nordafar som fiskeindustrielt anlæg ikke
har sin lige hverken i Grønland eller på Færøerne. På intet tidspunkt har der siden industriens spæde indførelse i de to respektive lande været et så stort og omfattende kompleks af fiskeindustri som Nordafar. Derfor
indtager Nordafar en førerposition, hvad angår dets unikke udtryk og specifikke struktur, og med dets mangeartede funktioner.
Huse og bygninger
Iflg. oversigtskort på side 16
Nr.

Navn

For- og gøremål - aktivitet

Eksteriør og udtryk

Interiør og inventar

1

Velfærdshuset

Værested og trivsel

Træhus. Rimelig god stand

2

Vaskeri/badehus

Tøjvask/personlig hygiejne

Træhus. Rimelig god stand

3
4

WC
Bedding

Ikke bevaret
Beddingsvogn/spil bevaret

5
6
7
8

Kontor
Himmelbjerget
Handel
Frysehus (ældre)
/lager

WC
Reparation/vedligehold
af både (+Nordafar-både)
Bogholderi, udbetaling m.m.
Administration og beboelse
Butik med disk og hylder
Tømmer-/materialelager,
nautisk værksted, frysehaller,
lejlighed, kantine m.m.

Raseret. muligvis 1 stk.
’vægmaleri’
Enkelte maskiner/udstyr
Tørreskab, sauna
Ikke bevaret
—

Mindre specialopgaver, eks.
vedligehold af kajanlæg m.m.
Mekanisk værksted

Jernblik
Nedstyrtningsfare
Træhus. Rimelig god stand

Træhus. Rimelig god stand
Træhus. Rimelig god stand
Træhus. Rimelig god stand
Træhus. Facade i rimelig
god stand. Tag løsrevet
Står delvis på betonsøjler
Nedstyrtningsfare

9

Ildsmedje

10

Smedje

11

Elektricitetsværk
ældre

Energi og kraftværk

Bygning af beton

12

Kajanlæg

Både- og skibstrafik

13
14

Kajkontor
Fiskemelsfabrik
ca. ⅔ af bygningen

Opsyn
Fremstilling

Tømmer
Meget dårlig forfatning,
mestendels afmonteret.
Bolværk, planker o.a.
transporteret og bevaret
ude på en lille ø tæt ved
stationen
Træskur. yndigt
Aluminium
Forfaldent, nedbrydning
begyndt

Elektricitetsværk
nyere

Energi og kraftværk

15

Lager

Opbevaring

Stål
Rodney-hal rund barak
(Nissenhut)

16

Modtagehal
kølerum
Filetfabrik

Indvejning og opbevaring af
utilvirket fisk m.v.
Fremstilling

Træhus
Nedstyrtningsfare
Træhus
Nedstyrtningsfare

17

og

Samlet kulturhistorisk værdi
1
2
—
3

Raseret
Raseret
Raseret
Funktionstømt
Store vandskader
Frysehallernes
maskineri, kompressorer storslået
Gulv sunket ned af grund
Esse, enkelte værktøjer
Drejebænk,
presse søjleboremaskine,
Saks til rundjern
Håndværktøj m.m. er
ikke bevaret
Mindre motorer
1 motor (af hvalfanger)
Reservedele på hylderne
—

3
3
3
2

Raseret
’Ovn’ (oliefyr), kværn og
tragt
Mellem hus nr. 14 og nr.
17: Transportbånd og
kværn
El-tavler bevarede
Emballage Faroe Seafood
Skrammel og ragelse
Efterladt båd
Enkelte Nordafar-kasser,
emballage m.v.
Funktionstømt
1 stk. pladefryser
Stempelklokke, mindre
vægte.

2
2

4

1
3

4

0

2
1

0
0
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18

Frysehus (nyere)

Frysehaller (1-5)
Trawlværksted og kaffestue
på loftet

Træhus
Nedstyrtningsfare

19
a-b

Lagerskure

Opbevaring

20

Saltsilo

Opbevaring

21
22
23
24

Krane
Olietanke
Vinterbolig
Millionærbarakken
Politibarakken
’Grønlænderhus’
’Grønlænderhus’
Røde barakker

—
Opbevaring
Beboelse
Beboelse

Stål
Rodney-hal runde barakker
(Nissenhut)
Jernblik
Grund af beton
Trækonstruktion
Nedbrydning begyndt
Ikke bevarede
Intakte
Træhus, sammenbyggede
Nedbrændt, grunden står

Sømandshjemmet
Gule barakker

25
26
27
28
a-d
29
30
a-d
31
a-c
32
33

Fabrikschefens kontor:
enkelte
dokumenter,
timesedler, labels m.v.xvi
Tomt
Loftetage: emballage,
maskinelt udstyr og div.
reservedele
Kompressorrum
med
svalegang. Maskinelt udstyr imponerende
Skrammel og ragelse

2

4
1

Transportbånd velbevarede
Saltmål m.m.
Ca. 50-100 t salt
—
—
Raseret
—

2

—
Raseret
—
Raseret

—
2
—
2

Beboelse og rekreation
Beboelse

Nedbrændt, grunden står
Træhus. Rimelig god stand
Ikke bevaret
Træhuse. Delvis í rimelig
god stand
Zink og tømmer
Træhuse 3 af 4 bevarede

Raseret
Raserede

2
1

Grønne barakker

Beboelse

Træhuse 1 af 3 bevaret

Raseret

1

Vandreservoir
Jernbane

Forsyning
Transport

Dæmninger, beton og sten
Delvist bevaret

—
—

2
1

Beboelse og arrest
Beboelse
Beboelse
Beboelse

—
1
1
—

Bemærkning. Ovennævnte bygninger og anlægs samlede bevaringsværdi er en vurdering af eksteriør og udtryk og interiør og inventar sammenlagt, dvs. et betragtet helhedsbillede, bedømt efter følgende skala: 0-1
lav, 2-3 middel og 4-5 høj.
Som industriarv i en arktisk nation, og ses bort fra stationens nedtrykte aktuelle tilstand, bør man understrege
dets værdi i sig selv som et vildt klondike fra en ikke så fjern fortid. Grimt industrielt forfald kan på samme tid
også være smukt nedsunket kulturgods.
1.6 Den løse industriarv. Maskinelt udstyr, genstande og arkivalier
Nordafar-stationens bevarede maskinelle udstyr, arbejdsredskaber, historiske genstande m.m. er pauvert.
Med vurderingen af Nordafar-stationens kulturhistoriske værdi som industrisamfund, fremhæves de enkelte
elementer, som skønnes bevaringsværdige, nemlig disse:
•
•
•
•
•

Nr. 5 Kontor, nr. 6 Himmelbjerget og nr. 7 Handel. De tre sammenbyggede huse troner majestætisk
for enden af stationens eneste gade. Bevaringsværdien er udelukkende dets udvendige udtryk.
Nr. 8 Frysehuset (det ældre). Kun frysehallernes maskineri og storslåede kompressorrum.
Nr. 10 Smedje, pga. dets spor af håndværksmæssig syssel og gøremål.
Nr. 11 Elektricitetsværk (det ældre) pga. dets tekniske udstyr.
Nr. 18 Frysehus (nyere). Kun frysehallernes maskineri og imponerende kompressorrum med svalegang.

På stationen ligger arkivalier og flyder i opløste hobe i flere huse og bygninger. Her er intet at hente. Derimod
har Nunatta Allagaateqarfia, landsarkivet i Nuuk, indsamlet dokumenter og arkivalier fra Nordafar, og registreret disse. På landsarkivet i Tórshavn, Føroya Landskjalasavn, findes arkivalier, dækkende hele perioden,
samt ældre arkivalier vedr. færøsk fiskeri i Grønland.
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Af andre arkiver bør der også være relevant arkivmateriale i både Norge og Danmark. Yderligere findes
mundtligt kildemateriale foretaget af færøske og grønlandske specialestuderende.xvii
Således som Nordafar-stationen står i dag med dens fysiske størrelse, omfang og udtryk, er der tale om
et industrielt monument, som er ved at falde fra hinanden. Samtidig er der tale om et industrisamfund, som
der bør forskes i, og som bør dokumenteres. Der er her tale om en omfattende materiel masse, som er i færd
med at nedbrydes, medens Nordafar-stationen i hvert fald er af en historisk og mental vigtighed.
Med andre ord er den faste industriarv på Nordafar ved at gå tabt, medens den løse industriarv vedrørende
Nordafar i form af skriftligt og mundtligt materiale er bedre stillet.xviii

Kompressorer til fryseanlægget, 1953

Samme kompressorer juni 2017

1.7 Taksonomi og tilstand. Fysiske omgivelser og mentale størrelser mht. industriel kulturarv
Når industri betegnes som industriarv, opfatter TICCIH – The International Committee for the Conservation
of Industrial Heritage i charteret,’ Nizhny Tagil Charter for Industrial Heritage’ (2003), at industriarv: “… consists of the remains of industrial culture which are of historical, technological, social, architectural or scientific
value. These remains consist of buildings and machinery, workshops, mills and factories, mines and sites for processing and refining, warehouses and stores, places where energy is generated, transmitted and used, transport
and all its infrastructure, as well as places used for social activities related to industry such as housing, religious
worship or education.” xix
I en anden definition er industriarv “… industriområder og –bygninger, primært relateret til produktionslinjer,
hvor 'områder' dog ikke er begrænset til kun at omfatte produktionsvirksomheder. Også faciliterende bygningsanlæg, arbejderboliger m.m. indgår, hvor de er en del af et større anlæg…” xx
Med henvisning til en i en anden sammenhæng skitseret taksonomi om industriarv generelt set,xxi så befinder Nordafar sig, her omskrevet, i et fysisk rum, hvor der har været en virksomhedskultur. Nordafar har en
geografisk beliggenhed, hvor der har været et arbejdsliv. Nordafar har en arkitektur/byggeskik, og der har
været socialt liv og fritid. Nordafar har været en del af en infrastruktur og logistik med bosættelse, evt. konflikter, traditioner og mennesker af begge køn. Der har været en produktion og en omkringliggende verden.
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Nordafar har haft en organisation og et marked, der var processer og fremstilling med lokale relationer, handel og specialarbejde med nationale relationer, og et produkt, som var knyttet til internationale relationer.
I det førnævnte charter er der opstillet kriterier/værdier for enhver industriarv. I 5. Del. I, som vedrører
vedligeholdelse og bevaring, henvises der til, at industriel kulturarv afhænger af bevarelsen af en funktionel
integritet, og i et industriområde bør man sigte mod at fastholde denne i videst muligt omfang. Værdien og
ægtheden af et industriområde, kan være stærkt reduceret, hvis maskiner eller komponenter er fjernet, eller
hvis tilknyttede elementer, som indgår i området, er ødelagt.xxii
Dette er præcis situationen på Nordafar-stationen i dag.

Fryseanlæg under opførelse 1954

1.8 Scenarier: Bevaring – delvis bevaring – bortskaffelse
Da maskinelt udstyr, andet udstyr og inventar er fjernet og stærkt reduceret, og stationens aktuelle tilstand
er af så ødelæggende og udslettende karakter, er det for sent at istandsætte, reparere eller restaurere stationens fysiske sammenhæng og helhed.
Der er derfor nødvendigt at opstille, hvilke muligheder, der må være for Nordafar-stationen i fremtiden.
Bevaring. Det er underforstået i det ovenstående, at der ikke er grundlag for at bevare stationen i sin helhed.
Dertil er de fleste huse og bygninger i en alt for dårlig forfatning. Set ud fra i hvert fald museale interesser, så
er genanvendelse af et samfund som Nordafar ønskelig, gerne med nye funktioner, så som turisme, kursusvirksomhed og kulturelt virke, så som museum, udstilling og formidling af og på stedet, m.v. I så henseende
er det umådelig svært at se et bæredygtigt potentiale i stationen. Dette begrundes med stationens fysisk
kritiske tilstand, en generel funktionstømt station, samt stationens beliggenhed i ubebygget område, langt
fra det beboede samfund. Siden midt i 1980erne har ingen vist synderlig interesse for Nordafar. Nordafar er
blevet udsat for hærværk, for vejr og vind, har været ubeboet i årtier, og stationen er ikke blevet vedligeholdt.
En bevaringsplan synes udelukket.
Delvis bevaring. I ovenstående blev nr. 5 Kontor, nr. 6 Himmelbjerget og nr. 7 Handel, et delelement i nr. 8
Frysehuset (det ældre), nr. 10 Smedje, nr. 11 Elektricitetsværk (det ældre), samt et delelement i nr. 18 Frysehus (nyere), vurderet at være bevaringsværdige dele af stationen. Skulle disse bevares, repræsenterer de alligevel kun en lille andel af helheden.
Det skønnes, at en bevaringsplan af disse ikke giver nævneværdig mening.
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Afmontering, nedrivning og bortskaffelse. Det foreslås derfor, at alle stationens huse, udhuse, barakker og
bygninger af tømmer o.a. materiale af ikke-beton afmonteres ned til støbt fundament, og bortskaffes. Ved
at bevare de støbte fundamenter af beton, iberegnet gulve af beton, samt de kompressorrum i nr. 7 og nr. 18,
giver et helhedsbillede af stationens struktur, og vil efterlade Nordafar som et fortidsminde fra nyere tid, indtil naturen igen vil tage over det forbigående industrisamfunds kulturlevn.
1.9 Anbefaling. Forskning af industrisamfundet Nordafar og grønlandske-færøske relationer
Uanset hvad der måtte ske med Nordafar-stationens videre skæbne, bør der igangsættes en afdækning af et
hidtil forsømt forskningsemne, nemlig de to landes nyere histories sammenfald. Der bør etableres et samarbejde om forskning i grønlandske-færøske relationer i tiden 1945 og frem til i dag. Dette begrundes med, at
der er et behov for at kortlægge og dokumentere Grønlands og Færøernes fælleshistorie videnskabeligt. I
efterkrigstiden forstærkedes de to vestnordiske folk i tiltagende grad. Frem til lukningen af Nordafar i
1980’erne var der tæt kontakt mellem grønlændere og færinger. Dette bundede stort set i de færøske interesser i Grønland. I dag er der en fortsat kontakt mellem grønlandske og færøske fiskere, samt at der er et
ikke ubetydeligt antal færinger bosiddende i Grønland.
Yderligere begrundes iværksættelsen af et grønlandsk-færøsk forskningssamarbejde med, at projektet
tilbage i 1993, ’Færøske-grønlandske relationer 1906-1939’ mangler en indlysende opfølgning og en fortsættelse af emnet i form af indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Projektets formål var
dengang at undersøge og indsamle materiale i Grønland og Færøerne om færøske aktiviteter i Grønland, og
de kontakter, der var mellem grønlændere og færinger frem til anden verdenskrig. Dette er absolut også vedkommende i det samme årh. sidste halvdel.
På forespørgsel om, hvordan den særlige kulturarv, som færinger og grønlændere historisk er fælles om i
Grønland, skal organiseres videre hen – heri er social-, kultur- og industrihistorie relevante faglige områder,
bør der fra offentlig side rejses finansielle midler, og dermed at skabe rammer for videnskabeligt samarbejde
mellem de to landes nationalmuseer, landsarkiver og universiteter, om indsamling og bearbejdning af arkivmateriale, indsamling fra informanter af mundligt materiale, formidling og udstilling, samt det vigtigste, at i
hvert fald to ph.d.-stipendiater får mulighed for faglig fordybelse i emnet. Nordafar ville være et af flere omdrejningspunkter, idet stationen i hele sit vælde i en årrække havde det største saltlager, den største frysekapacitet og –lager, og største kajanlæg i Grønland, samt omfattende serviceydelser, en sæsonbestemt bosættelse og indkvartering og tilmed landets en gang mest moderne mekaniske værksted.
Ovennævnte falder ikke langt fra teksten i samarbejdsaftalen af 28. april 2016 mellem Naalakkersuisut og
Føroya landsstýri om udvikling og gensidigt samarbejde. I aftalen vil gennemførelse af samarbejdsflader realiseres med konkrete prioriteringer, og i aftalen omtales bl.a. at man vil opnå videns- og erfaringsdeling mellem landene og skabe nye samarbejdsrelationer inden for erhvervsudvikling, turisme, miljø og energi, undervisning og forskning, samt fiskeri.xxiii
Museums- og universitetsfolk ved grønlandske og færøske institutioner har før samarbejdet omkring de
tre vestnordiske landes fælleshistorie, dvs. Grønland, Island og Færøerne, og med deltagelse af norske og
danske forskere i ’Netværk for samarbejde omkring dokumentation, historieskrivning og formidling af de
vestnordiske landes fælleshistorie – VNH’.xxiv
Her anbefales som sagt i hvert fald offentlig finansiering af to stipendiater, én i hvert land med hhv. indskrivning som ph.d.-studerende ved Ilisimatusarfik i Nuuk og ved Fróðskaparsetur Føroya i Tórshavn. Vurderet pr. stipendiat ca. kr. 1,7 mio. ifl. vejledende 2016-eksempel fra det færøske forskningsråd xxv - 2 x 1,7 mio.
kr. = 3,4 mio. kr.
Dermed kan der skabes grundlag for både forskeruddannelse og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft,
et grønlandsk og et færøsk historiesyn i projektet om de to landes relationer, og faglige synspunkter fra to
kommende forskere om samme. Arkiverne og museerne i de to lande bør som sektorforskningsinstitutioner
indgå med deres arkivalier, samlinger og ekspertise, medens selve vejledningen vil foregå på universiteterne
Ilisimatusarfik og Fróðskaparsetur Føroya.
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1.10 Færøske fiskeristationer i Grønland, Færingehavn og Nordafar, tilstand og anbefaling

Nordafar juni 2017

Nordafar
Set ud fra et arkitektonisk synspunkt er Nordafar et fint eksempel på en industriel ”Newtown”, en fuldt
funktionsdygtig by bygget op fra grunden på kort tid. Anlægget består, langs den 250 meter lange brygge
af fabriksanlæg, fryseanlæg, saltdepot, elværk, smedjer m.v., længere inde af handel, kontor, vaskeri, rekreation, sømandshjem og boligbarakker. Anlægget er bygget fra 1949 til engang i midten af 60’erne. Alt er
bygget til at være effektivt til formålet, og var hurtigt at opføre, da produktion er det primære formål og
sommeren forholdsvis kort.

Nordafar 1956
Kilde: Teir tóku land, bind 3, Jógvan Arge, ill. Anker Eli Petersen

Nordafar 1963
Kilde: Teir tóku land, bind 6, Jógvan Arge, ill. Anker Eli Petersen
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Nordafar fuldt udbygget i 60’erne
Kilde: Teir tóku land, bind 7, Jógvan Arge, ill. Anker Eli Petersen

Opgaven
Landsverks opgave under feltarbejdet i Indre og Ydre Færingehavn, Nordafar stationen og det gamle hospital, var i hovedtræk var at registrere samtlige tilbageværende bygninger og anlæg, bortset fra det norske
Velfærdshus. Dette blev gjort ved hjælp af foto- og videoregistrering, samt opmåling og skitsering. Stilling
blev taget til hver enkelt bygnings tilstand. Endvidere blev bygninger og anlæg fotoregistrerede fra luften
med droner, hvilket Grønlands Nationalmuseum stod for.
De bygninger og anlæg registreringen omfattede, er bygninger markeret med gult på kortet på side 16,
samt den grønne bygning 29, som er Sømandshjemmet, tilhørende den færøske sømandsmission. I alt 28
bygninger, samt hospitalet i Ydre Færingehavn. Olietanke, bedding, master, jernbane, 3 vandreservoirer og
en del uspecificeret skrammel blev ligeledes registreret.
De røde bygninger og anlæg er statslig/grønlandsk ejendom. Bygninger markerede med gråt, er bortfjernede eller nedbrændte.
Styregruppens målsætning siger bl.a.:
- Hvordan er den bygningstekniske situation hos ejendommene?
- Hvori består den miljømæssige risiko af, at ejendommene forfalder?
- Hvordan skal bevaringen af kulturarv i forbindelse med de færøske stationer organiseres, herunder
vurdere, hvad bør bortskaffes.
- Vurdering af omkostninger i forbindelse med bevaring og/eller bortskaffelse.
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Kilde: Google Earth

Miljøpåvirkning
Bådtrafik og sikkerhed
Den umiddelbare miljøpåvirkning eller risiko består i bygningers og anlægs stærke, tiltagende forfald.
Dele af bryggen og hele fronten (kort side 16) er ved at falde i havet, og er derfor en potentiel risiko for
bådtrafikken i området, idet tømmer driver ud i sejlrenden til stor fare for små, hurtigtgående både og joller.
Personsikkerhed
Bryggen er stærkt forfalden og det er derfor forbundet med fare at bevæge sig rundt i området. Der er risiko
for at bryggen giver efter for en persons vægt. Bygningernes tage og facader er særdeles faldefærdige, hvilket udgør en stor fare for mennesker, der befinder sig omkring og navnlig i bygningerne. Da samtlige ruder i
anlægget er knuste, ligger der en stor del større og mindre glasstykker spredt ud over hele området, til fare
for alle, der ved et uheld sætter sig, lægger sig eller falder. Især børn, der jævnligt er med på de mange udflugter i området, er udsatte.
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Forurenende materialer
Der er ingen umiddelbar fare for forurening af området med olie eller gasser, idet alle anlæg og tanke er
tømt for væsker. Forureningen består snarere i byggematerialer, som eternitplader, der kan indeholde asbest, glasuldisolering, der på længere sigt vil fyge ud i området, bly- og kobberledninger, kloak- og vandledninger, m.v.

Nordafar set fra bakketoppen Krakkemuten, juni 2017

Byggeteknisk situation
Anlægget langs bryggen består af fabriksanlæg, fryseanlæg, saltdepot, elværk, smedjer m.v., længere inde
af handel, kontor, underhold, sømandshjem og boligbarakker. Boligbarakkerne, Vaskeriet og Himmelbjerget er bygget som typisk norsk elementbyggeri i tømmer, med rand- eller punktfundamenter i beton. Ingen
af disse bygninger er tilsyneladende bygget for at stå i lang tid. Det gamle og det nye frysehus og saltsiloen
er dog bygget mere traditionelt, og det nye frysehus fra 1954 i en solid og gedigen byggestil. De fleste bygninger er træbygninger, bortset fra underdelen på saltsiloen, dele af elværket, der er støbt i beton og 3 halvcirkulære lagerhaller i stål.
Ejerforhold, bygninger og anlæg
Det grønlandske hjemmestyre, Departementet for Natur og Miljø har påtaget sig opgaven at klargøre ejerforholdene i forbindelse med bygninger og anlæg i Ydre- og Indre Færingehavn. Før vi ved mere om de undersøgelser støtter vi os til kortet på næste side, hvor en historisk vurdering af ejerforholdene er skitseret.
Hvad angår Ydre Færingehavn, er det oplyst at ansvaret for det gamle hospital fra 1935 er færøsk, hvorimod
andre bygninger og anlæg er grønlandsk ejendom.
Andre fiskeristationer og fiskerhytter blev ikke registrerede på denne ekspedition, som udelukkende koncentrerede sig om Ydre- og Indre Færingehavn.

Ankomst til Ydre Færingehavn
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Ejendomsforholdene i forbindelse med bygningslevnene

Kilde: Teir tóku land, bind 7, Jógvan Arge, ill. Anker Eli Petersen - Farvelægning og tekst: Andras Mortensen
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Tilstand
Hele anlægget er i stærkt forfald pga. af inaktivitet og manglende vedligehold igennem 25 – 30 år. Store
dele af bryggen er for år tilbage afmonteret og flyttet til et nærliggende skær. Resten af bryggen er i opløsning og de fleste huse er ved at falde sammen, siderne forvitrer, og facaderne falder i havet. Selve betonen
er ligeledes forvitret og i saltsiloen er betonydervæggene blevet ustabile. Samtlige ruder i bygningerne er
knust, hvilket dels gør at vinden får frit spil med at suge tagpladerne af, og samtidig medfører at bygningerne bliver fyldt med sne om vinteren. Når sneen smelter går der råd i bygningerne.
Sammenligning af billeder fra lagmandens besøg i 2016, og fra registreringen i 2017 viser en markant tilbagegang i bygningernes tilstand, hvilket siger os at forfaldet er tiltagende.
De følgende sider består af udvalgte billeder og optegninger i plan og snit af samtlige bygninger i forbindelse med registreringen, overordnet materialebeskrivelse, samt en vurdering af bygningernes tilstand i en
skala fra 1 – 3, hvor 1 er god og 3 er saneringsmoden.
Forklaring:
• God stand
• I forfald
• Saneringsmoden

1
2
3

Lyngen dækker efterladte genstande, som denne regnemaskine, der snart går i ét med naturen
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Bygning 2. Vaskeri og Badehus

Indgangsparti

Indgangsparti

Vand- og olietanke

Vaskeri – industrimaskinerne står endnu

Strygerum
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Bygning 2. Vaskeri og Badehus

Bruserum

Fyrrum

Tørrerum

WC

Fyrrum, loft, vægge og gulv er beton

Badstue

Omklædningsrum

Tagkonstruktion – i fin stand

Fundament, delvis lav kælder til depot
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Bygning 2. Vaskeri og Badehus

PLAN

TVÆRSNIT
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Bygning 2. Vaskeri og Badehus, bygningsbeskrivelse
Type:
Byggeår:

Étplans bygning
1951

Ydervægge:
Indervægge:
Tag:
Fundament:
El installationer:

150mm tømmerkonstruktion, isoleret
120mm tømmerkonstruktion, isoleret
Tjærepap på brædder
Randfundament, beton
Elradiatorer, belysning, m.m.
Ledninger ligger synlige langs indervægge
Fyrrum med tanke til opvarmning af sauna, bruserum, tørrerum, m.m.
Vand og kloakrør
Rør ligger synlige langs indervægge og lofter

VVS-installationer:

Typisk snit i elementbyggeri på stedet

Tilstand: 2
Bygningen er i forfald. Ingen intakte ruder.
Tag, ydervægge, indervægge og fundamenter er intakte. Ydervægsbeklædning stærkt forvitret.

NORDAFAR 21

Anlæg 4. Bedding

Bedding

Skinner og beton, trælager til bryggen forvitret

Skinner med vogn til bådene

Randfundamenter, skinner og skrammel

NORDAFAR 22

Anlæg 4. Bedding

PLAN

Anlæg 4. Bedding, beskrivelse
Konstruktion:
Andet:

Stålskinner til bådtræk oven på randfundamenter, beton
Tømmerlager til bryggen og udrangerede ståldele

Tilstand: 3
Anlægget er saneringsmodent
Skinnerne bør afmontere og andet stål- og tømmer fjernes
Fundamenterne kan blive stående

NORDAFAR 23

Bygning 5. Kontor (hovedkontor for Nordafar)

Kontoret er den lave bygning til højre

Reception

Kontor

Brandskab og eltavle

Arkiv

NORDAFAR 24

Bygning 5. Kontor (hovedkontor for Nordafar)

PLAN
NORDAFAR 25

Bygning 5. Kontor (hovedkontor for Nordafar)

TVÆRSNIT

Type:
Byggeår:

Étplans bygning
1955

Ydervægge:
Indervægge:

150mm tømmerkonstruktion, isoleret
120mm tømmerkonstruktion, isoleret
Brandskab med gulv, loft og vægge i beton, med brandsikker dør.
Sinusplader, zink eller stål på brædder
Randfundament, beton
Elradiatorer, belysning, m.m.
Ledninger ligger synlige langs indervægge
Ingen

Tag:
Fundament:
El installationer:
VVS-installationer:

Tilstand: 3
Bygningen er i forfald. Ingen intakte ruder.
Tag, ydervægge og indervægge er i forfald. Ydervægsbeklædning forvitret.

NORDAFAR 26

Bygning 6. Himmelbjerget (butik og lejligheder)

Himmelbjerget i 3. etager – derfor navnet

Ingen ruder intakte - smukke proportioner

Indgang til trapperum

Butik

Stuen på 2. sal (sovesal den første uge)

Stuen på 3. sal

Trapperum

Kammer på 3. sal

Gang 2. sal

Ydervægskonstruktion
NORDAFAR 27

Bygning 6. Himmelbjerget (butik og lejligheder)

PLAN

NORDAFAR 28

Bygning 6. Himmelbjerget (butik og lejligheder)

TVÆRSNIT

Type:
Byggeår:

3 etages bygning
1949

Ydervægge:
Indervægge:
Tag:
Fundament:
El installationer:

150mm tømmerkonstruktion, stokhusbyggeri
100mm tømmerkonstruktion
Tjærepap på brædder
Randfundament, beton
Elradiatorer, belysning, m.m.
Ledninger ligger synlige langs indervægge – delvis i blyrør
Vand og kloakrør
Vandrør ligger synlige langs indervægge og lofter

VVS-installationer:

Tilstand: 3
Bygningen er i forfald. Ingen intakte ruder.
Tag, ydervægge og indervægge er i forfald. Ydervægsbeklædning forvitret.
NORDAFAR 29

Bygning 7. Handel

Handelens (butikkens) lager er i nærmeste ende

Handelslager

Ingen isolering eller beklædning indvendig

Lagerhylder

Ydervæg i opløsning

NORDAFAR 30

Bygning 7. Handel

PLAN

TVÆRSNIT

NORDAFAR 31

Bygning 7. Handel
Type:
Byggeår:

Étplans bygning
1951

Ydervægge:
Indervægge:
Tag:
Fundament:
El installationer:

150mm tømmerkonstruktion, bræddebeklædt
100mm tømmerkonstruktion
Tjærepap på brædder
Randfundament, beton
Elradiatorer, belysning, m.m.
Ledninger ligger synlige langs indervægge
Ingen

VVS-installationer:

Tilstand: 3
Bygningen er i forfald. Ingen intakte ruder.
Tag, ydervægge og indervægge er i forfald. Ydervægsbeklædning forvitret.

NORDAFAR 32

Bygning 8. Frysehus og lager

Front mod bryggen

Fryserum

Grundhuset med sidebygninger på hver side

Materialelageret mod Main Street

Forskel på ebbe og flod er 3 meter

NORDAFAR 33

Bygning 8. Frysehus og lager

Materialelager 1. sal

Lejlighed på 2. sal

Materialelager 2. sal – taget er fløjet af

Yderside af lejlighed

Installationsgang til fryseri

Kompressorer til fryseri

Materialelager - disk

Modtagehal, oprindelig filétfabrik

Materialelager 2. sal

Forvitrede søjler

NORDAFAR 34

Bygning 8. Frysehus og lager

PLAN 1. sal

NORDAFAR 35

Bygning 8. Frysehus og lager

PLAN 2. sal

NORDAFAR 36

Bygning 8. Frysehus og lager

TVÆRSNIT

Type:
Byggeår:

2 etages bygning
1952-53

Ydervægge:
Indervægge:
Tag:
Fundament:
Fundament modtagehal:
El installationer:

200mm tømmerkonstruktion, bræddebeklædt
100mm tømmerkonstruktion
Sinusplader, zink eller stål på brædder
Randfundament, beton
Beton- og tømmersøjler
Elradiatorer, belysning, m.m.
Ledninger ligger synlige langs indervægge – delvis i blyrør
Vand og kloakrør
Vandrør ligger synlige langs indervægge og lofter

VVS-installationer:

Tilstand: 3
Bygningen er i forfald. Ingen intakte ruder.
Taget er for en stor del blæst af.
Ydervægge og indervægge er i forfald. Ydervægsbeklædning forvitret.

NORDAFAR 37

Bygning 9. Ildsmedje

Ildsmedjen kan falde sammen når som helst

Enkel trækonstruktion beklædt med alu sinusplader

Forfald

l

Ildsmedjen står endnu

Fundament og dæk i opløsning

NORDAFAR 38

Bygning 9. Ildsmedje

PLAN og TVÆRSNIT

Type:
Byggeår:

Étplans bygning
1950

Ydervægge:
Indervægge:
Tag:
Fundament:
Dæk:
El installationer:

Tømmerkonstruktion, aluminium sinusbeklædning
Ingen
Sinusplader, stål
Randfundament, beton
Beton
Belysning, strøm til maskiner m.v.
Ledninger ligger synlige langs indervægge
Ingen

VVS-installationer:

Tilstand: 3
Bygningen er i forfald. Ingen intakte ruder.
Tag, ydervægge, indervægge og dæk i stærkt forfald.
Fundament og betondæk bølger op ned, pga. de markante skift mellem hård frost og tøvejr.

NORDAFAR 39

Bygning 10. Smedje

Smedjen danner væg til hovedstrøget, ”Main Street”

Tagets tjærepap er næsten helt væk

Maskiner og værktøj er delvis intakt

Værktøjsrum

Ydervægge er beton i denne del, hvor dreljebænken står

NORDAFAR 40

Bygning 10. Smedje

PLAN 1. sal og loft

NORDAFAR 41

Bygning 10. Smedje

TVÆRSNIT, 1. sal og loft

Type:
Byggeår:

Étplans bygning, med delvis loft
1949

Ydervægge, længen mod øst:
Ydervægge, mod elværk:
Indervægge:
Tag:
Fundament:
Dæk:
El installationer:

150mm tømmerkonstruktion, bræddebeklædt
200mm Beton
Tømmerkonstruktion
Tjærepap på brædder
Beton
Beton
Belysning, strøm til maskiner m.v.
Ledninger ligger synlige langs vægge
Ingen

VVS-installationer:

Tilstand: 3
Bygningen er i forfald. Ingen intakte ruder.
Tag og indervægge i stærkt forfald.

NORDAFAR 42

Bygning 11. Elværk, (ældre elværk)

Det gamle elværk, beton

Sammenbinding mellem ældre og nyere elværk

Motor fra udrangeret hvalfangerbåd

Mellembygning, lager

Ældre dieselmotorer

Det gamle elværk i beton, med gavl i røde mursten

NORDAFAR 43

Bygning 11. Elværk, (ældre elværk)

PLAN

TVÆRSNIT

NORDAFAR 44

Bygning 11. Elværk, (ældre elværk)

Type:
Byggeår:

Étplans bygning, med delvis loft
1953

Ydervægge:
Indervægge:
Tag:
Fundament:
Dæk:
El installationer:

200mm Beton
200mm Beton
Sinusplader, stål
Beton
Beton
Belysning, forbindelse ud til anlæg
Ledninger ligger synlige langs vægge
Ingen

VVS-installationer:

Tilstand: 3
Bygningen er i forfald. Ingen intakte ruder.
Tag i stærkt forfald.

NORDAFAR 45

Anlæg 12. Kajanlæg

Bryggen er i opløsning

Betonen er i opløsning, særlig i bunden

Saltsiloens brygge

Bryggen falder i havet sammen med dens udstyr

Bryggen set fra syd mod nord. Lagerskur b til venstre

NORDAFAR 46

Anlæg 12. Kajanlæg

Hovedgaden «Main Street», Smedje, Lager, Ildsmedje og Himmelbjerget

Kajanlægget er delvis faldet i havet

Kajanlæg ved Lagerskure og Saltsilo

Betonsøjler under bygning 8 i opløsning

Den store plads mellem Smedje, Elværk og Lagerhal

NORDAFAR 47

Anlæg 12. Kajanlæg

Sammenligning af dronefoto og oversigtskort viser hvor stor en del af kajanlægget ikke længere eksisterer

NORDAFAR 48

Kilde: Google Earth

Type:
Byggeår:

Kajanlæg

Konstruktion:
Fundament:
Dæk:
El installationer:
VVS-installationer:

Betonfundamenter, tømmerstokke, egeplanker
Beton
Egeplanker
Ledninger ligger under bryggen
Sporadiske vandledninger

Tilstand: 3
Det meste af kajanlægget er blevet afmonteret og flyttet til nærmeste ø eller skær
Resten af kajanlægget er i stærkt forfald. Træværket er råddent og falder i havet. Betonfundamenter, betonsøjler og
tømmerkonstruktion er stærkt forvitret.
Det er forbundet med fare at bevæge sig på kajanlægget!

NORDAFAR 49

Bygning 13. Kajkontor

Kajkontoret centralt placeret

Ydersiden i stærkt forfald

Kajkontoret er ét rum

Opklosset med paller

NORDAFAR 50

Bygning 13. Kajkontor

PLAN og TVÆRSNIT

Type:
Byggeår:

Skur

Ydervægge:
Indervægge:
Tag:
Fundament:
Dæk:
El installationer:

150mm tømmer, isoleret
Ingen
Tjærepap på brædder
Paller
Tømmer
Belysning, el radiatorer
Ledninger ligger synlige langs vægge
Ingen

VVS-installationer:

Tilstand: 3
Bygningen er i forfald. Ingen intakte ruder.

NORDAFAR 51

Bygning 14. Fiskemelfabrik (med elværk i melfabrikkens nordlige ende)

Det gamle elværk til højre, det nye elværk indenfor garageporten

Elværk i nordlig ende

Dieselmotorer producerede el til fabriksanlæggene

Motorerne kan blive stående

Løse genstande, rør og lignende, afmonteres

NORDAFAR 52

Bygning 14. Fiskemelfabrik (med elværk i melfabrikkens nordlige ende)

Elværket er i højre side, resten er melfabrik.

Ovnen er hjertet i fabrikken

Transportbånd til ovnen

Konstrruktionen er primært stål med alu beklædning

Sneglen fører skidtfisken op til tragten til forbrænding

NORDAFAR 53

Bygning 14. Fiskemelfabrik (med elværk i melfabrikkens nordlige ende)

PLAN

TVÆRSNIT

NORDAFAR 54

Bygning 14. Fiskemelfabrik (med elværk i melfabrikkens nordlige ende)

Type:
Byggeår:

Ét plans bygning
Omkring 1960

Ydervægge:
Indervægge:
Tag:
Fundament:
Dæk:
El installationer:

Stålkonstruktion beklædt meg aluplader, sinus. Uisoleret
Stålkonstruktion beklædt meg aluzink, sinus. Isoleret
Stålkonstruktion beklædt med sinusplader, aluminium
Randfundament, beton
Beton
Belysning, strøm til anlæg m.m.
Ledninger ligger synlige langs indervægge
Ingen

VVS-installationer:

Tilstand: 3
Bygning og anlæg er i stærkt forfald.
Dele af tag og sider er blæst af.
Melbrændeovnen kan bestå.

NORDAFAR 55

Bygning 15. Lager

Efterladenskaber fra fiskeskibe mellem Lager og Fiskemelfabrik

Lager tæret

Front i dårlig stand

En båd er efterladt i lagerhallen

Større kran efterladt

NORDAFAR 56

Bygning 15. Lager

PLAN og TVÆRSNIT

Type:
Byggeår:

Skur

Ydervægge:
Indervægge:
Tag:
Fundament:
Dæk:
El installationer:

Stålkonstruktion beklædt med stålplader, sinus. Uisoleret
Ingen

VVS-installationer:

Beton
Beton
Belysning
Ledninger ligger synlige langs vægge
Ingen

Tilstand: 3
Bygningen er forfaldet.

NORDAFAR 57

Bygning 16 og 17. Modtagehal, kølerum og filétfabrik

Filétfabrik til venstre, modtagehal i midten, kølerum mod højre. Alt i kraftigt forfald.

Modtagehal til fisk

Kølehal, hvor fisken blev opbevaret før filetering

Kølehallens loft

De karakteristiske Nordafar-kasser

NORDAFAR 58

Bygning 16 og 17. Modtagehal, kølerum og filétfabrik

Filétfabrikken er et virvar af konstruktioner og vandrør

Fabrikkens produktionsmaskiner er fjernet

Forfaldet er massivt

Tagkonstruktionen har givet efter

NORDAFAR 59

Bygning 16 og 17. Modtagehal, kølerum og filétfabrik

PLAN

TVÆRSNIT i 16 Modtagehal og Kølehal

NORDAFAR 60

Bygning 16 og 17. Modtagehal, kølerum og filétfabrik

TVÆRSNIT i 17 Filétfabrik

Type:
Byggeår:
Ydervægge:
Indervægge:
Tag:
Fundament:
Dæk:
El installationer:
VVS-installationer:

Ét plans fabriksbygning i 3 hovesektioner. Brugt som modtagehal, kølehal, filétfabrik
og rejefabrik.
1956 - 63
Tømmerkonstruktion, isoleret og beklædt med eternitplader
Udvendig liggende træbeklædning
Tømmerkonstruktion, isoleret og beklædt med eternitplader
Tømmerkonstruktion, beklædt med aluminiumsplader, sinus
Beton
Beton
Belysning, strøm til produktion
Ledninger ligger synlige langs vægge og lofter
Vand til produktion, kloak til toiletter m.v.

Tilstand: 3
Bygningen er stærkt forfalden. Dele af bygningen er faldet i havet.
Bygningen er farlig at bevæge sig rundt i.
Plademateriale, eternit er sandsynligvis iblandet asbest. Prøver er taget, skal sendes til undersøgelse hos DTI.

NORDAFAR 61

Bygning 18. Fryseri, trawlloft m.m.

Fryseri er i de 2 nederste etager. Trawloftet på loftet. Alt i kraftigt forfald.

I fryseriet kommer dagslys ind gennem ydervæggen.

Fronten mod bryggen. Farligt område.

Fryseri i to etager

Der er 5 fryserier side om side

NORDAFAR 62

Bygning 18. Fryseri, trawlloft m.m.

Broen til loftet er faldet ned. Ydervæggen krænger ud på grund af råd, forårsaget af smeltet sne der fyger ind

Tagkonstruktion bygget til at holde

Trawlloft

8 x 12 tommer bærende konstruktioner

Taget er sunket sammen. Farligt område

NORDAFAR 63

Bygning 18. Fryseri, trawlloft m.m.

Kompressorer til fryserierne

Forfaldet kan synes ganske smukt

Kompressorer linet op bag fryserierne

Inspektionsgang

Særlig farligt område mod havet

NORDAFAR 64

Bygning 18. Fryseri, trawlloft m.m.

PLAN 1. sal

NORDAFAR 65

Bygning 18. Fryseri, trawlloft m.m.

PLAN 2. sal

NORDAFAR 66

Bygning 18. Fryseri, trawlloft m.m.

PLAN 3. sal

NORDAFAR 67

Bygning 18. Fryseri, trawlloft m.m.

TVÆRSNIT

Type:
Byggeår:

Tømmerbygning i 2½ etage, 5 fryserum i 2 etager, loftet lager og trawlloft.
1954

Ydervægge:

250mm tømmer, isoleret og beklædt med brædder
Udvendig liggende træbeklædning
Tømmerkonstruktion, isoleret og beklædt med eternitplader
Fryserum særlig kraftigt isoleret
Tømmerkonstruktion, beklædt med aluminiumsplader, sinus
Beton
Beton
Belysning, strøm til vifter og andet udstyr
Ledninger ligger synlige langs vægge og lofter
Vand og kloak til toiletter m.v.
Kompressorer og vifter til fryserum

Indervægge:
Tag:
Fundament:
Dæk:
El installationer:
VVS-installationer:
Udstyr:

Tilstand: 3
Bygningen er stærkt forfalden. Dele af bygningen er faldet i havet. Hele fronten mod bryggen er faldet sammen.
Bygningen er farlig at bevæge sig rundt i. Bygningen er ligeledes farlig at bevæge sig rundt om. Farlig for bådtrafik.

NORDAFAR 68

Bygning 19 a. Lager

Lagerhal a og b er placerede mellem Fryseanlægget og Saltsiloen

Uindrettet

Uisoleret

Efterladte gasflasker og tønder

Gaffeltruck og andre efterladenskaber

NORDAFAR 69

Bygning 19 a. Lager

PLAN og TVÆRSNIT

Type:
Byggeår:

Skur

Ydervægge:
Indervægge:
Tag:
Fundament:
Dæk:
El installationer:

Stålkonstruktion beklædt med stålplader, sinus. Uisoleret
Ingen

VVS-installationer:

Beton
Beton
Belysning
Ledninger ligger synlige langs vægge
Ingen

Tilstand: 3
Bygningen er i forfald.
Bygningen er fyldt med efterladenskaber, så som en gammeltruck, gasflasker m.m.

NORDAFAR 70

Bygning 19 b. Lager

Skuret er ved at falde sammen

Ydersiden i stærkt forfald

Isoleret og bekædt med eternit. Muligvis asbest

Wiretromle

Indvendig isoleret, revlet og klædt med eternit (asbest)

NORDAFAR 71

Bygning 19 b. Lager

PLAN og TVÆRSNIT

Type:
Byggeår:

Skur

Ydervægge:

Stålkonstruktion beklædt med stålplader, sinus. Isoleret og klædt med eternit, muligvis indeholdende asbest

Indervægge:
Tag:
Fundament:
Dæk:
El installationer:

Ingen

VVS-installationer:

Beton
Beton
Belysning
Ledninger ligger synlige langs vægge
Ingen

Tilstand: 3
Bygningen er i stærkt forfald.
Bygningen er fyldt med efterladenskaber.

NORDAFAR 72

Bygning 20. Saltsilo

Saltsiloen har et 3 meter højt fundament, der virker som saltdepot

Båse i højre og venstre side

Taget er i dårlig stand

Saltsække langs den sydlige side

Hejsekran i loftet

NORDAFAR 73

Bygning 20. Saltsilo

Rummet er storslået

Løberusten vidner om en forvitret armering

Der er efterladt mange tons salt

Konstruktionen har det ikke godt

NORDAFAR 74

Bygning 20. Saltsilo

PLAN

NORDAFAR 75

Bygning 20. Saltsilo

TVÆRSNIT

Type:
Byggeår:
Ydervægge nederste 3m:
Ydervægge fra 3m:
Indervægge (båse):
Tag:
Fundament:
Dæk:
El installationer:
VVS-installationer:
Udstyr:

Silo eller hal med fundament og båse i beton. Er med sine godt 12 meter, anlæggets
højeste bygning.
1954
250mm beton
250mm tømmer, uisoleret, brædder beklædt med aluminum
250mm beton
250mm tømmer, uisoleret, brædder beklædt med aluminum
Beton
Beton
Belysning, strøm til hejsekran o.a. udstyr
Ledninger ligger synlige langs vægge og lofter
Hejsekran og skovl

Tilstand: 3
Bygningen er stærkt forfalden. Det høje fundament buler stærkt ud på vestsiden, med fare for at falde sammen.
Betonen er tæret og armeringen rusten pga. påvirkningen fra saltet.

NORDAFAR 76

Anlæg 22. Olietanke

11 stk større og mindre olietanke. Alle er tømt for olie og udgør således ingen miljømæssig fare

Til højre funderet på betonfundament…

…til venstre på en tømmerkonstruktion

Tankene er fæstnede med wire

NORDAFAR 77

Anlæg 22. Olietanke

PLAN og OPSTALT

Type:
Byggeår:

Oliedepot
1949

Konstruktion:
Indervægge:
Tag:
Fundament:
Dæk:
El installationer:
VVS-installationer:

Stålkonstruktion holdt fast med bolte i bunden og wirer i toppen

Beton eller tømmerkonstruktion
Beton
ingen
Ingen

Tilstand: 2
Anlægget er i forfald

NORDAFAR 78

Bygning 23. Vinterboliger

Vinterboligerne er bygget som et dobbelthus, beregnet til 2 familier

Placeringen er lidt udenfor produktionsområdet

Indervægge klædt med eternit og tapetserede

Delvis sammenfaldet

Brandvæg mod nabo bygget op i gasbetonblokke

NORDAFAR 79

Bygning 23. Vinterboliger

Taget er fløjet væk

Indgang til bolig

Oliefyr og kedel

Køkken

Forfaldet er massivt

NORDAFAR 80

Bygning 23. Vinterboliger

PLAN kælder

PLAN 1. sal

NORDAFAR 81

Bygning 23. Vinterboliger

TVÆRSNIT

Ydervæg 1. sal

Type:
Byggeår:
Ydervægge:
Indervægge:
Indervægge i kælder:
Tag:
Fundament:
Dæk mellem etager:
El installationer:
VVS-installationer:
Udstyr:

Olietank syd for vinterboliger

Étplans dobbelthus, på højt kælderfundament - elementbyggeri
1960??
Se illustration
Tømmerkonstruktion, isoleret og beklædt med eternit- og internitplader
Gasbeton
Tømmerkonstruktion, beklædt med brædder og tjærepap
Gasbeton
Tømmerkonstruktion
Belysning, elradiatorer, strømstik m.v.
Ledninger ligger synlige langs vægge og lofter
Vand og kloak til toiletter m.v.
Oliefyr, vandtank i kælder. Olietank udendørs.

Tilstand: 3
Bygningen er stærkt forfalden. Dele af bygningerne er faldet ned.

NORDAFAR 82

Bygning 24 - 25. Millionær- og Politibarakken

Politi- og Millionærbarakkerne gik til i en ildebrand

Kun betonfundamenterne består

Fundamentet optager forskelle i terræn

For enden i kælderen var en detention

I modsatte ende et vandreservoir
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Bygning 24 - 25. Millionær- og Politibarakken

PLAN

Type:
Byggeår:
Indervægge i kælder:
Fundament:

Nedbrændt dobbelthus – kun fundamentet består
1960??
Gasbeton
Beton

Udstyr:

Dele af bygningernes vandreservoir, udført i gasbeton eller glasfiber, er intakte.

Tilstand: 3
Kun fundament og enkelte vægge består

NORDAFAR 84

Bygning 26. Grønlændingehus

Grønlændingehuset er den mindste, endnu eksisterende barak

Fundamentet består af enkelte sten

Fordelingsgang til 4 værelser og lokum

Værelse til 2 personer

El og VVS

Indbyggede skabe
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Bygning 26. Grønlændingehus

PLAN

Type:
Byggeår:
Ydervægge:
Indervægge:
Fundament:
El:
VVS:

4-værelses hytte, bygget på stedet. Ikke elementbyggeri.
1954 - 58
150mm tømmervægge beklædt med 1 på 2 brædder
100mm tømmervægge
Punktfundamenter, sten og beton
Lys og stikkontakter
Vand

Tilstand: 3

NORDAFAR 86

Bygning 28 a, Rød barak (a – d)

Indgangsparti – fælles septiktank til 28 a – d synlig i sneen

Typisk 2 personers kammer

Træk og slip, samt 2 vaske er standard

Taget har givet efter for råd og sneens vægt

Solid konstruktion holder trædækket på plads
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Bygning 28 a, Rød barak (a – d)

PLAN

TVÆRSNIT

NORDAFAR 88

Bygning 28 a, Rød barak (a – d)
Type:
Byggeår:

Étplans boligbarak til omkring 12 personer – præfabrikerede elementer
1954 - 58

Ydervægge:
Indervægge:
Gulv:
Tag:
Fundament:
El installationer:

150mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
120mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
Tømmerkonstruktion
Tjærepap på brædder
Punktfundament, beton
Varmtvandsbeholder, elradiatorer, belysning, stikkontakter, m.m.
Ledninger ligger synlige langs indervægge
Varmtvandsbeholder, vand og kloakrør til toilet og håndvaske
Rør ligger synlige langs indervægge og lofter

VVS-installationer:

Typisk snit i elementbyggeri på stedet

Tilstand: 3
Bygningen er i stærkt forfald. Ingen intakte ruder.
Taget er delvis ødelagt, ydervægge og indervægge er intakte. Ydervægsbeklædning stærkt forvitret.
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Bygning 28 b, Rød barak (a – d)

Indgangsparti

El installationer synlige langs vægge og loft

Tjærepap delvis forsvundet, hul i taget

Opløsningen er fremskreden
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Bygning 28 b, Rød barak (a – d)

PLAN

TVÆRSNIT
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Bygning 28 b, Rød barak (a – d)
Type:
Byggeår:

Étplans boligbarak til omkring 12 personer – præfabrikerede elementer
1954 - 58

Ydervægge:
Indervægge:
Gulv:
Tag:
Fundament:
El installationer:

150mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
120mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
Tømmerkonstruktion
Tjærepap på brædder
Randfundament, punktfundament langs midten beton
Varmtvandsbeholder, elradiatorer, belysning, stikkontakter, m.m.
Ledninger ligger synlige langs indervægge
Varmtvandsbeholder, vand og kloakrør til toilet
Rør ligger synlige langs indervægge og lofter

VVS-installationer:

Typisk snit i elementbyggeri på stedet

Tilstand: 3
Bygningen er i stærkt forfald. Ingen intakte ruder.
Taget er hul, ydervægge og indervægge er intakte. Ydervægsbeklædning stærkt forvitret.
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Bygning 28 c, Rød barak (a – d)

Indgangsparti

To personers kammer

Installationer udenpå vægge
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Bygning 28 c, Rød barak (a – d)

PLAN

TVÆRSNIT
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Bygning 28 c, Rød barak (a – d)
Type:
Byggeår:

Étplans boligbarak til omkring 12 personer – præfabrikerede elementer
1954 - 58

Ydervægge:
Indervægge:
Gulv:
Tag:
Fundament:
El installationer:

150mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
120mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
Tømmerkonstruktion
Tjærepap på brædder
Randfundament, punktfundament langs midten beton
Varmtvandsbeholder, elradiatorer, belysning, stikkontakter, m.m.
Ledninger ligger synlige langs indervægge
Varmtvandsbeholder, vand og kloakrør til toilet
Rør ligger synlige langs indervægge og lofter

VVS-installationer:

Typisk snit i elementbyggeri på stedet

Tilstand: 3
Bygningen er i stærkt forfald. Ingen intakte ruder.
Tag, ydervægge og indervægge er intakte. Ydervægsbeklædning stærkt forvitret.
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Bygning 28 d, Rød barak (a – d)

Bagside. Vandledninger synlige i terrænet

Indvendige vægge er væltet

Forfald

Septiktank

NORDAFAR 96

Bygning 28 d, Rød barak (a – d)

PLAN

TVÆRSNIT
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Bygning 28 d, Rød barak (a – d)
Type:
Byggeår:

Étplans boligbarak til omkring 12 personer – præfabrikerede elementer
1954 - 58

Ydervægge:
Indervægge:
Gulv:
Tag:
Fundament:
El installationer:

150mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
120mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
Tømmerkonstruktion
Tjærepap på brædder
Randfundament, punktfundament langs midten beton
Varmtvandsbeholder, elradiatorer, belysning, stikkontakter, m.m.
Ledninger ligger synlige langs indervægge
Varmtvandsbeholder, vand og kloakrør til toilet
Rør ligger synlige langs indervægge og lofter

VVS-installationer:

Typisk snit i elementbyggeri på stedet

Tilstand: 3
Bygningen er i stærkt forfald. Ingen intakte ruder.
Tag, ydervægge er intakte. Indervægge falder ned. Ydervægsbeklædning stærkt forvitret.
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Bygning 29, Sømandshjemmet

Indgangsparti, hovedinggang

To store forsamlingsale var rammen om alle hovedmåltider, og sociale aktiviteter

Stort industrikøkken

De fleste industrimaskiner står endnu i køkkenet
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Bygning 29, Sømandshjemmet

Værelser

Fordelingsgang til værelser

Loftstrappe og gang

Værelserne er generelt i dårlig stand

Loft
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Bygning 29, Sømandshjemmet

Sydsiden mod Missionærvigen

Trapperum på 2. sal

Oliefyr og varmtvandstank i kælder

Kælder. Fugten ses i loftet fra smeltet sne på 1. sal

Olietank placeret i terrænet
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Bygning 29, Sømandshjemmet

PLAN kælder og 1. sal
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Bygning 29, Sømandshjemmet

PLAN 2. sal
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Bygning 29, Sømandshjemmet

Type:

Byggeår:
Ydervægge:
Indervægge:
Gulv:
Tag:
Fundament:
El installationer:
VVS-installationer:

2 fulde etager, delvis kælder og loft.
Sømandshjem, oprindelig opført i ydre Færingehavn, genopført og udbygget i Indre
Færingehavn 1956.
Indrettet med to store madsale, industrikøkken, administration og soveværelser
Fundament er for en stor del i fuld højde, og indrettet til kælder
Genopført 1956
150mm tømmerkonstruktion, isoleret – zink beklædning
120mm tømmerkonstruktion, isoleret – bløde plader
Tømmerkonstruktion
Zink sinusplader på brædder
Randfundament i beton
Belysning, stikkontakter, køkkenfunktioner, m.m.
Oliefyr, radiatorer, toiletter, varmt og koldt vand, kloak
Tilhørende olietank i terrænnet

Tilstand: 3
Bygningen er i stærkt forfald. Ingen intakte ruder.
Tag, ydervægge og indervægge er til dels intakte. Tagbeklædning stærkt tæret.
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Bygning 30 a, Gul barak (a – d)

Ravneborgen – begge ender er styrtet sammen

Sydlige ende

Her ses elementopbygningen tydeligt

2 personers værelse

Sne indendøre

Efterladte møbler
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Bygning 30 a, Gul barak (a – d)

PLAN

TVÆRSNIT
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Bygning 30 a, Gul barak (a – d)
Type:
Byggeår:

Étplans boligbarak til omkring 12 personer – præfabrikerede elementer
1954 - 58

Ydervægge:
Indervægge:
Gulv:
Tag:
Fundament:
El installationer:

150mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
120mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
Tømmerkonstruktion
Tjærepap på brædder
Randfundament, punktfundament langs midten beton
Elradiatorer, belysning, stikkontakter, m.m.
Ledninger ligger synlige langs indervægge
Tilsyneladende ingen
Barakken har lokum, ikke WC

VVS installationer:

Typisk snit i elementbyggeri på stedet

Tilstand: 3
Bygningen er i stærkt forfald. Ingen intakte ruder.
Begge ender er faldet sammen.
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Bygning 30 b, Gul barak (a – d)

Ydersiderne er stærkt forvitrede

En af to fordelingsgange til værelser og toilet

Knuste møbler overalt

Sneen har adgang gennem de knuste ruder

Håndvaske, bruser og lokum

Skabe i alle værelser
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Bygning 30 b, Gul barak (a – d)

PLAN

TVÆRSNIT
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Bygning 30 b, Gul barak (a – d)
Type:
Byggeår:

Étplans boligbarak til omkring 12 personer – præfabrikerede elementer
1954 - 58

Ydervægge:
Indervægge:
Gulv:
Tag:
Fundament:
El installationer:

150mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
120mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
Tømmerkonstruktion
Tjærepap på brædder
Punktfundament, beton
Varmtvandsbeholder, elradiatorer, belysning, stikkontakter, m.m.
Ledninger ligger synlige langs indervægge
Indlagt vand til håndvask og brus, varmtvandsbeholder
Barakken har lokum, ikke WC

VVS-installationer:

Typisk snit i elementbyggeri på stedet

Tilstand: 3
Bygningen er i stærkt forfald. Ingen intakte ruder.
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Bygning 30 c, Gul barak (a – d)

Tagpap løsner, maling løsner, tømmer forvitrer

Ingen ruder, bløde plader opblødte

Gulv i opløsning

WC og elmåler

Efterladte møbler

Sne på toilet, is i gangen
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Bygning 30 c, Gul barak (a – d)

PLAN

TVÆRSNIT
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Bygning 30 c, Gul barak (a – d)
Type:
Byggeår:

Étplans boligbarak til omkring 12 personer – præfabrikerede elementer
1954 - 58

Ydervægge:
Indervægge:
Gulv:
Tag:
Fundament:
El installationer:

150mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
120mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
Tømmerkonstruktion
Tjærepap på brædder
Randfundament, punktfundament langs midten beton
Varmtvandsbeholder, elradiatorer, belysning, stikkontakter, m.m.
Ledninger ligger synlige langs indervægge
Indlagt vand til håndvask og brus, varmtvandsbeholder
Barakken har WC

VVS-installationer:

Typisk snit i elementbyggeri på stedet

Tilstand: 3
Bygningen er i stærkt forfald. Ingen intakte ruder.
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Bygning 30 d, Gul barak (a – d)

Barakken er afmonteret og flyttet. Affald ligger og flyder

Beton kan blive stående

Randfundament i beton

Tømmeraffald ligger og flyder

Vandtank efterladt
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Bygning 30 d, Gul barak (a – d)

PLAN

Type:
Byggeår:

Randfundament. Bygningen er afmonteret og fjernet
En del efterladenskaber, så som isolering, lægter, m.m. ligger og flyder
1954 - 58

Tilstand: 3
Efterladenskaberne bør fjernes.
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Bygning 31 a, b og c, Grønne barakker

31 a. Skiftet mellem hård frost og tøvejr på sumpet grund får huset til at bølge op og ned

31 a. Elementerne løsrives fra hinanden

31 a. Sne i hele midtergangen

31 a. WC og elmåler

31 a. Loft med belysning
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Bygning 31 a, b og c, Grønne barakker

Punktfundamenter til Barak 31 c. Under sneen anes tøndefundamenter til Barak 31 b. Velfærdshuset midt for i billedet

31 a. Gulv i opløsning

31 a. Wc

31 a. Bræddevæg beklædt med masonit og tapetseret

31a. Toiletter og bruserum
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Bygning 31 a, b og c, Grønne barakker

PLAN 31 a

TVÆRSNIT 31 a
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Bygning 31 a, b og c, Grønne barakker
Type:

Étplans boligbarak til 26 personer – præfabrikerede elementer
31a, der er bygget i 1954 står endnu. 31.a og b er afmonterede

Byggeår:

1950 - 54

Ydervægge:
Indervægge:
Gulv:
Tag:
Fundament:
El installationer:

150mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
120mm tømmerkonstruktion, isoleret - elementer
Tømmerkonstruktion
Tjærepap på brædder
Randfundament, punktfundament langs midten beton
Varmtvandsbeholder, elradiatorer, belysning, stikkontakter, m.m.
Ledninger ligger synlige langs indervægge
Indlagt vand til håndvask og brus, varmtvandsbeholder
Barakken har WC

VVS installationer:

Typisk snit i elementbyggeri på stedet

Tilstand: 3
Bygningen er i stærkt forfald.
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Anlæg 32 Vandreservoir
Vandforsyning til Nordafar stationen var en udfordring, idet
oplandet er forholdsvis fladt,
hvilket medfører lille vandtilstrømning. Vand var nødvendigt til livets grundlæggende
fornødenheder, og i stor grad til
produktionen. Det viste sig
særlig problematisk da rejeproduktionen rigtig kom i gang, da
denne kræver rengøring med
ferskvand.
Løsningen har været 3 dæmninger. Den formodentlig ældste er øverst, med den største
vandmængde. Den er bygget
op i naturmaterialer, som klippesten og tørv. Øvre- og nedre
dæmning er stedstøbt beton.
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Anlæg 32 Vandreservoir

Den øverste og øvre dæmning

Det øverst vandreservoir indeholder store mængder vand

Dæmningen går i ét med naturen

Øvre dæmning

Pumpehus ved nedre dæmning

NORDAFAR 121

Anlæg 33 Jernbane

Jerbanespor mod mellem Pumpestation og Velfærdshus

Transportvogn

Forvitrede sveller

Jernbanesporet er lagt fra Velfærdshuset til pumpestationen ved den nederste dæmning. En strækning på omkring
300 meter.
Det består af stålskinner på sveller. Svellerne forvitrer og er ved at gå til.
Der er meget affald omkring sporet, såsom ståltønder, kasser, tømmer m.m.
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Anlæg 34 Master og diverse efterladenskaber

Der er en del master og andre efterladenskaber i området, blandt andet tusindvis af små stykker glas

I fabriksområdet

Diverse broer og stisystemer

Tømmeraffald

Maskindele

NORDAFAR 123

Anlæg 34 Master og diverse efterladenskaber

Master, afmonterede

Der er en del mindre ting og sager i området

Gangbro mellem anlægget og Vinterboligen

Saltsiloens tragt er ved at falde i havet

I området er der en del ledninger til vand og kloak

NORDAFAR 124

Anlæg 35 Affaldsdepot

Åbent affaldsdepot i sydlige ende, hvor kajanlægget slutter

Depotet er omkranset af 3 mure og Saltsiloen

En del affald er lagt udenfor murene

Murenes beton er stærkt forvitrede

Det øverste lag er mest pap fra indpakning til produktionen
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Anlæg 35 Affaldsdepot

PLAN

Type:

Affaldsdepot i beton indeholdende pap, trawl, net, trawlskovle, wire samt andet uspecificeret affald

Byggeår:

Vides ikke

Ydervægge:

200mm armeret beton

Tilstand: 3
Anlægget er stærkt forvitret
Affaldet bør sorteres og bortfjernes

NORDAFAR 126

Hospitalet i Ydre Færingehavn (Gamle Færingehavn)

Hospitalet er totalt forfaldet

Kun ydervæggene står endnu

Ingen intakte indervægge

Spor af funktionen anes

Placeret langt fra nærmeste bebyggelse, på en bakketop
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Hospitalet i Ydre Færingehavn (Gamle Færingehavn)

PLAN

TVÆRSNIT

NORDAFAR 128

Hospitalet i Ydre Færingehavn (Gamle Færingehavn)
Type:
Byggeår:

Étplans hus. Bygget på stedet.
1935

Ydervægge:
Indervægge:
Gulv:
Tag:
Fundament:
El installationer:
VVS installationer:

120mm tømmerkonstruktion, stålplader på ydersiden
80mm tømmerkonstruktion
Tømmerkonstruktion
Tømmer – er faldet ned
Randfundament, beton
?
?

Tilstand: 3
Bygningen er forfaldet. Kun ydervægge består.
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1.11 Plan for afmontering, nedrivning og oprydning.
Løsningsmodeller for oprydning
A. Delvis bevaring
B. Bortfjernelse af samtlige bygninger, ned til fundament
C. Bortfjernelse af samtlige bygninger, inklusive betonfundamenter, gulve m.v.
Ad.: A. Delvis bevaring af historiske bygninger
Som beskrevet i afsnit 1.8, vil en bevaring af bygninger kunne give mening, hvis bygningerne får en ny funktion, er bemandede hele året og anlægget får en årlig bevilling til drift og vedligehold. Dette er ikke sandsynligt. Endvidere giver det ikke mening at bevare enkelte bygninger, idet Nordafar må ses som et samlet
anlæg.
Pris: Uvist
Ad.: B. Bortfjernelse af samtlige bygninger, ned til fundament
Bortfjernelse af alle træbygninger, hvor betonfundament, betongulv og store dieselmotorer står tilbage, vil
fjerne faren, som bygninger og anlæg nu udgør for personsikkerhed, samtidig med at de historiske spor bliver bevaret i bygningernes aftryk i landskabet.
Dette vil medføre bortfjernelse af alt tømmer, plademateriale, ledninger, rør, isoleringsmateriale, stål m.v.,
samt nedtagning af saltsiloens høje betonvægge og bortfjernelse af glasstykker, gangbroer og andre materialer, der skæmmer eller er til fare. Tilbage vil være punkt- og randfundamenter, betondæk, vandreservoirer, frysehusenes kompressorer og elværkets store dieselmotorer. På sigt vil fundamenter og motorer blive
overgroet med mos og lyng.

Pris: kr. 34.000.000,Laveste vurdering kr. 28.409.400
Højeste vurdering kr. 41.035.800
Ad.: C. Bortfjernelse, inklusive betonfundamenter, gulve m.v.
Dette vil fjerne de fleste spor af menneskelig aktivitet i området, bortset fra bortsprængt og gennemboret
klippegrund, dræning af vådområder, m.v.
Pris: 43.934.000
Laveste vurdering kr. 39.540.600
Højeste vurdering kr. 57.114.200
Anbefaling i henhold til borfjernelse af bygninger og anlæg
Det bliver anbefalet at gå frem efter løsningsmodel B, idet der i den opnås et sikkert miljø, uden fare for
mennesker og natur, samtidig med at dele af historien om Nordafar, som industrihavn og levested for tusinder af mennesker igennem årtier, bliver bevaret.
Fremgangsmåde
Et team på 20 personer opfører en skurby, hvor de opholder sig under arbejdet, der er beregnet til at tage 12
uger. Alt byggemateriale sorteres og transporteres til Nuuk til afbrænding og deponering.
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1.12 Forskning
Anbefaling i henhold til forskning
Som nævnt i indledningen anbefales i hvert fald offentlig finansiering af to stipendiater, én i hvert land med
hhv. indskrivning som ph.d.-studerende ved Ilisimatusarfik i Nuuk og ved Fróðskaparsetur Føroya i
Tórshavn. Vurderet pr. stipendiat ca. kr. 1,7 mio. ifl. vejledende 2016-eksempel fra det færøske forskningsråd xxvi - 2 x 1,7 mio. kr. = 3,4 mio. kr.
Dermed kan der skabes grundlag for både forskeruddannelse og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, et
grønlandsk og et færøsk historiesyn i projektet om de to landes relationer, og faglige synspunkter fra to
kommende forskere om samme. Arkiverne og museerne i de to lande bør som sektorforskningsinstitutioner
indgå med deres arkivalier, samlinger og ekspertise, medens selve vejledningen vil foregå på universiteterne Ilisimatusarfik og Fróðskaparsetur Føroya.
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1.13 Andre bygninger og anlæg langs kysten
Ud ovre Nordafar og gamle Færingehavn er der tale om andre færøske bygningsrester andre steder i Grønland fra tiden før Nordafar stationen, især Ravns Storø fra 1926, områder ved Toqqusaq i nærheden af Maniitsoq fra 1934 og Færinge Nordhavn ved Aasiaat fra 1939. Stationerne, som er afsondrede og ligger i folkefattige områder, er i forfald, og det er nødvendigt at tage stilling til eventuelle miljømæssige konsekvenser
på grund af dette. En meget vigtig del i forbindelse med dette er spørgsmålet om ejendomsforhold, og dermed ansvar. For siden 1937, da Færingehavnen blev åbnet for alle udenlandske skibe, har også andre udenlandske interessenter end færinger deltaget i byggevirksomheden.

Stationer langs kysten

Besigtigelse og registrering
For et samlet overblik, og for hensyntagen til mulige miljøkonsekvenser, samt registrering af mulig industriarv bør disse andre stationer blive registrerede på samme måde som Nordafar-stationen og hospitalet i
Ydre Færingehavn. Der er sandsynligvis ikke tale om en særlig omfattende registrering, der kan blive gjort
sommeren 2018.
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Ravns Storø
Den absolut mest omfattende af stationerne, udover Nordafar og Ydre Færingehavn er Ravns Storø.
Færøske fiskere fik i 1926 tilladelse til at anvende Ravns Storø som station. Året efter åbnede Færingehavn.
Den eneste institution, som var på Ravns Storø de første år, var stationen hos den danske kontrollør.
Sammen med sine medhjælpere opholdt han sig hver sommer i den søndre havn for at holde øje med de
færøske fiskere. Alle, som kom til øen, skulle sætte sig i forbindelse med kontrolløren, som også
administrede den eneste forbindelse med omverdenen, nemlig radiostationen.
19 skure var på Ravns Storø, da Niels Juel Arge, radiojournalist, besøgte stedet i 1958. De færøske
foreninger, Samvinnufelag Fiskimanna og sømandsmissiónen hos Kirkjuliga Missiónsfelagnum,
samarbejdede om bygning af et sømandshjem i 1959.

Ravns Storø
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Toqqusaq
I 1948 var færinger første gang i Toqqusaq, hvor de fiskede for Claus Sørensen fra Esbjerg. Stationen i
Toqqusaq var derfor ikke en havn, som færinger ejede. Nogen år havde 50 færinger, kvinder og mænd,
arbejde på stationen hos Claus Sørensen i Toqqusaq.
I Toqqusaq havde færingerne sine både liggende i en vig i syd på Langø. Denne havn blev nævnt
Færingenhavnen. Der havde færøske fiskere bygget 20 skure i 1939.

Toqqusaq

Kangarssuk
Fiskeristationen i Kangarssuk blev dannet i 1959.

Kangarssuk
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Borgshavn
Fiskeristationen i Borgshavn blev anlagt i 1959.

Borgshavn

Færinge Nordhavn
Færinge Nordhavn i Aasiaat distrikt åbnede i 1939. Dette var en havn, som danske myndigheder gav
færinger tilladelse til at anvende; men så vidt vides, blev den aldrig anvendt, idet den lå langt fra de banker,
som færinger almindeligvis anvendte. Navnet synes dog at have levet videre som et stednavn på
grønlandskortet.

Færinge Nordhavn
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Grædefjorden
Grædefjorden (gr. Kangerluarsussuaq ) ligger 52 km syd for Færingehavn. Der findes to havne, nordre og
søndre havn.

Grædefjorden
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Afmontering, nedrivning og oprydning
Feltundersøgelsen omfattede ikke ovennævnte bygninger og anlæg. En mulig bortfjernelse vil dog være
mindre omfattende hvad materialer angår. Udfordringen er derimod de store afstande mellem stationerne
og til en mulig afbrænding eller deponering i Nuuk.
En besigtigelse af stationerne er nødvendig i forbindelse med en vurdering af omfanget af materiale, og af
nødvendigheden i bortfjernelse og/eller bevaring.
Et forsigtigt skøn kan dog være, at en oprydnining, tilsvarende den på Nordafar Stationen, vil koste et sted
mellem 10 og 15 millioner kr.
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2

Løsningsmodel D
NORDAFAR, alternativ nedrivning og oprydning

Afbrænding og deponering på stedet
Styre- og arbejdsgruppen var i Nuuk 12. – 17. februar 2018, hvor indholdet i denne rapport blev præsentret
for Departementet for Natur og Miljø og for medarbejderne på Nationalmuseet.
På turen blev alternative løsninger diskuteret, i erkendelse af at nedrivning og bortfjernelse af alt byggemateriale er særdeles omfangsrig, hvilket sandsynligvis vil medføre manglende opbakning fra lagtinget til at
gennemføre projektet.
Der er en del udfordringer med de tre løsningsmodeller, beskrevet på side 130:
• Transport af materialer til afbrænding og deponering i Nuuk er i sig selv omfangsrig og særdeles
energikrævende.
• Transporten fra havnen i Nuuk til afbrænding og deponering vil kræve rigtig megen trafik med
lastbiler igennem Nuuk, meførende luft- og støjforurening.
• Forbrændingsanstalten i Nuuk er ikke stor, og kan derfor ikke håndtere så meget materiale, som
nedrivningen af Nordafar stationen vil medføre.
• Dette vil kræve en opmagasinering i nærheden af forbrændingsanstalten.
Fremgangsmåde
Afbrænding og deponering på stedet er en langt mindre resourcekrævende fremgangsmåde. Det kan gøres
på følgende måde.
Afmontering og sortering
Bygninger og anlæg bliver afmonteret og byggemateriale sorteret i tømmer, plademateriale, ledninger, rør,
isoleringsmateriale, stål m.v. Saltsiloen bliver afmonteret og materialet sorteret, så dens lagersektioner kan
blive brugt til afbrænding af byggemateriale. Saltsiloens høje betongavle, der er i fare for at styrte sammen,
bliver savet ned, glasstykker, gangbroer og andet materiale der skæmmer eller er til fare bliver samlet sammen og sorteret.
Tilbage vil være punkt- og randfundamenter, betondæk, vandreservoirer, frysehusenes kompressorer og
elværkets store dieselmotorer. På sigt vil fundamenter og motorer blive overgroet med mos og lyng.
Afbrænding af udrangeret tømmer
Alt tømmer der ikke kan genanvendes bliver brændt i saltsiloens lagersektioner, hvor et bål kan brænde
mens et andet bliver gjort klart, alt arrangeret og kontrolleret af sagkyndige i brandslukning. Her kan det
lade sig gøre at have mindre, kontrollerede bål tæt ved vandet. Asken vil blive deponeret.
Alternativt kan tømmer toppen blive skåret af gamle olietanke og materiale brændt i dem, inden tankene
bliver savet i stykker og deponerede.
Tømmer og andet materiale i god kvalitet
Der findes bygninger der fremdeles er i rimelig stand, navnlig fryseriet med trawlloft, hvor de tykke bjælker
der danner konstruktionen er i særdeles god stand. Disse bjælker kan blive tilbudt folk mod afhentning og
ellers brændt, hvis der ikke er interesse for dem.
Deponering på stedet
Det er værd at undersøge mulighederne for at deponere ikke brændbart materiale på stedet, f.eks. nord for
stationen hvor det er tydeligt at man har drænet området, hvilket kan betyde at der er en vis dybde.
Fremgangsmåde
Fremgangsmåden ligner model B. Et team på omkring 20 personer opfører en skurby, hvor de opholder sig
under arbejdet, der er beregnet til at tage 10 - 12 uger. Alt byggemateriale sorteres, afbrændes og deponeres på stedet. Området bliver efterladt i god stand.
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Prisoverslag

Pris: kr. 22.761.785
Laveste vurdering kr. 20.485.606
Højeste vurdering kr. 29.590.320
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