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Fakta
Parterne bag Isfjordscentret
Om Qaasuitsup Kommunia
Med et areal på alt 660.000 km² er Qaasuitsup Kommunia både verdens største og verdens
nordligste kommune. Qaasuitsup betyder ’stedet med polarmørke’. Hovedbyen er Ilulissat, og
kommunen består i alt af otte byer og 31 bygder med i alt cirka 18.000 indbyggere.
Om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre afløste i 2009 Hjemmestyret, der blev grundlagt i 1979. Naalakkersuisut er
Grønlands landsstyre (regering), valgt af Inatsisartut (Grønlands lovgivende forsamling). Det nuværende Naalakkersuisut består af ni medlemmer – ledet af Landsstyreformanden.
Om Realdania
Realdania er en filantropisk forening, der arbejder inden for det byggede miljø – med det formål
at skabe livskvalitet. Realdania arbejder med huse og bygninger, i områderne mellem husene, i
byerne og i landsbyerne. Det sker oftest i samarbejde med andre aktører, f.eks. kommuner, virksomheder, foreninger og fonde.

Øvrige Fakta
Økonomien
Budgettet udgør i alt 116 mio. kr. Realdania bidrager med 83 mio. kr., mens Selvstyret og Qaasuitsup Kommunia bidrager med 23 mio. kr. Derudover arbejdes der på at sikre donationer på
op til 10 mio. kr. til udstillingen og oplevelserne indendørs. De internationale fonde Bloomberg
Philanthropies og OAK Foundation har givet donationer til dette.
Driften
En leder og en mindre stab skal stå for den daglige drift af centret. Driften understøttes i de første år med en servicekontrakt med Grønlands Selvstyre, indtil antallet af besøgende er stort nok
til at gøre Isfjordscentret økonomisk selvbærende. Der forventes cirka 25.000 besøgende fra åbningstidspunktet og et støt stigende antal besøgende i årene frem.
Dorte Mandrup Arkitekter – holdet bag
Konkurrenceholdet med Dorte Mandrup Arkitekter som totalrådgiver består af: Arkitekt Kristine
Jensens Tegnestue (landskabsprojektet), Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma, Masanti Arkitekter og
Ingeniører samt Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Som konsulenter indgår Niels Bennetzen, byplanskonsulent, og Minik Thorleif Rosing, professor i geologi ved Københavns Universitet, Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum.
Dorte Mandrup Arkitekter er grundlagt i 2001 og har base i København. Tegnestuen har især
gjort sig bemærket med flere prisbelønnede kultur- og idrætsbyggerier som f.eks. Kvarterhuset,
Prismen samt Børnekulturhuset AMA’R – alle i København. Dorte Mandrup Arkitekter har også
tegnet Vadehavscentret – et formidlingscenter for det UNESCO-beskyttede naturområde Vadehavet.
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue har vundet en række konkurrencer i Danmark og Skandinavien og har stået for projekter som f.eks. Monumentområdet i Jelling og Moesgård Museum.
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Øvrige tegnestuer i konkurrencen
De øvrige arkitektfirmaer i konkurrencen var: Arkís Arkitektar, Island, Kengo Kuma and Associates, Japan, Rintala Eggertsson Architects, Norge, Snøhetta, Norge, Studio Other Spaces, v. Olafur Eliasson og Sebastian Behmann, Tyskland.
Dommerkomitéen
Lars Autrup (formand), projektchef, Realdania.
Thue Christiansen, kunstner, repræsentant for Grønlands Selvstyre.
Ono Fleischer, repræsentant for Qaasuitsup Kommunia Grønland.
Hans Peter Svendler, særlig rådgiver.
Fagdommere:
Jan Søndergaard, professor, partner, KHR Arkitekter, arkitekt.
Torben Schønherr, senior partner, Schønherr A/S, landskabsarkitekt.
Carsten Rode, professor, DTU Byg, ingeniør.
Rådgivere på konkurrencen
ARKITEKTKONKURRENCERDK, Rambøll, BARK (tidl. Dansk Bygningsarv), JAC Studios samt
Tegnestuen Jens V. Nielsen.
De næste fire år
Juni 2016:
2017:
Sommer 2017:
Sommer 2017:
Forår 2018:
2019:
Forår 2020:
Oktober 2020:

Vinderprojektet vælges
Udstillingens endelige indhold og design fastlægges
Vinderforslaget er bearbejdet og tegnet færdigt
Grunden byggemodnes dvs. klargøres med bl.a. kloak, el og vand
Byggeriet påbegyndes
Udstillingens konkrete indhold produceres
Bygningen er færdig og indretning begynder
Åbning for offentligheden

Isfjordscentrets funktioner
Cirka halvdelen af de 900 kvadratmeter byggeri går til udstillingen. Isfjordscentret skal også
huse det nuværende Isfjordskontor, der forvalter UNESCO-verdensarven. Derudover skal huset
byde på café, butik og en feltstation for forskere.
Udstillingen
Tre temaer er hjørnestene i Isfjordscentrets udstilling. Is og landskab – hvordan isen bliver skabt
som snefnug på indlandsisen og ender som isfjelde i fjorden. Kulturarv og civilisation – hvordan
is giver liv og har været med til at skabe de over 4000 år gamle inuitkulturer ved fjorden. Klimaforandringerne – hvordan is forandrer liv og har enorm indflydelse på det lokale og globale klima.
Besøgende kan udover den store fortælling om isen i centrets oplevelsesrum også få sig et hvil
og en bid mad.
Advisory board
En rådgivergruppe bestående af relevante eksperter fra Grønland, Danmark, Norge og Island er
tilknyttet centret. De skal rådgive om bl.a. den ambitiøse udstilling, der bliver kernen i den oplevelse, de besøgende møder på Isfjordscentret. Gruppen er nøje udvalgt med tanke på faglighed
og kompetencer inden for klima, forskning og formidling.
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Medlemmerne er: Klaus Nygaard (direktør for Grønlands Naturinstitut), Olav Orheim (norsk glaciolog og klimaforsker), Kirsten Hastrup (professor i antropologi og grønlandsforsker, Københavns Universitet), Erik Bjerregaard (direktør for Hotel Arctic i Ilulissat og bestyrelsesmedlem i
Visit Greenland), Òlafur Orn Haraldsson (direktør for Thingvellir Visitor Centre på Island).
Flere seværdigheder udvikles
For at sikre at Ilulissat bliver en destination med mange dages oplevelser for turister, så udvikles
bygden Ilimanaq syd for Isfjorden også. To fredede historiske huse fra 1700-tallet restaureres og
gøres til spise- og samlingssted for turister, der kan bo i 15 nye luksushytter. Husene skal byde
på salg af lokalt kunsthåndværk og lokale madvarer. Udover Isfjordscentret og Ilimanaq kan turister også opsøge oplevelser på Diskoøen, bygden Oqaatsut og Glacier Lodge Eqi. Ilimanaq-projektet er et samarbejde mellem Qaasuitsup Kommune (infrastruktur), World of Greenland (hytterne) og Realdania By & Byg (ejer og istandsætter husene).
Isfjorden
Kangia er det grønlandske navn for Isfjorden. Det er et af verdens mest spektakulære naturområder og ligger ved den vestgrønlandske by Ilulissat 250 km nord for polarcirklen. Isfjeldene i
fjorden kælves ud af den største og mest aktive gletsjer på den nordlige halvkugle, Sermeq Kujalleq, der er 3000 km2 stor og ligger i bunden af den cirka 60 kilometer lange fjord. Gletsjeren
flytter sig med op mod 40 meter om dagen og kælver årligt mere end 46 km3 is, hvilket svarer til
10 procent af alt kælvende is i Grønland. Noget af det ældste is i Sermeq Kujalleq er vurderet til
at være ca. 250.000 år gammelt. Gletsjeren har de senere år trukket sig kilometer tilbage på
grund af afsmeltningen af indlandsisen.
UNESCO Verdensarv
Hele området omkring Kangia og Sermeq Kujalleq blev som det første område i Grønland optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste i 2004. Isfjorden blev udpeget på grund af sin enestående
betydning for den glaciologiske videnskab og sin smukke natur. Området rummer spor fra Grønlands tidlige bosætninger bl.a. ved bopladsen Sermermiut.

