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Mest	  traditionsrige	  tv-‐show	  sendes	  fra	  Aalborg	  
	  
DR’s	  traditionsrige	  juleshow	  ”Julehilsen	  til	  Grønland”	  bliver	  i	  år	  sendt	  fra	  Musikkens	  Hus	  i	  Aalborg	  for	  
første	  gang.	  	  
	  
Der	  er	  nok	  at	  fejre	  for	  herboende	  grønlændere	  i	  dag.	  	  
	  
For	  ikke	  blot	  er	  det	  den	  grønlandske	  nationaldag	  -‐	  Det	  Grønlandske	  Hus	  i	  Aalborg	  har	  netop	  fået	  overbragt	  
en	  nyhed,	  der	  bringer	  ekstra	  glæde	  og	  stolthed.	  
	  
Dette	  års	  varme	  tv-‐fejring	  af	  de	  tætte	  bånd	  mellem	  Grønland	  og	  Danmark	  vil	  blive	  optaget	  blot	  en	  
kilometer	  fra	  Det	  Grønlandske	  Hus	  på	  Vesterbro.	  
	  
-‐ Det	  bliver	  rørende	  og	  fantastisk	  for	  det	  grønlandske	  samfund	  i	  Aalborg	  at	  være	  med	  på	  allertætteste	  

hold,	  når	  de	  traditionsrige	  julehilsner	  sendes	  fra	  Musikkens	  Hus	  til	  familie	  og	  venner	  i	  vores	  hjemland.	  
Ja,	  det	  bliver	  jo	  en	  stor	  oplevelse	  for	  hele	  byen,	  siger	  Søren	  Stach	  Nielsen,	  direktør	  i	  Det	  Grønlandske	  
Hus	  i	  Aalborg.	  	  

Musikkens	  Hus	  har	  arbejdet	  intenst	  for	  at	  få,	  hvad	  der	  betragtes	  som	  verdens	  ældste	  eksisterende	  
underholdningsprogram	  til	  byen,	  og	  initiativet	  støttes	  af	  Aalborg	  Kommune	  og	  Aalborg	  Havn.	  
	  
-‐ Aalborg	  er	  det	  perfekte	  sted	  at	  sende	  julehilsner	  fra	  Danmark	  til	  Grønland	  fra.	  Vi	  kan	  være	  stolte	  af	  at	  

være	  den	  danske	  by,	  hvor	  der	  bor	  flest	  grønlændere	  i	  forhold	  til	  det	  samlede	  indbyggertal,	  og	  hvor	  
gader	  og	  virksomheder	  bærer	  grønlandske	  navne.	  Vi	  har	  et	  ganske	  særligt	  bånd	  til	  Grønland,	  og	  det	  ser	  
vi	  frem	  til	  at	  fejre	  sammen	  med	  DR	  og	  landets	  tv-‐seere	  i	  vores	  smukke	  Musikkens	  Hus,	  siger	  Thomas	  
Kastrup-‐Larsen,	  borgmester	  i	  Aalborg.	  	  	  	  

Aalborg	  Havn	  har	  gennem	  42	  år	  været	  basishavn	  og	  en	  vigtig	  del	  af	  logistikken	  i	  forhold	  til	  at	  få	  bragt	  varer	  
til	  og	  fra	  Grønland.	  
	  
Dertil	  kommer	  hovedparten	  af	  de	  varer,	  der	  lastes	  på	  Royal	  Arctic	  Lines	  skibe	  ved	  Grønlandshavnen,	  fra	  
nordjyske	  virksomheder.	  
	  
-‐ Grønland	  har	  en	  ganske	  særlig	  betydning	  for	  Aalborgs	  borgere.	  Vi	  har	  både	  forretningsmæssigt	  og	  

mentalt	  nogle	  stærke	  relationer,	  som	  vi	  værdsætter	  og	  værner	  om.	  Derfor	  er	  det	  en	  stor	  glæde,	  at	  
Julehilsen	  til	  Grønland	  i	  år	  præsenteres	  fra	  Musikkens	  Hus	  ved	  vores	  imponerende	  havnefront,	  siger	  
Claus	  Holstein,	  adm.	  direktør	  i	  Aalborg	  Havn	  A/S.	  	  	  	  	  	  	  

I	  Musikkens	  Hus	  ser	  adm.	  direktør	  Lasse	  Rich	  Henningsen	  ligeledes	  frem	  til	  at	  invitere	  grønlændere	  i	  
nationaldragt	  til	  kaffemik	  	  –	  og	  til	  endnu	  engang	  at	  lægge	  rammer	  til	  et	  stort,	  nationalt	  tv-‐show.	  
	  
-‐ Vi	  bor	  i	  en	  fantastisk	  landsdel,	  og	  Aalborg	  og	  Musikkens	  Hus	  er	  et	  smukt	  samlingspunkt,	  som	  vi	  meget	  

gerne	  viser	  frem	  på	  nationalt	  tv.	  Jeg	  er	  stolt	  af,	  og	  jeg	  glæder	  mig	  til,	  at	  vi	  lægger	  ramme	  til	  en	  så	  varm	  
og	  fasttømret	  juletradition	  –	  denne	  gang	  for	  både	  tv-‐seere	  i	  Grønland	  og	  Danmark,	  siger	  han.	  



	  
	  

Julehilsen	  til	  Grønland	  optages	  3.	  december	  i	  Musikkens	  Hus	  og	  sendes	  på	  DR1	  til	  danske	  og	  grønlandske	  
seere	  i	  ugen	  op	  til	  jul.	  	  
	  	  	  	  
	  Om	  Julehilsen	  til	  Grønland	  

-‐ Ideen	  til	  ”Julehilsen	  til	  Grønland”,	  der	  i	  dag	  angiveligt	  er	  verdens	  ældste	  eksisterende	  
underholdningsprogram,	  kom	  fra	  erhvervslederen	  Andreas	  Lund-‐Drosvad,	  som	  arbejdede	  på	  Udstedet	  
’Prøven’	  ved	  Upernavik	  i	  Grønland.	  I	  sommeren	  1932	  skrev	  han	  et	  brev	  til	  Statsradiofonien,	  hvor	  han	  
spurgte,	  om	  ikke	  det	  var	  en	  idé,	  at	  "Stationen	  hen	  under	  Jul	  en	  Nat	  eller	  to	  kunde	  sende	  gratis	  
Julehilsner	  fra	  Forældre	  og	  Slægtninge	  i	  Danmark	  til	  Paarørende	  heroppe".	  

-‐ Brevet	  blev	  den	  første	  tilskyndelse	  til	  at	  sende	  programmet,	  og	  da	  Statsradiofonien	  under	  
Radioudstillingen	  i	  København	  i	  slutningen	  af	  oktober	  1932	  havde	  stor	  succes	  med	  at	  lade	  publikum	  
komme	  til	  mikrofonerne	  for	  at	  sende	  lytterhilsner	  til	  venner	  og	  bekendte,	  bestyrkedes	  planen.	  

-‐ Allerede	  samme	  år	  blev	  udsendelsen	  til	  virkelighed.	  Ville	  man	  sende	  en	  hilsen,	  skulle	  man	  melde	  sig	  
inden	  den	  15.	  december	  1932,	  og	  den	  18.,	  19.	  og	  20.	  december	  blev	  folk	  så	  bedt	  om	  at	  møde	  op	  i	  DRs	  
orkesterstudie,	  der	  dengang	  lå	  i	  dét,	  der	  i	  dag	  er	  Det	  Kongelige	  Teaters	  ’Stærekassen’.	  

-‐ Det	  første	  år	  blev	  der	  sendt	  200	  hilsner	  -‐	  alle	  fra	  København.	  Men	  allerede	  året	  efter	  –	  altså	  fra	  1933	  og	  
op	  til	  krigen	  -‐	  	  spillede	  årets	  værtsby,	  Aalborg,	  også	  en	  væsentlig	  rolle,	  når	  DR	  sendte.	  Da	  kunne	  
befolkningen	  komme	  forbi	  DRs	  studie	  i	  Aalborg	  –	  men	  også	  Randers,	  Aarhus,	  Esbjerg,	  Aabenraa,	  
Odense	  og	  Nykøbing	  Falster,	  og	  senere	  også	  Skive	  og	  Rønne	  –	  for	  at	  sende	  julehilsner	  til	  familie,	  venner	  
og	  bekendte	  i	  Grønland.	  	  

-‐ De	  seneste	  fem	  år	  har	  ’Julehilsen	  til	  Grønland’	  i	  gennemsnit	  haft	  godt	  en	  halv	  million	  seere	  til	  
førstegangsudsendelsen.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


