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Den grønlandske kajaks unikke 
kvaliteter er velkendte for en-
hver, barn som voksen. Den er 
udviklet til forholdene i Arktis 
og har formet sig efter lokale be-
hov. Nogle typer er lidt højere i 
stævnen, andre lidt rundere ag-

ter. Men alle er de smukke - æste-
tiske og elegante i deres fuld-
kommenhed. 

Alt dette ved vi, men det er de 
færreste, der er klar over, at ka-
jakken også er et uvurderligt 
redskab i arbejdet med svært 

handicappede mennesker et sted 
på Vestsjælland i Danmark. Her 
er kajakken og bygningen af den 
og inuitkulturen i det hele taget 
nogle af de betydeligste rammer 
i dagtilbuddet, Værkstedet Åmo-
sen, som i dag beskæftiger 15 
handicappede grønlændere og 
danskere.

Dette grønlandske springbræt 
for arbejdet og for pædagogik-
ken på værkstedet er naturligvis 
ikke kommet af sig selv. Det er i 
samarbejde med personalet ind-
ført af Åmosens leder, Poul Han-
sen, der blev inspireret af sit 
møde med Grønland.

I modsætning til den traditio-
nelle tænkning indenfor handi-
capområdet, som blandt andet 
går ud på at tilpasse den handi-
cappede til en eller anden be-
handlingsmetode, bruger man 
på Værkstedet Åmosen et Inuit-
begreb, der kaldes Ittoornak. 
Med de mere traditionelle meto-
der forsøger den professionelle 
pædagog undertiden at lære de 
handicappede at leve i nogle 
konstruerede systemer, der kan 
udvikle sig til en spændetrøje, 
som det er svært at frigøre sig 
fra. 

Fællesskab
Sådan er det ikke på Åmosen. 
Her har man i stedet været opta-
get af, hvordan personalet og de 
handicappede sammen har kun-
net opbygge et sted, hvor de har 
kunnet udvikle sig i fællesskab 
- med udgangspunkt i den enkel-
tes forudsætninger og drømme. 
Det er her, Poul Hansens og per-
sonalets mangeårige kendskab 
til Inuitkulturen får indflydelse 
på dagligdagen.

- Når man bor i et lille sam-
fund som for eksempel en grøn-
landsk bygd, er det nødvendigt, 

at bygden - altså borgerne i byg-
den - giver plads til hinanden el-
ler rummer hinanden, forklarer 
han. 

- Man er nødt til at acceptere 
den enkelte, som han eller hun 
er, og socialt tillempe sig selv til 
den helhed, som man er en del 
af. Det er sådan, vi gør i Åmosen, 
siger han og tilføjer, at der næ-
sten ikke har været udskiftning 
af personale eller handicappede 
i de 16 år, værkstedet har eksiste-
ret. Blandt andet derfor har det 
været et udviklende sted med 
mange fælles oplevelser.

- Denne måde at leve på, for-
klarer Poul Hansen, - er inspire-
ret af begrebet »Ittoornak«, der 
beskriver, hvorledes livet måtte 
klares i de små fangersamfund, 
hvor alle er afhængige af hinan-
den uanset hvad. Ittoornak 
handler om, at den enkelte ken-
der sine stærke og svage sider, og 
at vedkommende altid holder sig 
tilbage og lader den bedste tage 
føringen i den konkrete situati-
on. I et lille samfund, hvor alle 
kender hinanden, høster den en-
kelte efterhånden anerkendelse i 
kraft af sine færdigheder og an-
erkender på samme måde an-
dres. Netop fordi det er en livs-
nødvendighed, erkender man i 
positiv forstand sin plads og skif-
tes derfor til at være leder, af-
hængigt af situationen. 

Skovarbejde
Værkstedet Åmosen har eksiste-
ret siden 1994 som en del af det 
daværende Gudrunsminde, der 
blev drevet af Foreningen Grøn-
landske Børn. Værkstedet hol-
der til i en gammel skole i Dia-
nalund, og deltagerne i tilbud-
det, der enten er fra Danmark 
eller Grønland, er mellem 25 og 
52 år. 

- Alle handicappede har krav 
på beskæftigelse i et dagtilbud, 
forklarer Poul Hansen. 

- Her hos os forsøger vi at til-
rettelægge en så indholdsrig dag 
som muligt. Vi henter de handi-
cappede på deres respektive in-
stitutioner klokken ni og bringer 
dem tilbage klokken 17. Dagen 
tilbringes mest i den omgivende 
natur, hvor vi fælder træer i sko-
ven, samler og kløver brænde og 
kører det ud til vore kunder om 
efteråret. 

- Dertil har vi en lang tradition 
for brug af computer og IT, som 
hjælper de handicappede til bed-
re kommunikation.

Manasse Mathæussen
Hvad er det, der har gjort grøn-
landsk samfundsstruktur til en 
del af Værkstedet Åmosen?

- Min første grønlandske kon-
takt var i 1985, da jeg skulle mod-
tage en lille charmerende knægt 
på 10 år, Apollo fra Kapisillit. 
Meningen var, at han - nu hvor 
han af forskellige grunde var 
nødt til at flytte til Danmark - via 
mit hjem skulle sluses ind i den 
institution, hvor jeg dengang ar-
bejdede - det var behandlings-
hjemmet Fasanmarken i Slagel-
se. Apollo var stærkt handicap-
pet, men han var som sagt ual-
mindeligt charmerende og gen-
nemsyret af en masse godt fra sin 
grønlandske baggrund. Mødet 
med Aqqaluk blev et vende-
punkt, ikke mindst fordi jeg 
igennem ham fik en nærmere til-
knytning til Grønland.

Hvorfor fik kajakken så stor 
betydning?

- Det skyldtes blandt andet, at 
jeg gennem Karen Mathæussen 
lærte hendes far, Manasse, at 
kende. Han var den helt store ka-
jakroer, og hans kunnen og den 

Fakta:

Klaus Filemonsen, der er tilknyttet Værkstedet Åmosen som kajak-
bygger, lærte at ro kajak af en fisker hjemme i Grønland. Han mener, 
at et af kajakkens virkemidler, er »det at flyde på vand - den lette du-
ven på vandløbenes strøm og småbølger, det bevægelige element 
under skroget«. 

- Det svarer til den glæde, andre kan have af at sidde på en heste-
ryg og vugge af sted over marken. 

- Men for mig er det en særlig glæde, siger han: 
- Når jeg ror i kajakken, føler jeg mig som en rigtig grønlænder. 
På spørgsmålet om, hvad der efter hans mening er årsag til kajak-

kens gode indflydelse på sin roer, siger han med et smil: 
- Det er fordi den kommer fra Grønland!

inuit

Sannavimmut Åmosen-imut orniguttartut ilaat sungiusimallu-
akkamini. Karl Felimonsen malillugu qaannap imaani aalasar-
nera qajartortunut pitsaasumik sunniuteqartarpoq.

En af borgerne fra Værkstedet Åmosen i sit rette element. Ka-
jakkens bevægelse på vandet har ifølge Karl Filemonsen en rig-
tig god indflydelse på roerne.
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Sannavik Åmosen Kalaallit Nunaannut 
tikeraarnermini umialiorpoq.

Værkjstedet Åmosen byggede en umiaq 
under et besøg i Nuuk. 

Grønlansk kultur hjælper  
handicappede i Danmark
Medarbejdere og handicappede på Værkstedet Åmosen  
tager udgangspunkt i fællesskab og ligeværdighed
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måde, han var kajakroer på, og 
hans respekt for redskabet satte 
noget i gang hos mig. Og det 
blev for alvor åbenbaret nogle år 
senere, da vi fra Værkstedet 
Åmosen besøgte en udstilling på 
Amtsgården. Her mødte vi kaja-
keksperten Svend Ulstrup og 
Klaus Filemonsen, og da vi fik 
lov til at prøve Klaus’ og Morten 
Larsens kajakker, blev det en 
sand øjenåbner. Jeg anede ikke, 
og jeg troede heller ikke, at så 
svært handicappede kunne få 
glæde af en kajak, men jeg blev 
øjeblikkeligt klar over, at her var 
noget, vi måtte tage fat på.

Kajakbyggeri
- Svend mente, at vi kunne bygge 
kajakker til de handicappede 
på tre uger, så han mødte op 
på Åmosen med de nødvendige 
materialer, og allerede efter en 
uge, var tre kajakskeletter klar. 
Det var tydeligt, at det her ikke 
bare gjaldt om at ro i kajak, men 
også om fællesskabet ved at byg-

ge dem. Det var hårdt arbejde, 
og det var det for os alle. Det 
betød ikke noget, om man var 
pædagog eller handicappet, for 
her var den ene lige så god til at 
bore huller eller lægge besnørin-
ger som den anden - eller bedre. 
Alle måtte knokle, og alle blev 
trætte, og vi var ligeværdige - og 
følte det sådan.

Svend Ulstrups erfaring med 
kajakbyggeri og hans viden om 
kajakker og andre skindbåde, 
blandt andet i Arktis, har haft 
stor betydning for Værkstedet 
Åmosen. En af tilbuddets bor-
gere er spastiker og har derfor 
kraftige ufrivillige bevægelser, 
som gør det vanskeligt at holde 
balancen i en almindelig kajak. 
Han har derfor et en særlig stabil 
udgave af en aleutisk baidarka, 
der i forvejen er en robust kajak-
type, som har gjort det muligt 
for ham at ro alene. Værkstedets 
kajakker er specialudviklet og 
altså tilpasset vore handicappede 
borgere, så de kan håndtere dem 

under fuldt betryggende for-
hold. 

Til Grønland
- Vi har bygget mange kajakker 
siden 1997. Tre gange har vi byg-
get til Grønland, og to gange har 
vi selv været deroppe. I 2007 byg-
gede vi en umiaq i Nuuk. 

- Vi var i Grønland første gang 
i år 2000 og havde forberedt os 
gennem lang tid. Alle fra Åmo-
sen med - såvel danskere som 
grønlændere. I Nuuk fik vi lov til 
at bo på et af børnehjemmene, 
mens vi byggede kajakkerne. Ar-
bejdet vakte stor opmærksom-
hed, og efter ti dage var vi klar 
med syv. De skulle prøvesejles, 
og det bedste sted var naturligvis 
Kapisillit, hvor Apollo Jakobsen 
kommer fra. Det var samme 
Apollo, der som tiårig femten år 
tidligere førte mig ind i den 
grønlandske verden.

- Det blev en stor oplevelse for 
alle, ikke mindst for befolknin-
gen i Kapisillit, der ikke havde 

set en nybygget kajak i 50 år, og i 
ganske særlig grad for Apollos 
bedsteforældre, for hvem det na-
turligvis også var en glad og be-
vægende begivenhed. Besøget 
udviklede sig til en regulær fest, 
og vi blev blandt meget andet in-
viteret til middag hos Apollos 
bedsteforældre.

- Efter tre dage tog vi tilbage 
til Nuuk, hvor grønlandsmester-
skaberne i kajakroning skulle til 
at begynde. Kajakforbundet op-
rettede til lejligheden en særlig 
klasse for handicappede kajakro-
ere, og vores kajakforening, 
Saqqit, blev optaget i Grønlands 
Idrætsforbund.

Langtur
Værkstedet Åmosen indleder 
hvert år kajaksæsonen med en 
kajaktur på mere end 20 kilome-
ter første dag, en tradition man 
har holdt i hævd siden 1997. Pæ-
dagoger og handicappede ror 
ned ad Åmose Å, ud i Tissø, vi-
dere ud i Storebælt og op langs 

kysten til Storebæltskolonien, 
hvor der er tradition for, at man 
vender kajakkerne, så alle får en 
vandtur.

Men det er ikke bare kajakken 
og »Ittoornak«, der er de grøn-
landske indslag i Værkstedet 
Åmosens hverdag. Om vinteren 
drager hele holdet på skiferie til 
Norge, hvor man løser et trans-
portbehov på bedste grønland-
ske vis. Her skal for eksempel 
bringes udstyr ud til et bålplads, 
og det klarer de handicappede 
med en ægte grønlandsk hunde-
slæde, som de selv trækker.

Værkstedet Åmosen holder 
hvert år grønlandsk nationaldag 
ved Isefjorden. I år søsattes en 
nybygget umiaq, som skal med 
på de lange kajakture til trans-
port af både gods og mennesker.

Jens Brønden 
redaktion@ag.gl

inuit

PR
IV

AT

Åmoseåen aamma Tissø 
aqqusaarlugit 20 km-imut 
qajartornermi Storebæltip 
sineriaa Poul Hansen-ip 
aamma Karoline Olsvig-ip 
nuannaarutigalugu  
isiginnaarpaat.

Poul Hansen nyder  
udsigten sammen med  
Karoline Olsvig ved Store-
bæltskysten efter den 20 
kilometer kajaktur gennem 
Åmoseåen og Tissø.
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Kalaallit qajaata pitsaalluinnas-
susia kikkut tamarmik nalun-
ngil luarpaat, meeqqat inersima-
sullu. Nunani issittuni pissutsit 
malillugit ineriartortinneqarsi-
mavoq, sumiiffinnilu pisariaqar-
titsineq malillugu ilusilersor ne-
qarsimalluni. Qaannat ilaasa 
usuusaat siorleq portunerulaar-
tarpoq, ilaasa aquani usuusaat 
ammalornerulaartarluni. Ta-
mar milli kusanartuupput - sanal-
luarneqarnermikkut kusanar lu-
innartuullutik iluserilluinnar-
tuullutillu. Tamakku tamaasa 
na lunngilavut, ikinnerilli ilisi-
mavaat Danmark-imi Sjælland-ip 
kitaani inuit timimikkut anner-
tuumik innarluutillit sullinne-
qar neranni qajaq nallerneqar-
sinnaanngitsumik atortorineqar-
tarmat. Tassani qajaq qaanni or-
nerlu aamma Inuit kulturiat San-
navimmi Åmosen-imi ulluunera-
ni neqerooruteqartarnermi an-
nertoorujussuarmik tunngaviup-
put, tassanilu kalaallit qallunaal-
lu timimikkut innarluutillit 15-it 
suliassaqartinneqartarput.

Sulinermi kalaallit aallaaviu-
nerat sannavimmilu perorsaaneq 

soorunami namminneq takkus-
simanngillat. Sulisut suleqatiga-
lugit Åmosen-imi pisortamit 
Poul Hansen-imit tamanna aal-
lartinneqarpoq, Kalaallit Nu-
naannik naapitsinermigut piu-
massuseqalersimasumit.

Timimikkut innarluutilinnik 
sullissinerup iluani qangatut eq-
qarsariaaseq akerlilerlugu, qa-
norluunniit ililluni katsorsaari-
aaseqarnermi timimikkut innar-
luutillit naleqqussarneqarnissaa-
nnik ilaatigut imaqartoq, Inuit 
oqariaasiat Ittoornak Sannavim-
mi Åmosen-imi atorneqartar-
poq. Kisiannili periaartsit ator-
ne qarajunnerusartut malillugit 
perorsaasutut ilinniarsimasup 
periaatsit nammineq aaqqis-
suun neqarsimasut malillugit ti-
mi mikkut innarluutillit ilinniar-
tinniartarpai, pituttuisutut ineri-
artorsinnaasut, qimassallugit a-
jor nakusoorsinnaasut.

Ataatsimoorneq
Pissutsilli Åmosen-imi taa-
maanngillat. Sulisut timimikkul-
lu innarluutit ataatsimoorluni 
or nitakkamik ineriartortitsinis-
saq sulissutigisimavaat, ataatsi-
moorlutillu ineriartorsinnaasi-
mallutik - inuit ataasiakkaat atu-
garisaat takorluugaallu aallaavi-
galugit. Tassani Poul Hansen-ip 
sulisullu Inuit kulturiannik uki-
orpassuarni ilisimasaat ulluin-
narni sunniuteqalersimapput.

- Inuit ikittut akornanni naju-
gaqarnermi, soorlu Kalaallit Nu-
naanni nunaqarfimmi, pisaria-
qarpoq nunaqarfik - tassalu nu-
naqarfimmi innuttaasut - immin-
nut inissaqartissasut imaluunniit 
isumaqatigiittassasut, nassuiaa-
voq. 

- Inuit ataasiakkaat akuersaar-
neqassapput, taassuma pissusia 
malillugu, inooqatigiinnermilu 
naleqqussarluni ataatsimoortu-
tut taakkununnga ilaasutut. 
Åmosen-imi taamaaliortarpu-
gut, oqarpoq nangillunilu, san-
naviup ukiuni 16-ini atuunnera-
ni sulisut imaluunniit timimik-
kut innarluutillit annikitsuin-
narmik paarlanneqarsimasut. 
Ilaatigut tamanna pissutigalugu 
sannavik ineriartorfiusimavoq, 
ataatsimut amerlasuunik misi-
gisaqarfiusarluni.

- Taamatut inooriaaseqarneq 

oqariaatsimit »Ittoornak«-mit 
aallaaveqarpoq, Poul Hansen 
nassuiaavoq, piniartutut inuiaqa-
tigiinni mikisuni inuuneq qanoq 
ingerlanneqassasoq allaaseri ne-
qarluni, kikkut tamarmik im-
minnut pisariaqartimmata, qa-
norluunniit pisoqaraluarpat. I-
nuit ataasiakkaat nukittoqutitik 
nukilaaqutitillu ilisimassagaat It-
toornak-mi pineqarpoq, pineqar-
torlu tamatigut tunuarsimaartas-
sasoq, pisunilu tunngavissalinni 
pitsaanerpaamik ingerlatsisin-
naasoq aqutsisuussasoq. Inunni 
najugaqatigiinni ikittuni kikkut 
tamarmik imminnut ilisarisimaf-
figisaanni inuk ataasiakkaaq pi-
ginnaassuseqarnini pissutigalu-
gu ataqqineqalersarpoq, taa-
matullu allat aamma ataqqiler-
sarlugit. Tamanna inuunermi pi-
sariaqarmat sumi inissisimaneq 
ajunngitsumik nassuerutigine-
qar tarpoq, taamalu paarlagaal-
luni aqutsisuusoqartarluni, pis-
sutsit qanoq innerat apeqqutaa-
til lugu.

Orpippassuarni sulineq
Sannavik Åmosen 1994-imili a-
torneqarsimavoq, taamani Gu-
drunsminde-usumut Foreningen 
Grønlandske Børn-imit ingerlan-
neqartumut ilaalluni. Sannavik 
atuarfitoqqami Dianalund-imi 
inissisimavoq, taamatullu neqe-
roo ruteqartarnermut peqataa-
sut, Danmark-imeersut imaluun-
nit Kalaallit Nunaaneersut, 25-t 
52-illu akornanni ukioqarput.

- Ulluunerani neqeroorute-
qarnermi sammisassaqartinne-
qarnissaq timimikkut innarluu-
tillit tamarmik pisinnaatitaaffi-
gaat, Poul Hansen nassuiaavoq. 

- Ulloq sapinngisamik imaqar-
luartussaq uatsinni aaqqissuun-
niartarparput. Timimikkut in-
narluutillit ullaakkut qulingilua-
nut najugaqarfiinut aasarpavut, 
ualikkullu tallimanut angerlaa-
teqqittarlugit. Pinngortitami ava-
tangiisiusumi ullup annersaa 
atorneqartarpoq, orpippassuar-
ni orpinnik uppikaatitsisarluta, 
qisussanik katersisarluta ulimat-
tarlutalu, ukiakkullu sullittak-
katsinnut pajugutigisarlugit.

- Qarasaasiamik IT-millu atu i-
neq qangali ingerlattarparput, 
timimikkut innarluutillit at-
taveqarniarneranni ikiuutaasut.

Manasse Mathæussen
- Kalaallit inuiattut aaqqissuus-
saanerat Sannavimmi Åmosen-
imi atorneqalersimammat suna 
pissutaava?

- 1985-imi siullermik Kalaallit 
Nunaannut attaveqarpunga, nu-
kappiaraq nuannerluinnartoq 
qulinik ukiulik Apollo Kapisilin-
neersoq tigusussanngorakku. 
Isu maavoq taanna - pissutsit as-
sigiinngitsut pissutigalugit Dan-
mark-imut nuuttariaqalermat - 
angerlarsimaffiga aqqutigalugu 
suliffimmi taamanikkut suliffi-
gisanni akuutinneqalissasoq - 
tassaavorlu Slagelse-mi katsor-
saasarfik Fasanmarken. Apollo 
timimigut annertuunik innar-
luuteqarpoq, oqaatigineqartu-
tulli nuannersorujussuuvoq, ka-
laallisullu tunuliaqutaqarner-
migut pitsaasorpassuarnik pis-
suseqarluni. Apollo-mik naa pit-
sineq nutaanik pilersitsivoq, min-
nerunngitsumik taanna pissuti-
galugu Kalaallit Nunaannut qa-
nimut attaveqalerama.

- Qajaq sooq taama annertuti-
gisumik sunniuteqalerpa?

- Karen Mathæussen aqqutiga-
lugu angutaa Manasse ilisarisi-
malerakku ilaatigut pissutaavoq. 
Qajaqqissorsuuvoq, piginnaassu-
siata qajartoriaasiatalu, qaanna-
millu ataqqinninnerata aallartit-
sinissamut piumassuseqalersip-
paannga. Ukiullu arlaqanngitsut 
qaangiuttut tamanna erseqqissi-
voq, Sannavik Åmosen-imit 
Amtsgården-imi saqqummer-
sitsineq takuniaratsigu. Qaanna-
mik ilisimasaqarluartoq Svend 
Ulstrup aamma Klaus Filemon-
sen tassani naapippavut, aam-
malu Klaus-ip kiisalu Morten 
Larsen-ip qajaat misilikkatsigit 
tamanna isitsinnik ammaavoq. 
Timimikkut annertuumik innar-
luutillit qaannamik nuannaaru-
teqarsinnaasut ilisimasimanngi-
lara isumaqarfigisimanagulu, i-
ngerlaannarli paasivara tamanna 
ingerlattariaqaripput.

Qaanniorneq
- Sapaatit akunnerisa pingasut 
ingerlanerini timimikkut innar-
luutilinnut qaanniorsinnaasugut 
Svend isumaqarpoq, atortussallu 
pisariaqartinneqartut nassarlu-
git Åmosen-imut ornigulluni, sa-
paatillu akunnera ataaseq qaa-

ngiutiinnartoq qaannat pingasut 
saanissaat nammassineqarput. 
Qajartornissaq kisimi pineqan-
ngitsoq erseqqippoq, aammali 
ataatsimoorluni sananeqarnis-
saat. Suliaq ilungersunarpoq, ta-
matsinnut. Perorsaasuuneq ima-
luunniit timikkut innarluuteqar-
neq soqutaanngillat, tassami ar-
laalluunniit qillerisinnaammat 
allatut pitsaatigisumik aamma 
qilersuisinnaalluni - imaluunniit 
pitsaanerusumik. Kikkut tamar-
mik suleruluttariaqarput, kikkut 
tamarmik qasusarput, tamattalu 
naligiippugut - taamatut misigi-
simavugut. Svend Ulstrup-ip qa-
anniornermik misilittagaqarne-
ra, aammalu qaannanik angalla-
tinillu amernik qallersimasunik 
ilisimasaqarnera, ilaatigut Nuna-
nit Issittuneersunik, Sannavim-
mut Åmosen-imut annertuumik 
sunniuteqarsimapput. Sanna-
vim miittartut ilaat spastikeriu-
voq, piumassuserinngisaminillu 
sakkortuumik aalariartarnini 
pissutigalugu qaannami nali-
nginnaasumi napparissumik qa-
jartortarnissaa ajornakusoorlu-
ni. Baidarka Aleuter-ineersoq or-
rajaarsoq taamaattumik atortar-
paa, qajaq immikkut napparis-
susilik, taamalu kisimiilluni qa-
jartorsinnaalerluni. Sannavimmi 
qajaativut immikkut sanaajup-
put, timimikkut innarluutilinnut 
naleqqussakkat, isumannaallu-
artumik atugaqarluni atorneqar-
sinnaasut.

Kalaallit Nunaannut
- 1997-ip kingorna qajarpassuit 
sanasarsimavagut. Kalaallit Nu-
naannut pingasoriarluta qaanni-
uussisarsimavugut, marloriarlu-
talu Kalaallit Nunaanniissimal-
luta. 2007-imi Nuummi umialior-
pugut.

- 2000-imi siullermeerluta Ka-
laallit Nunaanniippugut, piffis-
samilu sivisuumi piareersarsi-
malluta. Åmosen-imeersut ta-
mar mik peqataapput - qallunaat 
kalaallillu. Qaanniortilluta 
Nuummi meeqqat angerlarsi-
maffiisa ilaanni najugaqarpugut. 
Qaanniornerput annertuumik 
maluginiarneqarpoq, ullullu 
qulit qaangiuttut qaannat arfi-
neq-marluk naammassivagut. 
Mi silillugit angallatigineqassap-
put, Kapisillillu misiliiffigissallu-
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Paasissutissat:
Klaus Filemonsen, Sannavim-
mut Åmosen-imut attuumas-
suteqartoq, Kalaallit Nunaanni 
aalisartumit qajartornermik 
ilinniartinneqarsimavoq, Isu-
maqarpoq qaannap sunniuti-
gisartagai tassaasut »immak-
kut puttalaarneq - annikitsu-
mik ueqattaarneq immap sar-
faatigut maliisigullu mikisuti-
gut, imaq qaannap ataani i-
ngerlaartuummat«.

- Hestip qaani qimusser-
nermi allat nuannaaruteqar-
sinnaanerata tamanna assi-
gaa, narsakkut ueqattaarluni 
ingerlaarnertut.

- Tamanna uannut immikkut 
nuannaarutaavoq, oqarpoq: 

- Qajartoraangama kalaali-
vittut misigisimasarpunga.

Qaannap qajartortuminut 
pit saasumik sunniisarnerani 
isumaa malillugu suna pissu-
taanersoq aperineqarami qu-
ngujulluni ima akivoq:

- Kalaallit Nunaannit pisuu-
nera pissutaalluni!
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Danmark-imi innarluutillit  
kalaallit kulturiata ikiorpai

Sannavimmi Åmosen-imi sulisut timimikkullu innarluutillit ataatsimoorneq naligiinnerlu aallaavigaat

Upernaakkut isoratuumut qajartornermi Poul Hansen aamma 
Mark Jensen Storebælt-imi malissiornermik sungiusartut.

Poul Hansen og Mark Jensen øver bølgegang ved  
Storebæltskolonien på den lange kajaktur i forsommeren.

Poul Hansen


Poul Hansen
Værkstedet Åmosen
Kongstedvej 26 4293 Dianalund
Web: aamosen.com

Poul Hansen


Poul Hansen
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git soorunami pitsaanerupput, 
Apollo Jakobsen-ip inunngorfi-
gisaani. Apollop qulinik ukio-
qarluni ukiut 15-it tamatuma si-
orna kalaallit silarsuaannut pitip-
paanga.

- Tamanna tamatsinnut misi-
gisaavoq annertooq, minnerun-
ngitsumik Kapisilinni najugalin-
nut, qaannamik sananeqaqqam-
mersumik ukiuni 50-ini ta ku-
saqarsimanngitsunut, immikkul-
lu Apollop aanaavanut aataava-
nullu misigisaqarfiulluni, pisorlu 
tamanna soorunami taakkunun-
nga nuannaarutaavoq killitsis-
sutaallunilu. Tikeraarneq nalli-
uttorsiualaarnermik annertuu-
mik kinguneqarpoq, ilaatigullu 
Apollop aanaavanut aataavanul-
lu neriartoqqusaalluta qaaq qu-
saavugut.

- Ullut pingasut qaangiuttut 
Nuummut uterpugut, Kalaallit 
Nunaanni qaannamik pissar-
tanngorniunnerit aallartissam-
mata. Timimikkut innarluutilin-
nut qajartortartunut Qaannat 
Kattuffiat immikkut peqataatitsi-
voq, uagullu peqatigiiffipput 
Saqqit Timersoqatigiit Kattuffian-
nut ilaasortanngortinneqarpoq.

Angalaneq sivisooq
Ukioq qajartorfiusoq aallar ner-
lugu ukiut tamaasa ullormi siul-
lermi Sannavik Åmosen 20 km-
imut qajartortitsisarpoq, pissu-
serlu tamanna 1997-imili inger-
lanneqartarsimavoq. Åmose Å 
aq qutigalugu perorsaasut timi-
mikkullu innarluutillit qajartor-
tarput, Tissø aqusaarlugu Store-
bælt-imut anillaattarlutik, Store-
bælt-ilu aqqutigalugu avanna-
mut ingerlasarlutik, pisarnerlu 
malillugu qaannamik kinngu sa-

qattaartoqartarpoq.
Sannaviup Åmosen-ip ulluin-

narni ingerlanneqarnerani qajaq 
aamma »Ittoornak« kisimik i-
nger lanneqarneq ajorput. Or-
niguttartut tamarmik ukiuune-
rani Norgemut sisorariartarput, 

angallassinissamillu pisariaqar-
titsineq kalaallit periaasiat pit-
saanerpaaq atorlugu aaqqinne-
qartarluni. Soorlu atortussat iku-
matitsivimmut assartorneqartar-
put, kalaallillu qamutaannik 
namminneq uniakkaminnik ti-

mi mikkut innarluutillit tamanna 
naammassisarpaat.

Sannavik Åmosen-ip kalaallit 
inuiattut nalliuttorsiornerat uki-
ut tamaasa Isefjorden-imi inger-
lattarpaa. Umiaq sananeqaqqam-
mersoq ukioq manna singinne-

qassaaq, sivisuumillu qajartor-
nermi nassatanik inunnillu as-
sartuisuussalluni.

Jens Brønden 
redaktion@ag.gl 
Nutserisoq: Utertoq Nielsen
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Isefjorden-imi Strandhusene-
mi inuiattut ullorsiorfimmi 

uaajeertoq. Karo Olsen-Jensen 
aamma Ida Eriksson uaajeer-
tuupput allatullu kalaallisut 

aliikkusersuillutik.

Maskedans på nationaldagen i 
Strandhusene ved Isefjorden. 
Det var Karo Olsen-Jensen og 

Ida Eriksson, der stod for  
maskedansen og anden  

grønlandsk underholdning.

Åmosen-ip kuuatigut  
immap tungaanut ingerla-
nermi eqqissisimaarneq. 
Baidarka-mi pingasuuttaris-
sami Apollo Jakobsen  
siorlersaalluni issiavoq.

En stille stund på vej ned 
ad Åmoseåen. Det er  
Apollo Jakobsen, der sidder 
forrest i den tre-personers 
Baidarka.


