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Umiaq 2007

En Umiaq bliver bygget En rejse til Grønland, og tilbage i tid
Umiaq – Konebåd

Umiaqén, var inuitternes langtursog familiebåd.
Den er lige så gammel som
inuitkulturen. Uden dette fartøj
kunne inuitterne ikke have
udbredt sig fra det yderste af
Sibirien til Østgrønland.

Baggrund:
Siden 1950-erne og indtil for få år siden er udviklingshæmmede
grønlændere blevet sendt til Danmark. Det forhold har haft
store konsekvenser for det grønlandske samfund, de berørte
familier og ikke mindst den enkelte udviklingshæmmede. De
udviklingshæmmede har været et tabu og en fortrængning for
samfund og familier i Grønland.
I dag bor omkring 100 grønlandske
udviklingshæmmede på forskellige
institutioner i Danmark, langt de
fleste i Vestsjælland.
Gruppen er i den brede danske
offentlighed stort set ukendt; og det
same er på mange måder tilfældet i
Grønland - tiden går og de bliver
mere og mere "de glemte"!
Her i sommeren 2007 rejste 4 af dem
sammen med hjælpere og venner i
kajakforeningen Saqqit til Nuuk og
sammen byggede de en umiaq på 12
dage.
Det blev en uforglemmelig oplevelse
for alle 9 deltagere.

Fartøjet har været kendt i hele
det arktiske område og navnet er
stort set det samme overalt.
Formen og formålet er forskelligt
fra de smalle umiaqér i Alaska –
fangst af hvaler – til de bredere i
Grønland, der blev brugt til
transport af hele familiens
jordiske gods.
Umiaqén som vi byggede i Nuuk
var efter østgrønlandsk oprindelse
men forbedret således at børn og
handicappede med stor sikkerhed
kan sejle i den.
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Forløbet:

Lige uden for vores
værksted mødte
vores øjne
kontrasten mellem
den storslåede natur
og levevilkårene for
befolkningen i
Nuuk.

Inden de 9 deltagere kunne rejse til
Nuuk var der gået næsten 2 år med
forberedelser. Fondsansøgninger,
planlægning, tænketid, ventetid,
forventninger og meget mere. Alt til
umiaqen skulle skaffes og
forberedes, værktøj, hørdug og alt
hvad vi kunne forestille os, vi fik
brug for, blev pakket ned i en stor
kasse på 5,70 * 0,70 meter, der
vejede 300 kg. Kassen blev så sendt
til Ålborg og sejlet til Nuuk.
I slutningen af juli rejste holdet så
til Nuuk. Planen var, at vi skulle
være sejlet ind til Børnehjemmet
Tuuparnaqs sommerlejr i Ameralikfjorden, hvor vi sammen med børn

og personale skulle have bygget
båden. Men i Grønland er der
mange faktorer som vejr, udstyr og
arbejdsforhold, der medfører at
man ikke kan gennemføre det man
havde planlagt.
Vi kunne ikke sejle ind i fjorden –
og det regnede og regnede. Men
bygge vores umiaq ville vi.
10 dage senere var kassens indhold
tryllet om til en søstærk umiaq – et
utroligt flot fartøj, som vi stolte
umiaq-byggere fredag den 10 august
kunne sætte os ombord i.

Byggeriet
At deltage i sådan et forløb er noget
helt unikt. Her var der plads til
nærvær, sammenhold, udfordringer,
glæde, bekymringer og stolthed.
Der var småsnak om mange emner:
Umiaqér, kajakker og den friske
grønlandske mad, som vi hentede
på brættet, det grønlandske begreb
for en bod - sæler, havkat, rødfisk,
torsk, mattak, rensdyr osv.
Lige uden for vores værksted mødte
vores øjne kontrasten mellem den
storslåede natur og levevilkårene for
befolkningen i Nuuk.
Vi kunne opleve regnen, solen,
solnedgange over storslåede fjelde
og hvalernes leg på fjorden mellem
de store containerskibe; også den
myldrende trafik af store moderne
familiebåde, hurtiggående
motorbåde og små joller med folk,
der skulle ud og hente de daglige
forsyninger af fisk og sæl mv, fulgte
vi ivrigt med i.
Børnehjemmet Tuuparnaq ligger på
et højdedrag i udkanten af Nuuk og
vi byggede bogstaveligt talt på
kanten mellem nyt moderne
højhusbyggeri med moderne
børnehave med fladskærme og

indendørs klatrevæg og et
lavtliggende, delvis forladt
industriområde, som både i reel og
overført betydning mindede om en
sump.
Her ligger ”Anstalten”, et fængsel,
og her er enkelte igangværende
virksomheder; men ellers er
området præget af forfaldne
bygninger, henkastede ting og
sager, efterladte konstruktioner og
andet drivgods fra
industrisamfundet. Der er trafik af
folk med øl, der bliver drukket i og
ved de gamle ramponerede
bygninger. Små grupper af børn og
unge samles spontant imellem
rester af byggematerialer til
hemmelige aktiviteter. Andre
grupper som lever på kanten af
samfundet ses i små klynger rundt
omkring i området, hvor der er røg
og klirren af flasker.
Lidt længere væk med den flotteste
udsigt over byen og fjorden troner
store flotte nyopførte huse med
indtil flere dyre biler foran.
Nuuk er kontrasternes by og
globaliseringens udvikling er i
øjenhøjde.
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Nye drømme
Alt dette samt nysgerrige mennesker kiggen forbi og Nuuk kommunes og
børnehjemmets opbakning blev oplevelser, som vi hver især nu har med os hjem men størst af alt var byggeriet - at opleve en kasse folde sig ud på denne måde og
blive til en umiaq var stort.
Det var rammen omkring vore oplevelser - Så kig nu blot videre på billederne her
og klik så videre på nettet til vores blog på www.aamosen.com/saqqit - her kan
man læse vores dagbog for hele turen.
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Fremtid.
En drøm blev realiseret og en ny drøm blev født.
Umiaqholdets drøm er igen at rejse til Grønland og
sejle ind i bunden af fjorden til sommerlejren og
afprøve kajakker og umiaqén.

Kolonihavnen den 10.august 2007

Overdragelsen fandt sted med det gode håb, at umiaqen kunne blive brugt rigtigt meget af børn
og handicappede i sommerlejrene i de lange flotte fjorde ved Nuuk.
Umiaqholdets deltagere fik som tak overrakt halssmykker fra unuitkulturen.

Det spændende øjeblik er kommet - for første gang i måske 50 år er der blevet bygget en umiaq i
Nuuk - så mange hænder var klar til at bære den ned til søsætningen. At umiaqen så var bygget
sammen med udviklingshæmmede grønlændere, der bor i Danmark gjorde dagen til noget helt
særligt.
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Her sejler den flotte Umiaq i Kolonihavnen fredag eftermiddag den 10. August 2007.
Drømmen lykkedes og vejret og mange andre små og store ting havde været med
holdet, da vi med glade klapsalver fra tilskuerne nød sejladsen rundt i havnen.
Umiaqholdets drøm er nu atter at kunne rejse til Grønland og sejle ind i bunden af
fjorden til sommerlejren og afprøve kajakker og umiaqén i længere tid.

Ittoornak – Gl. stavemåde Igtôrnak
Vores rejse tilbage i tiden kunne finde sin inspiration i dette gamle grønlandske udtryk, som
fint beskriver vores gruppes arbejdsforhold:
Ittoornak beskriver hvorledes livet måtte klares i de små fanger samfund, hvor alle er
afhængige af hinanden uanset hvad.
Ittoornak betyder: at den enkelte kender sine stærke og svage sider, at vedkommende altid
holder sig tilbage og lader den bedste tage føringen i den konkrete situation. I et lille
samfund, hvor alle kender hinanden, høster den enkelte efterhånden anerkendelse i kraft af
sine færdigheder og samtidig anerkender vedkommende andres færdigheder. På den måde
bliver forskellige personer naturlige og automatiske ledere i forskellige situationer eller
indenfor bestemte områder. Enhver kender sin plads forstået positivt, i erkendelse af, at dette
var en simpel livsnødvendighed.

Kajakforeningen Saqqit
Foreningen blev stiftet i starten af 2000.
Formålet for kajakforeningen er at give
handicappede grønlændere og danskere, der bor i
Danmark, mulighed for et aktivt friluftsliv med
kajakker.
• Foreningen vil bygge og bruge kajakker.
• Formidle erfaringer med dette.
• Arrangere og deltage i ture, stævner, mesterskaber og lejre.
Kajakforeningen Saqqit har hjemsted på
Værkstedet Åmosen i Dianalund.
Web: www.aamosen.com/saqqit
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