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Siunissaq 

uagut 

pigaarput

Ukiup ataatsip ingerlanerani projekt Siunissaq Kalaallit Nunaanni illoqarfinni sisamani 

assigiinngitsuni inuusuttunut allannermut workshoppertitseqattaarpoq. Assiliineq allan

nerlu aqqutigalugit oqaasinnguisinnaanermut sakkussanik tunivagut, allannerup silarsuaa 

ilisaritipparput inuunerlu pillugu nammineq allannissaannut isumassillugit. Oqaatsit tuusin

tilikkaat allattorpaat, taalliorlutik, oqaluttuaaraliorlutik, eqqarsaatitik misigissutsitillu annis

sorlugit. Tassuuna inuusuttut takorluugarpassuarnik ulikkaartut, uummalliortut neriuute

qaqisullu ingerlaannaq ersarissivoq. 

Inuusuttut uummammiortik annissuleraangamikkit avitseqatigalutalu pisuunnguallar

nartuaannarpoq. Asanninneq, maqaasineq, inuunermi eqqaamasat misigisallu, takorluuk

kat asasartillu pillugit allaaseqarput; pisuusutut misigineq, kanngusunneq; pinngortitamut 

qaninneq; toqu; tarnikkut ikitut annernartigisumik kamassaqarneq; nakuussut, inuusuttuni 

tamani takussaaqisoq. 

Workshoppit ingerlanneqarnerini inuusuttut sullareqalutik piumassuseqaqalutillu pissar

serusuttorujussuupput. Oqaatsit allattornerini eqqarsaatigut, misigissutsigut inuunerpullu 

pillugit paasinnittariaaseq qanoq allanngortigisinnaanera timitarsivaat. Assinganik allanneq 

oqilisaaqataasartoq, pilluaammernermik misigilersitsisartoq, imminut upperilersitsisartoq 

inunnullu allanut tatiginnilersitsisartoq paasivaat. 

Projekt Siunissami suleriaaseq taanna atorluartaqaarput. Inuusuttut imminut upperine

rulernissaat, imminut tarrarsorfiginerulernissaat imminullu pillutik oqaasinnguisalernis

saat anguniarlugu suleriaaseq ingerlasarpoq. Assinik oqaluttuanillu pingaaruteqaqisunik 

suliaqarnermi sakkussallu pigiliunnerini inuusuttut inuttut inuiaqatigiinnilu nukkattarput. 

Inuusuttummi assiliinikkut allannikkulluunniit imminut tusarnaaraangamik, misigissutsimin

nik eqqarsaatiminnillu oqaasinnguigaangamik imminut naleqartinnerulersarput. Taamaasil

lutik inuppassuit periuusaat allanngujaatsut allanngortinnissaannut nukissaqarneru

lersarput, ilikkagartillu inuiaqatigiinnut ingerlateqqeriarlugu, siunissap matuneqarnani 

ammarneqarnissaanut suliniuteqarsinnaanngorlutik. Tassa projekt Siunissap tamanna 

suliniutigaa:

Siunissaq inuusuttunut utertinneqarnissaa. Siunissamut angalaqatiginissaat. Siunissaq 

inuusuttunut tunniunnissaa. Nukimi taanna kisiat atorlugu inuusuttorpassuit atugarisaat 

allanngortissinnaapput; neriuuteqannginneq, takorluukkat sequminnikut, siunissami atorfis

saqanngitsutut misigineq.

Projekt Siunissap workshoppertitseqattaarnermini inuusuttut inuunermi kajumissuse

qarnerulernissaat piumassuseqqortunerulernissaallu anguniagarivai. Inuusuttut misigissut

sinut, timimut, suiaassutsimut kinguaassiuutinullu tunngasunut suliaqarnerminni, pisinnaati

taaffinnik ilisimaarinnilernerminni assiliisaqattaarnerminnilu tamanna anguaat.

Inuusuttulli misigisatik uatsinnut imminnullu oqaluttuarisaqattaalermassuk paasivarput 

taakkuusut uatsinnut inuunermi kajumissuseqalersitsisut, ajunnginnerusumik pissuseqarn

issamut piumassuseqalersitsisut, siunissamilu ajunngitsumik ingerlasoqarnissaanut neri

uuteqalersitsisut. 

Inuusuttut nutaanik pilersitsillaqqissut, kajumissuseqaqisut inissaqartitseqisullu misigis

sutsinik ulikkaarnerat nukissaqarnerallu uatsinnut sunniuteqarnikooqaat. Inuusuttut 

suleqatiginerini pissarsiagut amerlasoorujussuupput; uummataannut pulavugut, illaqatigiva

gut, qullileqatigivagut ataatsimoorfimmillu nassaarluta. Paasivarput tamatta qanorluun

niit assigiinngitsigigaluarutta, qanorluunniit inuunermi misigisaqarsimagaluarutta tamatta 

ataatsimoorfeqarluta: tamatta inuuvugut, tamatta nunarsuarmi inissaqarnissatsinnut 

pisinnaatitaaffeqarpugut, tamatta tusaaneqarnissaq paasineqarnissarlu pisariaqartipparput. 

Inuuneq qanorluunniit artornartigigaluarpat tamatta pigivarput. ”Uagut Oqaluttuagut” 

oqaluttuarpassuarnik assilisarpassuarnillu inuusuttut nammineq suliaannik ulikkaavippoq. 

Inuusuttut nipaat nukittuut, ilutsinni sivisuumik akisuasut tusarneqarsinnaapput tamanullu 

tikilluaqqusillutik.

 

Niviaq Korneliussen, 

Projekt Siunissaq sinnerlugu
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Atuartut uku Tasiilamiit, Nanortal-
immiit, Maniitsumiit, Kangerlussu-
armiit taakkulu nunaqarfianneersut 
allatat assilisallu atuakkamiittut 
suliaraat. Atinik ilanngussaqanngit-
soorsimagutta ajuusaarutigaarput, 
paasissavaalli atuakkap pilersin-
neqarnerani pingaaruteqartorujus-
suullutik

Følgende elever fra Tasiilaq, Nanorta-
lik, Maniitsoq og Kangerlussuaq med 
omkringliggende bygder har bidraget 
med tekster og foto til bogen. Hvis der 
er enkelte navne der ikke er kommet 
med er vi kede af det , og de skal vide at 
de er en vigtig del af bogen.

TASIILAQ

MAJORIAQ
FA 1
Kristian Sanimuinaq
Gerda Knudsen
Josefine Sanimuinaq
Gerda Pape Doughty
Piilannaat Manikutdlak
Sejer Maqe
Thomasine Hansen
Moses Kalia
Claudia Kilimê
Nadia Maratse
Panni Nakinge
Louise Ignatiussen
Ena Malina Jonathansen
Marion Ulriksen
Paulusine Sakariassen
Nina Poulsen
Ariine Bajare
Justine Haraldsen
Gerda Nuko
Karl Kuitse
Katrine Enoksen
Hansine Enoksen

FA 2
Lydia Jensen
Lars Maratse
Kristian Eliassen
Henning Knudsen
Paula Kalia
Karoline Jensen
Rasmus Magnussen
Mikael Nakinge
Karale Enoksen
Kirstine Magnussen
Stella Høy Josvassen
Thala Poulsen
Otto Knudsen Kristensen
Kamilla B. Nûko
Margrethe Umerineq
Dorthe Nûko

Marie Uitsatikitseq
Thala Mikaelsen
Moses Taunajik
Maren Sivertsen

NANORTALIK

MAJORIAQ
Arnatsiaq Hansen
Kaaka Manassen
Nikoline B. Kristiansen
Johannes Karlsen
Tuperna Simonsen
Ulta Petrussen
Filippine K. Salomonsen
Aqqaluk-Nuka Levisen
Juliane Eliasen
Julio Stephensen
Kunngu Simonsen
Anthon Salomonsen
Julian Napatoq
Rikke Karlsen
Ulloriaq Korneliussen
Aqqaluq Dorph

KANGERLUSSUAQ

Meeqqat atuarfianni
Folkeskolen

Keira Olsen
Brian Leibhardt
Ingo Bidstrup Johansen
Benjamin Larsen
Miki Grønvold
Sandy Mathiassen
Randi Petersen
Minik Kreutzmann
Nassiaq Rasmussen
Pavia Hansen
Athene Lynge
Sigurd

MANIITSOQ

Meeqqat atuarfianni 9. klasse
Folkeskolens 9 klasse

Julia Hansine Arnannguaq Sethsen 
Poulsen
Gerth Pavia Niisi Schmidt Zeeb
Paninnguaq Beck
Magrethe Berthelsen
Else Marie Hagman
Sofiánguak Kreutzmann
John Berthelsen
John Dahl
Tony Jensen
Bruno Poulsen
Malik Rosing
Marno Skifte
Carlo Thomsen
Aissiaq Wæver
Aila Josefsen

Abella Kreutzmann
Inaluk Sethsen
Henning Bâjare
Samson Enequist
Lars Jakobsen
Niclas Kristiansen
Hans Lyberth
Hans-Otto Møller
Frederik Olesen

Sara Kruse 
Bolethe Mølgaard Heilmann
Ane Petrussen
Johanne Wilhelmsen
Kristian Petersen
Tina Larsen
Frans Petersen
Grethe Jørgensen
Rigo Kristiansen
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Inuk kinaluunniit nalituujuvoq
Inummik naleqanngittoqanngilaq
Qanorluunniit isikkoqaraluaruit
Qanorluunniit pissuseqaraluaruit
Qanorluunniit atugarliortigigaluaruit
Naleqarputit
Tamatta naleqarpugut
Asanninneqarpugut
Taarserneqarsinnaanngilagut
Tamatta inuunitsinnut tunniussaqarsinnaavugut
siunissatsinnut  ataatsimoorfitsinnut

TaallaqTaallaq
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Asasara inunnguaq
Sumiikkaluaruit imminut pingaartittarit
Imminut asanissat, imminut paarinissat 
eqqaamajuaruk
Misigiguit atorfissaqarnak
Misigiguit inuunerit naleqanngitsoq
Nunarsuup illuatungaaniikkaluaruit
Eqqaamajuk atorfissaqartuaannaravit
Eqqaamajuk pingaaruteqaravit.

Seqineq nuivoq, aput aappoq
Timmiaaqqat qarlorpalaat
Anoraannguaq kialaaq
Inuit pisuttuarput, illaqattaarput
Sissami pinnguffapput
Ivikkat qorsooqqissipput, naasut sikkerarput, 
qalipaatinipput
Kuuppalaaq
Qaqqami nuniapput
Illoqarfik qaamaqaaq, qilak tungutsorik
Imaq qatsungavoq, aasaq nuannersivoq
Inuit qiimmapput.

Nuannersisorlu apivoq
Naasut toqupput
Sila taarsivoq
Seqineq tarrippoq
inuillu tammarlutik

Taallaq



22 23

Ukiup taarnerani meeqqanukaatilerparma. 
Nuannaarpunga.
Illimmi meeqqanukaatileramma.
Ingerlagavit aliasuppunga.
Ilagerusukkaluaqaakkimmi.
Ualikkut aavarma – nuannaaleqqippungalu.
Ilageeqqilerpugummi. Nereqatigiissaagut. 
Fjernsyneqatigiissaagut.
Pingasuulluta. Illit, anaana uangalu. 
Sinilernissama tungaanut.

Ataani seqqorpallammat iteriataarpunga.
Qiavugut, anaana uangalu. Ulloq taanna 
inuunera allanngoriataarpoq. 
Inuunerit kipivat. Kiilerimi imminut 
aallaavutit.
Marlooqqinngisaannassaagullu.

Anaananngujaarnikuuvunga. Pilluaatigalugulu kanngugini
kuuara. Aqqaneq marlunnik ukioqarlunga panima ataataa 
naapippara. 14inik ukioqarlunga naartullunga paasivara. 
Kanngusullungalu nuannaarpunga. Qanoq iliornissara na
lornissutigivara. Angajuga angutaatigalu Qaqortumut ornip
pakka. Asanninnerat qaqutikkut misigisarnikuullugu maanna 
misigiinnavilerpara. Naamma alliartornerini kanngusunnera 
alliartorpoq. Peqatima nuanniitsunik oqaluffigisarpaannga. 
Taakku suli meeqqat atuarfianni atuarput. Uanga atuariar
tornissara saperpara. Niviarsiaraarannguaq mingueqisoq 
tipigeqisorlu anillammat uummatiga pilluarnermik asan
ninnermillu ulikkaavippoq. 15ingajaannarnik ukioqarlunga 
anaananngoraluarlunga ugguanngisaannarpunga. Pilluarlu
tami peqqillutalu inooqatigiippugut.

Ulloq allanngoriataartoqUlloq allanngoriataartoq
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Inuunermi aqqutissat amerlaqaat; nuan
nersut nuanniitsullu. 
Tamaasa tikilluaqquakka. 
Nuanniitsunik misigisaqarnikooqaanga, 
taakkulu qaangerniarsarivakka.
Inuuneq artornarsinnaasaqaaq, soorlu 
aamma oqissinnaasaqisoq.
Aliasunneq inissaqartiguk, soorlu 
pilluarneq inissaqartittarit.
Aliasunnerit kannguginngisaannaruk,
nuannaaraangavimmi kanngusunneq 
ajorputit.

Ingerlariaqqinneq sapileruit,
tunniutiinnarnak ikiortissarsiorit. 
Imminorneq aqqutissaanngilaq.
Imigassaq hashilu aniguisitsinavianngillat.

Siunissat takorlooruk, piumaguimmi 
angusinnaavat.

Uanga atuakkiortunngornissara 
sexologinngornissaralu takorloorpara.
Nunarsuaq angalallugu inunnik 
ikiuerusuppunga.
Atuakkanik assigiinngitsunik 
allakkusuppunga,
atuarfeqarfinnut nunanullu allanut siam
martigassannik.

Asanninnilersaarutinik pissanganartu
lianillu misigissuserpassuarnik imalinnik 
allakkusuppunga.
Atuakkat inunnut ingerlariaqqissinnaan
ngitsunut ikiorsiissutit,
inuuninni aqqusaakkakka pillugit oqalut
tualiat.

Sexologinngorusuppunga
meeqqat, inuusuttut allarpasuillu timertik 
paqumigisarmassuk,
meeqqat perujaartartut amerlavallaaqim
mata.
Nunarput tamakkerlugu angalarusuppa
ra, inuit atugarliortut ikiorlugillu aqqutis
siuukkusukkakkit.
Uattummi misigisaqartikkusunngilakka.
Perusuppunga, pisinnaavunga, sapinngi
langa,
takorluukkakka angusinnaavakka.
Ikiortissannik ulikkaarpunga.
Sapinngikkuma sapernavianngilatit.
Siumut ingerlaannarit.

Alloriarneq
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Filmiliortartunngorusuppunga oqaluttuat 
filminngortittarlugit. Nunarsuaq angalallugu 
nunat assigiinngitsut misigerusuppakka; 
uumasuutaat takullugit, piorsarsimassusaat 
ileqquilu paasisaqarfiginerullugit, 
oqaatsinik nutaanik ilinniarlunga 
nerisassaataallu misilerarlugit. Meeqqat 
atuarfiat efterskolelu naammassigukkit 
ilinniarnertuunngorniarfimmi 
atualerusuppunga qallunaatut tuluttullu 
pikkorinnerulerusukkama, taamaasillungami 
nunami allami ilinniagaqarsinnaavunga.

Efterskolernissara takorluugarivara. Qasi
giannguani imaluunniit Danmarkimi. Nuum
mi ilinniagaqariarlunga nunarsuaq angala
rusuppara. Atuakkiortunngorusuppunga. 
Allannissarami atuarnissaralu nuannareqaara.

Ilinniagaqalernissara takorluugarivara. 
Ilinniarnertuunngorniarfimmi atuarnissara. 
Taamaasillungami ilinniakkamut allamut 
ingerlaqqissinnaavunga. Isiginnaartitsisar
tunngornissara takorloorpara, inunnimmi 
illartitsinissara nuannareqaara. Aamma 
Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfimmi atuarnis
sara nuannerunartittaqaara.

Takornariartitsisulerinissara takorloorpara – nunarput 
paasisassarsiorfigerusuppara takornarissallu peqatigalugit 
misigisassarsiorlunga.

Takorluugara Takorluugara
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Asasara paninnguara
Utoqqatserpunga nakuuserfigisarnikuugak
kit. Utoqqatserpunga misigisakka nuannin
ngitsut ilinnut tutsittarsimagakkit. Taamaalior
tussaanngikkaluarpunga, meerannguannut 
asasannguannut taamak pissusilersortus
saanngikkaluarpunga.
Isumakkeerfigisinnaanerpisinnga? Meeraa
nersinni pilluartinnerpaanngikkaluarlusi inuu
ninni pilluaatigaassi. Neriuutiginerpaavara 
inuunerillutillu siunissagissaassasutit. Neriup
punga angajoqqaarsiavit pitsaasumik peror
sarumaaraatsit. Ajunnginnerpaamik kissaap
pakkit. Tapersersortuassavakkit.
Asannittumik, anaana

Asasara Arnaq
uatsinnut angerlarassi ilagiinnavittarparma tarrissinnaanan
ga. Toqunngilaataa ilinnut oqarusunnikuuvunga anaanamut 
tusaasassasutit naalallutit. Aliasuleraangavit anaanamut 
oqartassaatit. Kræfteqarlunga paasigakku aataakkullu 
Nuummut malinnikuuarsinga, ullut tamarluinnaasa ilagisar
lunga. Tamanna nuanneqaaq pilluarnaqalunilu. Ineeqqami 
marluinnaaqatigerusuttaraluarpakkit oqaluttuunniassagak
kit inuunerni qanoq ingerlassanerlutit, inuuneq qaamasoq 
orninniassagakku. Toqoriataaramali oqarfiginngitsoornikuu
akkit. Toqoreeraluarlunga eqqarniittuaannarpunga, paari
uarpakkit.
Asannittumik aanaa

AllagaqAllagaq
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Kalaallisuuarakka aanaanut eqqaannartittarpakka.
Takugaangakkit aanaaga maqaasilertarpara.
Ataasiliinnissannut kalaallisuuaraliuunnikuuaanga.
Kalaallisuuarakka nuilarmioqanngitsut erligeqaakka.
Isumalerujussuupput – aanaagami uannut 
isumaqarnerpaavoq.

Erligisara
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Guitarima nipaa – illit nipit
Guitarip noqartii aqqutigalugit 
takorloorsinnaalertarpakkit
Aqqalunnguara – guitarinnguara, illit uannut tunniussat
Qangami takugatta
Maqaaseqaakkit – asaqaakkit
Pilluarnerup maqaasinerullu pianik qullikka kuupput
Guitarima nipaa illit tassa nipit.

Inuuneq erlinnartoq – misigisarpassuarnik tuninikuuarma
Aliasunneq, asasannut annaasannut maqaasineq
Avittut, qimaguttut
Asanninneq, neriunneq, kamanneq pilluarnerlu
Unamminartut tikilluaqquakka
Inuunermi misigisassarsiorfiuvoq
Inuuneq ingerlaaginnavippoq, soorlu imarsuaq 
ingerlaaginnavittoq
Unamminartut piareersimaffigisinnaanngisat, 
allanngorartuartut,
tassanngaannaq sangoriataartuartut
namminerli allanngortikkusukkaanni allanngortinneqarsin
naasut.

Immiussivik qangarnisaq qernertuuvoq. Mikisuarannguaq. 
Bånditai mikisut nutaanngilinikut. 
Nipinik meeraaninniillu eqqaamasannik ulikkaartut.
Inngeqatigiittarnerput. Illit uangalu, aanaannguara.
Aataa illillu. Nipinnguit eqqissisimanarnerpaat.
Maanna tusarnaaqqippunga. Båndiarannguami 
nutaanngitsumi meeraanera tamaat uteqattaarpoq.
Meeraaninniit eqqaamasama nuannernersaasa nipaat 
immiussivitoqannguamit qernertumit aniavoq,
eqqissisimanermik tunisivoq, pisut pilluarnartuinik 
utersaartitsivoq.
Qanorli inuuneq båndiarannguatut 
utertinneqarsinnaasuugaluarpat – qanorli nuanniitsut 
peerneqarsinnaasuugaluarpata, soorlu båndiarannguami 
piiaasoqarsinnaasoq,
qanoq nuanneq toorsiinnarluni erinarsuummik 
appissilluni, inuunermut nutaamut pitsaanerusumullu 
tunngasumik.

ErligisaraErligisara
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Asasara Siunissaq
Siornatigut 
eqqarsaatigisarnikuunngilakkit –
angujuminaannikuuvutit.
Maanna eqqarsaatinni 
initunerpaajuvutit.
Soorlu tungernut nutsuarneqartunga. 
Qungujulersippparma. 
Neriuuteqalersipparma.

Eqqarsaatigigaangakkit – siunissara – 
takorluukkakka amerlasaqaat.
Tikinneqarsinnaanngitsorpassuit, 
takorluukkalli anguneqarsinnaasut 
amerlanerit.
Sapinngilanga – uangaana 
aalajangigassara.
Uangaana takorluukkannik 
piviusunngortitsisussaasunga. 

Aqqutissara qulleqarpoq
Silarsuarmiut, qujanaq 
aqqutissaqartikkassinga.
Aqqutikkut ingerlavunga, 
ulloriarpassuit ungullunga 
ilagivaannga, sernissorlunga.
Arsarnerit ilagaakka 
kimeqartitsisuummata.
Neriuuteqalersitsisarput. 
Qalipaataat kusanarput 
ersarillutik.
Qaamaneq aasanna ersippoq.

Aqqutissaq ulorianartuuvoq 
kusanartuullunili.
Ersinngitsunik quaaffissaqarpoq, 
nakkartoqarsinnaavoq 
ipisoqarluniluunniit.
Aqqutiga qulleqarpoq.
Inuuvunga neriuuteqaqatigalusi, 
inissaqartippassi minguitsuugassi.
Tarnera minguitsuuvoq 
kusanarlunilu. Tassa uangavissuaq.
Aqqutissara 
pilerinarluinnartuuvoq 
inissaqarluarlunilu.

Uummammiora
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Nalunngilara meeraallunga pikkoriffikka amerlaqisut. Mee
raaninni illaruaatigineqarneq kamassaarneqarnerlu misi
gisapiloqarfigeqaakka. Taamaattumik piginnaaneqarfikka tam
mariartuaarnikuupput. Maanna pingasunik meeraqarpunga 
Nuummi anaanaminiittunik. Angajulliliara 2004mi inunngor
poq. Taamanili eqqarsaatigisalerpara siunissaq qaamasoq 
orninniarsariniarlugu. Orninniarnerali kigaaqaaq. 1994imi 
Qaqortumut nuunnikuuvugut, ataataga ammeriviup allaffiani 
atorfininnikuugami. Malugisaralu unaavoq: Piginnaanikka, pik
koriffikka maanga Nanortalimmut qimassimavakka, tassami 
ukiut 19it Qaqortumi inuuvunga siunissara orniginartin
nagu. 2013imi maanga Nanortalimmut nooqqikkatta pigin
naanikka takkuteqqipput. Massakkut AEUmi karakterikka 
qaffassarpakka, siunissara suugaluarnersoq tikikkusukkakku. 
Neriuummik tunisinnga, pisariaqartipparami. Kalaallit oqalut
tualiaannik atuarneq pikkoriffigaara. Allaammi ima atuffarit
sigaanga allaat Ole Brandtip atuakkiaa ”Taseraq pingajuallu”, 
200t missaanik quppernilik, akunnerit pingasut sisamalluun
niit ingerlanerini naallugu atuarsinnaallugu. Kisitsineq aamma 
pikkoriffigeqaara. Inuit ajornartorsiortut takusinnaalluar
tarpakka ikiorsinnaasarlugillu. Pikkoriffinnik ulikkaarpunga, 
suliniutigaaralu atorluarlugit siunissara qaammarsarniarlugu.

Anaanannut apeqqutit
Qatanngutikka asatittut 
pakkusimaarneqartut isigaakka
Asagitit isigaara – usoruppunga
Asaneqarnissara takorloorpara
Pakkusimaarneqarnissara takorloorpara – 
ilinnit
Anaanagivakkit!

Eqisimaanngisaannarparma
Asanninnerit maluginngisaannarpara
Sooruna asarusunngikkimma?
Allalli asajuarlugit.

Anaana – sooruna uannut 
anaanaarusunngitsutit?
Eqqarsaassuarnik qarasara qaalerpoq;
Sugamaana? Sooruna inunngorsimasunga?
Sooruna iluaqutaanngitsunga?

Uummammiora Uummammiora
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Inulerisunngorusuppunga inunnik ikiortarialinnik ikiueru
sussusera angullugu.
Siullermik imminut inuttut kinaassusera paasilluarusuppara 
sanngiiffikkalu ilisimaarerusullugit.
Ilaqutakka avatangiiseralu paasilluariarlugit, ikioqatigiisin
naaneq isornartorsiueqatigiisinnaanerlu angorusuppakka.
Ilinniagaqarusuppunga paasisakkalu inuiaqatigiinnut ilu
aqutissatut ingerlateqqillugit. 
Inulerisunngunngikkaluaruma inoqatikka ikiorusuttuassav
akka, uanga nammineq aamma ikiugassaasinnaasarama.
Tunniutiinnarusunngilanga sunulluunniit anguniakkannut.

Inuusutsillunga anguniagaqarlunga misigerusuppara.
Nukissanikkiartorpunga.
Pilluarneq inoorusunnerlu takkuteqqittut malugisinnaavakka.
Aqqusaakkakka artornartut oqaluttuaannanngorput.
Eqqaamasaannanngorput, ilinniutigaakkalu akueralugillu.
Isumaqanngisaannarsimavunga taarsuarmiit qaamasumut peq
qissallunga.
Qaamasumulli pivunga, imalu siuariartigisimavunga allaat nuan
naaleqqissimallunga.
Inuunera pingaarnerpaavoq – annaarusunngivipparalu.

Automekanikerinngorusuppunga biilinik umiatsianillu 
suliaqartarlunga – arnammi aamma sapinngimmata!
Ilinniagara naammassigukku takorluugara alla piareersarfigi
lerusuppara:
Sermersuaq itivikkusuppara. 
Inuit itivinnikut nuannaartorisaqaakka.
Uanga aamma itivittuugukku tulluusimaassagaluaqaanga.

Takorluugara Takorluugara
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Igasoorusuppunga Ilulissanilu Hotel Arc
ticimi sulerusullunga.
Tunumiit uumasut atorlugit nutaaliorlunga 
igasarusuppunga.
Puisit, nannut, qilalukkat aalisakkallu as
sigiinngitsorpassuit takornariarpassuarnut 
sassaalliutigerusuppakka.
Maani Tunumi nerisartakkagut takor
narissanut misilitsikkusuppakka.
Ukiumut ataasiarlunga nunamut allamut 
angalasarusuppunga igasorpassuit nunanit 
allaneersut unammigiarlugit. Soorunami 
kalaalimernit unammissutigisassavakka, 
kalaaliuvungami. 
Nunarsuaq angalarusuppara, nunat as
sigiinngitsut nerisassaataat misilerarlugit 
qanorlu igasarneraat ilikkagaqarfigalugit.
Uagut nerisassaatitsinnik aamma ilikkar
tikkusuppakka.

Takorluugara
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Isortumi angerlarsimaffeqarpunga. Nuna nuannerluinnar
toq pingasunik assigiinngitsunik sermersualik. Inuit amer
lanngitsut silaannarlu minguitsoq. Sikorsuit nakkaarpalut
tut. Inuit inussiarnersut imminnut ikioqatigiittut. Meeqqat 
kammagiippassuit, silami aneerlutik nuannisartangaaramik 
angerlarfissartik qaangertoorlugit aneersuartartut. 

Torersumi, eqqissisimasumi nipaatsumilu angajoqqaanni 
qatangutikkalu peroriartorpugut. Anaanaga meeraaner
mini misigisaminik oqaluttuartarpoq, ataatagalu anaanamut 
asannileqqaarnerminit misigisani oqaluttuarisarlugit. An
gajoqqaatta oqaluttuaatiminnik avitseqatigigaangamitigut 
toqqissisimasaqaanga iluarusuttaqalungalu.

Aappanni angerlarsimasutut misigisimasar
punga. Nuannaaraangat, kaffisorujooraangat
ta, ilaqutai ilagigaangatsigu pilluarnerpaasar
punga. Tikka naammassallugu nuannareqaara. 
Aappara angerlarsimaffigivara artorsarfinni 
ikioqatigiittaratta. Eqqanniikkaangat anger
larsimasarpunga.

Massakkuffaarik sumiiffimmi aalajangersimasumi 
angerlarsimasutut misigisimaneq ajorpunga.
Angerlarsimaffiga annaagakkuli angerlarsimasutut 
misiginikuunngilanga. 

Sumiiffinni assigiinngitsuni sisamani peroriartorni
kuuvunga – taamaammat oqarneq ajorpunga aala
jangersimasumi angerlarsimaffeqarlunga.
Siunissami angerlarsimaffissannut angerlarserpunga.

Kulusuk angerlarsimaffigaara. Kulusumimi toqqissisimasarnikuuvunga.
Nunaqarfeerannguaq nipaatsoq.
Inuttai soqutigivallaanngilakka – nunaqarfittaali nuannareqaara.
Toqqissisimanaqaaq, tassanimi angajoqqaakkalu qatanngutikkalu ataatsi
moortarpugut.
Tassani asaqatigiittarpugut. Kulusumi meeraanera pilluarnaqaaq.
Kulusumi angajoqqaakka imerneq ajorput.
Nerisassanik amigaateqarneq ajorpugut, kaanneq ajorpunga.
Kulusumi ataatama aningaasat imigassamut atorneq ajorpai.
Kulusuk angerlarsimaffigaara.

Angerlarsimaffiga Angerlarsimaffiga
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Arsaagaavunga
Pilluaatitut inunngorputit.
Inunngoravit ilaquttavit pilluaatigaatit, ajunnginnerpaamik perusuppaatsit.
Kikkut tamarmik asavaatsit, asaqaatsigit.
Asanninnerujussuarmik tunioraavutit.
Nuannaartitsivutit, mikeerartunnguaq, tipigittunnguaq.
Sequnngeraangama qungujunnerit inequnaqisoq takusinnaavara.
Uummatinniittuassaatit, nukannguara.

Ernitut pivakkit,
kisimiitinngisaannarpakkit, nukannguara.
Inuunerli killeqartuarpoq, inuunermi tassa taamaappoq.
Ataasiliigavit nuannaaqaagut.
Ullulli qulit qaangiummata napparsimaqalutit anersaartorunnaarputit.
Uummaqqissinnaanngivipputit.
Ataatap sapinngisani tamaat uummarsarpaatit.
Tunniutiinnartariaqarsimavugulli. 

Sapilerpunga.
Natermut nukillaaginnarpunga nukeerullunga, soriarsinnaananga.
Ilaqutariiulluta tamatta tuparujussuarpugut, mikeqalutimmi qimagukkavit.
Aqaguaniit ullut tamaasa qaqqaliartalerpunga ilagiartorlutit.
Ornissinnaanngivippakkilli.
Imminorsinnaanngilanga.
Sapiivillugu saperpara. Imminut pilliutigisinnaanngilanga. 
Piffissaanngitsumimi inuuneq kipiinnarneqarsinnaanngilaq.

Asasannguara nukannguara, maqaaseqaakkit.
Ulloq unnuarlu eqqarsaatinniipputit.
Iperanngisaannassavakkit.
Paarivarma uangalu paarivakkit.
Misigisimavungali toqup arsaarsimagaanga.
Soorluluunniit pillaraanga.
Nukittuniaannavikkaanili qaqeqqittoqartarpoq.
Qilammi qaamanermik takugama allaanngilaq illit takullutit.
Pilluaatigaakkit naassaanngitsumullu asallutit.
Tunniussarpassuarnut uummamit pisumik qujanaq.

Angajut.

Uummammiora Uummammiora
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Imminut takujumananga
Takusinnaanikuunngilara sunaasoq
Suna inuuninni akornutaanersoq
Inuunera nuanniitsunik immersorlugu
Ikiaroornartoq illersorlugu
Salluneq pisuutiterineq sakkugalugu
Ikiaroornanga inuunera narrugalugu
Imminut qiviarnissaq ersigalugu

Imminut ujarniarlunga aalajangerpunga
Siunissara aallunniaqqilerpara
Tassanili kukkunikka ilinniarfigaakka
Uninngaannarnanga ingerlaniarsarivunga
Imminut nanerusuppunga

Ikiaroorunnaarlunga inuulerpunga
Kisianni killeerullunga imertalerpunga
Imminut aqussinnaananga
Imigassaq kisiat eqqarsaatigisalerpara
Nuanninngitsumik pissuseqartalerpunga
Allanngorujussuarnera malugivara
Tatiginarunnaarsimanera paasileriataarpara

Misigissuseq



48 49

Timiga oqimaappoq
Suna tamarmi qasunarpoq
Aliasunneq annilaanganerlu ilunni alliartorput
Annialerpunga – anniarneq timinni
Kajumissuseerunnermik kinguneqartitsivoq
Nukissaqanngivippunga
Asasakka ilaginnginnakkit
Erligisakka – ilaquttakka
Uummatima ilarsua susinnaanngilaq
Aatsaat kassoqqilissaaq oqaluttuarigukku
Ilissinnut – asasakka – ilissinnut 
oqaasinnguiguma aatsaat nukissaneqqissaanga.

Maqaasigaangama eqqarsaatikka allaanerulersarput.
Maqaasigaangama ilaatigut qiaannalersarpunga.
Maqaasigaangama qiassara iigaangakku isumalulersarpunga 
kamaqqajaalerlunga.
Maqaasivallaaleraangama eqqarsaatikka ajorterujussuartarput.
Maqaasivallaaleraangama aappakora iliveqarfimmi ilerrup saavani 
ilagisarpara oqaluullugulu.
Maqaasigaangamali kammalaatikka saaffigisarpakka paasitillugillu 
aappakunnut maqaasiummertarlunga, kammalaatimalu ikiortarpaannga.
Angutaatikunnguara asanerpaasara, erliginerpaasara, maqaasiuaannagara, 
puigunngisaannagassara, uummatikkut pigiuaannagassara, 
tikeqqikkumaagara. 

Maqaasineq Maqaasineq
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1999imi ukiukkut inuuvunga. Inunngorama 
qilak ullorissanik ulikkaavissimavoq, 
anaanamalu Ulloriamik atsersimavaanga.

Pilluarneq timinni malugisarpara
Illit, erninnguara eqqanniikkaangavit
Asagamma killeqanngitsumik 

Illeqartinnagu kiserliorneq sakkortusaqaaq
Ajortummi ungasillisittarpatit
Pilluarnerpaasarpunga ilagigaangakkit
Tassanimi asanninnivimmik tunioraasaravit.
.

Anaanaga ilagigaangakku pilluarneq misigisimasarpara
Kisimiillunga aneertillunga pilluarneq misigisimasarpara
Asimiikkaangama pilluarneq misigisimasarpara
Nunagisara uteqqikkaangakku, angerlarsimaffinnut 
iseraangama pilluarneq misigisimasarpara
Ilaqutakka ilagigaangakkit pilluarneq misigisimasarpara
Pilluarneq angeqaaq, initoqaaq
Pilluarneq sumi tamaani nassaasaavoq

.

PilluarneqInunngornera
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Meeqqat angerlarsimaffianni Pilutami najugaqarnitsinni qatanngutikka 
eqqarsaatigeqqajaallugit assut maqaasillugit, pisiniarfimmi arlaan
nik pisiassarsiorujoorluta pilerigilluinnakkannik takoriasaarpunga. 
Pisiarisariaqavittutut misigisimagama pisiarivara. Ujameq sisamanik 
uummataasaarartalik. Qatanngutigiit arfiniliunikuuvugut, ataaserli immi
nornikuummat tallimanngornikuulluta. Ujameq sisamanik uummataasaa
rartalik uannut ingerlaannarluni isumalerujussuanngorpoq, atigakkumi 
misigisimalerpunga qatanngutikka najorlugillu paarigikka. Sivisuumik 
ujameq erligisorujussuullugu atortuaannarpara. Ullut ilaanni Pilutami 
najugaqatigalu avissaartussanngorpugut. Nammineersinnaanissaminut 
ukiui naleqqutilersimapput angerlartussanngorlunilu. Qimaleratta 
aliasoqaagut. Najugaqatigiit sisamaalluta sivisuumik najornikuuvugut 
misigisartakkavullu ilaanni imaannaanngittarsimaqalutik. Taamaammat 
qimaleratta artornaqaaq. Anilerluni aliasungaarami perusuersartarfim
mut imminut mattuppoq. Taqqamani qiarpalungaarmat sulisullu kasut
toqattaarluta saammarsarniarsarivarput. Ammarumanngiinnarmagu 
ilungersoqaluta nammineerluta ammarparput. Eqqarsalerpunga qanor
toruna saammarsarlara. Qiangaarmat qulliikka nakkaalerput, paasivaralu 
Pilutami najugaqatigiit sulisullu qimannissai artornanaaraa. Eqqaalerpara 
ujameq sisamanik uummataasaarartalik erligeqisara atorlugu. Iperan
ngisaannarparami. Ujameq tigoriarlugu tunniuppara oqarfigalugulu 
uagut puigorunnanngikkipput. Sivisuumimmi najugaqatigiit sisamaavugut 
ataqatigeeqaluta. Oqarfigivara ujammip uummataasaarartai, tassa uagut 
Pilutami najugaqatigiiusugut uummatigut ataatsimoortut, uummataanut 
ikkunnikut. Taamaasilluni ujaminnguaq sisamanik uummataasaarartalik 
allamik inuuneqalerpoq ingerlaqqillunilu.

Neriuppunga inuutillunga takujumaarlutit.
Neriuppunga isikkut isigalutit oqaluukkumaarlutit.
Neriuppunga ullut arlaanni asanninnerit timitalerlugu 
najorumaarlutit.
Oqarsinnaavunga takunikuunnak – meeraallunga 
takunikuusimavakkit, eqqaamanngilarali.

Oqartarpunga kiisa ukiut 17it qaangiupput inunngoramali,
sulilu ittuga kinaanersoq uppernarsinagu.
Meeraallungali paasitinneqartuarpunga ittoqarlunga,
naluakkilli kinaanersutit,
soormi orneriarlunga oqarfigiinnarumma kinaanerlutit?

Tarrarsuutikkut imminut isigalunga oqartarpunga:
Nukittugit – ingerlarsuinnarit.
Ilaannimi eqqarsaatinni paatsiveerutivittarpunga, 
immaqaana takorusunngikkimma, imaluunniit 
takunikuunnginnerput allamik peqquteqarnerpa?

Sisamanik uummataasaarartalikUummammiora
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Angajoqqaarsiakka ilagigaangakkit angerlarsimasarpunga. 
Angerlarsimaffimmi qatanngutersiakka ilagalugit 
toqqissisimatinneqartarpugut. Amigaateqarnanga meeraavunga. 
Iteraangama ininniit anillallunga kaffisunnialaaq, radiorpaluk, illup 
ilua kialaartoq. Anaanaga nerisassannik sanasimasoq, qungujulasoq 
asanninnermillu ulikkaavittoq. Ataataga saamaqisoq nereqatigalugu, 
anaanagalu suliartoreeraangat ataatama sakiaanut pillunga uummataa 
tusarnaarujoorlugu asaneqarlunga. Angajoqqaarsiannit asaneqarneq 
tassa angerlarsimaffiga, ullormi manna tikillugu suli taamaapput, 
asanninnerat allanngorsinnaanngilaq, ilagiuassavakkalu.

Asasara angerlarsimaffigaara. Sanianiikkaangama toqqis
sisimasarpunga, asannerujoortaratta. Uummatera kialaar
tarpoq. Asasama sanianiilluni soorlu timiga tamaat oqilisar
toq. Asanninnera angingaarmat uummatima kassunnera 
malugisarpara. Inuttanngua asannittoq eqqissisimaqisorlu 
ilaannilu pequertartoq. Uummatima ilorpiaa tikillugu asa
vara, qujaqaanga asammanga. Inequgisaqaara toqqarlugulu 
isigeqqajaasarlugu. Ilaanni peqqusiileqilertarpoq inequ
naqaluni piuminaqalunilu. Angivallaanngilaq, namminerli 
oqartarpoq uanniit anginerulluni. Taamannak oqaraangat 
inequssuuttaqaara. Asasannguara ilagitillugu amigaate
qarneq ajorpunga. Asasannguara angerlarsimaffiga.

Angerlarsimaffiga Angerlarsimaffiga
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Pinngortitaq nuannersoq
eqqissisimanartoq
Kuuppalaaq
eqaluit majorfiat
Pinngortitaq tipigialaannguaq
Timmiaaqqat qarlorpalaat
Tuttut sumi tamaani 
uumasut assigiinngitsut inuunermut oqilisitsisut
Anersaajallatsitsisut
Inuunermut saliisut
Imarpalaaq
Puisit
imarmiutat assigiinngitsut puisut
Inuuneq pilluarnartoq, nuannersoq
Artorsaateqarani, kamassaqarani
Angajoqqaat ilaqquttallu imminnut ataqqisut
Paarineqarluni
Ataataq najuuttoq, atuinngitsoq

Taallaq
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Asasara Najaaraq

Asasara najaaraq, qujavunga qatanngutigigakkit. 
Meeraannitsinnit qimappiartarsimanngilagut, nuannersut 
nuanniitsullu aqqusaarsimavagut. Najaaraq, asangaarakkit, 
erligingaarakkit ajortunut sernigiuarsimavakkit, naak 
ilaanni marluulluta kamaattaraluarluta, ilaannilumi 
annersittaalluta. Utoqqatserpunga annersittarsimagakkit. 
Qujanartumilli ingerlaannaq kammageeqqilertarpugut. 
Ilami qatanngutigiikkaluarluta nuannareqigakkit kammattut 
taasarpakkit, illilli kammaarusunneq ajoravit oqartarputit 
”kammaginngilarma najaararivarma.” Aap, najaararivakkit, 
erligeqaakkit. Tassanngaannartumilli qimaguteriasaarpunga, 
angajoqqaannguagullu tikinngitsoornikuuvunga. Kisianni 
peqanngikkaluarlunga saninniittuassaanga, asajuarpakkit, 
nalunngilaralu illit aamma asajuarimma. Kiserliornerit 
malugiuarpara, amigaatigisaramma. Taamaaligaangavit 
eqqarsartassaatit najorikkit. Najaaraq, asavakkit.

Asannittumik Ani

Asasara pani

Erlinnartuutigaakkit.
Silarsuatsinni asseqanngilatit.
Pinngitsoorsinnaanngilakkit.

Eqqanniinngikkaangavit uangaajunnaartarpunga.
Uummatiga ulikkaaqqavat – 
pinngitsoorsinnaanngivippakkit.
Erliginerpaavakkit.

Allagaq Allagaq
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Eqqissisimaffiga
Ukiukkut qimusserusuttaqaanga, massakkulli 
qimussersinnaanngilanga qimmikka Diilerilaamiikkamik. 
Qimusseraangama nuannaalertarpunga. Suna tamaat 
nipaatsoq, qimmit nipaat kisiat tusaasinnaallugit. 
Aasakkut angalaneq piniarnerlu nuannarigakkit taakku 
kisiisa eqqarsaatigiinnalertarpakka. Eqqarsaatigisarpara 
sumunnarusunnerlunga, suna takornariarusunnerlugu. 
Tammaarsimaarneq aamma nuannertarnermik 
uummammioriuarpara. Kuuppaluk tusarnaarlugu tupermut 
innarluni, ullaakkut iterluni kuuppaluk suli tusaasinnaallugu 
iterluarnartaqigami.

 

Ullut kingulliit eqqarsaatigiinnavippara uummamiora an
gorusullugu. Meeraagamali ulloq manna tikillugu kisitsineq 
nuannariuaannarpara. Suli paaserusuttarpara, itinerusumik 
pulaffigerusullugu. Kisitsinerup silarsuaani sulerusuppunga. 
Nalunngilara nunarsuarmi inuit amerlassusaasa amer
laqataannik kisitseriaatsinik angusaqarusullunga. Taamaam
mat niuernerup tungaatigut ilinnialerusuppunga. Allatigut 
ilinniagaqareeraluarlunga kisitsit atorneqarneri killeqarpal
laarmata allamut qinnuteqaqqippunga. Ullut akunnerillu 
kisitsisitut inuunerma oqaluttuassartai amerlaqisut oqalut
tuarisinnaavaat. Kisitsineq nuannaraara silarsuaralugu, 
allaammi sunngiffinni aalluttarlugu.

Uummammiora Uummammiora
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Aliasuleraangama misigissutsit assigiinngitsorpassuit qaf
fakaasaraat
Uummalliorneq, suunngitsutut misigineq
Kisimiikkusunneq, naammagittarsinnaannginneq
Qiasunnguneq, sajukulunneq
Qimaaffissaaleqineq, oqaloqatissaaleqineq
Eqqarsaatipiloqarneq, niaqorlunneq
Meriannguneq, silaarutinngujoorneq
Qasoqqaannavinneq, piumassuseerunneq
Inukatalerneq, suunngitsunik kamaleriataarneq
Oqalukkusunnginneq
Kiserliorneq
Tamaasali qaangiuttarput
Oqaloqateqarneq pingaarnerpaavoq
Kisimiinngilanga, kisimiinngilatit, kisimiinngilagut.

Aliasunneq
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Inuunerlumi maqaasinartoqaq, maqaasisarluni nalu
naq. Asannillunimi nuanneraluaqaluni alianartarpoq. 
Maqaasinerup inuunerani misigissutsit assigiinngitsut un
ammillernartullu amerlaqisut ilunni qaffakaajuarput. Artor
sarnerup tikikkaangaminga uummatima maqaasilersaraatit, 
inuuninnimmi initoqigavit isumaqangaarlutillu. Taamani ta
koqqaaratta inuusuttuarannguuvugut. Takugakkit kammagi
lerusukkaluaqaakkit, iliuuseqarnissarali saperpara. Eqqar
sanngilangami kammagerusussagimma, sunaaffali uattut 
misigisimasutit. Ikinngutigiilerpugut. Naapitsinnak inuunera 
imatorujussuaq isumaqartinngilara, ikinngutigiilerattali inu
unerup naleqassusaa eqqartortaratsigu inuunerma isumaa 
paasiartulerpara. Kammagileqqaarakkit imminut ajukkut
tarnikuuvunga, uanniimmi pissuserinnerujussuuvutit inup
palaartorujussuullutillu. Aammalumi pinnersorujussuullutit. 
Ilinniit allaaneroqaanga, pujortartarlunga imertarlungalu. 
Taamaakkaluartoq ikinngutigiittorujussuanngorpugut. 
Oqaluuttuarpugut suulluunniit eqqartortarlugit. Immit
sinnut akueriuarpugut, qanorluunniit iliorsimagaluarutta 
immitsinnut tapersersortuarluta. Maqaasivakkit.

Maqaasineq
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Ullaaq seqinnareqaaq. Igalaat saaguerakkit qaamaneq isaavoq. 
Aasaq takkussimavoq. Nuannaarlungalu eqqissisimanermik ulik
kaarpunga. Igalaaq ammarakku timmissat qarlorpalunneri kisiisa 
tusaavakka. Ullup sinnera nuannaaqaanga kammalaatikkalu un
nukkut ilagalugit. Taamaasineranili mobiilera sianerpoq…

Matuneqaleruit sanningasoq nunamut ilisassaq paarivara.
Ataqqinninnera takutinniarlugu naggammillu qaniorniarlutit 
paarivara. Naggammik attorpakkit.

Apeqquterpassuit akissutissartaqanngitsut niaqqunni kaaviiaar
tuarput.
Angsti imminoriartarnerlu inuuninni initoorujussuanngorput.
Tarrup ataani kisima. Aliasunneq saninni.

Imminornerli aqqutissaanngilaq. Aqagu seqineq nueqqissaaq.
Timmissat qarlorumaarput aasarlu takkuteqqikkumaarluni, 
inuunermi taamaappoq.
Aliasunneq pigiuassavara. Inuunerummi ilagaa. 
Misigisapilulli aqqusaaqqikkusunngilara.
Inuit allat ikiorusuppakka – eqqaasittuarusuppakka imminorneq 
aqqutissaanngitsoq.

Asanerpaavakkit.
Ullut tamaasa eqqarsaatigaakkit.
Maqaasingaarakkit uummatiga annernarpoq.
Asannileqqaarfigivakkit, asanninnerillu 
maqaasivara.
Ullut tamaviisa eqqarsaatigaakkit.
Nalunngilara eqqarni eqqissisimaaqqin
ngisaannartussaallunga.

Uummatiga paarigaluarpat.

Ulloq allanngoriataartoq Asanninneq
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Qaqortumi højskolerlunga kammalaatinnit tammajuit
sora imerfik sukkulaajusaq tungujortumik qitequtilik 
erliginerpaavara. Atuareeraangama Qaqortumi Tasersuaq 
kaajallattarnikuugakku imerfik kammalaatinniit atortarni
kuaara. Qitequteqarami paarisaqarnanga arpassinnaagama 
iluarisorujussuuara. Tunniummagu nuannaaqaanga assullu 
erligilerlugu. Imerfik ullunut nuannersunut eqqaalersitsi
uarpoq, assersuutigalugu Qassiarsumi Leif Iluanaarajuup 
maratoniani peqataallunga imerfik taanna atorakku. Tassani 
42 kilomiiterit arpappunga. Maannamut arpakkaangama 
imerfik suli atortarpara, erligeqaaralu.

Ujameq tuukkaq erligivara, GMimi arnani peqataaqaar
lunga pissarsiarinikuugakku. Ujameq guldiuvoq pissartanut 
immikkut tunniunneqartartoq. Mikisuullungali volleyball
imi GMertut isiginnaartarnikuuakka, ilaanni ilaqutakka pis
sartanngortut takusarlugit. Massakkut pissartaaqatigalugit 
misigisaq nuannersorujussuuvoq. Uffa aatsaat 14inik ukio
qaraluarlunga angusinnaagakku tanngassimaarnarisaqaara.

ErligisaraErligisaq
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Pinngortitaq asasara
Neriuttarpunga takoqqissallutit
Uummatinniit aanngaruit sumut 
ingerlassanerpunga
Qujaqaanga eqqissisimaarfigisinnaagakkit 
ulapiffigisinnaallutillu
Timikkut tarnikkullu nukittorsartuartaramma
uangattaaq eqqiluitsuutissavakkit
Ikiortuassavakkit
Ikiortaramma qujanaq

Asasara Nunarput
Qujanaq pinngortitamut kusanangaartumut
tipigissumut minguitsumut
takutittakkannut
Nukissanik aallerfigisartagara nunannguarput

Neriuutigiuarpara siunissami
qaqugumorsuaq
minguitsuujuarumaartutit
mingutsitsineq 
unitsilli

Uagut nunatta siunissai
ataatsimoorluta nunarput 
paarilluartariaqarparput
minguitsuutissavarput

Taallaq
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Pinngortitaq isorartuuvutit,
qalipaatinik uumasunillu assigiinngitsunik pigisaqartuuvutit.
Portusuunik qaqqaqarputit,
amerlasoorpassuarnik pisataqarlutit.
Ujaqqat, naasut, orpiit tatsillu pulaartillutit isigaakka.
Qorsuk, sungaartoq, qasertoq, tungujortoq, kajortoq, 
tunguusaq, aappalorujuttoq qalipaatillu allat.
Qaqqarsuit kusassarneqarput neriusaanik arsarnerinillu,
inuppassuarnillu tiguaasarlutik.
Pinngortitaq, inuppassuarnut eqqissiffiusarputit.
Imarsuit takisuunik angallafigineqartarpoq,
amerlasuunillu ikkarloqarluni ajutoorfiusinnaasunik.
Uumasut imarmiutat uummaffigivaat nuannareqalugu,
aamma inuit piniarfigisarpaat mamaqisunimmi 
nerisassaateqarami.

Pinngortitaq nuannaraakkit
Pinngortitaq alutorisaqaakkit
Pinngortitaq kusagisaqaakkit

Qujasarpunga Kalaallit Nunaanniikkama
Nunami taama kusanartigisumi

Nuannarisaqaara timaaniikkaangama
Nunasunni
Timmissat qarlorneri kuuppalaarlu tusaaleraangakkit

Pilluarlunga misigilertaraanga
Eqqissiallanneq malugilertaraara
Qujamasunneq pigilertaraara

TaallaqTaallaq
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Ippernaq ippernarujuk
Aasap asiusaasua
Aasap aserorsaasua

Ulloq nuannersoq asiutittarpat
Aasaq nuannersoq sequmittarpat

Ippernarujuk
Aasap ilisarnaataa
Aasarissuup aasarequtaa
Aasarissuup ulapaartua

Taallaq
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Kalaallit Nunaanni pilluarnerpaavunga, angajoqqaakka 
ilagalugit, angerlarsimaqatigalugit, kalaaliminernik ne
risaqarlunga, nerisassat mamarluinnartut. Angajoqqaannit 
asaneqarluni, aparneqarluni, pakkunneqarluni, kissalaarneq 
misigalugu. Ilaquttat allat mininneqassanngillat aamma. Pil
luarnerpaavugut maani Kalaallit Nunaanni.

Guitarinnguara – erliginerpaasara
Nipiginnerpaaq – tusarnernerpaaq
Nuummut angerlarama anaanannit pinnattaara
Misigisakka unammillernaqisut, pikkunartorsiornarsimaqisut
anigorluarsimagakkit qujassutitut pinnattaara
Oqaasinnguisinnaalerama pinnattaara
Guitarigooq artorsarfinni iluaqutissara
Artorsarfinni atortalerpara
Ingerlaannarlu nuannaaqqilertarpunga
Aliasunngikkaluarlunga sukkulluunniit tigujuarpara
Taamaasillunimi piuarpoq nuannaarnera, nipigeqigamimi 
guitarinnguara.

ErligisaqUummammiora
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Angerlarsimaffiga asimiippoq. Nunami aalajangersimasumi Qernertu
arsuit eqqaani. Tasiilaminngaanniit umiatsiamik aallaraangatta pilluaam
mernerup tikittarpaanga, nalunermi ajorpara Kuugitsaainnukalerluta. 
Inuit angalaqatigerusuttakkakka aalajangersimasuupput. Angaarara, 
nulia, ernera, pania, paneeraa ataatarsiara anaanagalu. Tamattaagaan
gatta nuannarinerusarpara.
Kuugitsaainut tikikkaangatta soorlu anersaartorluarnerulertartunga. 
Qaqqarsuit portusuut. Naasorsunni, nunarsunni, imarsunni silaannarlu 
minguinnerpaaq. Imarsuaq qalipaatigissoq. Kuuppaluk. Timmissat qar
lortarpaluttut. Qilassuaq tungutsarik. Inuttanngui qanilaartut, asannin
gaartut, asanninnerpaat. Nuna toqqissisimanarnerpaaq. Kuugitsaainut 
pigaangama eqqissisarpunga. Angerlartarpunga.

Ittoqqortoormiit angerlarsimaffigivara.
Nuna nuannerluinnartoq toqqissisimanaqisorlu, isikkivik kusanaqisoq, 
seqernup tarrilernerani nuissat assigiinngitsunik qalipaatillit isikkivi
galugit pisuttuarfigissallugu nuanneqatissaqarneq ajorpoq. Ullaakkut 
ataatannguama asannilluni qanilaarlunilu itersartarpaanga, ammu
karaangamalu nerisassakka tiitugassaralu piareersimasarput. Ataatama 
nipilersuutit nuannarisai appisimaarujoortarput.

Ataatannguara angerlarsimaqatigigaangakku nuannisartaqaanga. Inuk 
asannittoq, inuk nuannaartoq qungujulajuartorlu. Illartitsiuartoq. Il
laqattaartaqaagut.

Ilaanni illup iluani arpaqattaarluta pinnguartarpugut. Nipilersuut nip
paallugu qiteqattaajutigaluta torersaasarpugut. Naammassigaangatta 
eqqissiivilluta nalaasaarfimmut ingilluta filmeqatigiittarpugut. Tassa 
angerlarsimaffik toqqissisimaffiga.

AngerlarsimaffigaAngerlarsimaffiga
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Raatiorpalaartoq iteriartuaarpunga
Anaanarsiama ullaakkorsiutinik piareersaakkaanga
Kumoorlunga aparpaanga
Eqillunga – asanninnera malugivara
Ullaakkorsioqatigiippugut oqalorujoorluta
Oqaluutilerpaanga qanoq ilioruma ajunngitsumik ineriar
torsinnaanersunga
Qanorlu ilioruma inuunermi angusaqarluarsinnaanersunga
Toqqissisippaanga
Nalliuttorsiorfinni ilaqutariiulluta ataatsimoorrakkaangatta, 
sammisaqaqatigiikkaangatta,
angerlarsimaffipput inuunermik asanninnermillu immer
sorneqaraangat –
qujamasuttaqaanga
Taakkorpiaat angajoqqaarsiarigakkit qujasaqaanga
Taakkummi toqqissisimasumik pitsaasumillu angerlarsi
maffeqartippaannga.

Angerlarsimaffiga
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Inuuniarlunga arpattarpunga.
Nissumma nipeqanngitsumik nunakkut ingerlatittarpaannga.
Qiviutut oqitsigilersarpunga.
Eqqissiviilliornera tammartaraaq ingerlatillunga
 eqqarsarluarsinnaanngorlunga. Eqqissisitsiuarpoq, 
toqqissisimanartuarpoq,
pinngitsoorsinnaanngilara.
Inuuniarlunga arpattarpunga.
Arpattarpunga – arpanngitsoorsinnaannginnama.

Toqqissisimaneq
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Siunissaq 
uagut 
pigaarput
Uagut oqaluttuagut

Fremtiden

tilhører

os

Vores historier
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Fremtiden

tilhører os 

I løbet af et år har projekt Siunissaq holdt skriveworkshops med unge fra 4 forskellige 

byer i Grønland.  Vi har givet dem redskaber til at udtrykke sig fotografisk og på skrift, 

vi har introduceret dem for litteraturverdenen og givet dem inspiration til selv at skrive 

beretninger om livet. De skrev tusinder af ord i store bunker af poesi, historier, tanker og 

følelser, og det blev hurtigt tydeligt, at disse unge mennesker har mange drømme, itus

låede hjerter og rigtig meget håb. 

Det er altid berigende, når unge åbner deres hjerter op og deler det med os. Om kær

lighed, om savn, om minder og oplevelser i livet, om drømme og om deres kære. Om 

skyld og skam. Om glæden ved naturen. Om døden. Om en vrede, som sidder som et 

dybt og smertende sår i sjælen. Om en styrke, som stråler ud af dem alle sammen. 

Igennem workshopsene har de arbejdet hårdt og intensivt, de har taget alt til sig og har 

haft glæden ved at mærke, hvordan ord på skrift kan give os et helt andet syn på vores 

tanker, på vores følelser og på vores tilværelse. Om hvordan ord på skrift kan aflaste os, 

give os glæde og motivation til at tro på os selv og på andre. 

I Projekt Siunissaq har vi fundet denne arbejdsform meget anvendelig. Som et redskab, en 

proces til at give unge en tro på sig selv, til at se på sig selv, og til at udtrykke sig om sig 

selv. Omsættes redskaberne til erkendelse i en proces, hvor der skabes stærke billeder 

og ord, oplever de unge, at de bliver stærke både alene men også i fællesskabet. Fordi det 

at kunne mærke sig selv, udtrykke sine følelser og inderste tanker omsat til et fotografi 

eller en kort tekst, er med til at give den unge selvværd. Og måske en dag til at ændre på 

den dagsorden, der synes sat af alle andre, men som ikke desto mindre kan gives tilbage 

og blive til et forandringsværktøj, der åbner fremtiden op fremfor at lukke den. 

Det er dét som projekt Siunissaq arbejder for.  At give de unge fremtiden tilbage. At tage 

dem på en rejse ind i fremtiden, at gøre den til deres. For kun ved denne kraft kan de 

være med til at ændre den situation, som mange andre unge er i: Håbløshed, bristede 

drømme, fornemmelsen af ikke at være fremtiden.

De mange workshops som projekt Siunissaq har holdt med de unge har haft til 

formål at give de unge livsmod og handlekraft. Det har de fået gennem de work

shops, hvor der er blevet arbejdet med at håndtere følelser, krop, køn og seksualitet, 

gennem kendskab til fundamentale rettigheder og gennem fotografiet. 

Men så snart de unge begyndte at dele deres historier med os og med hinanden, 

mærkede vi, at det i den grad også var dem, der gav os livsmod og handlekraft, at de 

inspirerede os til at være bedre mennesker, at de gav os troen på en lys fremtid. 

Disse kreative, motiverede, åbenhjertede unge har en sårbarhed og styrke, der har 

gjort stort indtryk på os. Det har været en kæmpe fornøjelse at arbejde sammen 

med dem, at få lov til at komme ind i deres hjerter, at grine med dem, fælde tårer 

med dem, skabe et fællesskab og indse, at uanset hvor forskellige vi er, og uanset 

hvad for nogle historier, vi bærer rundt på, at vi i bund og grund alle sammen deler 

én fælles historie: at vi lever, at vi alle er mennesker, der fortjener en plads i verden, 

at vi alle sammen har behov for at blive hørt og forstået, og at livet, uanset hvor 

hårdt det kan være, er for os alle. ”Vores Historier” er fyldt med mange vigtige 

beretninger og billeder, som de selv har taget. Bogen byder alle og enhver velkom

men til en verden, hvor deres stærke stemmer og foto giver genklang dybt inde i os 

i lang tid.   

Af Niviaq Korneliussen 

på vegne af Projekt Siunissaq
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Digt

Ethvert menneske er værdifuldt
Der findes ikke værdiløse mennesker
Uanset hvordan du ser ud
Uanset hvor hårdt du har det
Så er du værdifuld
Vi har alle værdi
Vi har alle kærlighed
Vi er alle uerstattelige
Vi kan alle bidrage til vores liv
vores fremtid  vores fællesskab

Kære menneske
Værn om dig selv, hvor end du er
Husk altid at elske dig selv, at passe på dig selv
Hvis du føler dig nyttesløs
Hvis du føler, dit liv er værdiløst
Selv hvis du er på den anden side af jorden
Så husk, at du er altid nyttig for nogen 
Husk, at du er vigtig for andre

Solen kommer frem, sneen smelter
Fuglene kvidrer
Vinden er varm
Menneskerne går ture, de griner
De leger ved stranden
Græsset bliver grønt, blomsterne blomstrer, får farver
Lyden af elven
De plukker bær i fjeldet
Byen er lys, himlen er blå
Havet er stille, sommeren er kommet
Menneskerne er glade

Men inden vi opdager det, sner det igen
Blomsterne dør
Mørket falder på
Solen går ned
og menneskene forsvinder

En dag hvor alting ændrer sig

Den dag i vintermørket afleverer du mig i 
børnehaven. Jeg er glad.
Fordi det er dig, der skal aflevere mig. 
Og jeg ked af det, da du går. 
Jeg vil bare så gerne være sammen med dig.
Du henter mig igen om eftermiddagen – og jeg 
bliver glad.
Nu kan vi være sammen. Spise sammen. Se TV 
sammen.
Sammen alle 3. Du, og jeg og mor. Lige til jeg 
sover.

Braget i stuen nedenunder vækker mig brat.
Vi græder – mor og jeg. For den dag ændrer 
mit liv sig for altid.
Du har taget dit liv med det brag. Skudt dig selv 
nede i kælderen.
Og vi to skal aldrig igen være sammen.

Jeg blev mor i en ung alder. Det gjorde mig 
både lykkelig og skamfuld. Jeg mødte min dat
ters far, da jeg var 12. Da jeg var 14 opdagede 
jeg, at jeg var gravid. Jeg skammede mig og var 
glad på samme tid. Hvad skulle jeg gøre? Jeg 
rejste hjem til Qaqortoq. Til min storesøster 
og min kæreste. Jeg mærkede sjældent deres 
kærlighed før, men det gjorde jeg nu. Min mave 
voksede og det samme gjorde min skam. Mine 
jævnaldrende kammerater sagde grimme ting 
til mig. De gik stadig i folkeskolen. Selv var jeg 
for flov til at dukke op. Da jeg fødte en lillebitte 
pige, som duftede så rent, blev mit hjerte fyldt 
op af glæde og kærlighed. Selvom jeg kun var 
knap 15 år, da jeg blev mor for første gang, så 
har jeg aldrig fortrudt det. Vi lever et lykkeligt 
og raskt liv sammen.
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Et skridt frem

Livets veje er mange; gode og dårlige. Jeg byder dem 
alle velkommen. 
Jeg har mange dårlige oplevelser, som jeg forsøger at 
komme over. 
Livet kan være svært, ligesom det også kan være nemt. 

Giv plads til sorg, som du giver plads til lykke. 
Skam dig ikke, når du er ked af det, 
for du skammer dig ikke, når du er glad. 

Når du ikke længere ved, hvordan du kommer videre, 
så søg hjælp i stedet for at give op. 
Selvmord er ikke en udvej. 
Alkohol og hash er ikke en flugtvej. 

Forestil dig din fremtid, du kan opnå det, hvis du vil. 

Jeg forestiller mig, at jeg skal være forfatter og 
sexolog. 
Jeg skal rejse verden rundt for at hjælpe folk. 
Og skrive bøger med forskelligt indhold, 
som skal spredes ud til skoler og til andre lande. 
Jeg vil skrive kærlighedsromaner og spændingsro
maner, 
Der indeholder en masse forskellige følelser. 
Bøger der kan hjælpe folk, som ikke kan komme 
videre, og biografier om mine oplevelser i livet.
 
Jeg vil være sexolog. 
Fordi mange børn og unge og andre tabuiserer deres 
kroppe.
Fordi mange børn bliver voksne for hurtigt. 
Jeg vil rejse rundt i hele Grønland, for at hjælpe og 
vejlede personer med dårlige vilkår. 
Fordi jeg ikke ønsker, de skal opleve hvad jeg har 
oplevet. 
Jeg vil og jeg kan og jeg tør
opnå det, jeg drømmer om.
Der er hjælp at hente for at opnå mine drømme
Hvis jeg kan, så kan du også. 
Bliv ved med at gå.

Wall of dreams / Min drøm

Jeg drømmer om at få en uddannelse. At gå på 
gymnasiet. Så jeg kan videreuddanne mig.
Om at blive skuespiller og få folk til at grine. 
Eller om at komme på Kunstskolen. 

Jeg drømmer om at komme på efterskole. En
ten i Qasigiannguit eller Danmark. Om at få en 
uddannelse i Nuuk og så rejse rundt i verden. 
Jeg vil gerne være forfatter. For jeg elsker at 
skrive og læse.

Jeg vil være filminstruktør og skrive historier 
om til film. Jeg vil gerne rejse verden rundt 
og opleve forskellige lande; se deres dyr, få 
mere viden om deres kultur og skikke, lære 
nye sprog og smage deres mad. Når jeg er 
færdig med folkeskolen og efterskolen, vil jeg 
gerne gå på gymnasiet, fordi jeg gerne vil blive 
bedre til at tale dansk og engelsk, for så bliver 
det muligt for mig at tage en uddannelse i 
udlandet.

Jeg drømmer om at arbejde med turisme  gå 
på opdagelse og sammen med dem se vores 
land. !

Brev

Kære datter.
Undskyld jeg slog dig. Undskyld at jeg lod alle 
mine egne dårlige oplevelser gå ud over dig.
Det var ikke rigtigt, og jeg skulle aldrig have 
opført mig sådan mod jer, mine kære elskede 
børn.
Mon I kan tilgive mig? I er min lykke i livet, 
selvom jeg aldrig kunne give jer en lykkelig 

barndom selv. Mit håb er, at du får et godt liv og en lys 
fremtid. Mit håb er, at dine plejeforældre kan opdrage 
jer godt. Jeg ønsker dig det allerbedste. Jeg vil altid 
støtte dig.
Kærlig hilsen, mor.

Kære Arnaq,
Da I flyttede hjem til os, var du konstant sammen 
med mig og kunne ikke lade mig ude af syne. Lige før 
min død, havde jeg lyst til at sige til dig, at du skulle 
adlyde din mor. Du skal fortælle det til mor, når du er 
ked af det. Da jeg opdagede, at jeg havde kræft, fulgte 
I og bedstefar med til Nuuk og var sammen med mig 
hver eneste dag. Det gjorde mig rigtig glad og lykkelig. 
Jeg havde ofte lyst til at være alene sammen med dig i 
værelset, så jeg kunne fortælle dig, hvordan du kunne 
leve dit liv, så du kunne få et godt og lyst liv. Men jeg 
døde lige pludselig og nåede ikke at sige det til dig. Jeg 
er altid ved siden af dig, jeg passer på dig altid, selvom 
jeg er død.
Kærlig hilsen, bedstemor. 

Min dyrebare

Min lille grønlandske dragt minder mig om bedstemor.
Når jeg ser på den, savner jeg hende.
Hun syede dragten til min første fødselsdag.
Jeg elsker min lille grønlandske dragt uden perlekrave.
Den betyder alverden for mig – fordi min bedstemor 
betyder alverden for mig.

Min guitar – min dyrebare
Den har den skønneste lyd – den fineste klang
Da jeg kom hjem til Nuuk, fik jeg den af mor
Hun syntes, jeg skulle have en gave som tak for alt, 
hvad jeg har overkommet
de mange udfordringer jeg har haft
Og fordi jeg nu har lært 
at udtrykke mine følelser til hende
Den skulle hjælpe mig på de svære dage
Jeg spiller på den, når jeg har det svært 

Og straks får jeg det bedre
Jeg spiller på den, når jeg ikke er ked af det
Og jeg bliver ved at være glad
for den har den fineste klang

Dyrebare liv – du har budt på meget
Savn og sorg over dem jeg mistede
Dem der forlod hinanden og os
kærlighed, håb, vrede og glæde
Jeg tager de udfordringer, jeg får
For livet er et eventyr
Som det store hav er livet altid i bevægelse
Uforudsigeligt udfordrende, pludseligt omskifteligt
og kan tage en ny retning anytime
eller præcist når man vil det.

Den gamle båndoptager er sort. Og lille. De små bånd 
gammeldags og slidte.
Fyldt med stemmer og lykkelige barndomsminder. 
Trommesange som vi sammen sang. Du og jeg, min 
bedstemor. 
Bedstefar og dig. De roligste stemmer jeg husker.
Nu lytter jeg igen. Til det slidte bånd hvor hele min 
barndom spiller på ’repeat’.
Den lille, gamle, sorte båndoptager sender mig lyden 
af min barndoms bedste minder,
og giver et øjebliks ro og fortidens lykke på ’rewind’. 
Drømmen om at kunne spole livet tilbage – slette alt 
det dårlige på ’reject’ og 
bare trykke ’play’ til sangen om et nyt og bedre liv.
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Fra hjertet

Kære Fremtid
Jeg tænkte ikke på dig før – du var på en måde 
uopnåelig.
Nu er du konstant i mine tanker.
Jeg drages mod dig. Du får mig til at smile. Du giver 
mig håb.

Når jeg tænker på dig  min fremtid
så forestiller jeg mig en masse ting
Uopnåelige ting udenfor rækkevidde, men også 
drømme som er til at nå.
Jeg kan godt – det er min beslutning
om min drøm bliver til virkelighed.

Min vej er belyst
Universets mennesker, tak fordi I viser mig min vej. 
Jeg går, og jeg er omringet af en masse stjerner, som 
beskytter mig. 
Jeg er sammen med nordlyset, 
fordi det giver mig kræfter. 
Det giver håb. Nordlysets farver er flotte og tydelige. 
Jeg kan se lyset derovre. 

Min vej er farlig men smuk. 
Der er usynlige steder, man kan glide, man kan falde 
eller drukne. 
Min vej er belyst. 
Jeg lever og håber ligesom jer, og jeg har plads til jer, 
fordi I er rene. 
Min sjæl er ren og smuk. Det er lige mig. 
Min vej er meget spændende, og der er meget plads.

Spørgsmål til min mor
Jeg ser mine søskende blive elsket og omfavnet
Jeg ser dem få din kærlighed – og jeg misunder dem
Jeg drømmer om at blive elsket
Drømmer om at blive holdt om – af dig
Du er min mor!
Aldrig mærker jeg dine arme omkring mig
Aldrig fornemmer jeg din kærlighed 

Hvorfor vil du ikke elske mig?
Som du elsker de andre.

Jeg ved, at jeg var dygtig til mange ting, da jeg var 
barn. Jeg har oplevet at blive grint af og mobbet i 
min barndom. Derfor forsvandt min styrke og mine 
talenter langsomt. Nu har jeg tre børn, som lever 
med deres mor i Nuuk. Min ældste blev født i 2004. 
Siden dengang har jeg gået rundt og tænkt på, at jeg 
gerne vil have en lysere fremtid. Men vejen dertil har 
været langsom. I 1994 flyttede vi til Qaqortoq, fordi 
min far fik arbejde i skindværkstedets kontor. Og jeg 
bemærkede det her: Jeg havde efterladt mine talenter 
i Nanortalik, for jeg levede i Qaqortoq i 19 år uden 
at have lyst til livet. Da vi flyttede tilbage til Nanor
talik i 2013, kom de frem igen. Nu arbejder jeg for at 
forbedre mine karakter i AEU, fordi jeg gerne vil have 
mig en fremtid, hvad end det bliver. Giv mig håb, for 
jeg har brug for det. Jeg er god til at læse grønlandske 
historier. Jeg er endda så god til at læse, at jeg kan 
læse Ole Brandts bog, ”Taseraq pingajuallu”, på om
kring 200 sider i løbet af 34 timer. Jeg er også virkelig 
god til matematik. Jeg er god til at læse folk med prob
lemer og hjælpe dem. Jeg er god til mange ting, og jeg 
vil gerne bruge mine talenter til at opnå en lys fremtid.

Wall of dreams / Min drøm

Jeg vil arbejde med mennesker, der har brug for hjælp, 
for min lyst til at hjælpe andre er stor.
Først vil jeg lære mig selv bedre at kende og have 
godt kendskab til mine svagheder.
Jeg vil forstå min familie og mine omgivelser, og dereft
er vil jeg sammen med dem lære at hjælpe hinanden 
og være i stand til at være kritisk.
Jeg vil gerne uddanne mig og give min viden videre 
til samfundet, så mennesker kan bruge dem som 
redskaber.
Selv hvis jeg af en eller anden grund ikke skulle 
arbejde med mennesker, så vil jeg altid gerne hjælpe 
dem, for sommetider har jeg selv brug for hjælp og 
kender til følelsen. 
Jeg nægter at give slip på mine drømme. 
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Jeg vil gerne opleve at have et mål, mens jeg er ung.
Min indre styrke vokser.
Jeg mærker glæden og viljen til at leve kommer igen.
De tunge ting i mit liv er blevet til historier.
Minder som jeg har lært af og lært at leve med.
Det sorte hul jeg befandt mig i før,
havde jeg aldrig troet, jeg kunne kom op af.
Det gjorde jeg, og jeg er nået så langt, at jeg har det 
godt.
Mit liv er det vigtigste for mig – og jeg vil ikke miste 
det nu.

Jeg vil være automekaniker og arbejde med biler og 
både  for kvinder kan også godt!
Når jeg er færdig med uddannelsen vil jeg forberede 
min anden drøm:
Jeg vil krydse indlandsisen. 
Jeg beundrer de mennesker, der har gjort det.
Og jeg ville være så stolt, hvis jeg selv kunne gøre det.

Jeg vil være kok og arbejde i Hotel Arctic i Ilulissat. 
Jeg vil tilberede grønlandsk mad på en nyskabende 
måde med friske dyr her fra Østgrønland.
Sæler, isbjørne, narhvaler og mange forskellige fisk, vil 
jeg servere til de mange tilrejsende turister fra hele 
verden.
Jeg vil gerne have at turisterne smager den mad, vi 
spiser her i Østgrønland.
En gang om året vil jeg rejse til et andet land og 
deltage i konkurrencer for kokke fra hele verden. 
Selvfølgelig vil jeg konkurrere med grønlandsk mad, 
for jeg er jo grønlænder.
Jeg vil rejse hele verden rundt og opleve hvad de 
spiser, og hvordan de tilbereder maden der.
Og så vil jeg vise dem, hvad vi spiser i vores land.

Mit hjem

Lige nu er der ikke et bestemt sted, jeg føler mig 
hjemme.
Siden jeg mistede mit hjem, har jeg ikke mærket 
følelsen af hjem.

Jeg voksede op fire forskellige steder – så jeg har 
ingen steder, jeg kalder mit hjem.
Jeg har hjemve til mit fremtidige hjem.

Kulusuk er mit hjem. Der var jeg tryg.
I den lille, stille bygd. 
Jeg går ikke op i de folk, der bor der – men jeg elsker 
selve stedet.
Der er trygt, fordi mine forældre og søskende er 
samlet der.
Der spredes kærligheden. Min barndom i Kulusuk var 
lykkelig.
I Kulusuk drak mine forældre ikke.
Vi manglede ikke mad, og jeg var aldrig sulten.
Min far brugte ikke sine penge på alkohol i Kulusuk.
I Kulusuk der har jeg hjemme.

Mit hjem er Isortoq. Der er et dejligt landskab med 
tre forskellige gletchere. Der er få mennesker og 
luften er ren. Jeg hører lyden af is, der knækker og fal
der. Det er beboet af venlige mennesker, der hjælper 
hinanden. Børnene er alle sammen venner og har det 
så sjovt udenfor, at de kommer lidt for sent hjem. 

Jeg voksede op i et rent, stille og roligt hjem med 
mine forældre og mine søskende. Min mor fortalte 
historier om sin barndom, mens min far fortalte om 
dengang, han blev forelsket i mor. Jeg havde det meget 
trygt og varmt, når mine forældre delte deres histo
rier med os og med hinanden.

Mit hjem er hos min kæreste. Jeg er lykkeligst, når 
hun er glad, når vi drikker kaffe, når vi er sammen 
med hendes familie. Jeg elsker min kærestes duft. Min 
kæreste er mit hjem, fordi vi hjælper hinanden, når vi 
har det svært. Jeg er hjemme, når hun er der.

Fra hjertet

Døden har stjålet noget fra mig
Du kom til verden for at gøre os lykkelige. 
Da du blev født, var du hele familiens lykke, og alle 
behandlede dig godt. 
Du vandt alles hjerter, og vi elskede dig højt. 
Du skabte så meget kærlighed omkring dig. 
Du gjorde os så glade, du var så lille, 
Du duftede så godt. 
Jeg ser dit søde, lille smil, når jeg lukker mine øjne. 
Du vil være i mit hjerte for evigt, for du er min 
lillebror. 

Jeg behandlede dig altid som min søn, 
jeg lod dig aldrig være alene, min søde lillebror. 
Men livet har altid en ende, for sådan er livet bare. 
Vi var så lykkelige, da du blev et år gammel. 
Men ti dage efter din fødselsdag, var du så syg, at du 
ikke længere trak vejret. 
Du kunne slet ikke komme til live igen. 
Far prøvede alt hvad han kunne for at genoplive dig. 
Men vi var bare nødt til at give op. 

Jeg kunne ikke holde sammen på mig selv længere. 
Lagde mig ned på gulvet, fuldstændig afkræftet og 
magtesløs. 
Hele familien var chokeret, for du var så lille, da du 
gik bort. 
Dagen efter, og hver dag efter det, gik jeg ud til fjeldet 
for at være sammen med dig. 
Men jeg kunne slet ikke komme til dig.
Jeg kunne ikke begå selvmord. 
Jeg kunne simpelthen ikke. 
Jeg kunne ikke ofre mig selv. 
For man kan ikke ende livet, hvis det ikke er tid. 

Min kæreste lillebror, jeg savner dig så meget. 
Du er i mine tanker dag og nat. 
Jeg kan aldrig nogensinde give slip på dig. 
Du passer på mig, og jeg passer på dig. 

Men det føles som om, 
at døden har stjålet noget fra mig.
Og jeg føler mig straffet. 
Men når man bliver ved med at være stærk, 
så kommer man op igen. 
Jeg så et lys oppe i himlen, det var som at se dig. 
Du er min lykke, og jeg elsker dig uendeligt. 
Af hjertet tak for alt det, du har givet mig.
Fra din storebror

En følelse

Gad ikke se mig selv
Jeg kunne ikke se det
Jeg kunne ikke se, hvad der var galt med mit liv
Udfyldte det med dårlige ting
Forsvarede hash
Mit skjold var løgne, jeg pegede fingre af andre
Mit liv var meningsløst uden hash
Jeg var bange for at se mig selv

Jeg holdt op med at ryge
Men så drak jeg mig sanseløs
Kunne ikke styre mig selv
Alkohol overtog mine tanker, mit sind
Det overtog min personlighed og forurenede den
Jeg kunne mærke, at jeg var en anden
Jeg opdagede, at jeg ikke længere var til at stole på

Jeg besluttede mig for at finde mig selv
Jeg tog rattet igen og arbejdede mig hen til en fremtid
Lærte af mine fejl
Jeg er stadig i gang, jeg forsøger ikke at stå stille
Jeg vil gerne finde mig selv igen

Savn

Min krop er tung
Alt trætter mig
Sorg og angst opsluger mit indre
Jeg får ondt – smerten i kroppen 
Forplanter sig til ulyst
Jeg har ingen kræfter til noget
Når jeg ikke kan være sammen med dem jeg elsker
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Mine kære – min familie
En stor del af mit hjerte er lammet 
Og bliver først aktiveret igen, når jeg fortæller om det
Kun jeres – mine kæres  forståelse for mit savn giver 
kræfterne igen.

Min tankegang ændrer sig, når jeg savner. 
Nogle gange kan jeg ikke holde op med at græde.
Når jeg holder min gråd inde, 
bliver jeg irriteret og vred.
Når mit savn bliver for uoverskueligt, 
er der kaos og tvivl oppe i mit hoved.
Når mit savn bliver for ekstremt, sætter jeg mig ned 
ved min ekskærestes grav og snakker til ham.
Og når jeg savner, kontakter jeg mine venner og 
fortæller dem, at jeg savner min ekskæreste, og mine 
venner hjælper mig.

Min elskede ekskæreste, min dyrebare, jeg savner dig 
altid og for evigt, jeg glemmer dig aldrig, jeg vil altid 
have dig i mit hjerte.
Vi ses igen en dag.

Min fødsel

Jeg blev født om vinteren i 1999. Da jeg blev født, var 
himlen fyldt med stjerner og derfor ville min mor 
kalde mig for Ulloriaq. Det betyder stjerne.

Lykke

Glæden strømmer gennem mig 
Når jeg har dig, min søn, ved siden af mig
Du elsker mig grænseløst

Ensomheden er enorm uden dig
Du driver det dårlige på flugt
Sammen med dig er lykken størst 
Det er dér, jeg mærker kærligheden først.

Glæde

Glæden kommer, når jeg er sammen med min mor
Glæden kommer, når jeg går tur alene
Glæden kommer i naturen
Glæden kommer, når jeg er tilbage i min by, når jeg 
kommer ind i mit hjem
Glæden kommer, når min familie er der
Glæden er stor, den fylder meget
Glæden kan findes over det hele

Fire små hjerter

Jeg boede i børnehjemmet Pilutaq, da vi en dag gik 
rundt i en butik og shoppede. Jeg tænkte rigtig meget 
på mine søskende og savnede dem, da jeg pludselig 
så noget, jeg absolut gerne ville have. Jeg følte, at jeg 
simpelthen var nødt til at købe den. En halskæde med 
fire små hjerter. Vi var engang seks søskende, men da 
én af os begik selvmord, blev vi til fem. Halskæden 
med de fire små hjerter begyndte at betyde meget 
for mig med det samme, for da jeg tog den på, kunne 
jeg mærke, at jeg var sammen med mine søskende og 
passede på dem. I lang tid gik jeg rundt med halskæ
den og beskyttede den. En dag skulle min veninde 
fra Pilutaq flytte ud. Hun var blevet gammel nok til 
at sørge for sig selv og skulle tilbage til sin hjemby. Vi 
var meget kede af det, da hun skulle gå. Vi var fire i 
børnehjemmet, der havde boet sammen i lang tid, og 
vores oplevelser sammen, engang imellem svære, var 
helt specielle. Derfor var det svært at skulle sige farvel 
til hinanden. Hun var så ked af det, da hun skulle til at 
forlade os, at hun låste sig selv inde på toilettet. Hun 

græd rigtig meget derinde, og vi og børnehjemmets 
medarbejdere bankede på døren og forsøgte at trøste 
hende. Hun nægtede at åbne døren, men vi formåede 
at åbne den selv. Jeg tænkte på, hvordan jeg kunne 
trøste hende. Hun græd så meget, at mine tårer også 
begyndte at trille ned, og jeg forstod, at det var meget 
svært for hende at skulle forlade os alle i Pilutaq. Jeg 
kom i tanke om den halskæde, der hang omkring min 
hals, som jeg holdt så meget af. Jeg havde den jo altid 
på. Jeg tog halskæden af og gav den til hende, og jeg 
fortalte hende, at vi aldrig kom til at glemme hende. 
For vi fire havde et stærkt sammenhold. Jeg fortalte 
hende, at de fire små hjerter i halskæden var vores 
hjerter, os fra børnehjemmet, og at de var smeltet 
sammen og ville nu altid være i hendes hjerte. Således 
fik den lille halskæde med de fire små hjerter et andet 
liv og kom videre.

Fra hjertet

Jeg håber, at jeg kommer til at se dig, mens jeg lever. 
Jeg håber, at jeg kan se dig i øjnene, mens jeg snakker 
til dig. 
Jeg håber, at jeg en dag vil mærke din kærlighed, mens 
du er ved siden af mig. 
Jeg kan sige, at jeg ikke har set dig med mine egne 
øjne, men jeg har åbenbart set dig, da jeg var barn, 
men jeg husker det ikke. 

Jeg siger, nu er der gået 17 år, siden jeg blev født,
og jeg har aldrig fået bevis på, hvem min bedstefar er. 
Jeg fik altid at vide som barn, at jeg havde en bedstefar,
men jeg ved ikke, hvem du er,
hvorfor kommer du ikke bare over til mig 
og siger hvem du er? 

Mit hjem 

Mit hjem er min elskede. Jeg er tryg, når hun er ved 
min side, for vi giver hinanden ubetinget kærlighed. 
Mit hjerte er varmt. Min krop bliver lettere, når hun 
er i nærheden af mig. Min kærlighed til hende er så 
stor, at jeg mærker min hjertebanken. Min kærlige, 
rolige og engang imellem lidt skøre og sjove pige. Jeg 

elsker hende af hele mit hjerte, og jeg føler mig så 
heldig, at hun også elsker mig. Hun er så dejlig, at jeg 
næsten ikke kan lade være med at kigge på hende. 
Nogle gange bliver hun genert på den sødeste måde. 
Hun er ikke særlig høj, men hun siger altid til mig, at 
hun er højere end mig. Når hun siger det, kan jeg slet 
ikke stå for, hvor nuttet hun er. Jeg mangler ingenting, 
når hun er ved siden af mig. Min elskede, mit hjem.

Jeg føler mig hjemme, når jeg er sammen med mine 
plejeforældre. Mig og mine plejesøskende føler os 
meget trygge i vores hjem. Jeg manglede slet ikke 
noget, da jeg voksede op. Når jeg gik ud af mit værelse 
om morgenen, kunne jeg dufte kaffe og høre radioen 
spille. Der var varmt inde i huset. Min smilende mor 
forberedte morgenmad til os og var helt fyldt med 
kærlighed fra morgenstunden. Jeg spiste med min 
kærlige far, og når min mor tog på arbejde, sad jeg 
med hovedet i min fars brystkasse og lyttede til hans 
hjerte, mens han nussede mig. Mit hjem er mine ple
jeforældres kærlighed, for de har slet ikke ændret sig 
gennem tiden, deres kærlighed går aldrig væk, og jeg 
kommer aldrig til at forlade dem. 
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Digt

Naturen er dejlig
fredelig
Lyden af elve
hvor ørrederne er
Her dufter godt
Fuglene synger
Rensdyrene, der løber
og andre dyr, der gør mit liv lettere
De får mig til at ånde
De renser mit liv
Lyden af havets bølger
Sæler 
og andre havdyr, der dukker op af havet
Et lykkeligt liv fyldt med glæde
Et nemt liv, et liv uden vrede
Forældre og familie, der respekter hinanden
Et liv hvor jeg er passet godt på
Et liv hvor min far er til stede, et liv hvor han ikke er 
misbruger 

Brev

Kære lillesøster, 
jeg er taknemmelig for, at du er min søster. Vi har 
næsten aldrig været adskilt, siden vi var børn; vi 
har gået gennem mange gode og dårlige oplevelser 
sammen. Lillesøster, jeg elsker dig så højt. Jeg har 
altid beskyttet dig mod det onde, selvom vi har 
været uvenner nogle gange, endda har været oppe 
at slås. Undskyld, at jeg har slået dig. Men heldig
vis blev vi altid hurtigt venner igen. Selvom vi var 
søskende, så kaldte jeg dig for min ven, men du gad 

ikke være en ven og sagde ”jeg er ikke din ven, jeg 
er din lillesøster.” Ja, du er min lillesøster, du er min 
dyrebare. Lige pludselig var jeg borte; jeg kom aldrig i 
havn sammen med vores kære forældre. Men selvom 
jeg ikke er tilstede, vil jeg altid være ved din side, jeg 
elsker dig altid, og jeg ved, at du også altid elsker mig. 
Jeg mærker konstant din ensomhed, for du har brug 
for mig. Når du føler dig alene, skal du tænke på, at jeg 
er sammen med dig. Lillesøster, jeg elsker dig. 

Kære datter
Du er min dyrebare.
Der er ingen i hele universet som dig.
Jeg kan slet ikke undvære dig.

Når du ikke er tilstede, er jeg heller ikke tilstede.
Du fylder alt i mit hjerte – jeg kan slet ikke undvære 
dig.
Du er min dyrebareste.

Fra hjertet

Der hvor jeg finder ro
Hver vinter længes jeg efter at køre hundeslæde, men 
jeg kan ikke nu, fordi mine hunde er i bygden, Diileri
laar. Jeg bliver glad, når jeg kører hundeslæde. Alt er 
stille, og jeg kan kun høre hundenes lyde. Om som
meren elsker jeg at sejle og gå på jagt, og jeg kan ikke 
tænke på andet, når sæsonen er startet. Jeg tænker 
tit på, hvor jeg gerne vil tage hen, hvilke nye steder 
jeg gerne vil udforske. Jeg elsker også at overnatte i 
naturen, det betyder meget for mig. Når jeg går i seng 
i teltet om aftenen og hører elven løbe, og når jeg 
vågner igen om morgenen og stadigvæk kan høre den, 
mærker jeg en indre ro og bliver lykkelig. 

 

De sidste par dage har jeg tænkt meget på, at jeg vir
kelig ønsker at opnå mine drømme. Siden jeg var lille, 
har jeg altid interesseret mig for at regne. Jeg er stadig 
meget fascineret af det og vil gå i dybden med det. Jeg 
vil gerne arbejde indenfor matematik. Jeg ved, at jeg 
gerne vil lære det samme antal regneregler som antal

let af mennesker på jorden. Derfor vil jeg gerne ud
danne mig indenfor handel. Jeg har jo ellers en anden 
uddannelse, men der var kun et begrænset brug af tal 
og regning, så jeg søgte et andet sted henne. Dage og 
timer kan som tal fortælle mit livs mange historier. 
Matematik er min verden, og jeg er så fascineret af 
det, at jeg også bruger min fritid på det.

Sorg

Når jeg føler sorg, bliver jeg overvældet af mange 
forskellige følelser
Mit hjerte gør ondt, jeg føler mig værdiløs
Jeg vil være alene, og min tålmodighed hører op
Jeg får lyst til at græde, jeg skælver
Intet sted at tage hen, ingen at snakke med
Negative tanker og hovedpine tager over
Kvalme, svimmelhed
Konstant træthed, mangel på energi
Jeg bliver træt af mennesker, jeg bliver nemt irriteret
Jeg gider ikke snakke
På samme tid er jeg ensom
Men det hele går altid over
Det er vigtigst at snakke med nogen
For jeg er ikke alene, du er ikke alene, ingen af os er 
alene.

Savn

Så mange mennesker, jeg savner. Livet er så svært, 
når jeg savner. Selvom det er dejligt at elske, kan 
det også være hjerteskærende. En masse forskel
lige, udfordrende følelser ræser rundt inden i mig i 
savnets verden. Når livet bliver hårdt, savner jeg dig af 
hele mit hjerte, for du er en stor del af mit liv, og du 
betyder alverden for mig. Vi var meget unge, da vi så 
hinanden for første gang. Jeg vidste med det samme, 
at jeg gerne ville være venner med dig, men jeg var 
bange for at tage det første skridt. For jeg troede ikke, 
at du gerne ville være venner med mig, men det viste 
sig, at du følte det samme som mig. Vi blev venner. Mit 
liv betød ikke meget for mig, før jeg mødte dig, men 
lige så stille vidste jeg, hvad jeg skulle med mit liv, fordi 
vi ofte snakkede om livets værdi. Jeg følte mig mind

reværdig, da vi først blev venner, fordi du var så god, 
du var så kærlig mod alle. Du var også meget smuk. 
Jeg var meget anderledes end dig, for jeg røg og drak. 
Men alligevel blev vi rigtig gode venner. Vi snakkede 
altid om alverdens ting. Vi accepterede hinanden, vi 
støttede hinanden i alle de ting, vi lavede, også uanset 
hvad vi havde gjort. Jeg savner dig.

Kærlighed

Du er den, jeg elsker allermest.
Du er i mine tanker hver eneste dag.
Jeg længes så meget efter dig, at det gør ondt i hjertet.
Du var min første kærlighed og jeg savner din kær
lighed.
Du er i mine tanker hver eneste dag. 
Jeg ved, at jeg aldrig vil slappe af i dine arme igen.
Du havde mit hjerte i dine hænder.

En dag hvor alting ændrer sig

Morgenen er solrig. Jeg trækker gardinerne fra, og ly
set kommer ind. Sommeren er her. Jeg er glad og fyldt 
med ro. Jeg åbner vinduet, og det eneste jeg hører, er 
fugle der synger. 
Jeg er glad resten af dagen og er ude med mine ven
ner om aftenen. Indtil telefonen ringer…

Jeg bærer korset, som skal sættes i jorden, når kisten 
bliver gravet ned. 
Jeg bærer det for at vise min respekt og følge dig den 
sidste vej. Jeg rører dig den sidste gang.

Tusinder af spørgsmål som aldrig får svar går gennem 
mit hoved.
Angst og selvmordsforsøg overtager mit liv.
Alene med mørket. Og sorgen.

Men selvmord er ikke en udvej. 
Solen står op i morgen.
Fuglene vil synge og sommeren komme igen, 
for livet er jo sådan.
Sorgen vil altid være med mig, 
for det et er vel en del af livet.
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Men rædslen vil jeg ikke opleve igen.
Jeg vil hjælpe andre at huske på, 
at selvmordet ikke er en vej ud.

Dyrebar genstand

Den mest dyrebare ting, jeg ejer, er en brun drik
kedunk med et blåt bælte, som jeg fik foræret af min 
ven, da jeg gik på højskolen i Qaqortoq. Efter skole 
løb jeg ofte en tur rundt om Storsøen i Qaqortoq, 
og der brugte jeg min vens drikkedunk. Jeg elskede at 
bruge den, fordi jeg ikke behøvede at holde den, da jeg 
bare lige kunne hægte bæltet fast til mine bukser. Jeg 
blev meget glad, da han gav den til mig. Drikkedunken 
bringer en masse gode minder frem, for eksempel så 
brugte jeg drikkedunken, da jeg løb Leif den Lykkeliges 
maraton i Qassiarsuk. Der løb jeg 42 kilometer. Jeg 
bruger stadigvæk drikkedunken, når jeg løber, og jeg 
vil ikke miste den.

Min dyrebare

Min dyrebare er min halskæde, en harpunspids, 
som jeg fik, første gang jeg deltog i kvindernes GM. 
Halskæden er lavet af guld, som bliver foræret specielt 
til vindere. Jeg så altid med som barn, når der var GM 
i volleyball, og jeg har også oplevet mange gange, når 
min familie blev mestre. Det er en rigtig god følelse, at 
jeg nu også er mester ligesom dem. Jeg er meget stolt 
over, at jeg som 14 årig har opnået det.

Digt

Min elskede natur
Jeg håber, jeg kan se dig igen
Hvor vil jeg dog gå, hvis du forsvinder fra mit hjerte
Jeg er så taknemmelig for, at jeg kan finde ro hos dig, 
at jeg kan lave så mange ting hos dig
Du giver mig altid styrke i krop og sind
og derfor skal jeg holde dig ren
Jeg vil altid hjælpe dig
Tak fordi du hjælper mig

Mit kære land
Tak for den vidunderlige natur
så duftende og ren
tak for at vise mig den
Du giver mig kræfter, mit kære land

Jeg håber altid
at du for evigt
vil være ren
Lad os sammen
kæmpe mod forurening

Lad os sammen blive landets fremtid
passe godt på vores land,
lad os holde det rent

Moder Natur, du er udstrakt,
du har mange forskellige farver og dyr.
Du har høje fjelde,
du har mange forskellige elementer.
Sten, blomster, træer og søer omgiver mig, 
når jeg besøger dig. 
Grøn, gul, grå, blå, brun, lilla, pink og andre farver.
De store fjelde pynter sig med regnbuer og nordlys,
fanger mange folks opmærksomhed.
Moder Natur, du giver ro til mange.
Dit hav bruges til lange rejser,
og det har mange livsfarlige skær.
Havdyr lever lykkeligt i det,
og mennesker går på jagt der, fordi det er der, den 
bedste mad kommer fra.

Jeg holder af dig, Moder Natur
Jeg er betaget af dig, Moder Natur
Du er så smuk i mine øjne, Moder Natur

Jeg er taknemmelig for, at jeg befinder mig i Grønland
I et land så smukt

Jeg elsker at være i indlandet
Jeg elsker duften af jord
Og lyden af de kvidrende fugle 
og den strømmende elv

Følelsen af lykke spreder sig i mig
Jeg føler mig lettet
Og taknemmeligheden begynder at fylde mit hjerte

Myg, skide myg
Du rådner sommeren op
Du fucker det hele op

Du ødelægger en skøn dag
Vandaliserer en dejlig sommer

Forbandede myg
Du er sommerens kendetegn
Du gør sommeren endnu mere sommer
Du er sommerens travle, lille følgesvend

Fra hjertet

Jeg er lykkeligst i Grønland; jeg er sammen med mine 
forældre, sidder derhjemme med dem, jeg spiser 
grønlandsk mad, som er noget af det bedste der 
findes i hele verden. Jeg er elsket af mine forældre, 
jeg bliver kysset, jeg får omsorg, jeg mærker deres 
varme. Hele familien er inkluderet. Vi er lykkeligst her 
i Grønland.

Dyrebar genstand

Lyden af min guitar – er lyden af dig
Gennem guitarens strenge spiller jeg et billede frem 
af dig
Min elskede lillebror – min elskede guitar, som du har 
givet til mig
Det er så længe siden, vi har set hinanden
Savner dig så meget – elsker dig så højt
Jeg græder af glæde og af savn
Lyden af min guitar, er lyden af dig.

Mit hjem

Jeg har hjemme i Ittoqqortoormiit. 
Der er intet som at gå tur i det dejlige og trygge 
landskab med en pragtfuld udsigt og se på skyer, 
der bliver farvet med en masse forskellige farver af 
solnedgangen.

Om morgenen vækker min far mig med en kærlig 
stemme, og når jeg går ned, står min mad og te klar. 
Min fars yndlingssange spiller.

Jeg elsker at være hjemme med min far. Et elskede 
menneske, et glad menneske, altid med et smil på 
læben. Han får altid andre til at grine. Vi griner ofte.

Nogle gange løber vi rundt i huset og leger. Vi skruer 
op for musikken og rydder op, mens vi danser til 
musikken. Når huset er rent, sætter vi os ned og på 
sofaen og ser en god film sammen. Det er mit trygge 
hjem.
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Mit hjem er i naturen. Et bestemt sted nær Qernetu
arsuit. Jeg bliver ramt af ren lykke, når vi sejler fra 
Tasiilaq, for så ved jeg, at vi er på vej mod Kuugitsaai. 
Jeg kan bedst lide at sejle med nogle helt bestemte 
personer. Min onkel, hans kone, deres søn, deres dat
ter, deres baby, min stedfar og mor. Jeg vil allerhelst, at 
de alle er med.
Det er ligesom jeg trækker vejret bedre, når vi an
kommer til Kuugitsaai. Høje fjelde. Duften af blomster, 
jord, hav og den reneste luft. Et farverigt hav. Lyden 
af elve der løber. Fugle der kvidrer. En blå himmel. 
Varmhjertede folk, der har meget kærlighed at give. 
Det tryggeste sted i hele verden. Jeg får ro, når jeg er i 
Kuugitsaai. Dér er jeg hjemme.

Radioen spiller og jeg vågner langsomt
Plejemor laver morgenmad
Hun kysser mig godmorgen
Krammer mig  jeg mærker, hun elsker mig
Mens vi spiser, snakker vi om alverdens ting
Vi snakker om, hvad jeg kan gøre for at udvikle mig 
som person 
Og få det bedste ud af livet
Hun gør mig så tryg, når vi taler om det
Når hele familien samles i højtiderne og vores hjem 
fyldes af aktivitet
Liv og kærlighed – så bliver jeg taknemmelig
Taknemmelig for at netop de er mine plejeforældre
Det er dem, der har givet mig et trygt og godt hjem 
at vokse op i.

Tryghed

Jeg løber for livet. 
Ben der lydløst bevæger mig frem gennem landskabet. 
En krop så let som en fjer. 
Benenes bevægelse fordriver rastløsheden 
  min hjerne er klar. Roen og trygheden er mit ’drug’. 
Jeg løber for livet. 
Jeg løber  fordi jeg ikke kan lade være.
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Suliniut pillugu
Qujanaq

Om projektet

Tak til
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OM PROJEKTET

I projekt Siunissaq arbejder vi med aktiviteter, der tager udgangspunkt i Børnekonventionen. 
Projektets mål er at skabe mere livsmod, handlekraft og selvværd blandt børn og unge i Grønland.

Siunissaq arbejder for at børn og unge oplever sig selv som en ressource for det grønlandske samfund. 
Derfor giver projektet dem også redskaber til at arbejde med sig selv og til at udtrykke sig, så andre får mulighed 
for at lytte til dem. Med temaet ’Vores Historier’ er det tydeligt, at børn og unge i Grønland har meget på sinde. 
Samtidig med at de både har drømmene og viljen til at være Fremtiden.

Vores Historier var det tema, som projekt Siunissaq arbejdede med i hele 2017. 
Igennem workshops på 35 dage har børn og unge i folkeskolernes ældste klasser og elever fra Majoriaqskolerne i 
byerne Maniitsoq, Kangerlussuaq, Nanortalik og Tasiilaq arbejdet med at udtrykke sig visuelt og i tekst, hvor de har 
sat ord og billeder på følelser og stemninger som kærlighed, savn, sorg, og glæde.

Det foregik i et forløb startende med deltagerbaseret undervisning i 35 dage, hvor der først blev sat fokus på, 
hvordan man udtrykker, genkender og spejler følelser, løser konflikter fredeligt og uden vold. Samt undervisning i 
retten til egen krop, køn og seksualitet med det formål at styrke børn og unge i at sætte grænser og stoppe kræn
kelser af deres basale rettigheder til krop, køn, seksualitet og beskyttelse mod vold/voldelige konflikter.
Disse workshops var udviklet og faciliteret af klinisk psykolog Elena de Casas Soberón i samarbejde med profes
sor i psykologi ved Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Peter Berliner og lagde grunden til de efterfølgende 
skrive og foto workshops.

Herefter fulgte et 35 dages workshopforløb, hvor der blev arbejdet med at skrive. Dette forløb blev faciliteret 
af forfatter Niviaq Korneliussen i samarbejde med professor i psykologi ved Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet 
Peter Berliner, og dernæst 3 5 dage med at fotografere følelser og stemninger, med udgangspunkt i de tekster de 
unge havde skrevet, faciliteret af billedkunstner Tina Enghoff. 
Projektleder for Projekt Siunissaq, Anette Molbech.

Hvert forløb blev efterfølgende afsluttet med et arrangement som involverede hele byen/bygden og som foregik 
udenfor i det ’offentlige byrum’. 

I Maniitsoq fyldtes himlen med hvide heliumballoner som blev holdt i snor og til jorden med budskaber, som de 
unge havde formuleret og som handlede om deres ret til beskyttelse og mulighed for at sige fra i forhold til vold 
og krænkelser.

I Nanortalik og Tasiilaq blev de unge gjort ansvarlige for at drive en fotoautomat på byens torv.
Alle i byen fik mulighed for at få taget et billede af sig selv med hinanden i hænderne og med et budskab om, at 
her står vi sammen mod vold og rækker hænderne ud mod hinanden for at være der for hinanden.

Ideen med at tage en aktivitet ud af klasserummet og ind i byrummet er en del af projekt Siunissaqs metode. Det 
handler om at styrke den enkelte gennem fællesskabet. Om at dele. At synliggøre. At inkludere. At give tilbage. For 
derved at dele, den styrke som findes i et hvert menneske og som bliver stærkere, når mange står sammen. 

Workshops’ene blev udført for projekt Siunissaq af:
Peter Berliner, Elena de Casas Soberón, Ulrikka Holm, Tina Enghoff, Niviaq Korneliussen, Søren Zeuth.
Samt studerende: Gabriel Kristensen, Augustine Rosing, og med hjælp fra lærerne på skolerne i Tasiilaq, Nanortalik, 
Maniitsoq og Kangerlussuaq.

Siunissaq uagut pigaarput/The Future belongs to us/Fremtiden tilhører os, 
August 2018

Læs mere om projektet på: www.siunissaq.gl

 

SULINIUT PILLUGU

Projekt Siunissap meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit isumaqatigiissitaq aallaavigalugu sammisaqartitsinerit ingerlat
tarpai. Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu akornanni inuunermut kajumissuseqarnerulerneq, piumassuseqqor
tunerulerneq namminerlu naleqassutsimik misiginerulerneq suliniutip anguniagarai. 
Meeqqat inuusuttullu Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit iluanni isumalluutitut misigisimanissaat Siunissap anguniarpaa. 
Taamaammat imminut suliarinissamut oqaasinnguisinnaanissamullu sakkussanik tunioraaneq suliniummi pingaar
tinneqarpoq, meeqqat inuusuttullu inunnit allanit tusarneqarnissaminnut periarfissaqarniassammata. Sammisami 
”Uagut Oqaluttuagut”mi malunnarpoq nunatsinni meeqqat inuusuttullu uummammioqaqisut. Taamattaaq takorluu
garpassuarnik ulikkaarlutillu Siunissamut kivitseqataanissaminnut piumassuseqartorujussuusut. 
2017 naallugu Projekt Siunissap ”Uagut Oqaluttuagut” sammivaa. Workshoppit ulluni pingasuniktallimanik sivisus
susillit Maniitsumi, Kangerlussuarmi, Nanortalimmi Tasiilamilu meeqqat atuarfiinni Majoriamilu ingerlanneqarput. 
Meeqqat inuusuttullu assilisat allatallu aqqutigalugit oqaasinnguisinnaanissartik ilinniarnikuuaat. Tassani misigissutsit 
assigiinngitsut asanninnermut, maqaasinermut, aliasunnermut pilluarnermullu tunngasut allaaseralugillu assilisaqat
taarpaat. 

Ullut pingasuttallimat ingerlanerini peqataasut tunngavigalugit ilinniartitsineq ingerlanneqarpoq. Siullermik misigis
sutsinik oqaasinnguineq, ilisarsineq tarrarsornerlu sammineqarput, taamatuttaaq akerleriinnermi eqqissisimasumik 
nakuusernani aaqqiiniaasarneq ilinniarneqarluni. Nammineq timimut, suiaassutsimut kinguaassiuutimullu tunngasu
nut pisinnaatitaaffiit pillugit ilinniartitsisoqarpoq. Tassani meeqqat inuusuttullu killiliisinnaanissamut, pisinnaatitaaffiillu 
unioqqutinneqannginnissaannut sakkussaminnik pissarsillutik. Assinganik persuttaaneq/nakuuserluni akerleriinneq 
akiorniarlugu sammisaqartinneqarput. Kliniskimik tarnip pissusaanik ilisimasallip, Elena de Casas Soberónip Peter 
Berliner, Ilisimatusarfimmi tarnip pissusaanik ilisimasalittut professori suleqatigalugu workshoppit uku ineriartortil
lugillu piviusunngortippai. Allannermut assiliinermullu workshoppit taamaasillutik tunngavilerneqarput.

Kingornatigut allannermut workshoppit ulluni pingasunitallimani ingerlanneqarput. Taakku atuakkiortup Niviaq 
Korneliussenip, Ilisimatusarfimmi tarnip pissusaanut ilisimasalittut professori, Peter Berliner, suleqatigalugu ingerlap
pai. Naggataani inuusuttut allataat aallaavigalugit ulluni pingasunitallimani misigissutsinik assigiinngitsunik assiliinis
samut ilinniarlutik workshoppertinneqarput. Tamanna eqqumiitsuliortup Tina Enghoffip ingerlappaa.
Anette Molbechip Projekt Siunissaq tamakkiisumik ingerlappaa. 
Workshoppit naammassineqaraangata illoqarfimmi/nunaqarfimmi inuiaqatigiinnut tamanut ammasumik sam
misaqartitsisoqartarpoq. 

Maniitsumi qilak heliumbalonnginik qaqortunik allunaasalikkanik ulikkaavinneqarpoq. Inuusuttut pisinnaatitaaffim
minnut tunngasunik, persuttaanermut eqqunngitsuliornermullu naaggaartunik oqariartuutitik ballonginut allattori
arlugit illoqarfik qulangerlugu qangatatippaat.
Nanortalimmi Tasiilamilu inuusuttut illoqarfiup qeqqani fotoautomati akisussaaffigivaat. Assilitikkusuttut tamarmik 
tasiorrallutik assiliseqattaarput, ataqatigiinnertik persuttaanermullu naaggaarnertik ersersinniarlugu, assinganillu 
talitik siaarlugit ikioqatigiinnissamut kajumissuseqarnertik takutillugu. 
Atuarfimmiit illoqarfimmut sammisap ingerlatinneqartarnera Projekt Siunissap periuuseraa. Ataatsimoornikkut 
inuup ataatsip nakussassarneqarnissaa pineqarpoq. Avitseqatigiinneq. Ersersitsineq. Ilaserinninneq. Tunniussaqarneq. 
Taamaasillunimi inuup nukinga siammarterneqassaaq, inuillu amerlasuut ataatsimoorunik nukik taanna suli nakuu
nerulissalluni. 

Projekt Siunissap workshoppertitseqattaarnera ukunanit ingerlanneqarpoq: 
Peter Berliner, Elena de Casas Soberón, Ulrikka Holm, Tina Enghoff, Niviaq Korneliussen, Søren Zeuth.
Ilinniartullu: Gabriel Jensen, Augustine Rosing. Tasiilami, Nanortalimmi, Maniitsumi Kangerlussuarmilu atuarfinni 
ilinniartitsisunit ikiorneqarput.

Siunissaq uagut pigaarput/The Future belongs to us/Fremtiden tilhører os, 
August 2018 

Suliniut pillugu paasisaqarnerorusukkuit uunga iserit: www.siunissaq.gl 
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TAK TIL

En stor tak til de fonde og kommuner, som har støttet workshops’ene finansielt og derved medvirket til at styrke 
børn og unges livsmod og handlekraft.
Særligt tak til Bikubenfonden som er hovedbevillingsgiver og engageret følger projektet.

Tak til alle lærere og personale samt de deltagende elever på skolerne i Maniitsoq, Kangerlussuaq, Nanortalik og 
Tasiilaq for samarbejde og for at give eleverne mulighed for at deltage. I har alle gjort en kæmpe indsats.

Særlig tak til: 
Elna Heilmann, folkeskoleleder, Maniitsoq, Jens Borch, folkeskoleleder, Kangerlussuaq. 
Eli Abelsen, skoleleder Majoriaq i Tasiilaq, Anders Olsen, Skoleleder Majoriaq i Nanortalik.

Royal Arctic Line for fragt af bøger.

August 2018

QUJANAQ

Aningaasaateqarfinnut kommuninullu aningaasatigut workshoppinik tapersersuisunut qujanarujussuaq. Tapersersui
nikkut meeqqat inuusuttullu inuunermi kajumissuseqarnerulernissaat piumassuseqqortunerulernissaallu sunniute
qarfigivarsi. 
Bikubenfondenimut, pingaarnertut aningaasaliisumut suliniullu ingerlanneqarnerani pimoorusseqaluni malinnaasu
mut uummammit qujanaq. 

Maniitsumi, Kangerlussuarmi, Nanortalimmi Tasiilamilu atuarfeqarfinni ilinniartitsisut sulisullu allat suleqataalliuarne
rannut ilinniartullu peqataanissaannut periarfissiinnerannut qujanaq. Tamassi suleqataalluarnersi pingaaruteqaqaaq. 

Immikkut qujanaq: 
Elna Heilmann, meqqat atuarfianni pisortaq, Maniitsoq, Jens Borch, meqqat atuarfianni pisortaq, Kangerlussuaq. 
Eli Abelsen, Majoriami pisortaq, Tasiilaq, Anders Olsen, Majoriami pisortaq, Nanortalik.

Royal Arctic Line atuakkat nassiunneqarnerini tapiisoq.

August 2018
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