
Að verka skinn og nýta.

Verkefni Soroptimistaklúbbs Akureyrar 
til að styrkja konur á 

Austur Grænlandi til sjálfshjálpar.



Tilurð verkefnisins

•Þetta er búið að vera langhlaup.

• Fyrst rætt á vinnufundi í mars 2014 hvort við gætum 
eitthvað gert til að styrkja konur á Austur Grænlandi.

•Helena tók að sér að finna verkefni og fyrst var horft á 
að koma á nýtingu á sauðnautaull.

• Í langan tíma gerðist lítið, en hugmyndinni alltaf haldið 
lifandi.



Og áfram héldum við.
• Helena lagði uppúr að heimamanneskja á staðnum héldi 

utan um verkefnið.

• Til þess fékk hún til liðs við okkur Lone Madsen, sem er í 
forsvari fyrir kvennasamtök á staðnum, Syklubben, sem hafa 
meðal annars verið að byggja upp saumastofu.

• Vorið 2019 bauð Helena Maríu Björk með sér til Grænlands, 
þar sem hún kynnti sér starfsemi Syklubben og meira en það, 
gerði þætti um lífið í Ittoqqortoormiit, sem sýndir voru á N 4.

• Þar með fór boltinn loks að rúlla.



Grænland – Ísland.

• Grænland er um það bil 20 sinnum stærra en Ísland, 
stærsta eyja í heimi. 

• Mestur hluti eyjarinnar er þakinn jökli, en þó er íslausa 
svæðið á stærð við Svíþjóð. 

• Vegalengdir eru gífurlegar og samgöngur stopular.
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• Grænland er hluti af konungsríkinu Danmörku,
en hefur sjálfstjórn í ýmsum málum.

• Íbúafjöldi er rétt um 56.000 og þar af búa 
17.000 í höfuðborginni Nuuk sem er á 
vesturströndinni.



• Ittoqqortoormiit er á 
austurströnd Grænlands.

• Var stofnað 1925.

• Íbúar í dag um 450.

• Flugtími frá Nuuk til 
Constable Point, sem er 
næsti flugvöllur er um 3 klst.

• Það tekur helmingi styttri 
tíma að fara til Akureyrar.



Landshættir

• Ittoqqortoormiit er á 70°N og þar sést ekki til sólar frá 
seinnihluta nóvember fram í miðjan janúar.

• Höfnin er einungis íslaus og opin frá júní til september.

• Var upphaflega veiðimannasamfélag þar sem selir voru 
veiddir vegna kjötsins og skinnsins. 

• Gróðurmold nær engin.

• Vatn af skornum skammti nema rétt yfir sumartímann.





Verkefnið okkar.

• Aðstoða við að viðhalda 
grænlenskri þjóðbúningagerð 
með því að kosta kennslu í 
verkun og nýtingu selskinns.

• Framtíðarsýnin er líka sú að í 
Ittoqqortoormiit verði komið á 
fót vinnslu á sauðnautaull.



Staðan í dag

•12 konur í 
Ittoqqortoormiit eru 
búnar að skrá sig á 
námskeið til að læra að 
verka skinn og sauma 
úr þeim stígvél 
(kamikk).



Hvað þarf að gera?



Allt kostar sitt.
Stk. Beskrivelse Á pris Total pris

2 Østgrønlandsk kvindekniv (Tsakker) 500,- 1.000,-

2 Store sort balje 169,- 338,-

2 Mindre sort spand 25,95 51,90

1 Mindre hvid balje 119,-

2 Gulvklud 14,95 29,90

2 Klarklud 23,95 47,90

3 Gigant køkkenruller 34,95 104,85

2 Brunsæbe 18,95 37,90

2 Klorin 34,95 69,90

1 2,5 mm snor 129,-

12 Sælskind fra fangerne 300,- 3.600,-

Materialer til skrabe bræt og tørrestativ samt til lave det 5.000,-

1 Condine Hammeken for undervisning honorar 1 del 5.000,-

Alt i alt 15.528,35



Hvað er búið að gera?

• Lone, okkar tengiliður á 
Grænlandi heldur utan 
reikning verkefnisins.

• Í dag er búið er að leggja þar 
inn 16.000 danskar 
krónur,eða um 290.000 
íslenskar.

• Þar með má segja að við 
höfum loksins ýtt úr vör.



Myndir frá síðustu viku

•Lone segir 
samstarfskonum sínum 
frá verkefninu.



Hér er allur hópurinn



Tilbúnar í slaginn



Allt komið á fullt



Framtíðin, suðnautaullin

• https://www.n4.is/is/thaettir/fil
e/saudnautsull-ittoqqortoormiit


