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Ímap Ukûa, Havsins móðir 

Grøndlendsk søgn eftir Knud Rasmussen 

 

Tað sigst, at Uitsataqngitsoq, hin blindi, gjørdi av gera eina ferð niður til Havsins móðir, sum 
ræður yvir øllum havdjórum og sjófuglum. Hann var ein mikil andamanari, og landsmenn 
hansara høvdu biðið hann fara hesa andaferð, av tí at veiðiloysi í longri tíð hevði rakt 
bygdafólkið. 

So fór hin blindi til Havsins móður, og fylgdi vegi teirra deyðu neyvt. Tað vardi ikki leingi til 
hann koma hagar, ein vegur fór til vinstru, og hesa leið tók hann. Vegurin var drúgvur, og 
allir hjálparandar hansara fylgdust við honum. Sum hann gekk, hoyrdi hann eina fossandi á. 
Tað var áin, sum rann fram við húsunum hjá Havsins móðir. Hin blindi helt leiðina fram og 
kom alsamt nærri málinum, til hann kom at tí stóru ánni. Her lógu tríggir løgasteinar, at 
ganga um ánna á, men teir vóru so slýggjutir, at vanda var fyri at glíða í fossin. Hin blindi 
stóð leingi ráðaleysur. Hann tordi ikki at leypa, fyrr enn allir hjálparandar hansara vóru 
komnir yvirum í øllum góðum. Tástani tordi hann at royna, hann leyp og kom yvirum uttan 
nakað. 

So helt hann fram leið sína, til húsini hjá Havsins móðir at enda vóru í eygsjón. Komin at 
húsunum sá hann, at ein skúmandi á forðaði fyri durunum, og ikki sá væl út at sleppa yvirum. 
Langt um leingi fann hann eina farleið og stóð at enda uttan fyri húsini. Her steðgaðu 
hjálparandarnir honum og søgdu: 

Við tað sama, tú kemur inn til Havsins móður, mást tú leypa á hana, tríva í hárið og snara 
tað um høgra arm tín, av tí at hon vil royna at tveita teg heilt aftur um fótalagið á song síni. 
Eydnast tað henni, fert tú at kvalast har inni í myrkrinum. 

Tá teir hetta høvdu sagt, fóru allir innar. Har vóru teir varugir við, at áin tók aðra leið og rann 
øvutan veg og fossaði inn í húsini. Hetta, var atvoldin til, at eingin kópur kom út frá Havsins 
móðir, og tí var veiðiloysi hjá menniskjunum. 

Í tí hin blindi trein innar, leyp hann á ta stóru kvinnuna, treiv onga aðrastaðni í enn júst í 
hárið, so sum sagt var. Í skundi fekk hann snarað hárið um høgru hond sína, og roynd 
hennara, at tveita hann aftur um seingina, miseydnaðist. Men hann varð lyftur so høgt upp, at 
eitt stórt, svart dýpi læt seg upp fyri honum. So bardust tey bæði av allari megi, og alla tíðina 
klappaðu hjálparandarnir kvinnuni um oyruni og søgdu: 

Sissa teg, sissa teg, hann kemur bert at reinsa teg, kemba tær og henta lýsnar. 

Men Havsins móðir hoyrdi í illsinni sínum einki, hon stríddist bert við at tveita hann aftur um 
seingina. So líðandi møddist hon, og tá var tað, at hon knappliga hoyrdi tað, hjálparandarnir 
høvdu rópt í oyru hennara. Við eitt sissaðist hon og segði bert: 

Tað gleðir meg almikið at hoyra hesi orð. Her liggi eg og eri um at oyðileggjast av skitti 
menniskjunnar. Skunda tær, skunda tær, reinsa mítt høvur og kemb mær hárið. 
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Síðan legði hon seg á sína veldigu song, og hin blindi fór at kemba henni hárið. Hetta var 
trupult arbeiði, av tí at hárið var so langt, ývið og fløkt. 

So langt var tað, at hann mátti máta longdina tvær ferðir við favninum. 

Liðugur at reinsa, savnaði hann allan skittin og tveitti hann burtur. Í somu løtu livnaði allur 
skitturin og varð til bjørn, rev, bløðrukóp, granarkóp, fjarðakóp, grønlandskóp, sprøklutan 
kóp, roysning, náhval og øll fuglasløg. Allur skitturin, hann hevði klipt úr hárinum, varð til 
slík djór, og øll runnu tey út úr durum hennara, gjøgnum ánna og upp móti havinum.  

Hin blindi stóð og hugdi at øllum veiðidjórunum, sum uddu út, og gav sær serliga far um ein 
lítlan, ungan grønlandskóp, hvørs høvur var hvítt øðrumegin og svart hinumegin. Hann fekk  
ikki henda kóp úr tonkunum, av tí at kópurin hevði smílst til hansara, í tí hann streyk út 
ígjøgnum dyrnar. Hetta skuldi vera fyrsti kópur, hann veiddi, tá hann heimafturkomin fór út 
við kajak síni. 

Tá hesi veiðidjór vóru rýmd frá Havsins móðir, henni, ið hevði vald á teimum, kembdi hin 
blindi henni hárið og setti tað upp í ein topp, og tá hann hevði gjørt tað, beyð hann henni at 
reisast. Nú var hon óendaliga takksom, og talaði soleiðis við hann: 

Mikla gleði hevur tú veitt mær at koma higar, tú, sum vitjaði meg uttan at hugsa um mat. Tú 
hevur glett meg, av tí at tú frá smádreingi av, hevur hugsað teg um og útbúgvið teg sum 
andadmanara. Tað er langt síðan, at nakar er komin at reinsa meg. 

Soleiðis talaði hon við hann og legði afturat: 

Tá tú fert aftur til jarðar, mást tú greiða bygdafólkinum frá, at tey mugu vera sera ansin og 
halda náttúrulógirnar. Menniskjuni gera sær ikki ómak at liva lívið, og henda líkasæla hevur 
skyldina av, at eg verði so gravskitin og ljót. Fegin hevði eg viljað latið veiðidjórini frá mær, 
men eg mátti halda teimum aftur, til tess at fáa menniskjuni at hugsa seg um. 

So leingi tú livir á jørðini, mást tú koma til mín at reinsa meg, og hetta mást tú eisini mæla 
tínum eftirkomarum til at gera. Tí tað sømir seg ikki menniskjunum bert at hugsa um mat og 
føði. 

Tá tann stóra kvinnan hetta hevði sagt, segði hin blindi: Vilt  tú loyva mær at taka eitt hár við 
mær? 

Havsins móðir segði: Tú kanst taka eitt hár við tær, men tað hárið, tú tekur, skalt tú binda 
fast um armin. 

So roytti hin blindi eitt hár úr, snaraði tað um armin og fór avstað. Í durunum  sá hann, at alt 
var broytt. Ein lítil á rann kát út úr húsunum móti jørðini. Botnurin var ikki longur grýtutur, 
men skyggjandi hvítur sandbotnur. 

So fór hin blindi leið sína heim, hann ferðaðist og ferðaðist og sá als einki til ta stóru ánna, ið 
hevði verið honum so tvørlig. Hann ferðaðist skjótt og á leiðini møtti hann mongum 
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havdjórum og fuglum, sum øll smíltust til hansara. Brátt var hann við hús. Hann gavst við 
andamanrínum og segði við bygdafólkið: 

Um so er, at eg havi borið meg rætt at og framt mítt kynstur rætt, tykkum til frama, fer tað at 
oysregna av útsynningi, ísurin fer í knús, so veiðidjórini finna leið. 

Hann tagdi eina løtu og helt so fram: 

Havsins móðir beyð mær at siga tykkum, at tað er ikki rætt, bert at hugsa um mat og brúka 
sína orku at finna føði. Tað er eins týdningarmikið at halda allar siðir og fylgja leiðbeining 
andamanarans. Tað eru misbrot menniskjunnar, ið gera Havsins móður skitna og ljóta.  

Aftur tagdi hann og tey, ið lýddu á, vóru kvirr, tá hann at enda segði: 

Ísurin fer nú at hvørva, og vit fáa opið hav. Nógv veiðidjór fara at koma higar, men fyrstu 
tríggjar dagarnar, má eingin veiða meir enn ein kóp um dagin. 

Alt gekk nú, sum hann hevði sagt og spátt. Tað gjørdist lýtt, fór at oysregna, ísurin fór í knús 
og øll veiðidjórini komu, tá havið opnaðist. So skjótt stilli var, fóru allir menn í kajakkirnar 
og gjørdu neyvt, sum hin blindi hevði sagt. Bert ein maður veiddi í grammleika meira enn ein 
kóp. Hann fekk ongantíð aftur meira enn ein kóp, hóast allir aðrir fingu so nógvar kópar, teir 
orkaðu at sleipa at húsum. 

Men tann fyrsti kópurin, sum hin blindi veiddi, var júst grønlandskópurin, ið hevði smílst til 
hansara, tá hann fór frá Ímap Ukûa, Havsins móður. 




