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Der var en helt særlig forbindelse mellem 
den for nyligt afdøde amerikanske folke-
sanger og aktivist Pete Seeger og børnene 
fra Uummannaq. Det første besøg hos Pete 
Seeger fandt sted i 2007, og i de følgende år 
blev Pete Seeger besøgt flere gange, og der 
udviklede sig et hjertevarmt forhold mellem 
børnene og Pete.

I 1970’erne havde Pete Seeger grundlagt 
»Clearwater«-projektet, der er et miljø pro-
jekt, som handler om at gøre noget ved den 
kraftige industriforurening, af Hudson flo-
den og dens omliggende vådområder. Den 
fælles interesse for de negative virkninger af 
den vestlige verdens forurening af klima og 
vandmiljø, som kan spores helt ind i Uum-
mannaq fjorden, men som i særdeles høj 
grad havde påvirket Hudson floden, førte 
til en varm kontakt mellem Pete Seeger 
og de grønlandske børn, som gennem 
»Clearwater«-projektet, der også omfatter 
et undervisningsprogram for børn, fik god 
viden om miljøforurening og naturbeskyt-

telse. I den forbindelse var børnene også 
ude at sejle på Hudsonfloden med projek-
tets berømte slup (skib) Clearwater.

Men ikke mindst kom Pete Seegers sange 
og musik til at betyde noget for børnehjem-
met og børnene. Børnene synger med glæde 
nogle hans mest kendte sange »Where have 
all the flowers gone« og »We shall over-
come«; den sidstnævnte blev engang sunget 
på grønlandsk for ham til stor begejstring 
for Pete. »Vi kan skabe fred her på jorden 
ved hjælp af kultur, kunst, musik og sport«, 
sagde han engang til børnene under et 
besøg hos ham. Forbindelsen med Pete blev 
også holdt ved lige over Skype med samtaler 
og koncerter.

Det seneste besøg hos Pete Seeger fandt 
sted i 2011, hvor filmen INUK blev vist for 
ham og hans familie og venner ved en pri-
vat forevisning i hans hjem i Beacon.

Den 3. maj i år ville Pete Seeger være fyldt 
95 år, og det vil blive fejret ved mindehøj-
tideligheder rundt omkring i verden med 
henblik på at oprette et mindefond i hans 
navn. Også Børnehjemmet i Uummannaq 
har planer om at festligholde dagen og min-
des de mange gode og musikalske stunder 
sammen med Pete.

Pete Seeger og børnene  
fra Uummannaq

Af Erik Torm
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Pete Seeger naak utoqqarsuanngorsimagaluarluni erinarsorlunilu nipilersortarpoq,  
uani 2011-mi 92-inik ukioqarluni. 

Selv i en høj alder sang og spillede Pete Seeger her i 2011 som 92-årig. 

Pete Seeger meeqqat Uummannameersut peqatigalugit naatsiivimminiittoq. 

Pete Seeger i sin have med børnene fra Uummanaq. 

Meeqqat Uummannameersut Pete Seegerip angerlarsimaffianut pulaartut.  

Uummannaq børn på besøg i Pete Seegers hjem.  


