Østgrønlandsk kajak fra 1930’erne til Horsens Kajakklub
Den kajak, som Horsens Kajakklub har lovet at tage hånd om, stammer fra byen Angmassalik i
Østgrønland. Den blev bygget til læge Sara Helms (1911-1999), da hun som ung og ugift (Sara
Tønnesen) kom til Angmassalik for første gang i 1934 for i et år at være huslærerinde for den
daværende pastor Otto Rosings 5 børn.
Sara Tønnesen faldt så godt til i det østgrønlandske, at hun fik lyst til – ud over sproget – også at
lære sig den svære kunst at ro i kajak. Hendes grønlandske venner byggede en kajak specielt til
hende, som hun aktivt brugte igennem hele dette år. Hun fik aldrig helt lært at vende rundt ved
egen hjælp, men under træningen havde hun ivrige grønlandske fangere omkring sig, der altid fik
hende på ret køl igen, når det glippede.
Sara Tønnesen blev efter det første år i Grønland så bidt af landet og dets befolkning, at hun - og
senere hendes mand dr. med. Peder Helms - viede en stor del af deres !iv og deres lægegerning
til først Angmassalik og derefter Nuuk i Vestgrønland.
Efter tilbagekomsten fra Grønland i 1956 slog de sig med deres tre børn ned i Horsens, hvor Sara
Helms havde privatklinik fra 1956, indtil hun i 1980 trak sig tilbage som praktiserende læge.
For ikke at stå med tomme hænder efter et virksomt liv søgte Sara Helms - nu som 70-årig pensionist og med sin mand ved sin side - tilbage til Angmassalik for at tage et halvt års vikariat på
sygehuset der.
Den store overraskelse for hende blev den modtagelse, hun fik, da hun ankom. Angmasalikkerne
sagde:”Lever du? Vi troede, at du var et sagn!”, og de viste hende, at en gade i byen var opkaldt
Helms-gaden, og at det originale træskelet til hendes gamle kajak var opbevaret med ordene:
“Den må ikke røres. Det er Saras”.
Sara Helms fik efter vikariatet i 1980 kajakken, der dog på grund af alder havde mistet sit skindbetræk, transporteret til Horsens, hvor den siden i 26 år har sejlet stolt under loftet i indgangshallen i
huset på Solvej 6A.
Ved rydningen af boet efter vores forældre havde vi børn problemer med, hvad vi skulle stille op
med kajakken. Det er derfor en meget stor glæde for os, at Horsens Kajakklub nu vil tage dette
historiske klenodie til sig, så det bliver tilbage i den by, hvor vores forældre og vi har haft vores
hjem i så mange gode år (1956 - 2006).
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