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Solen står op over de sneklædte fjelde, og 
en let vind får sneen til at hvirvle op i små 
glitrende skyer. Der er en uendelig ro over 
det frostklare landskab, som omkranser 
den vestgrønlandske by Ilulissat. Men inde 
ved byens hundeplads er der alt andet end 
ro. Hundredevis af slædehunde står op-
bundet her, og lyden af ophidset hunde-
glam runger i den kolde luft. I dag er hun-
dene særlig opildnede, for et stort antal 
fremmede hunde er kommet til byen og er 

– på feltarbejde for de 
grønlandske slædehunde

ved at stille op på den store slette, som 
strækker sig mod øst hen mod det stejle 
fjeld, Akinnaqen. 

De mange hundespand er kommet fra 
alle egne af Grønland for at deltage i fina-
len på det årlige mesterskab i hundeslæ-
devæddeløb. De 35 deltagende slæde-
spand fordeler sig over en svag bue ude på 
sletten. Slæderne er forankret i sneen, så 
de ivrige hunde ikke kan sætte af sted, før 
startsignalet er givet. Hundene kaster sig 
forsøgsvis frem i selerne og gør af frustra-
tion over ikke at kunne komme afsted.  
 
Slædekuskene er klar, og larmen fra de 
ivrige hunde er øredøvende. Det røde sig-
nalflag bliver løftet højt til vejrs langt ude 
på sletten, og idet flaget kippes, og slæde-

ankeret kappes, sætter hundene af, og alt 
bliver med ét helt stille. Der høres kun den 
glidende lyd af 35 par slædemeder, som 
suser hen over sneen og får den til at 
sprede sig som en tåge hen over hunde, 
slæder og slædekuske. I maksimal fart 

nærmer slæderne sig hinanden fra deres 
positioner ude i periferien og kæmper om 
at komme først hen til den smalle opstig-
ning ad det stejle fjeld – den berømte Akin-
naq. Til sidst rammer de stigningen langt 
ude i det fjerne, og som rækker af små 
myrer bevæger de sig langsomt op i højden 
og forsvinder over fjeldet.

 Starten er gået på Grønlandsmesterskabet 
i hundeslædevæddeløb 2018.
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Et tværdisciplinært forsknings-
projekt
En gruppe forskere fra Danmark, Grøn-
land, USA og Sydafrika er taget til Ilulissat 
for ikke blot at overvære dette enestå-
ende skue, men i særdeleshed for at 
kunne indsamle data fra grønlandske slæ-
dehunde fra alle egne af landet. Hun-
deslædevæddeløbet er en unik mulighed 
for at komme i kontakt med både hunde 
og kuske fra ellers svært tilgængelige 
egne af Grønland. 

De indsamlede data indgår i et stort, 
transdiciplinært forskningsprojekt, Qim-
meq (1), med fokus på den grønlandske 
slædehund og den tusindårige slædehun-
dekultur. Projektleder er professor Morten 
Meldgaard fra Ilisimatusarfik (Grønlands 
Universitet) og Statens Naturhistoriske 
Museum i Danmark. 

Projektet har til formål at belyse slæde-
hunden fra en kulturhistorisk, en genetisk 
og en sundhedsmæssig vinkel. Baggrun-
den er et voldsomt fald i slædehundepo-
pulationen inden for de seneste årtier (2, 
3). Forsvinder slædehunden, forsvinder 
også en kultur, som gennem årtusinder har 
været en del af det grønlandske folks iden-
titet. 

Årsagerne til nedgangen i populationen 
er komplekse. Kulturelt ser man en ændring 
bort fra det traditionelle fangererhverv. Kli-
mamæssigt ser man bl.a. svækkede mulig-
heder for fangst fra isen på grund af svin-
dende isdække (4) - og sundhedsmæssigt 
har man i de senere år set omfattende syg-
domsudbrud, som har gjort et kraftigt ind-
hug i lokale bestande (5). 

Den kulturhistoriske del af Qimmeq- 
projektet varetages især af ph.d.- stude  r-
ende Manumina Lund Jensen fra Ilisima-
tusarfik, mens den genetiske del varetages 
af lektor Anders Johannes Hansen og Mik-
kel Sinding, KU, som netop har forsvaret 
sin ph.d. om den grønlandske slædehunds 
genetiske historie. 

Men én ting er slædehunden og slæde-
hundekulturen set i et historisk og kultu-
relt perspektiv, noget andet er hunden 
som individ. Og her kommer den sund-
hedsmæssige, veterinære del af projektet, 
QimmeqHealth, ind i billedet. QimmeqHe-
alth skal undersøge de grønlandske slæde-
hundes sundhed, sygdomme og immunst-
atus og blandt andet afdække forholdene 

omkring udbruddene af hundesyge de 
seneste år (6). Ud over den generelle 
sundhedstilstand er det fx relevant at se 
på hundes immunstatus i forhold til vacci-
ner, på parasitbelastning, fodring, fordø-
jelse og anvendelse som arbejdsdyr.

Dataindsamling til 
QimmeqHealth
I Ilulissat var vi fem dyrlæger, der i marts 
måned var samlet for at foretage klinisk 
undersøgelse, udtage blod-, fæces- og 
slimhindeprøver samt interviewe hunde-
ejerne om management af deres hunde. I 
løbet af syv dage fik vi – dvs. dyrlægerne 
Rikke Langebæk, Geoff Houser og Emilie 
Andersen-Ranberg fra Københavns Uni-
versitet med hjælp fra Stephen deVincent, 
USA og Dirk Meurer, Tyskland - indsamlet 
blod, hår, negle, fæces mv.  fra 50 hunde 
fra fem forskellige egne af Grønland. 
Hjemme i Danmark ventede sidste mand 
på holdet, dyrlæge Christian Sonne, Aar-
hus Universitet, på at modtage prøverne 
og komme i gang med at analysere dem.

På forhånd var vi blevet advaret om 
slædehundenes potentielle aggressive 
adfærd, men dette viste sig at være gan-
ske uden hold i virkeligheden – alle hun-
dene opførte sig eksemplarisk under 
undersøgelserne. 

De grønlandske slædehunde er ikke 
vant til at komme indendørs i varme huse, 
og undersøgelser og prøvetagning måtte 
derfor foregå i en tom maskinhal uden 
opvarmning. Dette gav visse udfordringer. 
For det første var selv den store hal lidt af 
en overvindelse for hundene. De fleste af 
dem nærmest stivnede, idet de trådte 
indenfor, men det havde den fordel, at de 
var meget nemme at arbejde med! For det 
andet var det ikke nemt at bruge fingrene 
i de 20-25 graders kulde – det er nærmest 
umuligt at tage blodprøver med tykke 
vanter på. Endelig var det nødvendigt at 
opbevare blodprøveglas og kanyler i en 
varmeboks, så blodet ikke frøs til is på 
vejen fra blodåren og ned i prøveglasset. 
De fyldte glas måtte ligeledes opbevares i 
varmeboks, så det var muligt efterføl-
gende at foretage diverse procedurer på 
dem.

Vores generelle indtryk af slædehun-
dene var, at de var fine at arbejde med, 
havde god pels, muskulatur og knogle-
bygning, og at de mest gennemgående 

Mundhule- og dentalundersøgelse på en grønlandsk slædehund. 

FOTOS: CARSTEN EGEVANG

>



22      DVT 09 2018

unormale fund var en body condition 
score (BCS) under middel, samt en del 
tandskader. Derudover mødte enkelte 
hunde op med bidsår, som blev klippet, 
renset og behandlet. Den generelt lave 
BCS på omkring 3 (ud af 9) skyldes i de 
fleste tilfælde en bevidst strategi fra hun-
deejernes side. Ifølge kuskene har man 
nemlig erfaring med, at væddeløbshunde, 
som er for tykke, overopheder under løbet 

og derved yder ringere – eller de ligefrem 
kollapser, mens de er i fart. Teorien er ikke 
efterprøvet, og det er ét af de punkter, 
som både hundeejere og forskere gerne vil 
finde svar på.  

Det fremtidige arbejde
QimmeqHealth’s arbejde er kun lige 
begyndt og i løbet af de kommende tre-
fire år vil gruppen af forskere fortsætte 

med indsamling og analyse af data til 
afdækning af den ikoniske slædehunds 
sundhedsmæssige udfordringer. Feltar-
bejdet i Ilulissat og dele af de efterføl-
gende analyser blev velvilligt finansieret 
af Beckett Fonden. Fremover er håbet at 
finde midler til finansiering af et 
ph.d.-projekt, så QimmeqHealth er til sta-
dighed beskæftiget med at skrive ansøg-
ninger - alle bidrag modtages med glæde. 

Klinisk undersøgelse af bevægeapparatet på grønlandsk slædehund.

Efter 42 km nærmer slæden 
sig målstregen.

FELTARBEJDE
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Resultaterne fra projektets store arbejde 
vil ikke kun blive offentliggjort i interna-
tionale videnskabelige tidsskrifter, idet ét 
af Qimmeq-projektets formål netop er at 
gøre viden omkring slædehunden og slæ-
dehundekulturen tilgængelig for det 
brede publikum i både Grønland og 
resten af verden. Arbejdet vil derfor blive 
præsenteret i form af museumsudstillin-
ger, dokumentarfilm, bogudgivelser og 
undervisningsmateriale til folkeskolerne i 
Grønland.
Efter lidt over halvanden times venten i 
kulden begynder der at ske noget – en 
gruppe af tilskuere begynder at røre på 
sig. De danser rundt med armene i vejret 
og triller rundt i sneen, mens de ler og syn-
ger. To mænd slæber en stor plasticpose 
frem, fyldt til randen med stykker af råt 
sælkød. Og nu kan vi se slæden i det fjerne 
– i fuld fart på vej ned over Akinnaq’en. De 
tolv hunde løber yder maksimalt, og det er 
svært at fatte, at de har holdt dette tempo 
i hele 42 km, op og ned af fjeldene. Hun-

sidste rester af kød og slikket sneen ren. 
Nu ligger de mætte i sneen… med en for-
bløffende normal respirationsfrekvens! 

Stor tak til Beckett Fonden for støtte til 
feltarbejdet i Ilulissat. 

dene har fået øje på plastsæken og sætter 
i med en slutspurt, idet posens indhold 
tømmes ud lige efter målstregen. De 
kaster sig over maden og hugger sælstyk-
kerne i sig i løbet af få minutter. Imens 
kommer vinderens team af familie og ven-
ner ilende til og løfter vinderslæde og 
kusk højt i vejret i triumf. Tilskuerne jub-
ler og vifter med det rød-hvide grønland-
ske flag, mens de næste hundeslæder nær-
mer sig mål. Vinderhundene har slugt de 

Indsamling af fæces til undersøgelse af parasitforekomst.


