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Abstract 
Nassuttooq fjord is the ancient caribou hunting ground for the inuit caribou hunters, and still 

used by the modern inuit caribou hunters from Municipality of Qeqertalik. There was conducted 

archaeological and ethnographical surveys of Nassuttooq fjord. This master thesis investigated 

and examine collected ethnographic source materials through interview surveys and historical 

sources as well as collected archaeological data and materials from the Nassuttooq fjord to 

formalized a description of the caribou hunting development through times with greater 

emphasis on the last 300 years such as settlement patterns, travel routes and caribou hunting 

methods. There where also taken a comparative study and caribou hunting in Nassuttooq is 

compared to the others caribou hunting grounds in the West Greenland, for the purpose of 

searching for the new aspects of the use of inland by the caribou hunters. To illustrate these 

topics three analytical theories approaches have been used in this masters thesis – Inland 

settlement patterns theory in West Greenland which was first formalized by the arctic 

archaeologist Bjarne Grønnow and that is used to classify functions and types of settlements in 

Nassuttooq. For indicate dating of archaeological features and artifacts there have been used 

relative dating method and typologies for inuit material culture, which was built knowledges of 

material cultures differences in Greenland and formalized by the several arctic archaeologists 

from the intensive archaeological investigations and analysis through times in Greenland. And 

lastly there have been used caribou populations fluctuations theory which was formalized by 

the arctic zoologist Morten Meldgaard to analyze the caribou hunting methods variations in 

Nassuttooq through times. This master thesis hereby describe how the caribou hunting has been 

taken by the inuit caribou hunters in the past and also shows the how caribou hunting is taken 

in the present. The master thesis also provides research opportunities in the future with 

archaeological surveys and excavations in the very exciting caribou hunting ground for a better 

understanding for Greenlands cultural history and how used Nassuttooq fjord by caribou 

hunters. 

 

 

 

Keywords: Nassuttooq fjord, caribou hunting, travel routes, settlement patterns, hunting 

methods, archaeology, ethnography   
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Qujanaq / Tak til 
Jeg vil gerne takke arktisk zoolog og min vejleder dr.phil. adjungeret professor Morten 

Meldgaard i Ilisimatusarfik som har ekspertise om rensdyret og rensdyrjagten i Grønland. Han 

har givet mig for lov til at undersøge rensdyrjagten i fortid og nutid i Nassuttooq fjorden med 

sine bedste vejledningsfærdigheder og motiverende feedback meldinger omkring feltrapporten, 

og undervejs opdateringer om skrivningsstatus fra min side til ham samt igennem hele 

undersøgelsen og skriveprocessen, og han er også altid udtrykke og vise sin stor interesse til 

mit undersøgelsesområde, dette har givet styrke og motivation, tusind tak Morten! 

      Jeg takker Ilisimatusarfik og afdelingen for Kultur- & Samfundshistorie for de har givet 

mig og for lov til at benyttede specialerejsen til Sisimiut og Aasiaat i forbindelse med 

indsamling af data og materialer omkring rensdyrjagtkulturen i Nassuttooq. Tak til Sisimiut 

Katersugaasiviat for jeg kunne og undersøge fund palæo-inuit genstande som var opsamlet i 

Nassuttooq i det tidligere rekognosceringsundersøgelser. 

     Tak til arkivar i Nunatta Allagaateqarfia Eva-Luusi Marcussen-Mølgaard, for at kunne og 

læse en af specialets kapitler med formål for om den er forståeligt og givet mig 

forbedringsmuligheder. 

     Jeg takker alle mine rensdyrjæger-informanter i Kommune Qeqertalik som er meget 

imødekommende og som de har givet mig deres viden om rensdyrjagter og ørredfangster i 

fjorden, i er bidrage i undersøgelsen til en af vores vigtigste kulturarv i Grønland og til 

Nassuttooq kulturhistorie. Aamma immikkut ittumik qujaffingaara tuttunniartartoq Konrad 

Jeremiassen Niaqornaarsummi apersoriartorlungu oqaloqatinginerani 

ikinngutinnerluinnarneranut, ikiuukkumatussusianut aammalu tikikkuminassusersuanut 

minnerunngittumillu Tasersuattaap Aasivissuata aammalu taassuma ungoorivissui 

sumiiffissiniarnerannik paasiniarneqarnerinilu ilisimannittutut pingaaruteqarluinnartumik 

ikiuutaasimammat. Alianartorli tamassuma kingornatingut pivoq, 2020 ukiakkut Kunnak 

tuttunniarnermini ajutoorluni ajornaarpoq, pisoq alianartoq. Kunnak qujanarsuaq Tasersuattaap 

Aasivissuata Nassuttuullumi oqaluttuassartaanik pingaaruteqarluinnartumik tunniussaqaravit, 

eqqaaneqarnerit ataqqinartuuli! - Specielt vil jeg takke rensdyrjægeren Konrad Jeremiassen for 

hans venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed under interview i Niaqornaarsuk samt for hans 

bidragelse til forståelsen af Tasersuattaap Aasivissua og dens vardesystemer samt lokalisering 

af bopladsen under interview lige før han gik bort under tragisk ulykke under efterårs 

rensdyrjagt 2020, tusind tak for din bidrag i undersøgelsen af Tasersuattaap Aasivissua og ikke 

mindst Nassuttooq, og Ære dit Minde! 
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Tusind tak til min gode ven Henning Mathæussen og min moster Henriette Johansen for at 

kunne og benyttede deres båd til sejladser i Kommune Qeqertalik fra Aasiaat, for jeg kunne og 

interview mine informanter, da på dette tidspunkt min far er travlt med fiskeri. 

       Jeg vil sige tak til mine forældre Karla og Frantz og til mine nærmeste familie - min 

storesøster Ali, bedstemor Susanne Johansen, moster Henriette Johansen og hendes samliver 

min gode ven Henning Mathæussen som er i altid støtter mig igennem hele min uddannelse.                 

       Tusind tak mor og far fordi i har støttede mig i den første etape af min arkæologisk 

rekognosceringsundersøgelse i Nassuttooq under vores ørredfangst i Aqataaq. Tak til min 

”lille” fætter Nicolas Johansen da du var med til besigtigelsen af Eqalummiut Tupersuai og 

assisteret til kortlægning af bopladsen i den første etappe af rekognoscering. Jeg vil også sige 

tak til min onkel Amasa Olsen og hans familie. Da jeg spurgte ham om han vil være med til 

den anden etappe af rekognosceringen, og uden tvivl og med det samme har han accepteret min 

forespørgsel og gerne støtter mig, jeg er utroligt meget taknemmelig. 

      Tak til mine alle medstuderende i Kultur- & Samfundshistorie, specielt Randi, Aka, Jens, 

Erika og Qivioq for vores mange og uttallige opholdelser i Campus Ilimmarfik for at kunne og 

diskutere vores emner og interesser områder inden for vores kandidatspeciale undersøgelser og 

støttede hinanden igennem hele skriveprocessen med det bedste sparringer undervejs-

qujanarsuaq / qujanakulooq! 

      Til sidst vil jeg sige tak til arkivar og fg. arkivleder Vivi Noahsen i Nunatta Allagaateqarfia, 

som har givet mig et kontor, for jeg kunne og skrive mit speciale i det bedste omgivelser og 

omstændigheder, da jeg er en studentermedhjælper i arbejdspladsen, jeg er meget taknemmelig.     
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Forord 
For mange af os som er moderne inuit rensdyrjægere i Nassuttooq ved vi godt at fjorden er et 

gammelt rensdyrjagtsted, og desuden den berømte forfatter Ole Brandt fra Iginniarfik på sin 

radioudsendelse fra 1968 om en etnohistorien af den store fanger Sivert ”Ilasiaq” Filemonsen 

(1868-1942) fra Kangaatsiaq sagde ”Kangerlussuaq Nassuttooq tuttunniarfitoqarsuuvoq” - 

”Fjorden Nassuttooq er et gammelt rensdyrjagtsted” (Brandt, 1968). Og det er godt nok rigtigt, 

fordi Nassuttooq er et gammelt rensdyrjagt sted, og ordene blevet verificeret på arkæologiske, 

etnografiske og historiske kilder gennem undersøgelsen fra dette Kandidatspeciale. Hvis du vil 

vide om spændende Nassuttooq kulturhistorie og rensdyrjagten i fortid og nutid, så læs denne 

kandidatspeciale. 

Jeg vil gerne citere en dejlige sangteksten fra grønlandske rockband Piitsukkut fra 1980’erne, 

som har beskrevet rejsen til Nassuttooq. Når man hører musikken og teksten, og hvis man 

kender rejseruten, miljøen omkring fjorden om sommeren, kender rigtigt godt 

landskabsudseende og stednavne fra mundingen helt til bunden, man skal bare lukke øjnene og 

høre efter sangen som beskriver det hele og som føres os til vores forfædrenes jagtområde. 

 
Nassuttuumut – To Nassuttooq for Hunting 

 

Ilaasaraanga piniarianut 
Asimi aallaarsimaartunut 

Qinngorparterluta tuperluta 
Asimi aallaarsimaarluta 

 
Illoqarfik nipilioqisoq 

Inunnillu ulapiffioqisoq 
Qimallungu aanngarlungu 
Uterfigeqqikkallassanangu 

 
Sila alianaaqisoq 

Nunasarnermik anorsaannguarluni 
Atoruminaqisoq Nassuttuup tungaanut 

Aallaannaqisungut 
 

Qiimarrateqaat eqqasuuteqanngeqaat 
Ulapputeqannguaqaqinata 

Takorloorlugu neriuffigalungu 
Piniarfissarput Aqataaq 

 
Aqataamiik Kuuk majorlungu 
Arlaleriarlutalu qaaffigalungu 
Kiisaana kangerluttannguaq 

Umiivimmik atilik tikikkipput 
 

Aa alianaannera, aa ila nipaannera 
Kusananera silaannarinnera 
Unnukkut eqaluit misartut 

Sinnassaatingalungit

 

Atuarluarina/God læselyst! 

Angutinnguaq Olsen 

Nuuk, maj 2021 
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1. Kapitel: Indledning 

1.1 Emnevalg 

Da jeg begyndte og læse flere forskningsundersøgelser om rensdyrarkæologi i Vestgrønland 

begyndte jeg fascineret over inuitiske rensdyrjægere i Vestgrønland om hvordan de bruger 

indland og jage rensdyret for at får ressourcer i form af subsistens økonomi, beklædnings 

elementer og geviret for at kunne fremstille redskaberne som jægeren har brug for i sin 

overlevelse og eksistens i det arktiske egne i Grønland. De var meget dygtigt til at tilpasse deres 

adskillige jagtmetoder i det forskellige rensdyr bestandstidsperioder og overveje forskellige 

topologiske grunde med hensyn til oprettelse af deres bopladser i indland. Rensdyrjagtkulturen 

var gået i arv til nutidens inuitiske rensdyrjægere i Grønland, og dermed i disse moderne tider 

massevis grønlænderne er altid gået på jagt hver eneste sommer når der er åbnet jagtsæsonen 

efter rensdyr i det vestgrønlandske indland. Jeg er selv opdraget som en moderne inuk 

rensdyrjæger i Nassuttooq fjorden med fuldt respekt til rensdyrjagtkulturen og til den gamle 

kultur. Fra barnsben var jeg begyndte og deltaget i ørredfangster, og senere fra 12 års alderen 

har jeg altid været med til rensdyrjagter i fjorden. Under opvokset har jeg altid hørte efter til 

det forskellige fortællinger om ørredfangster og rensdyrjagter i Nassuttooq, og derfra har jeg 

lærte udenad mange stednavnene, jagtområder og rejseruter og ikke mindst har jeg fået 

bekendtskaber til mange rensdyrjægere i fjorden. 

             Under mit studie i afdelingen for Kultur- & Samfundshistorie igennem bachelor og 

kandidat forløbet har jeg fået indblik over for det inuitiske forholde i Arktis gennem forskellige 

kurser som har indeholde både forhistoriske og historiske kilder, og desuden har jeg også lærte 

forskellige forskningsmetoder inden for humanistisk videnskab med vigtigst historiske, 

etnografiske og arkæologiske metoder. Under uddannelsens forløb har jeg fået at vide 

Nassuttooq fjorden var ikke stort set undersøgt både arkæologisk og etnografisk, så derfor 

fjorden på videnskabeligt er en næsten uberørt og dermed rensdyrjagtkulturen er også næsten 

u-belyst. 

            Med fordel på stærkt personligt viden om området og som har stærkt fagligt kompetence 

inden for min felt, mener jeg at den er perfekt til at teste mine færdigheder som jeg har lærte i 

uddannelsen i Kultur- & Samfundshistorie i en udfordrende emne og område der hvor der er 

næsten ingen materialer og data som man kan bearbejde og derfor som kræver at man skal selv 

indsamle nye data og materialer omkring arkæologiske, etnografiske og historiske kilder for at 

kunne undersøge rensdyrjagtkulturen i forhistoriske og i historiske tider i Nassuttooq fjorden 

som indeholder det hele: traditioner, kultur, etnografi, arkæologi og samtidshistorie og der efter 
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for at kunne selv analysere og diskuter indsamlet data og materialer, for at kunne fremhæve og 

belyse om hvordan er rensdyrjagten var foregået i forhistoriske og i det nyere tider.  

 

1.2 Problemformulering 

Nassuttooq fjorden var ikke stort set undersøgt på videnskabeligt med arkæologisk og 

etnografisk. Rensdyrjagtkulturen i fjorden i det forhistoriske og i det historiske tider var heller 

ikke beskrevet og dermed den er næsten uberørt og u-belyst. Nassuttooq var undersøgt to gange 

med arkæologisk rekognoscering, som for første gang var undersøgt i 1980 af H.C Petersen, og 

han har besigtiget tre bopladser i bunden af fjorden. Men Petersen har ikke rigtigt dokumenteret 

sine besigtiget lokaliteter med arkæologisk (Petersen, 1980). På anden gang fjorden var igen 

undersøgt og på denne gang af Sisimiut Museum med flere gange i 1990’erne. Daværende 

museumsleder Finn Erik Kramer var i spidsen på det arkæologiske undersøgelser på fjordens 

kystlige strækning, hvor han har foretaget arkæologiske dokumenteringer af nogle bopladserne 

og han har også samlede palæo-inuitiske artefakter gennem prøveudgravninger samt gennem 

overflade samling (SIK). Ud over disse undersøgelser, der er få indberetningssager til museerne 

om observationer af arkæologiske anlægger i fjorden (Rask, 1990; Aastrup, 1995; SIK). 

              Der har ikke været foretaget arkæologiske rekognosceringer i indland, og dermed der 

blev heller ikke kortlagt, registreret og dokumenteret bopladserne i indland. Dette betyder at 

bosættelsesmønstre, arkæologiske anlægger, rensdyrjagtmetoder og ikke mindst nøgle 

rejseruter var ikke beskrevet, kortlagt og dokumenteret. Og dette betyder også at 

rensdyrjagtkulturen i fjorden i det forhistoriske og i historiske tider stadigvæk er ikke undersøgt 

samt analyseret og diskuteret på videnskabeligt måde. 

             Arktisk arkæolog Bjarne Grønnow har understregede om hvordan bosættelsesmønstre 

kan undersøges i indland, og det burde undersøges gennem arkæologisk rekognoscering og 

kortlægning af bopladser, fangstanlæg, kødgrave, gemmer, grave, jagtsenge, klippe lyer osv. 

og ikke mindst gennem etnografiske og etno-historiske kildematerialer. Og på denne måde 

inuitiske rensdyrjægernes indfaldsveje til jagtområderne kan spores, og bopladsernes 

funktioner kan afgøres og belyses f.eks. om det er samlingslejre, rejselejre, basislejre eller om 

det er overnatningslejre (Grønnow, 1986b: 93). 

             For at kunne undersøge, belyse og beskrive bosættelsesmønstre, rensdyrjagtmetoder, 

bosættelsesepisoder, traditionerne, rejseruterne og ikke mindst om hvordan udnyttet rensdyret 

produkter i form af beklædning og redskab fremstilling med brug af rensdyr gevir gennem tiden 

samt de nævnte emnernes skifter med følgende samfundsmæssige udviklinger igennem tiden i 
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Nassuttooq fjorden, skal jeg bruge arkæologisk rekognosceringsmetode og etnografiske 

metoder herunder interview og deltagende observation. Som supplerende indsamlingsmetoder 

der skal benyttes arkivforskning og historiske kilder som har forbindelse til rensdyrjagter i 

Nassuttooq fjorden. 

            På analyse del af rensdyrjagtkulturen gennem tiden i Nassuttooq fjorden vil jeg benytte 

tre teorier. Den første teori som skal være udgangspunkt til analysering af bosættelsesmønstre 

i Nassuttooq fjorden er bosættelsesmønstre teori som har grundlag fra undersøgelserne i 

Aasivissuit og Angujaartorfiup Nunaa området. Den anden teori som skal også benyttes er, 

teorien omkring relativ datering og typologi i en materiale kultur i det inuitiske kulturer i 

Grønland. Teorien skal være udgangspunkt i analysering af dateringsmæssige forhold 

vedrørende fund af oldsager, artefakter og arkæologiske anlægger i Nassuttooq fjorden. Den 

tredje teori som skal benyttes er rensdyrbestand fluktuations teori. Teorien vil jeg benytte i 

analysering af rensdyrjagt metodernes variationer gennem tiden i Nassuttooq fjorden. 

           Til sidst jeg skal føre en komparativ analyse, for at kunne og sammenligne rensdyrjagt 

kulturen i Nassuttooq til andre rensdyrjagtområder i Vestgrønland med formål for eftersøgning 

af det nye aspekter i brugen af vestgrønlandske indland.    

 

1.3 Introduktion 
 

”Kangerlussuup uuma Nassuttuup ateqaatigai nassuppassuit tuttut katagagaat, aavartullu 

nassukui sumi tamaani takussaasut” -  ”Denne store fjord Nassuttooq, ´Stedet med de 

mange rensdyrgevir´, har sit navn efter alle de gevir, som rensdyrene har fældet, og man 

ser også alle de gevir, som rensdyrjægerne har ladet ligge rundt omkring”  

(Rosing, 1984: 179) (oversat af Kirsten Thisted). 

 

Selve navnet Nassuttooq beretter at fjorden er rige på rensdyr bestand, og den er et gammelt 

rensdyrjagt sted. Rensdyr bestands regioner var opdelt i Vestgrønland, og Nassuttooq er en del 

af Sisimiut rensdyrdistrikt. Sisimiut rensdyrdistriktet er den rigeste på rensdyr bestand i hele 

Vestgrønland. Dette er naturligt, fordi den har også største landskab i Vestgrønland som er 

isfrie. Folk fra Nordgrønland [i.e. folk fra Diskobugt specielt fra Aasiaat og Kangaatsiaq 

omegn] bruger fjorden for at udnytte området ressourcer (Meldgaard, 1986: 8ff; Müller, 1906: 

365; Birket-Smith, 1924: 28f; Petersen, 1984: 54). Under relativ lavt af rensdyr bestand i 

Vestgrønland, også folk fra Sydgrønland [i.e. Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut] benyttede også 
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området ressourcer. Dette viser hvor meget fjorden var vigtigt for befolkning i Vestgrønland 

for at får rensdyrets produkter i form af en beklædning af skind til tøj for at overleve i det barske 

klima i Grønland (Grønnow m.fl. 1983: 21 & 33f; Friesen, 2013: 14). 

  

1.3.1 Undersøgelsesområde 

Nassuttooq befinder sig i den centrale del af Vestgrønland. Nassuttooq fjord er ca. 165 km lang 

fra munding til bunden, og har flere fjordsystemer inde i fjorden, og det er Eqalugaarsuit, 

Kangerluarsuk, Nassuttuutaa, Amitsuarsuk, Sarfalik med bassin på Nuersorfik og Ussuit bassin. 

Med så stort område og landskab med vegetationsrige medfølger rigtigt mange jagtområder i 

fjordsystemet der muliggør at mange folk og mange familie på samme tidspunkt kunne og jage 

rensdyret i indland (fig. 1) (Petersen, 1984: 79f; Olsen, 2018: 5 & 33ff). 

 

 

 

1.3.2 Fauna 

Nassuttooq er rige på dyreliv. Beskrivelsen af dyrelivet i fjorden skal fokuseres til rensdyr, men 

derudover følgende dyr kan træffes i Nassuttooq som bliver jaget i forbindelse med udnyttelse 

af området ressourcer på sæsonmæssige jagt. Rensdyr, polarræv, hare, sæler herunder ringsæl, 

grønlandssæl, remmesæl, spraglet sæl og hvalros. Fugle herunder edderfuglen, blisgåsen, 

Fig. 1. Fjorden Nassuttooq. 

Afmærket cirklerne er arkæologiske lokaliteter som var dokumenteret eller delvis dokumenteret med både 

arkæologisk og etnografisk. 

 



	 13	

gråand og rype. Fjeldørred, helleflynder, og hvidehvaler (Petersen, 1984: 41-62; Birket-Smith, 

1924: 28-33; Ulrik, Rosing, 1984).       

              Rensdyret er faktisk Grønlands ældste og stolteste vilde landdyr (Müller, 1906: 365), 

der hvor for første gang var migreret til Nordgrønland fra Ellesmere Island for ca. 8.000 BP 

under indlandsisens tilbagegang i Nordgrønland. Men her taler vi om en underart Peary 

rensdyret [Rangifer Tarandus Pearyi] som var udbredte sig til Nordgrønland og til 

Vestgrønland, men som senere var uddødt i vestkysten. For ca. 4.000 BP Grønlands rensdyr 

[Rangifer Tarandus Groenlandicus] var migreret til Nordgrønland og til vestkysten fra Baffin 

Island. Ud fra C-14 dateringer af rensdyrknogler i Vestgrønland der blev foreslået migrationen 

var muligvis skulle foregået fra Baffin Island direkte til Vestgrønland via Davis Strædet på en 

distance ca. 400 km lange. Siden rensdyrets ankomst til Grønland, rensdyrjagten er stort set 

foregået i hele Grønland, men afhængende af rensdyrets populationsdynamik i det forskellige 

regioner (Meldgaard, 1986: 57f & 44 & 50 & 8ff). 

              Årlige migrationsruter på rensdyret i Nassuttooq er orienteret på vestlige og østlige 

retninger. På efteråret de begyndte at vandrer fra indland til mod vestkysten, og overvintrer i 

nærheden af kysten (fra november til marts). På slutning af april og på begyndelse af maj måned 

de begyndte og vandrer igen mod indlandsisen, og føde kalver, specielt i Kaatorissat Nunaat og 

i Akuliarusersuaq området. Og efter kælvning opholder de i området og samler fedt i det 

vegetationsrige landskab til vinteren (fra slutning af maj frem til slutning af august). Og på 

efteråret (slutning på august frem til slutning af september) de begyndte at vandrer igen mod 

vestkysten. Landskabsformer i Nassuttooq spiller stor rolle på migrationsruter: Daler, bakker, 

fjelderygge, søer og elvene som har stærkt orienteret på vestlige og østlige retninger er meget 

afgørende for migrationsruter og er nemt til at følges af rensdyrene (Petersen, 1984: 53f; Birket-

Smith, 1924: 28f; Grønnow m.fl. 1983: 8-11).         

 

1.4 Rensdyrjagtens historie med zooarkæologisk perspektiv 

De første mennesker i Vestgrønland Saqqaqkulturens folk var indvandrede fra højarktiske 

Canada for ca. 4.500 BP til Grønland, og bosatte i hele Vestgrønland, i Sydgrønland og på 

sydlige del af østkysten, og dengang forholdene var anderledes og indlandsisen var 20-50km 

længere tilbage end i dag (Grønnow, 2004: 66; Sandell & Sandell, 1996: 163). Omkring 2.800 

BP palæo-inuitisk Dorsetkulturen var indvandrede også til Vestgrønland og bosatte i 

Vestgrønland, i Sydgrønland samt sydlige del af østkysten (Jensen, 2004: 142-145; Sandell & 
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Sandell, 1996: 163). Og på omkring 1200 AD Thulekulturen indvandrede til Grønland og 

udbredte sig til hele landet (Gulløv, 2004: 282-343). 

             De tre inuitiske kulturer som var bosatte i Vestgrønland gennem 4.500 år har jaget den 

Grønlands rensdyr i Vestgrønlandske indland gennem på deres tilstedeværelser. Det viser 

arkæologiske udgravningsundersøgelser og der blev fundet rensdyrknogler i bopladsernes 

møddinger, som beviser på deres fangst af landpattedyr (Pasda, 2014: 42; Gotfredsen, 1996: 

101f; Gotfredsen & Møbjerg, 2004: 188-191; Gulløv red. 2004: 314f). 

             Saqqaqkulturens vinterboplads i Qeqertarsussuk som befinder sig sydøst for Disko 

Bugten var undersøgt på en tværfaglig forskningsundersøgelse hvor bl.a. med arkæologisk og 

zooarkæologisk. Bopladsens mødding har rigtigt godt bevaringsforhold på grund af 

permafrosten i landskabet og dermed tusindvis af fauna materiale var næsten uændret eller 

beskadiget. Udgravning af bopladsens mødding beviser at Saqqaqkulturens folk har jaget 

rensdyr gennem på deres tilstedeværelse i området gennem 700 år (Meldgaard, 2004: 9-15 & 

77f & 97; Grønnow, 2016: 26). Qeqertasussuk var beboet i gennem ca. 1000 år, fra 2400 BC 

til 1400 BC og under næsten hele beboelsen rensdyret var jaget igennem. Arktisk zoolog 

Morten Meldgaard har opdelt møddings materialer til tre grupper med dateringer. 3. 

Komponent i mødding var dateret til 2400–2100 BC, 2. komponent dateret til 2100-1900 BC 

og 1. komponent dateret til 1900-1700 BC. Rensdyrknogler som er en del af fauna materiale 

findes i alle de tre komponenter. Dvs. rensdyret var jaget igennem 700 år fra Saqqaqkulturens 

folk fra Qeqertasussuk, men rensdyrknoglerne som var udgravet fra mødding er så få i forhold 

til de andre fauna materiale, og procenttallet står under 0.6% i de alle komponenter (Meldgaard, 

2004: 110-113). Dette betyder at bopladsen er en vinterboplads og ikke en sommerboplads, der 

hvor rensdyrjagten var ikke drivet fra bopladsen og derfor fauna materialer af rensdyrknogler 

er så få. Men fundene beviser at rensdyret var også en del af byttet som var også jaget. 

               Saqqaqkulturens vinterboplads i Nipisat som befinder sig syd for Sisimiut var 

undersøgt på en tværfaglig forskningsundersøgelse hvor bl.a. med arkæologisk og 

zooarkæologisk. Bopladsens mødding har rigtigt godt bevaringsforhold for fauna materiale, på 

grund af permafrost i landskabet. Tusindvis af dyreknogler var udgravet fra mødding, og det 

vidste sig pattedyrs knogler herunder sæler og rensdyr, og rensdyrenes knogler er flere end 

sælknoglerne. På procenttallet mellem sæler og rensdyr viser at 51% fauna materiale er rensdyr 

og for sæler står 41%. Nipisat er en kystboplads i et stort åbenhavsområde, og selvom 

bopladsens lokalitet i kysten, menuen på mad under Saqqaq tid i bopladsen og rensdyret var 

spiller stor rolle igennem Saqqaqkulturens tilstedeværelse i området (Gotfredsen & Møbjerg, 

2004: 7 & 24 & 188-191). 
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                Aasivissuit er en stor inuit sommerboplads, som befinder sig i den centrale 

Vestgrønland på indland, nord for Kangerlussuaq lufthavn. Arkæologisk udgravning af 

mødding i bopladsen var foregået i 1978. Tusindvis organiske materialer var udgravet i 

bopladsen, og rensdyrknogler er selvfølgelig er flest blandt andre dyreknogler. På kulturlaget 

femte lag findes rensdyrknogler som var dateret til Dorsetkulturens tilstedeværelses tid i 

Vestgrønland. På ydre kulturlagene rensdyrknoglerne er langt flere fra det forskellige 

Thulekulturens tilstedeværelses faser i bopladsen (Grønnow m.fl. 1983: 5-7 & 54 & 63ff). Disse 

oplysninger beviser både Dorsetkulturen og Thulekulturen har jaget rensdyr gennem på deres 

tilstedeværelser i Aasivissuit. 

              Overnævnte tre inuitiske kulturer som var rensdyrjægere i det forskellige 

Vestgrønlandske områder er også findes i Nassuttooq fjorden. Dette beviset via arkæologiske 

rekognosceringer i fjorden samt fra indberetningssager. Fundne Saqqaqkulturens bopladsenes 

lokaliteter er muligvis snarere vinterboliger, på grund af placering i munding af fjorden kystlige 

strækning ved åbenhavsområdet, men der kan kan siges at Dorsetkulturen var jaget rensdyr i 

fjorden samt Thulekulturen. (Rask, 1990; Aastrup, 1995; Olsen, 2018 & 2020b; Petersen, 

1980). 

 

1.5 Formål 
Dette Kandidatspeciale er fremad rettet mod fremtids arkæologiske undersøgelser i Nassuttooq 

Fjord. Denne opgave skal belyse Nassuttooq med etnografisk, ud fra empiri som er skaffet via 

interviews med brugere af Nassuttooq. Og den skal også belyses med arkæologisk empiri, ud 

fra min egen rekognoscerings resultater, H.C. Petersens rekognoscerings projekt og Sisimiut 

Museums arkæologiske undersøgelser og fra nogle beretninger om fortidsminder i området. 

Kandidatspecialet skal give nye resultater om Nassuttooq, fra arkæologiske og etnologiske 

undersøgelser, som kan danne et udgangspunkt til fremtidige systematiske rekognoscerings 

undersøgelser samt udgravningsmuligheder i det forskellige arkæologiske lokaliteter. 

 

2. Kapitel: Metode og Teori 

2.1 Metodisk tilgang 

Dette speciale har været opereret med to hoved forskningsmetoder under indsamling af 

datamaterialer til kandidatspecielet, og det er antropologisk metode og arkæologisk metode. 

Der ud over arkivforskning i Nunatta Allagaateqarfia blev også tilknyttet som en bindeled i 

forbindelse med undersøgelsen af fjorden. Først der skal redegøres forskningsmetoder som var 
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benyttet under indsamling af materialer og viden omkring rensdyrjagtkulturen i Nassuttooq 

fjorden, og hvorfor de var blevet udvalgt til benyttelsen. 

  

2.1.1 Interview metoder 

Antropologisk metode brugte jeg til at indsamlede alt mulige om rensdyrjægernes 

samfundsmæssige elementer i rensdyrjagtkulturen i Nassuttooq. Metoden udgør en bredt 

forståelse af hele rensdyrjagtkulturen. Processen startede for interviewundersøgelsen, først og 

fremmest om hvilket interview teknikker skulle bruges under undersøgelsen. Jeg havde 

overvejelser om hvilket teknik jeg skal bruge under interviewundersøgelse, hvorfor der er fem 

interview teknikker, og alle sammen har formål for bestemte måde at indsamle en ønsket 

information om emnet. De fem teknikker er, uformelle interview teknik, ustruktureret teknik, 

semi-struktureret teknik, struktureret teknik og fokusgruppe teknik.  

               Den uformelle interviewteknik er en interview som har ikke en fast struktur som man 

skal bindes for nogen interviewguide eller til en bestemte spørgsmålene. Derfor behøver man 

heller ikke en lydoptager til at optage en informant under interviewet. Samtalen mellem 

interviewer og respondent kunne været en meget normal samtale som person. Og under 

samtalen der kan dukke op et tilfældigt spændende og interessant emne som man skal taler om. 

Men hvis man skal bruge uformelle interview teknikken kræver en god hukommelse til at huske 

ting som var nævnt under interviewet, og derfor man skal sørge for at man skal skrive notater 

gennem interview hurtigt som muligt. Teknikken er en god til at starte med før man starte med 

en seriøst interviewundersøgelse, for at opbygge en åbenhed og tillid. 

               Den ustruktureret interviewteknik er en interview som skal foretages i en formel 

interview situation. Der er allerede ofte et udvalgt emne som skal søges igennem interview 

informanter fra interviewerens side. Men der er ikke noget interviewguide som man skal bindes 

for. Spørgsmålene er ofte uformelle og samtalen er en talesprog mellem to personer, og derfor 

spørgsmålene kan variere fra interview til interview. Formål med denne interviewtype er, til at 

informanterne til at åbne sig, og for at udtrykke sig med deres egne ord. Teknikken er en god, 

hvis man har en rigtigt god tid til længere rådighed under feltarbejdet, hvor man kan føre flere 

interviews med informanten. 

              Den semi-struktureret interviewteknik er en alsidig interviewteknik som har rigtigt 

godt fordel, med hensyn til ønsket information som vil have fra informanten. I 

interviewteknikken kræver en interviewguide som har indeholde spørgsmål som skal stilles til 

informanten, og ud fra den man har mulighed til at styre interview. Men man skal ikke altid 

bindes til spørgsmålene i interviewguiden, og nogen gange kan man stille en mere uddybende 
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spørgsmål til informanten til at snakke om et bestemte emne, og samtiden informanten kan 

besvare frit og uddybende spørgsmålet. Derfor spørgsmålene i interviewundersøgelse kan 

variere fra interview til interview, og fra informant til informant. Interviewteknikken kan bruges 

med fordel, hvis man ikke har en rimelig rådighed til tid, og hvis man har kun én mulighed til 

at interview informanten, og derfor kan berøres alle vigtigste emner som man søge efter i 

undersøgelsen. 

              Den struktureret interviewteknik er en interview som skal udføres med spørgeskema. 

Formålet med interviewteknikken er, at alle deltagere skal spørges med samme spørgsmål og 

med bestemte rækkefølge og derfor svarmulighederne er ens, og derfor spørgsmålene i 

spørgeskema er meget specifikke. Interviewteknikken sikrer en 100% kontrol overfor interview 

samt informanternes svar. 

              Fokusgruppe interview er en interview som skal udføres med flere informanter på 

samme interview og tid. Spørgsmålene er klart definerende inden for et specifikt emne. Og 

derfor i fokusgruppe interview informanterne skal snakke sammen om et emne. Men det er 

vigtigt at intervieweren skal styre hele samtalen og interviewet, for at mere undgår et mindre 

informative samtaler.1 (Hastrup m.fl. 2013: 69-91). 

              I mit feltarbejde og interviewundersøgelse i Kommune Qeqertalik i forbindelse med 

etnografisk undersøgelse af rensdyrjagtkulturen i Nassuttooq fjorden, benyttede jeg alle 

interviewteknikker undtagen den struktureret interview. Efter mine tidligere eksaminer i under 

uddannelsesforløbet i Ilisimatusarfik eks. i Antropologisk Metode og i Bachelorprojektet havde 

jeg fået erfaringer på interviewundersøgelser. Og efter min mening det er vigtigt før man 

begyndte med at interview informant, at vi skal snakke sammen om emnet. Dvs. i den første 

omgang benyttede jeg uformelle interviewteknik samt ustruktureret teknikken på samme tid, 

hvor jeg og informanten taler lidt sammen om rensdyrjagter og ørredfangster og andre relevante 

emner. Jeg brugte de to teknikker til at åbne informanten, og derfra informanten samler sine 

tanker, erfaringer og erindringer fra sine forfædres historie om rensdyrjagter samt ørredfangster 

i fjorden som skulle berøres under interviewforløbet. 

              Som hoved interviewmetode brugte jeg semi-struktureret interview. Flere forskere 

mener at interviewteknikken er den mest velegnet i den kvalitative interviewundersøgelse, 

hvorfor det er en meget alsidig teknik, hvor informant har mulighed til at uddybe sig om 

bestemte emne, og ikke mindst som interviewer kan jeg styre forløbet, og behøver ikke altid 

skal man bindes til spørgsmålene, når opstår et meget spændende og interessant emne. Men 

																																																								
1 https://metodeguiden.au.dk/interviews/ 
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først og fremmest har jeg overvejelser om hvem skal interviewes, og hvor interviewet skal 

foregås. Med hensyn til hvor interviewet skal foregås, det er meget vigtigt til at udvælge stedet, 

eks. på informantens hjemme, eller i arbejdet eller i andre steder (Hastrup m.fl. 2013: 76f). På 

grund af mit kendskab til Nassuttooq fjorden og dens forbrugere havde jeg udvælge hvem skal 

interviewes, og derfor som personligt har jeg også bekendtskab til mine informanter. 

Informanterne fordeler sig i Kommune Qeqertalik i Attu, Ikerasaarsuk, Niaqornaarsuk og 

Aasiaat. Jeg udvælger disse bygderne fra Kommune Qeqertalik, fordi bygdernes befolkninger 

er de oprindelige forbrugere af fjorden, og dermed har stort kendskab til fjordens jagtområder, 

og det er naturligt for mig at jeg skal interview folk fra de nævnte steder om Nassuttooq. Under 

feltarbejdet har jeg været i det nævnte steder i sommer 2020, hvorfor det er også vigtigt til at 

komme på deres hjemme bygder, som har også betydning for hvordan interviewet skulle foregå. 

              Da jeg udvælg hoved interview teknik, som kræver også en spørgeguide, og derfra 

havde jeg lavede spørgsmålene som skulle stilles til informanten. Spørgeguiden var hjulpet mig 

med at holde kursen, som jeg søger efter i problemformuleringen, og ikke mindst havde været 

udgangspunkt. Interviewguiden var organiseret til de emner som jeg søger efter, og indeholder 

række af hovedspørgsmålene. Det er vigtigt til at følge spørgeguiden, for at undgår en 

uorganiseret interview og overvældende interview. Men spørgeguiden har ikke udelukket mig, 

at jeg også kan stille spørgsmålene til informanten som var også uden for spørgeguiden. Der 

var heller ikke nødvendigvis for mig at jeg skal dække alle spørgsmålene under interview, hvis 

jeg har opdaget at spørgsmålene er ikke relevante, uinteressante eller betydningsfuldt så skal 

jeg droppe spørgsmålet. Semi-struktureret har også give mig mulighed til at evaluere 

interviewet om den er lykkedes eller ej, og derfra jeg kan søge efter forbedringsmuligheder til 

næste interview (ibid). 

              På én gang benyttede jeg også fokusgruppe interviewteknik, hvor jeg interview to 

rensdyrjægere på samme tid. Metoden brugte jeg på grund af lidt manglende tid hos de to 

informanter. Men semi-struktureret interviewteknikken var udgangspunkt til fokusgruppe 

interview, som har indeholde række af hovedspørgsmål og ikke mindst bestemte emner som de 

to informanterne skulle besvare og evt. diskuter spørgsmålet. 

 

2.1.2 Deltager observation 

Deltager observation er en del af den antropologiske metode, som er en del af 

indsamlingsmetode til det forskellige empirier. Deltager observation har ikke noget bestemte 

tid om meget skal man observere i felten, men der er afhændede om hvor meget kan man får i 

felten med problemformulering som udgangspunkt. Observatøren skal deltager i det 
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aktiviteterne som er foregået i sociale liv eller i inde i samfundet og lytter og iagttager hvad 

folk laver og hvordan folk fortæller om deres historie. Grund ideen er at man være med helt tæt 

på samfundet som undersøger og følge livet i det undersøgende samfund og prøver at tager 

perspektivet om hvordan verden ser ud fra undersøgerens perspektivet og prøver at forstår den. 

De empiriske materialer som man har undersøge efter skal udføres via deltager observation. De 

empiriske materialer baseres på tilstedeværelse og skal være førstehåndskilde. Deltager 

observation er delt på to modsatrettede begreber dvs. betegnes som et oxymoron. Ordet 

deltagelse indebærer, at man forsøger at deltager til man søger efter idet sociale samfund som 

er foregået og prøver at være en del af den. Ordet observation indebærer at man skal iagttager 

og registrerer som der sker i stedet uden at tage aktiv del i det. Deltager observation skal udføres 

med disse to aktiviteter. Deltager observation er en metode som man skal tage empiriske 

materiale mellem menneske og deres fysiske omgivelser som aktiviteterne er foregået. Man 

skal registres mange som muligt hvor mennesker fortæller deres historie idet specifikke 

situationer (Hastrup m.fl. 2013: 61ff). 

              Jeg er selv en del af rensdyrjæger samfund i Nassuttooq, og har masser af erfaringer 

og kendskab med hensyn til rensdyrjæger samfundet værdier og forholde i fjorden. Disse 

personlige erfaringer skal være en del af beskrivelsen af rensdyrjagtkulturen i moderne tider i 

fjorden på mere eller mindre. Denne metode var brugt som professionel undersøger i sommeren 

2020 i forbindelse med undersøgelsen af ørredfangst kultur i den indre del af Nassuttooq 

fjorden. 

 

2.1.3 Etiske overvejelser 

I interviewundersøgelse skal man give også et tilbud om anonymitet til respondenten. Formål 

med beskyttelsen af personlige informationer er, hvis man undersøger et kontroversielt emne 

som kan skade informantens personlige rygte eller for at undgår personens udsættelse overfor 

relevante skadelige omgivelser. Derfor hvis emnet er kontroversielt skal man behandle 

materialerne fortroligt. (Brinkmann, 2010: 430). Alle mine rensdyrjæger-informanter har givet 

deres samtykke til mig for at kunne benytte deres viden omkring undersøgelsen af rensdyrjagter 

og ørredfangster i Nassuttooq fjorden. 

2.1.4 Arkæologiske metoder 

Arkæologi er et forskningsfelt, der søger svar på spørgsmål om karakteren af menneskelig 

kultur og samfund, som den eksisterede i bestemte tidspunkter i fortiden, og om kulturel og 

social forandring. Arkæologi er ofte bindes med en anden disciplin om undersøgelse af 
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fortidens kulturer og sociale forholde. Eks. i det non-litterært folkeslag i Grønland og 

arkæologisk forskning er ofte forbindes med antropologi/etnografi til at forstår Inuitiske 

kulturers samfundsmæssige forholde i Grønland (Dancey, 1981: 1ff). 

2.1.5 Arkæologisk rekognoscering 

Arkæologisk rekognoscering er en del af feltarbejde i arkæologisk ukendt landskab. I 

rekognosceringen eftersøges tidligere menneskelig aktiviteter, som befinder sig i overfladen i 

kulturlandskabet. Observation af det tidligere menneskelig aktiviteter som også kaldes 

arkæologiske anlægger skal registreres, kortlagtes og samles. Rekognosceringsområdernes 

overfladesynlighed varierer meget fra region til region, eks. i Grønland, der er vegetationsrige 

områder og der er også vegetations sparsomme områder, og disse faktorer kan have indflydelse 

til observations muligheder i rekognosceringsområdet. Resultaterne af en rekognoscerings 

undersøgelse kan i nogle tilfælde bruges til at lokalisere og forudsige indholdet vedkommende 

arkæologisk anlæg og strukturen i underjordiske aflejringer som kunne være bidrage til 

udvælgelsen af udgravnings muligheder. Omvendt kan resultaterne af en rekognoscerings 

undersøgelse give de nødvendige data til den direkte test af forskningshypoteser uden 

udgravning (Dancey, 1981: 83; Renfrew & Bahn, 2012: 72-78).  

                I det grønlandske kulturlandskab skal man eftersøge de kulturhistoriske fortidsminder 

af tørvehuse herunder, rundhuse, langhuse, trapezhuse, kvadratiske huse og bl.a. 

teltfundamenter herunder telthuse og teltringer samt andre anlægger af grave, rævefælder, 

køddepoter, jagtsenge/klippe lyer, varder, skydeskjuler og hoppesten. Palæo-inuit aktiviteter 

kan konstateres ud fra deres bopladsernes former som er midtergangsboliger med aksiale 

strukturer (Gulløv, 1983: 183ff). I rekognoscering registreres menneskeskabte anlæg i før 1900 

tallet i landskabet mange som muligt. I Grønlands landskab er der forskellige konstruktioner i 

åbne land af forskellige kulturhistoriske fortidsminder i form af boliger, fangstanlægger og 

varder osv. og de nævnte anlægs sporene er menneskelige aktivitet i Vestgrønland som var 

skabte af palæo-inuit og neo-inuit kulturer på deres tilstedeværelse i Grønland (Berglund, 2004: 

368). 

               Arkæologisk rekognoscering i det grønlandske indland forventes at man skal iagttages 

telthuse, teltringer, køddepoter, rævefælder, ildsteder, jagtsenge, klippe lyer, skydeskjuler, 

varder og vardesystemer. I rekognosceringen skal man medtages mindst Grønlands 

Nationalmuseums (NKA) standardregistreringsark. I NKA’s registreringsark udfyldes 

områdets navn, stednavn, anlægstype og beskrivelse samt vurdering, angiv relativ datering, 

anlægs position, opmåling af anlæg og tegne en skitse af vedkommende arkæologisk anlæg. I 
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disse dage og på moderne tid er der også en smart udstyr som er benyttet af arkæologer under 

rekognoscerings undersøgelser, og det er en håndholdt GPS. Ved brug af en GPS laver man 

waypoint på arkæologisk anlæg når man finder en, og dermed på denne måde der blev sikret 

anlægs nøjagtige position. 

               Jeg benyttede rekognosceringsmetode under mit feltarbejde i Nassuttooq fjord 

sommer 2020. På grund af sparsomme af arkæologisk data og materialer om området har jeg 

været på registreringsrejse for at besigtige nogle af de arkæologiske lokaliteter, og derfra havde 

jeg lave registreringer og lavede opmålinger, vurderinger og kortlagte de vigtigste inuit 

sommerbopladser i fjorden.  

              Rekognoscering havde to etaper, på grund af enorme landskab i Nassuttooq, og jeg 

tilbragt 2 uger i fjorden for at rekognoscere en del af området. Interviewundersøgelse som jeg 

havde foretaget før rekognoscering er koblet til arkæologisk undersøgelse, og derfra havde jeg 

lave en plan om hvilket lokaliteter skulle besigtiges. Den tidligere rensdyrjæger i Nassuttooq 

Jørgen InûsugtoK fra Ikerasaarsuk som var flittige bruger af de forskellige sommerbopladser 

inde i fjorden var udgangspunkt for mine rekognoscerings planer. På grund af hans stort 

kendskab til området, og han ytrede og sagde den største sommerboplads befinder sig i 

Aattangasoq på bagland af Aqataaq i indre fjorden, og den næst største sommerboplads befinder 

sig i Tasersuattaaq på bagland af Sannerut, og bl.a. H.C Petersens beretning fra sin feltrapport 

(Petersen, 1980) samt adskillige fra mine informanter og ikke mindst Jørgen InûsugtoK nævnte 

også Eqalummit Tupersuai som befinder sig i bunden af fjorden er en vigtige sommerboplads 

som var brugt med at kombinere ørred og rensdyrjagter fra stedet. Og til sidst én rensdyrjæger 

informant fortalt mig om Seersinnilik baglands jagtområdet samt Sangujaap Aasivia som er 

også en relativt stor sommerboplads, og disse forskellige informationer udgør en 

rekognosceringsplan, og derfra har jeg besigtigede de nævnte arkæologiske lokaliteter. 

 

2.2 Teoretiske tilgang 

Dette speciale skal opererer med tre teoretiske vinkler i den femte kapitel dvs. i diskuterende 

analyse del. Der skal analyseres rensdyrjægernes bosættelsesmønstre i fjorden, og der skal 

angives dateringsmæssige bestemmelser omkring arkæologisk anlægger og artefakter i de 

besigtiget rensdyrjægernes bopladser i fjorden og der skal også analyseres rensdyrjægernes 

jagtmetodernes variationer gennem tiden. Jeg skal redegøre for, hvad indeholde i teorierne og 

hvorfor skal bruges til analysering af de tre emneområder inden for brugen af Nassuttooq 

fjorden.  
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2.2.1 Bosættelsesmønstre teori    

Arkæologiske rekognosceringsundersøgelser i Aasivissuit området og i Angujaartorfiup Nunaa 

som er henholdsvis nord og syd for Kangerlussuaq fjord har grundlag for teorier omkring 

bosættelsesmønstre i det vestgrønlandske indland. Efter resultater i de to områder blev der 

klassificeret bopladsernes forskellige funktionselementer efter typer (Grønnow, 1986a: 57-79; 

1986b: 93). 

              Ifølge anlægstyper bopladserne kan klassificeres og skelnes til 3 typer som generelt. 

1. Telthus-pladser, 2. Teltpladser og 3. Pladser med klippe ly eller jagtsenge. Men der blev ikke 

udelukket at bopladsen kan have flere funktioner samtidigt. Eks. på en boplads der kan traf 

både telthuse og teltringer, som kan betyde at bopladsen er en multifunktionelle, hvor bestemte 

jagtgruppe benytte bopladsen som basislejr, mens andre grupper benytter som kortvarigt 

opholdssted under vandring længere inde til indland på vej mod basislejren. Nogle 

forklaringerne kan også være, at bopladsens funktion blev skiftet af rensdyrjægerne gennem 

tid. Ud over disse der kan også skelnes bopladsernes funktioner til 5 forskellige lejre typer. 1. 

Samlingslejr, hvor rensdyrjægerne som flere af familier er samlede sig efter umiaq sejlads fra 

yderkysten indtil de gået videre til deres egen basislejr. 2. Rejselejr, hvor rensdyrjægerne 

benyttede bopladsen til at hviler sig og overnatte i stedet på vejen mod deres basislejr. I 

rejselejrer ofte findes teltringe og anlæggene er konstrueret med dusin af sten, som den bliver 

en teltring og de store sten holdte teltsiderne fast, og typisk diameter varierer fra 2-5 meter. 3. 

Basislejr, hvor rensdyrjægerne som flere familier bosatte sig og opholder sig i den hele 

jagtsæson. I basislejrer ofte findes telthuse, som er meget lignet til Thulekulturens vinterboliger, 

men lettere i konstruktionen. Husene blev lavet fordybninger i jord og konstrueret med tørv og 

sten, der er også sovebrikse, niche og indgang, og evt. der er også små hytte med stenvægge og 

tag af flade sten, og nogle gange tagkonstruktion var forsynet med pilgrene eller rensdyrgevir 

som skulle holde oppe evt. tørveblokke. 4. Overnatningslejr, hvor rensdyrjægeren eller flere 

har gået på jagt fra basislejren og overnattede i lejren under jagtturen. I overnatningslejrer ofte 

findes jagtsenge som var lavet med stenvægge og højden på stenvægge er typisk ca. 50 cm som 

var opbygget med tørveblokke og sten, og formerne på jagtsengen kunne være rektangulær eller 

ovalt formet som rammer selve sengen. Muligvis indersiden var forsynet med rensdyrskind som 

langen, og størrelserne kunne variere fra anlæg til anlæg. I overnatningslejr jæger ly er også 

ofte findes som er et opholdssted under et stort klippestykke som rensdyrjægeren kan have læ 

og dermed klippestykket danne et slags halvtag. 5. Specialiseret-lejr, hvor rensdyrjægerne 

benyttet stedet som overnatningslejr eller kortvarigt ophold under rensdyrjagt sæsonen. I 
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specialiseret-lejrer er også ofte findes teltringe, jagtsenge og jæger lyer (Grønnow, 1986a: 67-

79; Danholm m.fl. 1990: 52-57; Odgaard m.fl. 1990: 59f; Albrekt Filemonsen, 1948).  

            Disse lejrer typer og funktioner skal afspejles til Nassuttooq og derfra testes samt 

diskuteres til at angive bopladsernes typer og funktioner i fjorden og ikke mindst bruges til at 

udforme strukturen i bosættelsesmønstre.       

 

2.2.2 Relativ datering og typologi 

Det første og på nogle måder det vigtigste trin i arkæologisk forskning involverer datering af 

ting i en rækkefølge. De ting, der skal sættes i rækkefølge, kan være arkæologiske jord 

aflejringer i en strategrafisk udgravning. Eller de kan være artefakter eller former som i en 

typologisk rækkefølge. Disse forskellige ting kan bruges til relativ datering (Renfrew & Bahn, 

2012: 122). 

             Typologi i en inuitiske kulturers materiale kulturen blev brugt til at datere en boligform 

eller et artefakt. De nævnte elementerne er anvendt til at bedømme og klassificere de ting og 

derved afgøres på hvilket tidspunkt befinder sig vedkommende og tilhøre til hvilken inuitisk 

kultur. Arkæologiske rekognosceringsundersøgelser i Aasivissuit området og i Angujaartorfiup 

Nunaa som er henholdsvis nord og syd for Kangerlussuaq fjord har grundlag for teorier omkring 

typologier i det vestgrønlandske indland boliger.  

             I det grønlandske indland områder findes inuitiske sommerbopladser, som var brugt i 

den afgrænset tidsperioder under sommeren i forbindelse med rensdyrjagt. I bopladserne findes 

boliger i form af telthuse og teltringer som var bygget af rensdyrjægerne. Der er fire kendte 

typer af telthuse fra Thulekulturen som generelt og var bygget med brug af tørv og sten som 

bygge materiale. Type 1. Telthuset er en små som er cirkel formet også kaldes som 8-tals form, 

den har ikke en lang indgangspassage. Huset har en opholdsrum og ved siden af, er der også en 

køkkenniche. Denne type blev klassificeret som den ældste type af telthuset i Vestgrønland, og 

den bliver bekræftet gennem C-14 dateringsmetode med brug af organisk materiale. Type 2. 

Telthuset har en lang indgangspassage som er en lige gang, og den har et forholdsvis stort 

opholdsrum, og køkkennichen blev ofte placeret ved indgangsåbningen. Der blev bemærket at 

telthuset var bygget med flere af sten i forhold til andre telthus typer samt der er også spor i 

disse typer efter rester af rensdyrgevir som var muligvis brugt til tagkonstruktionen. Type 3. 

Telthuset er også stort og har en kort indgangsparti som er vinkelret på husets længdeakse. 

Køkkennichen og opholdsrummet ligger på hver sin side af indgangspassagen, og væggene var 

konstrueret med tørv og sten. På denne type i Aasivissuit boplads findes ikke rester af 

rensdyrgevir som skulle bruges til tagkonstruktion, men telthuset i Angujaartorfiup Nunaa 



	 24	

findes rensdyr gevir. Type 4. Telthuset er en små rektangulær formet og væggene var bygget 

med tørv og sten, og den har ikke en lang indgangspassage, men den har en lille åbning på 

indgangspartiet. Der er ikke findes køkkennichen på denne type samt der er ikke spor efter 

rensdyrgevir som skulle bruges i tagkonstruktion. Denne type klassificeret som den ”nyeste” 

telthus type i Vestgrønland. Ud over disse boliger der er også findes en små hytte, som var 

konstrueret med sten og tørv, og på tagkonstruktionen blev der brugt rensdyrgevir og pilegrene, 

og taget blev lukket med tørveblokke. Ud over telthuset er der også teltet den almindelig 

sommerbolig. Denne type blev brugt til kortere ophold undervejs fra kysten til på vejen mod 

basislejr boplads i indlandet. Teltet efterlader spor i form af teltringe som en kreds af store sten, 

som holdt teltsiderne sammen fast, som er også varerier former. Typisk diameteren er omkring 

2-5 meter. I et par tilfældige, og lidt sjældne findes også store sten på midten af teltringet som 

var muligvis brugt som et lampested i anlægget. Teltringet er svært at datere, men der kan 

bedømmes med brug af overfladens synlighed til at angive dateringsmæssige bestemmelse 

(Odgaard m.fl. 1990: 59-68; Odgaard, 2009: 192 & 197; Grønnow, 1986a: 57-80; Knudsen, 

2008: 168). 

             Med angår af materielle kultur, og materiale ting kan relativ dateres og identificeres ud 

fra deres karakteristiske former og stenarter i henføre til de inuitiske kulturer. Saqqaqkulturens 

kendetegn for råstofmateriale til redskaber er killiaq (i.e kiselskifer) som er foretrukne 

stenmateriale i kulturens stenteknologi. Killiaq er en flintlignede som har også egenskab som 

flint var ofte benyttet til at lave redskaber i Saqqaqkulturen. Killiaq fra Qaarsut er den mest 

betydeligst som er også fordelt til hele resten af vestkysten, eks. i Nuuk området på nogle af 

bopladser af kulturen dominerer killiaq som råstofmateriale. Udover killiaq, andre stenarter 

som var imidlertid brugt, men i lille omfang i bopladsernes regionale områder er, farvede agater 

i Diskobugt og i Østgrønland som er også fordelt i den lange afstand i kysten ligesom killiaq, 

bjergkrystal som er også findes i det fleste regionerne var brugt til mest mikroflækker. I Sisimiut 

områder samt i Nuuk området forekomster af kvartsit blev anvendt ganske hyppigt som 

råstofmateriale til redskaberne. I kulturens yngre fase den bløde fedtsten tilsyneladende først 

taget i brug, til spæklamper, kogekar, sænkesten til net osv. (Grønnow, 2004: 80f). 

             I Dorsetkulturen der er markant forskel i forhold til Saqqaqkulturen af råstofmateriale 

og produktion af stenredskaber som kan ses i udvalget af stenarter. Den store ændring bemærket 

i hele østlige Arktis samt i Diskobugt som blev der erstattet den grålige killiaq som er foretrukne 

råstofmateriale af Saqqaqkulturen, og da Dorsetkulturen befinder sig i det nævnte steder, der 

blev ofte mere anvendt farverige agater og kalcedoner i stor stil af kulturen. Bjergkrystal var 

nu mere almindelig og bliver ofte anvendt som råstofmateriale af kulturen og endnu mere 
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almindelig udbredt i kysten. Med anvendelse af de ’nye’ stenarter der er medfølge nye 

materialer som der kan adskilles redskabsformerne i Dorsetkulturen i Vestgrønland på en række 

punkter fra Saqqaqkulturen, selvom der er fortsat forekommer af redskabstyper i de to 

forskellige palæo-inuit kulturer (Jensen, 2004: 147f). 

             I tilfælde i de to palæo-inuit kulturer findes eks. én redskabstype som fælles benyttede 

stenart killiaq til at fremstille et redskab, stikkel. Men ud fra de to redskabsformer kan skelnes 

om hvem ejer den vedkommende stikkel. Oprindeligt stikkel redskab er fra Saqqaqkultur, og 

den samme redskabstype fra Dorsetkulturen kaldes pseudostikkel af arkæologer, på grund af 

redskabsformet. 

             Thulekulturens materielle kultur adskilte sig på mange flere måder end palæo-inuit 

kulturer. Først og fremmest stenalder periode i Grønland var forbi da den ny inuit-kultur æra 

startet nemlig Thulekulturens æra, og dermed der blev opførte brugen af de knækket sten til 

knive og våbenblade i den ny kultur. Men der er stadigvæk og fra nogle isolerede områder der 

er eksempler på langvarig brug af den stenteknologi til redskaber i kulturen, og den mest kendte 

stenart som var brugt til værktøjsproduktion er skifer, som blev skåret og poleret til 

harpunblader og uluer (kvinde kniv). Thulekulturen i Grønland erhvervede både meteorisk og 

norrønt samt tellurisk jern (tellurisk jern fra Disko Bugt) til produktion af harpun spidser og 

knive, og de vigtigste jagtvåben i kysten er harpun som var lavet af knogler og rensdyrgevir 

samt i indlandet var bue og pile. En af det bemærkelsesværdig i materielle kultur i 

Thulekulturen er en ulu som er et karakteristisk formaliseret Thulekulturens værktøj, som er et 

husholdningsredskab samt brugen af fedtstenslamper i stor stil og gryder var også omfattende 

(Jensen m.fl. 2017: 50f). 

           Disse typologier og karakteristiske kendetegner i mellem inuitiske kulturer i Grønland 

skal bruges til at analysere og derfra angives relative dateringer, bedømmelse og klassificering 

af de arkæologiske oldsager og artefakter som har en forbindelse til fjorden samt arkæologiske 

anlægger i form af boliger fra Nassuttooq fjorden. 

  

2.2.3 Rensdyr bestand fluktuations teori 

Der har været bestand svingninger i rensdyr gennem tiderne. Den primær baggrund er 

klimaændringer i Vestgrønland. Rensdyrbestand fluktuationer i Vestgrønland bliver belyst ud 

fra mundtlige traditioner, statistiker over skindindhandling, fangstlister og fra historiske kilder 

der rækker helt tilbage til 1700-tallet [N. Egede 1770, Mikiassen 1864, Müller 1906, Jakob 

1926/27 og andre] (Larsen, 2017: 90; Grønnow m.fl. 1983: 13; Meldgaard, 1986: 19; Appelt 

m.fl. 1990: 26). 
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           I første halv del af 1700-tallet var der rigtigt mange rensdyr ifølge Hans Egedes 

beretning, men i midten af det århundrede der var ikke længere flere bestand ifølge 

kolonibestyrer Lars Dalagers beretning fra Paamiut. I første halv del af 1800-tallet rensdyr 

bestand vokser op voldsomt. KGH optegnelser af indhandlingsliste viser fra 1838 til 1855 af 

rensdyrskind og årlige indhandling gennemsnit var på 25.698. Der er også en jæger fra Sisimiut 

omegn fra Qerrortusoq Iver Johansen som har fangede ca. 600 rensdyr på én sommer på det 

omtalte tidspunkt. Folk fra Qerrortusoq erindrede også, når de om morgen kigget ud fra 

vinduen, de kan se rensdyrene som spiser i mellem husene. Men fra midten af 1800-tallet frem 

til slutning, rensdyrbestand falder drastisk og muligvis rammer bunden i omkring af 1890’erne 

specielt i Aasivissuit området. Rensdyrjæger Aron Goliathsen fra Timerliit skriver i 

Atuagalliutit Grønlandsposten i 1892, at de var rejst ved juli måned til Aasivissuit og frem til 

Akuliarusersuaq, og han undrer sig over at der er ikke rensdyr i området. I 1900-tallet bestanden 

stadigvæk falder nogenlunde, og fra 1950’erne rensdyr bestanden begyndte og vokset op igen, 

jægerne fra Kangaamiut bemærkede den stigning i Kangerlussuaq området, men omkring 

1980’erne falder drastisk igen (Larsen, 2017: 91f; Grønnow m.fl. 1983: 13-16; Müller, 1906: 

368-375; Meldgaard, 1986 64f; Egede, 1741). 

            Ifølge disse data om rensdyr bestand fluktuationer fra omkring 1721 frem til 1980 blev 

der ledet til en teori om bestand svingnings intervaller i maksimumsperiode og i bunden. 

Arktisk zoolog Morten Meldgaard har vist, at der er synes at være 65 til 115 år mellem hvert 

rensdyr bestanden opnår maksimum. Og bestand maksimum typisk kun varer omkring 10 til 25 

år, og den bliver afløst af de længere perioder med bestandsminimum som varer i omkring 35 

til 70 år (Meldgaard, 1986: 59; Appelt m.fl. 1990: 26). 

           Fluktuations teori skal være fundamental til analysering af inuitiske rensdyrjægernes 

jagtmetoders variationer i Nassuttooq fjorden gennem tiden, fordi fluktuationerne have været 

stor indflydelse til tilpasning af jagtmetoderne som rensdyrjægerne har godt overveje bestand 

forholdene til at udvælge deres hvert enkelte unikke metoder som passer bedst i det forskellige 

tider og måneder gennem fluktuations svingningsperioder. 

  

2.3 Databehandling og arkivforskning 

Litteratursøgning både i internettet, databaser og i ilimmarfik bibliotek samt arkivforskning af 

datamateriale er en del af metodisk tilgang som var berørte ved undersøgelse af specialets 

emnet. De søgbare databaser i internet google scholar, timarit og nunniffiit har været god til at 

finde relevante litteratur, bl.a. om arkæologiske, etnografiske og historiske materialer. 
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Derudover jeg er vant til at bruge kædesøgning for at finde yderligere litteratur ved at undersøge 

bøgernes litteraturliste som jeg har fundet via bibliotek og databaser søgning, og dermed 

antropologisk metode betegnelsen ’snowball-effekt’ bruger jeg i forbindelse med søgning via 

eksisterende bøges litteraturliste. Snowball-effekt betyder viden bliver større og større når man 

’rolle’ en snebold som bliver større og større. Arkivforskning var en del af indsamling af data 

og materialer til specialet. På Nunatta Allagaateqarfia undersøgte jeg nogle af arkivalier som er 

relevante til emnet, og derunder har jeg undersøgt bl.a. H.C Petersens privatarkiv. Petersen har 

indsamlede utroligt mange data gennem sit aktive arbejde inden for akademisk arbejde, men de 

fleste data var ikke publiceret til offentligt. Bland andre undersøgte jeg også Peter Dalager 

privat arkiv om der er relevante materialer til specialet. Disse forskellige litteratur og materiale 

søgningsmetoder udgør et godt rimeligt dataindsamling, og dermed behandlede jeg de 

forskellige informationer om rensdyrjagt samt ørredfangst fiskeri i Nassuttooq fjord, som var 

ikke tidligere publiceret til offentligt i form af en bøger, artikler eller i en læsevenlig udgave. 

   

3. Kapitel: Etnografi af Nassuttooq fjord 
I dette kapitel skal jeg komme ind til den etnografisk del af undersøgelsen af rensdyrjagtkultur 

i Nassuttooq fjord. Interviewundersøgelser som jeg har foretaget igennem bachelor og nu i 

kandidat forløbet empiri skal behandles, som har indeholde af hele udnyttelsen af ressourcer i 

fjorden med større vægt på rensdyrjagter, men der skal også berøres mere eller mindre 

ørredfangster samt andre former for udnyttelsen af fjorden. Der skal belyses i fortidens og i 

moderne udnyttelsen i området, og kilder som skal være udgangspunkt til fortidens jagtstruktur 

skal være de ældste kilder som jeg har fået. Den første ældre kilde er fra den mest kendte 

tidligere rensdyrjæger i fjorden og tidligere landsrådsmedlem Johannes ’Qunaaq’ Filemonsen 

som var født i 1880’erne, og er søn af Adam ’Nassuttuup Inussua’2 Filemonsen. Adam 

Filemosen da han var ung rammes af en Qajaq Svimmelhed. På grund af svimmelhed Adam 

kan ikke længere besejle i farvandet med qajaq og jage sæler som andre fangere. Derfra hans 

vigtigste erhverv blevet en rensdyrjagt, som medfølge at han blevet til en store rensdyrjæger i 

Nassuttooq fjorden (Brandt, 1968). Johannes ”Qunaaq” Filemonsen i 1900-tallet inddragede til 

AvangnâmioK avisen om forskellige emner om rensdyrjagter i Nassuttooq, og kilderne skal 

benyttes til at behandle den fortidens jagtstruktur i fjorden. Og den anden ældre kilde som skal 

også være udgangspunkt til fortidens jagter skal være fra den tidligere rensdyrjæger i 

																																																								
2 Den store Nassuttooq Manden 
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Nassuttooq Jørgen InûsugtoK som var født i starten af 1900-tallet. På nyere tider samt i moderne 

tider jagtstrukturen belyses med informationer som jeg har indsamlede fra mine 

interviewundersøgelser fra Kommune Qeqertalik, men meget overfladisk. Med hensyn til 

rensdyrjagtmetoder i dette kapitel skal jeg bruge etnohistorien. Jagtmetoderne som var 

beskrevet i etnohistorien stammer fra andre rensdyrjagtområder mest fra Sisimiut, 

Kangerlussuaq og Nuuk området. Men efter arkæologisk rekognoscering samt informationer 

fra etnografisk undersøgelse vidste sig de gamle jagtmetoder er stort set det samme i Nassuttooq 

og i resten af vestgrønlandske indland jagtområder, så dermed vil det være lidt overlappet 

hinanden under beskrivelsen af jagtmetoder i Nassuttooq fjorden. Men hensyn til moderne 

jagtkultur i fjorden belyses med mine egne interviewundersøgelser og fra min deltagende 

observation empiri. 

 

3.1 Jagtens årlige cirkel 

Jagtens årlig cirkel i Egedesminde distrikt, snarere i Kangaatsiaq området i omkring fra 1800 

til 1927 skal beskrives ud fra informationer som jeg har fået fra Johannes ’Qunaaq’ Filemonsen, 

Jørgen InûsugtoK og Ole Alaufesen. Informationerne kan være lidt anderledes med hensyn til 

andre befolkningsgrupper i det ydre distriktet eks. i Aasiaat området. Ifølge Qunaaq jagtens 

årlig cirkel har været stort set det samme helt tilbage til 1700-tallet, derfor skal anses beskrevet 

årlige cirkel kunne også været stort set det samme i 1700-tallet. InûsugtoK var lydoptaget i KNR 

radio i 1984, hvor han fortæller om mest Nassuttooq og rensdyrjagter i fjorden, men i starten 

fortæller han om jagtens årlige cirkel i omkring første halvdel af 1900-tallet i Kangaatsiaq 

distrikt, og informationerne fra ham skal suppleres fra selveste Qunaaq fra hans inddragelser til 

avisen AvangnâmioK og spørgsmåls besvarelser fra hr. Filemosen under Danmarks 

Nationalmuseets undersøgelse i Grønland i 1948, samt på mere eller mindre supplerende kilder. 

Disse to rensdyrjægere var med til rensdyrjagter fra maj til september måned fra barnsben, 

voksne og ældre alder med umiaq og qajaq, og tilbragt hele sommer i fjorden for at får området 

ressourcer af rensdyr, ørred og sæler som vigtigst. 

              Marts – Maj. – Nogle af fangerne i marts og april måned rejse til indland med 

hundeslæde for at jage rensdyret med max to gange i denne periode. Rensdyret som var fanget 

blev transporteret til vinterbopladsen i hel tilstand dog fjernes indvoldene lige efter den blev 

nedlagt. Og de fleste vinterbopladsernes befolkning i denne periode forlader deres bopladser, 

og de flytter til yderkystens øer som har åbenhav i isen, for at kunne jage narvaler, ringsæler, 

remmesæl og hvalros. De bor i teltet under ekstreme kolde vejr med minusgrader. Varme og 
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lyskilden er en fedstenlampe. Der blev medbragt slædehunde, umiaq og qajaq og andre 

nødvendig udstyr til jagten og husholdning.  

         Maj – Juni. – Folk i denne periode forlader deres forårsbopladser da fangstdyrene af 

narvaler og ringsæler blevet sjældne i yderkysten. Med umiaq sejler ind til Nassuttooq for at 

kunne og jage rensdyrene og andre dyrarter via fjordens munding. Før de gået ind til 

Nassuttooq, lige nordfor fjordens munding de flænser og ordne hvalroser som var fanget i 

efteråret. Tiggaat i Nassuttooq er den første stopsted til at jage rensdyret og ringsæler som var 

ikke rejse videre mod nord samt remmesæler som opholder sig i det sidste havisen ved Tiggaat 

bugten. Der var medbragt slæde og hunde og oppe på fjeldene rensdyrene blev jaget med 

hundeslæde og ikke mindst med snig-jagt. På et tidspunkt sejler de videre til Eqalugaarsuit 

længere inde i Nassuttooq, og gjorte ligesom i Tiggaat med at jage rensdyret og sæler. I starten 

af juni måned når omtrent Ataneq fjordens hav-is blev brudt op, umiaq bliver bæret over 

Itillersuaq fra Nassuttooq til Ataneq og videre igen til deres vinterbopladser og deponere 

fangster fra Nassuttooq til store depoter i bopladsen. I juni de fleste folk rejser til sydøst 

Diskobugt ’Avunnaasut3’ for at fange lodder og grønlandssæler (Petersen, 2008: 57-60). 

Lodderne og grønlandssæler var også fanget i Iginniarfinnguaq, i Tunorsuaq eller i Aalatsivik 

i nærheden af vinterbopladserne. 

         Juli – September. – Folk i denne periode først og fremmest på starten af juli samler tørv, 

som skulle være en supplerende forråd til brændsel i vinter. Og i juli folk fiske helleflynder i 

Maniitsoq og i Aarfit ved Attu. Lige på slutning af juli folk rejser sig til Nassuttooq via Ataneq 

fjord og ved bunden umiaq blev bærer over Itillersuaq til Nassuttooq og sejler videre til Uiffaq, 

Qatsissut, Seersinnilik, Naajaalik og Sannerut som stoppesteder undervejs på vejen mod 

Aqataaq og Eqalummiut og evt. Umiivik samt Kaatorissat sommerbopladser for rensdyrjagt og 

ørredfangst. Andre benytter anden rute, og først sejler til Taseralik, og bagefter til Nassuttooq. 

        Oktober – Februar. -  Folk i denne periode og på slutning af september er allerede tilbage 

til deres vinterbopladser og starte med at jage, hvalrosser, grønlandssæler og ræve i efterårstid 

frem til december, og i januar måned når grønlandssælen forsvandt fra fjorde folk begyndte og 

jage ringsælen. En af det få rensdyrjægerne er også jage rensdyret i oktober, med formål for 

varmere beklædning på grund af rensdyret pels blevet tykkere i oktober måned (fig. 2) (Ulrik 

Rosing, 1984; Privatarkiv Peter Dalager 10.01.594; Filemonsen, 1934: 41f; Alaufesen, 1979: 

19; Petersen, 1984: 83; Jensen, 1879: 126f; Birket-Smith, 1924: 237 & 375-378; Brandt, 2018).  

																																																								
3 ’Folk rejser nord på’ for at fange lodder og grønlandssæler. 
4 I Peter Dalagers privatarkiv findes Johannes Filemonsens besvarelser fra Nationalmuseets undersøgelse i 
Grønland i 1948. 
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Fra 1. oktober 1927 da regulering af rensdyrjagt i Grønland indført og der er medførte en ny 

lov om jagt af rensdyr hvor bl.a. der blev indført jagtforbud fra 1. oktober frem til 31. juli. 

Under loven står der de må ikke hverken skydes eller fanges på omtalte tidspunktet 

(Nalunaarutit 1913-1937: 51f; Beretninger og Kundgørelser vedrørende Styrelsen af Grønland 

1923-1927: 626ff). Dette lov berører et så stort årlige jagtens cyklus proces på befolkning i 

Kangaatsiaq distriktet, hvor rensdyret er en vigtigt ressource for befolkning i området. Før 1. 

oktober 1927 rensdyrjagten var ellers startet allerede i marts, også foregået i april, maj, juni og 

juli samt i oktober, og efter 1927 rensdyr må ikke længere nedlægges eller fanges, og dette 

medførte et så stort ændring i jagtens årlige cyklus i Kangaatsiaq området.              

          Rensdyrjægeren Johannes ”Qunaaq” Filemonsen har været imod loven som var 

ikrafttræden i 1. oktober 1927. Qunaaq har skrevet på besvarelsen af spørgsmål nr. 2 fra 

Danmarks Nationalmuseet i 1948, og han skriver, at de kan ikke længere jage rensdyret ved 

Fig. 2. Oversigt over jagtens årlige cirkel 

Befolkning fra Ataneq området (Kangaatsiaq Distrikt) deres jagtens årlige cirkel i perioden fra 1800 til 

omkring 1920’erne. 
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indlandsisens rand i bunden af Nassuttooq fjorden i juli måned, og en af hans argumenter er, i 

starten af august hvor rensdyrjagtsæsonen er åbnet, indlandsisens elv Kuuk i Nassuttooq kan 

ikke besejles med umiaq, på grund af elven er meget blevet mindre på den tidspunkt og dermed 

jægerne kan ikke længere nå bunden af fjorden samt de foretrukne jagtområder ved nunatarsuit5 

og han sagde at loven berører jagtens årlige cirkel og dermed ændrer den uhyrligt meget 

(Privatarkiv Peter Dalager P.10.01.59: 90.00). Han skrev i AvangnâmioK avisen i 1934 med så 

stort ærgrelse, fordi inden for Landsrådet, muligvis formanden var sagde at rensdyret er jaget 

med kun en tanke, kød. Filemonsen skriver, at rensdyret er også jaget på grund af skind som er 

også bruges til forskellige beklædnings elementer (Filemosen, 1934: 41f), og i 1939 skriver 

han, loven bør afskaffes da den har ikke virkning til bestanden, fordi bestanden vokser ikke på 

trods af reguleringer (Filemonsen, 1939: 25f).   

 

3.2 Rensdyrjagtkulturen		

I dette under emne skal jeg komme ind til det forskellige emner, herunder; hvem bruger 

Nassuttooq, rejseruter, rensdyrjagtmetoder, begreber og udnyttelsen af produkter fra rensdyret. 

Der skal belyses forskellige skifter i det nævnte emner på tidspunktmæssige perioder igennem 

tiden, der hvor vises om hvordan udviklingen var foregået og der skal også diskuteres mulige 

årsager. Med hensyn til jagtmetoder skal jeg også benytte etnohistorien som kilde, hvorfor det 

er informationerne fra området om jagtmetoder som er ældste jeg har fået er fra perioden hvor 

snig-jagt metoden som var startet med at bruge rifler ca. fra 1850’erne frem til nutiden, og jeg 

vil også understrege snig-jagten var også benyttet i fortiden. Men det er ikke udelukket nutidens 

rensdyrjægernes egen beretninger fra fortidens jagtmetoder skal bruges som en supplerende 

kilder.      

 

3.2.1 Hvem bruger Nassuttooq fjorden 

Nassuttooq med sit stort isfrie landskab og med sine mange mulige jagtområder i indland, og 

på geografisk placering midt på Vestgrønland og har rigeste på bestand af rensdyr i Grønland 

er en foretrukne rensdyrjagt område bland befolkning i Vestgrønland gennem tiden. Ifølge min 

undersøgelse vil jeg dele til tre befolkningsgrupper som bruger Nassuttooq fjorden gennem 

tiden. 

1. Primære forbrugere: Befolkning fra Kangaatsiaq distrikt 

2. Sekundære forbrugere: Befolkning fra Aasiaat og Diskobugt distrikter. 

																																																								
5 Indlandsisens nunatakker  
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3. Tertiære forbrugere: Befolkning fra Sydvestgrønland, Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut. 

           Primære forbrugere fra Kangaatsiaq distrikt udnyttet Nassuttooq ressourcer mere 

intensivt og lidt anderledes i forhold til andre befolkningsgrupper i Vestgrønland. Når man ser 

på jagtens årlige cirkel skal man bemærkes at rensdyret er jaget, i oktober, marts, april, maj, 

juni, juli, august og september før 1. oktober 1927. Der er også jagtet sæler herunder, hvalros 

på efterårstid, remmesæl og ringsæl samtiden rensdyr i maj måned. Kangaatsiaq distriktet 

befolkning er også fiske helleflynder i deres egen områder i yderkystens øer i Maniitsoq og 

Aarfit ved Attu (Birket-Smith, 1924: 237).  

         De sekundære forbrugere fra Aasiaat og Diskobugt distriktet udnyttet Nassuttooq 

ressourcer lidt anderledes og lidt mindre i forhold til primære forbrugere. Når man ser på jagtens 

årlige cirkel for vedkommende befolkning, de drager sydover mod Nassuttooq først i juli til 

Taseralik for at fiske helleflynder og derefter sejler ind til Nassuttooq i starten af efterårstid for 

at jage rensdyret i ca. på starten af august og frem til september, og derefter tilbage til deres 

vinterbopladser i Diskobugten (ibid). 

         De tertiære forbrugere er fra Sydvestgrønland fra Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut distrikter 

som udnyttet Nassuttooq ressourcer med hensyn til rensdyrjagt, men meget begrænset i forhold 

til andre forbrugere. I omkring 1848 Carl Emil Jansen da han var forstander i Ilinniarfissuaq i 

Nuuk, har nedskrevet et digt som stammer fra Nuuk befolkning, og det er handler om jagtrejser 

fra Nuuk området til i nord. Digtet handler om rejsen til Nassuttooq for at kunne drive 

rensdyrjagt i fjorden på det omtalte tidspunkt. Der blev nævnt hvor meget er vigtigt for at får 

rensdyret produkter i form af et gevir som skulle bruges til fangstredskaberne for at kunne 

fremstille dem [i.e hvor meget er vigtigt for befolkning i Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut distrikter] 

(Grønnow m.fl. 1983: 21). Digtet skal citeres nedover: 

 

”Nassuttuumut aallarta 
Nassuttarniarluta, 

maanna Nuummi peerummat. 
Tuukkaq, saaqqut ernannaq 

saanertassaqanngillat. 
Uuma, qaa taavunnarta 

piffeqanngimmat tamaani. 
Pilluarluta ata 

saassaagut angerlamut.” (ibid). 
 
 

”Let’s go to Nassuttooq 
To gather antlers there, 

For in Nuuk there are no more. 
Point, shaft and winged harpoon 

Are lacking their bone trimmings. 
Hear my friend, let us go north, 

Here’s nothing to obtain. 
If we’re in luck 

We’ll then wend our way home.”  
(Oversættet af Robert Petersen) (ibid).
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Ifølge digt, i Nuuk området, der er ikke flere rensdyr, og folk i Nuuk omegn hvis de skal 

fremstille nødvendig fangstredskaber de må nødt til rejse nord på og drive rensdyrjagt i 

Nassuttooq for at får gevir. Det vidste sig, under relativt lav af rensdyrbestand, befolkning i 

Sydvestgrønland rejser til Nassuttooq for at kunne udnyttet området ressourcer, mest rensdyr. 

Men der er også foretrukket helleflynder, og i Taseralik blev der fisket op. Taseralik er en også 

samlingsplads om sommeren af befolkning i Vestgrønland, og dermed folk fra Nuuk, Maniitsoq 

og Sisimiut er også kommet til Taseralik. I det historiske kilder blev der berettet i 1775 folk fra 

Sydgrønland inkluderer fra Qaqortoq omegn og folk fra hele Nordgrønland inkludere 

Upernavik omegn var samlet i Taseralik på midten af juli måned frem til efteråret. Der blev 

berettet en af formålet for samling, og det er handle imellem hinanden. Den anden 

samlingsberetning er en trist historie fra 1785, hvor befolkning fra Disko Bugt var blevet smittet 

med kopper sygdom fra syd grønlænderne under opholdet i Taseralik, og derfra startet 

koppeepidemien som medfølger befolknings antallet i området blevet falder drastisk fra tusinde 

til omkring kun 200 folk i den gamle Egedesminde koloni distrikt, hvor blandt andre bostederne 

Ikerasak, Qipingasoq, Qeqertarsuatsiaq, Kangaatsiaq, Maniittoq og Nuuk er fuldstændigt 

udslettet på grund af højt dødsfald af befolkning i området (Birket-Smith, 1924: 237f; Hall, 

1988: 58). Otto Abelsen fra Kitsissuarsuit spørgsmåls besvarelse fra Danmarks Nationalmuseet 

undersøgelse i 1948 står der også at omkring 1850’erne folk plejede og samlede sig i Taseralik 

for helleflynder fiskeri, og efter fiskeriet massevis umiaq sejlede ind til Nassuttooq for 

rensdyrjagt (Abelsen, 1948). 

             Storfangeren Johannes ”Ujuãnât” Kreutzmann (1862-1940) fra Kangaamiut var også 

sejlede med sin umiaq til Nassuttooq, for han vil på rensdyrjagt i fjorden i slutning af 1870’erne 

under fattig rensdyrbestandsperiode i Vestgrønland. Ujuãnât som store dreng på 15 år gammel 

fik han sin første umiaq, og derfra blev han betragtet som en mand, forsørger og arbejdsgiver. 

Da han fået sin umiaq valgte han ikke de nærmeste rensdyrjagt distrikter, f.eks. Angujaartorfiup 

Nunaa, men han straks hurtigt rejse til Nassuttooq fjorden, for han vil gået på rensdyrjagt i 

området (Lynge, 1976: 61-64). Dette viser også nogle af rensdyrjægerne fra Kangaamiut og 

Maniitsoq området var foretrukket Nassuttooq, hvorfor der er altid truffet rensdyrene i fjorden 

under fattig rensdyr bestandsperioder gennem tid. 

     

3.2.2 Rejseruter 

Før modernisering af Grønland, transportfartøjet var primært umiaq og qajaq til at rejse med 

gennem farvandet i Grønland primært før 1920, men på nogle af befolkning var stadigvæk 

bruger frem til ca. 1950 eller der efter lidt i 1960’erne som fartøjet, og om vinteren hundeslædet 
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er den vigtigste transportmiddel, som er også bruges i nutiden i moderne Grønland. Og i første 

halvdel af 1900-tallet specielt i 1920’erne, og en af det grønlænderne har fået nummerbåd til at 

fiske med samt den var også brugt som transportmiddel til rensdyrjagt områder. Og efter 

1970’erne nummerbåden var endnu mere almindeligt transportfartøj, og omkring midten 

80’erne speedbåden blevet mere almindeligt brugt som transportfartøjet blandt grønlandske 

befolkning til rensdyrjagt områder (Interviewundersøgelse, 2020; Petersen, 1984: 83-86).  

Følgende rejseruter fordeles til grupper: 

 

1. Umiaq og qajaq 2. Nummerbåd & speedbåd 3. Hundeslæde 

 

1. Umiaq og qajaq 

      På vej mod og fra Nassuttooq 

Før modernisering af Grønland rejseruter fra vinterbopladserne til Nassuttooq fra daværende 

Egedesminde distrikt er opdeles til tre primært ruter.  

              Den første rute er specielt før 1927, fra yderkystens øer ved forårsbopladserne eks. fra 

Simiutarsuaq eller Amaartut nærheden af Kangaatsiaq til Nassuttooq sker i maj måned. Folk 

sejler til Nassuttooq via fjordens munding med umiaq og stoppestederne er Tiggaat og 

Eqalugaarsuit for at jage rensdyr og sæler. De videre igen i starten af juni på vej mod Itillersuaq 

i Nassuttooq, og der blev bæres umiaq over Itillersuaq overgangssted som har afstand ca. 3km 

lange som har også to mindre søer undervejs til Ataneq fjord og derfra de sejler videre til 

vinterbopladserne, og bage efter til sydøst Disko Bugt eller til Kangaatsiaq områdets 

loddefangst pladser.  

             Den anden rute sker fra slutning af juli (og efter 1927 frem til 1950) folk rejser sig på 

vej mod Nassuttooq gennem Ataneq, og i bunden umiaq blevet bære over Itillersuaq til 

Nassuttooq, og sejler videre på vej mod hoved sommerbopladser eks. til Eqalummiut, Aqataaq, 

Aattangasoq, Umiivik og Kaatorissat i bunden af Nassuttooq, med stoppesteder undervejs i 

Uiffaq, Qatsissut, Seersinnilik og Sannerut. Nogen gange anden rute var benyttet fra Itillersuaq 

til hoved sommerbopladser, og derfra folk sejle videre igennem Amitsuarsuk i nord siden af 

Qeqertaasaq halvøen, Itilleeraq rigtigt kort overgangssted, Nuersorfik bassin, Sarfalik og til 

bunden af Nassuttooq.  

             Den tredje rute er, igennem Arfersiorfik fjord på vej mod Nassuttooq og ved bunden 

fjorden er der to landområde overgangssteder som umiaq var bæret over. Den ydre det er 

Itillersuaq som er overgangssted mellem Arfersiorfik mod Nuersorfik bassin i Nassuttooq, men 



	 35	

den var ikke særligt benyttet. Andet overgangssted er Itilliarsuk som er særdeles kort afstand 

overgangssted fra Arfersiorfik til Ussuit bassin i Nassuttooq som var mere foretrukket rute.  

             På slutning af september efter rensdyr og ørredfangst i området, folk samlede sig i 

Ipiutaarsuk som ligger i centralt på de tre fjordarme i Nassuttooq, Sarfalik med bassin på 

Nuersorfik, Ussuit bassin og selveste sydlige fjordens bund. Efter opholdet som samlede folk, 

folk splittede og rejse på vej mod deres vinterbopladser, nogen benyttede Itilliarsuk i Ussuit, 

og andre benyttede Nuersorfik med Itilleeraq samt Itillersuaq i nord siden af Qeqertaasaq 

halvøen. Nogle folk som har vinterbopladser i Diskobugten, benyttede Itilliarsuk og der efter 

Eqaluliata Itinnera i Tasiusarsuaq som er ca. 10km lange overgangssted hen mod sydøst 

Diskobugt. De nævnte ruter samt overgangssteder er gammelt og traditionelle ruter gennem 

flere århundreder som var benyttet af Thulekulturen samt efterkommere af ’moderne’ inuit før 

modernisering af Grønland under kolonitiden (fig. 3). 

Der er også qajaq ruter. Folk som har sommerbopladser i den ydre del af Nassuttooq landskab 

eks. ved Nassuttuutaa og omkring området, specielt under kolonitiden i Grønland nogen gange 

rejser til Attu eller Aqisserniaq med qajaq for at handle i butikken med europæiske varer og der 

efter rejse igen tilbage til Nassuttooq. Qaarsut i Nassuttooq er den første overgangssted med to 

muligheder mod Eqalussuit Tasiat, enten den vestlige passet eller den østlige passet. Der efter 

qajaq sejler gennem søen mod næste overgangssted, og der er to muligheder som kan benyttes 

fra Eqalussuit Tasiat mod yderkysten, enten Inuarullikkat eller Taateraat fjord. Den anden 

Fig. 3. Umiaq ruter. 

Rejseruter med umiaq og overgangssteder i Nassuttooq, Ataneq, Arfersiorfik og Disko Bugt.  
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mulighed overgangssted som var også benyttet det er Qaannat Aqqutaat, lige vest på Qaarsut, 

som er også overgangssted mod Eqalussuit Tasiat. Hvis man benytter denne rute, der var ofte 

benyttet overgangssted mod Taateraat fjorden på vej mod yderkysten til bygden Aqisserniaq 

(fig. 4).  

 Den sidste forbruger af de traditionelle fartøjer samt af ruter det er fanger Otto ’Ortorujuk’ 

Petersen fra Aalatsivik som bruger sin umiaq mod Ussuit i Nassuttooq. På sidste gang benyttede 

sin umiaq i sommer 1966, sammen med Jens Rosing og hans kameramand Knud Udbye som 

følge efter ham med at filme for at dokumentere den sidste umiaq sejlads på vej mod rensdyrjagt 

i Ussuit. Otto Petersen benyttede rute fra Niaqornaarsuk til Itilliarsuk, og han bærer over sin 

umiaq gennem den, og sejler videre til Ussuit Tupersuai (Ulrik Rosing, 1984; Petersen, 1984: 

73-47 & 77-85; Petersen, 2008: 56f; Jensen, 1879: 140; Rosing, 1971; Hansen, 2013; 

Interviewundersøgelse, 2018; 2020). 

 

2. Nummerbåd og speedbåd	

Efter modernisering og fra 1920’erne, og specielt efter 1950 samt mere intensivt fra slutning af 

1970’erne frem til nutiden moderne transportfartøjer er foretrukne transportmidler på vej mod 

Nassuttooq fra byer og bygder i Diskobugt og Kangaatsiaq området. Her taler vi om på første 

omgang nummerbåd som var benyttet siden ca. 1920’erne frem til ca. 1970’erne. I det første 

Fig. 4. Qajaq ruter. 

Qajaq rejse ruter til og fra Nassuttooq fjord til yderkysten. 
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ca. 30-40 år fartøjet var meget begrænset transportfartøj på vej mod Nassuttooq, men efter 1950 

i 60’erne samt i 70’erne var formidabelt brugt som fartøj blandt rensdyrjægerne. Med disse nye 

transportfartøjer der blev afskaffet de gamle og traditionelle umiaq og qajaq ruter fra kysten 

mod Nassuttooq fjorden. Og siden efter den eneste rejserute blevet fjordens munding og videre 

længere inde til de forskellige rensdyrjagtområder. Men der er ikke blevet udelukket én 

traditionelle rute, selvom man har fået moderne fartøjer, og det er Itilliarsuk. Moderne 

rensdyrjægerne stadigvæk bruger denne rute. Speedbåd sejlads frem til Itilliarsuk, og de 

medbragte deres lille en påhængsmotor til den anden side af Itilliarsuk, og montere til en lille 

jolle som de har efterlagt i stedet og sejler videre mod Ussuit for at rensdyrjagt i området 

(Interviewundersøgelse, 2018; 2020). 

 

3. Hundeslæde ruter	

Rensdyrjægerne fra Aasiaat og fra Kangaatsiaq området hundeslæde ruter skal belyses. Om 

tidlig foråret i marts og april måneder rensdyrjagter var drivet siden 1700-tallet frem til slutning 

af 1980’erne på mere eller mindre. Der er tre primært ruter, 1. fra Attu området, 2. fra 

Ikerasaarsuk og Niaqornaarsuk området. 3. fra Aasiaat samt Diskobugt området.  

         Den første rute fra Attu til Inuarullikkat, Eqalussuit Tasiat, Qaarsoq i Nassuttooq, 

Nassuttuutaa og frem til Nassuttuutaata Tasia. Og derfra hundeslæde-rensdyrjægeren har fået 

muligheder til at jage i så stort jagtområdet i bagland af Nassuttuutaa. Den anden, fra Attu til 

Imermiut, Kangerluarsunnguaq, Kuannit Tasiat, Simiutannguaq, Aviup Tasia i Ataneq fjord og 

Itillersuaq. Fra Itillersuaq er der to muligheder, hvis man vil på rensdyrjagt i Qatsissut området, 

skal man benytte rute mod Uiffaq vestlige del af Qeqertaasaq halvøen og der efter mod 

Sikuartuut i Nassuttooq. Den anden mulighed, hvis man vil på rensdyrjagt i Qeqertaasaq skal 

man videre til Naajannguit Tasiat, Itunnersuata Tasia og Taserpik i Qeqertaasaq halvøen. På 

disse to stort jagtområder hundeslæde-rensdyrjæger kan have mulighed til at jage rensdyret.  

        Den anden rute er fra Ikerasaarsuk området. Ruten starter i Iginniarfik og videre til 

Tulukkaat Tasersuat, Uiarsaarissap Tasia, Ippiaqqap Tasii, gennem Qoororsuaq, Naajaat og 

frem til Itillersuaq. En rensdyrjægerens rute skal beskrives herfra. Fra Itillersuaq til 

Ukiulersorsiorfik søen, Aariassua, Itilleeraq, Nuersorfik og til Qarsorsap Itunnera. Kortvarigt 

camp, i sidste nævnte sted, og jagten foregået i Illut Nunaat. Videre fra Qarsorsap Itunnera til 

Ipiutaarsuk, Qarliinnguit. Bagland af Qarliinnguit der jagtes rensdyret. Der efter videre til 

Seersinnilik og Qatsissut, og jagten foregået i de to baglande. Efter dette videre man til 

nærheden af Itillersuaq, og anlagte et kortvarigt camp. Fra camp jagten foregået i vestlige del 

af Qeqertaasaq halvøen. 
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         Den tredje rute er fra Diskobugten. Rensdyrjægere fra Aasiaat og dens bygder rejse til 

Naternaq, og der efter enten til Tasiusarsuaq eller Qorsunnitsoq i Arfersiorfik og videre mod 

bunden af fjorden, og videre igen til Itilliarsuup Nunaa eller til Ussuit Nunaat i Nassuttooq. På 

disse to landområder ved indlandsisens rand jagten på rensdyret med hundeslæde er foregået 

(fig. 5) (interviewundersøgelse, 2018; 2020). 

 

 

3.2.3 Rensdyrjagtmetoder 

Etnografiske undersøgelser, historiske kilder og etnohistorien viser at adskillige jagtmetoder 

var anvendt i gennem tiden, i Nassuttooq fjorden. I forhistorisk tid og før ca. 1850’erne den 

vigtigste jagtvåben var bue og pil. Riffel var ellers indført i slutning af 1700-tallet, men i starten 

var de ringe, har dårligt kvalitet og ikke langtrækkende og dermed transitionen fra bue og pil 

til riffel skete i lang tid, og først på midten af 19 århundrede rensdyrjægerne var først alvor 

begyndte og bruge riffel til rensdyrjagter. I forhistorisk tid, drivjagter var mest beskrevet 

Fig. 5. Hundeslæde ruter. 

Rejse ruter med hundeslæde fra yderkysten til Nassuttooq for vinter rensdyrjagt. 
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gennem historiske, etnografiske undersøgelser og gennem etnohistorien, og beretningerne 

bliver også verificeret gennem arkæologiske undersøgelser i Vestgrønland. Som studerende i 

Ilisimatusarfik under eksamen om rensdyrjagtmetoder i januar 2020 diskuterede jeg at gruppe 

og individuelle jagter var også benyttet i forhistoriske tider i Grønland. Siden 1850’erne frem 

til nutiden snig-jagt metoden med riffel som våben er den eneste benyttet af rensdyrjægerne i 

Vestgrønland (Larsen, 2017: 73; Jensen m.fl. 1990: 78; Olsen, 2020a: 16f). I den seneste 

interviewundersøgelse som jeg har foretaget i forbindelse med kandidatspeciale undersøgelse, 

har jeg fået hundeslæde-jagtmetoden som er benyttet om vinteren i Nassuttooq fjorden, også 

ifølge informationerne fra det forskellige kilde typer f.eks. fra tidligere rensdyrjægeren 

Johannes Filemonsen fra Tununngasoq og han sagde jagtmetoden var også benyttet i 1700-

tallet samt i 1800-tallet. 

 

Bue og pil 

Bue og pil er den vigtigste våben i indland på rensdyrjagter. I den gamle koloni Egedesminde 

distriktet der blev samlet bue og pile fra gravene i det 

forskellige steder samt fra Vestgrønland i forbindelse 

med etnografisk undersøgelse, og samlingerne kan 

forbindes til Nassuttooq med hensyn til anvendelse af 

bue og pile, hvorfor er rensdyrjægerne fra området 

har gået på jagt til fjorden. Der er to typer af bue i 

Grønland, og begge to blev kaldt som Grønlands Bue. 

Den første såkaldte arktisk bue er fremstillet af 

drivtræ og dens stang var oftest enkelt kurve, men 

også andres vinge er bøjet bagud. Buens bagside 

bestod af to lag, og underlag dækkede resten af hele 

buen, og et øvre, der dækkede kun den midterste del, 

og buerne er fast bundet sammen med sener. Nogen 

gange til under bagsiden blev der anbragt en stribe 

hvalknogle, og endelig kunne både bag og stave blive 

fastbindes sammen med en sene snor (fig. 6) (Birket-

Smith, 1924: 341).  

       Den anden type er Baleen bue. Buen er fremstillet 

af hvalknogle, og modsætning til den arktisk bue, 

baleens bues stivhed og elastiske element i en ’krop’   

Fig. 6. Arktisk bue 

Fire til venstre er fra Vestgrønland (to 

bue). Helt til venstre er ældre end 1737. 

Mens den anden er recente (1924). 

Helt til højre er fra Nuussuaq fra 

Uummannaq området (Birket-Smith, 

1924: 340-341). 
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stave. I tilfælde enkelte stykke af hvalknogle kan være bøjeligt, og der var opbygget på lidt 

varierende i to lag, som der holdes sammen af klagede sene tråde eller smalle strimler af 

hvalknogle. Vingerne er bøjet skarpt tilbage i en stump 

vinkel, og i det fleste eksemplarer kanterne er parallelle, 

og noget for enkelte eksemplarer er noget mere 

omhyggeligt formet og er smallest ved grebet samt ved 

midt på vingerne. På grund af materialet naturlige form 

både bagsiden og indersiden er flade. Baleen typens 

længde ser i det store og hele ud til at være mindre i 

forhold til den arktisk bue som er fremstillet af drivtræ 

(fig. 7) (Birket-Smith, 1918: 21).  

             Baleen typer er betragtet som kun findes i 

Nordgrønland, der hvor hvalfangsten var mest drivet. 

Ifølge Otto Fabricius baleen typer er ikke kendt i sydlige 

del af Vestgrønland, og heller ikke blev nævnt. Muligvis 

på grund af på den tidspunktet i Sydgrønland baleen 

typer er blevet sjældne i området under tidlig 

kolonisation af Grønland, med følgende store 

hvalfangster var stoppet på 1700-tallet i området 

(Birket-Smith, 1918: 22f). 

Inuit pile var fremstillet af træ og de har en snøring og styrefjer på toppen af pilen. Pilespidsen 

er ofte lavet af et rensdyrgevir, men i noget tilfælde var også fremstillet af en knogle, og 

samtiden de har også en modhage. Andre har flere modhage på begge sider eller har kun én 

modhage i den ene side på spidsen, kort sagt modhagerne kan meget varieret. Men løse 

pilespidser er dog ved hånden i langt større antal (Dalager privatarkiv 10.01.59; Dalager, 1954: 

145f; Birket-Smith, 1924: 343f). 

        Pilespidser som var samlet i den gamle Egedesminde koloni distrikt, i nutiden på Aasiaat 

området er mange. I Attu, Iginniarfik og Attup Uummannaa (Rifkol) blev der samlet fem stk. 

pilespidser. En fra Attu har ikke noget modhage dvs. en løse pilespids. Tre stk. fra Attup 

Uummannaa har en modhage kun på ene side. Et stk. fra Iginniarfik har modhager på begge 

sider (Birket-Smith, 1924: 344). De nævnte pilespidser har ikke noget installations skrue på 

enden af pilespidsen (fig. 8). 

Fig. 7. Baleen bue 

Helt til venstre muligvis er fra 

Aleuterne. Og resten af dem er fra 

Nordgrønland (Birket-Smith, 1924: 

342). 
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I juni 1954 en grønlandsk familie var på loddefangst i nærheden 

af daværende bygd Aalatsivik i Kangaatsiaq området. En ung 

pige har fundet velbevaret pile og pilespidser på en klipperevne 

som samlet sæt, fire pile med deres pilespidser. Fundne var 

afleveret til præst Otto Rosing, som skulle også tegnede dem. 

Der er interessant på fundne pilespidserne, fordi allesammen 

har installationsskrue på enden af pilespidser. Under 

udgravning af Aasivissuit mødding og på den tredje kulturlag 

blev der opsamlet fragmenteret pilespidser som har også 

installationsskrue. Efter typologisk analysering af genstande 

blev der afslået, at pilespidsene var brugt i perioden fra ca. 1600 

frem til 1750 AD. Dvs. fundne fra Aalatsivik muligvis var brugt 

i det omtalte tidspunkt som er også velbevaret og de har samme typologisk rækkefølge 

kendetegn, på deres installationsskrue på enden af pilespidser (fig. 9) (Dalager, 1954: 145f; 

Grønnow m.fl. 1983: 63f). Otto Rosing har beskrevet om hvordan rensdyrjægeren benyttede 

sin bue og pil på jagten. Inuit brugte harpun og harpunspids 

princippet på pilens konstruktion. Når rensdyrjægeren finder 

en rensdyr, og der efter hvis pilespidsen har en 

installationsskrue eller ej jægeren skal montere den til sit pile 

skaft, men spidsen er ikke helt fastet til pile og efter affyring 

til rensdyret, pilespidsen skal blive siddende i rensdyret, mens 

pilen skal løsne sig fra spidsen og falder nedover til jorden, 

som skulle opsamles af jægeren og der skal blive monteres en 

ny pilespids til den. Jagten på denne måde kræver ikke at man 

skal medtages mange pile, mens man tages flere pilespidser, 

og på denne måde jægeren genbruge sin pil til flere 

pilespidser på en jagt og nedlægge flere rensdyr med kun en 

pil (Dalager, 1954: 145). 

               Jagten med bue og pil formodes blevet helt afskaffet 

i Nassuttooq i ca. 1850’erne, ligesom i andre i vestkystens 

indland af inuitiske rensdyrjægere, med følgende indførelsen 

af riffel til Grønland i slutning af 1700-tallet og som var 

blevet mere langtrækkende og fået et bedre kvalitet på midten 

Fig. 8. Pilespidser fra Aasiaat 

området (ibid.). 

Fig. 9. Pile og pilespidser fra 

Aalatsivik. 

I venstre side fire pilespidser med 

installationsskrue. To løse 

pilespidser og to med modhage. 

Til højre, fire pile med skafter og 

herunder en med styrefjer på. 

Tegningsskitse af Otto Rosing 

(Rosing, 1967: 51) 
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af 19 århundred (Larsen, 2017: 73; Gad, 1976: 191-196; Olsen, 2020a: 16f). 

 

Riffel 

Ved indførelsen af riffel i slutning af 1700-tallet, bue og pil er blevet afskaffet ved rensdyrjagten 

og nogle forskere mener riflen blevet helt straks anvendt i rensdyrjagter efter indførelsen. De 

indførte skydevåben var i første omgang er ringe, har dårligt kvalitet og ikke langtrækkende. 

Nationalmuseum interviewundersøgelser i Vestgrønland viser at skydevåben var ikke 

foretrukket til rensdyrjagten lige efter indførelsen. I Maniitsoq distriktet i 1810’erne og i 

Sisimiut distrikt i 1840’erne var først alvor begyndte og bruge rifler til rensdyrjagter, og dermed 

traditionelle jagtmetoder var mest afskaffet siden i ca. 1850’erne (Gad, 1976: 191-195; 

Grønnow m.fl. 1983: 27). 

 

Jagtmetoder 

I det historiske kilder fra Hans Egede og Otto Fabricius blev der beskrevet om hvordan inuit 

jager rensdyret i 1700-tallet. Fællesjagter i drivjagt var benyttet i den tidlige kolonitid, der hvor 

kvinder, børn og mænd samarbejdet under jagten på rensdyret. Drivjagten blevet navngivet som 

klap-jagt af Hans Egede, hvorfor det er kvinder og børn klapper deres hænder under omringning 

af rensdyr. Under jagten blev der benyttet aalatsiviit6 til at drive rensdyr til ønsket sted, eks. til 

smalle passage eller til søen som mændene venter i deres talut eller qajaq i søen. I nogle tilfælde 

rem blev strækket ud og forbinde til hver varde for at undgår flugten imellem varderne. Men på 

de mindre aalatsiviit eks. med 100m lange og på enden med taloq, rem er mere foretrukket til 

at strækket ud til varderne, og denne jagtmetode er mere kendes som lurejagtmetoden dvs. en 

mands jagt, hvor bueskytte jægeren venter rensdyr bag sit taloq eller på en naturligt sten. 

Princippet med anvendelse af en rem mellem varderne er, til at lede rensdyret til et ønsket sted. 

Ornamentering af pilespidser var nødvendigt under fællesjagter hos inuitiske rensdyrjægere, og 

grunden er for at genkende såret, som skulle været afgørende hvem har nedlægget rensdyret, 

og derfra afgøres hvem skal have den vedkommende nedlagte rensdyret. Dette kan afklares ved 

fundne pilespidser som har forskellige former for modhage udformning, disse er kendetegne 

hvem ejer den pilespids. Eksempel vi har allerede set eksempler af fundne pilespidser fra 

Aasiaat området, og derfor pilespidserne kan meget varieret udformet i stor stil (Egede, 1741: 

39; Nellemann, 1973: 123ff; Jensen m.fl. 1990: 77; Petersen, 1989: 5). I interviewundersøgelser 

i Kommune Qeqertalik blev der berettet at drivjagter i Nassuttooq var også benyttet i 
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Ungooriarfik7 fjeldet. Ungooriarfik er en 730moh, skyggeside og vestlige del af også fjeldet er 

en helt stejleskrænt, og ifølge informationerne drivjagten var foregået på stedet. Der er 

vardesystemer på ca. lidt over 100m hvor rensdyret blevet dirigeret fra solsiden på vej mod 

toppen til selve skrænten, og der efter rensdyrene blevet nedstyrtet fra toppen ved skyggesiden 

hen mod ned til Kangerluarsuk området. Desuden under interviewundersøgelse i Kommune 

Qeqertalik 2020, blev der også berettet af en rensdyrjæger-informant, og han har iagttagede 

vardesystemer sydøst for Tasersuattaap Aasivissua under rensdyrjagt i området, og ifølge 

informanten en af varderne skulle være over 2 meters højde, og systemerne blev bygget på vej 

mod en lille fjeldeskrænt på en del af den store fjelderyg Ilivillip Sinarsussua i baglandet af 

Sannerut (Grønnow m.fl. 1983: 27; Interviewundersøgelser, 2018; 2020; SIK, 736).  

              Drivjagter med vardesystemer var de ikke eneste jagtmetoder i forhistorisk og i tidlig 

kolonitid i Grønland. Etnohistorien samt interviewundersøgelser viste at gruppejagter var også 

benyttet før riflens indførelse. I Meqqisaalik historien der fortælles at sønnen har gået på jagt 

alene i indland, hvor også kommer tilbage til lejren med at bære rensdyr. Engang kommer andre 

folk til fjorden for rensdyrjagt. Meqqisaalik søn og besøgende mænd sammen gået på jagt i 

indland, og da de opdage flok af rensdyr, de begyndte og lave deres egen talut, og efterfølgende 

klapperne blevet sendt afsted til at omringe rensdyrene, hvor også skal drive dem mod mændene 

som venter i talut. En anden fortælling om Singajik fra Sydgrønland, der blev beskrevet samme 

type af jagtmetoden som var beskrevet i Meqqisaalik (Thisted, 1999: 283-287; Grønnow m.fl. 

1983: 17-20). Beskrevet jagtmetoden skal også formodes at den var også benyttet i Nassuttooq 

fjorden, på grund af én informant som jeg havde samtale med under interview, og jeg blev 

fortalt af ham at der er findes flere skydeskjuler i et område på baglandet af Seersinnilik, og 

vedkommende anlægs kunne have været brugt som gruppejagter ligesom beskrevet jagtmetode 

i etnohistorien under Meqqisaalik og i Singajik (Interviewundersøgelse, 2018). 

              På de to nævnte jagtmetoder svømmejagten kunne også forbindes. Fordi en af de 

jagtsystemer i Vestgrønland var faktisk lavet hen mod søen, og på enden rensdyrene var tvunget 

til at hoppe til søen, hvorefter skal jages med qajaq og harpuneres med lansen. Jagtsystemerne 

er også ikke nødvendigvis på denne jagtmetode, hvorfor er rensdyrene har også vant til at 

krydse søen under deres særvanlig ruter undervejs. Jørgen InûsugtoK fra Ikerasaarsuk sagde 

svømmejagten var drivet i Tasersuattaaq i Nassuttooq. Ifølge hans information jagtmetoden var 

benyttet i 1850’erne hvor rensdyrbestanden var på sit højeste i Vestgrønland. Rensdyrjægerne 

i området venter rensdyrene til at hoppe til søen, og svømmende rensdyr blevet nedlagt med 
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lansen fra qajaq. I Seersinnilik bagland i en del af Meqqoqanngip Tasersua på den smallest del 

af søen er der også en rensdyrenes svømningskryds. På flere gange nutidens rensdyrjægere traf 

tilfældigt under sejlads i søen svømmende rensdyr i området, og derefter nedlægger for at fange 

med at skyde efter med en riffel. Der skal formodes at svømmejagten på Meqqoqanngip 

Tasersua var også drivet igennem forhistoriske og historiske tider på baglandet af Seersinnilik 

(Ulrik Rosing, 1984; Interviewundersøgelse, 2018; 2020). 

        Snig-jagten var benyttet siden forhistorisk tid frem til nutiden. Otto Abelsen fra 

Kitsissuarsuit berettede under bue og pil æraen snig-jagten var også brugbart. Men man skal 

have den rette bue og pil. Ifølge Abelsen blev der fremstillet en stærkt bue, som var lavet af rød 

træ på grønlandsk kendes som Ikkeq og buen var bindefastet med flere sener sammen, og 

bagsiden blevet forstærket af en hvalknogle, og kun de stærkeste mænd kan bruge denne 

speciale bue. Tilsvarende og en lignede buen er også beskrevet af Kaj Birket-Smith (fig. 2). 

Med sådanne våben, individuelle jagter var muligt, og der blev følget rensdyrstier for at finde 

rensdyret, og derefter lures ved skydeskjulet og være parat til at skyde efter rensdyret. Snig-

jagten er også kaldes moderne jagtmetode af adskillige forskere, og ifølge informanterne fra 

Kommune Qeqertalik i nutiden er den eneste metode som er benyttet i Nassuttooq med brug af 

de helt moderne skydevåben. I snig-jagten forskellige faktorer spiller rolle, vind og topografiske 

aspekter i landskabet, eks. sletten, dalen, store sten og disse aspekter udgør om hvordan jægeren 

skal snig sig ind til rensdyret, for at får den bedste skydehold. Rensdyrjægeren Johannes 

Filemonsen skriver også i avisen AvangnâmioK i 1953 at han har huskede da hans bedstemor 

fortæller om sit iagttagelsen af rensdyrjægerne Lars, Johannes og deres stedbror Looqi om 

hvordan de jage rensdyrene i Niaquata Saqqaa i baglandet af Aqataaq i Nassuttooq hvor de 

brødrene plejede at jage rensdyrene med at løbe, og ved indhentning tog dem og aflivede 

fangstdyrene (Interviewundersøgelser, 2018; 2020; Grønnow m.fl. 1983: 27; Petersen, 1989: 6; 

Jensen m.fl. 1990: 78; Filemonsen, 1953: 141). 

               Vinterjagter kendes siden 1700-tallet i Nassuttooq og varer indtil den første 

reguleringsloven i Grønland om vedrørende rensdyrjagter i Vestgrønlandske indland som var 

ikrafttræden den 1. oktober 1927. I 1960’erne vinterjagterne genoptoges igen efter godkendelse 

af myndighederne i Grønland, men i det nyere tider vinterjagten er stort sæt ikke længere drivet 

af moderne jægerne. Før 1927, vinterjagterne var mest foregået i marts og april måneder, mens 

siden fra 1960’erne er mest foregået i februar og marts måneder. Jagtmetoden blev kaldet som 

mallussisut8, hvor rensdyrene blevet forfølges med hundeslæde. Hundene var allerede blevet 
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trænet for at finde rensdyrene gennem lugtesansen, og træningsmetoden som var nævnt er at 

fodrer hundene en gang imellem med en af rensdyrkødet. Fra Aasiaat området jægerne plejer 

gået på jagt i Ussuit Nunaat, mens jægerne fra Kangaatsiaq området har mest gået på jagt i den 

centrale del af Nassuttuup Nunaa samt i Qeqertaasaq halvøen. Jægerne fra Attu området var 

mest gået på jagt i den vestlige del af Nassuttuup Nunaa i Nassuttuutaa området samt i 

Qeqertaasaq halvøen. (Dalagers privatarkiv 10.01.59; Hertz, 1977: 76; Interviewundersøgelser, 

2018; 2020). 

 

3.2.4 Udnyttelsen af rensdyrets produkter 

Rensdyret har altid stor spiller rolle i det grønlandske befolkning subsistens økonomi. Før 

modernisering af Grønland kan man synes rensdyret var mere vigtigt for befolkning. Fordi hele 

rensdyret var ikke gået i spilde. Skind var brugt til det forskellige beklækninger, sener var de 

bedste til at bruge til syning af tøj, gevir var brugt til at fremstille forskellige redskaber og 

selvfølge kødet blevet tørret og resten indvolde er ikke gået i spild (Filemonsen, 1934; 

Interviewundersøgelse, 2020; Friesen, 2013: 14). 

              Rensdyret skind var utroligt vigtigt for befolkning fra Aasiaat området. Skindet var 

fremstillet til adskillige produkter og herunder som anorak, bukser, sokker, sovepose, lagen i 

brikse i huset og teltet samt som isolationsmateriale i huset. Rensdyret var jaget igennem 

forskellige perioder fra maj til oktober måneder, og alle skindene har unikke tykkelses varianter 

i det forskellige perioder fra nævnte perioder og dermed rensdyrskind var tilpasset til forskellige 

beklædningselementer med grundlag om på hvilket tidspunkt den var fanget. Folk fra 

Kangaatsiaq området i 1800-tallet frem til 1920’erne benyttede rensdyr skind som var fanget i 

maj måned til at lave bukser, på grund af blødhed og behagelig, og den var foretrukket til at 

lavet som bukser som er også meget holdbar til flere år. Både i juni og juli, fangede skindet var 

foretrukket som teltmateriale. Den er ofte brugt som indvendig stof, og ydre siden er sælskind. 

I August måned fanget skind var brugt til at lave sokker, og i huset som isolationsmateriale i 

væggen samt den var brugt som lagen i huset brikse. Som isolationsmateriale skindet var 

utroligt god, og huset som har en kakkelovnen, og ovnen var ikke nødvendigvis skulle tændes 

om natten, på grund af varme, og heller ikke indgangen behøves ikke lukkes fra selve stuen. 

Både i september og oktober måneder, fangede skind var brugt som varmebeklædning i form 

af en anorak, sovepose og den var også brugt som varme lagen i brikset i forårsbopladserne i 

teltet (Filemonsen, 1934: 41; Ulrik Rosing, 1984). 

                Med følgende reguleringsloven fra 1927 og modernisering samt udvikling 

rensdyrskindet udnyttelse og produkter bliver anvendt på mindre og mindre. I nyere tider med 
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let adgang til europæiske produkter, rensdyrskind var blevet afskaffet til at lave til det 

forskellige beklædningselementer, og nu er den meget særligt brugt som anorak, og resten 

bliver ikke længere benyttet. Moderne rensdyrjægerne efterlagde skind efter nedlæggelsen 

dyret, med mindre hvis den skulle bruges til slædeskind, så den bliver taget 

(Interviewundersøgelser, 2018; 2020). 

              Med angår gevir, og før modernisering den var meget nyttet til at lave en del af 

fangstudstyrene. På grund af hårdhed samt at den er ikke let går i stykker, den var brugt som 

materiale i harpun, lanse og pil. Geviret vigtighed bliver også nævnt i digtet fra Nuuk, hvor 

andre rensdyrjagtområder i Vestgrønland bliver løbet tørt for bestanden og rensdyrjægerne fra 

Sydgrønland rejser til Nassuttooq for at får gevir, som skulle bruges til deres forskellige 

fangstudstyrene. Mens i det nyere tider samt efter modernisering og indførelsen af riffel til 

Grønland gevir materialet bliver ikke længere benyttet (Interviewundersøgelser, 2018; 2020; 

Grønnow m.fl. 1983: 21 & 33-36). 

 

3.3 Ressource udnyttelsen i fjorden 

I dette underemne skal jeg komme ind til beskrivelsen af udnyttelsen af fjordens ressourcer 

herunder rensdyr og ørred. Der vil være berøre jagtområder både ørred og rensdyr, udstyr og 

behandling af fangsterne samt tilberedning af ørreder til røgning. Tørring af rensdyrkød er 

drivet af inuit samt af moderne inuit, en tradition som stadigvæk benyttet i nutiden, og dermed 

for nogle folk som er uundværlige kultur. Før modernisering tørringsstativer til rensdyrkødet 

var, rensdyrgevir. Og efter modernisering samt i nyere tider blev der bygget træ stativer til 

tørring af kødet. Ifølge ældste kilder som jeg har fået om røgning af ørreder var drivet siden 

1800-tallet, og stadigvæk nutidens grønlændere røger også ørreder i moderne tider. Disse to 

ressourcer er sommerens vigtigste bedrifter i Nassuttooq fjorden af befolkning fra Aasiaat og 

Kangaatsiaq distrikter. Siden som 3-årige har jeg deltaget i ørredfangster sammen med mine 

familie i Nassuttooq, og i sommer 2020 havde jeg indsamlet informationer om røgning af 

ørreder som ’professionelle’ under ørredfangsten i bunden af fjorden i Aqataaq, og ud fra det 

skal jeg beskrive nutidens ørredfangster i Nassuttooq. 

 

3.3.1 Jagtområder & Behandling af fangstdyret 

Ørredfangst 

Nassuttooq er en af de længste fjord i Vestgrønland, og landskabet som er is frie er enormt. På 

indlandet findes mange søer og en af dem er stort med elve som er strømmer ned til fjordens 
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kystlige hav. Nassuttuutaata Tasia er en af de største og dens elve løbet strømmer ned til 

Eqalungaarsuit. Eqalungaarsuit er en klassisk ørredfangst sted i fjorden, og i stedet findes på 

overfladen gamle rygeovne samt recente som i nyere tider bruges af ørredfiskere. Fra 

Nassuttuutaa også nogle jægerne gået til søen for at drive ørredfangst i området, dvs. 

Nassuttuutaata Tasia er et udgangspunkt for to ørredfangst steder (SIK, 730; 732). Seersinnilik 

er også en ørredfangst sted, og der er findes recente rygeovne og efter min mening synes jeg at 

den er ikke et klassisk sted for fiskeri, men i det nyere tider ørredfiskere var begyndte og fiske 

med garn efter ørreder fra stedet. Seersinnilik området muligvis er forsynet med ørreder fra 

Qeqertaasap Tasii samt fra Eqalummiut bestande (Petersen, 1980; 1984: 41f; SIK, 604; 669). 

Naajaalik er en af det også ørredfangst sted, og der er findes gamle samt recente rygeovne. Folk 

fra Kangaatsiaq distrikter og i nyere tider fra Aasiaat området benyttet stedet som ørred fiskeri. 

Naajaalik er muligvis forsynet med ørreder fra Qeqertaasap Tasii og Eqalummiut bestande 

(Ulrik Rosing, 1984; Interviewundersøgelser, 2018; 2020; SIK 734). Sannerut området og selve 

stedet er en af de ørred fiskeri steder efter indførelsen af fiskegarn, med gamle samt recente 

rygeovne i stederne som tydeligøre at områderne er også foretrukne ørredfiskeri bopladser af 

inuit og moderne inuit. Sannerut området er forsynet med ørreder fra Eqalummiut om 

sommeren (SIK 669; Petersen, 1980; Interviewundersøgelser, 2018; 2020). Eqalummiut er den 

største og vigtigste ørred fiskeri sted i fjorden, og Eqalummiut Tasii er hjemme steder for 

ørreder som også forsyner indre del af fjorden og ikke mindst selve området. Resten af området 

dvs. bunden af fjorden herunder Paarliit, Aqataaq, Umiivik og Kaatorissat er subklassiske 

steder for ørredfiskeri som er også forsynet fra Eqalummiut (Petersen, 1980; 1984: 41f; 

Interviewundersøgelser, 2018; 2020; Olsen, 2020b: 7f). 

 

Behandling af ørred 

Før indførelsen af fiskegarn til ørreder, fangsten var foregået i elvene, enten med hånden eller 

med forskellige lyster ved spærringsdæmninger for at fange ørrederne og selvfølgelig med 

fiskegarn efter indførelsen (Birket-Smith, 1924: 358-363). Ørredfiskeri er mest foregået i juni, 

juli og august samt i september måneder i Nassuttooq fjorden. Følgende informationer af 

behandling af ørred skal være baseres ud fra mine familiens metoder som jeg havde indsamlet 

under ørredfangsten i Aqataaq sommer 2020. Lige efter fanger en ørred fileteres med en 

fileterings knive. Alle indvoldene og hovedet skal fjernes, og selve ørredkødet skal skæres ikke 

for tykke heller ikke for tynde. Peter ’Piitakasik’ Filemonsen fra Aqisserniaq var erfaret, hvis 

kødet skæres alt for tyk, så den bliver giftige efter røgning. Lige efter filetering, ørred skal 

renses grundet med en vand for at fjerne slim med brug af en børste. Efter rensning den skal 
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saltes rigeligt for at undgår blødhed i varme temperaturen, og den skal forblives i baljen mindst 

7-8 timer med fulddækket af et lagenlærred for at beskytte til solens stråler og placeres til solens 

skygge i en kølig forholde. Efter den, den skal forberedes til at sætte den til rygeovnen, to små 

træstykke placeres i selve ørreds bagside, fordi de to stykke skal holde ørred helt strækket ud, 

og den skal ikke krumbøjet under røgning i rygeovn. Lige efter ørrederne som er forberedt 

sidste gang før de sættes til rygeovn, skal hænges til en stang, og derefter sættes til rygeovnen, 

og rygeovnen skal selvfølgelig dækkes af et sækkelærred og kanterne skal lukkes med hjælp af 

små sten, og formålet er, at rygeovnen skal være flue fri, og ørrederne skal ikke maddikes af 

fluer. 

         Rygeovnens typisk konstruktion er en kvadratisk form, som er bygget med tørv og sten, 

og der er en røg indgangspassage som har forbindelse til rygeovnens rum. Nogen gange laves 

først kvadratisk jord fordybning og der efter forhøjes med en tørv ved kanterne. Indgangen 

bygges med en lang fordybning er der skal sættes fladesten gennem indgangen og der efter 

fordybningen skal lukkes igen med en tørv. Formålet med at sætte flade sten er, fluerne skal 

ikke komme ind via røg indgangspassage til rygeovnens rum og sætte maddike til ørred (fig. 

10). 

            

 

Fig. 10. Principper for rygeovnens konstruktion 

Til venstre og øverst, det er en typisk rygeovn set fra et fugleperspektiv, som er kvadratisk med 

røgindgangspassage. 

I midten står der rygeovn set fra vandret side, og indeholde ørreder som er hænget på en stang. 
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Røgning af ørreder varer mindst 16 timer og den maksimale varighed er 20-22 timer. Hvis 

rygeovnen tændes for første gang, ørrederne røges med maksimale tid, og afhængende mere 

intensivt brug gennem flere dage af ovnen, røgningstid blevet mindre, og grundet er, ovnen 

blevet stærkere og derfor ørrederne som er røget blev færdigt tidligere i forhold til den første 

tænding af ovnen. Familiens foretrukne røgnings materiale er frisk revling som var samlet i 

yderkysten som har hyppigere nedbør i forhold til indlandsklima eks. i Nassuttooq og derfor 

revlingerne er friskere. Efter røgning ørrederne skal tages op og sættes til en tørrings stillads 

stativ og stativet skal hylster med myggenet samt strålingsbeskyttelse mod solen i den ydre del. 

Formålet med et hylster af myggenet er, ørred skal igen beskyttes mod flue for at undgår 

maddike, og strålingsbeskyttelsen er et utroligt element på røgningsfærdigt ørredder i 

tørringsstativet, grundet er, hvis ørred rammes af en solens stråling bliver meget giftige og 

dermed bliver uspiseligt (fig. 11). Behandling af ørred kan meget variere fra familien til 

familien, andre benytter tørv som røgningsmateriale, andre benytter tørvemasse med blanding 

af revling eller med en tørv, og røgningstid kan også være meget variere fra familie til familie. 

 

I moderne tider alle basis elementer i røgning af ørred var arvet af forfædrene gennem flere 

generationer, men har bedre materiale til rådighed, eks. børster i rensning, i beskyttelsen mod 

flue og sol der er myggenet og beskyttelses stof mod solens stråling m.m. Tørring af ørred er 

også en tradition som er dyrket gennem flere generationer, og familien plejer også tørre ørred. 

Behandling af ørred til tørring er ikke så meget kompliceret i forhold til behandling af ørred til 

røgning. Fangsten fileteres og derefter hænges til et stativ og forblives indtil den bliver tørt. 

Fig. 11. Behandling af ørred med familien Olsens fremgangsmåde 

Ørredfangsten er foregået i Aqataaq, og ørrederne blev fanget i Eqalummiut. 

a: Filetering. b: Rensning. c: Træstykker placeret på bagside. d: Hænges til en stang. e: Placering til 

rygeovn. f: Lukket rygeovn. g: Røgning med frisk revling. h: Røget ørred tørres i stativet. 

Foto: Angutinnguaq Olsen aug. 2018, 2019, 2020. 
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         Ørredfangsten i Nassuttooq er en del af rensdyrjagten i sommer aktiviteten. I bunden af 

fjorden i Eqalummiut sommerbopladsen fangsten på ørred og rensdyr var kombineret siden 

kolonitiden helt til nutiden. I nutiden Eqalummiut sommerbopladsen er ikke længere benyttet 

af moderne jægerne som kombineret fangstplads, en af grundene er, moderne fartøj eks. 

nummerbåd eller speedbåd kan ikke sejles helt til Eqalummiut på grund af elven, og jægerne 

vil ikke forlader fartøjet i deres lejre, som de heller vil holde øje fra lejren. I nutiden Aqataaq 

og Nuugaarsuk (munding af Kuuk elv) er nu bruges som kombineret fangstpladser af nutidens 

jægere. Men fiskeri området stadigvæk er den samme nemlig Eqalummiut samt Tasinngortaa, 

med fiskegarn, og fiskerne plejer at sejle i elven med gummibåd med påhængsmotor til 

Eqalummiut for at tjekke deres fiskegarn efter ørreder. Før indførelsen af moderne fartøjs 

materiale, sejladsen gennem elven foregået med sejledug jolle til Eqalummiut specielt i 60’erne 

samt i 70’erne (Hertz, 1977: 46-60). 

 

Rensdyrjagt 

Nassuttooq fjorden har mange jagtområder efter rensdyr, hvorfor fjorden er en lang der 

muliggjorte flere opgangsporter til indlandet store sommerbopladser i det store landskab som 

er også vegetationsrige med gode jagtområder (Olsen, 2020b; SIK). I det nyere tider 

rensdyrbestanden er på højt og de klassiske sommerbopladser i indland er ikke længere 

benyttet, og rensdyrjagten er mest foregået fra de klassiske opgangsporter i fjordens kystlige 

strækningen, hvor rensdyrjægerne er gået på jagt i det fjordens yderkystens område og nemt til 

at finde rensdyr hvor de kan fange. Men der blev ikke udelukket at Seersinnilik og Nassuttuutaa 

baglande for rensdyrjagt. Nutidens jægere stadigvæk benytter det gamle bopladserne men ikke 

de gamle teltpladser. Der er stadigvæk benyttet søerne som befinder sig på baglandet af de to 

områder og jægerne sejler deres med gummibåd og små jolle med påhængsmotor, som i før 

tiden var der benyttet umiaq under sejladsen (Interviewundersøgelser, 2018; 2020).  

             Ifølge informationer om jagtområder som jeg havde indsamlet gennem 

interviewundersøgelser jeg vil inddele jagtområderne til 8 store jagtområdegrupper. Den første 

store jagtområde vil jeg kalde Kiinnap Nunaa, dvs. Nassuttooq vestlige del. Den anden 

jagtområdet er Qatsissut. Den tredje store jagtområde er Nassuttuup Nunaa. Dette område 

befinder sig på den centrale del af fjorden. Den fire også store jagtområde er Qinngua. 

Jagtområdet befinder sig på et stort landskabsområde på bunden af fjorden. Den femte 

jagtområdet er Eqalummiut. Den sjette jagtområdet er Ussuit, og jagtområdet er naboen til 

Eqalummiut jagtområdet som er adskiltes af Qorlortoq elv. Syvende jagtområdet er Illut 

Nunaat. Denne området befinder sig på den nordlige del af fjorden på halvøen Illut Nunaat. 
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Den sidste jagtområdet er Qeqertaasaq. Området befinder sig på den nordlige del af fjorden ved 

den store halvø. På disse store jagtområder findes mange jagtstederne som i forhistoriske tider 

og i nutiden som rensdyrjægerne benytter (fig. 12). 

 

En vigtige rensdyrjæger-informant Jørgen InûsugtoK har beskrevet om hvordan rensdyrjagterne 

var foregået under fattig bestandsperiode i første halvdel af 1900-tallet i Nassuttooq fjorden. 

Han er mere fokuseret til Eqalummiut Tupersuai og Aattangasup Aasivissua som de begge to 

var benyttet som basislejrer. Hvis de skal opholde under hele jagtsæsonen i Aattangasup 

Aasivissua benyttede Aqataaq som rejselejr på vej mod sommerbopladsen. Én dags vandretur 

varede fra Aqataaq til Aattangasup Aasivissua. Efter slået lejr i bopladsen, rensdyrjægerne 

begyndte og foretaget lange vandringer og gået på jagt efter rensdyr på primært tre retninger, 

og det er Nuusaaq, Aqqusinertooq og toppen af bjergkomplekset Majoriaq. Og hvis 

Eqalummiut Tupersuai benyttede den som basislejr, rensdyrjægerne foretaget lange vandringer 

og gået på jagt efter rensdyr i Eqalummiut Sioraat området som befinder sig ved indlandsisens 

rand. På denne jagtturen rensdyrjægerne kunne været væk i flere dage og kunne godt være mere 

end en uge og undervejs sover de i klippe lyer. Der blev taget qajaq hvor den skulle bruges som 

fartøj i to store søer Eqalummiut Tasii på vej mod baglandet. Der blev også foretaget 

jagtekspeditioner fra bopladsen til Umiivik bagland. Umiaq bemandes med kun mænd, hvor de 

skal sejlede til Umiivik og derfra foretages lange vandringer på vej mod Akuliarusersuaq. 

InûsugtoK fortæller en gang jagtturen varede på to uger fra Umiivik, hvor flere rensdyrjægerne 

Fig. 12. Nassuttooq fjordens jagtområder 

Deling af det 8 store jagtområder. 
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medbragte 3 qajaq som skal bruges som broer mellem fastlandet og nunatakken 

Akuliarusersuaq. Da der var ikke rensdyr i Akuliarusersuaq, rensdyrjægerne forsætter hen mod 

fjeldryggen Kissaviat Sinarsussuat mod vest fra Akuliarusersuaq og vandrede langs Isortoq 

fjorden og nået bjergkomplekset Majoriaq som befinder sig i baglandet af Aqataaq (Ulrik 

Rosing, 1984).  

              På den samme området blev der foretaget to imponerende lange vandringer af 

rensdyrjægere og den første vandring skete i 1938 fra Aqataaq til Majoriaq, Naloraarissap 

Tasia, Tasersuattaaq og tilbage til Aqataaq. På denne vandring rensdyrjægerne fanger ikke en 

rensdyr. Den anden var skete i 1943 fra Umiivik til Akuliarusersuaq, Akuliarusiarsuk, Qissertaq 

og tilbage til Umiivik. På denne gang blev Panneq en fuldvoksen rensdyr buk var skudt i 

Akuliarusiarsuk, og var den eneste som er fanget. På disse to vandringer en kvindelig deltager 

Elisabeth Wille var med i rensdyrjagten (Privatarkiv H.C Petersen P.10.00.42). Togtet fra 

Umiivik beregner jeg den til omkring 167 km som rensdyrjægerne har vandret, og togtet fra 

Aqataaq beregner jeg den til omkring 115 km (fig. 13). 

           

 

Behandling af rensdyr 

Beskrivelsen af flåningsprocessen på rensdyret skal baseres ud fra historiske kilder, 

rensdyrjæger-informanternes fortællinger og fra min egen viden omkring flåning af rensdyr. 

Fig. 13. Østlige del af Nassuttooq fjord 

Rensdyrjægernes to imponerende lange vandringer i bunden af fjorden og kvindelig deltager Elisabeth Wille 

var med til de to vandringerne (Privatarkiv H.C Petersen 10.00.42). 
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Efter modernisering af Grønland omkring 1950’erne den første rensdyrjæger generationen 

udviklede deres behandlingsmåde af rensdyr som var nedlagt og dette betyder at omkring i 

1970’erne flåning er lidt anderledes i forhold til nutiden (Interviewundersøgelse, 2020; Hertz, 

1977: 49ff). I 70’erne eller før nedlagte rensdyret flæses med hoved på, og gevirerne bruges 

som stabiliserende elementer. Når fjernelsen af skind, indvolde og andre ting blev færdiggjorte 

skal først fjernes hovedet. Denne metode er velkendt i andre områder f.eks. fra Kangerlussuq 

og Nuuk området, hvor også benyttede gevirerne som stabiliserende elementer under flåning af 

rensdyr (Hertz, 1977: 51; Grønnow m.fl. 1983: 33).  Men rensdyrjægerne i Nassuttooq gennem 

flere generations erfaringer, deres flåningsmetode har videreudviklet den, der hvor lige efter 

nedlæggelsen der skal straks hurtigt fjernes hovedet. En af rensdyrjæger-informanten sagde og 

han synes at smagen af kødet er bedre når man fjerner hurtigt hovedet og spilde blodet lige efter 

nedlæggelsen (fig. 14) (Interviewundersøgelse, 2020). Min far har også lærte den ny metode, 

og siden vi benytter den ny 

metoden, og vi gøre på denne 

måde, lige efter fjernelsen af 

hovedet, der skal startes og 

flæse den anden side af 

rensdyret, og når den blev 

færdig der skal tørres lidt på 

omkring 5-10 minutter, og 

derefter den anden side kunne 

godt startes med at flæse og når 

den blev færdig, igen der skal 

også tørres lidt på omkring 5-10 

minutter. Den næste træk som vi 

Fig. 14. Flåning af rensdyr 

a: Rensdyrjæger i Nassuttooq Abel fra Ikerasaarsuk, der skal bemærkes at gevirerne bruges som 

stabiliserende elementer. Foto: Ole Hertz 1971 (Hertz, 1977: 49). 

b: Rensdyrjægere i Kangerlussuaq, samme flåningsmetode ligesom i Nassuttooq. Foto: Andreas Lund-

Drosvad 1923. (Grønnow m.fl. 1983: 33). 

c: Ny flåningsmetode i Nassuttooq som rensdyrjæger Frantz R. Olsen fra Aasiaat benyttede. Foto: Frantz 

R. Olsen aug. 2018. 

d: Ny flåningsmetode i Nassuttooq. Rensdyrjægeren Frantz R. Olsen bearbejder flåning af sit nedlagte 

rensdyr og holde tørring som varer omkring 5 minutter. Foto: Angutinnguaq Olsen aug. 2020. 
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foretag er, at fjerne køllen, og derefter fjernes også indvolde, så den bliver klart til at bære på 

panden.   

4. Kapitel: Arkæologi af Nassuttooq fjord 
Arkæologiske undersøgelser i Nassuttooq var påbegyndt i 1980 som for første gang, da H.C 

Petersen har været på rekognosceringsundersøgelse i bunden af fjorden til at registrere tre 

primært sommerbopladser i en del af Nassuttooq landskab på den østlige del af fjorden. 

Rekognosceringsholdet undersøgte Eqalummiut Tupersuai som var benyttet kombineret 

fangstplads af inuitiske ørred fiskere og rensdyrjægere i området. Prøveudgravningen i 

lokaliteten viser at den palæo inuitisk dorsetkulturen var på stedet, da én skraber fra kulturen 

var opsamlet (Petersen, 1980: 4). Udover Eqalummiut, der er også Aqataaq, Aattangasoq, 

Umiivik og Qerrut som var også besigtiget af rekognoscerings andet hold under undersøgelsen. 

Der er ikke rigtigt arkæologisk dokumentation af de vedkommende besigtiget lokaliteter, og på 

feltrapporten der blev kun berettet og nævnte stederne som var besigtiget (Petersen, 1980). 

         På andet gang fjorden var igen undersøgt af Sisimiut Museum i slutning af 1980’erne og 

i starten af 1990’erne. Daværende museumsleder Finn Erik Kramer var i spidsen af det 

arkæologiske rekognosceringsundersøgelser i fjorden. Flere opgangsporter til indlandet samt 

ørredfiskeri steder var registreret i Nassuttooq kystlige strækning. På denne gang der er 

materialer som godt dokumenteret med arkæologisk, og undersøgelses aktiviteter var, 

prøveudgravning, opsamling af palæo inuitiske artefakter fra overfladen, registrering af 

anlægger så som teltringer, rævefælder, depoter og grave m.m. (SIK). 

         Der er også få indberetningssager om angående observation af mulig arkæologiske 

anlægger i fjorden fra det adskillige personer, som har været i fjorden i forbindelse med 

rensdyrjagt i sommerens aktiviteter i Nassuttooq. F.eks. de tidligere museumslederne i Aasiaat, 

Sven Rask og Elisa Evaldsen havde beretninger om arkæologisk anlægs observationer i en del 

af fjorden, under deres egen personlige rejser til fjorden (SIK 604; Rask, 1990). Hvis man 

undersøger Nunatta Katersugaasivia’s fortidsmind registreringsbase Nunniffiit, kan man også 

opdage mulig arkæologiske lokaliteter som var indberettet til museerne, men har ikke nogen 

ophavsmænd i informationerne, som f.eks. Tasersuattaaq sommerbopladsen, og der står, ifølge 

efterretning er der kvadratiske ruiner med vægge samt mange rensdyrgevir er findes i stedet. 

Andre lokaliteter var også berettet, og der står i informationerne at lokaliteterne er ikke 

verificeret på arkæologisk, og dermed de burde undersøges nærmere9. 

																																																								
9 http://nunniffiit.natmus.gl/spatialmap?  
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         Disse flere arkæologiske undersøgelses samt indberetningsaktiviteter udgør midlertidige 

arkæologiske resultater i fjorden før 2020. I sommer 2020 har jeg været på rekognoscerings 

undersøgelse i Nassuttooq, og dermed på den tredje gang Nassuttooq er igen undersøgt med 

arkæologisk. Ifølge informationer som jeg havde indsamlet under interviews med flittige 

brugere af fjorden, og derfra planlagde jeg rekognosceringsundersøgelse, og hvilket lokaliteter 

bør besigtiges under rejsen. Fire sommerbopladser i fjorden besigtiger jeg, og det er 

Eqalummiut Tupersuai, Aattangasup Aasivissua, Tasersuattaap Aasivissua og Sangujaap 

Aasivia. Som inklusion registrerer jeg også Aqataaq som er opgangsport til Aattangasoq samt 

yderligere andre sommerbopladser i baglandet (Olsen, 2020b). 

             Disse arkæologiske undersøgelsesresultater og materialer i det tidligere undersøgelser 

samt fra min egen rekognosceringsundersøgelse i Nassuttooq fjorden skal jeg beskrive i dette 

kapitel, med lidt inddragelse af analyser og fortolkninger undervejs. 

 

4.1 Eqalummiut Tupersuai 
Sommerbopladsens lokalitet 

Sommerbopladsen ligger i bunden af fjorden ved en indlandsisens elv i Eqalummiut 

Tasinngortaat10. Selve sommerbopladsen ligger i toppen af en klint, og arkæologiske anlægger 

er indhegnet med busketræer i lokaliteten. Der er en sø elv i nærheden af sommerboplads, 

henholdsvis lidt nord for som er strømmer ned mod 

Tasinngortaa fra de to store søer Eqalummiut Tasii, 

Alleq og Qulleq fra baglandet. Søerne er 

hjemmesteder i vinteren for fjeldørreder, som 

forsyner hele indre del af Nassuttooq fjorden og ikke 

mindst området om sommer perioder (Petersen, 

1980: 4; Olsen, 2020b: 7-8) (fig. 15). Eqalummiut 

Tupersuai var benyttet som kombineret fangstplads 

af inuitiske ørred fiskere og rensdyrjægere i området. 

Lokaliteten var intensivt benyttet som 

ørredfangstboplads siden 1800-tallet, hvorfor der 

blev vidnesbyrdet flere gamle rygeovne i stedet. 

Røgning af ørred er en traditionel kultur blandt inuit, 

og stedet er et stort og vigtigt hjemmested for ørred, 

																																																								
10 Et sted hvor elven er blevet bredere og har dannet en dam. 

Fig. 15. Eqalummiut Tupersuai. Foto 

orientering: Nordøst. 

Sommerboplads ligger i toppen af denne 

klint. Eroderet område er et 

møddingsområde og der er findes 

dyreknogler, blandt andre fugleknogler og 

ikke mindst rensdyrknogler.  

Foto: Angutinnguaq Olsen aug. 2019. 
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og dermed der er findes utallige ørreder, som er også forsynet næsten af halvdel af fjorden om 

sommeren. Bosættelsen i området af inuitiske kulturer var selvfølgelig er i sin plads, for 

ørredfiskeri under sommerens aktiviteter i fjorden. Stedet er også benyttet af rensdyrjægerne, 

og Eqalummiut har egen rensdyr bestand i fjorden, og i baglandet kan man altid træffe rensdyr, 

og dermed Eqalummiut Tupersuai var og stadigvæk er en rensdyrjagt område (Petersen, 1980, 

5; 1984, 54-55; Olsen, 2020b: 7ff). 

 

4.1.1 Arkæologiske anlægger i området 

I Eqalummiut Tupersuai findes i overfladen telthus, teltringer og rygeovne samt uidentificeret 

arkæologiske anlægger, og i området i Tasinngortaa samt i mundingen i Paarliit findes også 

Thulegrave. Sommerbopladsens vestlige del er et stort møddingsområde, og i eroderet klint ved 

kanten til Tasinngortaa findes mange dyreknogler, blandt andre fugleknogler og ikke mindst 

rensdyrknogler i det forskellige kulturlag i mødding. Det vidste sig bopladsens vestlige del var 

brugt til at smide naturlige affald, og muligvis ødelagde værktøjer fra de inuitiske kulturer 

(Olsen, 2020b: 7ff). I 1980 rekognosceringsholdet i området har foretaget prøveudgravninger i 

bopladsen som er ledet af Emil Rosing, og der blev fundet én skraber formodentligt fra 

dorsetkulturen i en af de kulturlag fra udgravet område, desuden der blev også fundet 

fajanceskråer, glasskråer og forholdsvis mange rensdyrknogler var også udgravet. Artefaktet er 

den eneste spor indtil videre fra palæo inuitiske kulturers som var i bopladsen til at udnytte 

området ressourcer i deres tilstedeværelse i Grønland (Olsen, 2020b: 25-40; Petersen, 1980: 4). 

 

Rygeovne 

I bopladsen findes 8 rygeovne, hvor af 6 af dem er kvadratisk formet og 2 af dem er oval formet 

rygeovne, og alle sammen har røgindindgang passage til selve røgningsrum. Målene til 

anlæggene er typisk 1.80 x 4 m. og nogenlunde andre er på 2.80 x 4 m. Rygeovnene var 

konstrueret med tørv, og muligvis de var først fordybet før man forhøjes med en tørv ved 

kanterne (fig. 16 & 17) (Olsen, 2020b). Museumsinspektør i Danmark Nationalmuseet Ole 

Hertz var på bopladsen sammen med nogle af befolkning fra Ikerasaarsuk under ørredfangst 

sommer 1971 i forbindelse med etnografisk undersøgelse af befolknings levemåde og 

erhvervelse i den gang i 1970’erne (Hertz, 1977). Hertz skriver, på det tidspunkt er der 15 gamle 

rygeovne i Eqalummiut Tupersuai som er findes i overfladen, som er også kendes godt af lokale 

ørred fiskere om hvem der havde lavede dem (Hertz, 1977: 59). Dvs. i det sidste 49 år halvdelen 

af rygeovnene er gået ned til 
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tørvelaget og dermed er ikke længere synlige i nutidens overflad. Bevoksning i bopladsen er 

rigtig god og tyk, og derfor muligvis 7 af dem var blevet forsvandt fra overfladen i relativt så 

kort tid. Det vidste sig at vegetationen i området og i selve lokaliteten var voksede op hurtigt 

og derfor muligvis andre flere arkæologiske anlægger i området som skulle findes var gået ned 

til tørvelaget og forsvandt fra nutidens overflad igennem tiden. 

 

Telthus og teltringer 

På Eqalummiut Tupersuai findes i overfladen 1 telthus og 3 teltringer. Telthuset 

overfladsynlighed er ikke god, hvorfor den er næsten synker sig ned til tørvelaget. Telthuset er 

en rund formet med soverum og ved indgangspartiet er der også en køkkenniche og målene er 

3.5 x 4 m. Telthuset var bygget og konstrueret med tørv, men jeg har ikke iagttaget af mulige 

stenkonstruktion imellem forhøjningstørvene ved kanterne, og vedkommende telthuset har ikke 

noget lang indgangspassage. Ifølge bygningsformet og konstruktioner af tørv, kan man synes 

at telthuset er fra sent-kolonitidens periode (fig. 18) (Olsen, 2020b: 25).  

           Under besigtigelsen har jeg ellers en mistanke om, at der er flere telthuse i lokaliteten. 

Én mulig telthuset var meget eroderet og befinder sig ved kanten til Tasinngortaa i en lille 

skråning, på nordsiden af lokaliteten. På grund af tvivlsom registrerede jeg den ikke som 

arkæologisk anlæg. På nærheden af telthuset findes 3 teltringspladser. Teltringerne er 

Fig. 16. Eqalummiut Tupersuai.  

Rygeovn RO1 i Eqalummiut Tupersuai som er kvadratisk 

formet med en relativt kort røgindgang. Den var blevet 

konstrueret med tørv ved kanterne. Foto: Angutinnguaq 

Olsen aug. 2020. 

Fig. 17. Gamle rygeovn. 

Eqalummiut Tupersuai NKAH 2829, 

Rygeovn RO8. 

Tegningsskitse af Angutinnguaq Olsen. 
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stadigvæk benyttet af nutidens 

rensdyrjægerne i Eqalummiut 

Tupersuai og målene er 3 x 4 m, 

5.50 x 5 m og 3.40 x 4 m. (Olsen, 

2020b: 25-28).  

 

Grave 

I Eqalummiut området findes 5 

Thulegrave. De første to befinder 

sig vest for Eqalummiut 

Tupersuai i Ikaannguit, og resten 

af dem ligger i toppen af bakken i 

Paarliit ved udmundingen af 

Eqalummiut Tasinngortaat. Alle gravene var placeret med den bedste udsigt som er meget 

smukt. I Ikaannguit de har udsigt mod den store slette Saarluattaaq som er fyldt af sand og ler. 

De to var konstrueret med store fladesten, som var muligvis hentet fra Eqalummiut Qaqqaat 

med afstand ca. 200 m, på grund af i 

nærheden af gravene er der ikke 

noget fladesten. Målene til grave i 

Ikaannguit. Den første er, 2.60 x 

1.60 m. højde 80 cm. Og den anden 

er, 2.40 x 1.70 m. højde er 60 cm. 

Resten af dem befinder sig på 

toppen af bakken i Paarliit. Gravene 

var konstrueret med rullesten fra 

området. Udsigten er et stort slået ud 

mod fjorden og længere ind til 

fjorden. Muligheden er, 3 personer 

var begravet på samme tid og måske 

en familie grave, far, mor og barn, og man kan menes at gravene er kristnegrave, hvorfor der er 

en meget gammelt trækors er i stand, men tværstangen var faldet ned. Eller det kunne være én 

grav med to bi kammer ved siden af. Målene som hele er 4.50 x 3.10 m. højde 60 cm. (fig. 19) 

(Olsen, 2020b: 32-34). 

 

Fig. 19. Grave. Foto orientering: Nordvest. 

Paarliit NKAH 2828.  

Grave GR3. Foto: Angutinnguaq Olsen aug. 2020.  

Fig. 18. Telthus med køkkenniche 

Eqalummiut Tupersuai NKAH 2829, Telthus TF2. 

Tegningsskitse af Angutinnguaq Olsen. 
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Uidentificeret anlægger 

Der er tre uidentificeret arkæologiske anlægger i Eqalummiut Tupersuai som er synlige i 

overfladen. De 3 er fordybninger fra nutidens jordoverflade, og formene er varerier. Det kunne 

godt være, at ørred fiskernes møddings områder, hvorfor nogle af fiskerne i Nassuttooq lavede 

fordybninger i jorden til at lave møddingshul, og der blev smider ørred knogler og ikke mindst 

hoved ned til hullet. Eller muligheden kan være, at ørred fiskerne lavede fordybninger for at får 

tørv, som skulle bruges tørv til rygeovns konstruktion, for at fremstille en rygeovn i området. 

En af dem er faktisk kvadratisk 

fordybning og målene er 1.30 x 

1.30 m. Det kunne godt være en 

gamle rygeovn som var synkede 

sig ned til tørvelaget. Denne 

hypotese kan forstærkes med Ole 

Hertz beskrivelse af rygeovne i 

Eqalummiut Tupersuai som var i 

alt 15 i overfladen i 1971 (Hertz, 

1977: 59). Kvadratisk 

fordybningsformet muligvis er en 

røgningsrum, og målene passer 

fint når man tænker på andre 

rygeovn røgningsrums måler i 

lokaliteten (fig. 20). 

 

Mødding 

Eqalummiut Tupersuai har et stort møddingsområde, med tilsvarende godt bevaringsforhold. 

På vestlige del af bopladsen ved kanten til Tasinngortaa er et stort møddingsområde. På grund 

af placering af bopladsen i en klint, og dette medfølge at området var begyndte og eroderet sig, 

og små bunker af klinter var falder nedover.  

            Da jeg undersøgte eroderet området fandt jeg relativt mange dyreknogler som ligger i 

det forskellige kulturlag, og der er fugleknogler og ikke mindst rensdyrknogler i form af, hoved, 

gevir, kæbe, ribben, hofteskål og overarmsben (fig. 21). 

 

Fig. 20. Mulig rygeovn 

Eqalummiut Tupersuai NKAH 2829. 

Anlæg A3 [Registreret som uidentificeret]. 

Tegningsskitse af Angutinnguaq Olsen. 
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Artefakter 

Under prøveudgravninger på bopladsen 

i 1980 som var ledet af Emil Rosing og 

der blev fundet få artefakter i form af 

fajance stykker, glasstykker og sten 

redskab fra det forskellige prøve huller i 

bopladsen. Artefakter som er 

europæiske oprindelse af stykke af 

fajance er en del af dybe skål bund, og 

resten at to lille stykke skulle stammer 

fra den fragmenteret skål. To 

glasstykker var også udgravet, den enes 

gennemsigtighed er klarere i forhold til 

den anden. Ét stenredskab blev også 

fundet, som er formodentligt en skraber 

af kalcedon med brun artige farve som 

er halv gennemsigtige. Men der har været en tvivlsomme meninger omkring artefaktet, og der 

blev sat en spørgsmålstegn om den er en flintbøsse, hvorfor er flintbøsse og palæo inuitiske 

skrabere har næsten samme identiske form (Petersen, 1980: 4) (fig. 22).   

 

Del konklusion 

Eqalummiut Tupersuai er en god mulighed 

for udgravningsundersøgelse samt 

systematisk rekognosceringsundersøgelse 

i baglandet af Eqalummiut Nunaat i 

fremtid. Flere forskningsdiscipliner kan 

inddrages i undersøgelse, med vigtigst 

arkæologi, zoologi og etnografi. De 

forsvundne arkæologiske anlægger eks. 

rygeovne kan eftersøges gennem 

udgravning, og mødding kan også 

udgraves med formål for undersøgelse af 

subsistensøkonomi om hvad var menuen i 

lokaliteten. Lokaliteten er også en meget 

Fig. 21. Eqalummiut Tupersuai NKAH 2829.  

En del af eroderet møddingsområde. 

Foto: Angutinnguaq Olsen aug. 2020. 

Fig. 22. Fund artefakter. 

Eqalummiut Tupersuai NKAH 2829. 

Foto: Angutinnguaq Olsen jan. 2021. 
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spændende, hvorfor der er også spor på palæo inuitisk dorsetkulturen som var i bopladsen en 

gang under deres tilstedeværelse i Grønland. 

 

4.2 Aattangasup Aasivissua 

Sommerbopladsens lokalitet 

Aattangasup Aasivissua befinder sig i den østlige del af Nassuttuup Nunaa i baglandet af 

Aqataaq. Aqataaq er en opgangsport ved fjordens kyst til bopladsen. Der er en gammel 

rensdyrjæger sti langs til Aattangasoq fra Aqataaq som rensdyrjægerne benyttede gennem flere 

generationer, som er stadigvæk synlig i landskabet (Petersen, 1980: 3 & 12). Selve bopladsen 

var placeret på en lille højdedryg ved siden af den store Aattangasoq fjeld ved stendynger. Ud 

fra stedet får man overblik over for rensdyrvandringsruter i området, bopladsen var også 

placeret med så stort omtanke, og der blev overvejet forskellige faktorer, eks. den var placeret 

på solsiden, og på læsiden af den kolde nordvind. Der er ikke noget vand i nærheden, men 

bortset fra ca. 200 m fra bopladsen der er en lille sø som er sandsynligvis rensdyrjægerne har 

hentet vand til den (fig. 23). Aattangasup Aasivissua var og stadigvæk anset som den største 

sommerboplads i hele Nassuttooq fjorden af mange erfarne rensdyrjægere. Den tidligere 

rensdyrjæger Jørgen InûsugtoK fra Ikerasaarsuk erfarer at bopladsen er den største af alle, og 

han måler sommerbopladsens størrelse med brug af mængden af dyreknogler som er findes i 

Fig. 23. Aattangasup Aasivissua NKAH 2848. 

Til venstre: H.C. Petersens tegning, rensdyrjægernes gammel sti fra Aqataaq til Aattangasoq (små prikker) 

(Petersen, 1980: 11). Til højre: Aattangasup Aasivissua i sorte cirkel.  

Foto: Angutinnguaq Olsen aug. 2020.  

Foto orientering: Vest. 
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lokaliteten og sammenlignede til andre sommerbopladsernes størrelse (Olsen, 2020b: 10-12; 

Ulrik, Rosing, 1984). Også i interviewundersøgelser i Kommune Qeqertalik, de fleste 

rensdyrjæger-informanterne nævner også Aattangasup Aasivissua, og dermed ud fra det regnes 

at bopladsen er den mest kendte i Nassuttooq fjorden. Bopladsen ligger i en vigtige rensdyr 

migrationsrute imellem vestkysten og yngle områder ved indlandsisen.   

         Under rekognosceringen iagttagede jeg lige vest for bopladsen mange dybe rensdyr stier 

i nærheden af Aattangasup Tasia ved overgangssted. Dette viser at området er en vigtige 

vandringsrute for rensdyrene, og dermed muligvis området blev passeret konstantligt om forårs 

og efterårs vandringer. 

 

4.2.1 Arkæologiske anlægger i området 

I Aattangasup Aasivissua på overfladen findes 11 teltfundamenter, herunder 10 teltringer nogen 

af dem er recente og én telthus snarere en lille hytte, skydeskjul, depot, dobbelt ildsted og 

uidentificeret anlæg samt relativt mange rensdyrknogler over alt i området (Olsen, 2020b: 35-

49). Disse anlæg fortæller os at sommerbopladsen er en basislejr for rensdyrjægerne i baglandet 

af Aqataaq, med flere mindre bopladser i området11 (Ulrik Rosing, 1984). 

 

Teltringer og telthus 

Som bekendt i Aattangasup Aasivissua findes 10 teltringer, hvor 10 ud af 5 er recente. Ifølge 

interviewundersøgelse og én rensdyrjæger-informant fra Ikerasaarsuk fortæller mig at han 

havde set bopladsen benyttet i 1970’erne som lejr af efterkommere af den tidligere store 

rensdyrjæger Johannes 

”Qunaaq” Filemonsen fra 

Tununngasoq, og derfor en 

af de recente teltringer 

skulle stammer fra dem, 

som det sidste forbrugernes 

teltringer med deres 

moderne telter. Efter mine 

bedømmelser af teltringenes 

daterings klassifikationer, 

giver jeg teltringe TR4 og 

																																																								
11 http://nunniffiit.natmus.gl/spatialmap?  

Fig. 24. Teltringe i NKAH 2848 Aattangasup Aasivissua. 

Til venstre: Teltring TR9, som er muligvis en af de ældste teltring i 

bopladsen. 

Til højre: Teltring TR10, som er muligvis en af de næstældste teltring i 

bopladsen. Foto: Angutinnguaq Olsen aug. 2020. 
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TR9 [i.e. TR = teltring] som de ældste anlægger i bopladsen. Teltringerne har næsten helt præcis 

samme størrelse og målene er 4 x 3.40 m, og 4 x 3.20 m. Anden gruppe af teltringe er næstældste 

teltringer i bopladsen efter min mening, og det er TR5, TR6 og TR10 som er også forholdsvis 

næsten samme størrelse og målene er 2.40 x 3.30 m, 2.70 x 3.70 m og 2.30 x 3.50 m (fig. 24) 

(Olsen, 2020b: 12 & 36-43 & 45, 48). 

  

            Klassificering af teltringernes datering har baggrund med teltringernes størrelse og 

vedkommende anlægs overflades synlighed i området med sammenlignelse i forhold til andre 

teltringe. Med disse to argumenterings baggrunde, kan ikke give 100 % korrekthed med hensyn 

til datering af arkæologiske anlægger, men det er en snarere en gætte.  

         Der er en slags én telthus i Aattangasup Aasivissua, og den er oval formet uden indgang 

passage til soverummet, og derfor mener jeg at den er en små hytte som var konstrueret med 

tørv og sten og målene er 3.30 x 2.70 m. (fig. 25). Der er faktisk en rensdyrjæger-informant fra 

Danmarks Nationalmuseet etnografisk undersøgelse i Grønland i 1948 Albrekt Filemonsen fra 

Kangaatsiaq som var født i 1895 beskrevet en boligtype i indlandet sommerbopladser som 

rensdyrjægerne i Nassuttooq bruger i lejrene gennem rensdyrjagt. Teltet blevet efterladt i kysten 

og rensdyrjægerne lavede små hytte med tørv og sten som konstruktion i indlandet 

Fig. 25. Mulig små hytte. [Registreret som telthus TF1]. 

NKAH 2848 Aattangasup Aasivissua. 

Tegningsskitse af Angutinnguaq Olsen. 
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sommerboplads. Taget blev sprosse med pilegrene og rensdyrgevir og efterfølgende lukkedes 

med tørveblokker (Filemonsen, 1948). Små hytten i Aattangasup Aasivissua er en meget ideel 

boligtype som Albrekt Filemonsens beskrivelse.  

 

Depot, skydeskjul og ildsted samt uidentificeret anlæg 

Arkæologiske anlægger eks. teltringer er domineret i bopladsen. Derudover registrere jeg én 

depot, én skydeskjul, én ildssted og én uidentificeret anlæg. Depotet har rigeligt plads til 

massevis kød og målene er 2.30 x 1.30 m, og på indersiden findes der rensdyrknogler som 

tydeliggøre at anlægget er et køddepot for rensdyrjægerne i bopladsen. Stor stens ly var udnyttet 

til at lave køddepotet, og på foran placeret halvdusin af sten som kurve form til at blokere 

indgangen. Efter besigtigelsen af bopladsen i byen Aasiaat blev jeg fortalt af en rensdyrjæger 

som har kendskab til bopladsen, og han sagde der er flere kødgraver som er findes under 

stendyngerne ved bopladsen. 

       Under rekognosceringsvandring fra Aqataaq til Aattangasoq undervejs registrere jeg 

skydeskjul som befinder sig imellem to store søer, Kataasap Tasia og Aattangasup Tasia. 

Skydeskjulet var placeret ved rensdyrvandringsstier i overgangssted i nærheden af en elv. 

Anlægget er næsten synker sig ned til tørvelaget, hvor resten af konstruktionsstenene er 

stadigvæk knap synlig i overfladen, og skydeskjulet er relativt stor og var formet som kurve 

med brug af halvdusin sten, målene er 2.60 x 1.10 m (fig. 26). 

Der er også én ildsted i bopladsen. 

Ildstedet er muligvis dobbelt side, og 

den var placeret på toppen af en lille 

bakke som har hyppigt vind fra 

området. Ildstedet er sandsynligvis 

benyttet med to fladesten som 

stegepande på begge sider. Tidligere 

forbrugere af bopladsen Jørgen 

InûsugtoK fortæller når de gået til 

Aattangasoq at hans far aldrig har i 

nogensinde medtaget en gryde, og i 

stedet for bruger han ildsteder med fladesten på toppen som tilberedningsværktøj til maden 

(Ulrik Rosing, 1984).  

       Uidentificeret anlæg i bopladsen kunne være en meget eroderet gammelt depot eller 

mødding. Hvis det skulle være et depot, den er meget tvivlsom, fordi vegetation af tørv og græs 

Fig. 26. Skydeskjul i Tasiisa Akorna. 

NKAH 2848 Aattangasup Aasivissua. 

Tegningsskitse af Angutinnguaq Olsen. 
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i anlægget gør det til tvivlsom om den er et depot. Derfor mener jeg at den er mere sandsynlig 

rensdyrjægernes mødding. 

 

Del konklusion 

Aattangasup Aasivissua er måske den største sommerboplads i Nassuttooq, men i fremtiden 

med mere viden om fjorden og dens sommerbopladser vi får se om den er den største. Men det 

er klart nok at den er en stor basislejr i baglandet af Aqataaq med flere bopladser i området. Der 

er ellers findes store mængder af rensdyrgevir i bopladsen med mange meters lange som det 

var brugt til at tørre rensdyrkødet med at hænge dem til gevirerne, men uheldigvis de var taget 

og transporteret til byens fabrikker i 1990’erne af efterkommere af bopladsens forbrugere som 

de skulle sælge dem (Interviewundersøgelse, 2020).  

         Det er svært at udpege et muligt møddingsområde i Aattangasup Aasivissua, men 

nærheden af teltringerne og telthuset er fuld af busketræer som er sandsynligvis vokset op på 

grund af mødding af organiske materialer i området. Aattangasup Aasivissua er meget 

spændende, og den bør undersøges nærmere i fremtid med arkæologisk rekognoscering for at 

undersøge jagtsystemet og hvordan rensdyrjægerne fra bopladsen udnyttede landskabet og 

rensdyrenes stor migrationsrute fra vestkysten til nærheden af indlandsisen som er 

kælvningsområde for rensdyret i Nassuttuup Nunaa. 

 

4.3 Sannerut og Tasersuattaap Aasivissua 

Sommerbopladsernes lokaliteter 

Sannerut befinder sig i østlige del af Nassuttooq fjorden ved kysten i Kuup Akua. Sannerut har 

et lille bassin og i høj vandet kan man sejler ind til det. Sannerut er en opgangsport til 

Tasersuattaap Aasivissua i baglandet, og ikke mindst til andre sommerbopladser (Ulrik Rosing, 

1984). I Sannerut drivet ørredfangst af inuitiske ørredfiskere, og der er findes rygeovne i 

bopladsen, og i baglandet i Tasersuattaap Aasivissua der blev drivet rensdyrjagt af inuitiske 

rensdyrjægere. Tasersuattaap Aasivissua befinder sig i baglandet af Sannerut ved nordøstlige 

del af søen Tasersuattaaq. I den gamle topografisk landkort af Grønland fra 1950’erne, søen 

blev navngivet som Naloraariaq, hvilket er ikke korrekt (SIK 669; Interviewundersøgelser, 

2018; 2020). Tasersuattaap Aasivissua befinder sig i en del af den store dal systemet som er 

orienteret vest og øst, og den er ca. 55.5 km lange fra Qarliinnguit i Nassuttooq til Immajuittoq 

killeq i Isortoq. Dalen er næsten formet som lige, og dalen er en vigtige migrationsrute for 

rensdyret fra indland til vestkysten, og følgende mange rensdyr passere Tasersuattaap 
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Aasivissua om forårs og efterårs vandringer. Under rekognosceringsvandring i området 

iagttagede jeg mange rensdyrvandringsstier lige øst for bopladsen, som er 1 meters dybe, som 

sandsynligvis var blevet så fordybet på grund af konstantligt brugt af rensdyrene gennem tiden. 

 

4.3.1 Arkæologiske anlægger 

Sannerut 

I Sannerut findes arkæologiske anlægger af teltringe og rygeovne. Teltringerne befinder sig i 

elvens østside nord for indsø som også kan kaldes et lille bassin. Nogen af teltringerne er 

recente, mens andre er også ældre samt adskillige rygeovne (SIK: 669). 

 

Tasersuattaap Aasivissua 

I Tasersuattaap Aasivissua findes i overfladen 4 telthuse. I feltrapporten som jeg har skrevet 

sagde jeg at der er 7 teltfundamenter herunder 3 teltringer og 4 telthuse (Olsen, 2020b: 50-56). 

Efter gennemgå af en lille video som jeg har foretaget af Tasersuattaap Aasivissua bemærkede 

jeg én telthus som jeg havde ellers registrere den som to adskilte teltringe. På tilfældigvis 

fangede jeg med en helt anden speciale vinkel fra videoen og nu afgjorte jeg at anlægget er et 

telthus med køkkenniche som har direkte adgang til soverummet. Der er også fejltagelser 

omkring registreret 3 telthuse TF2, TF3 og TF4. Det vidste sig at det var en fejlbedømt fra min 

side, og det skulle blive til 1 telthus. Desuden registreret 1 teltring TR1 var også fejlbedømt, og 

det vidste sig at den er et relativt lille telthus som er cirkel formet med sovebrikse, dog uden en 

lang indgangspassage. 4 telthuse er tilsvarende godt bevaret og næsten var uændret. Den fjerde 

telthuset en del af konstruktion var lidt eroderet, hvorfor kan man se at det fleste af 

konstruktions stenene var falder ned over mod indre del af anlægget.  

         I bopladsen findes også relativt mange rensdyr gevir som er findes i overfladen i nærheden 

af en af det telthusene. Jørgen InûsugtoK fra Ikerasaarsuk fortæller da han bruger bopladsen 

igennem sine unge og voksne alder i 1930’erne er der rigtigt mange rensdyr gevir i bopladsen 

med mange meters lange afstande som er tørringsstativer for rensdyrkødet som rensdyrjægerne 

har oprejste dem med deres nedlagte rensdyrs gevir gennem tiden (Ulrik Rosing, 1984).  

         Da jeg besigtiger bopladsen august 2020, alle gevirerne var blevet kollapset og det fleste 

af dem var allerede synkede sig ned til tørvelaget og forsvinder fra overfladen. Rundt omkring 

af bopladsen er et stort møddingsområde som har en god bevaringsforholde, og dermed 

organiske materialer af rensdyrknogler i mødding har rigtigt godt bevaret. 

        Da jeg undersøgte lidt eroderet telthusets indgangs foran som har revne fordybninger i 

jorden (frostrevnerne) og imellem dem i topsoilet lige under overfladen så jeg rigtigt mange 
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rensdyrknogler i form af gevirer, ribben, ben, underbensknogler, hoved, overarmsben og en del 

af rygsøjler. 

 

Telthuse 

Telthuse i bopladsen er domineret hvor i alt er 4 telthuse. Der er tre forskellige typer af telthuse. 

1. Telthus uden indgangspassage med 

køkkenniche og soverum samt sovebriks. 2. 

Telthus med relativt kort indgangspassage 

med soverum og køkkennichen som ligger 

på hver sin side samt sovebrikser. 3. 

Rektangulære og cirkel formet telthuse 

uden indgangspassage med sovebrikser. 

Telthus TF1 er rektangulær form som var 

fordybet ned til jorden og var konstrueret 

med tørv og forholdsvis med mange af sten. 

Huset har en relativ stort sovebriks og 

telthuset har ikke en lang indgangspassage, 

men der er en lille åbning som er indgangen 

Fig. 28. Telthus i Tasersuattaap Aasivissua NKAH 2851. 

Telthus i et fundament med to soverum og køkkenniche [fejlbedømt i feltrapporten, ellers registreret som 

3 adskilte telthuse (TF2, TF 3 og TF4)]. 

Tegningsskitse af Angutinnguaq Olsen. 

Fig. 27. Rund formet telthus med sovebriks 

[fejlbedømt i feltrapport, ellers registreret som 

teltring TR1] NKAH 2851 Tasersuattaap 

Aasivissua. Foto: Angutinnguaq Olsen aug. 2020. 
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til opholdsrummet, og målene er 2.40 x 2.90 m. Næste telthus [fejlbedømt i feltrapport og 

registreret som teltring TR1] er en rund formet som var konstrueret med tørv som vægge samt 

af få sten og den har en sovebriks på den ene af væggen side og den har ikke lang 

indgangspassage, men der er en lille åbning som er indgangen til opholdsrummet, og målene er 

2 x 2 m (fig. 27). Den tredje telthus [fejlbedømt i feltrapport, registreret som 3 adskilte telthuse] 

har en kort indgangspassage som er vinkelret på huset længdeakse. Køkkenniche og to soverum 

ligger på hver sin side af indgangen. Køkkennichens anlægsområde var konstrueret med flere 

af sten med lidt inddragelse af tørv, og to soverums er kvadratiske fordybninger som var 

konstrueret med flere af tørv og væggene var belagte med store og lange fladesten og har 4 

meters længde til vinkelret side. På midten af de to soverums er der en tørvevæg som er en 

adskillelse på begge to rums. Begge to soverum har sovebriks (fig. 28). Den fire telthus er en 

relativt lille anlæg med soverum og køkkenniche som var konstrueret med sten og tørv som 

vægge, hvor også indgangen befinder sig ved nichen. Soverum er en halvcirkel formet med evt. 

sovebriks og nichen er en cirkel formet som har mere sten konstruktioner i forhold til 

soverummet område. Huset har ikke noget lang indgangspassage, og soverummet har direkte 

adgang til nichen (Olsen, 2020b: 50-56). 

 

Mødding 

Tasersuattaap Aasivissua har et stort møddingsområde rundt omkring hele bopladsen som har 

rigtigt godt bevaringsforhold, men en del af området har dannet en fordybning af frostrevner 

som gør til ulempe på kulturlagmæssige i jordunderfladen i mødding. På telthuset [TF2, 3 og 

4] indgangs foran imellem frostrevnerne lige under jordoverfladen på topsoilet organiske 

materialer af rensdyrknogler er ret tydeligt som er også forholdsvis mange som er også godt 

bevaret. Rensdyrknoglerne er, gevirer, ribben, ben, underbensknogler, hoved, overarmsben og 

del af rygsøjler. Uden tvivl der må være flere mange dyreknogler i nedre dele af kulturlagene 

(Olsen, 2020b: 14). 

 

Artefakter fra Sannerut 

Palæo inuitisk dorsetkulturen var benyttede bopladsen under deres tilstedeværelse i Grønland. 

Dette bliver beviset med opsamling af stenredskaber i form af killiaq, bjergkrystaller, kvartsit, 

og kalcedon. Opsamlede artefakter er fra overfladen i nærheden af teltpladserne og ved 

vandkanten i Sannerut. Der er 2 pseudostikler af killiaq, den anden er fragmenteret, 

fragmenteret kvartsits redskab med brugsspor, mikroflække af bjergkrystal og fragmenteret 
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mikroflække af killiaq, desuden der blev 

også opsamlet afslagene fra killiaq, 

bjergkrystal og kalcedon (fig. 29) (SIK, 

669). 

 

Del konklusion 

Tasersuattaap Aasivissua er en basislejr for 

rensdyrjægerne i baglandet af Sannerut. 

Bopladsen med sine bevarede telthuse og 

mødding gør et attraktiv for 

forskningsmulighed med arkæologisk og 

zoo-arkæologisk undersøgelse i fremtiden. 

På denne sommerbopladsens opgangsport i 

Sannerut der er også spor på palæo inuitisk 

Dorsetkulturen som gøre mere spændende for nærmere undersøgelse af Sannerut området samt 

bagland med arkæologisk udgravning og rekognoscering. I interviewundersøgelse der blev 

også berettet store vardesystemer er findes sydøst for bopladsen på toppen af den store fjeldryg 

Ilivillip Sinarsussua og en af de vardes højde skulle være 2 meters højde. Jagtsystemet på 

bopladsens område er et spændende for nærmere undersøgelse, om hvordan var det egentligt 

foregået jagten fra basislejren, hvorfor er området er en vigtig migrationsrute for rensdyret i 

forårs og efterårstid. 

 

4.4 Seersinnilik og Sangujaap Aasivia 

Seersinnilik er en opgangsport til baglandets sommerbopladser og befinder sig i den centrale 

Nassuttooq fjord. Inuitiske rensdyrjægerne bæret deres umiaq i før tiden og efter modernisering 

af Grønland deres små joller over fra Seersinnilik til Meqqoqanngip Tasersua med ca. 5 km 

lange afstand (Interviewundersøgelser, 2018; 2020). Sejlads med umiaq i søen mod sydover er 

en nemt transport rute til et stort jagtområde i baglandet af Seersinnilik. Der er 5 basislejrer, 

Nerriviup Aasivia, Sangujaap Aasivia, Saanertuup Aasivia, Immajuittup Aasivia og Qaqqaliap 

Aasivia som rensdyrjægerne benyttede under jagten på rensdyret i den såkaldte typografisk 

smalle passage. 3 store søer, Meqqoqanngip Tasersua, Sangujaap Tasia og Saanertuup Tasia 

udgjorte en topografisk smalle passage mellem Isortoq fjord og Nassuttooq fjord, som giver en 

Fig. 29. NKAH 3014 Sannerut: Pseudostikkel og 

afslagene. 

Til venstre: Pseudostikkel af killiaq fra dorset tid. 

Til højre: Afslagene af killiaq, kalcedon og 

bjergkrystal. Øverste til højre er en fragmenteret 

mikroflække af bjergkrystal.    
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fordel for inuitiske rensdyrjægere i området på jagten af rensdyr (Olsen, 2020b: 14ff; 

Interviewundersøgelser, 2018; 2020).  

          Den eneste besigtiget boplads er Sangujaap Aasivia og den er jeg dokumenteret 

arkæologisk. Nerriviup Aasivia og Immajuittup Aasivia blev berettet for mig under 

interviewundersøgelser af to rensdyrjæger informanter. Saanertuup Aasivia og Qaqqaliap 

Aasivia har jeg fået fra H.C Petersen og J.A.D Jensens beretninger. Qaqqaliap Aasivia og 

Immajuittup Aasivia jeg har prøvet at verificeret dem via satellitbilleder med brug af Google 

Earth programmet (Olsen, 2020b: 14ff; Interviewundersøgelser, 2018, 2020; SIK, 604; Jensen, 

1879: 126). 

 

4.4.1 Arkæologiske anlægger 

Seersinnilik 

Arkæologiske anlægger i Seersinnilik er, rævefælder, teltringer, thulegrav, køddepot, rygeovne 

og varde. Der er 17 rævefælde, 13 teltringe, 1 thulegrav,	1 køddepot, 3 rygeovne og 1 varde. 6 

ud af 13 teltringe er recente hvor 7 er gamle anlæg (SIK, 604). Dette viser at lokaliteten er en 

stor opgangsport boplads af inuitiske rensdyrjægere på den centrale Nassuttuup Nunaa, før de 

videre til baglandet sommerbopladser, som er nået frem til dem gennem sejlads med umiaq i 

Meqqoqanngip Tasersua. 

 

Sangujaap Aasivia 

Sangujaap Aasivia befinder sig på en stor bakke i en del af den store slette i området og på 

bopladsens overfladen findes 4 teltringe, hvor én er dobbelt, 3 skydeskjuler, 4 køddepoter, 

naturlige vardesystemer på 370 m lange og 1 cirkel formet af sten som er muligvis børnenes 

legeplads (Olsen, 2020: 57-69). Ifølge beretning fra daværende museumsleder i Aasiaat Elisa 

Evaldsen der skulle være skydeskjulesystemer i Sangujaaq området, henholdsvis nord for 

Sangujaap Aasivia, og ifølge hende anlæggene fra Sangujaaq området er minder meget om 

vardesystemer fra Aasivissuit (SIK, 604). Under rekognosceringsvandring august 2020 

registrerede jeg 1 skydeskjul på omtalte sted, som ligger på toppen af en lille bakke, og der fra 

havde jeg ellers mistanke om, der skulle være flere af dem langs mod Sangujaap Tasia, hvorfor 

havde jeg iagttagede flere lille bakker som har stenkonstruktion på toppen langs mod søen 

ligesom registreret skydeskjulet. På grund af prioriteringer på rekognosceringsformål med at 

registrering af sommerbopladser samt mangel på tid undersøgte jeg ikke nærmere de mulige 

jagtsystemer i området. 
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Teltringer 

Teltringer i bopladsen er findes, men i modsætning der er ikke noget telthus lokaliteten. Alle 

teltringerne er gamle anlæg, og sandsynligvis de var benyttet sidste gang før 1950. På disse 

vedkommende teltringer en af konstruktions 

stenene var sunket til tørvelaget, mens det 

fleste af resten er knap synlige i overfladen 

(fig. 30).  

        Målene til anlæggene er, TR1 3.40 x 

3.30 m, TR2 3.20 x 3.60 m, TR3 6 x 3.30 m 

og TR4 2.80 x 3.40 m. Alle teltringenes 

størrelser er tilsvarende samme, mens den 

sidste er lidt smallere i forhold til andre 

(Olsen, 2020b: 57-64). Næst ældste teltringer 

fra Aattangasup Aasivissua og teltringer fra 

Sangujaap Aasivia er stort set samme 

størrelser, og dette kan betyde at teltringerne fra de to lokaliteter kunne have været og benyttet 

på samme periode med hensyn til brug af anlægger samt samme type af telt. 

 

Depoter 

Som bekendt Sangujaap Aasivia befinder sig på en bakke, og på toppen i den østlige del af 

bopladsen findes 4 køddepoter på en kølig og i hyppigt vind i området. Depoterne var placeret 

på en klippefladet grund og de var konstrueret med sten og fladesten, som både oval og cirkel 

formet. Der kan bemærkes at anlægger er gamle, hvorfor er både små massetørv, græs og små 

revlinger var vokset op imellem depoterne (Olsen, 2020b: 58-68). 

 

Vardesystemer, skydeskjuler og legeplads anlæg. 

Øst for Sangujaap Aasivia findes lange rækker af store sten, som var muligvis benyttet som 

naturlige vardesystemer af inuitiske rensdyrjægere til at navigere rensdyret med at drive den til 

et ønsket sted, og jagtsystemer er 370 m lange. Ved siden af de nogle store sten, lå der sten med 

størrelse ca. menneskehoved, som sandsynligvis placeres på toppen af større stenet under 

benyttelsen af vardesystemer for at strække en lang rem imellem store stenene under jagten på 

rensdyret (Olsen, 2020b: 69). Under interviewundersøgelse blev jeg også fortalt af en 

rensdyrjæger-informant at der er findes rækker af skydeskjuler samt kollapsede varder i en 

moræne højderyg på en ca. 2.5 km lange strækning fra Sangujaap Tasia mod øst til 

Fig. 30. Sangujaap Aasivia. 

Teltring TR1. 

Foto: Angutinnguaq Olsen aug. 2020. 
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Inussulissuup Tasia. Informationen blev også forstærket af en daværende museumsleder Elisa 

Evaldsen i Aasiaat med hendes beretning om observationer af skyderskjuler på denne omtalte 

moræne højderyg. Evaldsen beskrevet præcist ligesom rensdyrjæger-informantens beskrivelse 

af området (Interviewundersøgelse, 2020; SIK 604). Under min rekognosceringsvandring på 

omtalte området fandt jeg tilfældigvis en skydeskjul og registrere den. Jeg er også iagttager 

flere mulige skydeskjuler samt varder på den moræne højderyg, men uden at undersøge 

nærmere af området gik jeg videre mod Sangujaap Aasivia, på grund af manglende tid (fig. 31) 

(Olsen, 2020b: 15 & 57). 

             På enden af de naturlige vardesystemer i nærheden af Sangujaap Aasivia på toppen af 

bakken ligger et stor skydeskjul SK3 som er kurve formet og målene er 3.90 x 2 m og den er 

meget gammelt anlæg, hvor af konstruktions stenene er knap synlige i overfladen. Store 

skydeskjulet var muligvis bemandes af 3 rensdyrjæger bueskytterne, og jægerne har rigtig godt 

overblik over for vardesystemer samt til hele stor slette i området mod Inussulissuup Tasia. 

 Fra den vedkommende skydeskjul med ca. 10 meters afstand mod lidt sydvest er der en anden 

skydeskjul. To store sten som er placeret side til side, og disse var udnyttet til at lave en til en 

skydeskjul, med at lukke gab imellem dem med at sætte stenene som en mur (fig. 32). Den har 

Fig. 31. Sangujaaq området. 

Rækker af skydeskjuler samt kollapsede varder skulle findes i rød linjen. Registreret skydeskjul SK1 kan også 

ses som befinder sig på en del af den moræne højderyg samt flere mulig skydeskjuler i området (Olsen, 2020b: 

57; SIK, 604). Desuden kan ses også naturlige vardesystemer lige øst for Sangujaap Aasivia. 
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overblik over for begge sider af en lille bakke 

ved enden af de naturlige vardesystemer 

(Olsen, 2020b: 65). 

        Ved teltring TR3 i bopladsen findes på 

en klippeflade cirkel formet som var 

konstrueret med stenene. På indersiden af 

anlægget der blev voksede tørvemasse og 

målene er 0.8 x 1.10 m (Olsen, 2020b: 61f). 

Under rekognosceringsundersøgelser den 

havde jeg registreret som et lille depot, men 

den er snarere en børnenes legeplads anlæg. 

 

Artefakter 

I Seersinnilik boplads der har været indsamlet nogenlunde mange artefakter fra palæo-inuitisk 

tid. Prøveudgravning i lokaliteten i 1991 var ledet af daværende Sisimiut museumsleder Finn 

Kramer og der blev samlet sten varianter af kalcedon, bjergkrystal, rød okker, kvartsit og killiaq 

som er i form af mikroflækker og ende skraber samt afslagene. Daværende museumsleder i 

Aasiaat Elisa Evaldsen har også samlede artefakter i 

Seersinnilik. Men der er ikke noget information om hvordan 

egentlige artefakterne blev samlet af Evaldsen. Men der blev 

samlet killiaq, bjergkrystal, agat, kvartsit og hvalknogle i 

form af pilespids, mikroflækker, ende skrabere, afslagene og 

ørredfangst redskab blev der også fundet i lokaliteten. Disse 

fund indikerer på 99% sikkert at palæo-inuitisk 

dorsetkulturen var på bopladsen under deres tilstedeværelse i 

Grønland (fig. 33) (SIK, 604; Kramer, 1996: 56). 

 

Del konklusion 

Seersinnilik er en opgangsport til baglandet 

sommerbopladser, eks. til Sangujaap Aasivia samt til andre 

yderligere sommerbopladser i området. Der er spor på 

dorsetkulturen i Seersinnilik og ikke mindst Thulekulturen. I 

Sangujaap Aasivia findes gamle teltringer som tydeligørt at 

Thulekulturen var på bopladsen samt ´moderne´ inuit i 

Fig. 32. Sangujaap Aasivia. 

Skydeskjul SK2.  

Foto: Angutinnguaq Olsen aug. 2020. 

Fig. 33. Fund fra Seersinnilik. 

Til venstre på toppen det er en 

ende skraber af kalcedon fra 

Dorsetkulturen. Lige under den 

mikroflække af bjergkrystal. 

Resten er afslag af killiaq, kvartsit 

og kalcedon (SIK, 604; Kramer, 

1996: 56). 
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kolonitiden. Sangujaaq området er et meget interessant område for nærmere undersøgelse med 

arkæologisk rekognoscering. I forbindelse med rekognoscering bør undersøges den moræne 

højderyg for at verificere med arkæologisk de mulige og lange jagtsystemer i den spændende 

Sangujaaq område. 

 

4.5 Andre arkæologiske lokaliteter 
Ud over registreret arkæologiske sommerbopladser samt deres opgangsporter der er flere 

arkæologiske lokaliteter i Nassuttooq kystlige strækning som var registeret under 

rekognosceringsundersøgelser i 1990’erne. På disse undersøgelser var der også fundet palæo-

inuitiske stenredskaber i det forskellige lokaliteter (SIK; Kramer, 1996: 42 & 56). Følgende 

arkæologiske lokaliteter skal beskrives, men meget overfladisk, på grund af sparsomme 

materialer. Lokaliteterne er Naajaalik, Nassuttuutaa, Eqalungaarsuit, Tiggaat, Qeqertaarsuk og 

Tasiusaq. 

 

4.5.1 Naajaalik 

Naajaalik er en opgangsport til baglandet jagtområder, som er også ørredfiskeri boplads i det 

seneste 100 år (Ulrik Rosing, 1984; 

Interviewundersøgelser, 2018; 2020; SIK, 734).     

Rekognosceringsholdet bl.a. med Finn Kramer fra 

Sisimiut Museum i 1990’erne var i stedet og 

registreret 16 teltringer herunder 1 ældre teltring, 4 

rævefælder, 5 rygeovne og 4 grave. Desuden blev der 

også samlet, fragmenteret fajanceskråer, blykugle, 

glasperler ved gennemboring ved vandkanten i den 

gamle tørv fra 1800-tallet og sten afslagene af 

kalcedon og killiaq fra palæo-inuitisk dorsetkulturen 

lige under vandkanten i resten af den vedkommende 

tørv lag i stranden. Rekognosceringsholdet erfarer 

også at der er findes opløste rensdyrknogler overalt i 

stranden ind imellem flade stenene, som er muligvis 

fra mødding i dorsetkulturens tid. På grund af 

voldsomt hav op hævning medfølger næsten alt fra 

dorset tid blevet eroderet og hårdt ramt, bortset fra 

Fig. 34. Artefakter fra Naajaalik 

Fund artefakter lige under højvandskant i 

stranden. Fajanceskråer fra 1800-tallet og 

afslagene af killiaq og kalcedon fra palæo-

inuitisk dorsetkulturen. 

Foto: Angutinnguaq Olsen juni 2020. 
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sten afslagene. Men Kramer diskuter at dorset bosættelser i Najaalik burdes ligges lidt højere 

end vandkanten, og fund afslagene havnet på et eller anden måde til mødding fra dorset tid, 

som nu henholdsvis ligger under vandkanten (fig. 34) (SIK, 734). 

 

4.5.2 Nassuttuutaa 

Nassuttuutaa er en opgangsport til Nassuttuutaata Tasia samt bagland. Jørgen InûsugtoK fra 

Ikerasaarsuk fortæller at der er findes to sommerbopladser i Nassuttuutaata Tasia, henholdsvis 

på østlige og vestlige del af søen (Ulrik Rosing, 1984). De to nævnte bopladser var ikke i 

nogensinde besigtiget af arkæologer og dermed de var heller ikke dokumenteret arkæologisk. I 

søen der var drivet ørredfangst, og ikke mindst rensdyrjagt i baglandet (SIK, 732). 

        Rekognosceringshold fra Sisimiut Museum i 1990’erne var i stedet og registreret 5 

teltringer, herunder 1 ældre teltring og resten er recente, 2 rygeovne, 6 grave herunder 1 kristne 

grav, 1 køddepot og 1 jagtsenge. Holdet erfarer også at der er findes masser af nye teltringer i 

bopladsen. Desuden blev der også fundet et knivsspids af kvartsit som er sandsynligvis fra 

palæo-inuitisk dorsetkulturen ned ved stranden i vandkanten, og bevoksning i stedet er tyk og 

frodig, som er vanskeliggjorte rekognosceringsspottet muligheder efter kulturhistoriske 

fortidsminder i bopladsen (fig. 35) (ibid). 

 	 

Fig. 35. Nassuttuutaa. 

Planoversigt over Nassuttuutaa boplads (ibid). Desuden kan ses også knivspids af kvartsit samt hvor den 

blev fundet (Foto: Angutinnguaq Olsen juni. 2020). 
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4.5.3 Eqalungaarsuit 

Eqalungaarsuit er en ørredfiskeri boplads, men ifølge interviewundersøgelser som jeg har 

foretaget og informanterne berettet at rensdyrjægerne benyttede også Eqalungaarsuit som en 

opgangsport til baglandet. Arkæologisk rekognosceringshold fra 1990’erne har været i 

bopladsen, og registreret 13 teltringer, 5 rygeovne herunder 1 dobbelt og 2 kristne grave samt 

tørringsstativer som var fremstillet af træer. Desuden blev der også fundet blykugle i nærheden 

af de to kristne grave (SIK, 730; Interviewundersøgelser, 2018; 2020).  

 

4.5.4 Tiggaat 

Tiggaat er den første stoppested i sent forårs opholdssted i 

Nassuttooq	i forbindelse med jagt efter sæler og rensdyr før 

1927, og i det seneste 40-50 år den er også en foretrukne 

rensdyrjagt lejr af rigtig mange rensdyrjægere fra Disko 

Bugten (Ulrik, Rosing, 1984; Alaufesen, 1979: 18f; 

Interviewundersøgelser, 2018; 2020). Arkæologisk 

rekognosceringshold fra Sisimiut i 1990’erne var på stedet 

og registreret 27 teltringer herunder 20 er nyere og recente. 

Derudover blev der også registreret to kvadratiske telthuse 

med indgangspassage og sovebrikse, 2 kødgrave og 5 

rævefælder. Desuden blev der også samlet palæo-inuitisk 

dorsetkulturens stenredskaber samt afslag i overfladen i 

form af fragmenteret mikroflækker af bjergkrystal og 

kalcedon (fig. 36) (SIK, 591). 

  			

4.5.5 Qeqertaarsuk 

Rekognosceringshold fra Sisimiut i 1990’erne var i stedet, og der blev registreret teltringer og 

grave. Der blev også samlet stenredskaber under prøveudgravning og der er også samlet rigtig 

mange afslag i overfladen i bopladsen, og nogle af fundende indikerer at der er spor på 

Saqqaqkulturen. Stenredskaberne er: Mikroflækker af killiaq, kalcedon, bjergkrystal og kvarts 

med farve af grøn/brun, stikler af killiaq, harpunspids af killiaq	og	pilespidser af killiaq (fig. 

37) (SIK, 590). 

 

Fig. 36. Artefakter fra Tiggaat. 

Stedredskaber samt afslag i form af 

bjergkrystal, kalcedon og killiaq 

(ibid) (Foto: AO. juni 2020). 
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4.5.6 Tasiusaq 

Tasiusaq er en formidabelt stor Saqqaqkulturens boplads som befinder sig i Nassuttooq fjordens 

udmundingen. Rekognosceringsholdet fra Sisimiut Museum var i bopladsen i 1991 da de 

besigtiget og opmåle bopladsen. 

Daværende museumsleder i Sisimiut 

Finn Kramer erfarer at bopladsen er hører 

hjemme i den ældre del af 

Saqqaqkulturen i Grønland. Dette har han 

argumentere ved fund af Saqqaqkulturens 

stenredskabs former. Ifølge Kramer i 

lokaliteten er der 5 fantastiske ruiner med 

stensatte strukturer som er en del af 

Saqqaqkulturens teltboligernes 

konstruktion, og der er findes massevis af 

stenredskaber samt afslag i bopladsen og 

der er ikke andre kulturer repræsenteret i 

lokaliteten. Der er også stensatte 

kødgravslignede strukturer med 

rullestensleje i den øverste plateauet i 

lokaliteten. Lokaliteten er uberørt siden 

efterlagt af Saqqaqkulturens folk, bortset 

fra rekognosceringsholdet tilstedeværelse 

samt nogle enkelte jægere muligvis om 

vinteren ifølge Kramer. Bopladsen er 

utroligt meget sårbar, fordi den er meget 

udsat for vind erosion da den er befinder 

sig på toppen af bakken, og dette kan ses 

Fig. 37. Fund fra Qeqertaarsuk. 

Top fra venstre: 1. Fragmenteret harpunspids af killiaq. 

2. Trekantet sten med tvær æg af killiaq. 3. 

Fragmenteret pilespids af killiaq. 

Bund fra venstre: 1. Mikroflækker af killiaq og kvarts 

(top helt til højre). 2. Stikler af killiaq 

Foto: Angutinnguaq Olsen juni 2020. 

 

Fig. 38. Fund fra Tasiusaq. 

Top fra venstre: 1. Stikkel af killiaq. 2. 

Harpunspids af killiaq. 3. Kanthugget spids af 

killiaq. 

Bund fra venstre: 1. Afslagene af killiaq. 2. 

Basis af asymmetrisk spids af killiaq. 

Foto: Angutinnguaq Olsen juni 2020. 
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med vindafblæst hævet strandterrasse uden eller med pletvis bevoksning i mellem 11-19 m fra 

over havet. Da den er fænomenalt fund af Saqqaq boplads, og dermed rekognosceringsholdet 

har ikke foretaget ødeliggende aktiviteter i form af prøveudgravninger i lokaliteten og de har 

kun medtaget få redskaber samt afslag fra overfladen (fig. 38) (SIK, 752). 

 

Del konklusion af afsnittet 4.5 ”Andre arkæologiske lokaliteter” 

Der har været godt og værdifulde registreringer af opgangsporter til baglandet jagtområder 

langs Nassuttooq kystlige strækning af Sisimiut Museums rekognosceringsundersøgelser i 

1990’erne. Desuden blev der også fundet adskillige palæo-inuitiske stenredskaber i det 

forskellige lokaliteter i fjorden. Disse registreringer giver en god overblik over for fremtidige 

rekognosceringsmuligheder samt forskningsmæssige muligheder på disse opgangsporternes 

lokaliteter og baglande eks. sommerbopladser samt jagtområder. Undersøgelserne viser at 

palæo-inuitiske kulturers tilstedeværelse i Nassuttooq har også fundet sted i det forhistoriske 

tider. Disse fund påpeger at palæo-inuit også havde udnyttet fjordens ressourcer og muligvis 

rensdyr og ørred under sommerens aktiviteter i Nassuttooq. Men de to sidste lokaliteter er 

snarere vinterbopladser af palæo-inuitiske kulturer ved fjordens udmundingen i nærheden af 

åbenhavsområdet. Men fund af pilespids fra en af dem to lokaliteter sandsynliggjorte at 

Saqqaqkulturen har også gået på jagt efter rensdyr i Nassuttooq landskab.  

    

 

4.6 Google Earth arkæologi 

Google Earth er et computerprogram som kan bruges i internet, som app i smartphones og i 

computeren. I programmet bliver præsenteret satellitbilleder og luftfotos af alle egne af jorden 

som virtuelt, desuden billederne kan også omdannes fra 2D til 3D. 

           Satellit og luftfotos billederne i programmet er meget brugbar hvis man vil lokalisere 

inuit sommerbopladser i indlandet. Nogen af bopladserne er ret tydeligt i billederne, mens andre 

er ikke, så derfor skal man ikke altid stoles på programmet satellit og luftfotos hvis man vil 

registrere arkæologiske anlægger. Dog billederne og spottet mulig bopladser samt mulig 

arkæologiske anlægger kan give fremtidige arkæologiske rekognosceringsplaner i det 

arkæologisk ukendt landskab. 

         I 1879 der har været bearbejdelse af kortlægtning af vestkyst mellem Sisimiut og Aasiaat. 

På den tidspunkt premierløjtnant J.A.D. Jensen har ledet ekspeditionen, og imellem Sisimiut 

og Aasiaat dybe fjorde blev også undersøgt, inkludere Nassuttooq fjord (Jensen, 1879: 113-
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126). Ekspeditionsmandskab under ophold i den nordlige del af Isortoq fjord ved Umiivik på 

en del af Nassuttuup Nunaa har taget vandring mod indland gennem store dal, og J.A.D. Jensen 

har observeret arkæologiske anlægger som har forbindelse til rensdyrjagt at gøre i området. 

Jensen berettede at der er mange jagtsenge og skydeskjuler på den omtalte dalens slette og 

ifølge ham der er overalt. På længere inde med en dagrejse med vandring fra Umiivik ligger 

Qaqqaliaq sommerboplads. I bopladsen lår der hundredvis rensdyrgevir som er dyngede oven 

på hinanden, og observationen gjorte Jensen forbløffet og forskrækket over for vidnesbyrdet 

(Jensen, 1879: 126). 

         Beretningen gør mig nysgerrigt og derfra undersøgte jeg omtalte området med brug af 

Google Earth programmet satellitbilleder. På satellitbillederne der kan ses mulig Qaqqaliaq 

sommerboplads, fordi på den mistanke området der er store sten belagte strukturer i 

jordoverfladen som er cirkel formet med diamenter omkring 14 meter i centrale ufrugtbar 

vegetationen som har ca. 70 diameter. Mistanke sommerboplads sammenlignede jeg til 

Tasersuattaap Aasivissua som jeg har 

besigtiget i sommer 2020. 

Tasersuattaap Aasivissua befinder sig 

ligesom Qaqqaliaq sommerboplads i 

centrale ufrugtbar vegetationen med ca. 

40 diamenter, og sten belagte strukturer 

i Tasersuattaap Aasivissua har afstand 

på ca. 9 meter12 (fig. 39). Under 

interviewundersøgelse blev jeg også 

fortalt af en rensdyrjæger-informant at 

der er findes Immajuittup Aasivia syd 

for Saanertuup Tasia og nordøst for den 

mulig Qaqqaliaq sommerboplads i 

baglandet af Seersinnilik. Han havde en 

gang set Johannes ”Qunaaq” 

Filemonsens sønner tilbragte sommer på den vedkommende boplads (Interviewundersøgelse, 

2020). 

         Denne beretning gør mig også nysgerrigt og derfra undersøgte jeg omtalte området med 

brug af Google Earth programmet satellitbilleder. Lige syd for Saanertuup Tasia spottede jeg 

																																																								
12 https://earth.google.com/web/@67.48636917,-51.33065636,296.99227426a,221.46360749d,35y,-0h,0t,0r 

Fig. 39. Mulig Qaqqaliaq sommerboplads & Tasersuattaap 

Aasivissua. 

Taget fra Google Earth satellitbilleder. 
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mulig Immajuittup Aasivia via satellitbilleder. Den mulig boplads befinder sig i den nordlige 

side af en sø. Mulig bopladsens område er ufrugtbar vegetation, og på indersiden findes i 

satellitbilledet små 4 klumper af mulig anlægger, dvs. mulig teltfundamenter (fig. 40). 

 

Del konklusion 

Google Earth programmet har fordel og 

ulemper. Fordel er, hvis man ret i de to 

spottede mulige sommerbopladser, 

rekognosceringsvandrings varighed i 

fremtiden kan spares, hvorfor kan man finde 

dem meget nemt måde hvis man følger 

satellitbillederne rigtigt. Men ulempen er, det 

er ikke 100% sikkert om de er 

sommerbopladser, desuden kan man ikke 

afgøre, heller ikke ses om der er 

arkæologiske anlægger i de to mulige 

sommerbopladser. 

          Men det er klart nok de to beretninger 

fra Jensen og fra rensdyrjæger-informant er 

utrolig spændende, og i den nærmeste fremtid 

eftersøgningen bør startes efter arkæologiske 

sager fra de to områder. Seersinnilik bagland 

er et meget spændende område som er også en del af de to mulig spottede bopladsernes område. 

Derfor anbefaler jeg stærkt at systematisk arkæologisk rekognoscering skal planlagtes i 

Seersinnilik bagland med formål for, eftersøgningen efter kulturhistoriske fortidsminder som 

har rensdyrjagt at gøre. 

 

5. Kapitel: Diskuterende analyse af rensdyrjagtkulturen 
	I diskuterende analyse skal jeg uddybe mig til det forskellige elementer i rensdyrjagtkulturen i 

Nassuttooq fjord, hvor jeg skal belyse og redegøre de forskellige skifter i brugen af indland 

med forskellige argumenterings baggrunde som jeg havde allerede beskæftiget mig med i det 

forrige kapitler i kandidatspeciale til at udforme fortolkninger til at skabe et billede om hvordan 

var foregået rensdyrjagter i forhistoriske og i historiske tider samt i nutiden i Nassuttooq. 

Fig. 40. Mulig Immajuittup Aasivia. 

Desuden der kan ses Sangujaap Aasivia og mulige 

sommerbopladsernes lokaliteter. 

Taget fra Google Earth.  
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5.1 Bosættelsesmønstre 

Bosættelsesmønstre på en årlige plan af rensdyrjægere i Nassuttooq er allerede fremvist og 

beskrevet, dvs. sammenspillet mellem kysten og indland er allerede belyst på en del af forrige 

kapitler i kandidatspeciale, og den skal jeg ikke uddybe den på denne her kapitlet, men på denne 

her omgang skal jeg uddybe mig med bosættelsesmønstre under rensdyrjagter i Nassuttooq 

fjorden. Først og fremmest fangstdyrene spiller største rolle i udvælgelsen af bopladser, der skal 

have nemt adgang til dem, men der blev også grundigt overvejet forskellige elementer i det 

forskellige geografiske områder, f.eks. fangstredskabsmæssige årsager, vandringsmæssige 

forholde i rensdyrene og ikke mindst topografiske forholde i landskabet. Der er to primært 

fangstdyr som er jages af inuitiske rensdyrjægere under sommerens aktiviteter i fjorden som er 

grund til at oprettelsen af bopladsernes placeringer, og her taler vi om ørred og rensdyr. 

 

5.1.1 Bopladserne for ørredfiskeri før indførelsen af fiskegarn 

Der er tre primært ørredfangst bopladser i Nassuttooq fjorden før modernisering af Grønland 

og før fiskegarn. Eqalungaarsuit, Nassuttuutaa og Eqalummiut Tupersuai er klassiske 

ørredfangst bopladser, og i disse lokaliteter der er spor efter ørredfangst anlægger af rygeovne, 

teltringer, telthuse som vigtigste spor som tydeligørt at stederne er gamle bopladser efter 

ørredfangst. Ørred overvintrer i søerne i ferskvand og om sommeren midlertidig forlader søen 

i omkring maj måned, når søens elv åbnet og begyndte strømmer ned mod havet og derfra ørred 

flytter til havet for at finde føde indtil opgangs tid finder sted i juli-september. De unge opholder 

sig mest ved elvmunding området hvor de kommet fra, og de ældre og større vandrer længere 

mod havet kyst. De mindre opholder i elven, mens de mindste som er under 4-6 år forbliver i 

søen (Muus m.fl. 1982: 49f).       

         Bosætningen for inuitiske ørredfiskere i Eqalungaarsuit og i Nassuuttuutaa har baggrund 

med dette. På baglandet findes en stor sø Nassuttuutaata Tasia med en elv som strømmer helt 

ned til bunden af Eqalungaarsuit fjord. Dette giver mening hvorfor inuitiske ørredfiskere 

bosætter sig i de to lokaliteter, fordi Nassuttuutaata Tasia er et stort overvintringssted for ørred, 

med en lang elv på ca. 10 km afstand mellem bunden af Eqalungaarsuit fjord til selve søen 

vestligste del. På grund af dette, i Eqalungaarsuit området findes rigtigt mange ørreder om 

sommer perioder. I juni de unge opholdte sig i Eqalungaarsuit området i elvens udløb i 

nærheden af bopladsen samt de mindre i elven. Ved opgangstid ældre og større ørreder 

ankommer til bopladsens område i juli til september måneder. Med angår Nassuttuutaa, 

ørredfangsten var foregået via først overgang fra selve lokaliteten til søens vestligste område, i 
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nærheden af elvens starteløb. På denne boplads forventes de mindre ørreder fanges i elven i juli 

og august måneder, da på første omgang de unge og større ørreder først svømmer op ved 

opgangstid i juli-september. 

         Eqalummiut Tupersuai er den vigtigste og største ørredfiskeri boplads i Nassuttooq fjord. 

Bopladsen befinder sig i bunden af fjorden ved indlandsisens elv. Eqalummiut har også en 

relativt stor strandsø som kaldes af inuitiske ørredfiskere som Tasinngortaa. I bopladsen findes 

i overfladen gamle rygeovne, teltringer og telthus som tydeliggøre at bopladsen er en stor 

ørredfiskeri boplads. I 1970’erne var der i alt 15 gamle rygeovne, som nu halvdelen af 

anlæggene var synkede sig ned til tørvelaget. På baglandet findes to 

store søer, Eqalummiut Tasii, Alleq og Qulleq. En af det mest 

kendte forbruger af Nassuttooq fjord Johannes ’Qunaaq’ 

Filemonsen fra Tununngasoq sagde ørreder fra Eqalummiut er de 

fineste og de bedste af deres slags i fjorden (Peter Dalager 

privatarkiv: P.10.01.59). Fra Eqalummiut Tasii er der en elv som 

strømmer ned mod Eqalummiut Tasinngortaat med afstand omkring 

4 km lange. Ørredmæssige forholde i Eqalummiut er præcis ligesom 

Eqalungaarsuit, men efter observationer igennem flere år i 

Eqalummiut samt i området af ørredbestand gennem deltagelse i 

ørredfiskerier synes jeg, de unge ørreder fra Eqalummiut opholder 

sig også lidt udenfor elvmundingen hvor de kommet fra, eks. ved 

Nuugaarsuk, Aqataaq og Umiivik området. 

           Før indførelsen af fiskegarn, bosættelseser i forbindelse med 

ørredfiskeri i Nassuttooq har baggrund med dette, der blev 

prioriteret at der skal være elv som har forbindelse til en stor sø i 

baglandet som ørrederne overvintre i den vedkommende sø, og i 

sommer perioderne levede i nærheden af deres fødte område. Disse 

faktorer er afgørende for indfangelsen af ørreder fra inuitiske 

ørredfiskere som har ikke fiske garn, og jagten var foregået i elvene 

ved ørredernes opgangstid i perioden juli-september måneder. 

Fangstmetoderne uden for fiskegarn er nemlig samling med 

hænder ved elvene samt med forskellige slags af lyster ved 

stenspærringsdæmninger. Men det blev ikke udelukket at 

blærespyd til at anvendte ved ørredfangster (fig. 41) (Birket-Smith, 

1924: 358f). Der er ikke nøjagtige årsbestemmelse for indførelsen 

Fig. 41. Lyster. 

Fangst redskaber til ørred. 

1. Krogspyd 

2. Lyster 

3. Lyster harpun 

(Birket-Smith, 1924: 359). 
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af ørredfiske garn til Grønland. Men her tales om at indførelsen af ørredfiske garn var i skete 

omkring 1900-tallet begyndelse i kolonien Egedesminde, og derfra formentlige ørredfiskere 

langsomt begyndte og bruge fiskegarn til ørredfiskeri ved klassiske og i det nye ørredfiskeri 

bopladser i Nassuttooq fjord (Grønlands Styrelsen, 1942-1947: 211f & 273f). Sæljagten med 

garn i isen om vinteren var ellers kendes godt siden slutning af 1700-tallet i den gamle koloni 

Egedesminde distrikt, hvor efter handelsbestyre Marcus Nissen Myhlenport introducerede til 

befolkningens fangere på det tidspunkt (Hall, 1988: 58-63). Kaj Birket-Smith havde diskuter at 

fiske garn om de var benyttet før kolonisation af Grønland samt i den tidlige kolonitid, hvor 

bl.a. nævnede han de forskellige ophavsmænd som var nævnt at Inuit har fiske garn. Johann 

Anderson berettede at Inuit har fiskegarn eller har kendskab til dem i den meget tidlig kolonitid 

i Vestgrønland, og Otto Fabricius berettede også, før danskernes ankomst til Grønland, Inuit 

har garn til ørreder som var lavet af sene tråd og dem har det godt brugt. Men fra hr. Ostermanns 

arkiver blev der videt at Inuit fra Aasiaat området og dengang koloni Egedesminde distrikt, og 

heller ikke andre Inuit fra Vestgrønland har ikke noget kendskab til sæl garn, heller ikke til 

fiske garn i den tidlig kolonitid i Grønland, og muligvis efter dette Fabricius rettede sin 

beretning om Inuit bruger nu garn [i.e. i slutning af 1700-tallet] (Birket-Smith, 1924: 332f).  

         Jørgen Inûsugtok som var med til Nassuttooq togter for ørredfiskeri og rensdyrjagt i første 

halvdel af 1900-tallet fortæller, at de har medbragt ørredfiskeri garn, som de plejer og brugte i 

Naajaalik i Nassuttooq under rejsen til hoved sommerbopladser i bunden af fjorden, og der fra 

skal man menes at fiske garn er også bruges i Eqalummiut området på den omtalte tidspunkt, 

og Kaj Birket-Smith også tilkendegive at i omkring 1924 ørredfiskeri garn bruges nu 

formidabelt som fangstmetode (Ulrik Rosing, 1984; Birket-Smith, 1924: 363). Disse forskellige 

oplysninger indikerer at ørredfiskeri garn var begyndte og bruges for første gang i omkring år 

1900 i Nassuttooq fjorden. 

 

5.1.2 Bopladserne for ørredfiskeri efter indførelsen af fiskegarn 

Efter stigende ejerskab af ørredfiskeri garn fra inuitiske ørredfiskere i Nassuttooq fjorden, 

bopladserne efter ørredfiskeri var ekspanderet og flere ørredfiskeri bopladser var oprettet i 

starten af omkring år 1900 begyndelse. Nu er der begyndte og bruge gode fangstredskaber til 

at fange ørreder også uden for elvene og ved elvens udløber samt i området, og dermed på en 

del af Nassuttooq kystlige strækningen subklassiske bopladserne var oprettet f.eks. i Aqataaq, 

Nuugaarsuk, Ujarasussulik, Sannerut, Naajaalik og Seersinnilik (Interviewundersøgelser, 2018; 

2020; Ulrik Rosing, 1984). Lokaliteterne har ellers ikke noget tiltrækkende elve, selvom de har 

store søer på deres baglande, men der blev fanges rigeligt ørreder fra bopladserne efter 
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indførelsen af fiskegarn, som muligvis forsynet fra Eqalummiut og fra Qeqertaasap Tasii 

bestande af større og ældre ørreder som vandrer i havet for at finde føde på disse områder, og i 

disse områder lokale ørredfiskere kalder ørrederne som tavattut13 (Interviewundersøgelser, 

2018; 2020). På det nævnte bopladser findes rygeovne, teltringer og telthuse der tydeligørt at 

det er ørredfiskeri bopladser. Efter mine observationer i gennem deltagelse i det ørredfiskerier 

i Naajaalik og Aqataaq, og under rekognoscering undersøgelse i sommeren 2020 iagttager jeg 

også rygeovne i Sannerut og Seersinnilik, og jeg synes selv og bedømme at rygeovnene er ikke 

ældre end 1900, og dermed observationerne tilkendegive at bopladserne er ikke klassiske 

ørredfangst områder, og desuden der er findes flere nye rygeovne som i nutidens ørredfiskeres 

anlægger. 

          Ørredfiske garn giver en stor mulighed for inuitiske ørredfiskere til at fange ørreder i 

Nassuttooq kystlige strækning og er dermed Aqataaq, Nuungaarsuk, Sannerut området, 

Naajaalik og Seersinnilik bliver nu og bruges som nu ørredfiske bopladser efter år 1900, i 

modsætning før indførelsen af garn i omkring 1900, der skal forestilles var det umuligt til at 

fange ørreder på det nævnte områder uden for fiskegarn. På Eqalummiut området ørredfiskere 

eks. i Aqataaq som har garn i Umiivik og ikke mindst på Aqataaq området kalder ørrederne 

tammartajaartut14 i august måned, hvorfor ørrederne skulle ellers tilbage til Eqalummiut 

Tasinngortaat, hvor de skulle forberede sig til opgangen til Eqalummiut Tasii 

(Interviewundersøgelser, 2018; 2020). Selvom ny fangst redskabet begyndte og bruges til 

ørredfangster, de klassiske ørredfangst bopladser samt områder var ikke ophørt. Eqalummiut 

Tupersuai er ikke længere benyttet i nutiden som boplads, men den er stadigvæk uhyrligt vigtigt 

fangstområde, hvor nutidens ørredfiskere sætter deres garn i Tasinngortaa, hvor de skulle fange 

ørreder under opgangstid, specielt i august måned da de flere ørreder ankommer til området. 

Som nævnt Eqalummiut Tupersuai er ikke længere benyttet som boplads efter ørred, og den 

mest afgørende faktor er, udviklingen af transportfartøjer i det sidste 60-70 år. Fra omkring 

1950’erne og senere i 60 samt i 70’erne ørredfiskere afskaffe deres traditionelle umiaq fartøj 

og de blev overgang til motoriserende fartøjer, første omgang til nummerbåd og senere til joller 

og speedbåde. Med de motoriserende fartøjer ørredfiskere kan ikke længere når Eqalummiut 

Tupersuai, fordi bopladsen befinder sig på en del af indlandsisens elv ved strandsøen 

Tasinngortaa. Elven er en utroligt svært med sejlads og navigere med de motoriserende fartørjer 

som er meget større end umiaq, hvor elven er også uklar og der kan ikke rigtigt ses om den er 

lav eller dyb grund. Motoriserende fartøjer kan godt når Aqataaq, men derfra de kan ikke 

																																																								
13 Vandrer og svømmer langt fra oprindelsesområde 
14 Farer vild ørreder 
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længere sejler videre inde f.eks. til Eqalummiut. Ørredfiskere som har lejr i Aqataaq og i 

Nuugaarsuk anker deres fartøjer og de holde øje med dem fra bopladserne. Men hver eneste 

dage sejler ind til Eqalummiut Tasinngortaat med sejldug jolle i 60’erne og i 70’erne samt i 

80’erne for at tjekke deres garn, og derefter sejler tilbage til deres lejr. Fra midten af 80’erne 

og i 90’erne små joller med påhængsmotor benyttet som sejlads fartøjer i elven, og fra 00’erne 

til nutiden bruges nu de store gummibåde med påhængsmotor (Hertz, 1977: 56; 

Interviewundersøgelser, 2018; 2020).   

         Jeg skal understrege det nye bopladser efter ørredfangst er gamle opgangsporter til 

baglandet sommerbopladser efter rensdyr, som nu er også bruges som ørredfiskeri bopladser. 

Ny fiskeri redskab giver også mulighed for at fiske fra opgangsporterne for efterladte 

rensdyrjægere i lokaliteterne i starten af 1900-tallet. Jørgen InûsugtoK fortæller at nogen af 

rensdyrjægerne var ikke med til baglandet sommerbopladserne, og der fra de kan fiske efter 

ørreder fra de vedkommende opgangsporternes bopladser (Ulrik Rosing, 1984). 

 

5.1.3 Rensdyrjagt bopladserne før 1970 

Aasiviit sommerbopladserne i Nassuttooq fjorden placeringer har forskellige grunde. Inuitiske 

rensdyrjægere var dygtigt og grundigt til at overveje de bedste forholde med hensyn til 

oprettelses af bopladserne efter rensdyrjagt i det forskellige områder. Den mest afgørende faktor 

selvfølgelig er, rensdyr. Fra sommerbopladserne rensdyrjægeren skal have nem adgang til 

fangstdyret, og som bekendt rensdyret migrationsruter i Nassuttooq fjord er orienteret på vest 

og østlige retninger på en årlige plan. De topografiske overvejelser som inuitiske rensdyrjægere 

har foretaget i Nassuttuup Nunaa er, dale, bakker, fjelderygge, søer og elve som er stærkt 

orienteret på vest og øst som er også nemt til at følges af rensdyrene (Petersen, 1984: 54; 1986: 

265). Og disse forskellige elementer spiller rolle i oprettelsen af det basislejrer af Aattangasup 

Aasivissua, Tasersuattaap Aasivissua og Sangujaap Aasivia som de har hver sin unikke grunde 

i forbindelse med oprettelsen på deres geografisk vidtstrakte placerings områder langs 

Nassuttuup Nunaa. Der blev også berøres andre sommerbopladser, specielt i bunden af fjordens 

bagland, men vedkommende bopladser var ikke rigtigt dokumenteret arkæologisk. 

Materialerne omkring andre bopladser skal bruges til analysere bosættelsesmønstrer i bunden 

af fjorden. Det skal samme gøres i den centrale del af Nassuttuup Nunaa, der hvor også berøres 

andre sommerbopladser, selvom der er ikke rigtigt arkæologiske materialer omkring 

vedkommende bopladser.  
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Aattangasup Aasivissua og andre sommerbopladser i bunden af fjorden 

Aattangasup Aasivissua befinder sig på en del af den østlige Nassuttuup Nunaa i Aqataaq 

bagland. Fra Aqataaq til Aattangasoq ruten er en nemt vandringsrute, og den eneste skrånings 

bakke som man skal op ad er Kataasaq15, og resten er en næsten fladt vandringsterræn frem til 

Aattangasup Aasivissua (Ulrik, Rosing, 1984). Selve lokaliteten er en basislejr for 

rensdyrjægerne i Aqataaq bagland med sine 10 teltringer, 1 små hytte lignede telthus og depot 

samt massevis kødgraver under stendyngerne og bopladsen befinder sig ved Aattangasoq fjeld 

i nærheden af stendyngerne, og den var placeret med så stort omtanke med hensyn til vejr 

forholdsmæssige årsager. Eks. den var placeret på toppen af en lille fjelderyg og på sol siden 

ved Aattangasoq fjeldet stejleskrænt, og dermed på læsiden af den kolde nord vind. Fra 

bopladsen rensdyrjægerne får overblik over for rensdyrenes vandringsruter i området, og 

vandrende rensdyr kan ikke forstyrres fra bopladsen. Men der er ikke noget direkte adgang til 

vand fra bopladsen, bortset fra omkring 100-200 meters afstand der er en lille sø, som muligvis 

rensdyrjægerne afhenter vand til den (Olsen, 2020b: 11). Da bopladsen befinder sig i den østlige 

del af Nassuttuup Nunaa, betyder at den er befinder sig til kanten af den store rensdyrenes 

kælvningsområde tæt på indlandsisen. Bopladsen er også ligger stort set på den centrale del af 

en såkaldte topografiske smalle passage, fordi lige vest for der ligger et stort sø Ilivillip 

Tasersua som er 19 km lange fra sin ende til den anden ende og den er vest og øst orienteret. 

Søens vestligste del har en elv som har udløb til Isortoq fjorden, mens den østligste del ligger i 

dybt på indlandet i nærheden af Aattangasup Aasivissua. Søen blokkerer migrationsrutens 

mulighed for rensdyrene, og derfor rensdyrene tvinges til at tage ruten på nærheden af 

Aattangasup Aasivissua igennem forårs og efterårs vandringer imellem kysten og indlandsisen. 

Desuden øst for bopladsen findes også to relativt store søer, Aattangasup Tasia og Kataasap 

Tasia. Disse søer afgør også vandringsruter og efterfølgende rensdyrene blev forhindret på 

vandrings frit i området (fig. 42). Under rekognosceringsundersøgelse iagttagede jeg også øst 

for Aattangasup Aasivissua ved enden på den vestlige del af søen i nærheden af overgangssted 

oven for elv, mange rensdyrenes vandringsruter som er meget dybe stier, som er muligvis blevet 

så fordybet på grund af intensivt brugt af rensdyrene igennem forårs og efterårs vandringer på 

vej og fra kælvningsområdet. Topografi herunder søer, elv og landskab samt migrationsrute i 

et vigtigt område som er passeret konstantligt af rensdyr, er spiller rolle for grundlæggelsen af 

Aattangasup Aasivissua. 

  

																																																								
15 Katak = Indgangen til tørvehuset rum fra gangen à Kataasaq = Indgangen til rum fra gangen lignede bakke 
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Teorien omkring bosættelsesmønstre i det vestgrønlandske indland med grundlag fra 

Angujaartorfiup Nunaa har påpeget i det såkaldte rejselejrer ofte findes og dominere teltringer 

samt lignede overnatnings anlægger bl.a. jagtsenge og klippe lyer (Danholm m.fl. 1990: 46; 

Grønnow, 1986a: 78). Som bekendt i Aattangasup Aasivissua dominere teltringer, men 

bopladsen er ikke en rejselejr ifølge den tidligere store rensdyrjæger Jørgen InûsugtoK udsagn 

om bopladsen. InûsugtoK har jaget rensdyr under fattigbestandsperiode i Nassuttooq i omkring 

i første halv del af 1900-tallet og han erfarer om hvordan Aattangasup Aasivissua var benyttet 

og hvordan jagten var foregået fra bopladsen:  

 

”Tassanngaanniik tassa aavartaqattaalertarput ullut tamaasa, tamanna 

Majorissakkut, ilaanni Aqqusinertuukkut, Nuusaakkut tamakkua 

aaffapilorujussuungamik tamanna Aqataap timaa – Her fra de begyndte og gået 

på jagt hver eneste dage til enten Majoriaq, Aqqusinertooq eller til Nuusaaq 

området. Aqataaq bagland er et utroligt stort jagtområde” – Jørgen InûsugtoK 

1984. (Ulrik Rosing, 1984). 

 

Denne oplysning indikerer at Aattangasup Aasivissua er en basislejr. Men teorien tilkendegive 

at nogle af sommerbopladserne kan have flere funktioner på samme tid, og andre blev skiftet 

funktionen af rensdyrjægerne, eksempel rejselejr kan omdannes til en basislejr (Danholm m.fl. 

1990: 54). Der har været flere bølge af koppeepidemier i Aasiaat området fra slutning af 1700-

Fig. 42. Nassuttooq østlige del. 

Aattangasup Aasivissua med sin nærmest perfekt placering i den centrale del af rensdyrenes migrationsrute. 



	 88	

tallet, hvor befolkningsantallet falder drastisk fra tusinde til kun omkring 200 folk i den hele 

gamle koloni Egedesminde distrikt, og flere af bopladserne blev fuldstændigt udslettet af 

sygdommen (Hall, 1988: 58). Denne begivenhed kan havde indflydelse på funktionen af 

Aattangasup Aasivissua, fordi en af de muligvis forbrugere af bopladsen måske er døde, og 

nogle af viden omkring brugen af bopladsen er gået glemt, og måske bopladsen blev omdannet 

fra rejselejr til en basislejr. Men til gengæld Jørgen InûsugtoK fortæller at der er findes en anden 

sommerboplads og som har selv kendskab til den som befinder sig længere inde end 

Aattangasup Aasivissua på toppen af den store bjergkomplekset Majoriaq, som er ikke længere 

benyttet under Jørgen InûsugtoK tid (Ulrik Rosing, 1984). Dette kunne være forklaringen for 

teltringernes dominans i Aattangasup Aasivissua, fordi bopladsen var muligvis benyttet som 

rejselejr på vejen mod Majoriaq sommerbopladsen indtil slutning af 1800-tallet og derfra 

bopladsens anden funktion blev afskaffet, og blev kun til en basislejr fra den tid. Apropos 

skiftning af funktion, der er en modstridende oplysninger da Jørgen InûsugtoK sagde at 

bopladsen er den største af alle i Nassuttooq fjorden, hvor han argumentere med brug af 

knoglemæssige mængder som er findes i bopladserne, og han konkludere i Aattangasup 

Aasivissua findes største mængder af knogler i forhold til andre sommerbopladser, og desuden 

en rensdyrjæger-informant berettede at der er ellers findes rigtigt mange meter af 

tørringsstativer som var lavet af rensdyrgevir i bopladsen, men uheldigvis de har selv tog dem 

og transportere og solgt til bygdens fabrik i 1990’erne (ibid; Interviewundersøgelse, 2020). 

Uden for interviewundersøgelse blev jeg også informeret af en rensdyrjæger som har også 

kendskab til bopladsen, og han sagde under stendyngerne findes flere af kødgraver og desuden 

under rekognoscering registrere jeg et gammelt depot, og dermed disse tre oplysninger samt 

anlægger tilkendegiver og tydeliggøre at bopladsen er en gammel basislejr for rensdyrjægerne 

i Aqataaq bagland. Men spørgsmålet som dukker op er, hvorfor under InûsugtoK tid eller før 

1900-tallet i Aattangasup Aasivissua var ikke bygget flere telthuse? Dette er svært at forklare, 

da det er meget begrænset for materialer og oplysninger. Men én små hytte lignede telthuset 

konstatere at bopladsen er en meget lille basislejr.  

           

Bosættelses episoder i Aattangasup Aasivissua 

Bosættelses episoder gennem tiden kan påpeges med grundlag af rekognoscerings 

undersøgelsesresultater i Aattangasup Aasivissua. Thulekulturen var i bopladsen, da der er 

findes gamle teltringer i overfladen, og oplysningen indikeret med stenkonstruktions overflades 

synlighed, og disse var synkede sig lidt ned til tørvelaget og dermed er knap synlig i overfladen 

i nutiden. Der er også andre teltringer som er muligvis nyere end de ældre anlægger, og 
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opfattelsen bliver opbygget med stenkonstruktions overflades synlighed i forhold til ældre 

anlægger, da de er mere synlig i overfladen.  

             Formerne for teltringerne spiller også rolle for bedømmelserne af dateringsmæssige 

forholde. Der kan skelnes teltringernes to forskellige former. Den første gruppe af teltringer 

som er opfattet som de ældste er halvcirkel formet, mens den anden gruppe som er opfattet som 

nyere, og formationsmønstre er oval. Recente teltringer fortæller os også at i 1900-tallet 

bopladsen var benyttet af rensdyrjægerne. Interviewundersøgelsen tilkendegiver også at 

bopladsen var benyttet sidste gang som basislejr i 1970’erne af efterkommere af den tidligere 

rensdyrjæger fra Tununngasoq Johannes ’Qunaaq’ Filemonsen. Teorien omkring relativ 

datering af teltringerne sagde at dateringsmæssige forholde er et vanskeligt (Odgaard m.fl. 

1990: 60 & 65) og det er klart nok rigtigt, fordi bedømmelserne af teltringernes dateringer i 

Aattangasup Aasivissua kan ikke rigtigt 100% korrekt, men det er snarere en gætte. 

 

Andre sommerbopladser på indre del af Nassuttooq fjord 

Der er andre sommerbopladser på en indre del af fjorden, men vedkommende lokaliteter var 

ikke rigtigt dokumenteret med arkæologisk. Men disse skal beskrives for at udforme og vise 

bosættelsesmønstre på bunden af Nassuttooq fjorden, men da der er meget begrænset materialer 

for analyse bearbejdelse og fremhævelse der skal foretages mest antagelser og fortolkninger 

omkring bopladsernes mulige funktioner samt typer. 

           Umiivik er en opgangsport til baglandet vigtigst sommerboplads, Qerrut, og desuden 

Jørgen InûsugtoK har også nævnt denne boplads. H.C Petersen har besigtiget bopladsen i 1980, 

men Petersen har ikke lavet arkæologiske dokumenteringer af lokaliteten, og derfor vides ikke 

om hvilken anlægger skulle findes i bopladsen. Kaatorissat som befinder sig helt i bunden af 

fjorden var også nævnt af Petersen at den er også benyttet som en sommerboplads, og desuden 

Jørgens InûsugtoK har også nævnt bopladsen. Men alligevel der er ikke vides om hvilket 

anlægger skulle findes i lokaliteten. H.C Petersen skrevet også at der er findes mindre bopladser 

som var benyttet mindre lejlighedsvis i disse to bopladsernes områder (Petersen, 1980: 3&5; 

1986: 263ff; Ulrik Rosing, 1984). På baglandet af Kaatorissat i nærheden af Kaatorissat Isuat 

ved indlandsisen rand findes en sommerboplads ved Uiversorfik. Peter Aastrup har indberettede 

til museet og ifølge ham, han har besigtiget bopladsen i 1995. I lokaliteten findes adskillige 

anlægger af telthuse og jagtsenge. Telthusene var bygget med tørv og sten med rensdyrgevirer 

som stabiliserende bygge materialer, og bopladsen har også møddingsaflejringer (Aastrup, 

1995). 
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          Jeg antager at Umiivik er en rejselejr og den var brugt til at overnatte før man videre til 

baglandet basislejr Qerrut. Ifølge Petersen der er mindre bopladser i området og jeg antager de 

mindre bopladserne er overnatningslejrer i Qerrut området, men ved jeg ikke de præcise 

positioner. Jeg antager også at Kaatorissat er en basislejr, med overnatningslejrer i området. Fra 

Kaatorissat man er gået på jagt til indlandsisens nunatakker, f.eks. til Avannarleq, Qissertaq, 

Akuliarusiarsuk og Akuliarusersuaq. Til disse områder rensdyrjægerne medbragt mindst to 

qajaq, men qajaq skulle ikke bruges i søen som fartøj, men de skulle bruges som bro, og to 

qajaq skal bindes sammen med brug af snore og dermed længden bliver øget med dobbelt som 

skulle bruges som bro imellem fastland og nunatakken (P.10.01.59 Peter Dalagers privatarkiv). 

På disse nunatakker antager jeg at der er må findes overnatningslejrer, men ved jeg ikke de 

nøjagtige positioner. Med angår Uiversorfik sommerboplads og som bekendt er der findes 

telthuse og ifølge teorien omkring bosættelsesmønstrer, Uiversorfik må være en basislejr. Men 

der er også jagtsenge som gør bopladsen en overnatningslejr eller en specialiseret lejr. 

Bopladsen befinder sig i det høje plateau imellem 500-700 meter over havet, og igennem flere 

deltagelse i rensdyrjagter fra Kaatorissat, mener jeg at der kunne godt nået frem til Uiversorfik 

fra Kaatorissat, men landskabet er vanskeligt og lidt hårdt til at vandrer. Ud fra disse mener jeg 

Kaatorissat også kunne været og fungeret som rejselejr til Uiversorfik sommerboplads. Men en 

anden mening er, Qerrut også kunne godt været og fungeret som en rejselejr på vejen mod 

Uiversorfik bopladsen. Denne kunne godt være mere passende, hvor landskabet og 

vandringsmæssige forholde er meget bedre i forhold til Kaatorissat, men vandringsmæssige 

distancen er lidt længere. Da det er findes jagtsenge i Uiversorfik, antager jeg på første omgang 

bopladsen muligvis var benyttet som specialiseretlejr enten fra Kaatorissat eller fra Qerrut 

under rensdyrjægernes jagtekspeditioner fra de to basislejre og opholdte i stedet i en kortvarig 

jagtekspedition og derfor i disse turer rensdyrjægerne var muligvis byggede jagtsenge. Men 

senere opdagelsen af Uiversorfik, funktionen blevet skiftet og omdannet af rensdyrjægerne fra 

specialiseret/overnatningslejr til en basislejr (fig. 43). 

           Jørgen InûsugtoK til sidst fortæller i radioudsendelsen om hvordan afsluttet rensdyrjagt 

sæsonen i slutning af september måned. Alle rensdyrjægerne fra bunden af Nassuttooq fjorden 

samlede sig i Ipiutaarsuk i den centrale del af tre fjordarme i Nassuuttoq fjordsystemet ved 

Kuup Akua udmundingen. Nordlige fjordarm er Sarfarlik med bassin i Nuersorfik, central del 

af fjordarm er Ussuit og sydlige fjordarm er Kuuk, der hvor alle rensdyrjægerne kommet fra. I 

Ipiutaarsuk rensdyrjægerne fejrede den succesfuld rensdyrjagt sæson, hvor stemningen er  
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festlige og den var fyld af konkurrencer i form af qajaq væddeløber, væddeløbe med umiaq som 

var bemandet med kun én mand som skulle padler, hoppe konkurrencer og mange danser samt 

udveksling af dyrebare ting imellem venner og bekendte blandt rensdyrjægerne. Efter disse 

forskellige begivenheder rensdyrjægerne rejser tilbage til yderkysten til deres vinterboliger, 

dem som kommer fra Diskobugt og Niaqornaarsuk området tager ruten til Ussuit og Itilliarsuk 

til Arfersiorfik, og folk fra Ataneq udmunding området tog ruten Sarfalik med bassin i 

Nuersorfik, Itilleeraq og til sidst Itillersuaq i nordsiden af Qeqertaasaq halvøen på vej mod 

Ataneq og sejlede videre til kysten (Ulrik Rosing, 1984). 

               Antagelser omkring udokumenteret sommerbopladsernes lejre typer kan ikke 100 % 

korrekt før nærmere undersøgelse med arkæologisk rekognoscering af de vedkommende 

lokaliteter, og derefter der kan afgøres de rigtige lejre typer, dateringer, typologier og funktioner 

samt former af forskellige anlægger. 

 

Sommerbopladser på den centrale del af Nassuttooq fjord 

På dette område berøres Tasersuattaap Aasivissua, Qingartapalaap Alanngua, Nerriviup 

Aasivia, Sangujaap Aasivia, Immajuitsup Aasivia og Qaqqaliaq sommerboplads med større 

vægt på Tasersuattaap Aasivissua og Sangujaap Aasivia som var dokumenteret med 

arkæologisk (Olsen, 2020b: 50-69). 

Fig. 43. Bosættelsesmønstre i den indre del af Nassuttooq fjorden 

Majoriaq sommerboplads og overnatningslejrer er meget gættet i denne figur og der vides ikke nøjagtige 

positioner.  
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Tasersuattaap Aasivissua 

Tasersuattaap Aasivissua befinder sig på den central østlige del af Nassuttuup Nunaa, på den 

østlige del i nord siden af Tasersuattaaq søen. Den lange dal systemet som strækker sig fra 

Qarliinnguit i Nassuttooq til Immajuittoq i Isortoq som er omkring 55.5 km lange udgør 

topografisk forhold som flaskehals som er vest og øst orienteret og Tasersuattaap Aasivissua 

befinder sig på den del af dal systemet (fig. 44). Fra Sannerut rensdyrjægerne vandrede til 

bopladsen på ca. 20 km lange gennem daler. 

Bopladsen er en basislejr for rensdyrjægerne i 

baglandet af Sannerut med sine 4 telthuse (Olsen, 

2020b: 13f & 50-56). På grund af dal systemet som er 

vest og øst orienteret er en nemt til at følges af 

rensdyrene gennem forårs og efterårs vandringer på 

vej og fra kælvningsområde på den østligste del af 

Nassuttuup Nunaa, og derfor bopladsen og området 

blevet passeret intensivt på grund af placering på den 

vigtige migrationsrute for rensdyrene. Under 

rekognosceringsundersøgelse i området lige øst for 

bopladsen iagttagede jeg meget dybe stier specielt på 

nordlige kanten til Tasersuattaaq søen, og nogle dele 

af stier er omkring har 1 meters dybde, som tydeligørt 

bopladsen og området befinder sig på den centrale del 

af migrationsrute. 

          Som bekendt i bopladsen domineret telthuse og 

omkring bosættelsesmønstre teorier med grundlag fra 

Aasivissuit og Angujaartorfiup Nunaa området har 

påpeget i det såkaldte basislejrer ofte findes telthuse, 

og det er klart nok at Tasersuattaap Aasivissua er en 

basislejr for rensdyrjægerne i baglandet af Sannerut. 

Dette er også afklaret med etnografiske undersøgelsesresultater, da Jørgen InûsugtoK fortæller 

om rensdyrjagter fra bopladsen. Fra bopladsen rensdyrjægerne begyndte og gået på jagt hver 

eneste dage til det nordlige jagtområderne og til sydlige jagtområdet til den store fjeldryg 

Ilivillip Sinarsussua. Desuden InûsugtoK sagde omkring 1850’erne selvom rensdyrbestand var 

på sin højeste periode på, bopladsen benyttet som basislejr, og rensdyrjægerne fra den boplads 

afventer rensdyrene til at hoppe til Tasersuattaaq søen, hvorefter rensdyrene blev jaget med 

Fig. 44. Tasersuattaaq området. 

Topografiske forholde herunder daler, 

søer og fjeldrygge er meget orienteret med 

vest og østlige retninger.  

Foto: Angutinnguaq Olsen juni 2019. 

Foto orientering: Øst.  
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qajaq og harpuneret. Under fattigbestandsperioder den var også foretrukket til at bruge som 

basislejr specielt fra InûsugtoK tid i den første halv del af 1900-tallet, da den har rigtigt godt 

jagtområder, og InûsugtoK nævnte fjeldryggen Ilivillip Sinarsussua er altid fyldt med rensdyr, 

da den er et foretrukket opholdssted (Ulrik Rosing, 1984). 

 

Bosættelses episoder i Tasersuattaap Aasivissua 

Der er adskillige telthuse med varianter af former og størrelse, med og uden indgangspassage 

og køkkenniche, og anlæggene er velbevaret og meget synlig i overfladen. Disse forskellige 

konstruktions elementer kan opbygge formodninger omkring dateringsmæssige forhold. Disse 

anlægs er spor efter Thulekulturen bosættelser i bopladsen, der er også vides med etnografiske 

oplysninger at bopladsen var også beboet i 1800-tallet samt i 1900-tallet. Der er ingen nøjagtig 

årsbestemmelse om hvornår den blev sidste gang benyttet som basislejr, men her tales om lige 

før 1950. 

          Den fejlbedømte telthus i feltrapporten [identificeret som to adskilte teltringer] (Olsen, 

2020b: 55f) er den ældste telthus i bopladsen. I forhold til andre telthuse, størrelsen er mindre, 

hvor stuerummet måle er 1.70 x 2 m, og den har direkte adgang til køkkenniche som har måle 

1.70 x 1.70 m. Den var konstrueret med tørv og sten hvor stuerummet er en næsten halvcirkel 

formet, og køkkennichen er cirkel formet. I anlægget findes fragmenter af rensdyr gevirer som 

er muligvis brugt til tagkonstruktion i telthuset. Der er et telthus i Angujaartorfiup Nunaa i 

Eqalummiut Aasivii som er meget identiske til den telthus i Tasersuattaap Aasivissua, herunder 

stuerummer og køkkennicher og størrelser samt former er ligner meget hinanden og dermed på 

deres forskellige bygnings elementer på omkring 90 % er identisk. Telthus fra Eqalummiut 

Aasivii i Angujaartorfiup Nunaa var bedømt som den ældste telthus type i Vestgrønland, og 

senere bekræftet gennem C-14 dateringer af organiske materialer og telthuset var benyttet 

omkring 1200-1600 AD (ibid; Grønnow, 1986a: 75; Odgaard, 2009: 196f).  

          Fejlbedømtet telthus i feltrapport [identificeret som 3 adskilte telthuse] er den næst ældste 

anlæg i Tasersuattaap Aasivissua. Den karakteristiske form af anlægget er godt kendt i 

Aasivissuit området, og på en af de diskussioner om typologien omkring anlægstype blev der 

foreslået at den er en næste ældste telthus type i Vestgrønland. Anlægstypens kendetegn er også 

at den er et stor telthus og den er også kaldes som et fælles telthustype, som var benyttet i tidlig 

kolonitid i omkring 1600-1850 AD (fig. 23) (Odgaard m.fl. 1990: 65f; Odgaard, 2009: 191-

194). På samme typen i Aasivissuit er der ingen spor efter tagkonstruktion af rensdyr gevir, 

men på denne telthus findes rensdyrgevirer som var muligvis brugt til tagkonstruktionen på 

anlægget, men i Angujaartorfiup Nunaa i Siorartalik boplads findes rensdyrgevir i anlægget. 
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Der er to telthuse i Tasersuattaap Aasivissua som er manglede en lang indgangspassage 

elementet, hvor den ene er rektangulært, og den anden er rund formet. Disse typer blev anset 

som de yngste og nyeste typer af telthuse som var benyttet i sent-kolonitid i omkring 1850-

1950 AD, der hvor argumenteret med brug af indgangspartiet karakteristiske form. De ældre 

typer har lang indgangspassage med køkkenniche med formål for dette, myggene og kulden 

skal holdes ude med brug af det nævnte konstruktions elementer. Ændring af telthuset 

indgangsform blev tolket som et, at der er ikke længere brug for en lange indgangspassage som 

skal holde ud myggene og kulden, fordi der er bedre konstruktions elementer f.eks. europæisk 

lærred stof til at holde kulden og myggene ude med brug af den bedre og mere ”lukkede” 

indgangsparti (Odgaard m.fl. 1990: 65f; Odgaard, 2009: 194ff). På denne telthus type i 

Aasivissuit der er ingen spor efter tagkonstruktion af rensdyr gevirer, men i modsætningen i 

Tasersuattaap Aasivissua på de to vedkommende telthuse der er spor efter 

tagkonstruktionsmateriale af rensdyrgevir.  

 

Sangujaap Aasivia 

Sangujaap Aasivia befinder sig på den centrale af Nassuttuup Nunaa i baglandet af Seersinnilik. 

Tre store søer Meqqoqanngip Tasersua, Sangujaap Tasia og Saanertuup Tasia har 

orientereringer på syd og nordlige retninger og de befinder sig på strækningen mellem 

Seersinnilik i Nassuttooq til Isortoq fjorden. På denne lange strækning findes 3 smalle passage 

mellem søerne, som rensdyrene benytter gennem forårs og efterårs migrationer som kompakt 

bevægelse under samspillet mellem kysten og indlandet. På en af den smalle passage findes 

Sangujaap Aasivia, som rensdyrjægerne nået frem til den fra Seersinnilik med deres umiaq som 

var bæret over under overgang til Meqqoqqanngip Tasersua, og derefter sejlads i søen på vejen 

mod bopladsen. Bopladsens funktion er tvivlsom, om den er en rejselejr eller en basislejr for 

rensdyrjægerne i baglandet af Seersinnilik. Bosættelsesmønstre teorier fra Vestgrønland har 

påpeget i det såkaldte rejselejrer ofte findes teltringer og i Sangujaap Aasivia findes kun 

teltringerne. Men ifølge etnografiske oplysninger opgangsporten er Seersinnilik mod Sangujaap 

Aasivia. 5 stk. kødgraver, skydeskjuler som har også forbindelse til vardesystemer samt mulig 

skydeskjulesystemer i nord siden af Sangujaap Aasivia gør bopladsen til en basislejr. Det tyder 

på at situationen omkring bopladsens funktion er præcist ligesom Aattangasup Aasivissua, at 

den er en multifunktionelle lejr, dog uden telthuse. Måske findes en basislejr som befinder sig 

længere end Sangujaap Aasivia som bestemte gruppe benyttede den, og for de vedkommende 

gruppe Sangujaap Aasivia har været fungeret som rejselejr gennem tid. Men mulige basislejre 
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er stadigvæk vides ikke om de er eksistere i Sangujaaq området, og derfor behøves mere 

arkæologisk rekognoscering i området, for at afklare de rigtige lejre typer og funktioner.  

 

Bosættelses episoder i Sangujaap Aasivia 

Bosættelses episoder gennem tiden kan påpeges med grundlag af rekognoscerings 

undersøgelsesresultater i Sangujaap Aasivia. Thulekulturen var på stedet da der er findes gamle 

teltringer i bopladsen. Det tyder på at der er repræsenteret to typer af teltringer i lokaliteten, 

hvor tre er halvcirkel formet, og én er halv oval formet. Størrelserne omkring af de tre teltringer 

ligner meget omkring teltringerne i Aattangasup Aasivissua, som er også bedømt for ældre 

typer. Vinkelret måling er næsten samme længde, men er lidt kortere på lodret side med 

omkring 80 cm. Halv oval formet teltring ligner også meget til teltringernes former og størrelser 

i Aattangasup Aasivissua, som er også bedømt for nyere i forhold til ældre typer. Der er ikke 

findes recente teltringer i bopladsen, og med på denne grundlag, der kan konstateres at den ikke 

har været benyttet siden omkring 1950. 

 

Andre sommerbopladser i baglandet af Seersinnilik 

Der er andre sommerbopladser på centrale del af Nassuttuup Nunaa i baglandet af Nassuttuutaa 

og Seersinnilik. Vedkommende bopladser var ikke dokumenteret arkæologisk, men ifølge 

etnografiske beretningerne der blev konstateret af der er eksisteret bopladserne. Selvom det er 

ikke verificeret arkæologisk, vedkommende bopladser skal beskrives for at udforme og vise 

bosættelsesmønstre på den centrale del af Nassuttooq fjorden, men da der er meget begrænset 

materialer for analyse bearbejdelse og fremhævelse der skal foretages mest antagelser og 

fortolkninger omkring bopladsernes mulige funktioner og typer. Jørgen InûsugtoK fortæller at 

der er findes to sommerbopladser i Nassuttuutaata Tasia, henholdsvis på vestlige og østlige del 

af søen, hvor man nået frem til dem fra Nassuttuutaa. I Nassuttuutaa teltringerne dominere 

(SIK, 732) og dette betyder at bopladsen er en samlingslejr. Og i de to bopladser som InûsugtoK 

nævnte må det være basislejrer for rensdyrjægerne i baglandet af Nassuttuutaa (Ulrik, Rosing, 

1984).  

             Under interviewundersøgelser blev der berettet Nerriviup Aasivia som befinder sig 

nordvest for Sangujaap Aasivia i en lille landtange mellem Meqqoqanngip Tasersua og 

Sangujaap Tasia. Ifølge rensdyrjæger-informanten der er to telthuse i bopladsen som var bygget 

med brug af sten og tørv som materiale. Jørgen InûsugtoK nævnte stedet, og han sagde 

bopladsen blev ofte benyttet af rensdyrjægeren ”Usoqqoq” fra Kangaatsiaq og af hans familie. 

Da det er telthuse i bopladsen betyder at den er en basislejr. Bl.a. InûsugtoK nævnte også 
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Qingartapalaap Alanngua bopladsen ved i den østligste del af Ikorfiit Tasiat i baglandet af 

Seersinnilik benyttet også af Usoqqoq. Jeg antager vedkommende boplads er også en basislejr 

(Interviewundersøgelser, 2018; 2020; Ulrik Rosing, 1984). Én rensdyrjæger-informant har også 

nævnt at der er findes Immajuittup Aasivia, som befinder sig syd for Sangujaap Aasivia, og 

muligvis vedkommende boplads blev også omtalt af H.C Petersen og kaldes som Aasiviit. På 

denne område rensdyrjægerne fra Sisimiut området Aasiaat området mødtes hinanden under 

rensdyrjagt sæsonen og tilbragt sommeren sammen. Folk fra Sisimiut området ankommet fra 

Isortoq ved Umiivik, og vandrer derfra til Sangujaaq området. J.A.D Jensen har også berettet 

Qaqqaliap Aasivia er en stor basislejr, som rensdyrjægerne nået frem til den fra Umiivik i 

Isortoq (Interviewundersøgelse, 2020; Petersen, 1986: 265; Birket-Smith, 1924: 236f; Jensen, 

1879: 126). Jeg antager nævnte bopladserne er basislejre for rensdyrjægerne fra Sisimiut og 

Aasiaat området under rensdyrjagtsæsonen. 

            Evt. for disse sommerbopladsernes samlingslejr var nævnt at det er Taseralik som 

befinder sig i udmundingen af Nassuttooq fjord. Otto Abelsen fra Kitsissuarsuit har besvarede 

spørgsmål fra Danmarks Nationalmuseet undersøgelse i 1948 og bl.a. han har skrevet at 

omkring 1850’erne folk fra Sydgrønland og Nordgrønland som var samlet i Taseralik for 

helleflynder fiskeri, og derefter massevis umiaq sejlede ind til Nassuttooq for rensdyrjagt, og 

bl.a. Kaj Birket-Smith har også nævnt samlings begivenhederne i Taseralik, hvor befolkning 

fra hele Nordgrønland inkludere Upernavik distriktet og folk fra hele Sydgrønland inkludere 

Qaqortoq distriktet plejede og deltog i samlingerne, men nord grønlænderne samt folk fra 

Aasiaat området plejede at sejlede senere ind til Nassuttooq for rensdyrjagt til disse stederne, 

Seersinnilik, Naajaalik, Sannerut, Ussuit, Qarliinnguit, Aqataaq, Umiivik, Kaatorissat, 

Eqalummiut og Ussuit, men han nævnte ikke at syd grønlænderne om de var med til rensdyrjagt 

togterne fra Taseralik (fig. 45) (Abelsen, 1948; Birket-Smith, 1924: 236-240). 

 

5.1.4 Rensdyrjagt bopladserne efter 1970 

Med følgende samfundsmæssige udvikling i Grønland f.eks. skiftning af erhverv, fra fanger til 

fisker samfund i omkring slutning af 1920’erne som begyndelse, som senere blevet mere 

udviklet specielt efter 1950 og der efterfølgende fiskefabrikkerne er blevet åbnet og derfra blev 

der bemandet af grønlænderne som arbejdere samt motoriserende fartøjer gør mere anvendt 

blandt befolkning og voksende rensdyr bestand fra omkring 1950 og ikke mindst europæisk 

moderne varer importeret til Grønland på det tidspunkt gør til en stor forandring på 

rensdyrjagtkulturen i Nassuttooq fjorden efter 1950 (Petersen, 1986: 259f).  
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De fleste bopladserne i indland er blevet afskaffet som basislejrer, f.eks. Aattangasup 

Aasivissua (1970’erne) og Tasersuattaap Aasivissua (før 1950). Rensdyrjagterne er nu foregået 

fra det tidligere samlingslejrer og rejselejrer på det fjordens kystlige strækning, f.eks. fra 

Nassuttuutaa, Seersinnilik, Naajaalik, Sannerut, Aqataaq, Eqalummiut, Umiivik, Kaatorissat og 

Ussuit. Desuden der kan også nævnes det ”nye” rensdyrjagt områder i fjorden f.eks. 

Qeqertaarsuk, Tiggaat, Eqalungaarsuit, Qatsissut, Qarliinnguit og Ujarasussulik, og det nævnte 

steder bliver nu bruges intensivt af mange rensdyrjægerne i en kortvarige ophold under 

jagtsæsonen (Olsen, 2018: 33ff). 

            Men der blev ikke udelukket de gamle basislejr områderne i Nassuttuutaa og 

Seersinnilik bagland som er stadigvæk benyttes af moderne rensdyrjægerne. Rigtig mange 

nutidens rensdyrjægerne stadigvæk benytter Nassuttuutaata Tasia, og sejlede videre til deres 

yndlings jagtområder. Rensdyrjægerne også i nutiden stadigvæk er gået til Sangujaaq området 

f.eks. til Nerriviup Aasivia eller til Sangujaap Aasivia, og benyttede dem som lejrer under 

rensdyrjagten med deres moderne telter, men de bruger ikke gamle teltfundamenterne i form af 

telthuse og teltringer i det to vedkommende bopladser. Fartøjet under sejladsen i søerne er 

blevet skiftet til små joller og store gummibåde, og fartøjerne blevet efterladt ved søerne når 

jagtsæsonen er afsluttet og forbliver i området til den næste jagtsæson (Interviewundersøgelser, 

2018; 2020). 

Fig. 45. Bosættelsesmønstre på den centrale del af Nassuttooq fjord. 

Bopladserne nr. 3, 4, 8 og 10 samt overnatningslejrenes nøjagtige positioner vides ikke.  
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5.1.5 To typer af teltringe 

I Aattangasup Aasivissua findes to forskellige teltringstyper. Den første typens 

formationsmønstre er en halv cirkel som er også større end den anden type, hvor den anden er 

oval formet som er mindre i forhold til den anden type. Halv cirkel formet teltring i Aattangasup 

Aasivissua kunne godt identificeres til telttypen såkaldte Eqqulik, og oval formet teltring kunne 

også identificeres til telttypen såkaldte Tupiinnaq og til en europæisk lignede A-type som har 

to træ stange i konstruktionen (fig. 46) (Birket-Smith, 1924: 154-158; Olsen, 2020b: 45 & 48). 

	

Eqqulik typens konstruktion er meget kraftige som er benyttede flere af træ stanger til at oprejst 

teltet. Når skelettet blevet færdigt med at oprejst, teltet skal dækkes med to lag af skind 

indersiden og ydersiden med begyndte bagfra til mod front delen. Tupiinnaq typens 

konstruktion er meget lettere i forhold til Eqqulik type, og der er også en europæisk lignede A-

Fig. 46. To typer af telte og teltringe 

Øverste til venstre: Eqqulik typens skelet i Taseralik og til højre, teltring TR9 i Aattangasup Aasivissua. 

Begge to kunne godt identificeres med hinanden (Birket-Smith, 1924: 157; Olsen, 2020b: 45) 

Nederste til venstre: Telt europæisk lignede A-type i Qiterleq i Kangaatsiaq distrikt og til højre, teltring 

TR10 i Aattangasup Aasivissua. Begge to kunne godt også identificeres med hinanden (Birket-Smith, 

1924: 159; Olsen, 2020b: 48). Tegningsskitse af teltringe: Angutinnguaq Olsen. 
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type som har to vertikale stænger. Disse telte skal dækkes med en skind eller med en lærred 

stof (Birket-Smith, 1924: 154-160). Teltring TR9 i Aattangasup Aasivissua 

stenkonstruktionerne var næsten synkede sig ned til tørvelaget og dermed er knap synlige i 

overfladen, mens teltring TR10 stenkonstruktionerne er mere synlige i overfladen. Disse kunne 

betyde at teltring TR9 er ældre end teltring TR10. Dette kan fortolkes på denne måde, Eqqulik 

typen i første omgang i Aattangasup Aasivissua var foretrukket til at benytte som telt, og senere 

på et tidspunkt Tupiinnaq typen og lidt senere europæisk lignede A-type er blevet foretrukket 

til at benytte som telte. Og der kan synes Eqqulik er ældrere som har oprindelse fra inuit og 

tupiinnaq samt A-type er nyere som er mere europæisk oprindelse som er kommet i 1800-tallet. 

 

5.2 Variationer af rensdyrjagtmetoder 

Hvis man skal belyse om hvordan ændrer sig det forskellige rensdyrjagtmetoderne i Nassuttooq 

fjorden gennem tid, der skal grundet overvejes alle jagtmetoderne som var nævnt af 

rensdyrjæger-informanterne, etnohistorie, arkæologisk vidnesbyrdet i fjorden og ikke mindst 

teorien omkring rensdyrbestand fluktuationer i Vestgrønland. Jagtmetoderne som var beskrevet 

i specialet er flere, og alle sammen har formål med hensyn til anvendelse i topografiske grund, 

antal af rensdyrjægere, rensdyrbestand, rensdyrvandringsruter og våben. Nogle af dem er egnet 

til fællesjagtmetoder, nogle til gruppejagter og andre kræver ikke mange folks deltagelse og 

dermed kun enkelte jægere kan jage rensdyret som individuel, ud over sommerjagtmetoderne, 

der skal også berøres vinterjagtmetode med hundeslæde i Nassuttooq. Den centrale spørgsmål 

og ikke mindst den sværeste er, på hvilket tidspunkt og hvilken inuitiske kulturer benyttede de 

forskellige jagtmetoderne. 

 

5.2.1 Fællesjagter 

En af rensdyrjæger-informant berettede at drivjagten var benyttet sydøst for Tasersuattaap 

Aasivissua, da det er findes store vardesystemer og ifølge adskillige beretningerne samt nogle 

af informanternes beretninger, drivjagten var også foregået i Ungooriarfik fjeld. Arkæologisk 

rekognosceringsundersøgelse viste også at der er findes naturlige vardesystemer på omkring 

370 m lange i nærheden af Sangujaap Aasivia samt nord for der er også mulig 

skydeskjulesystemer, som tydeligørt at drivjagten var også foregået i Sangujaaq området.  

            Ifølge etnografiske beskrivelser i drivjagten adskillige personer var deltog og skulle 

medvirkede til jagten. Kvinder, børn og mænd var samarbejdede under fællesjagten der hvor 

kvinderne og børnene drivet rensdyret sammen på vejen mod smalle passagen eller til mod søen 
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med brug af vardesystemer, og mændene venter i deres skydeskjuler i et bestemte sted eller i 

søen med qajaq (Egede, 1741: 36-39; Nellemann, 1973: 123f). Situationen under fællesjagten 

i Sangujaaq området kunne forbindes til etnografisk beskrivelsen, hvorfor Sangujaap Aasivia 

befinder sig på en smalle passage mellem to store søer samt der er også skydeskjule og 

vardesystemer. Mændene kunne vente i søen med qajaq, eller i skydeskjuler ved bopladsen, 

hvorfor der er også findes skydeskjuler i nærheden af bopladsen, og kvinderne og børnene skal 

drive rensdyrene i Sangujaaq området. Men sydøst for Tasersuattaap Aasivissua og i 

Ungooriarfik fjeld situationen er anderledes, hvorfor rensdyrene bliver drives på vejen mod 

fjeldeskrænten på de to områder, og der er ikke findes søer nærheden i det to områder. Men 

fundamentalt og princippet på sådanne jagter er samarbejdet mellem flere personer i en jagt, og 

drive rensdyrene til et bestemte sted. Begivenhederne under jagten i Ungooriarfik er specielt, 

hvorfor ifølge beretningerne, rensdyrene blevet tvunget til at sprunget fra fjeldets nordlige 

skrænt, og falder ned over mod Kangerluarsuk området på ca. 690 meters højde (fig. 47). 

  

                Der er vides i omkring i første halv del af 1700-tallet fællesjagten var foretrukne 

jagtmetode under højt rensdyrbestandsperiode i Vestgrønland. Og efter 1750 under tilbagegang 

af rensdyrbestand, fællesjagten var ikke længere foretrukne jagtmetode efter rensdyret i 

Vestgrønland (Nellemann, 1973: 124f; Grønnow m.fl. 1983: 13). En af også grundene var, 

riflens indførelse til Grønland i slutning af 1700-tallet. I fællesjagterne under bue og pil æra, 

inuitiske rensdyrjægere kan afgjorde om hvem havde nedlægge et bestemte rensdyr, gennem 

Fig. 47. Illustrations figur af jagtmetoden i Ungooriarfik (730m). 

Adskillige beretningerne fortæller at drivjagten plejede og foregået på denne måde.  
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pilespidsens ornamenteringsform, og dette betyder, at hver enkelte rensdyrjæger har et speciale 

pilspids form som er kendetegn for vedkommende ejerskab til spidsen. Efter indførelsen af 

riffel resulterede at inuitiske rensdyrjægere kan ikke længere afgjorde om hvem havde 

nedlægge et bestemte rensdyr, hvorfor der kan ikke længere genkendes såret, som var skudt 

med riflen (Petersen, 1989: 4f). Fundne pilespidser i den gamle koloni Egedesminde distrikt 

viser også at der er findes flere udvalg af pilespidses former, som betyder også rensdyrjægerne 

i Nassuttooq har også benyttet fællesjagterne samt ornamenterings udformninger af pilespidser. 

Fællesjagterne i Sangujaaq, Tasersuattaaq og i Ungooriarfik området skulle kun benyttes under 

højt bestandsperioder f.eks. i første halv del af 1700-tallet og i perioden omkring slutning af 

august til slutning af september måned, da det på denne tidspunkt rensdyrene begyndte og 

vandrer på vej mod kysten fra indland områderne som store flok (Petersen, 1984: 54; Grønnow 

m.fl. 1983: 11f). Teorien omkring fluktuationer understregede at intervallet mellem bestands 

maksimal og bunden sker mellem hver fra 65-115 år, og maksimale bestandstid varer omkring 

10-25 år og bliver afløst af længere periode på mellem 35-70 år. Bestands voksende udvikling 

fra bund til maksimale tilstand var relativt hurtigt og typisk varer omkring 10 år, det gøre også 

nedstigning fra maksimale til bund tilstand (Meldgaard, 1986: 59). F.eks. hvis man bruger 25 

år som udgangspunkt til beregning af bestands maksimale periodens længde og 70 år som 

længde til bestand tørke samt 10 år som både opstigning og nedstigningsprocessen fra 1725 AD 

helt tilbage til omkring 1200 AD, der må det har været gode tider for rensdyrjagter i disse 

perioder: 1620-1645, 1515-1540, 1410-1435, 1305-1330, 1200-1225. Møddinganalysen fra 

Aasivissuit boplads, viser at der er ikke spor efter storskala jagter og fællesjagter i perioden fra 

1200 til 1700 AD fra Thulekulturens tilstedeværelse i området (Pasda, 2014: 44; Grønnow m.fl. 

1983: 63ff; Gulløv, 1997: 438). Da det er stadigvæk ikke foretaget for form 

møddingudgravningsundersøgelser i Nassuttooq til dato, som kan bekræftet om der har været 

storskala jagter på den periode, derfor den er stadigvæk tvivlsom. 

          Da det er spor efter palæo-inuitisk tilstedeværelse af Dorsetkulturen både i Nassuttuutaa, 

Seersinnilik og Sannerut, og begge tre lokaliteterne er samlingslejrer til basislejrene i 

Ungooriarfik og Sangujaaq området samt til Tasersuattaap Aasivissua, som har vardesystemer, 

og dermed muliggøre at Dorsetkulturen kunne også benyttede fællesjagter i det tre områder. 

Men Dorsetkulturens folk har ingen bue og pil, fordi under transitionen fra Præ Dorset (Saqqaq) 

til Mellem Dorset (Dorsetkultur) blev der mistet bue og pilen, og den er en af det mest 

bemærkelsesværdig som var mistet i materiale kulturen. Arkæologiske undersøgelser i Victoria 

Islands og i nordlige Baffin Island viser at Dorsetkulturen også har jaget rensdyr ved at bruge 

vardesystemerne. Under jagten de kombinerer vardesystemer og våben lanse i Canada uden 
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problemer (Friesen, 2017: 166). Derfor skal man beregnes at Dorsetkulturen kunne også 

benyttede vardesystemerne i Tasersuattaap Aasivissua og i Sangujaaq området og udført 

drivjagter i Ungooriarfik, under rensdyrbestandens relativt høje perioder uden problemer. Ifølge 

fluktuationsteori, rensdyrbestand maksimerer typisk hver mellem 65 til 115 år, og varer 

omkring i 10 til 25 år og derefter falder igen, og hvis man beregner den til Dorsetkulturens tid 

i Nassuttooq området, de må det havde god mulighed til at jage rensdyr som fælles, specielt om 

efterårstid under rensdyrenes vandringsmigration fra indland områderne til mod kysten som 

store flokke. 

 

5.2.2 Gruppejagter 

Da det er stadigvæk sparsomme kilder både i etnografi og arkæologi om gruppejagter i 

Nassuttooq fjorden derfor den er svært at fremhæve om den har været benyttet jagtmetoden 

intensivt af inuitiske kulturer.  

             Men på det andre rensdyrjagt områder i Vestgrønland eks. i Aasivissuit området 

gruppejagterne var intensivt benyttet, dette bliver beviset både i etnohistorien og i arkæologiske 

rekognosceringsundersøgelser. Både i etnohistorien om rensdyrjæger Meqqisaalik og Singajik 

sagaen blev der omtalt form for gruppejagtmetode. På denne metoden flere personer var deltog 

i jagten. F.eks. i Meqqisaalik historien, flere mænd var gået på jagt sammen og eftersøgte 

rensdyrene, og da det opdage på et tidspunkt store flok af rensdyr i indland, jægerne begyndte 

og byggede deres egen skydeskjuler, og derefter nogle af personer var blevet sendt afsted, hvor 

de skulle skræmme rensdyrene og drive dem på vej mod mændene som ventede i deres 

skydeskjuler. Det samme gør i Singajik sagaen, men på denne historie, kvinderne var blevet 

sendt afsted, hvor de skulle skræmme og drive rensdyrene på vej mod mændene som ventede i 

skydeskjulerne (fig. 48) (Thisted, 1999: 283-287; Grønnow m.fl. 1983: 17f). 

              Ifølge beretning fra daværende museumsleder i Aasiaat Elisa Evaldsen, der er findes 

flere skydeskjuler i nærheden af Sangujaap Aasivia på en moræne højderyg omkring 2.5 km 

lange fra Sangujaap Tasia til Inussulissuup Tasia. Denne beretning bliver også bekræftet af en 

rensdyrjæger-informantens iagttagelser af kollapsede varder samt skydeskjuler på den omtalte 

moræne højderyg. Dette betyder at gruppejagter var benyttet i Sangujaaq området præcis 

ligesom beskrevet jagtform i etnohistorien. 

               I mellem perioden fra juli måned til slutning af august, små grupper af rensdyr 

begyndte og vandrer fra indland områderne til mod kysten (Petersen, 1984: 54; Appelt m.fl. 

1990: 24; Grønnow m.fl. 1983: 10ff). Og dermed på det omtalte tidspunkt gruppejagter som 

har mandskab på minimum 2 og maksimal på ca. 8 eller flere, er rigtigt godt ideelt til at jage de  
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små vandrende rensdyr i Sangujaaq området ved at bruge skydeskjuler i moræne højderyg som 

var også placeret spredt i store sletten. Og hvis rensdyrbestand var på sin relativt lav, man 

beregnes at gruppejagter som har mandskab på minimum 2 og maksimal på ca. 8 eller flere 

kunne også have været brugbart ved Sangujaaq området om efterårstid i september måned når 

rensdyrene begyndte at vandrer fra indland områderne til mod vestkysten ellers som ”store” 

flokke, men ikke ligesom før på deres højeste bestandsmæssige tilstand. Som bekendt der er 

spor på Dorsetkulturens tilstedeværelse i samlingslejren Seersinnilik til basislejrene i Sangujaaq 

området, derfor beregnes og formodes at Dorsetkulturens folk også må have været og benyttet 

denne jagtmetode i Sangujaaq området under deres tilstedeværelse i Vestgrønland. 

 

5.2.3 Individuelle jagter 

På det individuelle jagter snig-jagtmetode, lurejagtmetode og løbejagtmetode var benyttet i 

fortiden under bue og pil æraen før 1850 (Olsen, 2020a: 16-19; Abelsen, 1948; Petersen, 1967: 

6; Jensen m.fl. 1990: 78; Thisted, 1999: 285), og efter 1850 frem til nutiden snig-jagtmetoden 

med riffel er en foretrukne metode blandt rensdyrjægerne i Vestgrønland inkluderer i 

Nassuttooq. Flere forskerne mener ellers at snig-jagtmetoden med riflen var blevet almindelig 

Fig. 48. Gruppejagt. Aron fra Kangeq tegning (Thisted, 1999: 283). 

I historien om rensdyrjæger Meqqisaalik, mændene venter rensdyrene til at passere skydeskjuler. 
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efter fællesjagterne som tilsyneladende ophørt i 1700-tallet (Jensen m.fl. 1990: 78; Petersen, 

1989: 5). Som bekendt riffel var ellers blevet indført til Grønland i slutning af 1700-tallet, men 

transitionsfasen fra bue og pil æraen til riffel æra var langsomt, og først i midten af 1800-tallet 

rensdyrjægerne først og alvor begyndte og bruge riffel til rensdyrjagt, og dette betyder at snig-

jagten med riffel var blevet først almindelig i omkring 1850’erne. Dette bliver beviset via 

etnografisk undersøgelse fra 1948 som Danmarks Nationalmuseet har foretaget i Vestgrønland 

(Grønnow m.fl. 1983: 27). Ud fra en etnohistorien der vides at løbejagtmetoden var også 

benyttet i 1800-tallet i Nassuttooq fjorden. Dette bliver beviset via etnohistorien om 

rensdyrjæger-brødrene Lars, Johannes og deres stedbror Looqi i Nassuttooq, og der blev 

berettet at brødrene benyttede løbejagtmetoden i omkring 1800-tallet (Filemonsen, 1953: 141). 

             I snig-jagten skal man benyttes topografien som fordel for at kunne snig sig ind til 

rensdyret for at får den bedste skydehold, det kunne være bakke, stor sten osv. og evt. 

camouflerende beklædning. Hvis der er ikke noget bakke og stor sten undervejs, skal man snig 

ind ligger sig på maven, og komme nærmere og nærmere til rensdyret hver rensdyret vender sit 

hoved bort. Nogen gange der bruges rensdyr gevir, og lagt dem oven på hovedet og snig sig ind 

og evt. bruge lyden, når topografien er ikke på fordel. Efter indførelsen af riffel, blev der også 

benyttet lade stok og riflen som ”gevir” (fig. 49) (Jensen m.fl. 1990: 78; Petersen, 1989: 6; 

Müller, 1906: 496f). 

             I lurejagten benyttes skydeskjuler og skydeskjuler med varder og evt. naturlig store 

sten. På disse anlæg der skal lures og venter på rensdyret til at passere og parat til at skyde efter 

rensdyr med en bue og pil. Ved lurejagten med varder, betyder at jagten med mindre 

vardesystemer. Varderne skal holde en udspændt rem på plads mellem varderne. Og jagten 

skulle foregået på denne måde: Rensdyret på sit luntetrav skal støde en udspændt rem og 

begyndte følge efter rem på vejen mod bueskyttejæger som er venter på bagved i sit skydeskjul 

eller i en stor sten. Når rensdyr nærmere nok, skydes med bue og pil. Princippet med anvendelse 

af rem mellem varderne er at lede rensdyret til et ønsket sted, hvor man kan nedlægge ved lure 

gemmested (Jensen m.fl. 1990: 77). 

            Løbejagten er en ”simpel” metode, man skal have en hurtighed samtiden udholdenhed. 

Ifølge inuit myter i Canada, Dorset folk plejer at jage rensdyrene med at løbe, og ved 

indhentning rensdyret skal harpuneres med lansen (Petersen, 1967: 6). Og i etnohistorien om 

rensdyrjægeren Meqqisaalik, ved indhentning skydes med en bue og pil (Thisted, 1999: 284f). 

Om rensdyrjæger-brødrene i Nassuttooq er uklart om hvordan de egentlige aflive deres fangster. 

           I rekognosceringsundersøgelsen der er blevet registreret single skydeskjuler i Aqataaq 

bagland samt i Sangujaap Aasivia og naturlige vardesystemer ved Sangujaap Aasivia. Disse  



	 105	

 

anlægsspor er vidnesbyrdet til snig-jagter og lurejagter som var benyttet på et tidspunkt, og der 

er selvfølgelig kendes også løbejagter som var også benyttet i Aqataaq bagland. Individuelle 

jagter med det nævnte jagtmetoder før 1850 skulle kun muligvis benyttes under laveste 

rensdyrbestandsperioder samtiden at også rensdyrjægere var på færrest, uanset tidpunkter fra 

maj til september måneder. Som bekendt snig-jagten med riffel efter 1850 frem til nutiden er 

en foretrukne metode trods rensdyrbestand fluktuationer og uanset tidspunkter fra maj til 

september. 

Fig. 49. Snig-jagt med riffel i 1800-tallet og i 2020. 

På toppen: Aron fra Kangeq tegning af rensdyrjægere som snig sig ind til rensdyrene (Thisted, 1999: 508). 

I bunden: Rensdyrjægeren Frantz R. Olsen fra Aasiaat, efter snig sig ind er klart til at skyde en 

nukatuannguaq (ung rensdyr buk) i baglandet af Aqataaq i nærheden af Aattangasup Aasivissua august 

2020. Foto: Angutinnguaq Olsen aug. 2020. 
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5.2.4 Vinterjagt	

Da det er stadigvæk begrænset oplysninger om hvor meget eller hvor lidt der har været benyttet 

hundeslæde jagter om vinteren i Nassuttooq fra omkring 1700-tallet frem til nutiden, er svært 

at angive jagtmetodens variationer i forbindelse med rensdyrbestands fluktuationer. Men under 

fattig rensdyrbestand perioden omkring fra 1860’erne frem til 1927 der vides godt at 

hundeslædejagter var drivet specielt fra bopladsen Tununngasoq som befinder sig i 

udmundingen af Ataneq fjorden, der hvor den fra mest kendte tidligere rensdyrjægeren 

Johannes ”Qunaaq” Filemonsens boplads. Før 1927 hundeslædejagterne var foregået i marts 

og april måneder, og igen efter genoptagelse fra 1960’erne jagterne er foregået i februar og 

marts måneder. Jagterne før 1927 var muligvis drivet når dagslys er blevet længere i marts og 

april måneder og ikke mindst når kulden er blevet mildere i forårstid, da det er stadigvæk 

begrænset til europæiske varer, f.eks. petroleumslamper og opvarmnings materialer osv. Og 

efter nemmere adgang til moderne varer med hensyn til belysningsmaterialer af lamper og 

opvarmnings materialer f.eks. primus, der giver mulighed til at drive vinterjagterne i februar og 

marts måneder i Nassuttooq fjorden. Der kan menes at vinterjagterne var foregået meget stabil 

fra år til år fra 1700-tallene frem til 1927, også selvom under fattige rensdyrbestandsperioder 

gennem tid.   

 

6. Kapitel: Komparativ analyse 

6.1 Rensdyrjagt i Vestgrønland 

Gennem arkæologisk, etnografisk, etnohistorisk og historiske forskningsundersøgelser i det 

sidste 50 år, blev der beviset på baglandet af Sisimiut ved Aasivissuit området, i Kangerlussuaq 

ved Angujaartorfiup Nunaa og i Nuuk fjorden rensdyrjagterne var intensivt drivet både af 

palæo-inuitiske og neo-inuitisk kulturer igennem 4.500 år. På disse rensdyrjagt områderne 

findes utallige arkæologiske anlægger som har forbindelse til rensdyrjagt at gøre fra inuitiske 

kulturenes side i form af telthuse, teltringe, jagtsenge, klippe lyer, vardesystemer, skydeskjuler, 

kødgraver og depoter. Arkæologiske artefakter var også fundet via udgravninger og ikke mindst 

via overfladefund som stammer fra Saqqaq, Dorset, Thulekulturen og ikke mindst fra 

kolonitidens moderne Inuit tid. Gennem etnografiske undersøgelser på det områder blev der 

også beskrevet rejseruter, livet i indland og traditioner eks. jagtforholde i jagtsæsonen og 

behandling af fangster osv. (Nellemann, 1973; Grønnow m.fl. 1983; Meldgaard, 1986; 

Grønnow, 1986a, 2009; Pasda, 2000; Gabriel m.fl. 2001; Odgaard m.fl. 2002; Knudsen, 2008; 

Johannsen, 2008; Andreassen, 2008; Odgaard, 2009; Pasda, 2014; Larsen, 2017). 
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Nævnte rensdyrjagt områderne i Vestgrønland sammenlignes til rensdyrjagten i Nassuttooq 

fjorden på række punkter, herunder jagtens årlige cirkel, bosættelsesmønstre, telthuse og jagt 

anlægger samt jagtmetoder. 

 

6.2 Jagtens årlige cirkel 

Jagtens årlige cirkel for befolkning fra Kangaatsiaq distrikt som var fungeret fra omkring 1800 

til 1920’erne er anderledes i forhold til jagtens årlige cirkel fra 1770’erne i Sisimiut distrikt. I 

Sisimiut rensdyret var jaget i juni, juli og august (Grønnow m.fl. 1983: 21f), mens i Kangaatsiaq 

rensdyret var jaget i marts, april, maj, juni, juli, august, september og delvis i oktober måned. 

Det ser ud til at Kangaatsiaq distriktet var mere afhænge til rensdyret ressource i forhold til 

Sisimiut distrikt. Forårs togterne er også forskelligt, hvor Kangaatsiaq rejser med en måneds 

tidligere og samtidige fangstdyrene er også forskelligt, Sisimiut jage ulk, ringsæl og klapmyds, 

hvor Kangaatsiaq jage narvaler, remmesæl og ringsæl. Derudover hvalfangster var ikke drivet 

af Kangaatsiaq mens Sisimiut har drivet (ibid).  

            Dette kunne være forklaringen på deres stor forskellighed med hensyn til rensdyrjagter. 

Årlige cirkel fra Kangaatsiaq stammede fra en bestemt befolkningsgruppe som var helt 

værdsætte rensdyr og rensdyrjagter i Nassuttooq, mens årlige cirkel fra Sisimiut muligvis 

stammede fra koloniens befolkning som har let adgang til europæiske varer og handel i Sisimiut 

og dermed trives og tilfreds med omstændighederne. Dette kan også bemærkes at jagtens årlige 

cirkel fra befolkning i kolonien Aasiaat, der hvor rensdyrjagten var foregået i august og 

september måneder for vedkommende, og dermed lignede mere til jagtens årlige cirkel fra 

Sisimiut (Birket-Smith, 1924: 375-378). 

 

6.3 Bosættelsesmønstre og rejseruter 
Med fundamentalt til strukturen af bosættelsesmønstre i det vestgrønlandske indland, 

Nassuttooq fjorden har ikke noget form for forskellighed i forhold til Aasivissuit, 

Angujaartorfiup Nunaa og Nuuk fjordens lejresystemer. De nævnte områder alle sammen har 

samlingslejre, rejselejre, basislejre og overnatningslejre samt evt. specialiseretlejre. Den eneste 

forskellighed er geografiske placeringer, som medfører at rejseruterne fra kystbopladserne til 

mod indland sommerbopladserne har hver unikke forskellighed. 

             På Sisimiut området bosættelsesmønstre er en samspillet mellem Ikertooq fjord, 

Itinnerup Tasersua og indland ved Aasivissuit, Qarlissuit og Akuliarusersuaq. Dette betyder at 

samspillet mellem kysten og indlandsisen på en sæsonmæssige rejsejagt. I juni og juli fangsten 
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foregået på disse fangstdyr: Lodde og sælfangst i bunden af fjorden, og i elven i Itinneq 

ørrederne blev også fanget. På et tidspunkt rensdyrjægerne gik videre og bære umiaq gennem 

overgangsområde mellem Maligiaq fjorden og Itinnerup Tasersua og sejlads i Itinnerup 

Tasersua helt til søen bund og resten blev til en vandring til Aasivissuit boplads og drive 

rensdyrjagt ekspeditioner fra den store basislejr f.eks. til Akuliarusersuaq området (Grønnow 

m.fl. 1983: 23ff; Müller, 1906: 493-510 Jensen m.fl. 2017: 22f & 55-59). 

             På Kangerlussuaq området rejseruten er en samspillet mellem yderkysten, fjorden og 

søer. Der kan nævnes flere samlingspladser efter umiaq sejlads fra kysten, den første er 

Sarfartoq ved dalen Arnangarnup Qoorua, den anden Angujaartorfik, den tredje Tatsip Ataa og 

den sidste er Umiiviit. Fra disse to områder indlandstogterne begyndte for rensdyrjægerne i 

Angujaartorfiup Nunaa, eks. fra Sarfartoq til Eqalummiut Aasivii og til Tasersiaq området. 

Angujaartorfik var også fungeret som en opgangsport til Eqalummiut Aasivii og Tasersiaq. Fra 

Tatsip Ataa og Umiiviit indlandstogter begyndte på vej mod Tasersuaq, og sejlads i søen 

(Larsen, 2017: 61ff). 

              Eqalummiut Aasivii er en centralt og fungeret som den vigtigst basislejr til jagt 

ekspeditionerne i området. På et tidspunkt rensdyrjægerne fra basislejren vandrede på vej mod 

Eqalummiut Nunaat, området befinder sig i den nordvestlige del af Tasersiaq. Nogle kvinderne 

var med, og der hvor man nået frem til området med flere kilometer vandring, og jægerne 

medbragte ikke qajaq på denne jagt. Efter flere dage med jagter i den vestlige del af Tasersiaq 

området og når tørring af kød er færdiggjort, jægerne vandrede tilbage til Eqalummiut Aasivii 

for at kunne deponeret dem i basislejren. Efter denne første jagt ekspedition, den anden kunne 

begyndt som er længere jagt ekspedition med mange flere dage. På denne gang rensdyrjægerne 

gået til Kangerlussuatsiaq bagland på den sydvestlige del af Tasersiaq området (Grønnow, 

1986a: 72-78). 

              På Nuuk fjorden rejseruten er en samspillet mellem kysten, fjorden og søer. For 

nordøst for Nuuk rensdyrjagten var foregået i Tasersuaq området og dette blev beviset med 

arkæologiske og etnografiske undersøgelser (Pasda, 2014: 49-52). Umiaq bæres over fra 

fjorden ved Ilulialik til Tasersuaq, og umiaq deponeres i flere steder på en del af Tasersuaq før 

man gik videre til indlandet bopladser. Derfra vandres til baglandet jagtområder f.eks. til 

Qaqulluitsoq eller Kilunngaat. Den anden rute fra fjorden til bagland er Ujarassuit Paavat, der 

hvor rensdyrjægerne vandres med deres qajaq til søerne f.eks. Tussaap Tasia og Tarsartuup 

Tasersua (Larsen, 2017: 47f). I sydlige del af Tussaap Tasia befinder sig en relativt stor basislejr 

samt rundt omkring Tarsartuup Tasersua som er også relativt store basislejre, f.eks. 

Ikorsimmavissuit og Qallunaatsiaat (Pasda, 2014: 49-52).   
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              Med angår brugen af Nassuttooq fjorden er en samspillet mellem kysten, fjorden, elven 

og søer. Dette er anderledes i forhold til andre rensdyrjagtområder i Vestgrønland for bestemte 

gruppe af forbrugere i fjorden, nemlig primære forbrugere fra Kangaatsiaq distrikt. Der er to 

hoved store jagt ekspeditionerne i Nassuttooq fjorden som var foretaget før 1927. Den første 

rejsen begyndte i forårstid i maj og juni måneder med umiaq via udmundingen af fjorden, og 

Tiggaat i Nassuttooq er den første stoppested med flere dags ophold i stedet for jagterne efter 

rensdyr og sæler. En dags jagterne var benyttet med enten vandring eller med hundeslæde i 

fjeldene på baglandet af Tiggaat. På et tidspunkt jægerne videre til længere inde til 

Eqalungaarsuit og gentage jagterne ligesom i Tiggaat. Og når omtrent Ataneq fjordens ishav er 

brudt op i omkring juni måned, umiaq bæres over Itillersuaq fra Nassuttooq til Ataneq fjorden 

og sejlads til vinterbopladserne i udmundingen af Ataneq f.eks. til Ikerasaarsuk eller til 

Tununngasoq. Og derefter lodde og sælfangst var drivet i nærheden af vinterbopladserne eller 

i sydøst Disko Bugten. Den anden jagt ekspeditionen begyndte i omkring midten af juli måned 

til Nassuttooq fjorden gennem Ataneq fjorden med umiaq sejlads, og i bunden umiaq bæres 

over Itillersuaq til Nassuttooq og den første stoppestedet finder sted i vestlige del af 

Qeqertaasaq halvøen, Uiffaq. På dette sted der er ikke noget jagt aktiviteter, da den er et 

hvilested. På den næste morgen jægerne sejlede videre til Qatsissut, og opholdte på i en 

kortvarigt, hvorfor aktiviteterne efter jagt var foregået på rensdyr og gråand som er på fældetid. 

En dags jagterne efter rensdyr drivet fra Qatsissut til baglandet. På et tidspunkt jægerne sejlede 

videre længere inde til Seersinnilik og opholdte på én dag i stedet som et hvilested. På den 

næste morgen sejlede videre længere inde til Naajaalik og opholdte i stedet for at kunne fange 

ørreder med fiskegarn (i omkring 1900) samt for at kunne opsamle kvaner i området. På et 

tidspunkt sejlede videre inde til Sannerut og opholdte på en kortvarigt, og mændene foretog én 

dags jagter i baglandet. På et tidspunkt sejlede videre til indlandsisens elv Kuuk og sejlede til 

Eqalummiut for at kunne drive ørredfangst i området med kombineret rensdyrjagter fra 

bopladsen. Fra Eqalummiut rensdyrjagterne er foregået ved indlandsisens rand i Eqalummiut 

Sioraat, og dette blev nået fra bopladsen med vandring og jægerne også medbragte qajaq, som 

skulle bruges i Eqalummiut Tasii på vej mod indlandsisens rand. Anden jagt turet fra bopladsen 

var også foregået f.eks. til Umiivik. På denne togt umiaq var bemandet med kun mænd som 

skulle sejle i elven, disse rensdyrjægerne blev kaldes som Umiartorput16, som skulle foretog 

mange flere dags jagter i baglandet af Umiivik. Sandsynligvis jægerne var nået frem til 

Akuliarusersuaq under fattige bestandsperioder. Men andre gange flere af familier opholdte i 

																																																								
16 Sejladsjagt 
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Aqataaq på én dag før de gået med vandring til indlandet store sommerboplads Aattangasup 

Aasivissua, og fra bopladsen rensdyrjægerne startede rensdyrjagterne hvert eneste dage enten 

til Aqqusinertooq, Majoriaq eller Nuusaaq. Men også nogen gange rensdyrjægerne sejlede til 

Umiivik som er befinder sig længere inde end Eqalummiut og Aqataaq og derfra vandring til 

indlandet sommerboplads Qerrut. Hvis jægerne har basislejr i Qerrut, rensdyrjagterne begyndte 

og foretages til Kaatorissat Isuat, Akuliarusiarsuk og Akuliarusersuaq eller til Kissaviat 

Sinarsussuat ved Isortoq fjorden. Eller nogen gange jægerne sejlede længere inde til fjordens 

bund til Kaatorissat for at kunne foretage rensdyrjagter fra bopladsen til det nunatakker så som 

Avannarleq og Qissertaq evt. Akuliarusiarsuk og Akuliarusersuaq.  (Ulrik Rosing, 1984; 

Filemonsen, 1934: 41f; Alaufesen, 1979: 18f). 

               På nogen gange der behøves ikke at man skal sejle helt til bunden af fjorden til Kuuk 

elven for rensdyrjagter i den indre del af Nassuttuup Nunaa. En af rensdyrjæger-informanten 

som var født i Tununngasoq som er senere flyttede til Ikerasaaarsuk sagde 

”Kuumiinngikkaangatta tatsiniittarpungut” – ”når vi er ikke i Kuuk elven vi er i søerne”, hvor 

han mener Meqqoqanngip Tasersua og Nassuttuutaata Tasia og disse områderne blev nået fra 

opgangsporterne henholdsvis Seersinnilik og Nassuttuutaa. Desuden en af informanten 

fortæller også at han har set Johannes ”Qunaaq” Filemosens sønner tilbragte sommer i 

baglandet af Seersinnilik. Jørgen InûsugtoK fortæller også at nogen gange tilbragte somrene i 

Meqqoqanngip Tasersua i Sangujaaq området samt i Nassuttuutaata Tasia 

(Interviewundersøgelse, 2020; Ulrik Rosing, 1984). 

 

6.4 Telthuse 
I rekognosceringsundersøgelsen i Nassuttooq fjorden blev der registreret fire forskellig telthus 

typer fra Thulekulturen som er også blevet dokumenteret på arkæologisk. Én i Eqalummiut 

Tupersuai som er muligvis fra kolonitiden, én i Aattangasup Aasivissua som er lignede til en 

små hytte og tre i Tasersuattaap Aasivissua. I Tasersuattaap Aasivissua repræsenteret tre 

forskellige typer: Pioneer telthustype, fælles telthustype og sentkolonitids telthustype. Disse 

telthusenes dateringer og typer er angivet efter relativ daterings metodens grundlag med brug 

af telthusenes karakteristiske former og størrelser. 

              To Pioneer typer var blevet fundet i Angujaartorfiup Nunaa ved Arnangarnup Kuua. 

Den første befinder sig i Eqalummiut Aasivii, som er også den første registreret i Vestgrønland 

fundet af Bjarne Grønnow og Morten Meldgaard gennem rekognosceringsundersøgelser i 1981, 

82 og 83 (Grønnow, 1986a: 66 & 75). Den anden registreret Pioneer type befinder sig i 
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Nuunnguaq ved Arnangarnup Kuua i Angujaartorfiup Nunaa fundet af Mille Gabriel og Ulla 

Odgaard gennem rekognoscering i 2001. Disse typer er ret lille telthuse uden en lang 

indgangspassage med køkkenniche ved siden af anlægget, og sovebriksen er forhøjet i forhold 

til indgangspartiet og gulvet på begge to fund i Angujaartorfiup Nunaa. Opholdsrummet 

anlægsmåling fra Eqalummiut Aasivii er på 1.95 x 2.10 m og køkkennichen er på 1.50 x 1 m, 

og i Nuunnguaq opholdsrummet er på 1.50 x 2.10 m og køkkennichen er på 1 x 1 m. Rensdyr 

gevir fra møddingsområdet ved Nuunnguaq anlæg var blevet dateret til 1445 AD (Grønnow, 

1986a: 75; Odgaard, 2009: 196f). Der er en identiske telthus type i Tasersuattaap Aasivissua i 

Nassuttooq, og anlægget er godt dækket med en tykt græsbevoksning, og dermed kan ikke ses 

gulvet plan, men bygnings formen og størrelsen er 90 % identiske til telthus fra Eqalummiut 

Aasivii. Telthuset i Tasersuattaap Aasivissua opholdsrummet anlægsmåling er på 1.70 x 2 m 

og køkkennichens måling er på 1.70 x 170 m (fig. 50) (Olsen, 2020b: 55f; Egen notat). Dette 

betyder at telthuset fra Tasersuattaap Aasivissua er en Pioneer telthustype ligesom fra 

Eqalummiut Aasivii og Nuunnguaq fra Angujaartorfiup Nunaa. Pioneer typen er stadigvæk 

ikke fundet i Aasivissuit området samt i nordlige Nuuk fjorden (Pasda, 2014: 58; Grønnow 

m.fl. 1983). 

 

     	

Fig. 50. Thulekulturens Pioneer telthustyper fra Vestgrønland. 

TV: Opmålingstegning af telthus fra Eqalummiut Aasivii af Bjarne Grønnow. 

M: Præcisionstegning af telthus fra Nuunnguaq af Ulla Odgaard. 

TH: Tegningsskitse af telthus fra Tasersuattaap Aasivissua af Angutinnguaq Olsen. Som bemærkning, blå 

farvede stik lignede er rensdyr gevirer, og sort farver er stenkonstruktioner samt grøn farven er en tørv 

væg. 
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Fælles telthustype findes i Aasivissuit området, Angujaartorfiup Nunaa eks. i Siorartalik og i 

Nuuk fjorden (Grønnow m.fl. 1983; Odgaard m.fl. 1990: 63-67; Pasda, 2014: 45; Odgaard, 

2009: 191f). Denne type findes også i Nassuttooq ved Tasersuattaap Aasivissua. Telthuset i 

bopladsen er stort og godt dækket med tykt græsbevoksning. Telthuset har en kort indgangsparti 

på anlægget længdeakse og der er stor køkkennichen som er 2 x 2 m, og den var opbygget med 

sten og lidt inddragelse af tørv ind imellem. Ved siden af nichen findes en relativt stor 

opholdsrum og væggene var bygget med store fladesten, og måling er 4 x 2.05 m. 

Køkkennichen er højere end opholdsrummet (Olsen, 2020b: 52ff; Egen notat). Der er findes et 

anden telthus som er identisk på bygningsformen, og huset befinder sig i Angujaartorfiup 

Nunaa ved Siorartalik boplads. Denne telthuset opholdsrumsmåling er 4 x 4 m og køkkennichen 

er 2 x 1.5 m (fig. 51; se også fig. 28) (Odgaard, 2009: 191f). 

 

Fig. 51. Fælles telthuse i Vestgrønland 

På toppen: Telthuset i Tasersuattaap Aasivissua. Foto: Angutinnguaq Olsen aug. 2020 

På bunden: Største telthus i Siorartalik boplads (Odgaard, 2009: 192; Gabriel m.fl. 2001: 26). 
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Dvs. opholdsrummet på telthuset i Tasersuattaap Aasivissua er kortere på lodret side end 

telthuset i Siorartalik. Dette kunne være årsag til opholdsrummet kortere på lodret side. 

Telthuset i Tasersuattaap Aasivissua er godt dækket med græsbevoksning, og der har jeg ellers 

mistanke om at lodret side måling kunne godt være længere end på opmåling under 

registreringsdag, da det er tyder på at kontekst linjen er muligvis længere, da den er overdækket 

med en tykt bevoksning af tørv. Denne del som er også mulig kontekst var ikke med til 

opmåling. 

              Senkolonitids telthustype og som anset som den nyeste, den er ofte være en 

rektangulært formet uden lang indgangspassage og uden køkkenniche. Denne type findes i 

Aasivissuit området, Angujaartorfiup Nunaa og i Nuuk fjorden (Odgaard m.fl. 1990: 65-68; 

Odgaard, 2009: 194f; Pasda, 2014: 64). Denne type repræsenterer også i Tasersuattaap 

Aasivissua. Telthuset i bopladsen er relativt stor, da den har måling på 2.90 x 2.40 m, på andre 

steder i Vestgrønland er tilsvarende mindre f.eks. i Aasivissuit området (Odgaard m. fl. 1990: 

68). 

             Der er findes en unik telthus type i Nassuttooq ved Aattangasup Aasivissua. Huset er 

mere lignede til små hytte som er oval formet og den har kort indgangsparti. Denne type 

stadigvæk er ikke fundet i resten af vestgrønlandske indland. Anlægget var opbygget med tørv 

og lidt inddragelse af sten. Denne type var muligvis omtaltes af tidligere rensdyrjægeren i 

Nassuttooq i omkring slutning af 1800-tallet og i begyndelsen af 20 århundrede fra Kangaatsiaq 

nemlig Albrekt Filemonsen. Filemonsen har besvarede spørgsmål som Danmarks 

Nationalmuseet har stillet i forbindelse med etnografiske undersøgelse i 1948. Anlægget er godt 

bevaret og ser ikke uhyrlige gammel ud og som muligvis var bygget omkring Albrekt 

Filemonsens tid. Ifølge Filemonsen hytten har tagkonstruktion med pilegrene og rensdyr 

gevirer og som senere blev lukket med tørveblokker. Hytten i Aattangasup Aasivissua er ideelt 

til Filemonsens beskrivelser. 

 

6.5 Jagtmetoder 
I dette emne vil jeg gennemgå rensdyrjagtmetodernes klassificeringer efter typer ud fra 

arkæologiske undersøgelsesresultater fra Aasivissuit, Angujaartorfiup Nunaa og i nordlige del 

af Nuuk fjorden. Der er findes storskala til mindre skala og til enkeltmands jagter klasse typer 

i disse undersøgte områder. Registreret rensdyrjagtmetoderne som var klassificeret skal 

sammenlignes til Nassuttooq fjorden. 
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6.5.1 Rensdyrjagt metoder med arkæologisk perspektiv 

Jagt systemerne var klassificeret efter intensivt arkæologisk rekognoscerings undersøgelser i 

Aasivissuit, Angujaartorfiup Nunaa og i Nuuk fjorden. Der blev opdelt til 7 klasser, nemlig som 

A, B, C, D, E, F og G. Disse klasser er beskrevet på denne måde: I klasse A, findes over 15 

varder, og med over 2 skydeskjuler på som har forbindelse til systemerne. I klasse B, findes 

skydeskjuler rækker med mindst 7 skydeskjuler på og nogen gange varderne er også en del af 

systemerne. I klasse C, findes varder rækker med over 20, dog uden skydeskjuler på denne del 

af drivjagt typen. Men mindre skala drivjagt anlæggene var også klassificeret til tre typer. I 

klasse D, findes skydeskjuler med vardesystem. På klasse E, findes rækker af skydeskjuler. På 

klasse F, findes rækker af varder, uden skydeskjuler. Disse er langt mindre på deres størrelser i 

forhold til storskalaen klassernes størrelser. Ud over drivjagt anlægger findes også 

enkeltmandsjagt anlægger som er høre under klasse G, og på denne klasse findes enkelte 

skydeskjuler (Grønnow, 2009: 203). 

               I Aasivissuit findes klasse A, C, D og G. Men Aasivissuit har også egen klasse som 

andre områder ikke har, og den blev klassificeret som X (Pasda, 2014: 48). I klassen X findes 

vardesystemer som er 4 km lange med over 100 stk. varder og ved enden af systemerne findes 

stengærde som blokere rensdyrenes stier. Disse var bygget på den lange dal i nærheden af 

bopladsen. I området findes også omfattende skydeskjuler som er både enkelte, par og gruppe 

(tabel 1) (Grønnow m.fl. 1983: 41-48).  

               i Angujaartorfiup Nunaa alle klasserne er findes. Storskala jagt anlæggene er langt 

færre end mindre skala jagt anlæggene. Der er blev registreret 9 storskala drivjagt anlægger og 

meget langt flere blev der registreret 51 mindre skala drivjagt anlægger i området. Antal til 

klasse E er på 24, på klasse D er på 14 og i klasse F er på 13 (tabel 2) (Grønnow, 2009: 203ff). 

              I nordlige del af Nuuk fjorden findes ikke storskala drivjagt anlægger herunder klasse, 

A, B og C. Men drivjagter på mindre skala findes i området, D, E samt F som er omfattende 

jagtmetoden i området. Der er selvfølgelig findes også enkeltmands jagt anlægger af klasse G, 

men meget mindre i forhold til Aasivissuit og Angujaartorfiup Nunaa (tabel 3) (Pasda, 2014: 

55ff). 

             Selvom der er ikke så meget data omkring jagt anlægger i Nassuttooq fjorden på dato, 

der kan siges med helt forsigtighed at klasse B er findes, selvom at den var ikke dokumenteret 

på arkæologisk, men den er blev bekræftet gennem observationer fra både af daværende 

museumsleder i Aasiaat Elisa Evaldsen og fra rensdyrjæger-informanten og den er findes i 

Sangujaaq området. Klasse D er dokumenteret, da det er findes 370 meter lange vardesystemer 

med 9 varder og to skydeskjuler på ved enden af systemerne i nærheden af Sangujaap Aasivia.  
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Klasse G er også dokumenteret på arkæologisk og den er findes både i Ungooriarfik, Sangujaaq 

og i Aattangasup Aasivissua. Der er stadigvæk intet spor på klasse A, C, E og F, fordi der er 

stadigvæk ikke foretaget større kortlægninger af den enorme landskabet i Nassuttooq med 

arkæologiske rekognosceringsundersøgelser (tabel 4). 

Tabel 1. Aasivissuit området (Pasda, 2014: 48). 

Tabel 2. Angujaartorfiup Nunaa (Pasda, 2014: 48). 
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6.5.2 Rensdyrjagtmetoder med etnografisk perspektiv 

Drivjagter 

Ifølge etnografiske kilder drivjagten var foregået i Ungooriarfik fjeld, og beskrevet jagtmetoden 

er en sjælden fangstteknik, og rensdyrene blev nedstyrtet fra toppen af rensdyrjægere. Denne 

fangstteknik som var benyttet i fjorden er unik i forhold til andre områderne, fordi den er 

Tabel 3. Nordøstlige Nuuk området (Pasda, 2014: 57). 

Tabel 4. Nassuttooq fjord 
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stadigvæk ikke dokumenteret i andre områder i Vestgrønland, men bortset fra det to 

Qingaannguaq vardesystemer i Qooqqut Nunaat ved Nuuk fjorden. De to vardesystemerne i 

Qingaannguaq befinder sig mellem 700 – 1000 m, og disse anlæggene var fundet af Jens Rosing 

i 1958. Rosing har analyseret mulig jagtformen fra visse vardesystemerne, og ifølge ham ved 

1000 meter plateauet, må der have været at mange rensdyrene styrtede ned ved jøklen i dybet 

og lemlæstede eller dræbtes i stendyngernes grådige tænder i området (Rosing, 1958: 387f). 

                Under interviewundersøgelse blev jeg fortalt en af rensdyrjæger-informant at han har 

fundet vardesystemerne sydøst for Tasersuattaap Aasivissua. Ifølge hans beskrivelser af 

anlæggene, og systemerne skulle ikke så meget lange, men på begge sider varderne blevet 

bygget op som rækkefølge langs på vej mod fjeldet skrænt. En af vardernes højde skulle være 

omkring 2 m, og i bagved der er også trappe lignede trin. På disse høje varde findes også en 

lille åbning inde i selve varden som muligvis bueskytte jægerens hul til at affyre sit pil til 

rensdyret (Interviewundersøgelse, 2020). Med sådanne beskrivelse fra rensdyrjæger-

informantens side, og der er findes ikke andre lignede vardesystemstyper i andre af vestkystens 

indland områder ligesom beskrevet vardens højde som er en del af jagtsystemerne, og derfor de 

omtalte vardesystemerne må have egen klasse. Men arkæologisk rekognosceringsundersøgelse 

i nærmere fremtid skal vise og afgøre de spændende vardesystemernes rigtige klasse. 

 

Vinterjagter 

Vinterjagten med hundeslæde i Nassuttooq fjorden var drivet af inuitiske rensdyrjægere fra 

Kangaatsiaq distriktet og delvis fra Aasiaat området. Som bekendt før 1927 jagterne var 

foregået i marts og april måneder, og senere fra 1960’erne var foregået i februar og marts 

måneder. Jagtmetoden er mallussineq (forfølgning), og hvor af hundene var trænet grundigt til 

jagtmetoden, og engang imellem blev der også fodret med rensdyrkødet, hvorfor hundene 

kunne at får kendskab til rensdyret lugt. Mallussineq var ikke den eneste metode, men også 

snig-jagt metoden var også benyttet, og hvis man skal benytte dette, først slæden sammen med 

hunde skal fortøjes på en faste grund f.eks. sten, og derefter snig-jagten kan påbegyndes (Peter 

Dalagers privatarkiv, 10.01.59; Interviewundersøgelser, 2018; 2020; Holm, 1980). 

               Vinterjagten med hundeslæde er ikke den eneste benyttet af rensdyrjægerne fra 

Nassuttooq, men det tyder også på at inuitiske rensdyrjægerne fra Sisimiut omegn benyttede 

den også, samt samme jagtmetoderne herunder mallussineq og snig-jagt fra hundeslæden. Dette 

blev beviset gennem tidligere kolonibestyreren Rasmus Müller fra Sisimiut beretninger om 

vinterjagterne omkring Sisimiut bagland ved Isunngua og Isortuarsuup Tasersua. Müller var 

med til vinterjagterne på flere gange i omkring på slutning af 1800-tallet med inuitiske 
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rensdyrjægere som ledsager, og for første gang Rasmus Müller var med i 1893, og ifølge hans 

beskrivelser vinterjagterne var foregået i februar måneder på det tidspunkt (Müller, 1906: 510-

519). 

               Med angår Nuuk fjorden, rensdyrjægerne fra området har også gået på vinterjagterne, 

men ikke på hundeslæde. Specielt folk fra Qoornoq var gået på jagt med at vandre til den 

nordlige del af Nuuk fjord f.eks. til Tasersuaq området. Efter nogle af meninger bland 

rensdyrjægerne fra området, vinterjagten var god, da man skal ikke bære fangsten på panden, 

hvorfor kunne man slæbe rensdyret gennem sneen om vinteren (Holm, 1980; Petersen, 1989: 

7). 

 

6.6 Rensdyrjagten i Arktis 

Rensdyrjagten er også foregået i andre arktiske områder ligesom i Nassuttooq fjorden, f.eks. i 

Canada. I Kazan River vest for Hudson Bay og i Thelon River findes drivjagt anlægger for 

rensdyrjagt, som var bygget af Inuit, Palæo-Inuit og Palæo-Indianere, det viser arkæologiske 

undersøgelser (Jensen m.fl. 2017: 111). På disse områder i Barrenland i den centrale del af 

Canada henholdsvis i Kazan River og Thelon River rensdyrene har kælvningsområder om 

forårstid som var migreret fra sydlige områder. På det nævnte områderne arkaiske indianere var 

ankommet for første gang omkring 8.000 BP for at jage rensdyret og senere på et tidspunkt 

palæo-inuitisk Præ-Dorset (Saqqaqkulturen) på omkring 3.500 BP var også ankommet til 

området og tog jagtområderne efter indianere for at kunne jage rensdyret, men senere dene 

indianerne genoptog dem igen efter palæo-inuit tilstedeværelse (Gordon, 2005: 157f; 1975: 92-

105).  

               På langs af Kazan River findes rigtigt mange rensdyrjagt bopladser som har oprindelse 

fra Inuit. Arkæologiske anlægger af teltringe, kødgraver, køddepoter, varder, vardesystemer og 

forskellige skydeskjuler vidnesbyrde at der har været og foregået rensdyrjagter på langs Kazan 

River (Stewart m.fl. 2000: 265-268). Foretrukne jagtmetode var svømmejagt. Men først 

rensdyrjægerne drive rensdyrene på vej mod søen eller til elven med brug af vardesystemmer 

og på denne jagtmetode nogle af rensdyrjægerne venter også i søen med deres qajaq, og når 

rensdyret hopper til, straks hurtigt blev forfølges og harpuneres med lansen. Når svømmende 

rensdyr er kommet op til landet ved elven andre rensdyrjægerne som ventede også bag ved 

deres skydeskjuler affyrede deres pil og nedlagte rensdyret. Denne metode blev anvendt fordi 

rensdyrene er vant til at krydse smalleste partier i søene eller i elvene gennem på deres 

migrationer i forårs og i efterårstid (Boas, 1964: 93-102; Friesen, 2013: 14). Der er to områder 
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som er gode eksempler til jagtmetodens anvendelse ved Kazan River af inuitiske rensdyrjægere, 

og det er Piqqiarjuk Camp og Tiktaalaaq Camp, disse to bopladser var også dokumenteret på 

arkæologisk. Disse to bopladser befinder sig ved en del af smalleste Kazan River, og rensdyrene 

plejer og krydser elven ved bopladserne, og etnografiske undersøgelser om brug af bopladserne 

har veriferet anvendelsen af jagtmetoden (Stewart m.fl. 2000: 269f). 

            Dorsetkulturen har også jaget rensdyr i Canada f.eks. i Victoria Island nord for Kazan 

og Thelon River. Men i Dorsetkulturens materiale kultur blev der mistet våben bue og pil, som 

var ellers kendt i tidligere kulturen af Præ-Dorset (Saqqaqkulturen). Ifølge arkæologiske 

undersøgelser i Victoria Island og i nordlige Baffin Island af Dorsetkulturens bopladser viser 

at der er findes massevis rensdyrknogler som var fanget af kulturen. Og dermed tyder på 

”mistet” våben har ikke nogen indflydelse på Dorsetkulturens rensdyrjagter i Canada, og 

dermed blev der indikeret at kombination af våben lanse og vardesystemer var fungeret rigtigt 

godt (Friesen, 2017: 165f). Arkæologen Max Friesen har studeret tre lokaliteter som har drivjagt 

anlægger i den sydlige del af Victoria Island. Der er to typer af drivjagt anlægger ved 

Iqaluktuuq, hvor type 1 befinder sig lidt syd for type 2. Type 1 var bygget af små varder som 

rækker og undervejs der er findes bassin lignede fordybet skydeskjuler. Type 2 var formaliseret 

som V, der er varder, og ved enden af systemerne der er også stengærde. På en del af systemerne 

findes store og robuste skydeskjuler. Type 2 var bygget og benytte af Dorsetkulturen, og type 

1 var bygget og benyttet af Thulekulturen (Friesen, 2013: 14-20 & 22).     

 

7. Kapitel: Konklusion 

7.1 Sammenfatning 

7.1.1 Etnografi 

Rensdyrjægerne i Nassuttooq fra Kangaatsiaq distriktet var jaget rensdyr i alt 8 måneder før 

1927 på årlige plan. Vinterjagten med hundeslæde var foregået i marts og april måneder, og 

derefter den første jagtekspedition med umiaq til Nassuttooq var påbegyndtes i maj måned og 

sluttes i juni, og på den omtalte periode rensdyret var også jaget og inkluderet remmesæler og 

ringsæler i fjorden. Den anden ekspedition påbegyndtes i midten af juli måned, der hvor flere 

forskellige familier rejser til deres basislejrer i indland for at kunne jage rensdyret på 

jagtsæsonen indtil slutning af september måned. Før 1850 jagtvåben var bue og pil, og 

afhængende af rensdyret populationsdynamik gennem tiden jagtmetoderne var varierer på bue 

og pil æraen, der hvor jægerne tilpassede deres metoder, fra fælles til gruppe og individuelle 

jagter. Fra 1850 frem til nutiden riflen bliver en ny jagtvåben, i første omgang flintbøsse og 
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igennem udviklingen bliver helt moderne. På denne æra snig-jagt metoden er den foretrukne 

metode, men ifølge etno-historien om rensdyrjæger-brødrene fra 1800-tallet løbejagten var 

også anvendt og fra etnografiske informationer svømmejagten var også benyttet i fjorden. Den 

sidste metode den er stadigvæk benyttes af moderne jægerne når de truffet tilfældigt 

svømmende rensdyr under sejladsen i Seersinnilik bagland ved Meqqoqanngip Tasersua. Før 

1950 rejseruten fra kysten til fjorden var foregået med umiaq gennem flere overgangssteder 

f.eks. fra Ataneq til Nassuttooq og fra Arfersiorfik til Nassuttooq. Men efter 1950 rejseruten 

bliver ændret da de nye motoriserende fartøjer bliver indført til Grønland f.eks. nummerbåde, 

joller og senere speedbåde, og derefter ruten bliver til via fjordens udmundingen. Udnyttelsen 

af rensdyret ressourcer eks. gevir den var meget vigtigt før riflen og modernisering af Grønland. 

Geviret var brugt til at fremstille qajaq jægerens forskellige redskaber også inkludere pilespids. 

Dette medfølger at andre rensdyr distrikter i Vestgrønland når de løbet tørt for bestand, 

rensdyrjægerne fra sydlig distrikterne eks. fra Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut var rejse til 

Nassuttooq med umiaq for at kunne får geviret. Også før 1927 rensdyrskind var vigtigt for 

befolkning i Kangaatsiaq distrikt. De forskellige rensdyrskind tykheder i det forskellige 

måneder fra maj til oktober var laves til forskellige beklædnings elementer, der hvor også 

tykheden bliver tilpasset til beklædningselementer. Efter nemmere adgang til europæiske varer 

fra omkring 1950, rensdyret ressourcer af skind og gevir bliver nu ikke længere bruges af 

moderne jægere, og med mindre hvis skindet vil bruges som lagen i slæden så den bliver taget. 

Denne samfundsmæssige udvikling samt opgangen af rensdyrbestand medfølger at 

rensdyrjægernes bosættelsesmønstre bliver ændret, da det indlands basislejrer bliver afskaffet 

og ikke længere benyttes. Men det blev ikke udelukket det gamle basislejrer områder i 

baglandet af Seersinnilik og Nassuttuutaa til at benyttes, da det stadigvæk moderne jægerne 

opholde på en kortvarigt under jagten i nærheden af det forhistoriske bopladser, dog benytter 

ikke de gamle teltpladserne. 

 

7.1.2 Arkæologi 

Arkæologiske lokaliteter som har forbindelse til rensdyrjagt at gøre i fjorden og disse er blevet 

registeret til dato. Opgangsporterne som også kaldes rejselejrer: Nassuttuutaa, Seersinnilik, 

Naajaalik, Sannerut og Aqataaq. Basislejrene er: Sangujaap Aasivia som er stadigvæk 

tvivlsomme funktion, Tasersuattaap Aasivissua, Aattangasup Aasivissua og Eqalummiut 

Tupersuai.	 Arkæologiske anlægger som er registreret er: Teltringe, telthuse, jagtsenge, 

rygeovne, depoter, ildsteder, kødgrave, thulegrave, vardesystem og skydeskjuler. Artefakter 

som var opsamlet i fjorden: Stikler, pseudostikler, skrabere, ende-skrabere, knivspidser, 
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mikroflækker, harpunspidser, pilespidser af sten og massevis stenredskabsafslag. Fjordens 

kystlige strækning var rekognosceret af Sisimiut Museum i 1990’erne, og to gange til dato 

indlandet var også blevet rekognosceret af både H.C Petersen og fra min side. Men Petersen 

har ikke rigtigt dokumenteret sine besigtiget bopladser med arkæologisk, men jeg har foretaget 

dokumenteringer både opmålinger og registrering samt identificering af arkæologisk anlægger. 

Disse arkæologiske fund indikerer at Saqqaq, Dorset og Thulekulturen var i fjorden igennem 

på deres tilstedeværelser i Grønland. 

 

7.2 Besvarelsen af problemstilling 

Nassuttooq - ´Stedet med de mange rensdyrgevir´ navnet til fjorden passer rigtigt meget, fordi 

den er et gammelt og vigtigt rensdyrjagtsted og aldrig tørt for rensdyrbestand gennem tider og 

dermed under fattig bestands perioder i Vestgrønland fjorden blev besøgt om sommeren af 

rensdyrjægere fra andre områder f.eks. fra Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut. Men naturligvis for 

primær forbrugerne fra Kangaatsiaq distriktet samt befolkning fra Disko Bugten fjorden er et 

utroligt vigtigt for dem til at får ressourcer af ørred og rensdyr herunder skind og gevir samt 

kødet for at kunne overleve i det arktiske egne, og denne bliver tydet frem, før modernisering 

af Grønland i 1900-tallet og før 1927 rensdyret var jaget i det forskellige 8 måneder. Disse 

oplysningerne blev fremhævet gennem etnografiske kildematerialer. 

               Undersøgelsen af fjordens enorme landskab bliver nu startet gennem arkæologisk 

rekognoscering og resultaterne fra undersøgelsen viser at der er spor efter menneskelig 

aktiviteter som var foregået om sommer perioder i fjorden, og sporene samt fundene fortæller 

os, at der har været rensdyrjagter og ørredfangster i det forhistoriske og historiske tider af 

inuitiske kulturer samt i nyere tider af moderne rensdyrjægere. 

               Gennem undersøgelsen med brug af etnografiske og arkæologiske kildematerialer 

belyser jeg de vigtigste bosættelsesmønstre i fjorden, der hvor jeg beskriver samspillet mellem 

kysten og indland. På denne emneområdet belyser jeg rensdyrjægernes indfaldsveje fra kystens 

bopladser på vejen mod indlandet sommerbopladser i Nassuttooq i form af samlingslejre, 

rejselejre og basislejrer. Men der blev ikke berøret overnatningslejrene, fordi det blev ikke 

kortlagt heller ikke dokumenteret samt er ikke registreret med arkæologisk. Men ifølge 

beretningerne overnatningslejrene findes i nærheden af nogle dokumenteret basislejrene i 

fjorden, f.eks. i Aattangasup Aasivissua og Tasersuattaap Aasivissua. Med angår jagtmetoder, 

rensdyrbestand fluktuationer mellem højt og lavt gennem tider i Vestgrønland og rensdyrenes 

migrationsvaner i det forskellige tidspunkter fra maj til september måneder, og topografien var 
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skyldtes at rensdyrjagtmetoderne bliver tilpasset af inuitiske rensdyrjægere. En af metoderne er 

egnet til høje bestandsperioder og i tidspunktet i efterårstid og andre metoderne er egnet til lav 

bestandsperioder og i tidspunkt mellem maj måned frem til slutning af august. Antal af 

rensdyrjægere var også spiller rolle.  

               Arkæologiske fund i fjorden viser at tre inuitiske kulturer som var bosatte i 

Vestgrønland gennem tiden er også findes i fjorden. Fundene af arkæologiske genstande i 

fjorden tyder på at Dorsetkulturen har jaget rensdyr i omkring 200 BC og 1 AD i Nassuttuutaa, 

Seersinnilik, Naajaalik, Sannerut og Eqalummiut Tupersuai. På det nævnte bopladserne blev 

der fundet spor efter bosættelser fra kulturen gennem stenredskabsfund. Thulekulturen har også 

jaget rensdyr, og ifølge fund af Pioneer telthustypen i Tasersuattaap Aasivissua indikerer at 

kulturen har jaget rensdyr i omkring 1200-1600 AD, og en stor telthus fund i Tasersuattaap 

Aasivissua tilkendegiver også at rensdyret var også jaget i omkring 1600-1850 AD, samt i sent-

kolonitiden, og dette bliver beviset gennem telthuse fund i Tasersuattaap Aasivissua, 

Aattangasup Aasivissua og i Eqalummiut Tupersuai, og vedkommende telthuse har ikke lange 

indgangspassage, som har kun en lille indgangsåbninger og disse er kendetegn for sent-

kolonitidens boligformer i indlandet. Der er spor efter Saqqaqkulturens bosættelser i fjorden, 

men fundene bopladser befinder sig i udmundingen af fjord ved åbenhavsområdet, som betyder 

at bopladserne befinder sig uden for sommerperioden. Men en fund af fragmenteret pilespids 

af kulturen indikerer at Saqqaqkulturen har også jaget rensdyr, og sandsynligvis i Nassuttooq 

fjorden. 

              Gennem samfundsmæssige udviklinger i det sidste 300 år f.eks. i form af reguleringer 

af loven med hensyn til jagtforbud fra 1927 på en af perioderne, indførelse af europæiske varer 

såsom riffel, motoriserende fartøjer og andre husholdnings materialer til Grønland samt 

skiftning af primær erhverv fra fanger til fisker samfund omkring 1900-tallet var skyldtes at 

rensdyrjægernes traditioner og materialer i Nassuttooq fjorden bliver ændret løbende undervejs 

af selveste forbrugerne, og der kunne bemærkes i kandidatspecialet beskrivelser om hvad er 

ændringer som også medfølge det forskellige skifter i rensdyrjagtkulturen i fjorden. 

              Gennem komparativ studie der vises at på fundamentalt rensdyrjagtkulturen i 

Nassuttooq fjorden har ikke specielt uligheder til resten af vestgrønlandske jagtområder, og 

dermed grundlæggende principper er samme, når man skal jage rensdyret og brug indland. Men 

det nye aspekter kommet frem, fordi på en af række punkterne rensdyrjagtkulturen i Nassuttooq 

fjorden kan adskiltes til andre Vestgrønlandske rensdyrjagtområder, f.eks. der er to store 

jagtekspeditioner som var foretaget i Nassuttooq i sent forårstid og ikke mindst om sommeren 

som andre befolkninger gør ikke på deres jagtområderne, og desuden vinterjagterne med 
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hundeslæde var benyttet ligesom befolkning fra Sisimiut området, mens andre befolkninger 

benyttede den ikke jagtmetoden f.eks. fra Maniitsoq og Nuuk. Det fleste arkæologiske anlægger 

som har forbindelse til rensdyrjagt gøre i fjorden er repræsenteret, dog stadigvæk på række 

punkter er manglet, f.eks. de forskellige storskala jagtsystemerne er stadigvæk ikke fundet 

heller ikke registreret på arkæologisk vis, mens de andre områderne har dem. 

 

7.3 Perspektivering 

Jeg skal stærkt at anbefale den systematisk arkæologisk rekognosceringsundersøgelse bør 

startes hurtigst som muligt i fjorden, for at kunne finde de andrer inuitiske indfaldsveje fra 

fjordens kystlige strækning til indlandet jagtområder ud over registreret inuitiske 

sommerbopladser i fjorden. Ifølge eksisterende etnografiske kildematerialer, 

observationsberetninger af arkæologisk anlægger og ikke mindst ifølge mine resultater fra 

interviewundersøgelser påpeger at der er findes utroligt meget spændende andre arkæologiske 

lokaliteter samt anlægger i fjordens indlandsområde. F.eks. Sangujaaq området er en af det mest 

spændende område for yderligere rekognosceringsundersøgelse, da det tyder på at der er findes 

yderlige 4 bopladser ud over Sangujaap Aasivia. Selvfølgelig andre områderne er også meget 

spændene for nærmere undersøgelse med arkæologisk. Disse bør eftersøges og undersøges samt 

registreres for at kunne får en bedre forståelse af Nassuttooq fjordens kulturhistorie og ikke 

mindst om hvordan egentlige blev der benyttet Nassuttooq indland af inuitiske rensdyrjægere. 

Jeg kan foreslå de allerede registreret inuitiske sommerbopladser i fjorden f.eks. Eqalummiut 

Tupersuai, Aattangasup Aasivissua, Tasersuattaap Aasivissua og Sangujaap Aasivia kunne 

godt være udgangspunkt til det fremtidige rekognosceringsundersøgelser. 

              Der har været ikke foretaget arkæologiske udgravninger af Thulekulturens telthuse i 

Vestgrønland til dato, og dette betyder at vi har ikke stadigvæk svaret på de typologiske 

problemstillinger med hensyn til inuitiske boliger i indland på arkæologisk vis. Foreløbige 

kendskab til telthusenes typologier var opbygget med brug af registeret telthusenes 

bevaringsmæssige udseende og igennem etno-historiske kilder, men den Pioneer telthustypens 

typologi var allerede bekræftet gennem C-14 datering af organisk materiale. På denne 

problemstilling omkring telthusenes typologier er der et hul i perioden omkring 1600-1800 

tallet. Derfor vil jeg gerne foreslår at der skal også foretages arkæologiske udgravninger af 

telthuse, for en bedre forståelse af telthusenes dateringsmæssige forholde og derfra der kunne 

afklares de forskellige typologier. Der er en god udgravningsmulighed af forskellige telthuse, 

og det er Tasersuattaap Aasivissua i Nassuttooq. Bopladsen befinder sig i en rigt vegetations 
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området og vedkommende telthuse var godt dækket med græsbevoksning og forholdsvis godt 

bevaret, og dermed telthusene befinder sig i et rigtigt godt ideelt til undersøgelsen af typologier. 

 

7.4 Vurdering af udgravningsmuligheder 

Der er en kritisk tilstand af en utroligt vigtigt arkæologisk lokalitet i Nassuttooq fjorden, og det 

er Eqalummiut Tupersuai. Eqalummiut Tupersuai var benyttet som kombineret boplads efter 

ørred og rensdyrjagt. Bopladsen var overdækket med en tykt græsbevoksning og nedre del af 

består af tørv og nederste del er ler sand. I overfladen findes 8 gamle rygeovne som er intakt, 

og i 1970’erne var ellers i alt 15. De 7 andre anlægger var sunker sig ned til tørvelaget. Dette 

viser at bopladsen er et stort ørredfiskeri boplads. Ifølge etnografiske kildematerialer bopladsen 

benyttet som også basislejr af rensdyrjægere. Der blev foretaget rensdyrjagtekspeditioner fra 

bopladsen til Aqataaq og Umiivik baglande og ikke mindst til bopladsens bagland. Denne 

oplysning indikerer at lokaliteten skulle og være benyttes af mange familier under jagtsæsonen 

gennem tiderne, og dermed tyder på at lokaliteten er en af det største bopladser i Nassuttooq 

fjorden, og desuden findes også spor efter palæo-inuitisk Dorsetkulturen. Bopladsen befinder 

sig i en klint, og klinten er begyndte eroderer sig med start ved sin kant. Dette skaber en truende 

for sårbare men også uhyrligt vigtigt af arkæologiske anlægger af gamle rygeovne og ikke 

mindst telthus og teltringe i lokaliteten. De store blokker af tørvene begyndte og løsner sig fra 

fastgrund, og på dette område iagttog jeg under rekognosceringsundersøgelse forholdsvis et 

stort møddingsområde som er også velbevaringsforhold. Der kan ses i en tyk bevoksning af 

tørv på møddingsprofilen i det forskellige kulturlagene forholdsvis mange dyreknoglerne 

inkludere også fugleknogler. Lokaliteten som er truet med naturlige erosion bør prioriteres i 

den nærmeste fremtid for udredningsundersøgelsen. 

             Tasersuattaap Aasivissua har et velbevaret møddingsområde, og derfor den er meget 

ideelt for undersøgelsen om hvor meget bopladsen benyttet af inuitiske rensdyrjægere gennem 

tiden. Det kunne og være fantastisk engang at udgrave et profilsnit på denne bopladsens 

mødding, og så sammenligne dette til Aasivissuit møddingsprofilen, og måske kan man kunne 

og se de samme svingninger i brugen af Tasersuattaap Aasivissua gennem tiden som Aasivissuit 

boplads.   					 
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9. Bilag 

9.1 Registreringsoversigt af arkæologiske anlægger 

 

Angutinnguaq Olsens registreringer af arkæologiske anlægger under arkæologisk 

rekognosceringsundersøgelse i Nassuttooq fjorden sommeren 2020, juli-august. 

	

 
Tabel 1. Eqalummiut området. 

 

 

 

 

 
Tabel. 2. Aattangasoq området. 
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Tabel. 3. Tasersuattaaq området. 

 

 

 

 
Tabel. 4. Sangujaaq og Ungooriarfik området. 


