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PRESSEMEDDELELSE 
 

Afskåret fra omverden, verdens ældste hunderace og derfor helt sin egen. 
Særudstilling om den grønlanske slædehund Qimmeq på Naturama. 

 
Den grønlandske slædehund, på grønlandsk kaldet qimmeq (hund) udgør det største aktive 
bestand af slædehunde i verden. Dens mere end 10.000 år lange historie strækker sig 
tilbage til Sibirien og DNA-analyser viser, at den ikke er i genetisk familie med nogen anden 
hunderace – den er med andre ord helt sin egen - og er sandsynligvis den ældste hunderace 
i verden. Uden den havde inuitter næppe haft den store succes med at etablere sig i det 
højarktiske område. I Grønland har den være afskåret fra omverdenen, hvilket gør denne 
stamme helt unik.  
 
For at beskytte den grønlandske slædehunds genetiske særkende er Grønland derfor 
inddelt i et slædehundedistrikt startende fra 66°N på vestkysten gående nord og øst på 
dækkende hele østkysten ned til Kap Farvel. Inden for dette område må der kun findes 
slædehunde. 
 
Seniorforsker Thoms Bjørneboe Berg siger: ”Slædehundebestanden er over de sidste 20 år 
blevet halveret og tæller nu blot 15.000 hunde. Derfor opstod der et stort behov for at 
beskrive den unikke hunderace”.   
 
I 2016 startede et stort tværfagligt forskningsprojekt om den grønlandske slædehund. 
Med fokus på dens biologi, slægtskabshistorie, kulturhistorie og veterinære aspekter 
skabte projektet over tre år et enestående indblik i den grønlandske slædehunds kolossale 
betydning for inuit-kulturen. Et meget væsentlig bidrag kom fra de mange 
slædehundekuske, der med deres erfaring og historier har bragt fortællingerne til live. 
Projektet blev flankeret af professionelle fotografer og filmfolk, der sammen med 
genstande og planchetekster har skabt en lille omrejsende udstilling.  
Udstillingen har i de 2 år turneret i Grønland til lokale museer langs kysten. I oktober 2021 
nåede udstillingen til Knud Rasmussens Hus i Nordsjælland. Herfra flyttede den til 
Naturama i Svendborg. Her bliver det sidste sted man får chance for at se udstillingen i 
Danmark inden den efter Påske atter returnerer til Grønland. 
 
Kontakt: Seniorforsker Thomas Bjørneboe Berg, telefon: 2488 6285 


