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”Kan du undvære et stykke rensdyrkød?”
De fleste af os har sikkert fået det spørgsmål stillet eller har selv stillet det 
mange gange. For mange er rensdyrkød lig med festmad. Hvis man skal have 
noget godt kød, skal det gerne være rensdyr. Og de fleste er villige til at give 
væk af deres rigelige fangst. Alternativet er at indrømme, at man ikke har 
fanget så mange dyr, og hvem har lyst til det? De færreste af os har nok tænkt 
nærmere over, at det er et lidt sjovt spørgsmål – det vil svare til at gå hen i bu-
tikken og spørge: ”Har I noget svinekød?” Enhver slagter med respekt for sig 
selv vil sige: ”Ja, skal det være mørbrad eller hakkekød?”

Et rensdyr består af mange forskellige kødstykker, som ikke er lige gode til 
de samme ting. Men de smager alle godt, hvis de tilberedes på den rigtige 
måde. Når jeg giver kød væk, vil jeg gerne give noget af det bedste, jeg har. 
Men hvad er det bedste stykke kød? Mørbraden, der som navnet antyder, er 
det møreste stykke? Ribbenene, der giver det bedste tørrede kød og smager 
fantastisk, når de bliver grillede? Halsen, som giver den bedste suppe? Nak-
ken, der giver nogle helt utrolige koteletter? Skanken, der giver osso buco på 
en kold vinterdag? Eller skal man bare finde nogle helt almindelige bøffer frem? 
Og skal det så være dem fra inderlåret eller yderlåret?

De fleste har deres egen måde at skære kød ud på, og næsten alle har deres 
eget yndlingsstykke af dyret. I denne bog prøver jeg at holde mig til nogle fæl-
lestræk og generelle regler og har derudover valgt at fortælle, hvordan jeg selv 
gør – vel vidende at tingene kan gøres på mange måder. Så kan du vælge og 
vrage mellem mine gode råd, tage dem du kan bruge og ignorere resten. 

Du vil bemærke, at der hverken bruges mælk, fløde, smør eller margarine i 
opskrifterne. Det skyldes, at jeg som mange andre grønlændere er laktose into-
lerant. Så jeg har med tiden lært at skære alle mælkeprodukter væk fra min 
kost. 

Michael Rosing
Til Hans, som lærte mig at gå på jagt

“Tuttuminiuteqarpit?” 
Amerlanerit apeqqummik taamaattumik nalaataqartarput immaqalumi nammi-
neq taamatut aperisarlutik. Inuppassuarnut tuttup neqaa nalliuttorsiutitut neri-
sassaavoq. Mamartumik neqitussagaanni tuttup ne qaa toq qarneqarajuttarpoq. 
Amerlanerillu tuttup ne qaa timinnik tunniusserusuttarput. Taamaan ngip pammi 
tuttuppallaarsimannginneq nassu eruti gisariaqarpoq, kinalu taamaakkusuppa? 
Eqqarsaatigillualerlugu apeqqut quinalaartoq – soorlu pisiniarfiup neqaarniarfia-
nut aperiartuinnarluni: “Puulukip neqaateqarpisi?” Neqaarniaq pikko rissoq ki-
naluunniit aperissaaq: “Aap, tartunaa nik imaluunniit aserortikkanik?”

Tuttu assigiinngitsorpassuarnik neqitaqarpoq, sukutsitarineraa apeqqutaatil-
lugu assigiinngis sitaartumik nerisassiarineqarsinnaasunik. Eq qortumilli igagaan-
ni nerisassioriaatsit tamarmik mamarluinnartarput. Uanga tuttup neqaanik tun-
niussigaangama pitsaanerpaamik tunniusserusuttarpunga. Pitsaanerpaarli su-
naava? Tartunaa tassaasoq neqaani aqinnerpaaq? Naju ngasui panertitassatut 
piukkunnarnerpaasut grill’erlugillu mamarluinnartartut? Qungasia sup paliassatut 
mamarnerpaasartoq? Pukusua koteletiliaralugu naleqanngitsoq? Kanaavi ukiu-
mi issileruttornerani osso bucoliaralugit nalissa qan ngitsut? Imaluunniit bøffilias-
sanik tuniinnassanerpara? Taamaappat quttoraata neqitaanit ilorlermit/ilutaanit 
imaluunniit neqitaanit silarlermiit tunissanerpara?

Inuit amerlanerit namminneq tuttumik aattueriaaseqartarput, tamangajammil-
lu tuttup ilaanik aalajangersimasumik mamarinerusaqartarlutik. Atuakkami ma-
tumani periutsit malitassallu nali nginnaanerusut malissavakka, tamatumalu sa-
niatigut uanga periutsikka oqaluttuaralugit – ilisimaarilluarlugu periutsit assigiin-
ngitsorpassuu sinnaasut. Taava illit siunnersuutit atorsinnaa sa tit malissinnaava-
tit, atorumanngisatillu qaa ngiin narlugit. 

Maluginiassavat najoqqutassiani immuk, fløde, punneq imaluunniit marga-
rine atorneqanngimmata. Tamanna kalaalerpassuit assigalugit immummik 
sapiga qartuuninnik patsiseqarpoq, tassa laktose intolerantiuninnik. Taamaattu-
mik ne risanni immuup ilaanngilluinnarnissaa ilikkariartuaarsimavara. 

Michael Rosing
Hansimut aavarnermik ilinniarfigisannut pigitippara
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Piniarneq
Jagten
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Den første gang

Aavarneq eqqaaginnaraanni 
aavariarnernit eqqaamasassar-
passuit takkussuuttarput. Misilis-
simanngikkaanni immaqa paa-
siuminaassinnaavoq nunap 
timaa nut akunnerpassuit pisori-
arluni, pisaqariarluni utimut 
nammannissami suna taamak 
nuannertiginersoq. Nunattali ki-
taata qeqqani inersimasut 
amerlanerit tamanna misilissi-
mavaat. 

Uanga ilinniarnertuunngo-
reerlunga USA-mi universitetimut atuariartunngin-
ninni ukiuni arlalinni Sisimiuniitillunga aavariaqqaarpunga. Kisimiillunga aavari-

aqqaarpunga pisaqaruma sunissara nalornipa-
jaarlugu. Ajoqaaq aavariarnera taanna assiuti gin-
nginnakku, massaliaa aavartartut tamarmik 
aallarterlaajoq qaartarnerannik takussutissaqar-
lunga. 

Takusaqarnangalu sivisuumik pisoreerlunga 
ukaleq qanilleriivillugu takuara. Eqqarsarpunga 
susaarnermiit taanna ajunnginnerussasoq. Taava 
issuppara. Tigullugulu takulerpara tuttu tarrisi-
malaarsimalluni nuisoq. Issunnera tusaasimavaa 
qimaariassallunilu arpalersorluni. Iluatsitsivu-
ngali arsaattarfittut silitsigisumik qingartaraasa-
mut allamut aallariarfeqanngitsumut pimmat. 
Unguara. Isarussakka aalaraluaqisut anertik-
karninnillu aallaasiga aalagaluaqisoq eqqorpa-
ra. Arpavataarsimatilluni aallaat uninngatikku-
minaattaqigami. 

Pernartara aattornialerakku eqqarsarpunga: 

Aavariarneq siulleq
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Bare sig ordet rensdyrjagt – så tager mange en dyb indånding, får et fjernt 
udtryk i øjnene og tænker tilbage på utallige timer og dage tilbragt i fjeldet på 
jagt efter vinterens kødforsyning. For udenforstående kan det være svært at 
forstå, hvad der er så dej ligt ved at gå i timevis ind i landet for at nedlægge et 
par dyr, som så skal slæbes den lange vej tilbage til båden. Men det er de fær-
reste voksne midt-vestgrønlændere, der ikke har prøvet det mindst en gang i 
livet.

Min egen erfaring med rensdyrjagt startede, da jeg boede i Sisimiut i et par 
år mellem min danske studentereksamen og mit ophold i USA, hvor jeg læste 
på universitetet. På min allerførste jagt var jeg alene i fjeldet og havde kun en 
vag ide om, hvad man gjorde, når man først havde nedlagt dyret. Jeg ville 
næsten ønske, at jeg 
havde billeder fra den tur. 
Om ikke andet så for at 
vise dem, der nu betragter 
mig som en erfaren jæger, 
at vi alle har været begyn-
dere.

Jeg havde gået i et 
godt stykke tid uden at se 
noget som helst, da jeg 
fik øje på en hare ret tæt 
på. Jeg tænkte, at en 
hare var bedre end in-
genting. Så den skød jeg. 
Lige da jeg havde samlet 
den op, så jeg et rensdyr, 
der havde stået skjult af 
en fold i landskabet. Det 
havde også hørt skud-
det og begyndte at løbe 
væk. Heldigvis for mig 
løb det ud mod en hyl-

”Taavami qanoq iliussava ra?” 
Tassami piniakkani taamaallaat 
ukalinnguaq aattorsimavara. 
Naallu tuttumit mikinerugalua-
qaluni assinganik aattoriaase-
qarpoq. Aattorparalumi. Kiataa 

uppataaniit avinnialerakku saviga najunngarpara, tassami nalugakku tamatigut 
iluata-tungaaniit avitassaasoq. Takuammi, aattortukassaavara. Taava uternia-
lerpunga. Soorunami nammaateqarpunga. Periusissarmi nalunan ngitsun nguu-
voq. Siullermik siulliivi kipineqassapput. Taava kiataa nammaammut qilerunne-
qassaaq qatigaa allinngor lugu. Nammaat ateriarlugu uppatai tuinut ili neqassap-
put, niuisigut najummisussanngorlugu. 

Taamatullumi nassuiaatitissimavunga. Kiataali uppataalu paarlangasumik 
inississimavakka. Tassa uppatai nammaatinnut qilerullugit kiataalu niuisigut ti-
gumminiarsaralugu. Ajoqaaq asseqannginnama. Ingerlalaaginnarlunga paasi-
vara ila ajortoqartoq, paarlagutsippakkalu. Tassanilu siulliivi kipereersimavakka 
tigummivissaqarnangalu. Tuttuli anngajaarsuummat tamanna akornutaavallaan-
ngilaq, apuuppungalumi. 




