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I 2001 ankom den danske eventyrer og forfatter Gerner Thomsen til 

”Station 220 kilometer” på Jamal-halvøen for at søge kontakt med 

nenetserne, det lokale folk af rensdyrnomader. Siden blev det 

gennem en længere årrække til flere rejser til området, og 

oplevelserne og indtrykkene med nenetserne er efterfølgende samlet 

i bogform (beskrivende rejseoplevelser fra 2001, 2002, 2007 og 

2012), der udkom for få år siden. 

 

Forfatteren evner på fornem vis at møde rensdyrnomaderne på deres 

præmisser gennem sin interesse, nysgerrighed og ligefremhed, der 

blev genfgældt fra nomadernes side sammen med det gamle 

mundheld om, ”at hvor der er hjerterum, er der husrum”, hvilket har 

givet ham mulighed for at skrive en bog, som giver et unikt indblik i 

deres liv. 

 

På den baggrund fremlægger forfatteren med stor indførelse og mange morsomme, interessante og 

underholdende anekdoter undervejs sin enorme viden om nenetserne, hvilket giver en grundig 

indførsel i nomadernes leveforhold, boligforhold (i tjumen – deres telte), dagliglivet, familieforhold, 

brugen og kendskabet til naturens ressourcer, arbejdsopgaverne som rensdyrnomadr, forskelle på 

mande- og kvindearbejde, religiøse overbevisninger, klædedragter, spisevaner og i det hele taget de 

evner, der skal til for at overleve som rensdyrnomade i og med naturen på godt og ondt året rundt på 

taigaen. 

 

Det eneste, man som læser kan savne, er mere kritiske overvejelser over, hvordan det moderne 

samfunds indflydelse på godt og godt. Selvom forfatteren kommer ind på sidstnævnte, så må man på 

baggrund af bogens oplysninger, om der ikke er større problemer omkring alkoholindtag, 

fremmedgørelse ved byliv og problemerne ved at krydse betonvejene ved Gazproms boreplatforme i 

gasfelterne eller overbefolkning og deraf følgende rovdrift på de stærkt begrænsede naturressourcer 

end forfatteren selv lægger op til. 

 

Som udlænding har man ofte en tendens til at glemme, at Rusland er et land, hvor russerne ikke er 

den eneste befolkningsgruppe, men at mange andre etniske grupper også bebor landet. Trods de 

enkelte kritikpunkter nævnt ovenfor har forfatteren begået en levende og indlevende beskrivelse om 

et af disse – nenetserne.  

 

For den læser, der måtte være særligt interesseret i emnet, er der yderligere oplysinger at hente på 

forfatterens hjemmeside https://gernerthomsen.dk/ Også det kan anbefales. 

https://gernerthomsen.dk/

