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En stor og smuk bog, der i tekst og billeder giver et levende portræt af Thule igennem otte kapitler: Stedet.
Folket. Isen. Fangsten. Teknologien. Kolonien. Invationen. Tiden.

 

Igennem otte år har antropologen Kirsten Hastrup regelmæssigt besøgt Thule for at forstå verden, som den
tager sig ud derfra. Møder og samtaler med de mennesker, der bor der, er blevet suppleret med læsning af den
lange og righoldige historie. Resultatet er dette portræt af Thule som et samfund med dybe rødder, der netop

nu står over for svære udfordringer.

 

Bogens titel henviser til, at Thule i disse år er udsat for massive forandringer. Isen smelter, permafrosten tør,
plante- og dyreliv ændrer sig, og i takt hermed ændrer samfundslivet sig naturligvis også. Fangerne har

stadigt sværere ved at nå frem til de store havpattedyr, der har været deres livsgrundlag i mere end fire tusind
år, og dyrene opfører sig også anderledes. Men der er ikke mange alternativer til fangst i det højarktiske

område. Naturens nye luner opleves som en reel trussel mod fangertilværelsen.
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