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Nationalmuseets satsningsområde Nordlige Verdener blev indledt 1. januar 2010, og 20 projekter 
var pr. 1. juli 2010 tilknyttet satsningen. En styregruppe har det overordnede ansvar for 
satsningens gennemførelse, mens den daglige koordinering varetages af en koordineringsgruppe. 
 
Styregruppen består af lederne af de enheder, hvor projekterne udføres, og dens sammensætning 
er følgende: 
Museumsdirektør Per Kristian Madsen, formand 
Museumschef Lene Floris, Forsknings- og Formidlingsafdelingen 
Overinspektør Poul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid 
Overinspektør Michael Andersen, Danmarks Middelalder og Renæssance 
Konstitueret enhedsleder Vibeke Andersson Møller, Nyere Tid 
Konstitueret enhedsleder Bente Wolff, Etnografisk Samling 
Overinspektør Peter Henningsen, Frilandsmuseet 
Enhedsleder Mads Christian Christensen, Bevaringsafdelingen 
 
Koordineringsgruppen består af: 
Seniorforsker Hans Christian Gulløv 
Forskningskoordinator Birgit Rønne 
Akademisk sekretær Caroline Polke Paulsen 
 
Der har i indeværende halvår været afholdt styregruppemøde d. 17. maj 2010. 
Koordineringsgruppen har i foråret afholdt samtaler med de enkelte projektejere med henblik på 
status og besvarelse af spørgsmål om planlagt feltarbejde. 
En workshop for alle deltagere vil blive afholdt 29. september. 
 
 

Fra forskningsprojekterne 
Denne rapport vil fokusere på status for de nuværende projekter efter samtalerne med 
projektejerne i perioden marts-maj 2010. 
 

Forskningssøjlen Klimaændringer og samfund: Når klimagrænser flytter sig 
 
Morten Fischer Mortensen: Senistidens Danmark: Mennesker og Naturmiljø. 
Flere feltarbejder i Danmark er blevet gennemført.  Den planlagte database med geografiske 
oplysninger om forekomst af naturvidenskabeligt studiemateriale (positive prøver) vil blive 
udvidet med oplysninger om steder, hvor et sådant studiemateriale ikke kunne påvises (negative 
prøver). Hermed skabes der overblik over alle de lokaliteter, hvor der er blevet foretaget 
undersøgelser. Analyser af det indsamlede materiale pågår. 
 
Bjarne Grønnow: Kyst, menneske og miljø i Nordøstgrønland (GeoArk). 
Projektet er næsten afsluttet og afventer publicering af de afsluttende resultater. Koordinator H.C. 
Gulløv præsenterer projektet ved Oslo Science Conference i juni. 



 
Claudia Baittinger: ’Små Træer’ som Klimaindikator. 
Indscanning af materialet, der findes på museet, er sat i gang. Det planlagte feltarbejde vil finde 
sted i juli-august ved forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland, hvor projektejeren i 
samarbejde med sin canadiske kollega vil indsamle prøver. 
 
Henning Matthiesen: Klimaændringer og køkkenmøddinger – når permafrosten forsvinder. 
Feltarbejdet ved Qajaa i Jakobshavns Isfjord, Vestgrønland, fortsætter i sommeren 2010. I 2009 
blev der sat målestationer op, disse vil blive aflæst i 2010, og der vil blive indsamlet flere prøver. 
Projektejeren har indgået et tæt samarbejde med Poul Jensen, så begge vil kunne benytte data fra 
samme lokalitet. En naturgeograf er blevet tilknyttet projektet for en 3-årig periode. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Poul Jensen: Konserverings- og tørringsmetoder i nordlige områder. 
Feltarbejdet varetages af Henning Matthiesen, mens projektejeren tager sig af analyserne af de 
fælles prøver. 
 

Fra projektet Senistidens Danmark: Mennesker og Naturmiljø. 

Søaflejringer fra istidens afslutning ved Hasselø på Falster. Undersøgelsen skal belyse 

natur- og klimaforhold da mennesket bosatte sig i landet for første gang. Foto: Morten 

Fischer Mortensen 



Jens Fog Jensen: Kampen om klimaet. Den tyske værnemagts vejrstationer i Nordøstgrønland 
1941-1944. 
Feltarbejdet i 2010 er planlagt og vil blive gennemført på Kap Sussi, hvor den sidste vejrstation var 
i brug 1943-44. Der vil blive udført GPS- og kortopmålinger af tomterne med tilhørende bevaret 
genstandsmateriale. Publikation af materialet er under forberedelse som en dansksproget 
monografi. 
 
Ejnar Lund Jensen: Samfundsændringer i Sydgrønland 1900-1950. Fra fangst til fiskeri. 
Kildeindsamlingen er i gang på arkiver i Danmark og Grønland. Projektet baserer sig primært på 
dette materiale og vil i forbindelse med feltarbejde i Kap Farvel regionen til august blive suppleret 
med interviewundersøgelser i samarbejde med studerende fra Københavns og Grønlands 
Universitet. 
 
 

Forskningssøjlen Landbrug på grænsen: Nordlige kulturlandskaber 
 
Flemming Kaul: Agrarsamfundenes ekspansion i Norden. 
Projektejer deltog i konference i Alta, Nordnorge, med Skandinaviens nordligste 
helleristningsfelter. Materialeindsamlingen samt digitaliseringen af helleristningerne fra 
Skandinavien er påbegyndt. Et Ph.D.-stipendium i ’Agrarsamfundenes ekspansion i neolitikum’ er 
opslået til besættelse pr. 1. september. 
 
Ditlev Dall Mahler: Shetlandsøerne: Landbrug på grænsen, 4000–3000 f.v.t. 
Gennemført studietur til Shetlandsøerne med det formål at opbygge netværk og undersøge 
adgangen til genstandsmaterialet. Projektet mødte stor velvilje fra det lokale museumsvæsen, 
som gav tilladelse til det planlagte feltarbejde med rekognosceringer i juli. Projektet er blevet 
formidlet gennem foredrag på universiteter og konferencer i Storbritannien, Norge, Sverige og 
Danmark. 
 
Niels Erik Jensen: Bådehuset fra Mula og det nordlige naust. 
Bådehuset fra Mula skal før projektet startes være nedtaget på Færøerne og sendt til Danmark. 
Der søges om midler til ned- og hjemtagning ved eksterne fonde, så selve forskningsdelen vil 
kunne påbegyndes på Frilandsmuseet i sommeren 2011. 
 
Jette Arneborg: Gårde og kirker i det norrøne Grønland – Vatnahverfi 985-1450 e.kr. 
Projektet består af to dele. Et Ph.D.-stipendium i ’Pastoralt landbrug i det norrøne Grønland’ er 
opslået til besættelse pr. 1. september og vil udgøre projektets ene del, som skal se nøjere på det 
norrøne landskab og gårdene, mens kirkerne udgør projektets anden del og behandles af 
projektejer. Kirkerne er blevet undersøgt i flere feltkampagner i perioden 2001-2010, og 
materialet fra disse undersøgelser sammenskrives i 2012, hvorefter publicering ved projektejer vil 
finde sted. 
 
Peter Steen Henriksen: Nordboernes agerbrug i Grønland – et agerbrug på nordgrænsen. 
Feltarbejdet vil blive gennemført i juli-august i Sydgrønland, og de mest lovende lokaliteter er 
udvalgt. Derudover vil der også blive indsamlet prøver til projektejer af andre forskere i regionen, 



så et repræsentativt og geografisk fordelt analysemateriale vil blive resultatet af sommerens 
arbejde. Bearbejdningen af Nationalmuseets allerede eksisterende prøver er iværksat og tegner 
lovende. 
 
Lykke Pedersen: Brød i Norden. 
Projektet er baseret på samarbejde mellem de nordiske museer inklusive Grønland og formidler 
og videretænker de videnskabelige projekter i Nordlige Verdener. Således supplerer projektet på 
bedste vis de fleste projekter i ’Landbrugssøjlen’. Projektet er digitalt baseret og indsamler viden, 
herunder også samtidsdokumentation, til opbygning af en database. 
 

 
 

 
 
 
Netværk i Nord: Kommunikation, handel og kulturmarkører 
 
Anne Pedersen: Kulturkontakter over Skagerrak og Kattegat i vikingetid: Materielle vidnesbyrd om 
alliancer og politiske netværk. 
Projektet er også knyttet til Jelling-undersøgelserne, der ledes af projektejer, og et norsk og svensk 
forskernetværk er bygget op. Undersøgelsen ved Aggersborg, der er en del af studiet af 

Fra projektet Agrarsamfundenes ekspansion i Norden. 

Nordisk bronzealder helleristning fra helleristningsfelterne ved Hjemmeluft/Jiepmaluokta, 

Alta. Foto: Ditlev Mahler 



kulturkontakter over Skagerrak og Kattegat, vil blive afsluttet i den nærmeste fremtid. Studier af 
museumssamlinger i Norge og Sverige planlægges gennemført i andet halvår af 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anne Lisbeth Schmidt: Skinddragter fra Nord. 
Projektejer er i gang med at opbygge databasen over skinddragter i databasen CUMULUS. 
Databasen bliver koblet til museets database GenReg. Projektet benytter sig af udstyr, som kan 
foretage præcise 3D-opmålinger og fotos. Disse er blevet benyttet til at opbygge 3D-modeller af 
dragterne samt til at lave snitmønstre. Rapport over projektets afholdte workshop i november 
2009 er udkommet. 
 
Peter Toft: Handel som kulturmøde – europæiske genstande i historisk Thulekultur. 
Projektejer er i slutfasen af sit projekt. Studieture, feltarbejde og materialeindsamling er overstået, 
hvorefter sammenskrivning vil finde sted i andet halvår af 2010. 
 

Fra projektet Skinddragter fra Nord 

Anette Hjelm Petersen, Bevaringsafdelingen, og Jacob Bay Frantzen, Aalborg 

Universitet, laver en tredimensionel kantmodel af kvindedragt fra Thule ved hjælp af 

Faro-arm.  Kantmodellen omsættes ved beregning til et todimensionelt snitmønster. 

Foto: Anne Lisbeth Schmidt 

 



Lisbeth Imer: Grønlandske runeindskrifter. 
Projektejer har afsluttet materialeindsamlingen med et vellykket studieophold ved Grønlands 
Nationalmuseum & Arkiv og er ved at lægge sidste hånd på opbygningen af en database over de 
registrerede grønlandske runeindskrifter. Der er i alt blevet registreret 150 runeindskrifter – 30 af 
disse er gennemgået i Nuuk. Manuskriptet til den afsluttende publikation er påbegyndt. 
 
Niels Bonde: Bygninger på de nordatlantiske øer og Grønland – diffusion og innovation. 
Feltarbejdet i Norge er gennemført, og feltarbejdet i Grønland er planlagt til gennemførelse i 
august-september. I Grønland vil der blive udtaget prøver fra de ældste huse i Qasigiannguit, 
Claushavn og Sisimiut. Et større arbejde er påbegyndt med identifikation af træ i det 
nordatlantiske område baseret på eksisterende materiale indsamlet af Nationalmuseets 
Naturvidenskabelige Undersøgelser. 
 

Bjarne Grønnow: Arctic Horizons – the Meldgaard legacy. 
Det amerikansk finansierede ’The Carpenter Meldgaard Endowment’ er i registreringsfasen, hvor 
alt bevaret, skriftligt materiale vil blive digitaliseret og indført i en database, som er under 
opbygning. Digitaliseringen vil være afsluttet inden sommeren 2010, hvorefter oplysningerne skal 
indtastes. Der er indledt et frugtbart samarbejde med det canadiske nationalmuseum, Museum of 
Civilization, angående overdragelse af materiale og tilhørende data. Den rådgivende følgegruppe, 
som er sammensat af museumsfolk fra Canada og USA, har givet gode input til hele projektet. 
 
Lars Jørgensen: Førkristne kultpladser – et forskningsprojekt omkring jernalderens og vikingetidens 
hedenske religion. 
Et nyt projekt, som ledes af  seniorforsker Lars Jørgensen, er blevet tilknyttet Nordlige Verdener 
med ønsket om at indgå i satsningsområdets tværfaglige netværk. Projektets formål er ”på 
baggrund af analyser af eksisterende udgravningsdata i kombination med målrettede 
udgravninger på en række af vore vigtigste storgårdskomplekser fra jernalder og vikingetid at opnå 
en bedre forståelse af den førkristne kult i det 1. årtusinde e.Kr.” 
 
 

Hjemmeside 
Hjemmesiden http:nordligeverdener.natmus.dk fungerer, og der lægges løbende informationer ind 
om udkomne publikationer og arrangementer, som projektejerne har deltaget i. Der arbejdes på 
en engelsk version af hjemmesiden, der skal have samme layout som den danske. 
 

Koordineringsgruppen 


