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Forord
Hermed fremsendes årsrapport 2009 for museumsdelen i Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (NKA).
På formidlingssiden har året været præget af forberedelse til opsætning af en ny stor
permanent udstilling om grønlændernes direkte forfædre, som til daglig bliver betegnet
som Thulekulturens inuit. Udstillingen med titlen "Inuit Nutaat" viser udviklingen i inuitkulturen fra 1100 til slutningen af 1800-tallet. Mange af genstandene i udstillingen vises
for første gang for offentligheden. Udstillingen inkluderer også dele af Qilakitsoqmumierne, som nu placeres i eget og efter vor mening i en mere respektfuld "gravplads",
sådan at besøgende kan se mumierne i et stillerum.
I 2009 fik vi afsluttet arkæologiske og etnologiske undersøgelser ved besigtigelse
af søområderne Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua i forbindelse med planerne om aluminiumssmelterværket ved Maniitsoq. I maj måned udgav vi rapporten "Culture historical
significance on areas Tasersiaq and Tarsartuup Tasersua in Westgreenland and suggestions for salvage archaeology and documentation in case of damming lakes". Rapporten
fandt frem til at der ved søerne fandtes enestående kulturhistoriske levn og anbefalede, at
visse områder fredes. Dette afstedkom en lovgivningsmæssig revurdering af hele fredningskompetencen, som førte til en forberedende lovarbejde for et revideret fredningslovgivning og som NKA også deltog i.
I forbindelse med andet mineralefterforskning foretog NKA recognosceringer på
Isua og Aningannaaq og arkæologisk survey ved Paakitsoq nord for Ilulissat i forbindelse
med kommende vandkraftanlæg.
Endvidere foretog og deltog NKA ved flere andre udgravninger: i Qajaa og Qeqertasussuk under navnet "Frosne møddinger og aDNA - kulturhistorie under pres" med
deltagelse af andre forskere fra Danmark, samt udgravning ved Inglefield Land på Clacier Bay og udgravning på Qaqqaatsut.
I slutningen af året fik vi en flot gave af Nordisk Ministerråd, som donerede NKA
en kunstsamling bestående af over 300 grafiske blade, som er blevet til i perioden 1970
til år 2000 i de nordiske lande. Kunstsamling var oprindelig tilknyttet Sveaborg og
repræsenterer et billede af forskellige strømninger i nordisk kunst i de foregående 4 årtier
og som må siges at knytte de grønlandske kunstnere tættere sammen med deres nordiske
kolleger og sætter vores samlinger ind i et nordisk perspektiv.
På personalesiden fik vi i slutningen af året en ny souschef, arkæolog Pauline K.
Knudsen. Hun afløste vores mangeårig medarbejder, tidligere museumsleder, souschef
og inspektør, Claus Andreasen, som valgte af gå på efterløn fra årets udgang. Jeg vil
hermed sige tak til Claus for hans mangeårig indsats inden for det grønlandske museumsvæsen.
Daniel Thorleifsen
Direktør
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REGISTRERING, DOKUMENTATION OG FORSKNING
Genstandsregistrering
Registrering af genstande er foretaget på det internetbaserede program REGON (Registrering Online). Siden november er opdatering af fladkunstværkers placering i Magasin II
ved studentermedhjælper Natuk Ravn Jakobsen igangsat. Opdatering pågår endnu.
Surveys
NKA deltog i arkæologisk survey ved Pakitsoq nord for Ilulissat i forbindelse med kommende vandkraftanlæg.
Feltarbejde
I forbindelse med ALCOA-projektet har NKA været på afsluttende besigtigelse af
søområderne Tasersiaq og Tarsartuup tasersua.
I forbindelse med London Mining Projekt har NKA været på rekognoscering fra Isua til
Aningannaaq. Desuden deltog to inspektører i en dags workshop om projektet i efteråret.
Udgravninger
Et forskerhold ledet af Claus Andreasen foretog udgravning i Qajaa og Qeqertasussuk i
juli måned. Projektet som er støtte af KVUG under navnet "Frosne møddinger og aDNA
- kulturhistorie under pres" har deltagelse af andre forskere fra Danmark.
Udgravning på Clacier Bay og udgravning på Qaqqaatsut
I forbindelse med et igangværende arkæologisk projekt i Inglefield Land, (Inglefield
Land Archaeological Project ”Culture Contact and Human Ecology at the Entrance to
Greenland”, som har været i gang siden 2004) med registrering og dokumentation af
kulturhistoriske fortidsminder i Inglefield Land, blev der i sommerens sæson udgravet på
to forskellige lokaliteter.
Den første lokalitet er Qaqqaatsuit som er rekognosceret i 2005 og den anden Clacier
Bay med udgravning af 1 tidlig Thule vinterhus. I Qaaqaatsuit blev der udgravet 2 tidlig
vinterhuse og 1 forårshus. I forbindelse med udgravning på Clacier Bay blev der foretaget flere rekognosceringer langs den sydlige del af Clacier Bay og der blev foretaget
rekognoscering i bunden af Inuarfissuaq´s fjord. Clacier Bay ligger ca. halv times sejlads
fra Inuarfissuaq og rekognoscering langs den sydlige side af Kap Russell blev der
registreret flere ældre anlæg fra tidlige kulturer som Indenpendence I og II. Der blev også
registreret nye jagt anlæg og nogle af de mest interessante fund var 4 stk. ikke ødelagte
kajakstativer og flere teltfundamenter fra sen-thule kultur. Ved rekognoscering syd for
Clacier Bay blev registreret flere teltringe fra ældre kulturer, men meget ødelagte anlæg
på grund af jorderosion. Ved indsejling til pladsen blev der fundet meget fine intakte
teltringe og ved næsset blev der fundet 4- 5 V-formet Dorset anlæg. Der blev ikke
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foretaget nogen udgravningen fra den sydlige rekognoscering. I forbindelse med
udgravninger fra begge lokaliteter skal fundene med de arkæologiske og zoologiske
materialer dokumenteres og registreres på University of Califonia, Davis. Udgravningen
blev finansieret af National Science Foundation (NSF), VECO Polar Resources stod for
den logistiske platform. Fra NKA deltog inspektør Hans Lange og student Hans Kristian
Lennert fra Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.

Forskning
NKA indledte for et par år siden et samarbejdsprojekt under titlen Related collections: et
projekt i samarbejde med Cunera Buijs, Museum Volkenkunde, Leiden Holland. Projektet omhandler et samarbejde omkring relaterede samlinger om fotos fra Østgrønland i
1930’erne. I den forbindelse indledtes et samarbejde med Petra Sjouwerman og Jeroen
omkring nyere fotos af østgrønlændere, hvor vi arbejder på at lave en fotoudstilling af de
fotos Jeroen har taget i Østgrønland med henblik på en evt. bogudgivelse på baggrund af
fotos.
Endvidere deltager NKA i projektet Skinddragter fra Nord, som er et forskningsprojekt
som arbejder på at formidle ny forskning om Danmarks Nationalmuseums enestående
samling af ca. 2000 del af historiske skinddragter fra det cirkumpolare område, dvs. fra
eskimoiske folk (inuit) i Grønland og Canada samt samer i Norden og sibirske folk i
Rusland. Vi deltog endvidere med to inspektører i et seminar arrangeret af Bevaringsafdelingen i Brede, Danmarks Nationalmuseum.
En af vores inspektører, Georg Nyegaard, forsatte i første kvartal sammenskrivning af
manus om økonomi og erhvervsforhold i den norrøne Østerbygd i Sydgrønland på baggrund af et nyt dyreknoglefund fra en mose ved lokaliteten Ø34 i Qorlortup Itinnera.
Projektet er støttet af Farumgaard-Fonden.

INDSAMLING OG SAMLINGER
Erhvervelser og gaver
NKA har modtaget forskellige gaver i form af genstande fra privatpersoner og har købt
malerier og andet etnografica:
•
•
•
•
•

Malerier af Jessie Kleemann og Kunngi
Spolefilm og kasettebånd fra Lorenzo Okfors, Sverige: 16 mm filmruller fra ASK,
DVD-optagelser, Fotos fra et ophold på sanatorium i Danmark
Vægtlodde af Kitsia Evaldsen, Nuuk
Hundeslæde, som har tilhørt Emil Rosing
Sparemærkebog af Aage Holm, Brønshøj
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•
•
•

Fotoarkiv fra Inerisaavik, Nuuk
Modestøvler af Peter Jensen design, London, England
Uno Fleischers rejsetøj af Ilulissat Katersugaasiviat

•

Kunstsamling fra Sveaborg, Finland, af Nordisk Ministerråd:
Nordisk Ministerråd besluttede sommeren 2009 at det vil donere NKA en kunstsamling bestående af grafiske blade, som er blevet til i perioden 1970 til år 2000 i de
nordiske lande. De nordiske kulturministre besluttede den 29. oktober at donere NKA
denne kunstsamling på 297 værker, oprindelig tilknyttet Sveaborg. Samlingen repræsenterer et billede af forskellige strømninger i nordisk kunst i de foregående 4 årtier
og knytter de grønlandske kunstnere tættere sammen med deres nordiske kolleger og
sætter vores samlinger ind i et nordisk perspektiv.

BEVARING OG BYGNINGER
Magasiner
Som forvalter af museets magasiner holder museumstekniker tilsyn med magasinernes
tilstand og udnyttelse. Dette inkluderer også løbende magasinering af indkomne erhvervelser i samarbejde med registrator. Desuden assisterede museumstekniker gæsteforskere
med at fremfinde arkæologiske samlinger fra magasiner til deres studier.
Udstillingslokaler
Nedtagning af den gamle udstilling og opbygning af ny udstilling i rum E. Opbygning af
nyt nedsænket loft i rum A. I Quersuaq har udstillingen fået en ny montre. Den gamle
udstilling i Aalisakkerivik er blevet taget ned og der er gang i at lave en ny udstilling. På
1.sal er der sat et par ekstra hylder op. Stenpakhus har haft problemer med utæt tag, men
der har været et tømmrerfirma på så nu skulle det være tæt. Brandalarmmontøren har
lavet et nyt sikkerhedstjek så vores brandalarmsystem skulle være opdateret.
Andre bygninger
B-43 indkvartering Niuertarfik: feltudstyrrummet har fået nyt gulv (krydsfinérplader og
linoleum) og nye hylder. Tele har udlagt nye ADSL-kabler så vi kan opsætte nye
telefoner.
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FORMIDLING OG UDSTILLINGER
Permanente udstillinger
Udstillingen "Menneske og dyr" blev i juni 2009 erstattet af ”Inuit Nutaat" - en udstilling om Thule-folkene der er forfædre til nutidens Inuit. Udstillingen åbnede i dagene
omkring Selvstyrets indførelse i Grønland den 21. juni 2009. Året har således været præget af forberedelse til denne store opsætning og udstillingen om Thulekulturen og dens
folk. Udstillingen er et led i planerne om en sammenhængende kulturhistorisk fremstilling af Inuits og Grønlands historie fra palæo-eskimoisk tid til nutiden.

Inuit Nutaat:
I 1920’erne undersøgte danske arkæologer gamle køkkenmøddinger og hustomter ved
Uummannaq-fjeldet i Thule-området. De fandt en kultur, som blev kaldt: Thule-kulturen.
Den har sin oprindelse langt mod vest ved Bering Stræde’s nordlige kyster.
Imellem 800 og 1000 e.Kr. udviklede Inuit en effektiv fangstkultur til havs med aktiv
hvalfangst. De store fangstmængder gav et befolkningsoverskud, som opsøgte nye
jagtmarker mod øst. Rejsen mod øst blev let med den effektive kombination af umiaq,
hundeslæde og kajak. Samtidig havde en kraftig klimaopvarmning reduceret havisen i det
nordlige Canada.
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Da Inuit kom til Thule-området omkr. 1100 mødte de områdets urgamle indbyggere,
Dorset-folket, og Nordboerne, som kom fra deres bygder i Sydgrønland. Efterhånden
som Inuit bredte sig ud i Østarktis, forsvandt den 2000 år gamle Dorset-kultur nærmest
sporløst. Inuit kaldte disse folk for Tunit.
Thule-folkene er forfædre og formødre til nutidens Inuit fra Alaska til Østgrønland. I
dette store Arktiske område tales også Inuit-Inupiaq, men med mange dialekter.
Fra Thule fortsatte vandringen rundt om Grønland. I 1400-tallet kom andre til Nordøstgrønland. I 1300-tallet var de i Nuuk-området. Omkring 1450 var Nordboerne væk,
og Inuit var nu de eneste beboere i landet. Man tilpassede sig lokale vilkår og
ressourcer, fx forsvandt hundeslæden på Vestkysten syd for Kangerlussuaq (Søndre
Strømfjord).
Den tiltagende kulde under Den lille Istid (ca. 1350-1850) pressede folk ud af Nordgrønland og medvirkede til opbygningen af større lokalsamfund fra 1500-tallet i de
resurcerige områder.
I Vestgrønland skabte de rige forekomster af rensdyr, bær og ørreder i indlandet et nyt
bosætningsmønster, hvor man boede på kysten om vinteren og i indlandet om sommeren.
Overalt i landet er adgangen til jagt på sæler forudsætningen for at kunne overleve.
Denne fangst blev suppleret af jagt på hval, hvalros, fugle, moskusokse eller rensdyr, og
man indsamlede muslinger og planter. Inuits samfundsform var fleksibel, så man kunne
skifte mellem fællesjagt på hval og rensdyr og individuel jagt på sæler.
I 1600-tallet var der en omfattende europæisk hvalfangst mellem Østgrønland og Svalbard og opdagelsesrejser i Davis Strædet. I 1700-tallet flyttede hvalfangsten til Davis
Strædet og på Vestkysten opstod der kontakt med Inuit.
Thule-området er tilsyneladende mennesketomt i 1500- og 1600-tallet, men omkring
1700 indvandrede en gruppe Kobber-Inuit fra Canada og bosattede sig i Thuleområdet.
Derfor er sproget i Thule forskelligt fra resten af Grønland.
Omkring 1850 var Grønland beboet fra Thule langs Vestkysten til Tasiilaq. Ved en ny
indvandring i 1860’erne kom en lille gruppe Inuit med Qillarsuaq i spidsen til Uummannaq fra Baffin Island.
Fra 1721 opbygges den danske kolonisation af Vestkysten. I 1894 blev den sidste store
boplads i Østgrønland (Ammassalik) inddraget, og i 1909 koloniseres bopladsen Uummannaq og dens fangstområder under navnet Thule.
I forbindelse med opsætning af udstillingen havde vi 3 konservatorer fra Nationalmuseets
bevaringsafdeling i Brede: Anette Hjelm Petersen, Eva Lilja Jensen og Anne Lisbeth
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Schmidt og som assisterede os. I første omgang var de her i en 3 ugers tid fra den 23.
februar og dernæst igen i juni måned.
Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu har i 2009 følgende faste udstillinger:
•
•
•
•

Livsstil og klasseskel - Grønland under kolonitiden
Inuits transportmidler
Inuit Nutaat – Thulekulturen
Bødkerværksted

Særudstillinger
Året var også præget af forberedelser og opsætning af 5 særudstillinger:
•
•

•

•

•

Grønlandske frimærker og akvareller af Martin Mörck:
I perioden 16. januar-26. april 2009 udstilledes Martin Mörck’s grønlandske
frimærker og akvareller. Udstillingen er arrangeret af NKA og Martin Mörck.
Kunstudstilling:
I sommer- og efterårsperioden maj- oktober udstilledes NKA’s forskellige
malerier af nyere og af forskellige grønlandske kunstnere. Udstillingen er
arrangeret af NKA.
Slanger:
I perioden 28. august til 15. november udstilledes Slanger, et samarbejde
mellem Konservatorskolen i København og NKA. Udstillingen blev opstillet
af konservatorelever og lærere fra Konservatorskolen i København.
Taraluttuaq! Maleriudstilling af Frederik Kristensen – kunngi:
I perioden 13. november 2009 til ultimo januar 2010 udstilledes Taraluttuaq! en maleriudstilling af Frederik Kristensen - kunngi. Udstillingen er arrangeret
af NKA i samarbejde med kunstneren.
Peter Jensen modestøvler :
I perioden 9. – 22. november udstilledes Peter Jensen modestøvler.
Udstillingen er arrangeret af Narsaq museum.

Vandreudstillinger
•
•
•
•

Udstillingen Grønlandske frimærker og akvareller af Martin Mörck er efter endt
udstilling sendt til Ilulissat hvorefter den vandrede til 7 andre byer i Grønland.
Udstillingen Slanger af Konservatorskolen blev sendt videre til forskellige museer i
Grønland efter endt udstilling i NKA.
Udstillingen Peter Jensens modestøvler blev efter endt udstilling i NKA sendt videre
til Nanortalik museum.
NKA har i 2008 haft udstillingen Grønlandske kurvemagere og arbejder af
grønlandsk græs på vandring til andre museer i Grønland.
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Udstillingsbesøgende

Oversigt, 2006-2009

I alt

2006

2007

2008

2009

11.575

14.106

16.764

16.318

Børn

2.790

2.858

2.868

2.675

Voksne

8.785

11.248

13.896

13.643

Publikationer
Georg Nyegaard:
• ”1000 års grønlandsk landbrug – Arktiske vikinger og inuitbønder”. I: Verdensarv – i
Danmark og Grønland. Udgivet af Kulturarvsstyrelsen i Danmark.
• “Restoration of the Hvalsey Fjord Church”. I: Jette Arneborg, Georg Nyegaard &
Orri Vésteinsson (eds.): Norse Greenland: Selected Papers from the Hvalsey
Conference 2008. Journal of the North Atlantic. Oct. 2009: Volume 2 Issue sp. 2.
• GN medredaktør sammen med Jette Arneborg og Orri Vésteinsson af udgivelsen:
Norse Greenland: Selected Papers from the Hvalsey Conference 2008. Journal of the
North Atlantic. Oct. 2009: Volume 2 Issue sp. 2. Published by the Eagle Hill
Foundation
Daniel Thorleifsen:
• The role of fishing in Colonial Greenland, I: A History of the North Atlantic
Fisheries, vol. 1: From Early Times to the Mid-Nineteenth Century, David J. Starkey,
Jón Th. Thor, Ingo Heidbrink (eds.). NAFHA/DMS, Deutsche Maritime Studien,
Bremerhaven 2009, pp. 350-365

ANDRE ARRANGEMENTER
En inspektør har undervist to gymnasieklasser og et hold studerende fra Ilimmarfik om
nordboernes materielle kultur i Grønland.
NUKAKA afholdte museumskonference i Ilulissat i dagene tirsdag den 17. marts til og
med fredag den 20. marts 2009. Fra NKA deltog 1) direktøren med et oplæg (in absentia)
om NKAs syn på museumsvæsenet i forbindelse med kommunesammenlægningen, 2)
Natuk Lund Olsen med et oplæg om NKAs indsats og tiltag vedr. den immaterielle
kulturarv og eksemplerne for forskningsemner, 3) Pauline Knudsen og Hans Lange med
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præsentation af projektet omkring Inglefield Land, Porten til Grønland, 4) Pauline K.
Knudsen med et oplæg om kulturlandskaber som er under pres, 5) Claus Andreasen med
et oplæg omkring initiativer på fredningsområdet.
Vi er kommet med på et tiltag sammen med Grønlands Turist- og erhvervsråd, GTE, omkring noget der hedder economuseer. Det handler først og fremmest om at at bevare,
videreføre og udvikle traditionelle håndværk - og i første omgang et projekt omkring
KITTAT. En af vores inspektører er kommet med som medlem i en baggrundsgruppe for
projektet som skal indsamle dokumentation om kalaallisuut, dets historie, materialer,
traditioner, mønstre osv. og der skal udarbejdes formidlingsmateriale og findes genstande, som kan illustrere håndværket. Tiltaget falder lige i hak med vores visioner for et
levende museumsområde, som inddrager KITTAT og vi vil arbejde henimod at inddrage
kajakforeningen QAJAQ også.

MYNDIGHEDSSAGER
Verdensarv
En inspektør har været NKA’s kontaktperson til KIIIN’s sekretariat for verdensarvsprojektet: Kujataa – Arktisk bondekultur i 1000 år.
Andre
Bispen og undertegnede har afsendt et fællesbrev af 26. oktober til departementet for
kultur mhp. fysisk flytning af humant materiale fra Danmark til Grønland. Nu har vi fået
svar tilbage fra dem med anmodning om en kort beskrivelse af, hvad sådan en flytning
kræver og et skøn over, hvad det cirka vil koste.

VIII: ØKONOMI OG REGNSKAB
Regnskab
NKA havde en bevilling på 9.128.000 kr. og forbrugt 9.248.000 kr. Udgifter til lønmidler
udgjorde 5.537.000 kr. Resten af udgifterne var driftsudgifter og andre anskaffelser.
Andre indtægter som hovedsagelig stammer fra overhead fra mineral- og råstofaktiviteter, samt andre fremmed tjenesteydelser var på 293.000 kr.
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IX.

APPENDIX

Personale
• Daniel Thorleifsen, direktør
• Claus Andreasen, inspektør, kst. souschef
• Jens Alstrup, kontorleder
• Dorthe Vold, rengøringsassistent
• Paarnannguaq Kristiansen, inspektør
• Frederik Fuuja Larsen, museumstekniker
• Eivin Lützen, pedel
• Hans Lange, inspektør
• Mikkel Myrup, inspektør
• Georg Nyegaard, inspektør
• Aviâja Rosing Jakobsen, inspektør
• Natuk Lund Olsen, inspektør
• Naja Rosing-Asvid, projektansat arkitekt for lay-out, design og indretning
• Pauline K. Kleinschmidt, inspektør og souschef pr. 1. oktober
• Bo Albrechtsen, projektmedarbejder pr. medio oktober
• NKA havde en skiftende stab af kustoder som bestod af Regine Dahl Thorleisen,
Natuk Jakobsen, Bettina Geisler, Minik Hansen og Inoqut Kristensen
• Medhjælp: stud.mag. Hans Kristian Lennert og Michael Nielsen
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