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Forord 
 
 
Det har været atypisk år for Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (NKA), idet vi i 
løbet af 2004 har vi sagt farvel til fem medarbejder der gået på pension. De er følgende: 
direktør Emil Rosing, souschef Joel Berglund, inspektør Mariane Petersen, pedel Poul 
Henriksen og arkivmedarbejder Jakob Frederiksen. NKA skal hermed takke for deres 
indsat i mange år, hvor de har løftet store og små opgaver. 
 
I stedet har NKA ansat 2 projektmedarbejder Aviaaja Rosing Jakobsen og Jens Hein-
rich, kandidater fra Ilisimatusarfik. De skal arbejde med grønlands nyere historie med 
særlige vægt på Grønland under anden verdenskrig.   
 
I anledning af Grønlands Hjemmestyrets 25 års jubilæum har NKA markeret jubilæet 
med særudstilling med titel ”Spor” med efterfulgt af publikation med samme titel. 
Udstillingen handler om Grønlands forhistorie og historie med udvalgte temaer som 
emner.  
 
Det er ikke kun den interne virksomhed som har præget NKA´s aktiviteter.  
I forbindelse med kulturfremstødet i Beligien har NKA bidraget med større udstilling 
om Grønlands nyere historie. Arrangementet er sket i samarbejde Grønlands kulturhus 
”Katuaq”, hvor det har været primusmotor. Udstillingen i Gent blev åbnet af Lands-
styremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Henriette Rasmussen og 
direktør Karl Johan Lyberth, Katuaq. 
 
Vandreudstillingen ”Fangstkultur i Vestnorden” arrangeret af NAPA er afsluttet. Til 
udstillingen har NKA bidraget med mange etnografiske genstande. Udstillingen været 
vist i norden og alle steder har det været stort publikums interesse.   
 
Indenfor antikvariske og arkæologiske arbejde har NKA har været på, forskellige steder 
i Grønland. Projektet Upernavik er påbegyndt, hvor museumsinspektører Claus Andrea-
sen, Mikkel Myrup og student Sara Olsvig har udført arkæologisk rekognoscering. 
Arbejdet er sket i samarbejde med Upernavik museum.  
 
I løbet af sommeren har NKA sammen med institutioner som Universitet Californien, 
Davis og The Peary-MacMillan Arctic Museum startet arkæologisk projekt i Inglefield 
Land. Projektet er finansieret af National Science Foundation og den forsætter til næste 
sommer. 
 
Udover de nævnte aktiviteter her, kan man læse mere om andre ting som NKA har 
arbejdet med i løbet af 2004.  
 
 
Hans Lange 
Konstitueret direktør 
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ADMINISTRATION, BYGNINGER, ØKONOMI OG PERSONALE 
______________________________________________________________________ 
 
 
Administration 
Ledelsesgruppen består af direktør, souschef og førstearkivar. Kontorlederen er tilknyt-
tet gruppen. Dagligt udgøres af administration direktør, souschef, kontorleder. 
 
Administration og kommunikation 
Der er i alt indskrevet 480 breve i Indgående Postjournal. Hertil kommer en mængde 
kommunikation pr. e-mail, hvor kommunikationen ofte ikke er journaliseret, når det 
drejer sig om faglige spørgsmål, spørgsmål uden økonomiske, juridiske eller faglige 
konsekvenser og lignede. 
 
Udvalg: 
 
Lovgivningsmæssige udvalg 
 
Sikkerhedsudvalg: direktør Emil Rosing, 1. arkivar Niels Frandsen og sikkerheds-
repræsentant arkivar Ole Christiansen. 
 
Samarbejdsudvalg: direktør Emil Rosing, pedel Poul Henriksen, der er ikke udpeget 
medlem fra AC gruppen. 
 
Bygningsudvalg: direktør Emil Rosing, souschef Joel Berglund, pedel Poul Henriksen 
 
Økonomi: 
Bevillingen var på 8.837.000 – Regnskabet blev 8.840.000,- De faste omkostninger som 
lønninger, el/vand/varme, rengøring, Securitas udgør over 80 % af forbruget. 
 
Kiosk - Kustode 
Kustodefunktionen i kiosken varetages primært af studentermedhjælpere fra Ilisimatu-
sarfik og Ilinniarfissuaq og den faste stab bestå af Tugdlerunaq Stoch, Lone Lynge, 
Pipaluk Høegh og Jakob Lund.  
 
Besøgstal 
Voksne 16.467, børn 3.835 i alt har der været 20.302 gæster. I lighed med de tidligere 
år, har der været flest gæster i turistsæsonen og der har været flere krydstogtskibe som 
anløb Nuuk.    
  
 
 
PERSONALE 
 
I 2004 var følgende ansat på NKA: 
 
Direktør Emil Rosing fratrådte 30/9 og efterfølgende ansat som konsulent med henblik 
på afslutning af en række opgaver. 
 
Museumsinspektør Hans Lange er indtil da konstitueret direktør. Direktørstillingen skal 
opslås i begyndelsen af det nye år. 
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Administration 
Konsulent Jens Alstrup 
 
Teknisk Administrativ ansatte 
Pedel Poul Henriksen, fratrådt 31/12 2004 
Pedelmedhjælper Johan Jensen,   
Rengøring Dorthe Vold,  
Fotograf Erik Holm, 
Registrator Paarnannguaq Kristensen, 
Museumstekniker Frederik Fuuja Larsen,  
Konserveringstekniker Annette Adomat,  
 
Museumsområdet 
Souschef Joel Berglund, fratrådt 30/09 2004 
Museumsinspektør Claus Andreasen, kst. souschef pr. 01/10 2005 
Museumsinspektør Hans Lange, kst. direktør pr. 01/10 2005 
Museumsinspektør Mikkel Myrup,  
Museumsinspektør Mariane Petersen, 30/09 2004  
Projektansat Aviaaja Jakobsen Rosing, ansat 01/07 2004 
Projektansat Jens Heinrich, ansat 01/08 2004 
 
Arkivområdet 
Førstearkivar Niels Frandsen,  
Arkivar Ane Marie B. Pedersen,  
Arkivar Ole Christiansen,  
 
 
FORMIDLING – UDSTILLINGER 
______________________________________________________________________ 
 
 
Udstilling af familien Magnus Larsen Thule dragter.  
Præsten Magnus Larsen skænkede deres Thule dragter fra deres ophold i Thule i tiden 
1965-1968. Gaver fra familien Magnus Larsen blev vist på Grønlands Nationalmuseum 
& Arkiv.  
 
Fox-ekspeditionen fra 1860 
Fotoudstilling i forbindelse med en påtænkt udlægning af et undersøisk telefonkabel 
over Atlanterhavet. Fox ekspeditionen havde berejst Færøerne, Island og Grønland og 
havde taget forskellige billeder og blandt andet fra sydvestgrønland i medio 1860. Det 
viste sig at der var 77 billeder fra de tre lande og nogle af billederne blev anvendt til 
udstillingen. Udstillingen er arrangeret af Islandsk nationalmuseum.  
  
Østgrønland i sort / hvid Fotoudstilling af hollænderen Jacob van Zuylen, 1932-1934.  
Jacob van Zuylen var leder af geofysisk ekspeditionen i forbindelse med International 
Polarår 1932/33. Han lærte østgrønlandsk, fik smag for den grønlandske mad og deltog 
aktivt i østgrønlændernes liv. I udstillingen vises 250 smukke sort/hvid fotografier af 
landskaber og portrætter. Arrangør Museum voor Volkenkunde Leiden og den holland-
ske konsulat Nuuk 
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Katastrofen i ishavet 1777  
Beretning fra hval- sælfangsten ved Grønland. År 1777 forliste et stort antal hvalfanger-
skibe, da blev fanget i isen øst for Grønland. Plancheudstilling om beretningen om de 
ufattelige strabadser, de måtte gennemgå for at overlevede som skibbrudne i polarvin-
teren.   
 
Udstillingen er produceret af Esbjerg søfartsmuseum og i samarbejde med Qaqortoq 
museum. 
 
”Illernit – Spor” 
I anledning af Grønlands Hjemmestyrets 25 års jubilæum har NKA fundet en række 
genstande og dokumenter frem, der viser glimt af landets historie fra de første 
indvandringer omkring 2.400 år før Kristus og frem til det 20. århundrede. Genstandene 
illustrerer ikke sammenhængende historie. De er smukke, de er specielle, de illustrerer 
en vigtig begivenhed eller almene forhold. 
 
”Takorruugaq” - fælles kunstudstilling fra kunstnerforeningen KIMIK 
Kunstner Sammenslutningen KIMIK afholdte salgsudstillingen med indbudte 
kunstnere. Der deltog 17 kunstnere med 189 arbejder. Kunstnerne havde fået bundene 
opgave med 20cm x 20 cm som de skulle anvende som format. Der var mange flotte 
motiver og udtryksmåden og indholdet spænder vidt.  
 
Projekt Grønland og anden verdenskrig 
Projektet har til formål gennem en etno-historisk vinkel at belyse leveforholdene i 
1940’erne, under Anden Verdenskrig i Grønland for den almindelige grønlænder. Den 
historiske vinkel varetoges ved en granskning af skrevne kilder, især grønlandske aviser 
fra perioden. Den etnologiske vinkel dækkedes ind ved interviews af personer, der 
levede under krigen og som er af en sådan alder, at de kan huske tilbage. Der blev 
foretaget 16 interviews hvoraf de 9 blev foretaget i Nuuk, og de resterende i byerne 
Sisimiut, Qasigiannguit, Ilulissat, samt i bygden Arsuk. 
  
Udstilingen i Gent / Belgien 
I forbindelse med en kulturfestival som kørte samtidigt i Grønland og i Belgien, lavede 
NKA en kulturhistorisk udstilling som blev vist på museet Huis van Alijn i byen Gent. 
Udstillingen blev åbnet af bl.a. landsstyremedlem for kultur Henriette Rasmussen og 
borgmesteren i Gent. På trods af at udstillingen blev til under travle omstændigheder var 
den en publikumsucces og de besøgende kom fra hele regionen inkl. Holland og 
Tyskland. Udstillingen varede fra november 2004 til februar 2005. 

Radio/TV 
KNR-Radio om tidligere ekspeditioner til Inglefield Land – Hans Lange 
Interwiev i Radioavisen om fund af Thule grave i Inglefield Land – Hans Lange 
KNR-Radio Status af arkæologisk arbejde på Inglefield Land – Hans Lange 
KNR-TV udsendelse om arkæologiske arbejde på Inglefield Land – Hans Lange 
 
Møder 
Konstitueret direktør Hans Lange deltog på møde for Netværk for direktører for 
nordiske nationale museer i Stockholm november 2004 
 
Claus Andreasen deltog i 4 bestyrelsesmøder i Nordisk ForskeruddannelsesAkademi 
(NorFA): 3 foregik i Oslo og 1 i Liege, Belgien, i forbindelse med en EU-konference 
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om universiteterne og fremtiden. Medlemskabet af bestyrelsen for Nordisk Forsker-
uddannelsesAkademi (NorFA) ophørte med årets udgang i forbindelse med, at NorFA 
blev ændret til NordForsk. 
 
Workshop 
I perioden 6. - 9. december 2004 var der workshop i Ilulissat med titlen: Leveforholdene 
under Anden Verdenskrig i Grønland for den almindelige grønlænder. Arrangeret af 
projektmedarbejdere Jens Heinrich og Aviâja Rosing Jakobsen NKA. Der var deltagere 
fra lokalmuseerne Ilulissat og Upernavik. Workshoppen resulterede i en enighed om en 
vandreudstilling. Workshoppen blev finansieret af KIIIP’s forskningsmidler.  
 
Undervisning og eksaminer 
I januar var Claus Andreasen eksaminator på eksaminerne i Arktisk Arkæologi (Ilisima-
tusarfik) og forestod i efteråret et af undervisningsmodulerne i Museumskundskab. 
 
Hans Lange underviste i museumskundskab for studerende for Ilisimatusarfik, efteråret 
04 
 
Bedømmelsesudvalg 
Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet udpegede i december Claus Andreasen 
til bedømmelsesudvalget vedr. Jens Fog Jensen’s ph.d.-afhandling om palæoeskimoerne 
i Disko Bugt. Afhandlingen er indleveret til antagelse ved SAXO-Instituttet, Køben-
havns Universitet. Forsvaret foregår i marts 2005. 
 
Gæsteforskere 
Maria Hinnerson Berglund var tilknyttet NKA indtil hendes afrejse sommeren 2004. 
Erle Nelson, Rob Commisso besøgte NKA under feltarbejde i Vesterbygden. 
 
Bedømmelsesudvalg 
Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet udpegede i december Claus Andreasen 
til bedømmelsesudvalget vedr. Jens Fog Jensen’s ph.d.-afhandling om palæoeskimoerne 
i Disko Bugt. Afhandlingen er indleveret til antagelse ved SAXO-Instituttet, Køben-
havns Universitet. Forsvaret foregår i marts 2005. 
 
Forskningsprojekter 
Claus Andreasen arbejder fortsat på projektet om: Eigil Knuth Site – en højarktisk 
palæoeskimoisk boplads. Samarbejdspartner er lektor Sheila D. Coulson, Oslo Univer-
sitet. Målet er at gøre afhandlingen publikationsklar i 2005. 
 
Andet 
Claus Andreasen var i Danmark i januar i forbindelse med, at Nordatlantisk Forsknings-
program udløb og udgav et populært hæfte om de forskningsprojekter, Forsknings-
programmet havde støttet. Claus Andreasen var næstformand for programmet, der udløb 
d. 31. december 2003. 
 
Udvalgs- og andre poster 
Eksterne poster for Claus Andreasen 

• bestyrelsesmedlem i Dansk Peary Land Fond 
• styrelsesmedlem i Nordisk Forskeruddannelsesakademi (NorFA) 
• eksternt medlem af Universitetsrådet (Ilisimatusarfik) 
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• bestyrelsesmedlem i De Grønlandske Kommuners Arkæologiske Fond (fra 
efteråret) 

• suppleant for NKA’s direktør i Museumsnævnet 
• formand for Grønlands IPY-komité til sommeren 2004 

 
 Konferencer 
 

Claus Andreasen 
• i NUKAKA’s og NKA’s Grønlands Museumskonference September 2004 i 

Nuuk bl.a. med et indlæg om: NKA og forskningen. 
Hans Lange 

• Grønlands Museumskonference September 2004 i Nuuk bl.a. med et indlæg om: 
museumsstruktur for museer i Grønland. 

 
Projektmedarbejderne Jens Heinrich og Aviâja Rosing Jakobsen har deltaget i museums 
konference i Nuuk og har i den forbindelse fået kontakt med Ilulissat og Upernavik 
museer, og skabt et samarbejde om workshop i Ilulissat. Under konferencen holdt vi 
oplæg om vores specialer. 
 
Claus Andreasen i international, arkæologisk konference i København i maj måned som 
co-chair. 
 
Hans Lange deltog på NABO / SILA konference afholdt i Købehavn maj måned 2004 
 
Etnologisk-Historisk arbejde 
Projektmedarbejderne Jens Heinrich og Aviâja Rosing Jakobsen arbejder med et projekt 
om Livet under 2. Verdenskrig i Grønland. Målet er derudover, at projektet formidles 
gennem publikation og hjemmeside, og der er sat fokus på projektet gennem aviser og 
radio. Udstillingen starter her på NKA omkring den 9. april 2005. Det etnologisk-
historiske arbejde har bestået i indsamling af privatpersoners beretninger om livet under 
krigen. Derudover har der været kildeindsamling af 2. Verdenskrigs relevante materiale. 
 
 
 
ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Arkæologisk arbejde på Inglefield Land, sommer 2004 
I sommeren 2004 gennemførte NKA i samarbejde med University of Califonia, Davis 
og Robert Peary MacMillan Arctic Museum et projekt i Inglefield Land med en 
arkæologisk rekognoscering i den centrale del af Inglefield Land. 
 
Formålet var at lave arkæologisk survey af centrale del af Inglefield Land, der dels 
skulle give mulighed for at indsamle arkæologiske viden om forskningsrelateret 
potentiale om kommende indsat for en større udgravning i Inglefield Land. Dels skulle 
arbejde give en oversigt over fortidsminder i dette arkæologiske område til brug for 
Grønlands Nationalmuseum & Arkivets centrale fredningsregister. Informationer skulle 
primært tilvejebringes under rekognoscering af kyst, hvor der blev undersøgt anlægs-
typer, dateringsmaterialer.  
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Resultater fra sommerens arbejde på Force Bay 
I forbindelse med på den første lokalitet Force Bay blev der registreret nye kultur-
historiske anlæg og dels blev der benyttet gummibåden til at sejle rundt og registrerer 
nye anlæg. I løbet af det første 3 uger blev der registreret følgende anlæg som: telte-
ringe, vinterhus, køddepoter, rævefælder, 2 grave, jagtsenge, arnested firkantende ild-
steder.  
 
Paleoeskimoisk 6 
Thule 61 
Koloni 28 
Recent 3 
 
Resultater fra Clacier Bay og Marshall Bay 
I løbet af sidste periode af feltarbejdet på Clacier Bay og Marshall Bay (Inuarfissuaq) 
blev der registreret nye kulturhistoriske anlæg som: telteringe, vinterhus, køddepoter, 
rævefælder, 2 grave, jagtsenge, kajak- og umiaqstøtter, midtergangsildsteder og lege-
modeller af teltringe, vinterhuse og kajak.  
 
 
Paleoeskimoisk  124 
Thule 167 
Koloni 16 
nutid  5+ 
 
Feltarbejde 
Upernavik 
NKA og Upernavik Museum fulgte op på sidste års møde om forskning i Upernavik 
området. De to museer foretog fra d. 16. juni til 14. juli en intensiv berejsning af de 
centrale dele af Upernavik i museets båd. Deltagerne var: Bo Albrechtsen, Claus 
Andreasen, Mikkel Myrup og Sara Olsvig. 
 
Vi genbesøgte en række Thule-lokaliteter, herunder Inussuk. Vi ankom til Inussuk 
præcis på 75-års dagen for, at Therkel Matthiassen gik i gang med udgravningerne. Der 
kan med sikkerhed gøres en del spændende palæoeskimoiske fund på Inussuk, hvor der 
ved lavvande mange palæoeskimoiske fund i det tørlagte område mellem den game 
Inussuk plads og den lille ø ud for bopladsen.  
 
I alt besøgte vi 73 pladser, som næsten alle rummede Thule-kultur, og i enkelte tilfælde 
også palæoeskimoiske spor.  Den enlige nordbo-besigtigelse var varderne på toppen af 
Kingittorsuaq. 
 
Saqqaq Dorset Palæo Thule Nordbo Koloni I alt 
2 3 5 70 1 2 73 
 
Oversigt over de besigtigede pladser kulturelle ”indhold”. 
 
Stort set alle Thule-pladser var kendt af Upernavik Museum igennem museets ind-
samling af oplysninger, men mange manglede endnu at få tildelt et officielt Fortids-
mindenummer. Der var stort set ingen nye Thule-pladser bortset fra nogle få lokaliteter 
med teltringe. De væsentligste nye pladser var i den sammenhæng sommerlejrene i de 
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indre fjorde, herunder én lejr med tre flotte nangissat i varierende størrelse. Mikkel 
Myrup og Sara Olsvig besteg Kingigtorssuaq og så resterne af nordbovarderne. 
 
Nordøstgrønland 
Claus Andreasen rejste d. 14. august til Nerlerit Inaat, hvor han gik om bord i det 
franske sejlskib ”Tara5”. Olivier Gilg havde indbudt CA til at deltage i en arkæologisk-
zoologisk rejse fra Nerlerit Inaat via Dove Bugt til Henrik Krøyer Holme. Besøgene 
blev koncentreret omkring Sabine Ø, Pendulum Ø og Hvalros Ø ved Wollaston Forland 
og i Dove Bugt. Derfra og nordover lykkedes det desværre ikke for skibet at komme ind 
til lands. På ca. 81°N spærrede drivisen al sejlads mod nord og mod land, og skibet 
måtte returnere til Daneborg området. Herfra fortsatte sejladsen til sydspidsen af 
Clavering Ø og videre via Jan Mayen til Akureyri, hvor turen sluttede d. 6. september.  
 
Under turen fandtes enkelte nye eskimoiske pladser, og der blev mulighed for at genbe-
søge såvel palæo- som neoeskimoiske pladser. Blandt de mest bemærkelsesværdige 
pladser var Hvalros Ø, hvor der synes at være en meget stor palæoeskimoisk plads på 
den sydvestlige del af øen og en mindre neoeskimoisk bosætning længere nordover. 
Undervejs blev ”Danmarksminde” i Danmarkshavn besøgt og beskrevet sammen med 
Knud Kok fra Danmarkshavn. 
 
Bopladser Kultur / Periode (antal anlæg) 
besøgt nye Indep. I Indep. II Palæo-eskimo Thule Europæisk 
36 12 9 133 1 213 41 
Bopladser og anlæg besøgt og beskrevet i Nordøstgrønland 2004. 
 
Arealansøgninger 
Arealansøgninger er løbende blevet vurderet og behandlet. Enkelte har haft en sådan 
karakter, at reel sagsbehandling måtte udskydes til 2005. Alle sager blev så vidt muligt 
behandlet af Mikkel Myrup med Joel Berglund eller Claus Andreasen som back-up. 
 
Nuuk 5 
Maniitsoq 1 
Sisimiut 6 
Kangaatsiaq 2 
Qasigiannguit 3 
Ilulissat 8 
Qeqertarsuaq 3 
Uummannaq 1 
Illoqqortoormiut 1 
Nationalparken 2 
i alt 51 
 
 
Råstofsager 
Der har kun været få sager vedr. råstoffer, og ingen, hvor der blev vurderet særlig risiko 
for fortidsminder. Sagerne blev behandlet af Joel Berglund, Mikkel Myrup og Claus 
Andreasen. 
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Udgravningstilladelser 
Der blev uddelt 9 udgravningstilladelser. Det har stort set kun drejet sig om opmåling, 
besøg, evt. opsamling af oldsags- eller andet materiale samt restaurering. 

• Inglefield Land (NKA) 
• Upernavik (NKA) 
• Nordøstgrønland (NKA) 
• Sydøstgrønland (SILA / Gulløv) 
• Narsaq (Narsaq Museum) 
• Nussuaq/Disko Bugt (M. Sørensen) 
• Øster- og Vesterbygden (Commissio/Nelson) 
• Østerbygden (Qaqortoq Museum) 
• Scoresby Sund (Sandell) 

 
Andre antikvariske opgaver 
Hans Kapel gennemførte besigtigelse af Qorlortosuup tasia, hvorunder det viste sig, at 
tidligere at nordboruinen Ø74 ville forsvinde ved søens opdæmning. Besigtigelsen 
resulterede i en rapport med dokumentation af de mange stenbyggede anlæg, der lige-
ledes vil forsvinde ved opdæmningen. 
 
Niels Algreen-Møller sprang med meget kort varsel ind i at følge afsætningen af mas-
terne fra Qorlortorsuup tasia og videre frem. Der synes stort at kunne opstå mindre 
problemer et par steder. 
 
Det største udestående problem ved årets udgang var at skabe finansiering til udgrav-
ningen af Ø74 ved Qorlortorsuup tasia. Gården vil blive overskyllet ved den kommende 
opdæmning i 2005. 
 
Under hjemrejsen fra feltarbejde i Upernavik besøgte Sara Olsvig, Claus Andreasen, 
Mikkel Myrup og Kirsten Strandgård fra Ilulissat Museum bopladsen Qajaa i 
Jakobshavn Isfjord for at få et indtryk af erosionen. Det blev en kort tur (ca. 1 time) i 
helikopter stillet til rådighed for NKA af Alpha Air. Denne boplads med de helt 
enestående bevaringsforhold fra top til bund ser desværre ud til at være udsat for kraftig 
erosion. 
 
 
ARKIVET  
______________________________________________________________________ 
 
Besøg 
Der har i 2004 været 330 studiebesøg på arkivets læsesal. Derudover har arkivet 
besvaret en del skriftlige forespørgsler af større eller mindre omfang. 
 
Magasiner 
Arkivet har 2636 meter arkivalier på hylder. På grund af mangel på magasinplads har 
Arkivet siden sommeren 2002 stort set ikke modtaget afleveringer. Arbejdet med at 
skaffe mere magasinplads er fortsat i 2004, men uden held. 
 
Tilsynsrejser 
Endvidere har arkivets medarbejdere gennemført tilsyn med de offentlige institutioners 
arkiver i tre kommuner. Ane Marie B. Pedersen og Ole Christiansen besøgte Paamiut i 
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marts, Ane Marie B. Pedersen besøgte Ammassalik i oktober og Ole Christiansen 
besøgte Maniitsoq i november. 
 
Konsulent- og kursusvirksomhed 
Arkivets medarbejdere har afholdt 4 journalkurser for nyansatte i hjemmestyret samt 
vejledt diverse direktorater i forbindelse med implementeringen af elektronisk 
journalisering. 
 
Undervisning 
Niels Frandsen har i efteråret undervist i arkivkundskab på Ilisimatusarfik. 
 
Radio/TV 
Ane Marie B. Pedersen medvirkede i december i en grønlandsksproget udsendelse i 
KNR om det første juletræ i Grønland og om konge- og julekost. 
 
Konference. 
Niels Frandsen deltog i september i Vestnordisk Historiekonference i Torshavn. 
Ane Marie B. Pedersen deltog i november i Nordisk Kulturkonference i Katuaq  
 
Publikationer 
Ole Christiansen: bidrag til Illernit-Spor-Traces. Nuuk 2004 
Den grønlandske nationaldragt i Grønland i Kongehuset, udstillingskatalog 2004. 
N. H. Frandsen: Staver i Katekismus. Skole-Kirke-Arkiv, Festskrift til Erik Nørr. Kbh. 
2004 
Bidrag til Illernit-Spor-Traces. Nuuk 2004 
Ane Marie B. Pedersen: bidrag til Illernit-Spor-Traces. Nuuk 2004 
 
 
KONSERVERING 
______________________________________________________________________ 
 
Projektansættelse 
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv har for en periode ansat malerikonservator 
Elisabeth Gram Christensen i 2 måneder: September – oktober 2004. Elisabeth Gram 
Christensen har i den tid konserveret og restaureret 13 malerier, det fleste af dem olie på 
lærred, men også et enkelt bomuld lærred. Elisabeth har rådgivet os og andre institutio-
ners malerisamlinger med vurderinger om konservering og opbevaringsforhold.                                           
Projektansættelse på timebasis: Geologisk konservator Frank Osbæck har arbejdet med 
et narhvalhoved, som han skulle præparere til udstillingsbehov til en privat virksomhed. 
 
Udstillingen ” Illernit ”:  
Til Grønlands Nationalmuseum & Arkivet udstilling i anledning af Hjemmestyrets 25 
års jubilæum skulle der forberedes støtteelementer til de udstillede objekter. Objekterne 
skulle vurderes til udstillingen og delvis konserveres. Arkivmaterialet blev indrammet i 
en beskyttende præsentationsramme. Lys opsætningen blevet fornyet, og derfor var det 
muligt at udstille sårbare akvareller på grund af individuelle lyseindstillinger.  
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Konference 
Deltaget i konference i dagene 23 – 27 marts ” In Vielfalt vereint ” Faggruppemøde om 
alle etnografiske + organiske materialegrupper i Mannheim (D)  
 
Undervisning & besøg 20. oktober 2004 6. H fra Nuussuap Atuarfia 23 børn med lærer 
til besøg i værkstedet. 
 
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv har haft skoleelev Linea Larsen praktikant fra 
ASK skolen: Den 21/10 og 22/10 Linie Larsen har været på konserveringsværkstedet, 
hvor hun har deltaget i forskellige arbejde. 
 
Kontrol af udlånte genstande 
NKA har udlånt flere malerier og det gælder til Landsstyreformand, landsstyre-
medlemmer og Hans Egedes hus. Malerier på Hans Egedes hus med 12 billede blev 
kontrolleret af malerikonservator Elisabeth Gram Christensen og der blev også udar-
bejdet fotodokumentation med tilstandsbeskrivelse. 21 malerier som findes på Central-
administration fik også en fotodokumentation med tilstandsbeskrivelse. 
 
Andre Museer 
Har arbejdet med arkæologiske materialer fra Sydgrønland. Museumsleder Georg 
Nygaard Qaqortoq museum har udført arkæologiske udgravning i Qorlortup Itinnera, 
nord for Qassiarsuk i Narsaq kommune Der var tale om en nødudgravning, idet mosen 
nu bliver drænet af fåreholder Karl Kleist. De arkæologiske materialer er sendt til 
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, hvor konserveringstekniker Annette Adomat har 
behandlet materialer fra lokaliteter som Ø 17 og Ø 34 som er fra nordbogårde.  
 
Eksempler på udførte konserveringsarbejde i 2004  

  
 

                                     
 

 
Ole M. Winstedts Mindelegat har indkøbte to trædukker udført af Johannes Kreutzmann 
KNK 1016 og efterfølgende har Annette Adomat behandlet dukkerne. Overfladen blev 
afrenset. Farvelaget delvis stabiliseret og udfyldninger fjernet. 
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KNK 2215 Anorak LC 242.1  fra 184 
I forbindelse med NKA´s udstilling Illernit, har konserveringstekniker Annette Adomat 
arbejdet med udbedring af rensdyrpels med sælskindsapplikationer. Flere af 
perlesnorene er skrøbelige og udtørret. Mange af de perlesnorene mangler delvist og 
helt. Anorakkens perlekantområder blev stabiliseret.  

 

                                    
 
Magasin 
Monitering af vores 5 magasiner med deres enkelte problemstillinger med hjælp af data-
logger.  
 
Udarbejdelse af en handlingsplan.  
Konserveringstekniker Annette Adomat har udarbejdet handlingsplan for konserve-
rringsområdet for 2005 – 2008. 
 
Dokumentationsarbejde 
Alle indkommende genstande bliver fotograferet. Røntgenfotografering i Sana´s 
Røntgenafdeling af 55 objekter fra KNK 1950 arkæologiske udgravning ”Gården Under 
Sandet”.  
 
Medlemskaber: 
VDR Tysk Konservatorforbund og NKF Nordisk Konservatorforbund 
 
 
Publikationer 2004 
 
Andreasen, C. 
2004a Palaeoeskimo Dwellings in Greenland: A Survey. Etudes Inuit Studies 2004, 

special volume on: Palaeoeskimo Architecture, Vol. 27(1-2) 2003,  pp. 283-308. 
Quebec, Canada 

 
2004b bidragene: “Stikkel og Lampe”; “Harpuner”; “Lansehoveder”; “Amuletter og 

udskæringer” In: Illernit – Spor – Traces. Redaktion: Claus Andreasen, Joel 
Berglund, Niels Frandsen, Ane Marie B. Pedersen. Grønlands Nationalmuseum 
og Arkiv 2004 (grønlandsk, dansk, engelsk). 
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2004c Om arkæologien ved Jakobshavn Isfjord. In: Ole Bennike, Naja Mikkelsen, 
Henrik Klinge Pedersen og Anker Weidick (eds.) Ilulissat Icefjord – et 
verdensarvsområde.  Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse 
(GEUS), Miljøministeriet, København. 

 
2004d Independence I. In: Grønlands Forhistorie. Red.: Hans Christian Gulløv. Pp. 37-

65. Gyldendal 2004. 
 
2004e Independence II. In: Grønlands Forhistorie. Red.: Hans Christian Gulløv. Pp. 

113-141. Gyldendal 2004. 
 
Andreasen, C. og Niels Frandsen 
2004 Grønlands Historie. In: Illernit – Spor – Traces. Redaktion: Claus Andreasen, 

Joel Berglund, Niels Frandsen, Ane Marie B. Pedersen. Grønlands 
Nationalmuseum og Arkiv 2004. (grønlandsk, dansk, engelsk). 

 
Redaktioner 
Andreasen, C., Joel Berglund, Ane Marie B. Pedersen, Niels Frandsen (eds.) 
2004   Grønlands Historie. In: Illernit – Spor – Traces. Grønlands Nationalmuseum og 

Arkiv, Nuuk 2004. (grønlandsk, dansk, engelsk). 
 
Afleverede manuskripter 
Andreasen, Claus 

- Inuit i Middelalderen.  Bidrag til Vestnordens Historie, Torshavn, sept. 2004 
- Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. In: Grønlandsforskning. Historie og 

perspektiver. 
 
Bennike, Ole and Claus Andreasen 

- The Musk-Ox in The Holocene in Northeast Greenland. In. Polar Record 
The Musk-Ox in The Holocene in Northwest Greenland. In. Polar Record 
 
Registrering: REGIN 
Efter introduktionen til REGIN på Museumskonferencen september 2004 udarbejdede 
NKA på baggrund af diverse bidrag en systematiseret oversigt over 1) kulturperioder, 2) 
kommune- og stednavne samt 3) de grønlandske tillæg til Den grønne Registrant. Alle 
dele blev sendt til KUAS, hvor de skal implementeres i REGIN-Grønland.  
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