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Fig. 1a

Det kolde klima i Grønland har haft stor betydning
for bevaringen af landets kulturminder og har gjort
det muligt for nutidens arkæologer at få et unikt
indblik i fortidens liv og levned – lige fra de første
mennesker kom til Grønland og frem til moderne tid.
Spørgsmålet er, om Grønlands unikke fortidsminder vil overleve en fremtid, hvor truslerne omfatter
permafrostens optøning, dræning, nedbrydning,
erosion, øget plantevækst samt havspejlsstigninger.
Udfordringen har ført til et tæt samarbejde på tværs
af flere fagdiscipliner, herunder arkæologer, naturgeografer, kemikere og geologer, med det fælles mål
at øge den viden, der findes om nedbrydningen af
kulturgenstande i Arktis.
Fortiden i frosten
Permafrost har igennem 4.000 år sikret bevaringen
af en af Grønlands mest enestående arkæologiske
lokaliteter, Qajaa - en køkkenmødding ved Ilulissat.

Gennem tiden har pladsens beboere efterladt sig så
store mængder affald, at der i dag findes et over 3
meter tykt kulturlag på pladsen (fig. 1). Møddingen
ved Qajaa rummer genstande fra de tre hovedkulturer, der har beboet Grønland; Saqqaq, Dorset og Thule
kulturerne. En lille del af bopladsen blev udgravet i
1982, og her var størstedelen af de udgravede materialer bevaret i en stand, som da de blev efterladt
tusindevis af år tidligere. Udover ben og knoglerester
fra jagt og fiskeri indeholder de arkæologiske lag store
mængder af redskaber, værktøj og sågar legetøj. På
grund af det kolde klima, tør kun den øverste 0,5 - 1
meter af møddingen i løbet af sommeren, mens de
underliggende lag forbliver frosne. Permafrosten rummer også betydelige mængder af is, hvilket betyder, at
transporten af ilt gennem jordlagene er nedsat. Alt i
alt betyder det, at bevaringsforholdende ved Qajaa er
særdeles fordelagtige.
Den gennemsnitlige årlige lufttemperatur ved Qa-
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Fig. 1. a: Oversigtsfoto af Qajaa, Foto: Bo Elberling. b: Borearbejde
ved Qajaa. c: Kerne med en lille, hvid perle. Foto: Henning Mat-

Længere mod syd
Kangeq og Sandnæs ligger begge i Godthåbsfjorden
tæt på Nuuk omkring 500 kilometer syd for Qajaa (fig 1). Kangeq ligger i skærgården ud for Nuuk,
mens Sandnæs ligger i Ameralik-fjorden næsten 100
kilometer længere inde i landet. Ved Kangeq ligger en
2,5 meter tyk køkkenmødding med fund fra især Thule-kulturen, mens den 1,5 meter tykke mødding ved
Sandnæs stammer fra middelalderens nordbokultur.
Ved begge pladser ligger luftens årlige gennemsnitstemperatur lige under frysepunktet, men der er stort

Kangeq. Topografiske data © Kort & Matrikelstyrelsen (G. 15-03).

set ingen permafrost på grund af sneens isolerende
effekt om vinteren. Resultatet er, at det overskydende
vand løber væk, og vandindholdet i møddingerne er
derfor mindre end ved Qajaa. Dette øger transporten
af ilt gennem jordlagene, hvormed nedbrydningen af
organiske materialer stiger. Ved begge pladser er genstandene også dårligere bevaret end ved Qajaa.
På grund af den mindre mængde nedbør inde i
landet er den øverste del af møddingen ved Sandnæs
markant tørrere end ved Kangeq. Målinger viser, at
vandmanglen hæmmer den biologiske nedbrydning
af de arkæologiske genstande og at meget tørre forhold vil kunne udgøre en klar fordel for de fremtidige
bevaringsforhold (fig. 3 og 4).
Målinger ved forskellige temperaturer viser, at
den biologiske aktivitet stiger eksponentielt med
temperaturen og næsten ophører ved frostgrader. I
prøver fra de tre lokaliteter steg aktiviteten og dermed
nedbrydningen med 10-17 %, hver gang temperatu-
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jaa er steget fra -5 til -3 oC i løbet af de seneste tyve år,
og der forventes en yderligere stigning på mellem 3 og
5 oC de næste hundrede år. Da jordtemperaturerne i
øjeblikket varierer mellem -2 og -3 oC tyder meget på,
at fremtidens temperaturstigning vil kunne medføre
optøning af lag med arkæologiske genstande, hvilket
øger risikoen for, at de nedbrydes og forsvinder.

thiesen og Bo Elberling. Og d: Placeringen af Qajaa, Sandnæs og
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Fig. 1c

bedre bevarede organiske materiale fra Qajaa er mere
reaktivt, og dermed bliver nedbrudt hurtigere end
materialet fra de to sydlige pladser, såfremt køkkenmøddingens lag tør.
Indirekte trusler

Fig. 2. Kystprofil ved Qajaa med kulturlag frit eksponeret og
dermed under nedbrydning. Foto: Bo Elberling.
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ren steg med 1 °C. Varmere sommertemperaturer har
derfor potentielt en stor effekt, der ikke opvejes af de
kolde vintertemperaturer. Den biologiske aktivitet er
ikke kun et problem, fordi den nedbryder de arkæologiske genstande. Aktiviteten påvirker også selve
jordtemperaturen, fordi den producerer varme. Denne
varmeproduktion kan medføre yderligere optøning,
øget nedbrydning, øget temperatur osv., hvilket giver
en såkaldt feedback-mekanisme. Målinger af varmeproduktionen i prøver fra Qajaa, Sandnæs og Kangeq
viser, at jorden fra Qajaa kan producere adskillige
gange mere varme end jorden fra de to andre pladser
(fig 5). Den mest sandsynlige forklaring er, at det

Udover den direkte effekt af klimaforandringer, vil
permafrostlag, der tør, også være mere udsatte for
erosion. For det første bliver optøede pladser hurtigere eroderet, for det andet vil klimaforandringerne
også få havniveauet til at stige.
Både Qajaa, Kangeq og Sandnæs ligger ved kysten,
og havniveauet forventes at stige med over en meter i
løbet af de næste hundrede år. Ved Sandnæs ligger en
del af møddingen allerede under højvandslinjen (fig.
6). Den kirkeruin, som var synlig neden for møddingen i starten af 1900-tallet, er nu enten skyllet bort
eller begravet i tidevandets aflejringer.
Ved Qajaa ser man imidlertid, at havstigningen opvejes af en landhævning. Her betyder afsmeltningen
fra indlandsisen og gletsjere, at vægten på landskabet
mindskes, og at det derfor hæver sig. Bopladser længere fra indlandsisen vil imidlertid være i større fare
for at blive oversvømmet eller eroderet.
Samlet viser denne sammenstilling af tre lokaliteter, at der er betydelige variationer i trusselsbilledet
for køkkenmøddinger i Grønland. I Qajaa-møddingen
virker permafrosten beskyttende mod nedbrydning,
erosion og dræning og er derfor i en god bevaringstilstand. Dette er ikke tilfældet i Nuuk-området. De klimaforhold, der i dag kendes fra Nuuk, er et godt bud
på klimaforholdene omkring Ilulissat Isfjord om 90 år.
Det betyder, at Qajaa-møddingen og andre tilsvarende
møddinger, som i dag er beskyttet af permafrost, på
længere sigt er truet.

Fig. 3. Sandnæs set østfra. Møddingen, det græsbevoksede areal
ved kysten mellem næsset og elven, er præget af grøfter og
felter fra årtiers udgravninger. Foto: Henning Matthiesen.

Fig. 4. Bygden ved Kangeq blev forladt i 1972, og mange af
husene står stadig. En del af møddingen ses mellem klippen og
kysten. Foto: Anders Bjørn Møller.

Fig. 6. Tidevandet oversvømmer feltet fra en tidligere udgravning ved Sandnæs.
Foto: Anders Bjørn Møller.
Fig. 5. Varmeproduktionen i jorden fra
Qajaa, Sandnæs og Kangeq (målt ved 1516°C). Som det ses på de lodrette streger,
er der stor variation på målinger fra de
samme lokaliteter, hvilket er forventelig,
når der er tale om køkkenmøddinger.
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Temaer til undervisningen:
For eksempel til gruppearbejde i 7.-9. kl. og på stx.
• Hvad er en køkkenmødding, og hvorfor bør de bevares?
• Forklar en feedback mekanisme?
• Hvordan kan det være, at en køkkenmødding kan
varme sig selv op?
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