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Udforskningen af de første mennesker i Grønland har 

udgjort en stor del af mit liv gennem fire årtier. Jeg har 

gennem årene arbejdet med mange andre 

arkæologiske og historiske emner og med undervisning, 

formidling og forskningsledelse, men arkæologien 

omkring Saqqaq-kulturen og samarbejdet med mine 

kolleger i Danmark, Grønland og Canada i den 

forbindelse har altid været et omdrejningspunkt i min 

professionelle tilværelse – og et stort privilegium. 

”Hvordan har det egentligt været?” spurgte 

redaktionen af Arkæologisk Forum mig for nyligt. Jeg 

forsvarede min doktordisputats om Saqqaq-kulturen i 

foråret 2017, så en kort præsentation af resultaterne og 

en refleksion over mine mange år sammen med det i tid 

så fjerne ’Folket på Solsiden’ er vel på sin plads. 

  

De første solstrejf over Saqqaq-kulturen 

Saqqaq-kulturen blev navngivet i 1950’erne af én af 

mine forgængere og mentorer i arktisk arkæologi, 

Jørgen Meldgaard (1927-2007), fra Nationalmuseet. 

Tro mod traditionen blev kulturen opkaldt efter et 

fundsted, nemlig bygden Saqqaq – eller ’Solsiden’ – i 

Disko Bugt i Vestgrønland, hvorfra en righoldig sten-

samling var sendt til Nationalmuseet af amatør-

arkæologen Hans Mosegaard i 1948. Et distinkt lithisk 

inventar, karakteriseret af bifaciale blade og stikler af 

råstoffet ’killiaq’ (en grå, flintlignende skifer) og 

produktion af mikroflækker, definerede kulturen. 

Meldgaard’s udgravninger på bopladsen Sermermiut 

afslørede kulturens placering som den tidligste i 

Vestgrønland – altså før Dorset- og Thule-kulturernes 

epoker (henholdsvis 800-100 f.Kr. og 1250 e.Kr. til 

historisk tid) (Larsen og Meldgaard 1958). Flere 14C 

dateringer har nu fæstnet ankomsten af de første 

mennesker i Grønland, Independence I i Højarktis og 

Saqqaq i resten af Grønland, til 2.400 f.Kr. og disse 

kulturers forsvinden til et sted mellem 800 og 400 f.Kr. 

Med sine næsten to årtusinder er Saqqaq faktisk den 

hidtil ’længst-levende’ kultur i Grønland. 

 

De første hilsner fra ’Folket på Solsiden’ nåede mig i 

1978, hvor jeg sammen med zoologen Morten 

Meldgaard (Jørgens søn) og eskimologen Jørn Berglund 

Nielsen undersøgte en historisk renjægerboplads, 

Aasivissuit, nær Indlandsisen ved Kangerlussuaq. 

Omkring nogle køddepoter lå en håndfuld afslag af 

killiaq (Grønnow et al. 1983: 63) – ikke meget, men nok 

til at kildre min arkæologiske næse. Senere, i 1981, 

rekognoscerede jeg sammen med Morten og Tinna 

Møbjerg i Disko Bugt, og her fandt vi stensager fra 

Saqqaq-kulturen i stratigrafisk kontekst både på de 

klassiske bopladser, Sermermiut og Saqqaq, og på hidtil 

ukendte lokaliteter (Møbjerg 1986). Og så mødte vi i 

Ilulissat Mortens far, der netop var kommet tilbage til 

byen fra en tur langt ind i Jakobshavn Isfjord, hvor han 

havde besøgt den svært tilgængelige, men kæmpe 

boplads, Qajaa. Her havde han fundet metertykke, 

permafrosne kulturlag fra Saqqaq-kulturen, og 

bevaringsforholdene var ganske unikke. De første 

genstande af træ, endog komplette knive og stikler med 

træskaft, dukkede op. Vi unge arkæologer var vildt 

fascinerede, men blev dog sendt ud på andre opgaver 

for Grønlands Nationalmuseum, så vi kom ikke med i 

sommeren 1982, da Jørgen og et hold af mere garvede 

arktiske arkæologer, inklusive den da 80-årige nestor i 

arktisk arkæologi, Helge Larsen, fulgte opdagelsen af 

Qajaa op med egentlige udgravninger (Meldgaard 1983). 

Folket på Solsiden 
Fire årtier med den grønlandske Saqqaq-kultur 

 

 

Artiklen er en personlig beretning om næsten fyrre års udforskning af de første samfund i Arktis med udgangspunkt i

udgravningerne af den permafrosne, 4.500 år gamle boplads, Qeqertasussuk, fra Saqqaq-kulturen i Vestgrønland. 

Fortællingen om hvorledes vi opsporede og undersøgte bopladsen i 1980’erne flettes sammen med et overblik over 

den nye indsigt i Saqqaq-kulturen, som fundene af bevarede redskaber af organiske materialer og en komplet 

boligtomt har givet. Vejen fra forskning og international bevågenhed til lokal formidling, bl.a. gennem Qasigiannguit 

Museum, følges. Forskningsresultaterne har fået stor betydning for hele opfattelsen af Grønlands fortid som en rig og 

dynamisk kulturhistorie. 
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I 1983 blev jeg og Appaa Magnussen, en grønlandsk 

studerende, udsendt af det dengang nystartede 

lokalmuseum i Qasigiannguit under Torben Simonsens 

ledelse for at kortlægge fortidsminder i den sydligste 

Disko Bugt. Her kom vi en augustnat sejlende til en lille 

ø, Qeqertasussuk, hvis stejle klippekyster ikke var 

indbydende. Men et lille næs med grusede terrasser på 

øens østside så dog lovende ud. Da vi sprang i land, 

rejste vi samtidigt over fire årtusinder tilbage. For 

øverst på de hævede strandterrasser, hvor vegetationen 

var eroderet væk, lå stenredskaber af killiaq omkring et 

stensat ildsted, kantet af flade stenfliser og fyldt med 

nævestore kogesten. Min opmærksomhed blev også 

fanget af skrænten ned mod næssets nordlige strand, 

hvor vi havde trukket vores jolle op. Havet gnavede sig 

ind her og afslørede nogle tørvelag, der var under 

optøning og nedskridning, og med fulgte sorte blokke af 

kulturlag. En karakteristisk duft af gammelt spæk 

mødte os – og således snusede vi os frem til køkken-

møddingen på Grønlands anden Saqqaq-boplads med 

permafrosne kulturlag. Ganske som på Qajaa gemte sig 

redskaber og affald af alskens organiske materialer i 

den permafrosne køkkenmødding. Mærkeligt nok er 

Qajaa og Qeqertasussuk her 35 år efter stadigt de  

eneste kendte tidlige palæo-eskimoiske bopladser i 

hele Arktis med perfekte bevaringsforhold. 

 

Saqqaq-folket i nyt lys 

Gennem Qasigiannguit Museums ihærdige indsats og et 

samarbejde med Grønlands Nationalmuseum og flere 

danske institutioner lykkedes det allerede året efter 

opdagelsen at samle et forskerhold og opnå økonomiske 

midler til at gennemføre udgravninger på Qeqertasussuk 

i årene 1984-90. De tværfaglige undersøgelser havde en 

volumen, som det sjældent er set i Arktis, og 

Qeqertasussuk-projektet fik megen opmærksomhed 

både i og uden for Grønland. Det lokale engagement var 

enestående, og lokalmuseet blev i udgangspunkt 

bygget op omkring formidlingen af fundene, der er 

udstillede og magasinerede i Qasigiannguit.  

 

Udgravningerne af de permafrosne lag på Qeqertasussuk 

bød hver dag på ukendte fund og nye kontekstuelle 

informationer. Det var som at åbne en dør ind til de 

første grønlænderes tilværelse, og vi fik en fantastisk 

indsigt i Saqqaq-folkenes bopladsliv, boliger og fangst- 

økonomi. Hidtil havde vi blot set en brøkdel af den 

 

Fig. 1. Qeqertasussuk-bopladsen under udgravning. Foto: Bjarne Grønnow, 1985. 
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materielle kultur, stensagerne. Nu tøede nærmest 

komplette redskabsinventarer og boliggulve frem af de 

sorte kulturlag. 

 

Mængden af fundmateriale og data fra udgravningerne 

blev nærmest skræmmende stor. Vi benyttede os af 

den dengang nyeste teknologi – pc’er fra IBM med 

databaseprogrammer – til at holde styr på det hele, 

men for over 30 år siden var computerkraft og software 

begrænset, og mange af analyserne blev foretaget med 

håndkraft. Ligeledes er den oprindelige foto-

dokumentation analog: hundreder af s/h fotos og 

farvedias. Det var før digital fotografering var på banen. 

Så analyserne har flere gange bragt os tæt på 

’datadøden’ – for ikke at nævne basisarbejdet med 

registrering, beskrivelse og konservering af fundene. 

Men lad mig først opridse den nye viden omkring 

Saqqaq-kulturen, som arbejdet med materialerne fra 

de permafrosne bopladser har givet. 

 

Saqqaq-samfundets materielle kultur kan nu 

dokumenteres fra flere indfaldsvinkler: 1) en 

teknologisk tilgang, der f.eks. indebærer ’chaîne 

opèratoire’-analyser ikke blot af det lithiske materiale, 

men også en lang række organiske råstoffer som træ,  

skind og hvalbarde, og 2) en funktionel tilgang, der er 

klassisk etnografisk inspirerede analyser af samlede 

’tool-kits’. Dette har givet et helt nyt syn på den 

teknologi, som pionérerne i Arktis bragte med sig helt 

fra starten i Sibirien, og som på mange måder i 

kompleksitet og kombinationer af råmaterialer overgår 

de senere arktiske teknologier. Vi véd f.eks. nu, at bue 

og pil til landjagt blev introduceret til hele ’Den ny 

Verden’ af de tidligste eskimoiske samfund, at man 

rådede over flere typer specialiserede lanser og 

’missiler’, som kastespyd og lette harpuner, der blev 

sendt af sted med kastetræ. Man havde også kajak-

lignende fartøjer til fangst og transport. Redskabs-

inventaret i husholdningen og til håndværk var ligeså 

akkurat fremstillet og komplekst. Alting var udprægede 

’letvægts-produkter’, der kunne opbevares i tasker eller 

sidde i redskabsbælter, og dermed bærbare.  

 

Udgravningen af en næsten uforstyrret gulvflade fra en 

såkaldt ’midtergangsbolig’, der formentligt kun havde 

været brugt én sæson for omkring 4.200 år siden, gav 

helt ny indsigt i bopladslivet. Saqqaq-folkene boede 

hele året rundt i skindtelte. Nogle telte, som dét på 

Qeqertasussuk, var ganske store, 6,5 x 3,5 m, og delt i 

to halvdele af en tværgående, stensat midtergang.  

 
 

Fig. 2. Morten Meldgaard opmåler profil i bopladsens køkkenmødding. Foto: Bjarne Grønnow, 1986. 
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Takket være bevaringsforholdene, den omhyggelige 

udgravning og de rumlige analyser af Qeqertasussuk-

materialet kan vi nu dokumentere arkitektur og 

aktiviteter både i og omkring boligen: Teltet var en 

kuppelkonstruktion (en ’dome’) bygget af sammen-

surrede sektioner af buede drivtræsstager. Midter-

gangen tjente som et multifunktionelt stykke bolig-

inventar, der både var ’lampe’ (bål af drivtræ og lyng) 

og ’radiator’ (ophedede sten), og den var samtidig 

kogested, ’spisebord’ og ’værktøjsbænk’. Funktionerne 

af midtergangens 3-4 sektioner kunne skiftes og til-

passes løbende behov. På en lav, tørvebygget platform 

på den ene side af midtergangen foregik håndværks-

aktiviteter, og en platform på den anden side tjente 

som boligens sovebriks. 

Faunamaterialet var, som man næsten kan regne ud, 

omfattende – langt over 100.000 knogler. Morten 

Meldgaard (og sidenhen Anne Birgitte Gotfredsen) 

analyserede knoglerne fra fangstdyrene, og vi fik et helt 

nyt indblik i Saqqaq-menneskenes udnyttelse af de 

levende ressourcer. Fangsten omfattede ca. 35 for-

skellige arter. Heraf dominerer grønlandssæler, ring-

sæler og div. fugle, og hertil kommer ikke mindre en 

seks forskellige hvalarter (Meldgaard 2004). Det har 

siden vist sig, at grønlandshvalen, der er repræsenteret 

som råmateriale i redskabsproduktionen (knogler og 

barder), er fuldstændig dominerende som fødekilde, 

hvis man altså følger resultaterne af aDNA-analyser af 

sediment fra møddingen (Seersholm et al. 2016) – men  

 

Fig. 3. Studerende Maria Stenholt udgraver boligens midtergang. Foto: Bjarne Grønnow, 1987 
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metoden er så ny, at konklusionerne lægger op til 

fremtidig diskussion. 

 

Gennem fundene fra Qeqertasussuk er vi kommet en 

smule nærmere en forståelse af Saqqaq-kulturens 

kosmologi. Saqqaq sender ikke, som de senere kulturer 

i Arktis, tydelige signaler om deres åndelige verden 

gennem den materielle kultur, f.eks. i form af ud-

skæringer eller ornamenterede genstande. Saqqaq’s 

symbolik var tilsyneladende integreret i redskabernes 

materialer og design. Enkelte træk giver dog nogle spor: 

Simple stregornamenter på små, rørformede beholdere 

(til reserve-harpunspidser og synåle) og på lanseskafter 

tyder diskret på, at ting blev tillagt liv. Etnografiske 

analogier fra Alaska inspirerer i hvert fald til, at vi kan 

opfatte stregerne som symboler på genstandens indre 

kraft eller rygrad (livslinje). Modhager, der er udformet, 

så de ligner rensdyrklove, kan ligeledes, ud fra 

etnografisk parallel, tolkes som kommunikation med 

fangstdyrenes verden. Fragmenter af rammer til store 

trommer må også nævnes. Trommer havde mange 

formål, men gennemgående er de i hvert fald i historisk 

tid tilknyttet shamanistiske ritualer. Saqqaq-kulturens 

for os så diskrete symbolverden er forløberen for den 

senere Dorset-kulturs mere eksplicitte ’kunst’. 

 
Endeligt må jeg nævne, at de absolut ældste 

menneskerester i Arktis, heriblandt fire knogler og en 

nu meget berømt hårtot (Rasmussen et al. 2010), er 

fremdraget fra møddingslagene på Qeqertasussuk. 

Resultaterne af såvel de fysisk-antropologiske under-

søgelser som aDNA-analyserne passer perfekt sammen 

med arkæologien, der peger på Sibirien/Beringstrædet 

som udgangspunkt for de første samfund i Verden, der 

’knækkede koden’ til at leve i isdækkede områder og 

udnytte de arktiske marine ressourcer året rundt. 

 

Alt dette og mere til – bl.a. hele den naturvidenskabelige 

side vedr. ’palæo-miljøet’ på og omkring bopladsen 

(Böcher og Fredskild 1993) – kan man læse om i talrige 

artikler samt de to doktordisputatser, der er kommet 

ud af anstrengelserne (Meldgaard 2004, Grønnow 

2017). 

  

Vejene mod udstillinger og publicering 

Ovenfor er nævnt det omfattende arbejde med ud-

gravninger, efterbearbejdning og analyser. Det er 

foregået i forskellige trin og tempi. Den store afhandling 

om arkæologien kom først i 2017, men vi har gennem 

årene skrevet mange artikler i både videnskabelige og 

populære tidsskrifter og undervejs holdt utallige  

Fig. 4. Et harpunhoved af rensdyrtak. Længde c. 6,5 cm. 

Tegning: Lars Holten. 

 

 
Fig. 5. En komplet kniv med bifacialt blad af killiaq, skaft af 

drivtræ og omvikling af hvalbarde. Fundet under 

midtergangen i boligen – måske en symbolsk deponering. 

Længde c. 16,5 cm. 
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konferenceindlæg og foredrag samt tilrettelagt ud-

stillinger med udgangspunkt i Qeqertasussuk-fundene. 

’Data-døden’ har som nævnt luret gentagne gange, 

men stærke kræfter har holdt gejsten oppe.   

 

Først og fremmest har fundene været så banebrydende 

i sig selv og haft så mange dimensioner, at vi hele tiden 

har gjort spændende ny opdagelser – f.eks. var det først 

sent i analysefasen, at vi forstod, at nogle få stykker 

iblandt de tusindvis af ubestemmelige fragmenter af 

trægenstande var dele af skindfartøjer og trommer. En 

sen erkendelse var også, at den midtergangsbolig, som 

vi undersøgte i så stor detalje på Qeqertasussuk, sand-

synligvis repræsenterede blot en enkelt sæson. Dermed 

er den sammen med sit komplette organiske inventar 

af enestående værdi for tolkningen af de mange andre 

tilsvarende boligspor fra Arktis, hvorfra vi blot kender 

stensætningerne og det lithiske inventar, der ofte er 

akkumuleret over længere tid. Det tværfaglige sam-

arbejde og interessen i den internationale forsker-

verden har også været en drivkraft. Det er sådanne 

relationer, der har fået Morten Meldgaard igennem 

bestemmelserne af over 100.000 knogler og under-

tegnede igennem årelange beskrivelser og opmålinger 

af artefakter og registreringer og klassifikation af 

næsten uoverstigelige bjerge af afslag, træspåner og 

bearbejdede hvalknogle-stumper – godt hjulpet, 

naturligvis, af flere projektmedarbejdere undervejs. 

 

Bevidstheden om, at hele materialet tilhørte lokal-

samfundet i Qasigiannguit, og at alt derfor i forlængelse 

af bearbejdningen skulle opbevares og udstilles dér, har 

været en afgørende faktor. Siden vi rigtigt begyndte 

feltarbejdet i 1984 er lokalmuseet og Qeqertasussuk-

projektet simpelthen blevet dele af hinanden, og det er 

kilde til glæde at besøge den lille by i Disko Bugt og se 

udstillingen og magasinet på museumsloftet med alle 

fundene, som jeg jo føler, jeg kender i mindste detalje. 

Meget passende opbevares Grønlands ældste fund nu i 

landets ældst bevarede træhus, missionæren Poul 

Egedes hus fra 1734. Museumslederen i Qasigiannguit i 

slutningen af 1990’erne (og min gode samarbejds-

partner), Jens Fog Jensen, stod i øvrigt for restaureringen 

af Egedes hus og udstillingsprojektet. Qeqertasussuk-

udstillingen er blevet en del af byens identitet, og den 

nuværende museumsleder, Anne Mette Olsvig, 

udvikler nu den oprindelige udstilling, så den lever 

videre. Der er bl.a. nye turisme-initiativer og planer om 

at indrette bedre gæsteforskerfaciliteter på museet, så 

fundene kan komme i spil i nye sammenhænge og blive 

betragtet med nye øjne. 

 

Saqqaq-kulturen i nutidig kontekst 

Hvad har det lange forløb med Qeqertasussuk så 

nyttet? Vældigt meget! kan jeg med en vis stolthed på 

forskergruppens og egne vegne sige. Fundene og  

 

Fig. 6. Lokalmuseet i Qasigiannguit, hvor fundene fra Qeqertasussuk er opbevaret og udstillet. Foto: Bjarne Grønnow, 2012. 
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publikationerne herfra har som nævnt bragt nye 

videnskabelige erkendelser omkring de første arktiske 

samfund med sig, men endnu vigtigere er den 

bevidsthed omkring den tidligste forhistorie, som har 

bredt sig i Grønland. Her har ikke blot Qeqertasussuk, 

men også resultaterne af andre, nyere arkæologiske 

undersøgelser af palæo-eskimoiske lokaliteter (f.eks. 

Gotfredsen & Møbjerg 2004, Jensen 2006) øget 

interessen for forhistorien betragteligt. Det har været 

min målsætning gennem både Qeqertasussuk-

projektet og de mange andre arkæologiske/historiske 

projekter, jeg har ledet eller deltaget i, at udfolde 

mangfoldigheden og rigdommen i den grønlandske 

kulturhistorie. Alt for ofte reducerer man denne til ’det 

traditionelle Grønland’ – altså en statisk, romantiseret 

og aldrig eksisterende tilstand. Arkæologien og 

historien i Grønland viser tværtimod en kulturel rigdom 

og dynamik gennem årtusinder præget af smarte (og 

mindre smarte) teknologier, bæredygtige (og fejl-

slagne) subsistensøkonomiske strategier, ind- og ud-

vandringer, kulturmøder og kulturel robusthed og 

snilde. 

 

Denne forholdsvis nye opfattelse af kulturhistorien som 

en særdeles dynamisk størrelse er også ved at sætte 

præg på uddannelserne på flere niveauer og dermed  

øge de ny generationers forståelse af egen kulturel 

baggrund (se f.eks. tegneserien ’Tutineq Siulleq’ (’De 

første Skridt’) (Godtfredsen 2014)). Det er meget 

tilfredsstillende at se, hvorledes resultaterne fra de 

seneste årtiers arkæologiske indsats således får ganske 

stor betydning i nutidens Grønland. 

 

Afrunding 

Nogle ’bump’ har der været undervejs. Tidligere havde 

jeg søvnløse nætter med frygt for, om mine kolleger og 

jeg nogensinde blev færdige med behandlingen af de 

enorme fundmængder, om fundene overhovedet 

kunne opbevares forsvarligt for eftertiden, og om vi 

kunne yde det unikke materiale retfærdighed gennem 

publikationer og formidling. Læg dertil spekulationer 

om vi overhovedet havde gjort det godt nok med 

udgravningerne, der jo i arkæologiens natur har 

destrueret en stor del af den ganske uerstattelige 

Qeqertasussuk-boplads. Men det hele er jo sådan set 

lykkedes, og mine fire årtiers samvær med ’Folket på 

Solsiden’ har, som det er fremgået, været en enorm 

glæde. Og så er der masser af ny erkendelser i vente, 

når de kommende generationer af arktiske arkæologer 

går på opdagelse i fundene fra de dybfrosne lokaliteter. 
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