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Forskningspulje 2017
Museet for Varde By og Omegn

”Lyngsmose - en vestjysk borg fra keltisk jernalder”

Ringkøbing-Skjern Museum

”Ringkøbing og Skjern - købstaden og den unge by”

Moesgaard Museum

”Ofret i vand. Bronzealderens hjortetaksøkser og deres tidsog landskabsmæssige sammenhænge”

Nordjyllands Historiske

”Hesteudstyr fra yngre bronzealder - nye vidnesbyrd om brug

Museum

af tospand i Nordvesteuropa og kørsel med processionsvogne”

Naturhistorisk Museum

”Ensianblåfugl og Rebels Blåfugl i Danmark”

Odense Bys Museer

”TV2: et nationalt medie i provinsen”

Museum Mors

”Diatoméer og eocæne klimaændringer - Kvantitative
diatoméanalyser som udgangspunkt for tolkning af 55
millioner år gamle klimavariationer i Fur Formationen fra
det vestlige Limfjordsområde”

Vesthimmerlands Museum

”Egnsudviklingens aktører i 1960'ernes Aars”

Ribe Kunstmuseum

”Aftryk af liv: Nye vinkler på John Olsens kunstneriske
praksis”

Moesgaard Museum

”Swords and Sword Smiths”

Energimuseet

”Hverdagsliv omkring den grønne omnstilling i Aarhus værdier, holdninger og praksis”

Statens Museum for Kunst

”Tegningens genkomst. Den ny fremstillingsform i dansk
kunst o. 1890-1910.”

Nationalmuseet

”Man ved ikke hvad man har før man har mistet det.
Nedbrydning og bevaring af historiske vrag.”
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Side 2

Rigsarkivet

”Udveksling af seismisk teknologi og knowhow igennem
jerntæppet”

Nationalmuseet

”Biomarkører i arkæologisk materiale, en kilde til viden om
fortidens mad og drikke”

Det Kgl. Danske

”Deliberate practice og selvregulering i et enaktivt

Musikkonservatorium

perspektiv”

Nationalmuseet

”Identification of North European archaeological charcoal and
wood with rapid spectroscopic methods”

Nationalmuseet

”Den sammenvævede elite 1559-1699. Kulturel mobilitet og
kongelig magt i vævede tapeter”

Dansk Sprognævn

”Skriftlig dansk til studentereksamen. En undersøgelse af
gymnasieelevers skriftlige danskniveau”

Nationalmuseet

”Møntbrug på landet. Et case-study af metaldetektorfund fra
Vestsjælland”

Den Hirschsprungske Samling

”Et kosmopolitisk alternativ. J.L. Lund og guldalderens
europæiske forbindelser”

Statens Museum for Kunst

”Light Matters - Photographic Material Related to Vilhelm
Hammershøi and his Circle”

Statens Museum for Kunst

”På sporet af Guldalderens farver”

Statens Museum for Kunst

”Overalt, hvor mennesker har handlet, indskriver billederne
sig - en monografi om Lene Adler Petersen”

Det Kongelige Bibliotek

”Det lærde netværk i boghandlens tjeneste”

Det Kongelige Bibliotek

”Følelsernes fotografi: Familiebilleder fra det tidligere Dansk
Vestindien”

Det Kongelige Bibliotek

”Kortlagt fra øst: Sovjetisk kortlægning af Danmark under
den Kolde Krig”

Side 3

Rigsarkivet

”Fra intellektuelle autoriteter til magthavernes redskaber?”

Københavns Universitet

”Det tidspressede hverdagsliv - betydningen af arbejde,
familie og fritid for en fysisk aktiv livsstil blandt kvinder”

Aalborg Universitet

“Investigation of a newly discovered motor control
phenomenon termed repeated bout rate enhancement
occurring during voluntary rhythmic stereotyped movement
in humans"

Syddansk Universitet

”Udvikling af Shelterfriluftsliv i Danmark - Brug,
organisering og formidling”

Syddansk Universitet

”E-sportens kropslige fordring: Om fysisk udfoldelse i
virtuelle rum”

Syddansk Universitet

”Lokalisering af energilagre i muskelfibre under arbejde og
restitution: Betydning for udholdenhedsatleters
præstationsevne”

Københavns Universitet

”Interplay between mitochondrial function and K+ transport
of skeletal muscle in relation to fatigue resilience: Effect of
high intensity training on muscle mitochondrial proteome
and efficiency”

Syddansk Universitet

“Enhver drengs drøm: Unge fodboldtalenters oplevelser af
skiftet til udenlandsk professionel fodbold”

Københavns Universitet

”Mekanismerne bag strukturelle ændringer i hudens blodkar
ved fysisk aktivitet og varmepåvirkning”

Københavns Universitet

”Betydning af træningsintensitet for træningsrespons hos
kvinder sent efter overgangsalderen”

Københavns Universitet

”A qualitative study of the experiences of Muslim women
participating in women-only swimming programmes”

Side 4

Aalborg Universitet

“Undersøgelse af timing og kræfter i bensparket under
maksimal kajakroning i en k2”

