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Institution

Titel på projekt

Moesgaard Museum

”The Web of War”

Moesgaard Museum

”Jernalderens offerskik of offerritualer

Beløb
480.000
48.000

belyst ved periodens offerdyr i moser og
søer”
Naturhistorisk

”Dynamics of the Danish nature in

Museum

changing climate: a phylogeographic

711.127

approach to the past, present and
future of beetle diversity”
Museet for Varde By og ”Etableringen af livet i de vestjyske
Omegn

københavnerplantager”

Sydvestjyske Museer

”Dekonstruktionen af trolddom 1660-

617.893
957.600

1730”
ROMU

”Bronzealderens begyndelse”

833.722

Ribe Kunstmuseum

”QZ (Queer Zahrtmann)”

192.000

Museum

”Ny viden og repetitionsarkæologi. En

655.210

Sydøstdanmark

undersøgelse af rammerne for
vidensproduktion i kapitel 8udgravningerne”

Vesthimmerlands

”Neolitiske liv under forandring. Et

Museum

landskabsarkæologisk studie af et

852.000

kulturmøde i Nordvestjylland omkring
2800 f. Kr.”
Museum Silkeborg

”Guddommeligt måltid eller
hverdagskost? Nye

580.800

naturvidenskabelige analyser af
Tollundmandens mave-tarmindhold”
Langelands Museum

”Norden og Sovjetunionen 1968-1988 -

402.000

fra socialisme med et menneskeligt
ansigt til Glasnost”
Odense Bys Museer

”Årtusinders råvarer - ressourcernes

600.000

geografi”
Den Gamle By

”Middelalderens vejforløb i Danmark”

Nationalmuseet

”Kongelige Affærer - en undersøgelse af

535.176
1.050.242

yngre jernalder og vikingetidens
politiske miljøer og sociale
sammenhængskraft i Sydskandinavien
(ca. 500-1050 e.v.t.)”
Statens Museum for

”Identifikation of blyforbindelser og

Kunst

disses mørkning af hvide højlys på

691.200

mestertegninger: forekomst,
produktion, handel, applikation og
nedbrydning”
Nationalmuseet

”Husdyr, jagtvildt og førkristen kult i

676.800

vikingetiden ca. 800-1050 e.v.t. Dyreknogler fra eliteresidensen ved
Tissø, Vestsjælland”
Nationalmuseet

”Naturlig konservering af arkæologisk

749.160

jern”
Det Kgl. Bibliotek

”Mellem kunsten og bogen”

432.088

Det Kgl. Bibliotek

”Indsamling af flygtige

643.680

scenekunstformer”
Det Kgl. Bibliotek

”Kan maskinlæring forbedre

84.960

bevaringen af kulturarv?”
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Det Jyske

”Mental øvning – nye strategier til

Musikkonservatorium

indstudering og udvikling af

776.006

musikalske/tekniske færdigheder på
musikinstrument”
Rigsarkivet

”Female mortality in late 19th century

864.000

Copenhagen: lifecourse disadvantages,
death in childbirth and infectious
disease”
Rytmisk

”Promoting Cooperative Creativity

Musikkonservatorium

(PCC)”

Statens Museum for

”Mobilitetens betydning for

Kunst

kunstproduktionen i Danmark 1550-

463.000
729.171

1700. En undersøgelse af
introduktionen og brugen af farvede
grunderinger”
Københavns

”Maintaining the neuromuscular

Universitet

junction through lifelong exercise as a

390.240

key to attenuating functional decline”
Københavns
Universitet

“Aging and mitochondrial function in

747.086

muscle and adipose tissue in humans”

Københavns

“Hvordan påvirker motion funktionen

Universitet

af blodårenes endothelceller?”

Aalborg Universitet

”Løbende akustik - en ny metode til

412.992
763.200

ganganalyse”
Københavns

”Optimering af præstationsevnen hos

Universitet

veltrænede kvindelige udøvere - effekt

187.200

af menstruationscyklus og hormonelle
præventionsmidler”
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Aarhus Universitet

”Issues of belonging in a globalized

267.120

world of football”
Københavns

“Kom bare.” Projektet vil aktivt

Universitet

rekruttere ældre mænd til idræts

449.176

aktiviteter på kommunale
aktivitetscentre, og evaluere, hvad der
giver deltagerne lyst til at fortsætte.
Aalborg Universitet

“Kvindecykling: Kan ergonomisk design

682.225

af cykelshorts ændre trykfordeling og
ubehag?”
Syddansk Universitet

“Forebyggelse af skader blandt unge

724.698

håndboldspillere - Optimering,
implementering og evaluering af
fysiske træningsindsatser”
Københavns

”Fysisk aktivitet til fremme af kognitiv

Universitet

funktion og indlæring hos ældre

673.656

mennesker”
Syddansk Universitet

“Mekanismen bag det akutte respons i

288.000

overkropsmuskulaturen på fysisk
træning, der primært aktiverer
benmusklerne”
Aalborg Universitet

”To be or not to be athlete. A case-study

1.051.200

of early identification and nonidentification of talent among young
football players”
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