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Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2004 
 
Arktisk Institut blev som en privat selvejende institution stiftet i 1954 ved Kgl. Resolution efter 
at en kreds bestående af universitetsfolk, aktive danske arktiske forskere og ekspeditionsfolk 
havde peget på den nationale nødvendighed for oprettelsen af et Dansk Polarinstitut. Dette 
institut skulle bistå forskere med løsningen af praktiske problemer i forbindelse med arktisk 
forskning. En række forskellige statslige sekretariatsfunktioner blev knyttet til instituttet. 
Således blev Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelse i Grønland, samt redaktionen 
af Meddelelser som Grønland og Det grønlandske Stednavneudvalg knyttet til Arktisk Institut 
og dets medarbejdere. Disse funktioner er stort set alle i dag ført videre i Dansk Polarcenter 
eller i Det grønlandske Hjemmestyres regi. 
                   Gennem en samarbejdsaftale sikredes Arktisk Instituts fortsatte selvstændige 
eksistens ved at instituttet stillede sit bibliotek, samt sin omfattende foto - og dokumentsamling 
til rådighed for Dansk Polarcenter mod til gengæld at få egnede lokaler, sekretariatsbistand 
m.v., samt et årligt beløb på 170.000 kr til driften. Efter samarbejdsaftalen er Dansk 
Polarcenter ansvarlig for samlingernes drift, samt sikring af de fysiske forhold for samlingerne 
og Arktisk Instituts øvrige ejendom. 
  
Instituttets ledelse 2004. 
I 2004 har instituttets virksomhed været ledet af en bestyrelse og et forretningsudvalg 
bestående af: 

Professor, dr.jur. Isi Foighel (formand), medlem af AI/FU.Professor, Minik Rosing 
(næstformand), Fhv. direktør John Jensen, medlem af AI/FU. Professor H.C.Gulløv, Redaktør 
Niels Henrik Lynge, Civ.ing. Jørgen Taagholt, Seniorforsker Naja Mikkelsen, Bibliotekar 
Vibeke Sloth-Jakobsen, Adm. direktør Peter Augustinus, medlem af AI/FU, Professor Bjarne 
Grønnow, Kommandør Axel Fiedler(SVN), Fhv. rigsombudsmand Gunnar Martens. 
Stabslæge-I (SVN), Leif Vanggaard, medlem af AI/FU. 
 
Personale i øvrigt. 
På instituttet har en række frivillige bidraget i arbejdet. Mgaister Jens Fabricius i sekretariatet, 
Sonja Jakonsen i  biblioteket, journalist Janni Andressen i dokument-og fotosamlinge, Finn 
Knudsen i sekretariatet og fotosamlingen, Jens Møller Kristensen med biografisk leksikon.  
 
Særlige begivenheder i 2004. 
Formandsskifte. Arktisk Instituts formand gennem 5 år, Professor dr.jur. Isi Foighel fratrådte 
efter eget ønske formandsposten i forbindelse med instituttets 50 års  jubilæum i December 
måned. Isi Foighel fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen.  Han efterfølges fra den 1. 
januar 2005 af Adm. Direktør P. Augustinus. 
 
Arktisk Instituts 50 års jubilæum fejredes ved et seminar og fotoudstilling ”Den hvide Verden”, 
der blev afholdt i Den Nordatlantiske Brygges lokaler.  
 
Fotosamlingen. 
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Arktisk Instituts fotosamling indeholder i alt ca. 100,000 enkeltfotos samt et større antal 
historiske filmoptagelser fra ekspeditioner m.m. 
 
I 2004 er der solgt 257 billeder for i alt kr. 68.840 kr   Provenuet herfor tilfalder efter 
samarbejdsaftalen Dansk Polarcenter. 
Fra  Jette Bang samlingen er der i 2004 solgt i alt 30 billeder.  
 
KUM- projektet 
For at sikre samlingen påbegyndtes i 2002 et større registrerings - og 
sikkerhedskopieringsarbejde på  
grundlag af en bevilling på 1,5 mio. kr. fra Kulturministeriet. Første del af projektet er 
billedmaterialet frem til 1930 som er beskrevet og udlagt på internettet, hvor det kan ses på 
web-adressen: www.arktiskebilleder.dk . På internetadressen www.arktiskebilleder.dk/Siulleq 
findes den reetablerede ”Siulleq” base, hvoraf fotodelen kan ses. Bestillingen af fotos finder 
især sted fra disse to netsider. 
 
Jette Bang projektet: Cand. mag. Leise Johnsen arbejder for fondsmidler med en total 
registrering og beskrivelse, samt fysisk sikring af Jette Bangs fotokunst.  
 
Dokumentsamlingen 
Om- og nyregistrering, samt digitalisering og fysisk sikring af samlingen er indledt, støttet af 
midler fra Augustinus Fonden og BG-Fonden. 
 
Biblioteket 
Biblioteket rummer Arktisk Instituts bogsamling på ca. 9.600 poster, hvoraf 8.000 er bøger, 
mens resten består af småtryk eller analyseposter. Polarbasen rummer også  Eskimologisk 
Instituts bogsamling og Dansk Polarcenters samling, i alt indgår  ca. 35.000 bøger i 
Polarbiblioteket. Det samlede udlån fra Polarbiblioteket har i 2004 udgjort 1.576 udlån. 
 
Sekretariatsfunktioner. 
Arktisk Institut har i 2004 fungeret som sekretariat for. 
- Alf Trolle og Hustru Bergliot Trolle’s (født Holm) legat til minde om Danmark-ekspeditonen, 
- Dansk-Grønlandsk Kulturfond. 
- Scorebysundkomitteen, 
- Ejnar Mikkelsens Mindefond. 

     
Aktivitetsliste  
Igangværende aktiviteter: 
KUM-I projektet: digitalisering, sikkerhedskopiering samt registrering af Arktisk Instituts 
fotosamling op til 1930, rojektet er støttet af kulturministeriets tipsmidler. Jette bang projektet. 
Registrering af dokumentsamlingen. Biografisk leksikon for Grønland. Eksperimentel 
forskning i menneskets temperaturregulering. Monografi om ”mennesket i kulde”. 
 
Planlagte nye og opfølgende projekter 2005. 
KUM-II projektet (sikkerhedsregistrering af fotosamlingen) 
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En fornyet ansøgning er under behandling i  Videnskabsministeriet. 
Det har gennem de sidste 3 år været og er fortsat gennem de kommende år hensigten at 
gøre så store dele af Arktisk Instituts samlinger som muligt tilgængelige på internettet, samt i 
samarbejde med andre arkiver, at skabe en samlet stor grønlandsk foto og dokumentbase, 
eller portal, bygget over det tidligere meget avancerede SIULLEQ- projekt. 
Arktisk Institut har indledt et samarbejde med Unic-C og Danmarks Radio for at opdatere og 
modernisere dette. Arktisk Institut har til dette formål fået tildelt 50.000 kr. fra 
Kulturarvstyrelsen til ideudviklingsfasen.. Man satser på at denne opdatering unde navnet 
”TULLEQ” vil udgøre  en meget omfattende grønlandsportal, hvis indhold vil kunne anvende 
af skoler, forskere (musæer) og almenheden. Projektet er støttet af Nunafonden.. 
 
Biografisk leksikon (Leif Vanggaard projekt). At samle de eksisterende biografiske arbejder på 
internettet støttet af Nunafonden. 
 
 
Leif Vanggaard, direktør 
   
 


