Ledelsesberetning
Året 2018 har på Arktisk Institut været præget af stor stabilitet med et tilstræbt
højt serviceniveau overfor brugere og med en målrettet og intensiv indsats for at få
instituttets samlinger af fotografier, etnografika, kort, kunst og lydoptagelser
skannet og gjort tilgængelige for publikum. Den positive udvikling Arktisk Institut har
opnået med dette arbejde, skyldes en kombination af dygtige medarbejdere, en
engageret bestyrelse og afgørende økonomiske bevillinger fra Forskningsstyrelsen,
fra Aage og Johanne Louis-Hansen Fond samt fra en række andre private fonde.

Bestyrelse
Ved udgangen af 2018 havde Arktisk Instituts bestyrelse følgende sammensætning:
Formand: Forhenværende Nationalbankdirektør Nils Bernstein,
Næstformand: professor ph.d. Minik Rosing,
Seniorforsker ph.d. Naja Mikkelsen (rep. for Kraemers Grønlandsfond),
Kommandør Axel Fiedler,
Professor mag.art. Bjarne Grønnow,
Advokat Per Magid,
Lektor ph.d. og afdelingsleder Søren Thuesen,
Kontorchef Bjarne Erbo Grønfeldt (repr. for Det Grønlandske Selskab),
Repræsentationschef Lida Skifte Lennert (repr. for Grønlands Selvstyre).

Personale
Instituttets daglige ledelse blev i 2018 forestået af eskimolog ph.d. Bent Nielsen.
Arkivchef: Eskimolog ph.d. Jørgen Trondhjem.
Fotodigitalisering.
Projektleder: eskimolog og historiker cand.mag. Stig S. Rasmussen.
Studentermedhjælpere: Stud.mag. Astrid Brüsch, stud.mag. Charlotte Schierbeck,
stud.mag. Magnus Agnild og stud.scient. Mia Nørholm.
Journalist Janni Andreassen, psykolog Jan Løve og korrespondent Gudrun Tølbøll var
tilknyttet instituttet som frivillige medarbejdere.
Med tilskud fra Forskningsstyrelsen er bibliotekar Cecilie T. Møldrup ansat til at
bestyre Polarbiblioteket (Arktisk Instituts og Afdeling for Eskimologi og Arktiske
Studiers bogsamlinger). Bibliotekarens formelle ansættelse er på Københavns
Universitet.

Særlige funktioner
Arktisk Institut fungerede fortsat i 2018 som sekretariat for to grønlandsorienterede
fonde: ”Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond” og ”Kaptajn Alf Trolles og Hustru
Bergliot Trolle (født Holm)’s Legat til Minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-08”.

Projekter og særlige aktiviteter
I løbet af 2018 var Arktisk Institut involveret i en række forskelligartede projekter:
Arkivforeningens Årskonference. Konferencens tema var ”Nordatlantiske
territorier i danske arkiver”. Arktisk Institut var inviteret til at præsentere egne

arkiver, og instituttets direktør benyttede anledningen til at fokusere på
Grønlandsregistranten, som blev taget særdeles godt imod af arkivfolkene.
Tysklands ambassadør til Danmark med frue samt 3 ambassademedarbejdere
aflagde besøg på Arktisk Institut og fik en kort præsentation af samlingerne samt
introduktion til Grønlands historie.
Præsentation af Grønland og Arktisk Institut: Vangede Bibliotek, US Coast Gard
Academy, Middelfart Gymnasium, Arctic Nature and Society (M. Meldgaard) og to
besøg af lærer og studerende fra DIS (Danish Institute for Study Abroad).
Golden Days 2018. I samarbejde med Polarbiblioteket tilbød Arktisk Institut i
september måned åbent hus og 2 foredrag under overskriften: Historiens B-sider.
6. Danske Tjukotka Ekspedition. Instituttets direktør deltog i DTE6 med henblik på
efterfølgende bogudgivelse. Arkivalier efter DTE6 tilfalder Arktisk Institut.
Danmark-Ekspeditionen på Rønnebæksholm. Rønnebæksholm ved Næstved åbnede
i januar måned en udstilling om Danmark-Ekspeditionen med særligt fokus på
maleren Aage Bertelsen. Arktisk Institut var hovedleverandør til udstillingen, som fik
flot omtale og var velbesøgt. Instituttets direktør holdt foredrag om DanmarkEkspeditionen i samme forbindelse.
Peter Dawes (pensioneret geolog) har gennem mange år på sine feltophold i
Nordgrønland indsamlet efterladte ekspeditionsgenstande. Arktisk Institut har
affotograferet alle genstandene, som efterfølgende vil udgøre det primære indhold i
en projekteret bog og en udstilling. Senere flyttes udstillingen til Grønlands
Nationalmuseum i Nuuk, som i sidste ende overtager samlingen, da effekterne er
indsamlet i nationalparken.
Igen i 2018 bidrog Arktisk Institut til synergieffekten i Det Arktiske Hus, hvor alle
lejere har relationer til det nordatlantiske område. Blandt andet etablerer
instituttet hvert år 2-3 nye udstillinger i stueetagen.

Bevillinger
Fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse modtog Arktisk Institut i 2018 1.435.000 kr.
til instituttets drift.
Fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond fik Arktisk Institut i 2016 en samlet
bevilling på 5.000.000 kr. til digitalisering af Fotosamlingen. Heraf udbetaltes i 2018
ifølge aftale 1.000.000 kr. til arbejdet i det pågældende år.
I øvrigt har Arktisk Institut modtaget nedenstående bevillinger i 2018 til brug for
arbejdet i 2018 de følgende år:
Til digitalisering af kortsamlingen:
Konsul Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
15.000 kr.
15. Juni Fonden
100.000 kr.
Til komplet arkivering af Chr. Vibe Arkivet:
Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond
20.000 kr.
Aage V. Jensens Fonde
329.000 kr.
Til etablering af Grønlandsregistranten:
Augustinus Fonden
500.000 kr.
Den Grønlandske Fond
50.000 kr.
Knud Højgaards Fond
150.000 kr.

Arkiver og bibliotek
Fotosamlingen. Sponsoreret af bevillingen fra Louis-Hansen Fond blev ca. 16.000
”nye” fotografier registreret og gjort tilgængelige i løbet af 2018 – og kan ses via

Arktisk Instituts hjemmeside. Ligesom tidligere år fandt materiale fra Fotosamlingen
også i 2018 anvendelse i forskellige sammenhænge i ind- og udland, spændende fra
privat brug over museer og udstillinger til forlag og aviser:

I alt

2018
kroner / antal kunder
106.748 / 65

2017
kroner / antal kunder
114.543 / 54

2016
kroner / antal kunder
138.233 / 77

Foruden egentlige kunder har fotodatabasen et meget stort antal besøgende, som
”blot” klikker sig ind i databasen, bladrer og kigger på det store udvalg af historiske
fotografier fra Grønland og det øvrige Arktis.
Dokumentarkivet. Statistikken herunder viser antallet af brugere af Arktisk Instituts
dokumentarkiv i 2014-18:
Henvendelser til Dokumentarkivet

2018

2017

2016

2015

2014

125

121

161

146

114

Forskere/studerende/museer
Mediefolk
Private og andre

52 %
11 %
37 %

49 %
12 %
39 %

45 %
12 %
43 %

55 %
12 %
33 %

46 %
13 %
41 %

Personligt fremmøde
E-mail
Telefon / brev

60 %
31 %
9%

37 %
48 %
15 %

43 %
46 %
11 %

31 %
60 %
9%

48 %
38 %
14 %

Fra Danmark
Fra Grønland
Fra øvrige udland

85 %
5%
10 %

76 %
5%
19 %

68 %
9%
23 %

67 %
8%
25 %

90 %
5%
5%

Antal i alt

Biblioteket. Bibliotekssamarbejdet mellem Afdeling for Eskimologi og Arktiske
Studier og Arktisk Institut fungerede godt og blev varetaget af bibliotekar Cecilie T.
Møldrup.

Arktisk Institut og de sociale medier
Statistikken for Arktisk Instituts aktivitet på de sociale medier viser
Facebook 2018:
288.208
Facebook 2017:
275.217
Instagram 2018:
11.037
Instagram 2017:
9.847
Twitter 2018:
181.000
Twitter 2017:
230.300
Podcasts 2018:
23.191
Podcasts 2017:
29.993

Accessioner i 2018

følgende:
(brugerbesøg)
(likes)
(impressions)
(afspilninger)

2018-001

Jeanette Saaby

Fotoalbum efter J.E. Saaby-Hansen

2018-002+003

Ane R. Hoffmeyer

820 fotos / Skolehjemslærer i Nuuk

2018-005

Bent Nielsen

Digitale fotos fra Nordøstgrønland, september 2008

2018-006,
A 602

Greenland
Contractors

En stor samling (9 flyttekasser) dokumenter og
fotografier vedr. GC.’s virke i Grønland

2018-008, A 603 Team Angissoq
Loranstation

144 farvefotos og dokumenter vedr. Angissoq

2018-009,
A 392, G 0312

William Christensen 7 fotoalbums, 3 mapper med negativer og ca. 1.000
’løse’ fotos samt dokumenter vedr. kunst og rejse til
Canada

A 506

E. Gade-Jørgensen Dagbog fra Peary Land Ekspedition 1968

G 0315

S. Bernstein, GEUS Ekspeditionseffekter fra Grønland fra 1870-1900

2018-019

Det Grlske Hus, Kbh Ca. 340 dias vedr. aktiviteter i DGH samt VHS-bånd

2018-021, A 606 Mai Buch

22 fotomapper/beskrivelser efter Dan Buch (NunaTek)

2018-023

Jakob Lautrup

4 fotoalbums, Grønland 1960-68 samt fotos fra skibet
”Teddy”s forlis

G 0325

Peter Dawes

Ekspeditionseffekter fundet i Nordgrønland, 1853-1924.
Effekterne videregives til Grønlands Nationalmuseum

F 043

Hans Clausen

2 smalfilm optaget i Peary Land i 1964

A 607

Ernst Jensen

Kopier af breve mellem Mathias Storch og flere andre

Særlige opgaver for 2019 og følgende år
Arbejdet med at indsamle, registrere, skanne og tilgængeliggøre arkivalier
vedrørende Grønland og det øvrige Arktis vil fortsætte i 2019 og årene fremover.
Tilsvarende vil engagementet med formidling af arkiverne og af information om
Grønland i almindelighed blive fastholdt.
I 2019 er der desuden fire særlige forhold, der vil optage plads på Arktisk Institut:
For det første vil vi fortsat være optaget af at få løst problemet med manglende og
utidssvarende arkivplads, så den kulturarv, instituttet er blevet betroet, vedblivende
kan være til rådighed for publikum langt ind i fremtiden. For det andet er der
arbejdet målrettet på at opnå tilstrækkelig finansiering til at igangsætte
etableringen af ’Grønlandsregistranten’ (se: Bevillinger), som er et 2-3-årigt projekt,
der vil blive til glæde for alle grønlandsorienterede arkivbrugere i Danmark og
Grønland. For det tredje vil Arktisk Institut genoptage succesen fra 2017 med at
producere podcasts. De første 11 podcasts er blevet hørt – og høres fortsat – at et
overvældende stort antal mennesker (se statistik ovenfor), og der er fortsat mange
interessante, men stort set ukendte historier i arkiverne. Endelig for det fjerde vil
Arktisk Institut arbejde målrettet på at igangsætte en passende fejring af 100-års
jubilæet for 5. Thule-Ekspedition (1921-24), fordi en betydelig del af
dokumentationen efter ekspeditionen ligger i Arktisk Instituts arkiver.

København, 12. april 2019
Bent Nielsen, direktør

