
ARKTISK INSTITUT / Ledelsesberetning 1990  
 

Arktisk Institut har som en privat, selvejende institution til formål at være informationscenter om 
arktiske forhold med særlig henblik på Grønland, at virke for at fremme studiet af og udbrede 
kendskabet til arktiske egne og deres folk, samt at formidle forbindelsen mellem Danmark, 
Grønland og udlandet på alle områder, der har tilknytning til arktiske forhold.  

Arktisk Institut har i 1990 været ledet af følgende bestyrelse:  

Viceadmiral Sven Thostrup, formand  
Landsdommer Henning Brøndsted  
Lærer stud.comm.Ivalo Egede  
Direktør John Jensen (fra efteråret 1990)  
Civilingeniør Aksel Mikkelsen  
Geolog Minik Rosing  
Sekretariatsleder Helge Schultz-Lorentzen  
Civilingeniør Jørgen Taagholt  
Stabslæge Leif Vanggaard  

Instituttets drift har været forestået af følgende medarbejderstab:  

C.C.Resting-Jeppesen, Grethe Knutzen, Kirsten Caning, Hans Ebbesen, Sonja Jakobsen, Leo 
Christiansen tillige med timelønnet EDB-assistance og honorarlønnet konsulentbistand ved 
fotosamlingen.  

Instituttets virksomhed i 1990 har i høj grad været præget af beslutningen om at indgå i et 
fremtidigt samarbejde med det nyetablerede statslige "Dansk Polarcenter". Resultatet af 
vilkårsforhandlingerne om dette samarbejde forventes at foreligge primo 1991, og en realisering 
heraf vil kunne etableres i forbindelse med ibrugtagningen af DPC-bygningen på Den kgl. 
grønlandske Handels Plads i slutningen af 1992.  

Med henblik på at sikre instituttets samlinger er der fsv. angår fotoafdelingen og arkivet igangsat 
væsentlige nye tiltag. Konservatorer har afsluttet vurderingen af fotosamlingen og redegjort for 
den samlede renoveringsopgave, der påbegyndes primo 1991. Med nyanvist arkivbistand er en 
nyregistrering af store dele af ekspeditionsarkivet allerede gennemført. Dette arbejde påregnes 
afsluttet i 1991. Bibliotekets EDB-kapacitet er blevet væsentlig forøget, og en fortsat registrering 
pågår.  

Økonomisk støtte fra TroIles Legat har muliggjort erhvervelsen af en del værdifulde bøger fra 
privat bogsamling. Bogsamlingen iøvrigt har haft en betydelig tilgang i det forløbne år.  

Instituttets bistand til brugerne af vore samlinger og husets faciliteter har stort set været af 
uændret omfang, hvilket også gælder for bog- og fotosalget.  

Økonomien har igennem modtagelsen af følgende bidrag fra private fonde …  

Trolles Legat kr. 35.000 
Den kgl. Grønlandsfond kr. 25.000  
Aase og Jørgen Munters Fond kr. 25.000  
Kraemers Grønlandsfond kr. 70.000  
Nuna Bank kr. 25.000  
Handelsbanken kr. 7.500  
Tuborgfondet kr. 15.000  
Folketingets Grønlandsfond kr. 10.000  
Dr. Margrethe og Pr. Henriks Fond kr. 5.000  
Kong Frederik og Dr. Ingrids Fond kr. 10.000  
J.L. Fonden kr. 15.000  
Grønlandsbanken kr. 7.000  



… stabiliseret sig så meget, at der vil være grund til at forvente, at vore igangsatte 
ekstraordinære registrerings- og konserveringsopgaver kan realiseres, dog forudsat at den i 
udsigt stillede arbejdskraft vil kunne anvises.  

 

Regnskabet for 1990 udviser et driftsoverskud på 53.497 kr. Instituttets formue udgør pr. 31/12-
1990 306.732 kr.  

Administrationen har igennem kontortekniske nyanskaffelser og en omlægning af 
regnskabsformen søgt at tilpasse sig udviklingen.  

Forhandlinger med bestyrelsen for Kraemers Grønlandsfond omkring muligheden for en fortsat 
anvendelse af Kraemer Hus er endnu ikke tilendebragt.  

Bestyrelsen konstaterede i sit sidst afholdte møde, at der med udviklingen omkring Arktisk 
Institut og med etableringen af DPC var sket så væsentlige ændringer i baggrunden for 
repræsentantskabets betydning, at konsekvenserne heraf burde overvejes nærmere.  


