ARKTISK INSTITUT / Ledelsesberetning
1992
I
Arktisk Institut har som en privat, selvejende institution til formål at være informationscenter om
arktiske forhold med særlig henblik på Grønland, at Øl; 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.
Administrative forhold
Arktisk Institut har i 1992 været ledet af følgende bestyrelse:
Viceadmiral Sven Thostrup, formand
Landsdommer Henning Brøndsted
Direktør John Jensen
Civilingeniør Aksel Mikkelsen
Landsstyremedlem Ove Rosing Olsen
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 Frode Knudsen
Henriette Berg
Elsebeth Ehrenreich Elisabeth Jensen
Instituttets bestyrelse har afholdt møder den 5.maj og 28.oktober 1992.
Som en følge af den indgåede samarbejdsaftale med Dansk Polarcenter og den heraf følgende
vedtagelse om nedlæggelse af repræsentantskabet for Arktisk Institut, har vi udarbejdet et
forslag til en ny vedtægt for Arktisk Instituts fremtidige styrelse.
Vedtægten er i princippet godkendt af Civilretsdirektoratet. Der udestår et par tekniske tilføjelser
om instituttets "grundkapital" og om anvendelsen af "fondens" overskud, som
Civilretsdirektoratet har ønsket indføjet i medfør af fondsloven. Disse forhold forventes afklaret i
foråret 1993.
Driften.
Instituttets drift har i arbejdsåret 1992 i høj grad været præget af konsekvenserne af
samarbejdsaftalen med DPC, der blev indgået pr. 31.oktober 1991, og som bestod i
- at instituttets bogsamlinger skulle edb-registreres på en måde, der gjorde det muligt fortsat at
fastslå ejerskabet af bøgerne, uagtet at disse skulle indgå i et fælles biblioteks-drifts forhold.
Arbejdet hermed blev gennemført som planlagt.
- at fotosamlingerne og ekspeditionsarkiverne m.v., der ligesom biblioteket efter
sammenslutningen skal administreres af DPC, skulle omregistreres og opdeles.
Registreringen af ekspeditionsarakiverne, kunstsamlingerne m.v. blev færdig i december
måned.

Fotosamlingen, der samtidig med omregistreringen skulle ompakkes og bedømmes med
henblik på renoveringsbehov og sikkerhedskopiering, krævede så store ressourcer af faglig og
økonomisk art, at man "kun" nåede at gennemføre opgaven med de konservatorprægede tiltag
med ca.80 %. Sikkerhedskopieringen, der udføres i samarbejde med Nationalmuseets
fotobevaringsafdeling, er kun gennemført i et begrænset omfang. De meget store omkostninger,
der er forbundet med denne del af opgaven, har bevirket, at man straks i det nye år vil tage
analysen af behovet op til ny vurdering. De manglende registreringsarbejder har AI påtaget sig
at gennemføre for egen regning, idet en fremtidig administration under DPC forudsatte en
færdigregistreret samling. Behovet for yderligere økonomisk støtte til gennemførelsen vurderes i
1993. Der er ikke taget beslutning om en videreførelse af EDB-registrering af fotografier i DPCregie.
Salget af billeder fra samlingerne har i 1992 ligget konstant. Der har vist sig en stigende
interesse fra de grønlandske kulturinstitutioners side for erhvervelse af historiske billeder.
Foruden at der har været solgt flere fotos til udenlandske udstillingsformål, har man forsøgt at
skabe interesse for samlingerne ved at vise fotoudstillingen "Østgrønland i 100 år" på
universitetscentre i Alaska og Canada, ligesom 2 danske repræsentationer har vist udstillingen i
Amerika.
Udstillingen om "Danmark-Ekspeditionen" har i 1992 cirkuleret ved de grønlandske
lokalmuseer.
Arktisk Institut har af arkitekt John Andersen fået overdraget rettighederne til udstillingen
"Vikingernes rejse til Grønland".
Der er endnu ikke skabt klarhed om forholdene for den fremtidige drift og renovering af den del
af "Jette Bang' s fotosamling", der vedtægtsmæssigt administreres af AI.
Arbejdet med udarbejdelsen af en historisk monografi om "Danmark-Ekspeditionen" har ligget
stille siden august måned, da redaktøren pga. anden ansættelse har set sig nødsaget til at
nedprioritere opgaven.
En plan om i samarbejde med museet i Frederikshåb at udgive en jubilæumsbog om den
historiske udvikling i Pamiut distrikt er opgivet bl.a. på grund af tidnød.
Arktisk Institut kunne slutte drifts året 1992 med et beskedent overskud på 7084.- kr. Vor
egenkapital udgjorde ultimo 126.668,00 kr.
Vi har haft den store glæde at modtage tilskud til vore aktiviteter på i alt 240.000.- kr., fordelt
således:
Tuborgfondet kr. 20.000
Aase og Jørgen Münters Fond kr. 25.000
Kraemers Grønlandsfond kr. 85.000
Den Danske Bank kr. 10.000
Augustinus Fonden kr. 25.000
Greenland Contractors kr. 10.000
Jorcks Fond kr. 20.000
Det kgl. Grønlandsfond kr. 10.000
Rockwoolfonden kr. 10. 000
Folketingets Grønlandsfond 10.000
J.L. Fondet kr. 15.000
Regnskabsformen er omlagt i 1992 for at give en klarere oversigt over resultaterne af vore
aktiviteter.

Diverse:
Instituttets samlinger er blevet forøget med gaver modtaget fra:
Claus Achton Friis; P.Finch Heidemann; Edmund Nielsen; Esther Rasmussen; Kaj Nolsøe
Bang; Pelle Jarmer
Disse donationer er som følge af sammenlægningsopgavernes prioritering endnu ikke blevet
bearbejdet.
Fra professor Claus Achton Friis har vi endvidere modtaget Achton Friis' dagbøger fra
Danmark-Ekspeditionen til gennemlæsning. Endelig aftale om deponering i Arktisk Institut er
endnu ikke truffet.
I forbindelse med Janni Andreassens arbejde med bogen om Mylius-Erichsen har vi modtaget
fotokopi af afskrift af Johs. Linhardts personlige dagbøger fra Danmark-Ekspeditionen.
Arktisk Instituts avisudklipsamling er overdraget forfatteren Ove Bak med henblik på en edbregistrering til senere fælles benyttelse.
Der arbejdes fortsat på at få skabt et passende logo for Arktisk Institut.
Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot har tilbagetaget det ved Arktisk Institut
deponerede maleri "Den litterære Ekspedition i Melvillebugten", idet museet ønsker maleriet
ophængt i en nyetableret Grønlandsudstilling.
Til samme udstilling har Arktisk Institut til museet udlånt de ved instituttet opbevarede Achton
Friis-tegninger af medlemmerne af DK-Ekspeditionen tillige med et par effekter fra
ekspeditionen.
Instituttet har i årets løb ydet bistand til Narsaq museum (postkort), Peter Schmidt Mikkelsen
(udgivelse af bog om fangsthytter) , Mindeudstillingen i Paris for dr. Lauge Koch,
Scoresbysundkomiteen og Ejnar Mikkelsens Mindefond (udformning af vedtægter). Endvidere
har Arktisk Institut tilsluttet sig "Den danske nationalkomite for videnskabshistoriske arkiver".
Der er truffet endelig beslutning om, at flytningen af Arktisk Institut til Strandgade 100 H
gennemføres primo februar 1993. Kraemers Grønlandsfond forhandler med Grønlands
Hjemmestyre om anvendelsen af lokalerne i Kraemer Hus til hjemsted for Grønlands
Landsbiblioteks danske afdeling. Det grønlandske Selskab vil fortsat have til huse i bygningen.
"Det grønlandsmedicinske Selskabs"s administration tillige med de af Arktisk Institut
administrerede fonde, vil fremover have adresse fælles med Arktisk Institut.

10.maj 1993
C.C.Resting-Jeppesen
Direktør

