ARKTISK INSTITUT / Ledelsesberetning 1995 - 96

Arktisk Institut har som en privat, selvejende institution til formål at være informationscenter
for 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 bofællesskab med Dansk Polarcenter og arbejder i henhold til en
samarbejdsaftale af 31. oktober 1991 med ændringer 1. marts 1996. Samarbejdet har virket
tilfredsstillende, men den generelle mangel på lokaler i DPC medfører utilstrækkelige
pladsforhold og arbejdsbetingelser for Arktisk Institut.
Administrative forhold
Arktisk Institut har i 1995- 96 været ledet af følgende bestyrelse:
Kæmner C.C. Resting-Jeppesen, formand
Geolog Minik Rosing, Næstformand
Viceadmiral Sven Thostrup
Landsdommer Henning Brøndsted
Sekretariatsleder Helge Schultz-Lorentzen
Direktør John Jensen
Seniorgeolog Naja Mikkelsen
Landsstyremedlem Marianne Jensen
Civilingeniør Jørgen Taagholt
Stabslæge Leif Vanggaard
I bestyrelsen har landsstyremedlem for Sundheds og Miljø Marianne Jensen afløst
landsstyremedlem Ove Rosing Olsen.
Bestyrelsen har holdt møder 30. maj 1995 og 1. marts og 7. november 1996.
Instituttets drift har været varetaget af:
Grethe Knutzen (fratrådte som daglig leder af instituttet pr 31.maj 1995). Jens Fabricius (leder
fra 1. juni 1995)
Frode Knudsen (arkivet)
Henriette Berg (fotoarkivet)
Hans Ebbesen (fotoarkivet)Sonja Jakobsen
Leif Vanggaard har siden 1.november 1996 været ansat som videnskabelig rådgiver.
løvrigt har følgende arbejdet ved instituttet: ..
Fiskeribiolog Jens Møller Jensen (kortsamlingen)
Redaktør Ole Ventegodt ( Danmarkekspeditionen)
cand. theol. H. Wilhjelm (Grønlandsk kirkehistorie)
Driften
Perioden 1995 - 96 har bestået i arbejdet med samlingerne, registrering og gennemfør else af
planlagte projekter. l øvrigt har instituttet modtaget en lang række forespørgsler vedrørende
samlingerne og instituttets øvrige aktiviteter.
Instituttets virke har været støttet af følgende fonde m.m.:
1995 Det Kongelige Grønlandsfond med 10.000 Kr. (Jette Bangs fotoudstilling)

1995 Kraemers Grønlandsfond med 30.000 Kr. (fotorenovering)
1995 Kraemers Grønlandsfond med 10.000 Kr. (renskrivning af Jørgen Brønlunds dagbog).
1996 Kraemers Grønlandsfond med 50.000 Kr. (billedrenovering).
Ifølge bestyrelsens beslutning om Jette Bangs fotoudstilling "Kærlighed til et Folk" er der
arbejdet videre med at arrangere evt. udstillinger i ind- og udland.
Til Kulturby 96 har instituttet leveret et stort antal billeder til "Nuet - Det Polare Rum" og
fungeret som konsulent.
Instituttet har været kraftigt involveret i planlægningen af den kommende 100 års udstilling for
maleren Aage Gitz-Johansen i Munkeruphus (28.juni til 31.august 1997).
Arktisk Institut har endvidere fungeret som sekretariat for:
Dansk-Grønlandsk Kulturfond. Einar Mikkelsens Mindefond Scoresbysundkommi tteen Alf
Trolle og hustrus legat.
Arkiv og Bibliotek
Arktisk Instituts historiske arkiv har i årets løb nydt godt af adskillige menneskers
betænksomhed i form af værdifulde gaver.
Fra Henrik Holten Møller, eksempler på anciennitetslister over KGH's udsendte tjenestemænd
samt eksempel på en "personalesag" indenfor KGH.
Fra Birger Rosendahl, en supplering af landsfoged Philip Rosendahls omfattende arkiv med
breve, manuskripter, publikationer m.v.
Fra landsretssagfører Erik Hoff, arktisk litteratur samt egne publikationer og trykte artikler af
Eigil Knuth med personlige hilsner.
Fra Nanok's sekretariat, en feltrapport om vedligeholdelse af Hochstetter Fangstanlæg i
Nordøstgrønland.
Fra Hr. Jørgen Taagholt, den danske lærer Astrid Sabroes beretning om sine erfaringer fra
den grønlandske børneskole i 30'ernes begyndelse.
Fra Hr. Poul Holmelund, lektor Sophie Petersens notater, kommenterede avisudklip m.m.
omhandlende Grønland og grønlandske forhold.
Fra Fru Elena Keller, en stor samling breve, dækkende en periode på 35 år i Grønland fra
lærer Else Petersen til familie i Danmark.
Fra orlogskaptajn E. Stærmose har indstituttet modtaget kopi af hans dagbogsoptegnelser
som forbindelsesofficer ved Thule basens oprettelse og første år.
Fra fru Sonja Søby til arkivet skænket datteren Regitze Margethe Søbys dagbøger og
optegnelser fra studie- og forskningsopholdene i Nordgrønland 1964-1995 (en stor samling på
26 bind) hertil Regitze Margrethe Søbys store bogsamling (500 stk.).
I Dansk Polarcenters årsberetning for 1995 omtaltes fundet af en ekspeditionsdagbog, som
muligvis kunne henføres til Jørgen Brønlund. Bogens identitet er nu endelig fastslået, og det
drejer sig som formodet om Jørgen Brønlunds optegnelser til Den litterære
Grønlandsekspedition 1902-04. Det vanskelige afskrivnings- og oversættelsesarbejde
nærmer sig sin afslutning, og resultatet vil derefter snarest muligt blive søgt offentliggjort.
Fra fru Else Fristrup modtaget M.F.W. Holland's notesbog 1957 samt Børge Fristrups
dagbøger 1947-49.
Fra Lissie M. Jacobsen modtaget arkivalier fra Djimphna-ekspeditionen 1882-83.

Fra Vibeke Gitz-Johansen modtaget 4 portrættegninger fra Gammaekspeditionen til
Nordøstgrønland 1938-39.
Fra Helge Vedel modtaget arkivalier vedr. Den østgrønlandske ekspedition 1891-92
(premierløjtnant Vedels optegnelser).
Udgivelser
Genoptryk af Thulebogen.
Fotosamlingen
Årene 1995-96 har vist en støt stigning i fotosalget. Blandt de mere betydelige aftagere af
fotos kan nævnes: The British Museum of Mankind, London, The University of Puiget Sound,
Washington, Douglas W. Warmsley, New Jersey, Oklahoma State University, Oklahoma.
Maison de la Recherche en Sciences Humaines Universite, Caen Cedex, Norsk
Folkemuseum.
Udstillinger: Grønlands Hjemmestyres Råstofkontor (Grønlands tidlige minedrift), "Nuet - Det
polare Rum" (Udstilling færgen Kronborg), Struer Museum (Udstilling "Håndværk i
Verdensklasse"), Brønderslev Museum (Udstilling om Einar Mikkelsen), John Andersen,
(Udstillingen "Qillarsuaq" i Grønlændernes Hus).
"Nordiske opdagelsesrejsende", Finsk videnskabscenter, siden til Experimentarium,
København og videre på Europatourne indtil 1998.
Bogprojekter: Jørgen Fleischer, "Forvandlingens år - Grønland fra koloni til landsdel". Mogens
Rud, bog om Alfred Wegener. Kammammii Olsen, bog om arbejderhistorien i Grønland.
Henrik Permin, bog om Alfred Bertelsen.
Fotosamlingen har mod taget nedenstående større gaver:
Ulla Moltved: fotosamling fra 1920-26, s/h-foto (negativer (ca 200 stk) + album) samt dias og
fremviser (til 6x6 format).
Erik L. Balslev Smidt: fotosamling fra 1948-68 s/h foto (negativer (ca 1000 stk) + album samt
dias (ca 1.500 stk). ~ Regitze Margrethe Søby: dias samling fra 1964-95 (ca 4.700 stk).
Grønlands Hjemmestyre: dias + video foredrag samt 30 stk film + afspilleudstyr.
Arktisk Institut sluttede drifts året 1995 med et overskud på 19.898 Kr. Driftsåret 1996 med et
overskud på 12.176 Kr.

København, den 10. juni 1997.
Jens Fabricius
Direktør

