Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2005
Arktisk Institut blev stiftet i 1954 som en privat selvejende institution 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 Undersøgelser i Grønland, samt redaktionen
af "Meddelelser om 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 stiller sin omfattende arktiske bogsamling og sine store foto- og
dokumentsamlinger til rådighed for Dansk Polarcenter mod til gengæld at få egnede lokaler,
sekretariatsbistand m.v. samt et reguleret årligt beløb. Efter samarbejdsaftalen blev Dansk
Polarcenter ansvarlig for samlingernes drift samt sikring af de fysiske forhold for samlingerne
og Arktisk Instituts øvrige ejendom
Instituttets ledelse 2005.
Instituttet har i 2005 været ledet af en bestyrelse og et forretningsudvalg bestående af:
Adm. direktør Peter Augustinus (formand), medlem af AI/FU - professor Minik Rosing
(næstformand) medlem af AI/FU - direktør John Jensen, medlem af AI/FU - professor H.C.
Gulløv - redaktør Niels Henrik Lynge - civ.ing. Jørgen Taagholt - seniorforsker Naja
Mikkelsen - direktør Hanne Petersen - professor dr. jur. lsi Foighel - kommandør (SVN) Axel
Fiedler - professor Bjarne Grønnow - fhv. rigsombudsmand Gunnar Martens - stabslæge-1
Leif Vanggaard (daglig leder af Arktisk Institut samt medlem af AI/FU).
Særlige begivenheder i 2005.
Instituttet har gennemført og været vært for forskellige arrangementer og udstillinger med
udgangspunkt i instituttets samlinger. Arbejdet med at markere 100-årsdagen for DanmarkEkspeditionens afrejse i 2006 har krævet Instituttets særlige opmærksomhed.
Arktisk Institut har i 2005 modtaget støtte via Finansloven samt fra Danisco Deutschland,
Kræmer Fonden, Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Ministeriet for Videnskab, Teknik og
Udvikling samt Kulturarvstyreisen.
Fotosamlingen.
Arktisk Instituts fotosamling indeholder i alt mere end 100.000 enkeltfotos samt et antal
historiske filmoptagelser fra ekspeditioner m.m.
I 2005 blev der fra fotosamlingen, i lighed med tidligere år, solgt et antal billedkopier til brug
for bogillustrationer m.m. Provenuet herfra tilfalder efter samarbejdsaftalen Dansk
Polarcenter. Fra Jette Bang samlingen er der i 2005 ligeledes solgt et antal kopier.
Provenuet ved dette salg tilfalder Arktisk Institut.
Kopiering af billeder til privat formål sker til kostpris, mens aftale om levering af billeder til
kommercielle formål træffes gennem Polarphotos, som er et samarbejde mellem Arktisk
Institut og Dansk Polarcenter.
KUM - VTU projektet

For midler som blev stillet til rådighed for Arktisk Instituts fotosamling fra Kulturministeriet og
siden fra Videnskabsministeriet, påbegyndtes i 2002 et stort registreringsarbejde med
sikkerhedskopiering af fotosamlingen. Arbejde er fortsat i 2006 og billedmaterialet er
beskrevet og udlagt på Internettet på adressen: www.arktiskebilleder.dk
Kinaana-projektet.
Cand. mag. Leise Johnsen påbegyndte i 2004 sit store Kinaana projekt, som er et
publikations- og udstillingsprojekt, der er støttet med ca. kr. 1 mil. fra fonde og legater.
Udstillingen vil blive vist et antal steder i Grønland og Danmark. Samtidig er hele Jette Bang
samlingen på 12.000 billeder blevet scannet, beskrevet, om pakket, indlagt i syrefrit papir og
udlagt på instituttets hjemmeside. Projektet fortsætter i 2006.
TULLEQ- projektet.
Støttet af midler fra Kulturarvsstyrelsen gennemfører Instituttet, i samarbejde med Danmarks
Radio, undersøgelser med henblik på at supplere det ældre SIULLEQ projekt til en større og
mere tidssvarende interaktiv form.
Hvis projektet modtager tilstrækkelig støtte, bliver det instituttets mest ambitiøse projekt.
Under forudsætning af at tidsplanen følges, vil Tulleq-projektet (fase 1) være tilgængelig på
instituttets hjemmeside om ca. 1 år. Efter yderligere 3 år forventes projektet fuldt udbygget
med alle faciliteter.
Dokumentsamlingen
Om- og nyregistreringen samt digitaliseringen af instituttets ekspeditionsarkiv m.m., der
påbegyndtes i 2004, er fortsat i 2005. Arbejdet støttes af et antal fonde og legater.
Biblioteket
Biblioteket, der rummer Arktisk Instituts bogsamling på ca. 9.600 poster har også i 2005
fungeret i et samarbejde med Afdeling for Eskimologis bibliotek (KU) og Dansk Polarcenters
bibliotek. Det samlede bibliotek indeholder i alt ca. 35.000 bøger.
Sekretariatsfunktioner
Arktisk Institut har i 2005 fungeret som sekretariat for:
- Alf Trolle og Hustru Bergliot Trolle's (født Holm) legat til minde om Danmark-ekspeditionen
- Dansk-Grønlandsk Kulturfond
- Scorebysundkomiteen,
- Ejnar Mikkelsens Mindefond.
Aktivitetsliste
lgangværende aktiviteter
KUM projektet, KINMNA- projektet, TULLEQ - projektet, registrering af dokumentsamlingen,
udarbejdelse af et Biografisk Leksikon for Grønland, Kuldeforskning i samarbejde med
University of Manitoba, Canada. En fortsat udbygning af Arktisk Instituts hjemmeside og
internetportal.
Endvidere gennemføres en række individuelle arbejder og studier ved eller i kraft af instituttet
med deltagelse af: Leif Vanggaard, Janni Andreassen, Birgitte Jensen, Leise Johnsen, Jakub
Medonos, Bent Nielsen, Arnaq Grove I

Leif Vanggaard, direktør

