24. marts 2022

Beretning for Det Grønlandske Selskab 2021.
Endnu et CORONA ”Annus horribilis” - men med lys forude.
Denne beretning dækker 2021, men enkelte forhold i begyndelse af 2022, dvs. frem til ca. 1. april 2022 er
medtaget. Året blev meget anderledes end man kunne have håbet på. Troen på at vi i 2020 og foråret 2021
havde overstået Corona epidemien og ville vende tilbage til normale tilstande i efteråret 2021 og fremover
holdt desværre ikke stik. Endnu en Coronabølge væltede ind som først nu her i foråret 2022 er ved at stilne
af.
Vi håber at det bliver sidste bølge, der lukker vores mødeaktiviteter ned.
Vores medlemsskare har været meget loyale og har bibeholdt deres medlemskab på trods af, at meget, vi
annoncerede, efterfølgende måtte aflyses, udskydes eller holdes online på ZOOM. Det er en loyalitet vi er
meget taknemmelige for. Desværre er det med et mere begrænset tilbud svært at rekruttere nye
medlemmer, så det har været vanskeligt at skabe medlemsfremgang og erstatte naturlige afgang. At vi har
kunnet fastholde antallet af medlemmer, er derfor i sig selv tilfredsstillende.
På det organisatoriske område er der sket betydelige forandringer og DGS har fået nye vedtægter med
gyldighed fra januar 2022.

Året i hovedtræk.
Allerede fra årets start var der Coronabegrænsninger – i fortsættelse af begrænsningerne i slutningen af
2021 og vi afholdt derfor en række mødeaktiviteter online på ZOOM, med en rimelig deltagerskare på
typisk 30-50 medlemmer. En del medlemmer, der ikke eller kun sjældent har kunnet deltage fysisk, fik her
en ny mulighed, som også fortsat efterspørges. Dog skal det beklages at vi ikke har kunnet følge op med
online-streaming af de fysiske møder, da de igen blev mulige. Det arbejder vi fortsat med.
Generalforsamlingen i 8. april 2021, blev gennemført som online generalforsamling. En ekstraordinær
generalforsamling med ændring af vedtægterne, således at Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi
(SAFT) kunne blive en del af DGS, afholdtes fysisk i september (se nedenfor)
Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmøde i 2. juni 2021.
De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt og udskiftningen skete på den ene suppleantpost,
hvor Maria Jensen (der bor i Nuuk) afløste Søren Rose.
Udover ordinære bestyrelsesmedlemmer deltager suppleanter i arbejdet i de enkelte udvalg, ligesom andre
medlemmer er blevet tilforordnet efter bestyrelsens udpegning. Hermed gøres udvalgsarbejdet stærkere
og bredere. De der er suppleanter til bestyrelsen eller tilforordnede fremgår af nedenstående.

Formand: Johnny Fredericia
Næstformand: Bent Nielsen.
Forretningsudvalg: Johnny Fredericia, Peter Normann Hansen og Bent Nielsen.
Aktivitetsudvalg: Bjarne Erbo Grønfeldt, Naja Mikkelsen, Morten Jørck, Henrik Dupont, Josephine Nymand,
Adam Worm, Maria Jensen
Litterære udvalg: Bent Nielsen, Bjarne Erbo Grønfeldt, Kirsten Thisted (tilforordnet), Einar Lund Jensen
(tilforordnet), Birgit Kleist Petersen (tilforordnet). Felicia Lensborn tilknyttet som udvalgssekretær.
Redaktionsudvalg: Ditte Nørgaard-Andersen, Henrik Dupont, Bjarne Grønnow (tilforordnet), Josephine
Nymand og redaktør af Tidsskriftet Grønland Uffe Wilken
Medie- og markedsføringsudvalg: Peter Normann-Hansen, Ditte Nørgaard-Andersen, Johnny Fredericia,
Adam Worm, Morten Jørck, Naja Mikkelsen.
Studenterforum: Elisabeth Sparst Kofoed, Felicia Lensborn (sekretariatsleder)
IT-udvalget (ad. hoc udvalg): Elisabeth Sparst Kofoed (suppleant og formand), Uffe Wilken (redaktør),
Jakub Christensen Medenos (IT-konsulent), Felicia Lensborn (sekretariatsleder)
Fonde: Bent Nielsen står for fondsansøgninger.
Polarfronten: Johnny Fredericia, Ditte Nørgaard-Andersen og Einar Lund Jensen (tilforordnet)er udpeget
som formand for Polarfrontens bestyrelse.
Medlem til Arktisk Instituts bestyrelse: Bjarne Erbo Grønfeldt.
Vores mangeårige organisator af Seniorklubben og sekretærfor Aron, Jørn Würtz, meddelte at han ønskede
at trække sig tilbage ved udgangen af 2021. Ingen nulevende har arbejdet så længe og betydet så meget for
Det Grønlandske Selskab som Jørn Würtz. Det Grønlandske Selskab skylder ham utroligt stor tak for hans
årtier lange indsats for selskabet som sekretær og organisator. Fratrædelsen blev markeret med en
velbesøgt reception, som selskabet afholdt i Kraemer Hus, hvor Jørn Würtz også modtog en gave fra
selskabet – æresmedlemsskab kunne vi ikke give, det har han nemlig allerede.
Vores sekretariatsleder Maria Jensen fratrådte 1. marts 2021, da hun havde fået ønskejob i Grønland.
Maria Jensen har ydet en uvurderlig og engageret indsats for selskabet og vi takker hende og ønsker hende
held og lykke med karrieren. Selskabet nye sekretariatsleder er Felicia Lensborn som er tiltrådt 1. marts
2021.

Årets møder.
Der afholdes møder i DGS ”hovedselskabet” på GEUS, mens møder i Seniorklubben og kunstforeningen
Aron afholdes i Kraemer Hus i Charlottenlund. Studenterforum mødes oftest på Arktisk Institut.
Møder i Aarhus og Nuuk har ikke kunnet afholdes grundet Corona, men der arbejdes fortsat på at få aktive
mødefora op at stå begge steder, og det er håbet, at der med 2 bestyrelsesmedlemmer/suppleanter i hver
af de to byer skulle være grundlag for at organisere disse.
Samarbejdet med Nordatlantens Brygge er også fortsat i 2021. Her holdes særlige møder, ca. 1 per sæson.
Møderne holdes, når vi har noget særligt på plakaten, som kan trække et stort antal deltagere – også ikke

medlemmer – således, at møderne kan bruges til også at præsentere DGS og gøre os interessante for nye
medlemmer. Møderne indgår i NB’s program som en del af kulturhusets tilbud.
Bestyrelsen har fortsat arbejdet med at sikre at selskabets forskellige dele fremstår samlet, så
medlemmerne oplever at have adgang til alle tilbud. Dette er nu udmøntet i en ny foreningsstruktur og i
udbud af de forskellige udvalgs initiativer til hele medlemskredsen.

Oversigt over ordinær mødeaktivitet og arrangementer (ekskursioner), samt events
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Der har samlet i 2021 været afholdt 28 møder og arrangementer i regi af DGS, heraf har 11 været online
foredrag eller webinarer (Zoom). Deltagerantallet har varieret med 23-60 i hovedselskabet, 10-25 i Aron,
15-45 i Seniorklubben og 7-58 i Studenterforum. Tallene kan dog ikke sammenlignes med normale år, da en
del har været online ZOOM møder, hvor mange har kunnet være på.
Der har været 5 events, hvoraf Gentoftenatten (kulturnat i Gentofte) med 150 besøgene i Kraemer hus og
et stort program, samt Arktisk Festival med 1500, måske op til 2000 besøgende, har været de største
begivenheder. Der har også været udflugt til Knud Rasmussens hus og bogreception. Under Aron var det
ene møde i efteråret besøg på Louisiana.
Møderne i foråret 2022 har, som tidligere nævnt, været ramt af Corona – Omikron varianten, og det har,
med Mette Frederiksen ord, været ”bøvlet” med en del aflysninger i januar-februar, men med lys forude og
fornyet aktivitet fra marts måned.

Arktisk Festival
Efter aflysning i 2020 lykkedes det at gennemføre Arktisk Festival sammen med vores gode partnere i
miljøet på Nordatlantens Brygge (NB). Det lykkedes at få alle med, så udover DGS, NB og Arctic Friends,
deltog Grønlands Repræsentation, Færøernes Repræsentation, Islands Ambassade, Arktisk Institut og KU –
Institut for Arktiske og Tværkulturelle Studier i at gennemfører festivalen. Det blev et helt overdådigt
overflødighedshorn, med mere end 40 foredrag/events og et stort antal stande. Det er vist aldrig set større
i byen. Det var stor ros fra de besøgene til arrangementet og glæde hos arrangørerne, men vi kunne godt

have rummet mindst 500 flere besøgende, da Festivalen i år også havde plads på Islands Ambassade. Det
noget lavere besøgstal i forhold til 2019 skyldes formentlig Corona-frygt og sammenfald med Halloweenweekend.
Ligeledes var udbuddet næsten for stort i forhold til besøgstallet og enkelte foredrag, og især tilbuddene til
børn havde begrænset besøg.
Festivalen havde opnået en mindre støtte fra Kulturministeriets Coronapulje, der lettede gennemførelsen.
At tiltrække flere besøgene i 2022 vil blive en hovedopgave, der kræver annoncering på alle relevante
trykte og digitale medier og at dette sættes i gang tidligt. Planlægningen er begyndt. Vi håber alle
medlemmer på alle måder vil medvirke hertil.
Arktisk Festival finder i år sted 5. og 6. november 2022.

Bogudgivelser og Det Litterære Udvalg
Bogudgivelser og det store redaktionsarbejde står det Litterære udvalg for. Udvalget, som vurderer de
indkomne manuskrifter. Udvalget har arbejdet med en professionalisering af forfatteraftaler og er i gang
med en mere struktureret markedsføringsplan for hver udgivelse. Der er udgivet 2 bøger i 2021:
Den første bog var: Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning 2020-2021 redigeret af Flemming A.J.
Nielsen, Lise Hounsgaard, Annemette Nyborg Lauritsen, Kennet Petersen, Rosannguaq Rosen og Anders
Øgaard , som blev udgivet i et meget værdifuldt samarbejde mellem Ilisimatusarfik og Det Grønlandske
Selskab. Bogen rummer 10 spændende artikler fra de nyeste forskningsprojekter i Grønland. Det har været
en stor glæde at Det Grønlandske Selskab på den måde er med til at formidle den forskning, der foregår i
Grønland.
Den anden bog er Gunnar Solvangs smukke og billedrige bog: Grønlandsbilleder fra Ivigtut 1916-1919.
Selskabet har selv havde finansieret en del bogen og har da trukket på selskabets kassebeholdning.
Udgivelsen blev markeret med en bogreception på Arktisk Institut.
Derudover er arbejdet med nye udgivelser og med udgivelsen af e-bog udgave af Pia Rinks biografi over
Heinrich Rink liv: ”Grønland blev hans skæbne”, som der er sikret fondsbevilling til, ligesom der arbejdes
med en grønlandsk miniudgave. Vi har også søgt at skabe finansiering til at udgive Jan Løves bog ”Hans
Hendrik og Hans Ø” på engelsk, men det er ikke lykkedes
Redaktionsudvalget har bistået redaktør Uffe Wilken med Tidsskriftet Grønland. Tidsskriftet er kommet
med 4 numre i 2021. Til udgivelse er der opnået meget betydelige bidrag fra en række fonde, og der
arbejdes med at udvide gruppen af annoncører.
Medie- og Markedsføringsudvalget har stået for Gentoftenatten (se ovenfor) og været det udvalg i DGS,
der havde ansvar for DGS’ bidrag og organisering af Arktisk Festival. Derudover har udvalget arbejdet med
at afsøge samarbejdsflader med andre foreninger som har Grønland på agendaen.

Fonde
Bent Nielsen har stået for en række fondsansøgninger, og DGS har opnået fondsmidler til Tidsskriftet
Grønland og til en del af finansieringen Gunnar Solvangs bog.
Der er også opnået støtte til udvikling af selskabet og aktiviteterne i Kraemer Hus.
Bestyrelsen vil her takke alle fonde og bidragsydere for deres støtte, for uden den kunne selskabet ikke
drives i det omfang, som nu er tilfældet

Medlemmerne og Abonnenterne.
Den fremgang i antal medlemmer og medlemskaber som vi så i 2017-19, har helt naturligt ikke kunne
fortsætte i 2020, når Corona epidemien nærmest har sat os skakmat mht. aktiviteter. På trods af
Coronaudfordringerne var udviklingen i medlemstallet fra 2020 til 2021 svagt stigende, med lidt tilbagefald
i 2022 og vi har bl.a. fået flere studentermedlemmer. Vi tror at den ret positive medlemssituation skyldes,
at vi i videst muligt omfang har fastholdt et aktivitetsniveau ved at bruge online foredrag og webinarer.
Tidsskriftet er derudover udkommet som planlagt og alle medlemmer har derfor fået konkret udbytte af
kontingentet. Kontingentet har også været fastholdt, da forhøjelse i en Corona-tid vurderedes at kunne
bagslag.

Medlemsstatistik per 1/1 2022
Antal
medlemskaber

2019
2020
2021
2022

458
482
461
465

Antal
Medlemmer

578
594
567
572

Antal
Aron
medl.
96
88
85
-

Antal
abonnenter

691
702
677
676

Antal
Abonnenter,
der ikke er
medlemmer
233
220
216
206

Udmeldelser per 1/1-2021-1/1-2022

2019
2020
2021

Enlig
udmeldelser
34
52
22

Samboende
udmeldelse
15
7
7

Studerende
udmeldelse
6
3
2

Aron
udmeldelser
8
5
-

Abonnent
opsigelser
31
13
11

Indmeldelser per 1/1-2021- 1/1-2022

2019
2020
2021

Enlig indmeldelser Samboende
indmeldelser
74
10
33
7
28
1

Studerende
indmeldelse
6
1
6

Aron
indmeldelser
0
2
0

Abonnement
Oprettelser
11
9
1

Økonomien (der henvises til regnskabet)
Selskabet økonomi i 2021 har kun i begrænset omfang været præget af Corona situationen. Indtægten fra
medlemskontingent voksede med næsten 20.000 kr., hvilket primært skyldes, at der er ryddet op i dårlige
betalere, men også at antallet af enlige medlemmer vokser relativt og en – omend beskeden medlemsfremgang.
Abonnementindtægt er faldet med cirka 5000 kr., svarende til nedgangen i antal abonnenter.
Salget er særskrifter er lidt over niveau i forhold til et ”” ”normalår”, men kun ca. halvdelen af salget i
topårene 2019 og 2020, hvor bl.a. bogen om Hinrich Rink blev solgt usædvanligt godt. Indtægt fra Copydan
ligger på niveau med tidligere år. Selskabet arbejder med at øge udbredelsen af selskabets bøger og søger
at finde et prisniveau, der giver et betydeligt salg og en optimal indtægt.
Fondsstøtte til særudgivelser, var ikke fuldt dækkende i forhold til finansieringen jf. ovenfor. Der er
videreført fondsmidler til brug i 2022 til projekter, der var planlagt anvendt i 2021. Fondsstøtten til
Tidsskriftet Grønland var i 2021 meget generøs og en enkelt bevilling er derfor søgt videreført til brug i
2022.
De øvrige indtægter er begrænsede og variationen mellem årene små, bortset fra kapitalindkomst, der
grundet 2021 rekordår for aktier gav en betydelig indkomst, der dog ikke realiseret.
På udgiftssiden er udgifterne til medlemsmøder faldet, da mange møder måtte aflyses og da udgifter til
streaming af to foredrag på Nordatlantens Brygge, ikke blev aktuelt.
Gentoftenatten blev afholdt med støtte fra Gentofte kommune og Arktisk Festival blev støttet af
Kulturministeriet. Nettoudgifterne til disse to store arrangementer blev derfor små.
Timetallet for sekretariatet blev udvidet i 2021, så personaleudgifterne er steget med ca. 30.000, men heri
er også inkluderet merarbejde og udbetaling af feriepenge i forbindelse med skift af sekretær i februar
2021. De øvrige driftsudgifter i sekretariatet var omtrent som i 2020.

Posten særskifter udgøres af betalingen for bogen Grønlandsbilleder fra Ivigtut 2016-2019. Bogen blev
delvist finansieret af fondsstøtte, men resten blev dækket af selskabet. I 2021 udgav selskab et som anført
en bog om forskning i Grønland i samarbejde med Ilisimatusarfik, der betalte trykningen, så udgiften i 2021
var begrænset.
Samlet er årets resultatet et overskud på 64000 kr., hvilket er meget tilfredsstillende i betragtning af de
vanskelige vilkår. Det gør selskabet robust i forhold til de variationer i især fondsbevillinger, da sker over
årene.

Polarfronten
Polarfronten er DGS e-magasin. Polarfronten er et ”datterselskab” under DGS, idet Polarfrontens bestyrelse
udpeges af DGS bestyrelse og Polarfronten har særskilt CVR-nummer og regnskab.
I 2021 udkom Polarfronten med et temanummer om ”Den Internationale Arktisk Hub i Nuuk.”
Temanummeret, som bringer 13 artikler/interviews, var første satsning fra Hub’ens side på at formidle de
opgaver og de forskningsemner som HUB’en vil komme til at arbejde med. Oprindeligt var tanken blot at
illustrere emnerne, men temanummeret fik også konkret indhold i form af formidling af faktisk
igangværende forskning. Udgivelsen er sket i samarbejde med HUB’en og finansieret af denne. Arbejdet er
endnu et eksempel på, hvordan selskabet kan medvirke til formidling af viden og forskning, som foregår i
Grønland. Samarbejdet har været til stor glæde for begge parter. Samarbejdet søges videreført og udviklet i
2022.
I 2021 er der indledet et samarbejde med den danske del – repræsenteret ved Dansk Center for
Havforskning (DCH på DTU) - om formidling af aktiviteter og resultater fra det nystartede FN initierede
Ocean Decade 2021-2030 program: ”Havforskning og Bæredygtig udvikling”.
Polarfronten står for en opsætning af en første version af hjemmesiden og formidling om hele Ocean
Decade-programmet som DCH, der har sekretariat på DTU-Aqua, er ansvarlig for. Indsatsen er indtil nu
finansieret primært af Forskningsstyrelsen, og der tegner sig et meget spændende samarbejde, hvor
Polarfronten og DGS også vil blive eksponeret for en meget stor kreds med interesse for havet og for Arktis.
Tanken er at Polarfronten/DGS på nye områder vil gøre os synlige og nyttige og bruge de platforme og det
netværk vi har. Polarfronten arbejder således på at blive en permanent elektronisk og gratis platform for
information om arktisk forskning og resultaterne heraf i en let forståelig formidling. Det er selvfølgeligt en
forudsætning at der kan skaffes finansiering heraf.
Herudover er der publiceret 8 artikler eller nyheder om aktuelle emner og forskning fra det arktiske
område. Se www.polarfronten.dk
Polarfrontens abonnementsliste indeholder pt. ca. 1.850 abonnenter. Antallet er stabilt. Ligeledes har
Polarfrontens Facebookside en stabil følgegruppe

Nye vedtægter og en ny struktur i Selskabet
Som led i sit strategiske arbejder blev DGS enige med Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi
(SAFT) om at fusionere. Processen har forløbet over to år. Med vedtagelsen på SAFTs
generalforsamling og med deraf afledte nye vedtægter for DGS, der blev vedtaget i september
2021, er fusionen og trådt i kraft per 1. januar 2022.
Fusionen indebærer at SAFTs hidtidige bestyrelse bliver et udvalg i DGS – Forsknings- og Teknologi
udvalget. Udvalget viderefører hovedparten af SAFT opgaver, hvorved DGS-emnekreds bliver
bredere og også får fokus på teknologi og tekniske og naturvidenskabelige emner. Udvalget vil
også have som opgave at følge med i forskning i Arktisk og på den måde styrkes DGS formidling af
området, ikke mindst formidling af den forskning, der foregår i Grønland.
Samtidigt får DGS nu firmamedlemmer, hvor særskilte kontingent går til videreførelse af SAFT
stipendieordning for studerende, der gerne vil forske i Arktisk og udvalget står for uddeling af
disse øremærkede midler. SAFT har i medfør af fusionen nedlagt sig selv og overført formuen til
DGS til brug for disse stipendier. SAFT har opfordret deres medlemmer, hvoraf en del ikke var
medlem i DGS, til at indmelde sig, en proces der er fokus på fra starten af 2022.
De samlede kræfter vokser og DGS i stand til styrket i at udfylde sin opgave som en forening, der
formidler viden om Grønland og Arktisk og vi får styrket vores medlemsbase, ikke mindst indenfor
studentermiljøet.
I forbindelse med fusion med SAFT justerede vi strukturen i DGS, så DGS blev baseret på en
bestyrelse og en række udvalg med hver deres opgaver.
Aron, der hidtil var en særskilt fraktion, er nu blevet et udvalg og alle medlemmer har lige adgang,
hvilket givetvis vil styrke kunstinteressen. I konsekvens er også kunstordningen omstruktureret, så
den dækker alle medlemmer i DGS, og den finansieres samlet. Aron vil forsat laver kunstforedrag
og besøg på udstillinger og på gallerier, med fokus på grønlandsk kunst.
Seniorklubben der for mange år siden var ophørt som en egentlig klub, videreføres i form af
mindre møder i Kraemerhus – som vi kalder ”Kraemerhus møder”.
Som endnu et led i DGS-strategi var det forberedt, at også Qatanngut indfusioneredes i DGS. Vedtægterne
var efter en række drøftelser mellem Qatanngut og DGS forberedt, men umiddelbart før vedtagelse på
generalforsamlingen i september, blev det klart at der stadigt var nogle knaster og forskellige opfattelser af
modellen. Det videre arbejde hermed påtænkes genoptaget i 2022.

Strategi og synlighed
Bestyrelsen vedtog en handlingsplan i september 2017, der over 2 år skulle skabe større synlighed, bredere
vifte af aktiviteter, møder udenfor København, skabelse af netværk med foreninger med arktiske
interessefelter, større socialt liv i foreningen, flere medlemmer og en samling af foreninger med fokus på
arktisk. Denne plan er nu et substantielt skridt videre. En række af de i beretningen omtalte initiativer er
udtryk for realiseringen af handlingsplanen.
Selskabet bestyrelse vil arbejde videre med strategien, men også give den et eftersyn og en revision af hvad
der skal være nye mål.
Selskabet er synligt på hjemmeside og bruger i stigende grad sociale medier. Der spores her en stigende
aktivitet og vækst i besøg, men en egentlig statistik er endnu ikke udarbejdet. Aktiviteten i Studenterforum
har også – ikke mindst i et år hvor meget er foregået digitalt – været et meget besøgt vindue, hvor vi har
fået kontakt med nye interessenter og også høstet nye indmeldelser. Nu arbejdes der videre bl.a. med at
skabe mere værdi som forening og platform for medlemmer og interessenter i Grønland

Afslutning:
Bestyrelsen ønsker at takke medlemmer, fonde og samarbejdspartnere for støtte og godt samarbejde
under endnu et svært år.

Bestyrelsen for Det Grønlandske Selskab.

