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“Identities and Cultural Contacts in the Arctic”. 
 

Af Martin Appelt    

Telefon:  

E-mail:  

 
 
 
I dagene 30. november til 2. december afholder vi på Nationalmuseet en konference med 
titlen: “Identities and Cultural Contacts in the Arctic”. Konferencen er henvendt til en 
international gruppe af forskere og med problemstillinger der rækker ud over det specifikt 
arktiske.  
 
På indeværende tidspunkt omfatter deltagerlisten forskere fra Canada, USA, England, 
Polen, Grønland, Norge, Sverige og Danmark. Samlet bidrager de med omkring 35 
foredrag, der geografisk rækker fra Alaskas nordlige og nordvestlige kyster, store dele af 
Arktisk Canada, Grønland, de nordlige Britiske Øer til Nordnorge og Nordsverige. 
Kronologisk dækker foredragene perioden fra de tidligste indvandringer til de arktiske 
område og frem til Martin Frobisher’s rejse til Labrador i slutningen af 1500 - tallet.  
 
Listen over foredragsholdere tæller så internationalt velanskrevne forskere som Robert 
McGhee (Canadian Museum of Civilization), Douglas D. Anderson (Brown University), 
Priscilla Renouf (Memorial University of St. Johns), Herbert Maschner (University of 
Wisconsin), Claus Andreasen (Ilisimatusarfik), Bjørnar Olsen (Universitetet i Tromsø), 
Bryan Hood (Universitetet i Tromsø)... 
 
Konferencen har tre hovedtemaer indenfor hvilke foredragene falder: 
• “Site, Area and Region” - som refererer til de konkrete “sammenhobninger” af 

arkæologisk materiale vi almindeligvis kalder for pladser og analyser heraf. Dagen vil 
byde på en præsentation af både enkelte pladser og analyser af større regionale 
grupperinger, og en diskussionen af forholdene mellem pladser og “ikke-pladser” vil 
formentlig også komme til at præge debatten, herunder særligt spørgsmålet om 
samtidighed. 

• “Trade and/or Conflict” - indlæg og diskussioner vil formentlig blive præget af de 
basale metodiske problemstillinger som knytter sig til temaet.  

• “Ethnicity, Cultural Contacts and Arctic Cultures” - forskellige teoretiske 
problemstillinger og de mere generelle kulturhistoriske forløb vil komme i fokus med 
oversigtlige præsentationer fra både Alaska, Canada og Grønland . 

 



 
 
  
                

The Danish/Greenlandic Research Network 
 

17 
Arkæologisk Forum nr.1, November 1999 

 
 
 
Konferencen er med sin store geografiske og 

kronologiske bredde et godt billede på de rammer det arkæologiske arbejde i Grønland 
har opereret indenfor, siden starten i 1920’erne. Den tidligste forskning i den arktiske 
forhistorie og historie har sin oprindelse i kulturgeografien og etnologien, hvorfor “the 
direct historical approach” var det naturlig udgangspunkt længe før det blev formuleret 
som et egentlig begreb indenfor arkæologien. Kendetegnende er også det tætte 
samarbejde arkæologien fra begyndelsen har haft med andre faggrene som antropologi, 
lingvistik, kunsthistorie, geologi, zoologi og botanik.  
 
Nationalmuseet i København har helt fra grønlandsarkæologiens begyndelse stået som 
en central institution for forskningen. En rolle som igennem de seneste fem år er blevet 
opretholdt med forankringen af det store tværrådslige initiativ “Man, Culture and 
Environment in Ancient Greenland” på Nationalmuseet.  
 
Delvist sideløbende hermed, og med mange af de samme personer involveret, er der 
under det Humanistiske Forskningsråd oprettet et dansk/grønlandsk forskningsnetværk. 
Hensigten med dette forskningsnetværk - kaldet “the Danish/Greenlandic Research 
Network” - er at styrke udvekslingen af informationer mellem danske og grønlandske 
institutioner, men også at give det økonomiske fundament for udbygningen af 
samarbejdet med udenlandske forskere og institutioner. Netværket har som del af sit 
virke oprettet hjemmesiden “Archaeological Research in Greenland”, der kan ses på 
www.natmus.dk/arg. Bevillingen til netværket udløber med udgangen af 1999 og 
“Identities and Cultural Contacts in the Arctic” udgør afslutningen på vort arbejde. 
 
Konferencen arrangeres i samarbejde med Institut for Arkæologi i København, der i 
mere end ti år har haft arktisk arkæologi på undervisningsprogrammet. 
 
Også det nyetablerede Center for Grønlandsforskning ved Nationalmuseet står som 
medarrangør. Centeret er netop blevet tildelt en bevilling på 20 millioner kr. for de 
kommende fire år og vil utvivlsomt komme til at præge den danske indsats i den 
arktiske arkæologi - både med nye initiativer i Grønland og opsamling af det 
upublicerede materiale Nationalmuseet ligger inde med. I tilgift hertil er der med 
Centerets etablering også skabt grundlag for udbygning af den danske rolle i det 
internationale samarbejde. 
 
Det afsluttende program vil foreligge i begyndelsen af oktober og interesserede 
tilhørere er velkomne til at kontakte mig for yderligere information og eventuel 
tilmelding. 


