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Undervisningsmateriale til
udstillingen ARKTIS på Louisiana
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Foto:
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Velkommen til ARKTIS!
Til udstillingen ARKTIS har vi udarbejdet et undervisningsmateriale der består af:
En lærervejledning, som indeholder:
· Introduktion til udstillingen ARKTIS
· Gennemgang af udvalgte temaer, ekspeditioner og værker fra udstillingen
· Forslag til litteratur, links o.a.
En PowerPoint-præsentation, som indeholder:
· Nævnte billeder fra udstillingen samt perspektiverende billedmateriale
Hvordan bruger jeg Louisianas undervisningsmateriale?
Lærerpakken henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at introducere deres elever til
udstillingen ARKTIS. Den kan anvendes i folkeskole, gymnasiet, HF, seminariet eller andre
steder. Ideen er at give dig som underviser et godt afsæt til at arbejde med udstillingen ift.
udvalgte temaer, ekspeditioner og værker. Udstillingen ARKTIS lægger i høj grad op til arbejde
på tværs af fagene. Billedkunst, dansk, geografi, biologi, historie, samfundsfag, natur og teknik,
fysik og kemi kan inddrages i arbejdet med temaet.

Fremkaldt fotografi
fra
Fremkaldt
fotografi fra
Andrée-ekspeditionen,
Andrée-ekspeditionen,

1897 af
af Nils
Nils Strindberg
Strindberg
1897

Om udstillingen ARKTIS på LOUISIANA
Arktis er kommet i søgelyset i de seneste år. De omfattende klimaforandringer, der præger
landskabet længst mod nord, har skabt en øget bevågenhed og interesse for området, som
spænder på tværs af videnskab, geopolitik og kunst.
Louisianas udstilling ARKTIS handler om den tiltrækningskraft, som de arktiske områder har
haft på mennesker i Vesteuropa og Amerika gennem lidt mere end 200 år. ARKTIS handler
om vores forestillinger, drømme og fantasier om Nordpolen og området nord for polarcirklen.
Hvordan er Arktis blevet beskrevet og undersøgt af kunstnere, forfattere, videnskabsfolk,
eventyrere og underholdningsindustrien?
Det Arktiske belyses ud fra forskellige temaer, som fx omhandler landskabet, livet og
polarhelten og fem udvalgte ekspeditioner bærer historien om udforskningen af Nord.
Fortællinger der spænder fra videnskabens forskning, over maskuline præstationsformer,
eventyrlyst, imperiebyggeri og handelsinteresser til etnografisk fascination af inuitkulturen.
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Casper David Friedrich,
Ishavet (Håbets forlis),
1823/24

Guido Van der Werve,
Nummer otte, alting skal
nok blive godt, 2007

Det sublime
Det sublime er et
begreb, der bliver
behandlet i det sene
1700-tals filosofi og
æstetik. Sublime
motiver i kunsten
skildrer ofte forholdet
mellem menneske og
natur og giver os
følelsen af at være
små og udsatte
overfor naturens
storhed og
voldsomhed. Samtidig
giver det os dog
mulighed for at nyde
fremstillingen, da vi er
på afstand af faren. I
bogen Kritik af
dømmekraften, 1790,
skriver filosoffen Kant,
at oplevelsen genføder
mennesket som et
endnu mere
bemestrende væsen,
idet vi kan gøre
katastrofen til billede.

Det sublime nord - gru og fascination
I den hollandske kunstner Guido Van der Werves værk Nummer otte, alting skal nok blive godt
ser vi en lille mand bevæge sig over ishavet med en gigantisk isbryder i hælene. Manden går
fremad mod os og synes uberørt af de truende kræfter, der pløjer isen op bag ham. Videoværket
kører i loop uden en start og slutning. Vi ved ikke, om manden reelt er i fare, men fyldes måske
alligevel af frygt for, hvad der vil ske. Skal alting nok blive godt?
Van der Werves værk er produceret i 2007. Næsten 200 år tidligere maler den tyske kunstner
Casper David Friedrich det berømte maleri Ishavet (Håbets forlis) (1823/24). Motivet er også is
og skib, men her er skibet næsten opslugt af ishavet, og der er ingen spor af menneskeligt liv.
Store isflager dominerer i stedet billedet og maser sig op i billedets forgrund.
Casper David Friedrich maleri er ofte blevet læst som et af de første billeder på det sublime
Nord. Det rummer vores forestillinger om et smukt og magisk sted, hvor naturen samtidig er
udstyret med særlige og ofte dødbringende kræfter. I det sublime landskabsmaleri, som opstår
som genre i 1800-tallet, skildres mennesket underlagt naturen i storslåede billeder, der vækker
lige dele fascination og gru hos beskueren.
På Casper David Friedrichs tid var Arktis stadig ikke fuldt opdaget. Mennesker havde endnu ikke
været på Nordpolen, og slet ikke Friedrich selv. Hans maleri bygger på studier af en tilfrossen
flod, Elben, vinteren 1820-21. Men fascinationen og drømmen om Arktis levede og førte til et
væld af ekspeditioner, som kulminerede i slutningen af 1800-tallet og videre ind i starten af 1900tallet. Ekspeditioner som var drevet af et ønske om magt, penge, succes og nysgerrighed efter,
hvad der gemte sig på toppen af jordkloden.
Helt anderledes ser det ud i dag; Arktis er besejlet, udforsket og kortlagt på kryds og tværs. Det
er blevet muligt, også for den almindelige turist med pengepungen i orden, at lade sig føre af
højteknologiske isbrydere igennem polarhavet for at skåle i champagne på Nordpolen.
Er Van der Werves videoværk vores tids skildring af det sublime arktiske landskab? Eller er det
et billede på den moderne opdagelsesrejsende, der trækker ikke sin slæde, men sit skib bag sig?
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Tv. Verden set fra Nordpolen (Polarprojektion) 2013
Th. Kort over Arktis fra Gerhard Mercators Atlas Sive Cosmographicæ, Duisburg 1595

Hvad er Arktis?
Navnet Arktis
stammer fra det
oldgræske
”arktikos”.
De gamle grækere
bestemte Arktis
som det område
nærmest stjerneBilledet Store
Bjørn, ”arktos”.

Arktis er området omkring Nordpolen. Største delen udgøres af ishavet, men også de
allernordligste landområder af Europa, Asien og Nordamerika, så som dele af Rusland, Alaska,
Canada, Grønland, Norge, Sverige, Island og Finland, hører til Arktis.
Den mest håndgribelige definition af Arktis lyder, at det er det område, der ligger indenfor den
arktiske cirkel, det vil sige over 66.5622 grader nordlig bredde.
En anden definition af Arktis lyder, at det er de land- og havområder mod nord, hvor
sommertemperaturen er lavere end 10 grader. 10 graders grænsen følger mere eller mindre
trægrænsen, da træer behøver mere en ti grader om sommeren for at kunne gro.
De første kort over Arktis stammer fra 1400-1500 tallet og er ofte en blanding af ægte kartografi
og fantasiforestillinger om, hvad det uopdagede land rummede. Forestillingerne om Nord var
mange. Polarhavet som åbent hav. Nordpolen som et nyt kontinent med en ukendt civilisation.
Indlandsisens midte som en frugtbar oase. Polen som gigantisk hul i havet, der fører mod
jordens indre.

Hvilke forestillinger har du om Arktis?
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Tv. Verden set fra Nordpolen (Polarprojektion) 2013
Th. Kort over Arktis fra Gerhard Mercators Atlas Sive Cosmographicæ, Duisburg 1595

Hvad er Arktis?
Navnet Arktis
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Arktis er området omkring Nordpolen. Største delen udgøres af ishavet, men også de
allernordligste landområder af Europa, Asien og Nordamerika, så som dele af Rusland, Alaska,
Canada, Grønland, Norge, Sverige, Island og Finland, hører til Arktis.
Den mest håndgribelige definition af Arktis lyder, at det er det område, der ligger indenfor den
arktiske cirkel, det vil sige over 66.5622 grader nordlig bredde.
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En anden definition af Arktis lyder, at det er de land- og havområder mod nord, hvor
sommertemperaturen er lavere end 10 grader. 10 graders grænsen følger mere eller mindre
trægrænsen, da træer behøver mere en ti grader om sommeren for at kunne gro.

4. Kort over Arktis fra Gerhard Mercators Atlas Sive Cosmographicæ, Duisburg 1595
Gerard Mercator (1512-1594) var en flamsk kartograf og geograf. Han er mest kendt for sit
verdenskort udgivet i 1569. Det var første gang, ordet Atlas blev brugt om en bundtet samlin
kort. Mercators kort viser, hvordan man i 1500-tallet kombinerede det reelle kartografiske ar
med fantasiforestillinger. Således omkranser fire ikke-eksisterende øer en klippeformation, d
symboliserer Nordpolen.
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Fornemmelser for sne – det arktiske landskab
Det arktiske landskab i 1800-tallets malerier, litteratur og populærkultur viser typisk et landskab,
der er ukendt og fremmed for sydboere. Et landskab med særlige naturfænomener som nordlys
og snehvide, endeløse vidder og uendelige dage og nætter. Et landskab, som byder på nærmest
guddommelige og overjordiske forestillinger om det kolde Nord.

Darren Almond, fra serien
Arctic Plate, 2003

En fornemmelse af at være landet på en anden planet, får man også i nutidens skildringer af
Arktis, fx i den engelske samtidskunstner Darren Almonds 15 fotografier af polarlandskabet. Han
kalder serien Arctic plate (2003), og den består af billeder af et islandskab i forskellige toner,
uden nogen form for pejlemærker, udover revner i isen eller en utydelig horisontlinje. Det er et
fremmed landskab, kendetegnet ved fænomenet ”whiteout”, som indtræffer dér, hvor der er
meget sne (eller sand) og skyet, hvilket giver et diffust lys uden skygger. Vi har svært ved at
orientere os i dette udviskede, øde og flade landskab, som til gengæld åbner for, at vi kan
projicere vores egne forestillinger, længsler og drømme ind.
Danske Jacob Kirkegaard nærmer sig også den arktiske natur i installationen Isfald (2013). Vi
træder ind i et mørkt rum. Vi hører knirken, rislen, kælven og dundren fra gulvet, som står vi
ovenpå den arktiske undergrund, og vi mærker nærmest kulden på vores krop. Vi oplever
landskabet med andre sanser end synssansen, men også her tager billeddannelsen over i vores
hoveder. Er det isen, som er ved at forsvinde under os? Jacob Kirkegaard leger med vores
forestillinger og frygt for, hvad der vil ske.
Lyden af sne, der dannes, kan man opleve i Carsten Nicolais værk Snownoise (2001). Der ligger
en nærmest videnskabelig interesse og fascination for sne og is til grund for værket, hvor han
inspireret af krystallografien arbejder med undersøgelser af sneen og isens formationer. Værket
giver mulighed for selv at skabe sne krystaller ved at nedsænke tøris i nedkølede glascylindre.

Tv. Jacob Kirkegaard, Isfald, 2013. Feltarbejde til værket
Th. Carsten Nicolai, Snownoise, 2001. © VG Bildkunst Bonn
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Isen som arkiv
Is og sne er et vilkår i naturen nord for trægrænsen, hvor temperaturen nogle steder kan nå ned
til -50 grader om vinteren. Men det er et vilkår under forandring. I sommeren 2012 var iskappen i
Arktis den mindste målte nogensinde, og om få årtier vil man sandsynligvis se, at Nordpolen
bliver helt fri for is om sommeren.
Den smeltende is har fået videnskabsmænd til at interessere sig særlig for den arktiske natur.
For isen er et form for arkiv, der gemmer på informationer om fortidens klima, liv og
begivenheder på den nordlige halvkugle. For at bedre forstå nutidens og fremtidens
klimaforandringer bliver der boret efter iskerner, hvor man fx kan studere, hvordan klimaet har
forandret sig siden sidste istid for over 11.000 år siden. Fund af intakt DNA fra mennesker og dyr
fører til svar på spørgsmål om, hvordan livet så ud for tusindvis af år siden og skaber grobund for
idéer om at genskabe dette liv.
Forside Nature 463, 11
Februar 2010

Den danske forsker Eske Willerslev er bl.a. interesseret i at beskrive migrationer; hvordan
mennesket har spredt sig fra Afrika til resten af verden. Hans forskningsgruppe prøver at udvikle
teknikker til at udvinde DNA primært fra fund bevaret i is fx. i Arktis. I 2010 lykkedes det dem,
som de første nogensinde, at genskabe generne fra et menneske fra en uddød kultur. De brugte
en hårtot, der havde siddet på hovedet af en mand fra den grønlandske Saqqaq-kultur for 4.500
år siden. Ud fra hans udseende kan man bl.a konkludere, at de mennesker, der boede på
Grønland på dette tidspunkt, sandsynligvis kom fra Sibirien og ikke var direkte beslægtede med
nutidens inuitter.

En frisk opboret iskerne på
3,5 m længde på bordet i
borehallen
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Tv. Kampen om Nordpolen,
forside af Le petit Journal,
1909
Th. En kulde imellem dem, 29.
september 1909

90 grader nord
Nordpolen er navnet
på den geografiske
nordpol beliggende
midt i det Arktiske
hav, 90 grader nordlig
bredde og stik modsat Sydpolen.
At nå Nordpolen har
optaget mange siden
Cook og Peary.
Roald Amundsen og
Alberto Nobile regnes
for at være de første,
for hvem det med
sikkerhed lykkedes,
da de fløj over
Nordpolen i en stor
zeppeliner i 1926.

Kampen om Nordpolen
Drømmen om at nå det nordligste punkt på kloden har optaget opdagelsesrejsende siden
antikken og har drevet folk mod nord på trods af viden om, at det kunne være den sikre død. Et
af de mest vovede og fatale forsøg blev foretaget i 1897 af den svenske ballonentusiast Salomon
Auguste Andrée, som satte sig for at nå Nordpolen i luftballon, men ikke nåede langt før han gik
ned med ballon og to andre besætningsmedlemmer og omkom i kulden. Ligene bliver fundet i
1930 på en lille ø, Kvitøya, øst for Svalbard.
Det ultimative kapløb om at nå Nordpolen udspiller sig i 1908-1909. På den ene side har vi
Robert Peary, en amerikansk opdagelsesrejsende med et stærkt ønske om at blive kendt og syv
forsøg på at nå Nordpolen bag sig. På den anden side Frederick Cook, amerikansk polarforsker
og uddannet læge og kirurg. Begge hævdede at have nået Nordpolen først - Cook et år før
Peary. Senere undersøgelser har vist, at ingen af dem sandsynligvis nåede Nordpolen, men der
hersker uenighed om, hvem der kom tættest på, og hvorvidt deres egne beretninger overhovedet
er til at stole på.
Kapløbet og den skyttegravskrig, de endte med at føre mod hinanden, blev illustreret i aviserne.
En satiretegning på forsiden af Le Petit Journal (1909) viser de to i slagsmål om, hvem der har
ret til at holde det amerikanske flag omgivet af heppende pingviner. Et par år senere udkommer
filmen A la Conquete du pole (1912), hvor rivaliserende ekspeditioner kæmper om at nå
Nordpolen først. Interessen for Nordpolskapløbet ses først overgået 60 år senere med
månekapløbet mellem Amerika og Sovjetunionen.
Selvom Nordvestpassagen og Nordpolen i dag er fundet og kortlagt, fortsætter kampen om at nå
først og plante sig flag i Arktis. Når isen skrumper, skabes der nye muligheder for adgang til
naturressourcer og rigdomme som fx. olie og gas. Nye ekspeditioner og geopolitiske torvtrækkerier er i fuld gang.
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Knud Rasmussen fotograferet d. 16. oktober 1922 i det nordlige Nunavut.

© Nationalmuseet, Etnografisk Samling.

Længslen efter det ægte menneske
”Vi har mødt eventyret, og eventyret var alle vore brogede oplevelser blandt verdens
mærkeligste folk! ” (Knud Rasmussen, Den store slæderejse, 1932)
Livet mod Nord appellerer til noget, som ligger dybt i os i en tid, hvor vi måske har mistet
kontakten med naturen og tidligere tiders måder at leve på. Modsat mange anglesaksiske
polarfarere, som var drevet af ønsket om at nå frem eller igennem Arktis, var den danske
antropolog Knud Rasmussen interesseret i at opholde sig og opleve naturen og livet på dette
særlige sted.
Knud Rasmussen var selv født på Grønland og var særligt interesseret i inuitterne og i at
beskrive deres liv og udvikling videnskabeligt. På sine Thule-ekspeditioner drog han nytte af sit
eget kendskab til sproget og kulturen og tog ved lære af de indfødte, han havde med på sine
rejser. Knud Rasmussens 5. Thule ekspedition (1921-24) gik fra Grønland til Canada og videre til
Alaska og Stillehavet. Rejsen bragte ny viden om levevilkårene i Arktis hjem til Danmark, samt
over 20.000 genstande, som nu er opbevaret på bl.a. Nationalmuseet.

Kuldens søn - Nanook fra
Norden, ca. 1920

© McCord Museum

Knud Rasmussen var drevet af en længsel væk fra moderniteten. I hans øjne var inuitten en helt,
et folk med særlige uspolerede evner og kvaliteter. Samme blik på inuitten kan også opleves i
den samtidige instruktør Robert J. Flahertys publikums succes Nanook of the North (1920), en
film som skildrer en inuitfamilies liv i det arktiske Canada. Vi oplever Nanook, inuitten der
gemmer hele sin familie i sin kajak og stadig jager sæler med harpun, selvom han normalt bruger
gevær. På trods af et romantiserende blik og mange iscenesatte scener, står filmen som en af de
første dokumentarfilm, der søger at beskrive inuitternes liv indefra.
Mange skildringer af livet i Arktis stammer fra udefrakommende, selvom det også har ændret sig
de seneste årtier, hvor flere indfødte er nået ud med deres egne fortællinger gennem fx litteratur
og kunst. Den russiske fotograf Evegenia Arbugaevas smukke serie af fotografier fra hendes
barndomsby Tiksi ved Sibiriens arktiske kyst er et eksempel på det.
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Evgenia Arbugaeva, Fra serien Tiksi, 2010-12. Serie af 23 fotografier. Pictura Gallery og
kunstneren.
Evgenia Arbugaeva (1985-) er uddannet fra International Center of Photography i New York og
arbejder som freelance fotograf mellem Rusland og NY. Hun er særlig interesseret i udforskning af
hendes barndoms arktiske egne, men har også fulgt og fotograferet en gruppe rensdyrshyrder et
år. Læs mere s. 11

21. Superman. Wide-shot af Christopher Reeve som Superman stående alene i
Ensomhedens Fort, 1978. Warner Bros. Entertainment Inc.
Den første Superman film, hvor Superman skuer ud over det hvide landskab og hans Fortress of
Solitude. I filmen følger man Supermans vej fra barndommen på planeten Krypton og i den lille by
Smallville, indtil han forklædt som Clark Kenn får job i Metropolis og udvikler et forhold til Lois
Lane, imens ham kæmper mod den onde Lex Luthor.

22. John Bock, Skipholt, 2005. Galerie Meyer Kainer, Wien
John Bock skaber i Skipholt en ironisk parafrase over polarhelteidealet. Filmen blev lavet i
Evgenia
Arbugaeva,
serien: Tiksi,i 2010-12
forbindelse
med enFra
kunstfestival
Reykjavik i 2005. Skipholt bevæger sig som mange af Bocks
film mellem videnskabelig seriøsitet og absurd slapstick. Bock vil føre os til en verden, hvor alt har
mistet sin faste betydning og derfor kan antage en anden og ukendt karakter. Læs mere s. 11
Arbugaeva forlod byen med sin familie i 1991 efter Sovjetunionens fald, hvor regeringen
stoppede med at finansiere nordlige projekter og mange småbyer, som Tiksi blev overladt til at
klare sig selv. 19 år senere vender hun tilbage til den by, hun ikke har kunnet glemme. Her
møder hun otteårige Tanya, som minder hende om hende selv som barn.
23.ser
Wilson
Fotografier
af sne-krystaller,
1885-1931.
Fotomikrografi
(foto gennem
Vi
TanyaA.påBentley,
flere af billederne;
med
rød hue og kikkert
for øjet eller
med en frostdækket
visir
mikroskop-objektiver).
Jericho
Historical
Society,
Vermont
for
ansigtet. Hun spadserer
gennem
den forladte
by mellem
de tomme gader eller sidder på
sengen
påBentley
sit værelse.
Fotografierne
er de
som
en opdagelsesrejse
igennem den
Wilson A.
(1865-1931)
er en af
første
der fotograferer set
snekrystaller
medindfødtes
en teknik, hvor
egne
øjne, men
ikke mindre
længsel,
forestillinger
og drømme.
”Mine
han placerer
de alligevel
små snefnug
på sort præget
silkestofafog
fotograferer
dem, inden
de smelter.
fotografier er som postkort - nostalgiske postkort fra Tiksi og en ung piges fantasi”, skriver
Arbugaeva.

Pia Arke, Uden titel (sæt
din kamik på hovedet, så
alle kan se, hvor du

Arbugaeva fortæller om en situation, der hersker mange steder i Arktis i dag, hvor
randområderne
er blevet
affolket,
folkpå
erhovedet,
flyttet væk
søger
byerne
at få fra),
24. Pia Arke, Uden
titel (sæt
dinfordi
kamik
såog
alle
kanmod
se, hvor
dufor
kommer
uddannelse
og
job.
1993
Pia Arke (1958-2007) undersøger den grønlandske kolonihistorie i sine værker, som ofte tager
Dansk-grønlandske Pia Arkes værk giver et helt andet blik på begæret efter det ægte arktiske. I
udgangspunkt i hendes egen grønlandske baggrund. Et andet af hendes hovedværker,
Uden titel (Sæt din kamik på hovedet, så alle kan se, hvor du kommer fra), (1993) poserer hun med
Scorebysundhistorier,
fortæller
historien
om dengang,
bedsteforældre
blev
cermoniel
grønlandsk støvle
på fx
hovedet,
imens
hun skuerkunstnerens
ud over en fotostat
af det grønlandske
tvangsforflyttet
fra Angmagssalik.
Piamed
Arkes
værker lægger
op til diskussion
af identitetsfølelser og
landskab.
Det komiske
setup bryder
traditionelle
iscenesættelser
af inuitten.
af forholdet mellem Danmark og Grønland.
I et andet værk, Arctic Hysteria IV har hun samlet og sidestillet syv portrætter fra Robert E.
Pearys rejseskildringer; fire pelsklædte mandlige ekspeditionshelte og tre nøgne, kvindelige
indfødte. En af kvinderne er Pearys unge elskerinde, som poserer for fotografen som en klassisk,
nøgen bronze skulptur. Med værket afslører hun en side af ekspeditionshistorien, som normalt
ikke figurerer i skildringerne af de opdagelsesrejsendes heroiske bedrifter.

kommer fra), 1993
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”det største mysterium,
den største ubekendte,
er ikke det, der ligger
hinsides kundskabens
grænser, men selve hin
ukendte evne i sindet i
jegets indre … Deri
ligger det største felt for
udforskning”
Frederick Cook, Return
from the Pole, 1951

Wideshot af Christopher
Reeve som Superman
stående alene i Ensomhedens
Fort, 1978

Polarhelten revurderet
I filmen Superman: The movie fra 1978, kaster Christopher Rieves en krystal ud i det arktiske
snelandskab og herfra opstår hans Ensomhedens fort (Fortress of Solitude), et hjem hvor han
kan finde ro og mindes sin fortid på Krypton.
Arktis er i vores bevidsthed et sted, hvor de maskuline helteidealer kan næres af de strabadser
og prøvelser, det bliver udsat for i den nordlige natur. Vi ser den typiske polarhelt stirre, skægget
og frostbidt frem for sig eller kæmpe sig igennem sneen. Alene og uden hjælpere. Med
fotografiets fremkomst blev det mere og mere almindeligt for polarrejsende at lade sig hylde
igennem fotografiets iscenesættelse af heltebilledet. Billederne blev udbredt igennem bestseller
bøger efter hjemkomsten eller blev en del af mediernes dækning af de store rejser.
Et brud med helteidealet udspiller sig i den tyske performance-, installation- og videokunstner
John Bocks film Skipholt (2005). Værket er optaget på Island, hvor John Bock udlever rollen som
polarhelt, men i en kikset udgave som kæmper sig igennem et islandsk kaos, hvor han snubler
rundt iført hjemmelavede attrapper og ender med at fare vild i en snestorm.
Har det arktiske helteideal mistet sin gyldighed? Eller eksisterer det blot i nye former i dag, hvor
Arktis stadig er mål for enkeltindividers ønske om i eventyrets eller i ekstremsportens tjeneste, at
nå det ukendte, besejre det høje Nord og overgå hinanden og sig selv?
Vil Arktis i fremtiden blive ved med at være andet end vores dårlige samvittighed? Vil den
fascinationskraft som næres af vores forestillinger om det ukendte og det fremmede holde ved?
John Bock, Skipholt, 2005
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Litteratur:
Louisiana revy, Arktis, 2013
Robert McGhee, The last imaginary place-a human history of the arctic world, 2005
Kaare Øster, Lande omkring Nordpolen - natur, miljø og mennesker i Arktis, 2010
Knud Rasmussen, Den store slæderejse, 1932

Links og film:
www.detnyearktis.dk (Forskningsbaseret viden om Arktis til rådighed for udskolingstrinnet)
www.isarkiv.dk (Videnskab, klima og polarforskning til de ældste klasser)
Discovery Channel, The Race For The Poles 1/2
http://www.youtube.com/watch?v=zOHerOh338g
Nasa film (2013). Se hvordan isen smelter:
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/arctic-seaicemax-2013.html
Eventyrernes klub: http://www.adventurersclub.dk/
Interview med professor Minik Rosing:
http://www.dr.dk/P1/Serier/Sommergaesten_2013/Udsendelser/20130613131149.htm
Grønlandspakken (samling af dokumentarfilm om Grønland til brug i undervisningen):
http://www.dfi.dk/boern_og_unge/undervisning/film-iskolen/undervisningsmaterialer/temapakker/groenlandspakken.aspx
Relevante museer og institutioner i forhold til emnet:
Wilson A. Bentley,
Fotografier af snekrystaller, 1885-1931

Statens naturhistoriske museum, herunder geologisk og zoologisk museum:
http://snm.ku.dk/
National museet
http://natmus.dk/
Nordatlantens brygge
http://www.bryggen.dk/
Niels Bohr instituttet/ Center for is og klima
http://www.isogklima.nbi.ku.dk/formidling/
Knud Rasmussens hus
http://www.indmus.dk/knudrh.asp
TEKST: METTE SIMONSEN NIELSEN. REDAKTION: ELISABETH BODIN
LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST 2013
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1. Guido Van der Werve, Nummer otte, alting skal nok blive godt (Nummer acht, everything
is going to be alright), 2007. Kunstneren og Luhring Augustine, New York
Guido Van der Werve fik idéen til værket efter et besøg på en isbryder. Filmen er optaget udenfor
Helsinkis kyst, og det er kunstneren selv, der optræder i værket. Når Guido Van der Werve skaber
sine videoværker, tænker han dem som symfonier, og søger at opnå ligeså stor indvirkning på os,
som musikkenn har. Læs mere s. 4

2. Casper David Friedrich, Ishavet (Håbets forlis), Das Eismeer, 1823/24. Hamburger
Kunsthalle
Casper David Friedrich billede Ishavet, viser på den ene side den totale tilintetgørelse og
destruktion, på de anden side et overnaturligt, guddommeligt sted. Billedet er sandsynligvis
inspireret af samtidige ekspeditioner og kan ses som et udtryk for tidens store interesse i Arktis og
drømmen om at finde Nordvestpassagen. Læs mere s. 4

3. Verden set fra Nordpolen (polarprojektion), 2013
Polarprojektion som viser verden på en måde, som vi normalt ikke ser den, fra det nordligste punkt
med Nordpolen som centrum.

4. Kort over Arktis fra Gerhard Mercators Atlas Sive Cosmographicæ, Duisburg 1595
Gerard Mercator (1512-1594) var en flamsk kartograf og geograf. Han er mest kendt for sit
verdenskort udgivet i 1569. Det var første gang, ordet Atlas blev brugt om en bundtet samling af
kort. Mercators kort viser, hvordan man i 1500-tallet kombinerede det reelle kartografiske arbejde
med fantasiforestillinger. Således omkranser fire ikke-eksisterende øer en klippeformation, der
symboliserer Nordpolen.

5. Portræt af Sir John Franklin siddende med et teleskop, 1845, Scott Polar Research
Institute
Sir John Franklin (1786-1847) var en britisk marineofficer og opdagelsesrejsende. Han ledte flere
ekspeditioner til de nordligste dele af Nordamerika, særligt områderne langs Nordvestpassagen.
Franklin nåede at kortlægge næsten to tredjedele af Nordamerikas nordligste kyst.
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6. Sølvgaffel og –ske fra Sir John Franklins ekspedition 1845-48, National Maritime
Museum, Greenwich
Franklin ekspeditionen var båret af forestillingen om, at den engelske nation og dennes ”way of
life” var andres overlegen. Briterne havde ry for at have halve herskabslejligheder med sig til
polerne. Som noget af det eneste herfra stammer sølvbestikket. Derudover fandt man
konservesdåser, og nogen mente at besætningen kunne være blevet forgiftet af bly herfra. Kaptajn
John Rae fra Hudson Bay Company hørte dog fra inuitter, at der havde været kannibalisme,
hvilket var indikeret af ødelagte kroppe og knogler i gryder. En forklaring man ikke ville acceptere i
England. Læs mere s. 6

7. Sir Robert Landseer, Mennesket spår, men Gud råder, (Man proposes, God disposes),
1864. Royal Holloway, University of London
Det var velkendt, at bjørne invaderede de arktiske opdagelsesrejsendes madlagre. Sir Robert
Landseers billede er dog også blevet læst som et billede på kannibalisme med reference til
Franklin ekspeditionen. Landseers billede bygger på studier af isbjørne i London Zoo. Isbjørne ses
ofte i 1800-tallets skildringer af Arktis, som symbol på naturens stærke kræfter. Læs mere s. 7

8. Darren Almond, Arctic Plate 6, Fra serien: Arctic Plate 1-15, 2003. Louisiana Museum of
Modern Art
Titlen på Darren Almonds værk, Arctic plate, (2003) refererer til en fotografisk teknik som hører en
anden tid til. Her foregik fotografering med hjælp af glasplader behandlet med kemikalier og salte.
Dermed refererer han til de første billeder, der blev taget på Arktis, som blev taget med denne
teknik. Darren Almond er optaget af temaer som tid og varighed og tager ofte sine billeder med en
lang lukketid. Historisk og personlig erindring er også temaer i hans meditative og mystiske
landskabs billeder, som ofte er taget afsides steder som Arktis, Sibirien og Kina. Læs mere s. 7

9. Jacob Kirkegaard, Isfald, 2013. Feltarbejde til værket
Jacob Kirkegaard har lavet lydoptagelser af isen ved fjorden i Ilulissat på Grønland. Kirkegaard
arbejder næsten som en geolog, når han indsamler sit materiale. Han arbejder med et særligt
udstyr, som kan opfange lyde, vi normalt ikke kan høre. Lydene bearbejdes herefter digitalt. Læs
mere s. 7

10. Carsten Nicolai, Snownoise, 2001. Courtesy Galerie EIGEN+ART Leipzig/Berlin and The
Pace Gallery © VG Bildkunst Bonn
Den tyske kunstner Carsten Nicolai er bl.a. inspireret af den japanske forsker Ukichiro Nakaya,
som var den første, der skabte snekrystaller kunstigt i laboratorium og studerede deres
formationer, og hvordan de udvikler sig forskelligt alt efter de metrologiske omstændigheder.
Carsten Nicolai har oprindeligt arbejdet som gartner og studeret landskabsarkitektur. Han
beskriver skabelsen af snekrystaller som en gentagelse af naturens og menneskets kreative
evner. Læs mere s. 7
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11. Forside. Nature 463, 11 Februar 2010.
Forside billede fra tidskriftet Nature med tegning af ”Inuk”, fortidens inuit, genskabt ud fra DNA
materiale fra hårtotter og nogle ben. Se fx mere her: http://videnskab.dk/kultur-samfund/inuk-harfaet-ansigt

12. En frisk opboret iskerne på 3,5 m længde på bordet i borehallen. NEEM 2010
Ideen til forskning i iskerner opstod i 1960´erne, da amerikanske ingeniørtropper borede sig
igennem en iskappe på Grønland for at undersøge dens egenskaber og fandt ud af, at den
indeholdt lag af nedbør fra de foregående årtusinder. Iskerner bliver i dag bevaret ved -20 grader,
så boring og målearbejde foregår i haller under sneen.

13. Fremkaldt fotografi fra Andrée-ekspeditionen af Nils Strindberg. Grenna Museum –
Polarcenter / Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
Den svenske eventyrer og ingeniør Salomon Andrée (1854-1897) troede på fremskridt og industri.
Han drog afsted på sin ballonfærd fra Svalbard i sommeren i1897 med to unge
besætningsmedlemmer. De nåede ikke længere end lige nord om Svalbard. Deres nedfrosne lig
bliver fundet på øen Kvitøya i 1930 sammen med deres dagbøger og et kamera. Filmen er bevaret
pga. af kulden, og fotografierne dokumenterer de tre mænds overlevelseskamp.

14. Fridtjof Nansen ryger pibe foran Fram, 1895. Nasjonalbiblioteket, Oslo
Den norske polarforsker Fridtjof Nansen (1861-1930) havde også Nordpolen som mål på sin
ekspedition i 1890´erne, hvor han sejlede ud med sit skib Fram. Skibet frøs fast i Polarhavet, og
ekspeditionen måtte fortsætte til fods. Nansen blev den første, der krydsede indlandsisen på ski
og beviste dermed, at området omkring Nordpolen var frosset hav. Nansen nåede længere mod
nord end nogen anden før ham, og han var den første i verden, der gennemførte ekspeditionen
uden tab af menneskeliv.

15. Robert Peary, 1909. Portræt af Byron Company. Museum of the City of New York
Den amerikanske opdagelsesrejsende Robert Peary (1856-1920) ledte adskillige ekspeditioner til
de arktiske egne, hvor han bl.a. udforskede Grønland på hundeslæde. Modsat tidligere
opdagelsesrejsende studerede Peary de overlevelsesteknikkerne, som inuitbefolkningen brugte,
byggede igloer og klædte sig i praktisk skindtøj. Peary brugte også inuitter som jægere og
hundeslædeførere på sine ekspeditioner. Peary gjorde flere forsøg på at nå Nordpolen mellem
1898 og 1905. I hans sidste forsøg rejste han og 23 mænd fra New York City om bord på
Roosevelt den 6. juli 1908. Han hævdede at have nået Nordpolen d. 6. maj 1909. Peary modtog
talrige hædersbevisninger fra videnskabelige selskaber i Europa og Amerika for sine arktiske
opdagelser.
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16. Dr. Frederick Albert Cook
Frederick Albert Cook (1865-1940) var en amerikansk opdagelsesrejsende, polarforsker og
uddannet læge. Cook var med som kirurg på en af Robert Pearys tidlige arktiske ekspeditioner
1891-92 til Grønland. Cook tog tilbage til Arktis i 1907 for noget der, efter hvad han fortalte,
udelukkende skulle være en jagtekspedition. Cook bestemte sig for at gøre et forsøg på at nå
Nordpolen foråret 1908. Han tog kun to inuitter med sig. Cook hævdede at have nået nordpolen
den 21. april, 1908, men kunne aldrig fremlægge pålidelige navigationsdagbøger eller andre
beviser på, at han virkelig havde nået målet.

17. Kampen om Nordpolen, forside af Le petit Journal, 1909. Universal History Archive
Kampen mellem Peary og Cook udspiller sig på forsiden af det parisiske dagblad Le Petit Journal,
september 1909. Tegningen havde et humoristisk tilsnit; i virkeligheden var Peary højere end
Cook, og pingviner møder man ikke på Nordpolen, men Sydpolen! Det var ikke usædvanligt, at
aviserne tog parti for den ene eller anden i striden, således holdt fx New York times med Peary,
mens New York Herald holdt med Cook.

18. Plakat for filmen A la conquete du pole, 1912
A la conquete du pole er en fantasifilm af George Méliès, baseret på en bog af Jules Vernes.
Filmen havde premiere i 1912 og handler om et kapløb mod Nordpolen. Rivaliserende
ekspeditioner møder det barske nord i form af en menneskeædende kæmpe, der dukker op af
jordens indre og forsøger at æde dem, men vender tilbage og hyldes som helte. Se fx klip fra
filmen her: http://www.youtube.com/watch?v=AcKRPRR9jH0

19. Knud Rasmussen fotograferet d. 16. oktober 1922 i det nordlige Nunavut.
Nationalmuseet i København. Etnografisk samling
Knud Rasmussen (1879-1933) var selv født på Grønland, som søn af missionær og
seminarielærer Christian Rasmussen. Hans mormor var inuit, og kendskabet til sproget og
kulturen tog han med sig på sine mange ekspeditioner i Grønland, hvor han var særlig interesseret
i at beskrive de forskellige grupper af inuitters liv. De syv Thule ekspeditioner, han igangsatte,
startede fra handelsstationen Thule, som han grundlagde sammen med Peter Freuchen og senere
afhændede den danske stat. Knud Rasmussens skelsættende resultater ved den 5. Thuleekspedition gjorde ham til æresdoktor ved Københavns Universitet. Ekspeditionen har han bl.a.
beskrevet i Den store Slæderejse fra 1932. I kraft af Knud Rasmussen blev Danmark stærkt
etableret som polarforskernation.
20. Kuldens søn - Nanook fra Norden, ca. 1920 © McCord Museum
Stumfilmen Nanook of the North, 1922 er skabt af instruktør Robert J. Flaherty, som slog sig ned
blandt en gruppe inuitter i Port Harrison på Hudsonbugtens østkyst i det nordlige Quebec. Flaherty
boede et år i en forladt pelsjægerhytte, imens hans filmede sine naboer. Filmen viser hans
fascination af den ædle vilde, som lever sit liv i et naturparadis. Se fx. klip fra filmen her:
http://www.youtube.com/watch?v=bVbQVWkdcFk
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Evgenia Arbugaeva, Fra serien Tiksi, 2010-12. Serie af 23 fotografier. Pictura Gallery og
kunstneren.
Evgenia Arbugaeva (1985-) er uddannet fra International Center of Photography i New York og
arbejder som freelance fotograf mellem Rusland og NY. Hun er særlig interesseret i udforskning af
hendes barndoms arktiske egne, men har også fulgt og fotograferet en gruppe rensdyrshyrder et
år. Læs mere s. 11

21. Superman. Wide-shot af Christopher Reeve som Superman stående alene i
Ensomhedens Fort, 1978. Warner Bros. Entertainment Inc.
Den første Superman film, hvor Superman skuer ud over det hvide landskab og hans Fortress of
Solitude. I filmen følger man Supermans vej fra barndommen på planeten Krypton og i den lille by
Smallville, indtil han forklædt som Clark Kenn får job i Metropolis og udvikler et forhold til Lois
Lane, imens ham kæmper mod den onde Lex Luthor.

22. John Bock, Skipholt, 2005. Galerie Meyer Kainer, Wien
John Bock skaber i Skipholt en ironisk parafrase over polarhelteidealet. Filmen blev lavet i
forbindelse med en kunstfestival i Reykjavik i 2005. Skipholt bevæger sig som mange af Bocks
film mellem videnskabelig seriøsitet og absurd slapstick. Bock vil føre os til en verden, hvor alt har
mistet sin faste betydning og derfor kan antage en anden og ukendt karakter. Læs mere s. 11

23. Wilson A. Bentley, Fotografier af sne-krystaller, 1885-1931. Fotomikrografi (foto gennem
mikroskop-objektiver). Jericho Historical Society, Vermont
Wilson A. Bentley (1865-1931) er en af de første der fotograferer snekrystaller med en teknik, hvor
han placerer de små snefnug på sort silkestof og fotograferer dem, inden de smelter.

24. Pia Arke, Uden titel (sæt din kamik på hovedet, så alle kan se, hvor du kommer fra),
1993
Pia Arke (1958-2007) undersøger den grønlandske kolonihistorie i sine værker, som ofte tager
udgangspunkt i hendes egen grønlandske baggrund. Et andet af hendes hovedværker,
Scorebysundhistorier, fortæller fx historien om dengang, kunstnerens bedsteforældre blev
tvangsforflyttet fra Angmagssalik. Pia Arkes værker lægger op til diskussion af identitetsfølelser og
af forholdet mellem Danmark og Grønland.
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25. De Rijke, Jeg kommer hjem om 40 dage, (I´m Coming Home in Forty Days),1997. Galerie
Buchholz, Berlin/Køln
I De Rijkes (1970-2006)/ De Rooijs (1969-)15 minutter lange film, Jeg kommer hjem om 40 dage,
skuer vi ud over det tomme grønlandske landskab bestående af vand, is og isbjerg. Filmen, som
er optaget på 16 mm film, bevæger sig imellem det realistiske og det abstrakte. De hollandske
kunstnere har været optaget af de konventioner der hersker i fremstillingen af et motiv, som fx det
Arktiske.

26. En kulde imellem dem (A coldness between them), 29. september 1909 Mary Evans/
Library of Congress
Billedet viser polarforskerne Frederick A. Cook og Robert E. Peary stående på hver side af en
frossen figur.
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