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K
ontrasterna är stora i dagens Nuuk, 

huvudorten på Grönland. I hamnen 

ankrar kryssare från Ryssland och USA. 

Den som har tillgång till havsduglig båt kan 

erbjuda turisterna turer till vattenfall, där 

smältvatten strömmar från glaciärerna. De 

sista boende i fjordarna flyttades annars ak

tivt in till väldiga bostadsblock på 1970-talet, 

i enlighet med en dansk centralplan. Mural- 

målningar på husen hänvisar till inuitisk tra

dition, men många unga kommer sällan ut på 

havet mer. Graffiti och förbudsskyltar tävlar 

om ordet i de slitna trappuppgångarna.

I takt med accelererande klimatföränd

ringar vänds världens blickar mot Arktis på 

nya sätt. Platser som, i övriga världen, länge 

betraktats som sinnebilder för det mest 

stabila och avlägsna har hamnat i centrum 

för många intressen. Arktis smältande isar 

har blivit en symbol för klimatfrågan och en 

brännpunkt säkerhetspolitiskt, ekonomiskt 

och kulturellt. Omvandlingen har existentiella 

dimensioner både globalt och lokalt. För de 

fyra miljoner människor som bor norr om 

polcirkeln, sätts livsmönster och relationer i 

gungning på olika sätt. Medan bland annat 

Grönland, Svalbard och Island upplever en 

ökad besöksström blir smältande permafrost 

och nedisning av lavar katastrofal för renar 

och renägare i Sapmi och Sibirien.

Människor i Arktis i ljuset av klimatför

ändringarna är temat för en treårig forsk

ningssamverkan mellan Nordiska museet

och Stockholms universitet som påbörjades 

hösten 2016. Som Hallwylsk gästprofessor 

i etnologi delar jag min tid mellan museum 

och akademi. I linje med vad som en gång 

formulerades i donationen till en Hallwylsk 

professur i nordisk och jämförande folklivs- 

forskning är uppgiften att belysa människors 

liv i Norden genom bland annat vetenskaplig 

bearbetning av samlingar. Resultatet skulle, 

enligt donationsbrevet, kunna offentliggöras 

genom föreläsningar, vetenskapligt förfat

tande och »seminarieöfningar«. I den andan 

fortsätter vi.

Sedan våren 2017 arrangeras en ny semi

narieserie där inbjudna Arktisforskare från 

naturvetenskap, humaniora och konstnärlig 

forskning integreras med museets expertis 

och material. Samtidigt har temat etable

rats publikt genom en parallell men öppen 

samtalsserie. Under rubriken Arktiska spår 

anordnas helkvällar med konstnärer, forskare, 

intendenter och samlingar. Nordiska museets 

rika samlingar aktiveras och används genom 

att föremål, arkivalier och fotografier tas upp 
till diskussion. Ämnen som hittills undersökts 

är polarexpeditioner och gruvor i norr. Hös

ten 2017 blir det samtal kring smältande isar 

och relationer mellan människor och djur i 

det föränderliga Arktis.

LOTTEN GUSTAFSSON REINIUS är Hallwylsk 
gästprofessor i etnologi vid Nordiska museet 
och Stockholms universitet.

Foto: Lotten Gustafsson Reinius. 163
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