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Grønland  
for 100 år siden ! 
Håndkolorerede fotos fra 1909 og 1912       
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Uummannaq Polar Institut er en 
afdeling under Børnehjemmet i 
Uummannaq, der står for børne-
hjemmets kulturelle og udendørs 
aktiviteter. 
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Baggrund for udstillingen og bogen 
  

I 1909 gennemførte den schweiziske geolog Arnold Heim en videnskabelig 

ekspedition på Diskoøen og Nuussuaq halvøen. På denne ekspedition tog 

han mere end 700 fotos, hvoraf mange er af høj kvalitet. Efterfølgende er en 

del af disse fotos blevet håndkolorerede. 

Næsten samtidig gennemførte den schweiziske alpin- og polarforsker og 

meteorolog Alfred de Quervain en videnskabelig ekspedition i Uummannaq 

fjorden og på indlandsisen. Arnold Heim var deltager i den sidste del af de 

Quervains ekspedition.  

I 1912 gennemførte Alfred de Quervain som den første polarforsker 

nogensinde en krydsning af den midtgrønlandske indlandsis fra vest til øst. 

Fra denne ekspedition findes der også håndkolorerede fotos. 

Det er disse unikke historiske fotos, der er grundlaget for udstillingen og 

bogen om de tre schweiziske ekspeditioner. 
  

Om Udstillingen 
  

Udstillingen omfatter 41 plancher på 1 x 1 meter opdelt i 3 serier (samt et 

Grønlandskort og en sponsor-planche): 
  

1. Arnold Heim 1909 (15 plancher som følger Arnold Heims ekspedition og 

viser billeder fra bygder og bopladser og af dagliglivet i Diskobugten, på 

Nuussuaq Halvøen og fra Uummannaq fjorden). 

2. Alfred de Quervain 1909 (14 plancher fra Ikerasak, Qarasap Nunataa og 

den store Qarajaq bræ, Uummannatsiaq og Uummannaq - hvor Arnold Heim 

fulgte den sidste etape af de Quervains ekspedition). 

3. De Quervains krydsning af indlandsisen 1912 (12 plancher med 

dokumentariske fotos fra ekspeditionen).  
  

Serie 1 og 2 består hovedsageligt af kulturhistoriske fotos fra bygder, af 

eskimoer, deres huse og dagligdag. På nogle af plancherne er nye fotos fra 

de samme lokaliteter, hvor de gamle håndkolorerede fotos er taget. 
  

I forbindelse med udstillingen sælges bogen ”Grønland for 100 år siden” af 

Erik Torm til fordel for børnehjemmet i Uummannaq. 
 

Kontakt 
Uummannaq Polar Institute: 

Ann Andreasen: bhjumq@greennet.gl - Erik Torm: erik.torm@attat.gl  

Webside : www.upi.gl 

Facebook : https://www.facebook.com/UummannaqPolarInstitute  
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