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Ny monografi om J.P. Kochs
grønlandsekspedition 1912-1913
I 1989 fandt nogle geologer i Nordøstgrønland en flaske med et 77 år gammelt brev i. Brevet
var stilet til Carlsbergfondets direktion og skrevet af ekspeditionsleder Johan Peter Koch. Det
lød: »Vi er alle raske, vore 5 heste er i god foderstand og ved fuld kraft. Vi gør sikkert regning
på, at det skal lykkes os heldigt at gennemføre den lange rejse tværs over Grønland.«
Nyheden om fundet af den gamle vardeberetning nåede ikke meget længere end til de
grønlandske medier. Kochs forskningsrejse 1912-13 fyldte i samtidens avisspalter, men
siden er historien mere eller mindre forsvundet i glemslens tåger. Hvorfor? Historien savner
hverken drama eller forskningsresultater. En forklaring kan være, at alle deltagere (med nød
og næppe) overlevede strabadserne; en anden, at arkivalierne fra Kochs ekspedition i dag
findes spredt på flere institutioner, fx Alfred Wegener Institut (i Bremerhaven) Geografisk
Institut, Rigsarkivet og Arktisk Institut (i Kbh.).
På sidstnævnte findes de mange fotos, der blev fremkaldt undervejs på ekspeditionen og
hjembragt. I forbindelse med udarbejdelsen af Jan Kongstads monografi, som har været ti år
undervejs, er størstedelen af disse fotos blevet behandlet for tidens ælde og vandskader og
har fundet vej til bogen sammen med håndtegnede kort og andre dokumenter.
Der afholdes reception på Arktisk Institut den 27. oktober kl. 15.00. Invitation vedlagt.
Yderligere oplysninger: Michael Haase, tlf. 3314 4175/mh@haase.dk.
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