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Historiske tekster:
Niels Frandsen
(Grønlands Nationalmuseum
og Arkiv)
Fotos:
Jesper Regin (Nuuk OK)
Kort og layout:
Christian Wennecke
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Sådan gør du
Der er 20 poster, som findes midt i cirklerne på kortet.
Når du er ved en post, finder du billedet som passer
til herover og skriver bogstavet i skemaet ved postens
nummer. Turens længde er ca. 2 km.

post nummer:
Bogstav:

kan downloades fra
www.nasp.gl/findvej
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Find vej i Nuuk og bliv grebet af historien…

1 - Visit Greenland
Denne bygning blev bygget i 1950’erne og 60’erne, som
skibsværft og dykkerdepot. Her starter turen!

2 - Trankogeriet
Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH) lavede tran
af det spæk, der blev købt af grønlænderne. Spækket blev
kogt i store gryder og til sidst presset, for at få det sidste
tran ud. Tranen blev sendt til Europa, hvor det primært
blev brændt i gadelygter.
3 - Brandlygte
Brandalarmen er fra tiden før man havde telefon i hjemmene og mobiltelefonen var slet ikke opfudnet. Hvis det
brændte, måtte man hen til den røde lygte for at kalde på
hjælp.
4 - Tømrerværksted
Bygningen er opført 1851 på fundamentet til den første
kirke i Grønland. Det er nu Nationalmuseets tømrerværksted. KGH brugte rød farve til alle sine bygninger.
5 - Gamle kolonikontor
Bygningen er opført 1892 og var først tømrerværksted,
senere blev det kolonikontor og posthus og er nu tjenestebolig. På gavlen sad tidligere koloniklokken, der kaldte
de ansatte på arbejde.
6 - Rebøvelser
Vælter man i sin qajaq, er det vigtigt at man kan komme
ud af det kolde vand igen. Derfor er disse pæle med reb
imellem sat op, så man kan lave rebøvelser for at øve de
livsvigtige rulleteknikker. Der lavers også konkurrencer
hvor der kæmpes om at lave de sværeste øvelser.
7 - Gamle Sygehus
Det gamle sygehus blev opført i 1933 og har mange spøgelser. Det blev i 1967 lavet om til plejehjem. Senere blev
det uddannelsessted for socialrådgivere. Bygningens gule
farve viser at den tilhører sundhedsvæsenet.

Var det sjovt?
Vidste du, at i Nuuk kan man gå til
orienteringsløb?

8 - Hans Egede
Hans Egede (1686 – 1758) startede missionen
i Grønland i 1721 på Håbets Ø, grundlagde
kolonien Godthåb (Nuuk) og er blevet kaldt
Grønlands apostel. Statuen blev rejst i 1921
i anledning af 200-året for hans ankomst til
Grønland.
9 - Jonathan Petersen
Jonathan Petersen (1881-1961) er især kendt som komponist og salmedigter. Han har skrevet mange af de kendteste
grønlandske salmer. En sang han har skrevet musikken
til – Nunarput Utoqqarsuanngoravit – er blevet Grønlands
nationalsang.
10 - Vor Frelser Kirke
Kirken blev opført 1849 og kirkegården blev
anlagt samtidig. Tårnuret blev opsat i 1928,
200-året for grundlæggelsen af byen. På kirkegården ligger flere betydningsfulde personer,
f.eks. Samuel Kleinschmidt – som gav Grønland sit første skriftsprog.
11 - Det gamle trykkeri
Bygningen var oprindelig trykkeri, og Grønlands første avis Atuagagdliutit (AG) blev trykt
her. Avisen blev startet af Hinrich J. Rink i
1861, og er den første avis i verden til at bringe
et farvetryk.
12 - Gamle gymnastiksal / Seminariet
Dette er Grønlands første seminarie, og det blev anlagt
i 1847. Seminariet blev Nuuks varetegn, og indgik i det
tidligere byvåben. Bygningen her var oprindelig seminariets
gymnastiksal.
13 - Jørgen Brønlund
Fangersønnen Jørgen Brønlund (1877 - 1907)
var grønlandsk lærer på Seminariet. Han
deltog i Danmarksekspeditionen 1906 – 1908,
hvor han omkom som den sidste af sult og
forfrysninger.
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Find trave- eller løbeskoene
frem og kom med ud på tur!

14 - De arktiske haver
De arktiske haver blev anlagt i 1978 for at være en slags
botanisk have med planter fra alle dele af Grønland. Projektet blev opgivet, men stenkummerne står der stadig.
15 - Flagstang
I 1800- tallet kom alt træ med skib, én gang om året. Det
var lang tid at vente på en ny flagstang, så man lavede den
af stolper, man havde i forvejen. For at få en tilstrækkelig
høj flagstang, måtte man bruge to.
16 - Det amerikanske Konsulat
Bygningen blev bygget i 1941 til det amerikanske konsulat. Under 2. verdenskrig (1939 – 1944) var der ikke
forbindelse til det besatte Danmark og alle forsyninger
kom fra Amerika. I dag rummer den Landslægeembedet.
17 - Kaassassuk
Sagnet om Kaassassuk, en forældreløs dreng, som blev
dårligt behandlet på sin boplads. Han mødte Kraftens
Herre, som gav ham stor styrke. Han brugte sin styrke til
at overvinde tre Isbjørne, og redde folk på bopladsen.
18 - Katuaq
Kulturhuset Katuaq blev indviet 1997. Arkitekturen er
inspireret af nordlysets bølger og sollysets spil i sne og
is. Kunstneren Isle Hessner har lavet qajaq-skulpurene
udenfor hovedindgangen.
19 - Rigsombudet
Rigsombudsmanden er Danmarks øverste repræsentant
i Grønland, og bindeled mellem Staten og Selvstyret.
Bygningen er fra 1970 og rummer Rigsombudet, Politiet
og Selvstyret (Naalakkersuisut og Inatsisartut).
20 - Inussuk
Niels Motzfelts skulptur – Inussuk – er rejst i 2009 i anledning af indførelsen af selvstyret. De tre søjler symboliserer Grønlands tre befolkningsgrupper i Vest-, Øst- og
Nordgrønland. Den er lavet af sten fra hele Grønland, for
at fortælle om et forenet folk.

