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Volume 1 : Background to the expeditions and a Catalogue

Af Peter R. Dawes

Lauge Koch (1892-1964) var involveret i Grønland i 50 år og hans indsats fik stor indflydelse på Arktisk
Geoscience. Hans personlige papirer blev deponeret i Rigsarkivet; men en samling af materiale forblev i
familiens varetægt og disse papirer danner grundlag for en bog, der blev udgivet i 2012 som Del 1 af en

trilogi, The Koch Family Papers.

Nærværende tobindsbog - Del 2 af trilogien - fokuserer på en unik samling fra før flyvningens tid: 200
tegninger og kort fra kortlægningen af Grønlands allernordligste Avannaarsua. Koch påbegyndte denne
mammutopgave som student på Knud Rasmussens 2. Thule Ekspedition (1916-18) og fuldførte den på sin
egen 200-års Jubilæumsekspedtion (1920-23). På disse rejser var hjælpen fra den oprindelige befolkning -

polareksimoerne - uvurderlig. 

Volume 1 beskriver og fortolker samlingen, som udgør de eneste eksisterende landskabspanoramaer, ud af de
hundreder der var udarbejdet. Kochs opvækst, tidlige liv og målene med den danske udforskning undersøges,
og hans resultater tildeles den fremmeste plads i historien om kortlægningen af Arktis, inden for både geologi

og geografi.

Forfatteren
Geolog Peter R. Dawes, som er emeritus forsker ved GEUS, har arbejdet med Grønlands geologi i mere end
50 år. Dawes' brændende interesse for udforskningshistorien i Arktis startede under hans deltagelse i flere
ekspeditioner til Nordgrønland i 1960erne. Her blev han introduceret til Lauge Kochs arbejde, og siden har
Dawes, i beundring for Kochs store indsats, beskæftiget sig med hans virke, blandt andet gennem kontakt

med Koch familien.
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