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I Upernavik by udpeges Kolonien som et bevaringsomrade.
Men derudover findes en

r~kke bem~rkelsesv~rdige

en-

keltbygninger, hvortil der knytter sig bevaringsinter
esser.

1. Kolonien

Bevaringsomradet omfatter den gamle kolonibebyggelse
med de omgivne abne arealer, den tidligere skolebygning samt den gamle kirkegard. Omradets

afgr~nsning

fremgar af kortbilag 1.
Omradet

repr~senterer

og fremstar som et klart

et uforstyrret historisk
afgr~nset

milj~

arkitektonisk mil-

j~.

Bebyggelsen bestar af ialt syv bygninger, hvoraf de
fern er

opf~rt

i midten af 1800-arene. Det er den

dav~

rende kolonis vigtigste bygninger: bestyrerboligen,
butikken, kirken og

pr~steboligen,

samt

b~dkerv~rkste

det, det senere bageri. Efter at byens ny kirke var
taget i brug i 1926, fungerede den gamle kirkebygning
som

m~desal

for sysselradet frem til slutningen af

1960'erne.
I bygningshistorisk henseende illustrerer koloniens
bygninger forskelige typer af
dingsv~rkshuset.

og bin-

Desuden findes et eksempel pa stolpe-

huset omgivet af mure af

sp~ngsten.

Bestyrerboligen (B-12) og
stokv~rkshuse.

stokv~rkshuset

pr~steboligen

(B-98) er

Bestyrerboligen blev flyttet til Uper-

navik i 1832. Bygningen menes at have sin oprindelse i
1
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et af de tolv ens huse, der i 1777 blev tegnet af J.C.
Suhr. I slutningen af 1800-arene blev bygningen forl~nget

ved gavlene ligesom kvisten i tagets vestside

stammer fra denne periode.
h¢rer gruppen af

Pr~steboligen

stokv~rkshuse,

fra 1866 til-

sam i perioden 1850-72

he1t blev udf¢rt i Gr¢nland. Tid1igere huse af denne
type blev afbundet i K¢benhavn, .inden de blev afskibet
nordover.
Bindingsv~rkshuset

er

repr~senteret

ved

b¢dkerv~rk

stedet (B-11) og kirken (B-3), der begge er
med p1anker.

B¢dkerv~rkstedet

tagkippen ses et

bekl~dt

er opf¢rt 1848. Under

br~ddeoverd~kket

klokkehus, hvor

klokken idag savnes. Den gamle kirke skal

v~re

indviet

i 1839. En udateret originaltegning viser, at kirken
oprinde1ig kun bestod af kirkesa1en. Vindfanget med
tarnrytteren er £¢jet til i 1882.
Den tidligere skolebygningen (B-99) og udhuset til
B-12 er nyere

br~ddekl~dte

bindingsv~rksbygninger.

Skolebygningen er opf¢rt 1910.
Butikken (B-14) er et stolpehus omgivet af massive
mure af

spr~ngsten.

Murene aftager i tykkelse i h¢j-

den, hvorfor bygningen kommer til at
skra

yderv~gge.

Stolpekonstruktionen

fremtr~de

med

b~rer bj~1kelag

og tag. Butikken er opf¢rt 1864, men senere udvidet
med et lager. Udvidelsen er foretaget ved at bagmuren
er flyttet ud. Saledes er den oprindelige stolpekonstrtlktion fortsat synlig i det indre. ·
De fire huse, der ligger pa rcekke pa den li1le
fjeldknude udg¢r sammen med det fritliggende b¢dkerv~rksted
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ved stranden en smuk ark.itektonisk helhed.
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De arkitektonisk mest markante bygninger er den lille
kirke med sin tarnrytter, butikken med sine tunge
stenfacader og store tag samt

b¢dkerv~rkstedet

med sit

h¢je tag.
Den gamle skole (B-99) danner bindeled til den gamle
kirkegard, der er

afgr~nset

mod byen af et

steng~rde

op over fjeldet. Kirkegarden rummer flere ~ldre gravminder. Den ny vej til dumpen

gennemsk~rer

bevarings-

omradet pa en i arkitektonisk henseende noget uheldig
made.
Bygningerne i bevaringsomradet ejes af Upernavik
kommune og er stillet til radighed for lokalmuseet. I
rapporten "Museumsbyen i Upernavik" fra 1987 (udarbejdet pa foranledning af Fonden til bevaring af gamle
bygninger i Gr¢nland) foreligger bygningsunders¢gelser
samt

istands~ttelsesforslag

med tilh¢rende ¢konomisk

overslag for fern af bygningerne.

Planl~gnings-og

fredningsforhold.

For Upernavik foreligger ingen godkendt byplan. Ved en
forhandling i sommeren 1989 enedes kommuna1bestyre1sen
og ¢konomidirektoratet,

planl~gningskontoret,

om at

betragte byplanforslaget fra 1983 - med opdateret
kortbilag fra 1984 - som midlertidigt

plan1~gnings

grundlag.
Bevaringsomradet omfatter byp1anens omrade C6 (f~l
les formal) samt dele af omraderne A3 (aben beboelse)
og D2

(f~lles

friareal).
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Af byplanforslaget fremgar, at med henblik pa bevaring
af milj¢et omkring de gamle kolonibygninger ¢nskes omradet friholdt for yderligere bebyggelse. Af hensyn
til den fremtidige anvendelse af omradet og en beskyttelse af milj¢et b¢r der udarbejdes en bevarende
lokalplan.
I 1983 har Upernavik kommune sti11et fors1ag om fredning af f¢lgende bygninger: B-3, B-11, B-12, B-14,
B-98.

2. Andre

bevarings~rdige

Spredt i byen findes en
sesv~rdige

bygninger

r~kke

arkitektonisk

bem~rkel

bygninger,jfr. kortbi1ag 2.

T¢mrermester P.A.Cortsen har forestaet opf¢relsen af
assistentboligen (B-10} i 1903 og

sp~khuset

(B-32) i

1912.
L~geboligen

(B-4) og kirken (B-96) er tegnet af ar-

kitekt Helge Bojsen M¢11er.

~geboligen,

der er opf¢rt

i 1915, er et stort dybt hus med udnyttet tagetage.
Bygningen har

selvst~ndigt

karnapstue mod syd. En

indgangsparti mod nord og

overd~kket

veranda i det syd-

vestlige hj¢rne synes lukket pa et senere tidspunkt.
Facaderne er opdelt af et gennemgaende vinduesband,
hvori bygningens hj¢rner markeres ved brede lisener.
Kirken er opf¢rt i 1926. D,et er en symmetrisk bygning
med indgangsparti og apsis som to

1igev~rdige

tilf¢j-

elser til kirkesalens ender. , Midt pa kirkebygningens
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stej1e tag er anbragt en tagrytter med et
spir, der

b~rer

en

vindf1~j.

h~jt

Begge huse er af

s1ankt

h~j

ar-

kitektonisk kva1itet.
B1andt de
n~vnes:

B-17

~vrige

bygninger i den nord1ige ·byde1 kan

(fart~jsf~rerbo1igen,

(1agerforva1terbo1igen,

opf~rt

det), og B-21 (hande1skontoret,

opf~rt

1934), B-20

1946 og senere udviopf~rt

1936 og senere

ombygget). Ved ved havnen 1igger: B-28 (.det toetages
pakhus,

opf~rt

1929) og B-31

(smedev~rkstedet,

opf~rt

1932).

P1an1~gnings-og

fredningsforho1d.

Upernavik kommune har i 1983 fors1aet fredning af bygningerne B-4 og B-32.

3. Andre

bevaringsv~rdige tr~k

Som he1hed er Upernavik i

bebygge1sesm~ssig

henseende

karakteriseret ved, at byen i overvejende grad bestar
af eenfami1ieshuse opf~rt efter GTO/Nuna Tek's typetegninger. Derved er

fr~mkommet

et ve1ordnet bybi11ede

med arkitektoniske kva1iteter, som det vi1

v~re

~nske-

1igt, at man opretho1der i forbinde1se med nybyggeri.
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Upernavik b1ev oprettet som hande1sp1ads i 1772. Ko1onien fandt sin
ende1ige p1acering pa ¢ens sydspids i 1796. Bebygge1sen er i dette
arhundrede vokset mod nord og har forbundet ko1onien med skibshavnen.
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....

Koloniens bygninger
ligger pa

r~kke

med

abent areal ned mod
kysten.

Bestyrerboligen B-12,
butikken B-14 og den
gamle kirke B-3.
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Pr~steboligen

B-98 og

kirkens gavl.

Bag bebyggelsen er
der anlagt en ny vej
til dumpen.
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Butikken er et stolpehus omgivet af
stenmure.

B~dkerv~rkstedet

er

en spinkel bindingsv~rksbygning.
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Bestyrerboligen er et
stokv~rkshus.

Tilbyg-

ningen ved gavlen er
en senere tilf¢jelse.

Bestyrerboligen har
staet ubenyttet i en
l~ngere arr~kke

og

trues nu af forfald.
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Sp~khuset

B-32 1igger

i bunden af en 1il1e
vig nord for ko1onien.
Huset er opf¢rt 1912.

Havnepakhuset B-28
fra 1929 er en toetages bygning med
udkraget f¢rstesal.
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Handelskontoret B-21
og flagbatteriet ovenfor havnen.

Lagerforvalterboligen
B-20 er blevet udvidet efter behov.

l
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Fart¢jsf¢rerbo1igen
B-17 har faet f1ere
p~ne

ti1bygninger.

Srnedev~rkstedet

B-31

har endnu bevaret sit
spantag.
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Bybilledet er

pr~get

af enfamilieshuse, der

n~sten

alle er GTO-typehuse.

Knapheden pa bebyggeligt areal har bevirket, at husene ligger forholdsvis
t~t.

To bygninger skiller sig ud fra de ¢vrige:

l~geboligen

og kirken.
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~geboligen

og kir-

ken er opf¢rt efter
tegninger af arkitekt
Helge Bojsen M¢ller.

Bygningernes hovedforrn og detailler
vidner om arkitektens kunnen.
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Det gamle vejforl¢b fra kolonien og til havnen. De sma beboelseshuse harmonerer smukt med den

~ldre

kolonibebyggelse.
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Kortbilag 1: Kolonien
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Byplanens omrader A3, C6 og D2
Forslag til bevaringsomrade
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Bygninger registreret a£ Gr¢nlands Landsmuseum

.._

Bygninger omfattet a£ fredningsforslag: B-3,
B-11, B-12, B-14, B-32 og B-98.
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Kortbilag 2: Den nordlige bydel
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Bygninger registreret af Gr9Snlands Landsmuseum

~

Bygninger omfattet af fredningsforslag: B-4 og
B-32.
Fra Landsmuseets registrering er alene medtaget
bygninger, der efter besigtigelse i august 1989
kan anses for
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bevaringsv~rdige.
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