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Grønlands Nationaldag (og indvielse af Selvstyret) blev ved 21-tiden fejret med ”tør-kajak” på 
gårdspladsen og efterfølgende citronfromage, varm kakao og film. 
Dina, Guisella, Jakob, Jannik, Jeroen, Julie, Lars og Sharon fik i tirsdags fem nye “bedste 
venner” i form af logistikerne Lea og Michael fra Danmark, fuglekiggerne Kirsten og Lenze fra 
Holland og mig selv, sagde hunden. De måtte til gengæld sige farvel til logistikeren Henrik og 
GeoBasis-assistenten Charlotte. Så nu er vi 13 på stationen - lad os håbe at det ikke bringer 
ulykke… 
 
Efter at have hørt om Zackenberg fra Charlotte hvert år siden 1999 og efter athave arbejdet 
med data fra Zackenberg siden 2004 er det rart endelig at være her. Der er mange ting der 
falder på plads! 
 
Mit primære formål med besøget er at hjælpe GeoBasis (Julie) med arbejdet ved elven. 
GeoBasis har til denne sæson indkøbt en ”Acoustic Doppler Current Profiler” (ADCP) af mærket 
Q-liner. Indkøbet af Q-lineren og mit ophold er støttet af Miljøstyrelsen i Danmark. En Q-liner 
er en lille båd med påmonteret ADCP-sensor, der kan styres fra bredden via Bluetooth 
kommunikation og bruges til måling af mængden af vand, der løber gennem elven. Dette er 
hidtil blevet gjort manuelt ved at stå i vandet eller ved at måle fra båd. Begge dele kan være 
meget besværligt og farligt ved høje vandstande og høje vandhastigheder, så 
sikkerhedsmæssigt er en Q-liner en rigtig god løsning, og første måling med Q-lineren er i hus! 
 
Charlotte og Julie har arbejdet ved elven siden den brød op i slutningen af maj, og de har fået 
lavet en del vandføringsmålinger. Julie og jeg har fortsat arbejdet ved elven og har fået 
etableret vandstandsbræt, lavet et par nye fikspunkter, opsat OBS-sensor (sedimentmåling) 
og ledningsevne-sensor (måling af ioner i vandet) og med hjælp fra logistikerne har vi fået 
etableret et system, så Q-lineren kan opereres fra den ene bred, så alt i alt går det bare 
derudaf. 
 
Ellers går livet vist sin vante gang heroppe; Dina tryller i køkkenet med masser af god mad og 
mange kager; Jannik og Lars (BioBasis-assistenterne) går deres ture i terrænet og tæller 
alverdens forskellige ting; Guisella måler aktivlaget med geo-radar; de fire hollændere finder 
utallige sandløbere, som de snyder med falske æg i rederne. Når de voksne så kommer og 
ruger, bliver de fanget og ringmærket; de tre logistikere gør rent, ordner overløbne vandtanke 
og alverdens andre gode ting så vores hverdag bliver lettere. 
 
Vejret – tjah, hvad kan jeg sige… generelt har det været temmelig køligt, men lørdag var det 
fantastisk vejr, hvilket så gav bagslag i dag, hvor det har været MEGET tåget hele dagen.  
 
Og så var der vist et eller andet med, at nogle af fuglekiggerne har set en fugl, der er blevet 
ringmærket et eller andet sted i Norge og set på Svalbard, men det er en helt anden historie, 
og det er der nok nogen der skriver om senere. 
 
Kisser Thorsøe, Asiaq (normalt Nuuk) 


