
Geologi-ekskursion til 
Kangerlussuaq 2018

Du har nu en unik mulighed for at komme til Grønland og blive klogere på de dynamiske forandringer, der foregår i 
området omkring Søndre Strømfjord og dermed opleve den smukke grønlandske natur med din egen krop. 

Turens faglige indhold tager udgangspunkt i det landskab, som Indlandsisen har skabt ud fra grundfjeldet i området 
omkring Søndre Strømfjord. Allerede ved indflyvningen til Kangerlussuaq får du et indtryk af Indlandsisens enorme 

skala, når du krydser hen over Indlandsisen fra Øst- til Vestgrønland.

På turen vil den geologiske indgangsvinkel til studier af området være i højsædet, men paralleller til biologiske og 
kulturelle konsekvenser kan også drages. 

Turens faglige program vil give deltagerne indblik i en bred vifte af forskellige landskabselementer, som vil blive 
studeret ’on site’. Indlandsisen er i området omkring Søndre Strømfjord forholdsvist let tilgængelig. Der vil således 

være gåture langs randen af Russells Gletsjer, hvor isdæmmede søer, varv og tegn på jökelløb kan ses. Derudover vil 
der være gåture på Indlandsisen med isjern, hvor man bla. kan se forskydningsplaner i isen og får et indtryk af hvilken 
dynamisk størrelse Indlandsisen er. Indlandsisens tidligere udstrækning kan ses ved moræneaflejringer i den isfrie del 
af Søndre Strømfjord. Indføring i Indlandsisens og de omkringliggende landskabers geologi bliver varetaget af lektor 

emeritus Niels Aage Tvis Knudsen og lektor emeritus Keld Rømer Rasmussen, som har et indgående kendskab til 
området gennem feltarbejde udført gennem de sidste mange år. 

Grundfjeldet i området består af gnejser, amfibolitter og pegmatitter, som har en yderst fascinerende 
dannelseshistorie, der starter tilbage i Prækambrium, og som i dag kan studeres ved exceptionelle blotninger. 

Undervejs på turen vil dannelseshistorien blive gennemgået af professor emeritus John A. Korstgård. 
I området omkring Kangerlussuaq by ligger Fossilsletten, hvor man kan finde fossiler af små fisk mm., og det er også 

muligt at se hvordan byens indbyggere og militæret har grebet bebyggelse på undergrund med permafrost an. 
Ligeledes kan man se hvordan Watson River har skåret sig ned gennem grundfjeldet og skabt jættegryder og har 

ødelagt broer, der forbinder syd- og nord-siden af dalen.
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Aarhus, den 3. december 2017 

 

 
Professor emeritus John A. Korstgård er her i færd med at undersøge en 

 metamorf bjergart ved Russells Gletsjer under en geologisk felttur sommeren 2016.  

 

Ekskursionens målgruppe er gymnasielærere, universitetsstuderende og øvrige ansatte i erhvervslivet med 

interesse inden for geoscience. Der er fagligt program fra mandag den 23. juli til søndag den 29. juli 2018. 

 

Programmet består af dagsture med udgangspunkt fra lejrpladsen som ligger ca. 20 km nordøst for 

lufthavnen.  

Deltagerne skal fysisk være i stand til at vandre i vandrestøvler med en dagstursrygsæk i vanskeligt terræn. 

Transport af lejrmateriale og stor bagage foregår med biler fra lufthavnen til og fra lejrpladsen. 

Deltagerne bor i telt, og mad tilberedes på Trangia (bål er ikke en mulighed). Toiletfaciliteterne består af et 

hul med et bræt og forhæng omkring. Brusebad er ikke en mulighed undervejs på turen, men hvis man er 

heldig, kan man låne et bad på KISS (forskningsstation i Kangerlussuaq), når turen er ovre. Derudover ligger 

lejren ud til en stor sø, hvor man fint kan bade. Drikkevand transporteres fra Kangerlussuaq til lejren i biler 

under indkøbsture, som afholdes et par gange i løbet af ugen.   



Forplejning organiseres individuelt eller i grupper. I Kangerlussuaq er der en købmand hvor madvarer og 

diverse kan indkøbes. Ferskt kød, mejeriprodukter, friske grøntsager og frugt er dyrt, men der er en del 

frostvarer (inkl. frossent rugbrød, pålæg og grønt). Købmanden løber ligeledes jævnligt tør for varer, og 

man skal derfor være indstillet på, at det fx ikke er sikkert, at der kommer en ny forsyning af remoulade, 

mens man er deroppe.  

Program 
Programmet består af syv dages faglige hel- og halvdagsekskursioner i landskabet omkring Kangerlussuaq 

og Indlandsisen. Deltagerne står selv for transport til og fra Kangerlussuaq, og deltagerne er mere end 

velkomne til at tage tidligere derop eller senere hjem, så man fx kan gå vandreturen Arctic Circle Trail fra 

Kangerlussuaq til Sisimiut eller tage videre til andre steder i Grønland.   

 

Programmet vil blive tilpasset vejret undervejs på turen, og ændringer kan forekomme. Ligesom der også 

kan komme på tale at opleve og studere andre fænomener end programpunkterne nedenfor – bl.a. efter 

deltagernes ønsker. 

 

Prioriterede programpunkter 
 Tur langs nordranden af Russells Gletsjer: isdæmmet sø, varv, jökelløb. 

 Tur langs sydlig rand af Isuunguata: Forskydningsplaner, morænedannelse, israndsvariationer og 

polygonale strukturer.  

 Tur på Indlandsisen med isjern: supraglaciale vandløb, sedimenter, gletsjerbrønde, 

forskydningsplaner i isen, trekanter til GPS-målinger (bl.a. Keld Rasmussens forskning). 

 Studier af bjergarter ved fronten af Russells Gletsjer v. John Korstgård. Gennemgang af de 

dominerende bjergarter i området og strukturgeologien (regionalgeologisk gennemgang).  

 Studier af bjergarter ved Søndre Strømfjord, Watson River og Fossilsletten. Fossilsletten er gammel 

fjordbund, som nu er tørlagt, hvor det er muligt bl.a. at finde små fiskefossiler. 

 Watson River + Ravneklippen.  

 ½ dag pakke sammen + pakke palle til hjemtur + aflevere biler.  

 

Mulige programpunkter efter deltagernes ønsker og tilpasset vejret 
 Heldagstur til Isuunguata-gletsjerens front med overnatning ved gletsjeren og ”midnatssol” (Solen 

går kun ned bag bjergkammen på den anden side af gletsjeren mellem kl. 23 og 01). Ved fronten af 

gletsjeren er afsmeltningen gennem den sidste årrække tydelig, og det er muligt at studere det 

proglaciale miljø fra oven. 

 Gåtur til fronten af Russells Gletsjer. Russells Gletsjer en en udløber af Indlandsisen, hvor der er en 

unik mulighed for at stå tæt på gletsjerfronten. Er man heldig kan man se gletsjeren kælve (på 

sikkerhedsafstand!).  

 Besøg på SRI i forskerbyen Kellyville som ligger lidt ude ad fjorden: SRI, Sondrestrom Upper 

Atmospheric Research Facility er en forskningsstation der undersøger ionosfæren vha. deres 

scatterradar der har en diameter på hele 32 m. SRI er drevet af DMI i samarbejde med U.S. National 

Science Foundation.  

 Tur ud på smeltevandssletten mellem Sukkertoppen og Russells Gletsjer. Her kan man se hvordan 

sten og sedimenter er aflejret i sindrige strukturer under transporten af vand væk fra isen.  

 



Formøde 
Til foråret afholdes et informationsmøde på Institut for Geoscience på Århus Universitet. Her vil John A. 

Korstgård, Keld R. Rasmussen og Niels-Aage Tvis Knudsen holde et par fagligt, introducerende oplæg. På 

mødet vil der være praktisk orientering og aftaler.   

 

Udgifter 
1. Flyrejse til Kangerlussuaq (deltagerne køber og arrangerer selv) 

2. Forplejning (deltagerne køber, organiserer og tilbereder selv evt. i mindre grupper) 

3. Ca. 4.000 kr. til fælles udgifter (fx lokal transport/biler, fragt af udstyr til fælles brug) som 

opkræves ved endelig tilmelding. 1.500 kr. rabat for studerende. 

Kontakt 
Hvis du er interesseret og/eller ønsker at høre mere, så kontakt Jens Holbech på enten holbech@au.dk 

eller tlf: 2899 2533. 

Hvis du er studerende, så kontakt Trine Andreasen, Institut for Geoscience, 201404328@post.au.dk . 

Der er et begrænset antal pladser (ca. 20). 

□ 
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