Arktisk Station på Disko – 50 Års Jubilæum (1956)

Den danske Arktiske Station på Disko (Universitetets Arktiske Station i Godhavn) Qeqertarsuaq,
blev grundlagt 1906 og kan altså i år se tilbage på en 50- årig historie.
Skriver professor, dr. Phil. Tyge W. Böcher til Det grønlandske Selskab
Jubilæet fejredes den 8. september 1956 ved en beskeden fest, hvori ca. 70 gæster fra Godhavn
deltog.

Godhavn/Qeqertarsuaq
Og andre gæster kom fra nær og fjern med motorbåd for at deltage i begivenheden.
Forreste række yderst til højre nr. 2 , ses min far Augo Lynge
Foto: Arktiske billeder
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Både dagen før og dagen efter var vejret køligt og trist, men den 8. september strålede solen
heldigvis, så man kunne nyde den grønlandske ”indian summer” med farve effekter fra de gule
pilebuske og de røde eller brune hedepletter af mosebølle, lyng og dværgbirk. Dejlige farver op
mod det blå hav med alle de strandede isfjelde. På den sorte klippe over stationen vajede splitflaget,
og længere bag ved lyste Østerliens saftigt grønne farve, den berømte Østerli med dens bugnede
urteflor og mange sjældne, sydlige arter.

Botanikeren og Magister Morten Pedersen Porsild f. 1. september 1872 død 30. april 1956
1.
Allerede som student kom Morten Pedersen Porsild i 1898 med på geologen K.V. Steenstrups sidste
ekspedition til Vestgrønland. Med tilskud fra staten og justitsråd A. Holch lykkedes det i 1906 at
oprette Den danske Arktiske Station på Disko, den ældste videnskabelige station i Arktis, i mange
år også den eneste. Magister Porsild ledede selv stationen i 40 år, fra 1906 til 1946.
Ideen til en forskningsstation blev støttet af berømte polarforskere, bl. a. Knud Rasmussen, Mylius
Rasmussen, Mylius- Erichsen og Fritjof Hansen, Nansen, Gunnar Andersson og Drygalski støttede
med deres anbefalinger. Midlerne til bygningen (35.000 kr.). Justitsråd A. Holck stillede midler til
rådighed af stationens driftsudgifter (omkring 10.000 kr. pr. år) kom på finansloven. – Morten
Porsild fungerede som stationsleder og ophold sig på Disko i 40 år. I 1946 rejste han tilbage til
Danmark. Dr. Paul Gelting blev bestyrer efter Porsild.
I 1953 overdrages stationen til Københavns Universitet under navnet ”Arktisk Station”. Indtil 1978
forbeholdt biologer, men udvidet med geologi og geografi.
1906: Første bygning blev rejst. Det indeholdt en stationslederafdeling og en gæsteafdeling.
1920: Bygningen blev forlænget mod øst (et bibliotek og laboratorium),
stor interesse fra landende (USA, Canada, England, Skandinavien, Tyskland, Schweiz, og Rusland).
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Stationen blev oprettet som en biologisk station, men den var indrettet sådan, at den også kunne
tjene som basis for glaciologiske, fysiske og meteorologiske studier.

Seminarielærer senere folketingsmand Augo Lynge Arktiske station Qeqertarsuaq 1926
Sommer 1926 kom min far Augo Lynge taget på sommerkursus hos Morten Porsild. Dengang var
der mangel på skolebøger i Grønland. Som lærer i geologi, geografi og naturhistorie både i
børneskolen, Højskolen og i Godthåb Seminarium, har han brug for mere viden om naturen, som
han underviste i.

tegnet af Augo Lynge 1926
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