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Mandag set fra en hvalros' synspunkt: 

Vi fik i dag fint besøg på Sandøen af 5 Zackenbergensere (Martin, Marc, Phillip, Trine og Ole). Min familie 

og jeg ville selvfølgelig lige byde dem velkommen, så vi legede havfruer til den store guldmedalje, mens 

det ene kamera efter det andet febrilsk blev hevet op af tasker. Pludselig blev det dog for meget af det 

gode for de tobenede, for da mine smukke hvide stødtænder nærmede sig gummibåden, spredte en svag 

panik sig blandt dem og båden nærmest fløj op på land! Nå, men jeg satser i hvert fald på at komme på 

forsiden af næste udgave af National Geographic ... 

Mågepatruljen indberetter: 

Susanne og Lena afgik kl. 11.00 fra Zackenbergelven med kurs mod toppen af Zackenberg-bjerget. 

Derudover noteres det, at Bent og Jonathan fra Asiaq også krydsede elven med destination Store Sødal.  

Tirsdag set fra Hemming Lemmings synspunkt: 

Min bolig under fuel-tønderne er endnu ikke blevet opdaget af den store lemminge-rede-tæller Trine. Til 

gengæld løb der folk rundt langs flyvepladsen og min bolig hele dagen, hvilket var lidt irriterende, når 

man skal ha' sig en "morfar"! Det var åbenbart den store afrejsedag for 5 mand: Martin, Marlene, Tom, 

Henning og Birger (Hvoraf sidstnævnte altid er god for en røverhistorie, til stor glæde for SCHAPPE!). 

Senere vendte den "fortabte datter" Charlotte hjem med et senere fly. Hun har været på 2 ugers 

badeferie sydpå ved de danske badestrande, og har nu smidt den nordøstgrønlandske, klassiske 

"landmandskulør"!! 

Onsdag morgen, uddrag fra en Snu Rævs dagbog: 

Dagen startede egentlig meget fredeligt med lidt sniffen og snusen omkring deres mærkelige telte og de 

store spande med gode sager i. Men pludselig, mens man står der i sin egen lille morgenrus, bliver man 

jagtet af sted ned af bakken af to gale logistikere (og jeg nævner ingen navne, men det lignede 

grangiveligt en kok og en base-commander!) Heldigvis var de i lettere dårlig form, så jeg slap fra dem. 

Egentlig er det også meget sjovere at tage ud i byen og tygge i SCHAPPE-felternes markeringspæle (eller 

Susannes telte, hi hi). Af andre underholdende indslag kan jeg fortælle om dengang ... (forkortet af 

redaktionen.) 

Mågebetjent nr. 1 indberetter:  

Har gennem hele dagen observeret indtil flere Zackenbergensere i shorts, T-shirts og solbriller. 

Derudover bemærkes særligt dagens lasagne der blev indtaget udendørs. Alle ser mistænkeligt glade ud, 

er det mon bare fordi den globale opvarmning er kommet til Zackenberg, og der er sommerstemning 

eller ...? Må straks rapportere til kaptajnen. 

Torsdag set fra Kaptajn Narhvals synspunkt: 

Jeg tog hele hvalgruppen (30-40 stk.) med forbi Zackenberg, og straks smed alle de tobenede alt hvad 

de havde i hænderne og løb ind fra alle verdens-hjørner for at se os i kikkerter! Så meget for 

arbejdsmoralen når vi snorkler forbi. 

Fredag set fra Hr. Tue Kærulds synspunkt: 

Wauu ... sikke en dag. Jeg bor i K3h mellem 4 hvide markeringspæle, og i dag skete der endelig noget 



interessant. Jeg blev bogstavelig talt skilt fra mine rødder og puttet ned i en pose og transporteret til 

vådlaboratoriet i Zackenberg-lejren. Derefter blev jeg vejet, og jeg håber nu meget at mine biomasse-

mål lever op til SCHAPPE-projektets forventninger!? Jeg ligger nu i en 70 grader varm ovn og nyder en 

helt ny form for charterferie indtil min tørvægt skal bestemmes. Min fætter, den heldige, blev udset til 

klorofylbestemmelse og ligger nu i 10 ml 96 procent finsprit. De siger nu også ude i byen, at Zackenberg 

forstår at holde fester, og det ses tydeligt!! Dagens citat til SCHAPPE-feltassistenterne fra Morten Rasch: 

"Her lugter af pigebakterier" Er der mon nogen der kan forklare det?? 

Lørdag set fra SCHAPPE-feltassistent Maries synspunkt: Den Grønlandske Serengetti-slette har nu toppet 

med 221 moskusokseindivider (ingen går fri af den altseende Kikkert-Ole). Der begynder nu at blive en 

anelse kamp om de felter, hvor græsset er grønnest. Og det er sjovt nok altid der, hvor SCHAPPE har 

valgt at lægge sine felter!  

Lørdag aften blev den store spilleaften (hjemmelavet Tegn & Gæt), og med ufine tricks lykkedes det 

Charlotte, Jørgen og Ole at fuske sig til en sejr. Trine gav dem dog kamp til stregen, og nye sider af folk 

og deres kreative sider blev afsløret. 

Med tak til alle de medvirkende i Zackenberg og omegn, 

Marie Frost Arndal 


