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Det er ved at være lukketid ved Zackenberg. I dag afgår fly med tre passagerer, og der kommer ingen 

nye ind. De tilbageblevne har så yderligere fem dage på stationen til at færdiggøre årets 

miljøovervågning, pakke stationen ned og færdiggøre forskningsprojekternes feltarbejde. Der er travlt på 

denne årstid. I den forgangne uge har logistikken færdiggjort etablering af skillevæg i et hus. Huset har 

tidligere bestået af et stort rum, men med etablering af skillevæggen er det nu muligt at indkvartere to 

personer. Endvidere arbejdes der på højtryk med at etablere et nyt vandværk. Ambitionen er, at vi skal 

kunne levere lige så godt vand i hanerne her som i Danmark. Da udgangspunktet er mudret vand fra 

elven, kræves der en del teknik for at opfylde denne ambition. Vi har tidligere anvendt plasttanke til 

opbevaring af vand, men skifter nu ud til ståltanke, som har en længere levetid og er lettere at holde 

rene.  

Forskningsmæssigt har vi p.t. fire projekter kørende. Thomas Berg arbejder med lemminger, Mads 

Forchhammer arbejder med moskusokser, Jens Søndergård arbejder med forvitringsprocesser i arktiske 

jorde, og Claus Bang Berthelsen arbejder med vandingsforsøg på de meget tørre grusflader. De to 

moniteringsprogrammer arbejder på højtryk. Rutinerne er gennemprøvet i flere tidligere år, så det vides, 

præcis hvad der skal nås inden lukketid, og hvis dette skal opnås, så er der meget travlt.  

NØ Grønland har i den sidste uge vejrmæssigt ikke vist sig fra sin bedste side. Men, efter en sommer 

med sol, sol og atter sol, er det såmænd en helt rar forandring at opleve, at det også kan være 

ruskevejr. Her er naturligvis smukkest, når solen skinner og det er havblik på fjorden, men dramatiske 

skyer i forskellige højder, et landskab i brune, gule og røde efterårsfarver, og himmel og hav gråt i gråt, 

er nu heller ikke at foragte. 

Morten Rasch 

PS.: Sneharerne har det godt. Henrik Philipsen har nogle gange sendt sultne blikke afsted efter dem, 

men de løber stadigt glade rundt og nyder stationslivet. Philipsen må til gengæld nøjes med islandsk 

lammesteg, og det er heller ikke så ringe endda. 

 


