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Vejret er slået over i rigtigt efterårsvejr – tågen ligger tæt, og temperaturen har ikke været over 5° C. 

Moskusokserne har hørt, at det nu er tilladt at færdes i Kystkærene og vores fjerede venner ser ud til at 

være ved at overveje at vende næbbet sydover. 

Det passer for så vidt godt til stemningen hos undertegnede, der er ved at pakke alt ned efter tre års 

forsøg, hvor vi har undersøgt, hvordan vegetationen heroppe påvirkes af UV-B stråling, jvf. Ugebrev 4. 

Det er næsten altid lidt vemodigt at lukke et projekt ned, men heroppe er det særlig slemt, da det jo 

betyder, at man ikke ved, hvornår man ser dette vidunderlige sted og dets mennesker igen. Derudover 

er det jo ufatteligt, hvad man kan få slæbt herop gennem tre år, og logistikken er jo skånselsløs m.h.t. 

hjemtagning af udstyr!  

Min specialestuderende Kirsten glæder sig godt nok til at komme hjem til kæresten, men hun har også 

været heroppe i to måneder. Det er gået fint, og hun har en mægtig mængde data med hjem. Med mig 

herop er vores finske post doc, Riikka, som har taget jordbundsprøver i de forsøgsfelter, der nu har fået 

forskellig UV-B belastning gennem tre vækstsæsoner. Hun bestemmer mængden af kulstof og 

næringsstoffer i jord, rødder og mikroorganismer. 

Med herop var også nogle flere marinbiologer til Daneborg medbringende en BBC-mand, der vil lave et 

"Blue Planet" indslag om hvalrosser. Det gjorde Stig så udmattet, at han har byttet plads med Bjarne. 

Førstnævnte går rundt i en jakke, hvor der står "Teknisk Forvaltning" på ryggen. Nyt navn til logistikken?  

Den er i øvrigt ved at være godt brugt nu – iflg. Morten passerer antallet af overnatninger i år 1700, 

hvilket er rigtig meget i forhold til tidligere år. Og så mangler der jo endnu besøget af Folketingets 

Videnskabsudvalg – lad os håbe vejret bedrer sig. Men det er jo seje og søde folk, som bestandigt 

fremskaffer lækker mad og tekniske forbedringer – det der med et træk-og-slip toilet er godt nok årets 

hit! Jeg ser, at man i den planlagte nye indlogeringsbygning opererer med hele 4 (opvarmede) wc'er, 

men udsigten bliver nu aldrig den samme som på det gamle lidt mere feltagtige toilet! 

Min kollega på Botanisk Institut, Københavns Universitet, Marianne Philip, har også fået forstærkninger 

op. Det er Hans Henrik, der er post doc i Lund, samt Rebekka, der er specialestuderende. De vandrer 

hver dag rundt i terrænet og finder ekskrementer med frø i, jvf. sidste ugebrev, så det kompenserer lidt 

for, at vi ikke kan se det populære børneprogram "Gæt en lort" heroppe. Vi må nøjes med den lokale 

biograf, som i denne uge har vist "Små ulykker" og "Italiensk for begyndere". 

Vores laboratorie-naboer Jonathan og Henning fra Asiaq er ved at være færdige med at sikre, at alle 

deres målinger kører, som de skal, og Kjell og Odd fra Trondheim har begået fjeldørred-barnemord og 

konsulteret naturkræfterne, hvorved de har fundet ud af, at den bestandsbestemmelses-netspærring af 

Zackenbergelven, som de planlægger næste år, skal placeres helt oppe i Sødalen. Så de får det hårdt 

med at slæbe udstyr op! 

Thomas ses som sædvanlig mest som en bevægelig prik med antenne på i horisonten og 

radiokommunikationen er en stor del af tiden udfyldt af ophidset kommunikation mellem ham og Line 

angående ræve-observationer. 



Vi har været uden station manager nogle dage, fordi Morten stak af med Geo-Ark sammen med en del af 

projektets faste stab bestående af Claus Andreasen, Henrik Sulsbruck Møller, Bjarne Holm Jakobsen og 

Mikkel Sørensen. Geo-Ark projektet har i den sidste måneds tid fra gummibåd arbejdet med arkæologisk 

rekognoscering i et område med en radius på ca. 100 km fra Zackenberg. 

Formålet med projektet er at beskrive områdets forhistorie samt at forstå, hvilke miljøfaktorer, som har 

været bestemmende for de forskellige tiders bosættelser. Projektet, som er et samarbejde mellem 

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, SILA og Geografisk Institut ved Københavns Universitet, har haft 

stort held til at finde en lang række tidligere eskimoiske bosættelser både fra den lokale stenalder og fra 

den såkaldte Thule-kultur.  

I overmorgen går turen tilbage til varmen, hvis ellers vejrguderne og Flugfélag Íslands vil give os et 

brottfararspjald ['boarding pass' på islandsk]. Der er run på, så vi har fået at vide, at ekstrabagage ikke 

kan medbringes – lidt surt med ens prøver, og når man skal bruge noget af sit apparatur til undervisning 

her ved semesterstart i september. Men vi må jo håbe, det løser sig.  

 

Det har gennem de sidste tre år været uforglemmelige ophold i Zackenberg for Linda Bredahl, Kristian 

Albert, Kirsten Birch Håkansson, Teis N. Mikkelsen og undertegnede. 

/Helge Ro-Poulsen 

 


