
Endnu en uge i Zackenberg er godt overstået ... ugebrev 13, 21. august 2005 

Tirsdag tog vi afsked med Torben Røjle Christensen, Lena Ström og Mikhail Mastepanov fra Lunds 

Universitet, Jonathan N. K. Petersen og Peer Sarkov fra ASIAQ, Sebastian Haugård Mernild fra Geografisk 

Institut, Marie Arndal fra Botanisk Institut og logistiker Marc Overgård Hansen og så blev der pludselig 

meget stille her på stationen.  

Vi er fem tilbage, jeg selv (Henrik Philipsen), logistiker Ulrik Nielsen, chefkok Malene Friis, GeoBasis-

assistent Maria Rask Pedersen og BioBasis-assistent Line Anker Kyhn. Nu er det igen muligt at gå på 

toilettet, gå i brusebad og bruge vaskemaskinen uden at stå i kø og at undgå trafikale sammenstød på 

gårdspladsen.  

Onsdag ankom GeoArk 2005-ekspeditionen. Ekspeditionsdeltagerne er Bjarne Holm Jakobsen og Henrik 

Sulzbrüg Møller fra Geografisk Institut, arkæologerne Bjarne Grønnow og Robert Gilbert, som er 

professor fra Canada. GeoArk 2005 ekspeditionen skal til Germaniahavn på Sabine Ø og bliver fuldt 

ekviperet fra Forskningsstation Zackenberg med bl.a. en grå Zodiac gummibåd. De fik våben og lidt frisk 

proviant i ZAC, inden de fløj videre til Daneborg. Jeg fløj med dem, og de blev sendt godt af sted med 

skibet Åge V. Jensen ført af DMUerne Egon R. Frandsen og Mikael Sejr.  

Egon, Mikael og Tage Dalsgård har base i den gamle vejrstation i Daneborg og udfører MarineBasis 

programmet derfra.  

Torsdag morgen meldte GeoArk 2005, at Zodiacen var læk og efter nogle hurtige telefonsamtaler 

besluttedes det at sejle endnu en Zodiac gummibåd til Sabine Ø. Skibet Åge V. Jensen blev søsat og 

sejlede til Fangststationen ved Zackenberg, hvortil Ulrik og Malene havde sejlet Zodiacen til afhentning. 

Den ny røde Zodiac kom på slæb efter Åge  

V. Jensen, og kl. 16:10 var vi fremme ved Germaniahavn. GeoArkerne havde i mellemtiden lappet den 

grå Zodiac, og de har nu to både til rådighed. Allerede på første dagen på Sabine Ø meldte professor 

Robert Gilbert: At efter fyrre år i arktisk Canada var dette sted "amazing". 

Lørdag havde vi besøg af den ny CH-SOK (Chef for Søværnets Operationelle Kommando) nyudnævnt til 

admiral, Niels Wang med følge, fem personer i alt. Malene diskede op med en super frokost med bl.a. 

nyrøget laks, og komplimenterne var som sædvanligt mange og gode. Jeg sejlede som værnepligtig kok 

sammen med Niels, da han var kadet i Søværnet.  

Jeg sagde til Niels: Du er blevet admiral og jeg Base Commander, men de andre kalder mig bare 

campingpladsbestyrer!  

Niels er den yngste admiral i Danmark siden Tordenskjold.  

I Zackenberg fortsætter Line og Maria deres daglige indsamlinger af diverse data, og tiden går hurtigt. 

Ulrik og Malene skal have nogle tiltrængte fridage, og jeg selv har fået en gammel drøm opfyldt ved at gå 

fra Daneborg til Zackenberg. I den kommende uge begynder logistikken på nedlukning af stationen. Vi 

lukker dog ikke mere ned, end at der stadig vil være el, vand og mad. GeoArk 2005 kommer til ZAC 



søndag d. 28. august, så vi kommer op på ni personer. GeoArkerne trænger jo nok til et bad og noget 

ordentligt mad inden vores hjemrejse 30. august 2005.  

/Henrik Philipsen  

 


