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I Danmark har mange det sådan, at sommeren er en bedre årstid end vinteren. Nogle synes endda, at 

det kan blive lidt koldt selv om sommeren og rejser sydpå for at få varmen. Der findes dog også dem, 

der oplever den danske sommer som en stegende sauna og endda direkte livstruende i forhold til andre 

steder, som for eksempel Nordøstgrønland.  

En hel del fugle og nogle enkelte mennesker har fået for vane at rejse nordpå ved den tid, hvor der 

begynder at lugte umiskendeligt af tændvæske i de danske villahaver, og hvor det i det hele taget 

betragtes som dejligt at være i Danmark.  

Jeg skal prøve at beskrive nogle af de forskellige grunde, der kan være til at frasige sig denne ellers helt 

igennem behagelige årstid i Danmark og rejse med trækfuglene til for eksempel Zackenberg:  

- En helt ustyrlig fascination af vand med mudder i. Der er op til flere mennesker, der har udtrykt 

begejstring over, hvordan vand bliver umiskendelig grumset, når det bliver blandet med jord og sten. 

(Vandstudierne i Zackenberg-elven giver grundlag for at forstå årstidernes ændringer i transporten af 

jord, sand og stenmel samt næringsstoffer fra land til hav).  

- En barneglæde ved at plaske rundt i vandpytter og jagte sagesløse seks- og ottebenede dyr med 

damestrømper. (Landjordens smådyr  især edderkopper og insekter  fanges i små gule, nedgravede 

plastikglas, der tømmes ned i sigter lavet af nylonstrømper. Smådyrenes udvikling og deres 

mangfoldighed gennem feltsæsonen er et godt barometer for bl.a. ynglefuglenes føderigelighed).  

- En tvivlsom passion for at belure andre i deres nyforelskelse og relaterede aktiviteter. (Almindelig ryle, 

sandløber og stenvender registreres hvert år for at undersøge de forhold, der er afgørende for deres 

yngletidspunkt og ungeproduktion).  

- En drengeagtig trang til at samle sten af forskellig størrelse og kaste dem ned i tomme olietønder på en 

måde, så det larmer mest muligt. (Overgangen ved elven fungerer nu igen  efter den største vårflom i 

mands minde  med stålwiren godt forankret i syv store olietønder fyldt med sten).  

- En Georg Gearløs-inspireret drivkraft til at slæbe underlige elektroniske apparater langt ud i fjeldet for 

at lave naturen om til tal. (Avancerede målinger af planternes overflader sammenlignet med målinger af 

den totale mængde plantevækst gennem sommeren, for at man kan blive bedre til at bedømme 

vegetationens ændringer blot ved hjælp af data fra satellitter).  

- En uopslidelig nysgerrighed over for det fænomen, der får øjnene til at løbe i vand, når man skærer løg, 

og dejen til at hæve, når man blander mel, vand og gær. (Vi er alle blevet hæmningsløst forkælede af 

kokkens gode evner og store engagement i madlavningen. Det er dejligt, men også vigtigt med god mad, 

hvis man skal holde til en lang feltsæson med hårdt fysisk arbejde).  

Dette hastige og på ingen måde fyldestgørende sammenkog af nogle af de mest oplagte årsager til, at en 

gruppe mennesker (lige nu er vi ni) befinder sig i Zackenberg, bør efterlade læseren med indtrykket af, 

at den tilsyneladende pudsige beslutning om at efterlade et ellers dejligt Danmark for at tilbringe 



sommeren i Nordøstgrønland bunder i en simpel og menneskelig nysgerrighed over for naturen og de 

kræfter, der ændrer den. 

Gennem alvor og leg, humor og entusiasme lykkes det år efter år at gennemføre store projekter, som 

bidrager til forståelse af livets store spørgsmål. Det er den dybere grund til, at vi er her, men at der så 

også bliver spillet volleyball og drukket en del kaffe i læ ved den sydvendte væg ved messen 

understreger det vigtige faktum, at vi jo kun er mennesker.  
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