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Sneen er flydende og det er årstiden for evigt våde tæer og sokker. Mens sneen smelter kan man overalt 

høre rislen og klukken fra vandet der bare strømmer frem alle vegne, og så kan man høre slubre-lydene, 

der fremkommer når man møjsommeligt prøver at få kontakt med sin ski, som befinder sig et sted nede i 

den kolde våde grødmasse af vanddrukken sne. Til trods for at det kan lyde fjollet at stå på ski i denne 

smeltemasse, så er ski stadig at foretrække fordi de fordeler trykket, og man har sværere ved at synke i 

til lårene. 

I onsdags kom sæsonens første flyver, - helt efter planen, selvom tågen rullede lidt frem og tilbage for at 

give spænding til det sidste. Vi sagde farvel til Morten Rasch og Mikkel Tamstorf og goddag til seks nye 

personer/gamle kendinge: 

Emil Madsen fra Scoresbysund (Ittoqqortoormiit) er den nye logistiker, der sammen med Philip skal holde 

styr på stationen. De har allerede testet hvorvidt røgalarmerne virker mellem de nye huse. I går bimlede 

alle tænkelige sirener i det nye beboelseshus, da en ny generator blev startet op og blæste 

udstødningsrøret til vejrs med en, efter sigende, meget kraftig og mørk udstødningsrøg. Nu ved vi så, at 

røgvarslingsystemet virker mellem generatorhus og beboelseshus.  

Ditte Hendrichsen, som også var heroppe sidste år, skal i år studere rævene. Det gør hun blandt andet 

ved hjælp af kameraovervågning. Ved flere af rævegravene, er der nu stillet kameraer op som 

automatisk tager billeder, når der er varme og bevægelse i nærheden af sensoren. Indtil videre ser 

systemet lovende ud, med billeder af både en ræv og en person der lusker forbi rævegraven kl. 4 om 

morgenen iført gummistøvler og riffel. Man kan snart begynde at få lidt paranoia her i dalen. Foruden de 

nye kameraer, er der også stadig kameraer placeret 500 m oppe ad Zackenbergfjeldet, som tager daglige 

billeder udover dalen, for at vi kan følge sneafsmeltningen og vegetationens frodighed gennem sæsonen. 

Så "Big Brother" is watching i ødemarken!!! 

BioBasis-programmets fugleekspert, Jannik Hansen er også tilbage. Den næste måneds tid vil han vandre 

området tyndt og kortlægge fuglenes territorier og finde en del af deres godt camouflerede reder. Der 

findes vist stadig ikke et kamera som er specielt egnet til dette formål. Til gengæld kan han måske vente 

hjælp af et andet meget fugleinteresseret projekt, som ledes af Jeroen Reneerkens fra Holland. Jeroen 

var i Zackenberg i 2003 og er nu tilbage med et nyt stort projekt omkring sandløbere. I opstartsfasen får 

han hjælp af journalisten Koos Dijksterhuis, som følger, assisterer og filmer Jeroen og fuglene i felten, 

som research til sin bog om sandløbere.  

Endelig var vores kok fra sidste år, Irene Larsen med flyveren. Hun er klar til, gennem endnu en sæson, 

at stille sulten på en flok "højforbrændere", og det er vi alle sammen rigtig glade for!!! Men også 

køkkenet ligger under for overvågningen. Faktisk kan man ikke længere snige sig i køleskabet udenfor 

spisetiderne uden det bliver foreviget. Heldigvis stod det kun på i et døgns tid, mens Ditte testede et af 

sine kameraer, - og hun har lovet at det ikke bliver brugt imod én! 



Stationshunden "Knag" har vi taget afsked med i denne uge. Den er nu blevet lykkeligt genforenet med 

resten af sit slædespand og det tror jeg at den er rigtig godt tilfreds med. Det var med løftet hale den 

forlod stationen og ikke engang en tur i elvens rivende strøm kunne bremse dens iver over at være på 

vej hjem til de andre. 

God sommer! 

/Charlotte Sigsgaard 

 


