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Så er alle tegn på, at sommeren er kommet, altså lige bort set fra vejret. Den sidste uge er kærulden 

begyndt at blomstre, myggene er kommet i kæmpemæssige flokke, det meste af sneen er smeltet væk 

og så har det jo været Skt. Hans. Vejret har budt på lidt af værd i denne uge. Vi har haft nogle dage med 

regn, nogle med blæst, en dag med tåge og ind imellem har solen lige vist sig. Om torsdagen viste 

Zackenberg sig fra, sin ikke så pæne side. Vi havde storm og regn, så vi alle måtte give op ude i felten 

og vende hjem efter et par timer. 

 

I forrige fredags kom der fly, med nye forsyninger, både hvad angår mennesker og mad. Mikhail og 

Torbern kom fra Lund, de har begge været her før og bruger størstedelen af tiden her oppe ude i kæret, 

hvor de måler metanfluxe. Mikhail er en del af Geobasis teamet og hans fineste opgave er at få sat hele 

metansystemet op ude i kæret. Med flyveren var også Kees og Jos fra Holland, som skulle hjælpe Jeroen 

og Kirsten med at finde Sandløberne og deres reder. Det hollandske team knokler, de forsøger at være et 

par skridt foran de sulte ræve, hvilket de klare ret så godt. De er de første på fjeldet og ofte de sidste 

som kommer hjem. Dette har giver Ole travlt i køkkenet, for der bliver indtaget nogle rugbrød pr. dag. 

 

I mandags var det Sankt Hans og det skulle fejres, hvilket blev gjort med en skydekonkurrence, hvor 

heksen stod for skud. Her vandt Mikhail med mange længder, som fortalte at han havde lært det i 

børnehaven. Efter konkurrencen var der bål, hvor Henrik holdt en fin båltale, mens heksen blev brændt 

af. Efter bålet blev årets første volleybold kamp spillet, i rigtig Zackenberg stil uden regler. 

 

For GeoBasis er der i denne uge sket et skift i arbejdsopgaverne. Skiene og sne målingsudstyret er 

pakket væk til næste år. Her i blandt en Geo-radar og en magnaprobe, som blev brugt til, at måler 

snedybder med og så forskelligt sne densitets udstyr. Sne smeltningen har til gengæld givet mulighed 

for, at måle aktivlags dybder, indsamle jordvand og måle jordfugt. Elven er efterhånden også til at være 

i, så her er diverse måleinstrumenter installeret og så er der kommet gang i vandførings målingerne, 

men her har korte ben sat begrænsning for målingerne. Året første tur ind til Lindeman har også været 

på programmet denne uge. Her var jeg så heldig, at få selskab af Georg, som trængte til en "ud af 

stationen oplevelse". GeoBasis programmet er også blevet beriget med metan systemet, som Mikhail har 

fået i gang. Så nu er sommerprogrammet for Geobasis helt oppe og køre J. 

 

Stationen er blevet underholdt af 4 unge ravne denne uge, som leget med vindmåleren, forsøgt at binde 

knuderne op på vasketøjs snoren og så har de vækket stationen tidligt om morgen, ved at trampe på alle 

hustagene. 

 

Der bliver i det hele taget knoklet godt i disse dage, da alle har travlt med at få sine instrumenter og 

målinger op og køre efter at sneen er væk. Lars og Jannik fra BioBasis har efterhånden fået sat alverdens 

små drivhuse op ude i felten, og sammen med fugle pinde, markeringspinde for forskellige transekter, 



små bokse med måleudstyr, metan kamre og diverse klimamaster så begynder Zackenberg dalen, at 

ligne et rigtig forsknings område.  

 

Julie (GeoBasis) 

 


