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I dag skete det så. Regentparret besøgte Zackenberg – og det var stort. Ja, faktisk helt Royalt.  

Når vi sådan til daglig går rundt i vores nu efterhånden ti år gamle og derfor veltilpassede felttøj og 

kigger os omkring i Zackenbergdalen efter et veloverstået måltid ovenpå en fagligt spændende dag, så 

kan specielt Hans Meltofte ind imellem finde på at konstatere: 'Vi lever som landets rigeste adel' - et 

udsagn som modtages med bekræftende nik. Men da det for en uge siden for alvor mentalt gik op for os, 

at vi skulle have besøg af regentparret ved Zackenberg, stod det pludseligt lysende klart for os alle, at 

specielt de fysiske faciliteter ved Zackenberg nok næppe lever op til forholdene på de danske slotte. Den 

forløbne uge har derfor for så vidt gælder logistikken været meget præget af planlægning, udarbejdelse 

af detaljeret program, oprydning og rengøring.  

I dag var det så den store dag. Vi råder ikke over festtøj ved Zackenberg, men alle havde da fået et bad, 

og de fleste havde også for første gang i en måned forsøgt sig med en kam. Klokken 9:40 ankom 

regentparret med Twin Otter fra Daneborg til Zackenberg. Efter modtagelse ved Dansk Polarcenters 

direktør Hanne Petersen og overrækkelse af en buket med højarktisk flora udvalgt af veteran i 

Zackenberg Charlotte Sigsgaard var der foredrag med faglig introduktion til arbejdet ved Zackenberg 

samt rundvisning på stationen. Klokken 12:00 spiste vi frokost, og eftermiddagen blev brugt på en faglig 

spadseretur i Zackenbergdalen. Kl. 15:30 forlod vores gæster så Zackenberg igen med kurs mod 

Scoresbysund. 

Det var en god dag. Vi havde alle gennemgået etiketten, og om aftenen kunne man for første gang i 

Zackenbergs historie møde forskere på gårdspladsen, som tiltalte hinanden på 'De'-form. Da vores 

gæster så dukkede op og i den grad udviste en på samme tid interesseret og afslappet attitude, ja, så 

forsvandt en stor del af nervøsiteten, og vi fik en spændende og god dag ud af det. Stationens gæster 

bidrog til dette med faglige foredrag. Logistikleder Henrik Philipsen gav en tur ud af landingsbanen i sit 

amfibiekøretøj vel vidende, at der ikke er fartgrænser på landingsbaner, og Mark fremtryllede godt 

hjulpet af Marie, Maria, Ole og Susanne en fyrstelig frokost med bl.a. kantlyngrøget laks på det af Maria 

og Marie fint pyntede bord. Da dagen var omme og gæsterne var fløjet, genoplevede vi over en stille øl i 

kantinen besøget ved hjælp af Kristians ca. 270 fine digitale billeder. 

Ellers har den forløbne uge været præget af almindelige rutiner i både forskningen og logistikken samt en 

del udskiftning af ’personnel’. Forskerne Anders og Jens er rejst hjem og blevet erstattet af forskerne 

Maria og Marie. Endvidere er logistiker Bjarne Schmidt rejst hjem, og han vil den 13. juli blive afløst af 

logistiker Jørgen Skafte, som vil få et hårdt arbejde med at leve op til Bjarnes fantastiske energi og 

kendskab til forholdene ved Zackenberg. 

Nok for nu fra Forskningsstation Zackenberg, som nu også kan bryste sig af at være leverandør af 

oplysning, mad og chauffør til det danske kongehus. 

/Morten Rasch 


