
Gallapremiere i Zackenberg Bio ... Ugebrev nr. 6, 14. juli 2002 

Vi lægger ud med årets nyhed: Zackenberg Bio havde gallapremiere søndag den 7. juli 2002 kl. 21.30 

med filmen "Så hvid som sne". Ikke et øje var tørt og der var stående applaus efter tæppefald! ZacBio er 

en dataprojektor og DVD-afspiller med ægte surround sound, så fremover kan forskerne fortælle om 

deres projekter ved hjælp af de PowerPoint-præsentationer, de jo alligevel altid render rundt med på 

deres bærbare. Projektoren er monteret nedfældelig fra loftet i messen, som logistikken ved samme 

lejlighed på hårdt natarbejde forsynede med ekstra hyldemeter reolplads for at få plads til højtalerne.  

I forbindelse med premieren brød isen op ved Daneborg og den 8. juli var der passage. Denne uskyldige 

melding har været forbundet med til tider stærkt ophidsede diskussioner på grund af modstridende 

meldinger fra Daneborg, egne observationer og isens driven rundt i Sundet. Formanden (Mel) skar til 

sidst igennem og afgjorde gættekonkurrencen til Svends fordel. Præmien blev indtaget i lørdags under 

overvågning af ordensmagten, som tilfældigt kom sejlende forbi.  

Vejret har været blandet. Fra strålende sol til tåge og kulde. Her i weekenden har der været regnbyger. 

Min-max temperaturerne i UV-felterne har fra søndag til lørdag været henholdsvis 5-14, 4-12, 5-13, 5-9, 

2-6, 2-13 og 3-8 grader celsius. Teis forevigede sidste søndag Kristian i bar mave på toppen af 

Zackenberg. Sne- og issmeltningen er vidt fremskreden. Der er netop kommet melding om, at 

temperaturforholdene i slutningen af maj var de varmeste i mands (=Mels) minde, dvs. i de 7 år der er 

målt heroppe, så naturen er virkelig blevet kickstartet i år.  

Vandføringen i elven er stadig for kraftig til at moskusokserne kan komme over, så vi har stadig 

fornøjelsen af kalvene og deres forældre på tæt hold. Fænomenet påvirker rutevalget til Fangsthytten, 

hvor båden er kommet i vandet. Dette blev fejret af Mel, Thomas og Philip med en tur til Djævlekløften 

og de to førstnævntes første landgang på Basaltøen. Der blev ikke fundet tegn på overvintrende 

lemminger, men Thomas fandt dog et sommerbo og der var ynglende gråmåger og spor af 

moskustilstedeværelse. Mens AC'erne studerede fugle på hjemturen forsøgte logistikken at holde båden 

fri for vandindstrømning gennem et nys opstået hul i bunden og sluttede turen med at forstuve hånden 

da han faldt i et hul i en snefane. Skaden er i god bedring, men kom ikke og sig at det er nemt at være 

logistiker! UV-projektets medbragte ditto (Svend) har døjet med en dårlig skulder, men et indhug i den 

lokale drugstores beholdning af medikamenter udbedrede skaden.  

Marcs præstationer i køkkenet er fortsat formidable, men Mortens fromme håb i første ugebrev er endnu 

ikke blevet indfriet. Det har dog kun været nødvendigt for de hårdtarbejdende kvinder (Line og Charlotte) 

at flygte fra mandehørmen til Fangsthytten en enkelt gang. Det kan være situationen bedres når Teis, 

Svend og undertegnede om Vejrguderne og Flugfélag vil det på tirsdag drager hjem til sommerferien 

under varmere himmelstrøg. Vores forsøg er kommet rigtig godt i gang og de første målinger ser 

interessante ud. Kristian fortsætter med målinger til slutningen af august. Søndagsfilmen i aften er endnu 

ikke valgt: Mon det bliver French Kiss eller Armageddon? 

Mange hilsner fra os alle heroppe! 

Helge Ro-Poulsen 


