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I dag er badesæsonen åbnet i Zackenberg. Efter en uge med strålende sol og rekordhøje varmegrader 

(20,5 grader torsdag lidt over middag), drog hele stationen, i alt ni personer, i dag på søndagsudflugt. 

Forud for udflugten er dog gået adskillige, til tider temmelig ophedede, diskussioner om, i hvilken grad 

der nu var åbent vand på fjorden eller ej. Det er en tradition her på stedet at vædde om, hvornår det er 

muligt at sejle turen fra Zackenberg til Daneborg i stationens gummibåde. Der var ingen, der havde 

turdet satse på torsdag, hvilket var ærgerligt, da meldingen fra Daneborg netop var, at isen var gået 

endeligt torsdag den 8. juli kort før midnat. 

Derfor var det i dag muligt at drage af alle mand i stationens tre gummibåde. Dog ikke før vi alle var 

blevet installeret i kæmpestore orange overlevelsesdragter (jeg tror kun den slags laves i størrelse 'stor 

mand'). Turen gik over roligt blåt hav til Lerbugten på den anden side af fjorden. Marc havde sørget for 

en god stor frokostpakke, så vi var vel rustede til at vandre rundt i nogle timer før turen gik hjemover. 

Tilbage ved fangststationen fandt vi det meget vigtigt at undersøge, om man nu rent faktisk ville kunne 

flyde i dragterne, hvis det blev nødvendigt - det kan man! Faktisk så meget, at det til tider var ret svært 

at få fødderne ned i nærheden af bunden igen, men der må jo også være en del luft i støvlerne når ens 

str. 37-fødder er i et par str. 43-støvler. 

Mandag aften havde vi besøg af Jesper og Bonde fra Sirius, der havde taget turen over land fra 

Daneborg, en tur på ca. 25 km. Det er altid hyggeligt at få gæster, og denne aften var ingen undtagelse. 

Jesper og Bonde medbragte to hunde, og da mad til disse skulle hentes ved den gamle fangststation ca. 

1 km fra forskningsstationen, drog de to Siriusfolk samt forskerne Charlotte, Susanne og Maria af sted for 

at hente det. På hjemvejen, en temmelig sen nattetime, satte gummibåden, som vi bruger for at krydse 

elven, sig fast midt i vandløbet. Resolut vandrede Charlotte ud i elven i sine gummistøvler (og vand til 

hoften) og klarede situationen roligt stående i det kolde vand. Vi kan dog ikke love, at Jesper og Bonde 

ikke kommer til at høre for, at to store stærke fyre fra Sirius måtte hjælpes over elven af Charlotte! 

Lørdag aften var Marcs sidste aften som kok, før han i en periode overgår til logistikken. Det skulle 

naturligvis markeres, så atter engang formåede Marc at overgå sig selv med en ti-retters tapas-menu. 

De, der hjemmefra fik bildt mig ind, at man her lever af tørkost i tre måneder, må enten huske meget 

galt, eller have moret sig med at forberede mig på det værste, for aldrig har jeg fået så god mad som i 

de halvanden måned jeg indtil nu har været i Zackenberg. 

Der har ikke været udskiftning i bemandingen den forgangne uge, hverken på forsknings- eller 

logistiksiden. Ugen har derfor mest været præget af, at rutinerne nu er ved at have bidt sig godt fast i 

arbejdet i hverdagen, hvilket bl.a. har betydet, at SCHAPPE-projektet endelig lader til at være kommet på 

skinner, så arbejdsdagene har kunnet afsluttes før midnat, og antal arbejdsdage pr. uge holdes under 

syv. Jeg selv tæller fortsat rekordhøje antal blomster for flertallet af de arter, for hvilke der tælles 

blomster hvert år, og Hans og Ole leder ikke længere efter fuglereder, men efter små nyklækkede 

fugleunger. 

I den kommende uge skal Ole og jeg gå først fra Daneborg og retur til Zackenberg, og derefter en 

tredages tur i Store Sødal for at tælle moskusokser og andet dyreliv. Det bliver spændende at se andre 

omgivelser, og vi håber, at vi er trænede nok til at håndtere strabadserne. 



Out Zackenberg. 

/Susanne M. König 


