
Zackenberg live ... ugebrev 8, 18. juli 2005  
Der hersker ikke tvivl om at den forløbne uge i Zackenberg har budt på flere begivenhedsrige dage for de 

ellers så erfarne zackenborgere. En ganske almindelig dag skulle vise sig at blive et større tilløbsstykke 

med internationalt islæt da Greenpeace-skibet 'Arctic Sunrise' lagde til i Tyrolerfjord. Intet mindre end 

fem Greenpeace-mand lagde vejen forbi Zackenberg mandag formiddag med knipsende kameraer og 

rullende videoer. Feltarbejde, måleudstyr og stationsarbejde blev filmet fra alle vinkler og benovede 

feltassistenter blev interviewet om forskningen i Zackenberg. Som tak for indsatsen blev alle fra 

Zackenberg inviteret på middag på 'Arctic Sunrise' tirsdag aften. Rundvisning på skibet, kolde øl og 

grillmad på dækket ved siden af helikopteren gjorde det til en uforglemmelig myggefri aften for de ellers 

så isolerede zackenborgere. I relation til ovenstående kan GeoBasis assistent Charlotte Sigsgaard 

passende citeres for "... at juni måned er blevet målt til at være den hidtil varmeste på 2,9 grader celcius 

(...)".  

En anden af ugens større begivenheder indtraf da Twin Otteren onsdag formiddag landede med nye 

forsyninger og tre nye gæster; Christian Bay og Marie-Luise Meyhoff samt new zealænderen Angela 

Moles. Angela har med sit Post doc projekt 'World Herbivory Project' formået at kombinere praktisk 

feltarbejde med adskillige jordomrejser. Flere feltassistenter i Zackenberg udtrykker da også begejstring 

over det misundelsesværdige projekt, der har til formål at undersøge plante-herbivori fra tropiske til 

arktiske økosystemer.  

Ude i terrænet risikerer man i de næste tre uger at støde på botanikerne Marie Louise og Christian, der 

oftest er at finde i den klassiske 'botaniker-positur' der foregår liggende på knæ og med rumpen i vejret. 

I så fald de en dag skulle glemme deres madpakke vil det altid være muligt at lokalisere dem langs den 

ca. 6. km lange Zero-linje. der går nede fra stranden og helt op på toppen af bjerget Aucella. Ingen 

uanseelig plante vil fra nu af kunne se sig fri for at blive artsbestemt og studeret ned til mindste detalje.  

Og så til de mere lokale nyheder: Det forlyder fra messen er der i nær fremtid vil åbne en arktisk sushi-

bar (for en enkelt aften). Det vurderes herfra allerede nu at blive en succes i det velrenommerede køkken 

under den kyndige Malene Friis.  

En yderlig solstrålehistorie skal læserne ikke snydes for: "Yoghurt-krisen er afblæst" siger Malene, der 

henviser til det magiske pulverbrev der er kommet fra Island og siges at kunne fremstille 2000 L yoghurt.  

Logistikken er også kommet i sommerhumør og de 6 træhuse er ved at blive genopfrisket med den så 

velkendte 'moskusblå' farve. Man har i ugens første dage kunnet følge de blå malersvende, Marc Hansen 

og Ulrik Nielsen, der lystigt har svinget malerrullerne iført solhat og T-shirt. Det skal i den forbindelse 

kommenteres, at solen siden mandag faktisk har kunnet nydes døgnet rundt på en skyfri polarhimmel. 

'Lyse Polarnætter' giver pludselig mening igen og det mærkes på alle i Zackenberg, at felt- og 

stationsarbejde er sjovere under solen end under et tykt lag tåge. Filtrene i UV-B projektet er da også 

endelig kommet til sin ret med hensyn til at frafiltrere den ultraviolette stråling og ugens målinger er kørt 

glat igennem.  

På fuglesiden er der også optimisme at spore i fuglemand Jannik Hansens ansigt. Elleve bramgåse-

familier med nye gæslinger er observeret og vi ønsker dem alle held og lykke og god vind fremover 

sydpå.  



Til sidst en lille up-date til de firbenede: Paranoide moskusokser vil i de kommende tre dage ikke kunne 

undgå at føle sig forfulgt af BioBasis-assistenterne Toke Høye og Line Kyhn. Den tre dage lange okse-

tællingstur ind i Store Sødal blev påbegyndt lørdag formiddag og det vurderes, at ingen moskusokser 

skal vide sig sikker for de trænede kikkertøjne.  

Vejrudsigten for de sidste fem dage: Først på ugen var der sol, varme og en let antimygge brise, fredag 

en anelse overskyet, dog opholdsvejr, mens weekenden har budt på solskin og 10 grader c.  

Af Deres udsendte arktiske reporter - Marie Arndal 

 


