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Solen drysser sølvglimmer på det dybblå vand under os. Luften er næsten til at skære ud i skiver. Alt står 

næsten stille. Det er 28 grader i skyggen! 

Det er blevet alt for varmt til at klatre. Vi pakker udstyret og går tilbage til vores lille pensionat for at 

slappe af, mens varmen er på sit højeste.  

Efter et relativt køligt bad sætter jeg mig ud på altanen med en bog for at nyde den smukke udsigt over 

middelhavet. 

Det varer ikke længe, inden jeg småblunder i varmen. 

Så ringer telefonen. Jeg kigger forvirret på displayet og tænker: Det var da et underligt langt nummer! 

Sikkert en der har ringet forkert! 

Nå! Jeg tager den alligevel. Det kunne jo være vigtig, nummerets længde taget i betragtning! 

Hallo--- Hallo—Hallo! ------ Skrat, skrat, sus---sus, og så noget ganske uforståeligt hakken, ud af 

højttaleren. Der røg forbindelsen. Skide græker! tænker jeg, nu sov jeg lige så godt. 

Nå, jeg prøver at finde tilbage i min bog igen, en eller anden har alligevel vækket mig. Så nu kan jeg lige 

så godt læse videre. 

Så ringer den igen, samme lange nummer! 

JAAAA, det er Henrik Spanggård! Lidt drilsk! Jeg regner med, det er den samme udlænding! 

Ha--o ------- D er  Mort-------- Ra 

Hvem? 

Mort  --sh, hakker det ud af telefonen. 

Hej! Morten Rash.. Hvordan går det? 

K-n d--- mme til Za----erg d. 1-- ----jju! 

Den hva? Vi har en meget dårlig forbindelse, Morten. 

Den 19-----j! 

Den 19 Juli? 

J—! 

Den 19 juli!  Det er vist ikke noget problem! 

Det betyder bare at jeg skal rejse et par uger før end planlagt. Det er på mange måder en kærkommen 

mulig, da jeg egentlig ikke har planlagt noget sommerferie, inden jeg skal af sted for at være 

logistikassistent på Zackenberg i august. Tro det eller ej!  Zackenberg er min sommerferie! Og det var 

det også sidste år! 

Ly ----go 

Hvor er du, Morten! 

Å Za---be- 

Nå!! Ok!-- Har i sne? 

Ik----s---me    

OK. Ring lige til mig på lørdag, så er hjemme i Danmark igen. Så kan vi lige konfirmere det hele! 

H—j 

Hej og hils Philip! 

Lørdag, i Danmark. 

Så ringer samme lange nummer igen, og denne gang ved jeg, det er Morten Rasch. 

Kan du komme til Zackenberg den 19.? 

Ja! Den 19/7! 



Nej, den 19/6 

Ups. Øh i 6! 

Min kalender er fyldt med alle mulige aftaler. Jeg har lige skiftet job og er involveret i en hel masse 

andet. Det bliver svært, det er jo om 1,5 uge! 

Jeg prøver at finde en flyvning lidt senere. 

OK! 

Hej. 

Hej Morten, hils deroppe! 

Efter et par hurtige møder med Morten, som er en meget travlt optaget mand og lige kommet hjem fra 

Zackenberg, bliver jeg sat ind i løst og fast. 

Den 24/6 sidder jeg så i maskinen til Island og skal tage over efter Philip på Zackenberg. Men som de 

fleste, der har været på Zackenberg, ved, så ankommer man ikke altid lige til aftalt tid. Det bliver til et 

par dage på Island og en enkelt nat på Grand Hotel i Mestersvig. 

Det er lige før, jeg har vænnet mig til tanken om at være turist, før jeg kan sætte fødderne på 

"grusbunken". Nu er der så 4 dage til at overtage stationen i. Det skal nok kunne lade sig gøre. Jeg var 

her jo sidste år og synes selv, at jeg kan huske det meste. 

Philip er en grundig mand, så han mener, at vi lige bør tage den helt fra bunden. Det er nok ikke nogen 

dårlig ide lige at komme det hele igennem en gang til. Der er alligevel en del, der skal huskes på i den 

daglige drift af Zackenberg. 

Morgenrunden:  

Starte generator: tjek olie, tjek fuel, tjek køretid, tjek temperatur, tjek filter. Starte maskinen og lade 

den køre lidt. Kobbel strømmen ind.  

Nu vågner Zackenberg af søvnen. 

Ingen strøm, ingen vand, ingen varme, ingen kaffe!! 

Tjekke vand: Se efter om der er nok i dagtanken til at dække dagens behov. Hvis ikke fylde på fra 

hovedtanken. 

Tjekke toiletpumpe og toiletter i hus 10. 

Tjekke elven 

Tjekke oliefyr i hus 9, vand og brand alarm.  

Tjekke brønd ved hus 9 

Og så lave KAFFE!! 

Kl. 8: Tænde for radioen, sende mails, tage imod mails, svare på mails, tage vejr, spise morgenmad og 

drikke kaffe. 

Så starter dagens opgaver: Flytning af værksted, pille shelter ned, hente fuel, stramme elv-overgang, 

drikke kaffe, køre grus, grave huller, hente affald, tage vejr, tømme spand, pumpe vand, spise frokost, 

tage imod fly, sende gamle gæster ud, tage imod nye gæster, veje bagage, drikke kaffe, vaske op, 

snakke i radio, rydde op, drikke kaffe, pakke grej, sejle gummibåd, spise aftensmad, måske se en film og 

en lille hurtig kop kaffe. 

Hen ad midnat er det så ved at være tid til lukkerunden. Husk altid at slukke for kaffemaskinen! 

Nu "sidder" jeg så her i Zackenberg og passer stationen, indtil Philip kommer tilbage. 

Jeg kom sådan lidt ind fra højre, men er nu godt inde i tingene.  



Så jeg glæder mig til at se alle, der kommer herop sommeren over. 

 

Hilsen Henrik Spanggård 

 


