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Sommeren har for alvor ramt Zackenberg. I løbet af den forgangne uge har vi nærmest haft 

hedebølgeagtige tilstande, og i fredags toppede lufttemperaturen med hele 22,6 grader. Kombineret med 

en let vind har det for alvor sat fut i myggene, der ikke bare plager os på stationen, men også alle andre 

varmblodede dyr i dalen. 

Med varmen er der også kommet endnu mere gang i snesmeltningen, hvilket har resulteret i, at 

Zackenbergelven ikke kan passeres på traditionel vis. Heldigvis har isen på fjorden samtidigt trukket sig 

ud til Basalt ø, så det nu ved højvande er muligt at komme over på den anden side ved hjælp af en 

gummibåd med påhængsmotor. 

Siden sidst har vi måtte sige farvel til Charlotte Sigsgaard fra Geobasis og Gus Shaver fra USA, mens 

Birger Hansen, Stina Rasmussen, Helge Poulsen (alle fra Københavns Universitet), Henning Thing, 

Rasmus Munch og Magnus Anike (alle logistikere fra Dansk Polar Center) og Marinus van Wijk (fra 

Holland) er kommet i stedet. Det betyder, at vi i øjeblikket er 21 personer på stationen, og at der er godt 

gang i forberedelserne til den nye bygning samt arbejdet i felten. 

Niels Martin Schmidt og Martin Christensen er også vendt tilbage fra den årlige transekt-tur ind i Store 

Sødal, der på trods af et udbredt is- og snedække på søer og især nordvendte skråninger forløb 

planmæssigt. Under den næsten 100 km lange tur, hvor de flere gange måtte krydse elve iført 

boksershorts og neoprensko, observerede de blandt andet 100+ moskusokser, 500+ bramgæs, 100+ 

snespurve mm. 

De faste moniteringsprogrammer kører også planmæssigt. Julie Falk fra Geobasis har netop målt 

sæsonens højeste vandstand i Zackenbergelven, mens Ditte Hendrichsen fra Biobasis så småt er begyndt 

på det omfattende moniteringsarbejde med vinterreder fra halsbåndlemming. 

Fra Nette Levermann og Anders Tøttrup på Sandøen har vi modtaget dugfriske nyheder om, at havisen 

omsider er ved at bryde op, og at de forleden så en flok narhvaler på en 20-25 stykker. At havisen 

endelig rører på sig er ikke helt uvæsentligt med tanke på skibet, der den 1. august skal sejle ind i 

fjorden med forsyninger og materialer til den nye bygning, der skal stå færdig, inden sæsonens udgang. 

/Martin Christensen, Biobasis 

 


