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Ugens tilflyttere … 

Efter nogle meget grå og triste dage med regn, regn og atter regn er det igen blevet sol og glade dage i 

Zackenberg. I tirsdags kom der forstærkning til GeoBasis: Maria, som skal overtage efter Julie. Desuden 

kom der to botanikere, Anders og Helge, samt zoologen Heidi, der alle havde en travl uge foran sig. De 

har etableret ITEX-felter, som er et temperaturmanipuleringsforsøg med mini drivhuse på forskellige 

typer vegetation. Heidi skal desuden tage jordprøver og se på mider og springhaler i jorden. Desuden var 

Bent og Jonathan fra ASIAQ også med flyet. De har kalibreret hydro- og klimamaster samt etableret en 

spritny nedbørsmåler. 

Endelig chokolade! 

Ugens arbejde har været meget præget af det dårlige vejr. Stemningen på stationen har også været 

præget af det dårlige vejr pga. frustrationer over, at målinger måtte udsættes, og ikke alt udstyr er 

vandsikret. Fredag klarede vejret endelig op til alles glæde. Dette faldt også sammen med Arina Arctica’s 

ankomst og gods til Zackenberg. Helikopteren har slinget materialer til den nye tilbygning til messen og 

den længe ventede chokolade er endelig ankommet. Hvilket vi allerede har nydt i form af Sælens Sarah 

Bernard kager. Hele slingoperationen har stået på i tre dage, og nu står der en rå mængde kasser i 

sirlige rækker på hele stationsområdet.   

Drama! 

Denne uge bød også på drama og spænding for GeoBasis gruppen. Lørdag morgen var vandstanden 

steget 12 cm i elven, hvilket de snarrådige GeoBasser straks bed mærke i. Denne pludselige 

vandstandsstigning kunne kun betyde, at flommen var på vej. I løbet af et par timer steg elven en meter. 

Det må være de mange dage med regn der har været med til at fremskynde denne årlige event. Det er 

uvist, hvor vandet kommer fra, dvs. hvilken gletschersø det stammer fra. Denne event blev selvfølgelig 

dokumenteret fuldt ud af GeoBasserne, der fulgte elven time for time. Det var nogle spændende 24 

timer, hvor det stod på, og der var ikke noget udstyr, der led overlast. Den hydrometriske station blev 

stående, til glæde for ASIAQ. Dog kunne vandstandsbrættet ikke klare presset og blev offer for flommens 

kræfter. De store mængder vand har også taget sin bid af både elvlejet og deltapynten, som er blevet 

alvorligt amputeret. Flommen har desuden også afskåret os fra vestsiden af elven, da Elv-overgangen 

trænger til en opstamning, inden det er sikkert at bruge den igen. Alt i alt steg elven ca. 1,5 meter mens 

flommen varede. 

Diverse hændelser 

Der har været midlertidig rationering på vandet, da der er forhøjet sedimentindhold i elven pga. 

flommen. Derfor har været forbudt at gå i bad og vaske tøj. Lugten på stationen er ved at være derefter, 

men i det mindste holder det moskusokserne på afstand. Okserne har nærmet stationen den sidste uges 

tid og er begyndt at slå hovederne sammen. Dette er tydeligt tegn på det snarlige efterår, hvor tyrene 

kæmper om de lækre dame-okser. Efteråret ses også i form af de mange vat totter der dukker op i 

landskabet. Det er pilen, der har sat frø. 

Det gode vejr gjorde, at de strandede geologer endelig er kommet af sted på deres ekspedition til 

Albrechtsletten. De har ligget vejrfast i Zackenberg de sidste ti dage og var ved at blive en smule 

rastløse. Aldrig er der blevet knækket så mange hasselnødder til kokken før. En opfølgning på hele 

miseren om metan stationen er, at der er ankommet et halvanden kilometer kabel, som skal føres fra 



generatorhuset og ud til metan stationen i kæret. Følg med i de kommende ugebreve og få svaret på, om 

det kommer til at løse problemet.  

På tirsdag er det store udskiftningsdag. Mange af de faste beboere vender snuden mod syd og siger tak 

for i år. Dette gælder blandt andet Fugleforfølgeren Jannik aka Dr. Hansen, GeoBissen Julie og Lemming 

Lurer Line.  

De bedste hilsner 

/Julie Maria Falk & Maria Rask Pedersen  

 


