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En billedbog fra 
            Zackenberg
- 1000 km syd for Grønlands nordligste kyststrækning ligger den sidste store arktiske tundra. Et sid-
ste stop før de udstrakte vidder nordover forvandles til arktisk ørken, og hvor det kræver en erfaren 
stedsans for at finde de få grønne fristeder. Zackenberg hedder perlen, hvor sansernes ransel kan 
tankes op og maver fyldes med græs, insekter, bær, æg og kød alt afhængig af, hvem man er.  

Sådan starter Thomas Bjørneboe Berg sin bog 

om egne oplevelser fra 500 dage ved Zackenberg 

Forskningsstation. Zackenberg – en arktisk perle i 

den nordøstgrønlandske nationalpark er en meget 

smuk bog, hvor tekst og billeder i sort/hvid veksler 

med egentlige billedsektioner med helsides farve-

billeder over flere sider og helt uden tekst. 

I bogen fortæller Thomas både om egne, meg-

et personlige naturoplevelser som feltbiolog ved 

Zackenberg og om forskningsaktiviteten ved statio-

nen, og det gør han i et letforståeligt sprog og ved 

formidling af egne små dagligdags episoder fra ture 

i terrænet sammen med navngivne forskere. 

Thomas Bjørneboe Berg tager ikke blot gode 

billeder. Han skriver også i billeder, og han gør 

begge dele meget malerisk og på en skala, som i 

den ene ende omfatter hele bjergmassiver, og i den 

anden ende kun tillader plads til det inderste af en 

fjeldvalmue som hele billedets motiv. 

Zackenberg – en arktisk perle i den nordøstgrøn-

landske nationalpark vidner om en stor kærlighed 

til Grønland og specielt til Zackenberg-området. 

Bogen vil helt sikkert både kunne pirre nysgerrig-  

heden hos dem, som endnu ikke kender Zacken-

berg, og samtidig blive brugt til små nostalgiske 

gensyn blandt de mange, som allerede har været 

der. 

Bogen er den første i en række af planlagte bøger 

om Zackenberg. I maj 2008 udkommer den viden-

skabelige syntese af de første ti års forskning og 
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miljøovervågning ved Zackenberg - en engelskspro-

get bog på 580 sider udgivet på Academic Press i New 

York. Denne videnskabelige bog vil blive ledsaget 

af en mere let tilgængelig artikelserie i Naturens 

Verden samt af en række populærvidenskabelige 

publikationer på dansk og grønlandsk.
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