
Dagen før byggeboomet ... ugebrev 10, 30. juli 2006 

Søndenvinden suser i skorstenen. Blæsten går frisk over Tyrolerfjordens vande og blafrer med vasketøjet 

på tørresnoren.  En lille sandhvirvel danser gennem den støvede hovedgade. Det er helt normal, varm 

sommersøndag eftermiddag med 8 °C i skyggen, og alt ånder tilsyneladende fred og ro i den lille by.  

Alle, undtagen 'Deres udsendte' og tre logistikere, er ude i felten, for både forskning og miljøovervågning 

kræver sit - hver dag.  I dag er det dagen før byggeboomet bryder løs i Zackenberg. Der skal opføres et 

stor beboelseshus og en bygning med kombineret elværk/garage/værksted. Alt skal efter planen stå 

færdigt om ca. 4 uger. Det eneste, der kan ses lige nu, er en masse fundamentstolper, som i snorlige 

rækker rager 20-30 cm op over jordoverfladen på de kommende byggepladser. Desværre kan man ikke 

se, hvor mange ømme arme og skuldre og nedslidte skovle, der er medgået til at flytte de i alt ca. 

400.000 kg højarktisk sand, grus og jord væk, så træfundamenterne kunne etableres, og derefter tilbage 

i hullerne, så permafrosten igen kan fryse opad og fastholde konstruktionerne i en jernhård isbeton. 

Årets eneste fragtskib ankom forleden til Daneborg. Arina Arctica kan tydeligt ses herfra, selvom der er 

22 km i sigtelinje. I nat sejler hun nordvest på i Young Sund og ankrer op så tæt som muligt ved kysten 

stik syd for Zackenberg. Da vores kyst er meget lavvandet, kommer skibet til at ligge et par km fra land. 

Klokken 07 mandag morgen 31. juli starter 'Operation ZAC' med i alt knap 200 helikopterflyvninger 

mellem skibet og stationen. Hver gang slinger helikopteren op til 400 kg byggematerialer og andet gods 

samt brændstof ind til os i et net hængende under bugen. Det bliver til mange hektiske timer de næste 

par døgn. Tirsdag ankommer fem håndværkere hertil, og så går det løs med at få materialerne til at blive 

til to huse. Vi håber på to rejsegilder om 7-8 dage. 

I eftermiddag lander der et fly med fire folk fra Asiaq (Grønlands Forundersøgelser). De skal lave 

servicetjek på deres store klimastationer og andre måleinstrumenter, de har stående året rundt i 

Zackenbergdalen. Tirsdag kommer endnu et fly, som sætter én forsker af og tager tre med ud. 

Den kommende uge bliver Zackenberg et ualmindeligt fyldt og travlt sted i høj Arktis. Vi glæder os alle til 

at se husene vokse og blive store, så vi kan tage dem i brug, når vi åbner stedet næste år i maj. 

/Henning Thing 

 


