
Byggeboom i Zackenberg ... ugebrev 11, 6. august 2006  

Jeg ankom til Zackenberg i tirsdags, sammen med fem håndværkere fra Venslev Hytter og Thorbjørn 

Borgen Lindhardt, der er mykolog. Da vi steg ud af TwinOtteren stak der bare en lang række stolper op 

af jorden to forskellige steder på stationen. Nu, seks dage senere, er vi begyndt at vælge værelser i den 

ene af de to bygninger, det fine nye beboelseshus. Ok – der mangler lidt endnu før vi kan flytte ind, men 

vægge og tag er sat op, og jeg kan vist roligt sige at alle på stationen er imponerede over hastigheden af 

byggeriet.  

Arina Arctica, det årlige forsyningsskib til NØ Grønland, sejlede denne gang langt ind i Young Sund og 

ankrede op ud for Zackenberg. Dette var nødvendigt for at de 148 colli med byggematerialer kunne 

slinges ind med helikopter over kortest mulig afstand. Det tog lidt over tre dage med næsten konstant 

brummen af helikoptermotoren, før alle colli (på nær det med webergrillen, der havnede i Young Sund) 

var på plads. Undervejs tog helikopteren også lige et par ture omkring Domebjerg, hvor tre Asiaq folk 

skulle opsætte en målestation. Dorthe trak dog det korte strå og måtte gå en tur tilbage til stationen og 

hente et par glemte ting. En gåtur på 8-9 timer t/r. 

Jeg selv har fortsat hvor Marie Arndal slap for en uge siden, med CO2-målinger på kantlyng og pil, 

suppleret med registreringer af de forskellige arters dækningsgrad i de forsøgsfelter, hvor jeg søger at 

manipulere lys, temperatur og sæsonlængde. Jeg manipulerer lys og temperatur vha. små telte af hhv. 

sækkelærred og plastic, så det ser ud som to små ”campingpladser” ude på heden. Tidligere på sæsonen 

gravede Marie en masse sne væk for at manipulere med sæsonlængden. 

Endnu er der ikke mange okser omkring os i dalen, men vi kan se en del på den anden side af elven der 

står på spring for at komme over til de nye frodige græsgange på denne side. Det kan ikke vare længe 

før de kommer over, for vandstanden i elven er efterhånden meget lav. For min skyld må okserne dog 

gerne blive væk. Tidligere erfaringer har vist, at visse af dem har en forkærlighed for at gnubbe hornene 

mod små telte af plast eller sækkelærred, og så må jeg på reparationstur.  

Thorbjørn vandrer dalen tynd og hjembringer hver dag nye spændende eksemplarer af svampe. For tiden 

er en flot støvbold udstillet i messen. Det er dog Christian der i aftes fandt den hidtil tungeste svamp der 

er fundet her på stedet, en Arktisk champignon på 395g og 16cm bred. Jannik fandt sent lørdag en unge 

fra det 10. sandløberkuld i år, så også hans mange og lange vandringer har båret frugt.  

Irene er på hårdt arbejde med 22 personer på stationen, men hun klarer det flot og serverer to lækre 

retter for os hver dag. Lørdag aften tog Sirius dog det største slæb med grillet fisk og kød, da der blev 

holdt fest ved den gamle fangststation med næsten hele den samlede befolkning fra NØ Grønland, i alt 

ca. 50 personer. Jeg deltog ikke selv, men det forlyder, at det var en vældig fest.  

Den forløbne uge har desværre også været påvirket af, at der er gået virus i den stedlige computer, 

hvorfor al e-mail kommunikation med omverdenen nu har været afbrudt i en uge. Vi håber dog på 

bedring efter at computeren har været indlagt i Daneborg.  

Dette var sidste nyt fra Zackenberg, hvor den fremskredne sæson får de særeste tilbøjeligheder frem i 

dagens lys. Således har tiden nu afsløret både en sky-fetischist og et hold neoprenister. 



/Susanne M. König  

 


