Fem håndværkere og to huse ... ugebrev 13, 21. august 2006
Da jeg ankom til Zackenberg for cirka en uge siden lignede stationen stort set sig selv, som den har set
ud i de sidste 10 år. Dog var noget meget anderledes. To nye huse var kommet til. Byggeriet var startet
efter skibstid i begyndelsen af august, og nu står der så to huse - et beboelseshus og et elværk med
garage og værksted - i alt 250 m2, svarende til en fordobling af stationens bebyggede areal. Efter dette
syn havde jeg forventet at møde en flok meget udmattede håndværkere, men det var ikke tilfældet. Hvis
blot man starter klokken 6:00 om morgenen og fortsætter til klokken 22:00 om aftenen, så får man
noget fra hånden uden at køre sig selv ned. Nu mangler blot indvendig finish, den sidste tagpap, en
sidste terrasse og så det sidste el og VVS. Tømmerformanden, Rasmus, har lovet saunaen færdig i aften,
og så kan det blive godt med en svedetur til de ømme muskler.
Det har været en uge præget af uventede besøg. Lørdag anløb sejlskibet Dagmar Aaen Zackenberg.
Skibet er på vej mod nord med Danmarkshavn som det ambitiøse mål. Med den nuværende issituation,
er det dog næppe sandsynligt, at de når længere end til Sabine Ø. Søndag fik vi besøg af seniorsergent
Johnny Parnset og orlogskaptajn Finn Jakobsen fra Grønlandskommandoen. De er på inspektionsbesøg i
Daneborg og skulle lige på ekskursion til Zackenberg. Det er altid hyggeligt, når der kommer gæster på
besøg.
Ved sidste fly tyndede det noget ud i mængden af forskere på stationen. Ni forskere fløj ud, og der kom
ikke nye ind. Så nu er der blot svampemanden Thorbjørn tilbage udover personalet på den faste
monitering. Thorbjørn er i kapløb med nattefrosten, som ødelægger svampene, så han har lange
arbejdsdage. Blandt det faste personale i miljøovervågningen fornemmer man en vis mathed, som er helt
forståelig efter tre måneders arbejde uden fridage. Maria fra GeoBasis skal have samlet de sidste
vandprøver ind, og Jannick og Martin fra BioBasis skal have foretaget de sidste oksetællinger.
Jannick og Martin tog en ordentlig tørn i sidste uge med oksetælling o.a., og det gav tid til en fisketur ved
Grønnedal med Hilmar fra Sirius. Det havde været en fantastisk tur med meget fiskeri og bålstegt ørred
med Barolo til. En moskusokse fandt denne banquet så interessant, at den syntes, at den skulle deltage.
Den forlod først selskabet, da der blev skudt varselsskud.
I morgen kommer der igen fly. Thorbjørn skal hjem, og så kommer Henrik Philipsen fra Dansk
Polarcenter og Niels Skov og Olaf Stolborg fra Aage V.
Jensens Fonde ind. Herefter er der kun en uge til at Zackenberg lukker, og så lige to dage ekstra for
logistikken til nedlukning og afleverings-forretning på de nye huse.
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