
Elven og tågen ... ugebrev 5, 25. juni 2006  
Starten af denne uge drejede sig om elven ... og om tågen. 

Elven har været "i vejen" et stykke tid, og folk, der skulle over på den anden side - vest for 

Zackenbergelven - har måttet tage turen ud på sundets is, uden om deltaerne. Ikke altid den sjoveste tur 

at skulle tage. 

Derfor har logistikken (Aka og Christian) trodset det kolde, strømmende vand for at etablere en 

elvovergang. Tirsdag (20/6) blev den etableret, dog med den detalje, at der dagen efter ville være nogle 

efterjusteringer før den kunne tages i brug for alvor. 

Men det er ikke kun logistikerne, der må ud i det kolde gys. De fleste af os - ingen mere end Charlotte - 

har på et eller andet tidspunkt fået et forfriskende, omend uvelkomment fodbad i skistøvlen, på ture 

rundt i området. Charlottes snedybde-transekt er vist mindre underholdende end da skiføret bød på frost! 

Martin knokler på med plantetælling, rævegrave og andet godt. Mandag (19/7) blev det klart, at der var 

hvalpe i rævegrav 3. Undertegnede så fire omkring frokost tid, men for Martin lykkedes det at få lokket 

alle 6 unge ægrøvere ud af hulerne. Lemminger har vi også set (også 19/7), så der er nok at se til for 

patterdyrs-Martin. 

Spidskommen ... gror ikke heroppe, men det forhindrer ikke Irene i at trylle med det vidunderlige 

krydderi, ligesom lam, kylling og andet godt bliver behandlet på bedste vis, til stor fornøjelse for hele 

lejren. 

Marie og de almindelige ryler har det fælles problem, at sneen stadig dækker en stor del af deres 

"arbejdsområde". Førstnævnte graver så i stedet nogle huller i sneen og siger, at det er forskning!? 

Optællingen af fugleterritorier er i år løbet ind i tåge. Netop som området var snefrit nok til, at fuglene 

begyndte at fordele sig i landskabet, blev vejret ustadigt. På 5 dage er det lykkedes at gennemføre 2 af 

de 7 ruter, der skal gennemgås. Flere forsøg har, måtte stoppes pga. dårligt vejr - især tåge. 

Eksempelvis tirsdag, hvor der tidlig morgen var tåget, men omkring kl. 8 var det næsten helt skyfrit, 

men kl. 10 kom tågen rullende ind over stationen, og resten af dagen lå stationen indhyllet i tåge. Ved 

ugens udgang er optællingen dog meget nær afsluttet. 

Men der sker en del på fuglefronten alligevel. Der er fundet en lille kjove-rede, i et område, hvor der 

sidste år tilsyneladende ikke fandtes noget par. Der er to forskellige odinshanepar i området, og i går sås 

mindst fire hunner og tre hanner af den nærtbeslægtede thorshane. Derudover, er ryperne tilbage i 

fugleovervågningszonen. Efter flere år uden par inde i de 19,3 km2 store område, er der nu min. 2 

territoriehævdende par. Alle på stationen kender i hvert fald det, ene der holder til på skrænten nedenfor 

messen. De færreste har været på potten, uden at blive akkompagneret af hannens "arier". 

Området omkring hus 5 (stationslederens og radiorummets bygning) er vældigt eftertragtet i år. Ikke kun 

den sædvanlige snespurv udsynger dagligt sin suverænitet over området (fra toppen af radiomasten) - 

næ, i år har en sandløber også set sig varm på den attraktive stykke land (trods den ringe friværdi). De 

to ser ikke umiddelbart ud til at have noget i mod naboskab, så det ligner et forlig med to territorier. 



Planterne pibler frem, og flere af de arter, der har fået kæmpet sig vej ud af sneen, er nu i blomst. Her i 

løbet af ugen er både sne-draba, og jakobsstige blandt andre sprunget ud. 

Aviserne i messen læses stadig grundigt. Også Politiken fra august sidste år får lige et ekstra kig. Sæt 

nu, der var noget nyt. Personligt har jeg læst en artikel om en virksomhedsfusion inden for 

møbelindustrien. Den slags artikler, jeg så sjældent får læst derhjemme. Det er jo dejligt. Men trods alt, 

bliver det meget rart at få fly herop igen i næste uge. Måske er der post - og formentlig et par aviser! 

Out Zackenberg! 

/Jannik Hansen 

PS: Se, ikke ét ord om VM! Imponerende, synes jeg selv. 

 


