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Den forløbne uge har budt på flere spændende, og indimellem nervepirrende, højdepunkter! 

Ikke mindst har der været spænding om dette var ugen hvor metan-stationen virkede i mere end et døgn 

ad gangen? Ville luftfugtigheden være lav nok til at Kristine kunne lave sine målinger? Ville 

nederlænderne nå at se mere end én af de reder, de har fulgt længe, klække? Ville Lines søgen efter 

lemmingevinterreder nå helt frem til det psykologisk vigtige punkt for enden af landingsbanen? Ville vi få 

den første smag af fjeldørred? Fik den radiomærkede ræv fra grav 11 at blive genfanget? Få alle svarene 

– og mere – i dette ugebrev! 

Ulovlig indtrængen 

Om søndagen (teknisk set i uge 28) var vi så uheldige at have en misforståelse, der betød at 15 

Siriusfolk og pårørende gik i land midt i gåsebeskyttelsesområdet. Ærgerligt, ikke mindst i lyset af, at vi i 

fredags yderligere opdagede at to canadiere på kajaktur, i ly af tågen torsdag aften, havde slået telt op i 

den østlige del af samme område. 

Der er en lille oplysningopgave at tage fat på dér. Turister og sportsekspeditioner kommer der næppe 

færre af fremover, så vi faste brugere af Zackenberg og Dansk Polarcenter må finde ud af en løsning, så 

vi undgår lignende episoder fremover. De gode folk hos Sirius-patruljen er vel naturlige 

samarbejdspartnere i den sammenhæng. 

Spændende besøg 

Ugen bød også på spændende besøg! 

 

Peter Alsen, Jörg Mutterlose og Sebastian Pauly skulle på geologisk ekspedition til Albrechtsletten, men 

dårligt vejr har gjort, at de er landet her i stedet. Herfra håber de så, at kunne få fløjet deres udstyr ind 

ved en kommende lejlighed, og i mellemtiden besøge lokaliteter, de kan nå herfra. De var ved 

Cardiócerasdal i tre dage, og planlægger nu næste tur til Kuhn-passet. 

Det andet besøg var sådan set ikke heller ikke planlagt. Det var de stakkels canadiere, der uforvarende 

var kommet til at overnatte i gåseområdet. De fortalte om planen for deres fine rejse og fik et par gode 

råd, og ikke mindst misundelige blikke, med på vejen. En spændende rejse, der tager dem forbi 

spændende steder som Loch Fyne, Strindberg Land og Ella Ø, inden rejsens mål, Mestersvig. 

Tredje besøg var reelt set et besøg til Zackenberg Bugt. Her så logistikerne Emil Madsen og Henrik 

"Sælen" Rejnhardt Jensen nemlig to hvalrosser – ikke et helt almindeligt syn så langt inde i fjorden. Ikke 

så almindelig som ved Daneborg, hvor logistikken (Henrik og Henrik) søndag så godt tyve styks, samt et 

stort antal sæler og en enkelt hval. Det er altid vanskeligt at se hvilken hval det er, men efter at have 

konsulteret vor hvalekspert, Line Anker Kyhn, konkluderedes det, at et kunne være en døgling. 

Ugens sidste besøg var to mand fra Sirius, deres kok og to teknikere, der netop have afsluttet deres 

inspektion på Daneborg. En hyggelig aften med Irene Larsens dejlige mad samt volleyballspil i højarktisk 

topklasse! 



Vejrskiftet  

Som dansker er man jo altid glad for at kunne snakke om vejret! Så er man fri for at skulle tage stilling 

til Jagtvej 69, Bjarne Riis' troværdighed og salget af DR's sportsrettigheder. 

Indtil nu har vi haft en lang stabil periode med fint solskinsvejr og meget få skyer. Tåge var kun noget vi 

havde på dage, hvor flyet skulle komme. Men i denne uge kom skiftet, og vi fik virkelig noget at snakke 

om. Skyerne rykkede ind over dalen, og der har været otte ottendedele skydække flere dage. Det 

begyndte at småregne lidt de sidste af ugens dage, så måske er sommeren endeligt ovre. 

Kan man arbejde med tildækket ansigt? 

Spørgsmålet dukkede op efter at gruopvækkende øjenvidneberetninger dokumenterede hvordan 

arbejdere var tvunget til at arbejde med tildækkede ansigter. "Myggenet" lød den officielle forklaring. 

Dele af denne arbejdsstyrke har også serviceopgaver, hvor de er i kontakt med skattebetalende 

medborgere. Det er spørgsmålet, om disse borgere føler sig trykke når de ikke kan se ansigtet på den, 

der skal yde den føromtalte service. Forbindelsen til masseindvandringen af moskusokser i forrige uge er 

endnu uafklaret. Der er dog ingen grund til at tro, der ikke er en forbindelse. De strømmer ind fra 

fremmede dale uden respekt for vor kultur og skikke! 

God sæson 

Ingen mislyde kan dog rykke ved, at vi har haft en god sæson, og intet tyder på, at den resterende del af 

tiden vil forløbe mindre glat for Zackenberg familien! Søster Irenes gode mad og logistikkens hårde 

arbejde ligger en god basis for det arbejde, vi andre skal udføre. 

Og jo, det lykkedes for vore nederlandske søskende Ingrid og Jeroen at opleve flere reder klække. Det er 

– enkelte gange – sket at luftfugtigheden har været lav nok for at søster Kristine kunne måle løs. Søster 

Line fik – hjulpet af broder Torbern – fanget den ræv ved grav 11, der havde båret rundt på et 

radiosenderhalsbånd i flere år. Takket være brødrene fra Sirius-patruljen fik vi to fine fjeldørreder, der 

mandag skal ryges og nydes! Søster Line nåede op til enden af landingsbanen i lemmingerede-feltet og 

metanstationen har kørt halvandet døgn i træk! Broder Lars har styr på samtlige insekt- og planteplots, 

søster Julie kender alle vandprøvestationer uden ad og er så bekendt med brugen af fuel, at det næsten 

er bekymrende, og broder Torbern misser ikke ét methanmolekyle i Rylekærene. Storebroder Henrik 

Spanggård har styr på vand, el og ikke mindst lagringsplads brædder og lister. Så der er stort set kun 

positivt nyt. Nu skal vore søstre og brødre på Dansk Polarcenter bare have købt friske batterier til 

stationens VHF-radioerne, så de hårdt arbejdende logistikbrødre kan yde denne sidste lille luksus for os! 

Out Zackenberg. 

 

/Broder Jannik, BioBasis, Hus 4 og Værelse C, underkøjen 

 


