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Så kom den - Sooooooooolen. Efter 14 dage med overskyet vejr er det en ren fest. Kokken vil lave kage. 

Det slider virkelig på humøret at gå dag ud og dag ind under mørke hængende skyer, i tågevejr med 

meget regn. Tøjet bliver vådt i regnen (og vi er jo ude det meste af tiden), og husene bliver beskidte af 

våde gummistøvler o. lign. Det er råkoldt at komme ud af soveposen om morgenen, og udsigten til 

endnu en dag i et par våde cowboybukser med sjip-sjap lyd i skoene giver ikke stor motivation til at stå 

op. 

Men nu skinner solen på fjelde med kridhvid nysne ned til 500 meter og der er flotte efterårsfarver på 

kantlyngen og kærene under 500 meter. Himlen er knaldblå og havet sort med enkelte lyse striber, hvor 

vinden danner kattepoter. Kigger man godt efter, får man pludselig øje på fjeldene på Clavering som 

spejlinger i vandoverfladen, og så kan man både se ny sne for neden og for oven. Jeg tror, at det er disse 

store kontraster i vejr og humør, som blandt andet gør, at vi Grønlands-tosser år efter år rejser af sted til 

det kolde nortdøstområde frem for at nyde sol og sommer i Danmark. For mig har dagen i dag med sol 

fra skyfri himmel i hvert fald været hele sæsonen værd. 

Det gode vejr kom, som det må fremgå af tidligere ugebreve, oven på en periode med meget dårligt vejr. 

Det dårlige vejr kulminerede i forgårs, hvor det regnede hele dagen. Klokken 11 om formiddagen viste 

den første regn sig i floden, som begyndte at stige. Klokken 15 var det ikke muligt at passere floden, 

klokken 16 blev vores gummibåd oversvømmet og klokken 19 kulminerede vandføringen. I løbet af disse 

timer steg vandstanden i floden med 90 cm. Vi har aldrig oplevet noget lignende heroppe, og sporene af 

tilsvarende hændelser i landskabet vidner om, at sådanne situationer er meget sjældne. Vi fik under stor 

dramatik og spænding bjærget vores gummibåd, og målinger af den kraftige vandføring blev sat i sving. 

Nu to dage efter er floden igen i mere almindeligt leje, men det har stadig ikke været muligt at reetablere 

bådforbindelsen. Det der tidligere lignede et smart koncept til passage af en flod ligger nu spredt langs 

bredderne af floden. Rebet, som vi anvendte til at trække os over med (nylonreb, ca. 5 cm i diameter), 

var flået over af det enorme vandpres fra floden. Stumperne ligger på hver sin side af floden. 

På forskningssiden kører alt stille og roligt på trods af vejret. Vi har p.t. 7 projekter i gang. Det største er 

et belgisk projekt, hvor følgerne af en evt. temperaturstigning i forbindelse med den menneskeskabte 

drivhuseffekt undersøges. Temperaturstigningen skaber belgierne med nogle store varmelamper, som 

hele tiden regulerer temperaturen, således at den er 2,5 grader Celsius højere end omgivelsernes 

temperatur. Det er højteknologi i ødemarken. 

Den 24. august rejser mange af forskerne tilbage til Danmark, Sverige, Belgien Holland, og så bliver det 

igen stille og roligt ved Zackenberg. 

/Morten Rasch 

 


