Det søde hundeliv højt mod nord

I Danmarkshavn er kollegerne for tiden beriget med hundehvalpe.
Sommeren er også kommet til Danmarkshavn, TELE-POSTs vejrstation i det
nordøstlige hjørne af Grønland. Her arbejder otte kolleger med blandt andet at sende
vejrballoner op to gange dagligt til glæde for flytrafikken og de internationale
vejrbureauer.
Stationen har seks slædehunde og i starten af juni fik tæven ”Desse” hvalpe.

De fire små hvalpe, der nu har øjne, optager kollegerne en del, fortæller stationsleder
Frederik Poulsen.
- Hundene fylder meget, især når der kommer hvalpe, siger Frederik.

Men selv om stationslederen betegner hundene som kæledyr, er de også nærmest
uundværlige, hvis der skulle komme isbjørne forbi.
- Vi bor jo midt i ”bjørneland”, og hundene er gode til at advare os i forvejen, hvis de
får færten af en isbjørn, oplyser Frederik.
Han er den, der primært tager sig af hundene og kører ture med dem over sneen om
vinteren.

Om sommeren bliver landingsbanen brugt til at motionere hundespandet.
Og der er nødt til at være opsyn med hundene.
- Vi kan ikke tillade os at slippe hundene løs, blandt andet fordi der er mange
edderfugle her, forklarer Frederik.
Han og kollegerne er dybt afhængige af de storslåede naturoplevelser, der
bogstaveligt talt ligger lige uden for døren. Og det nybyggede fuglekikker-hus er
derfor yderst vigtigt:

- Vi bruger meget tid på at fotografere, gå og vandre og køre på snescooter om
vinteren, fortæller Frederik.
Han betegner den afsondrede arbejdsplads i Danmarkshavn med blot otte
medarbejdere som en ”speciel verden”. Men også en verden, hvor der er højt til loftet.
Det er et fristed, vi har frihed, råderum og ingen stress, siger 45-årige Frederik, der
selv kom til vejrstationen for første gang i 1993. Og lige siden er vendt tilbage for at
arbejde som kok, handyman og nu stationsleder.
I april-maj var vejrtjenesteleder Carl Johan Simonÿ i Danmarkshavn på sit årlige
tjenestebesøg. Denne gang var han der dog en måneds tid, og det gav ham blandt
andet muligheden for at deltage i den daglige drift sammen med kollegerne.
Der var også god tid til at få set stationen efter i sømmene og få planlagt de
fremtidige initiativer deroppe. Han betegner stedet som en rigtig god og interessant
arbejdsplads med meget engagerede medarbejdere.
- De ånder og lever for stationen - for jobbet og for stedet og dets historie og for
naturen omkring dem. Kollegerne gør et godt stykke arbejde højt mod nord, siger Carl
Johan.
Læs mere om Danmarkshavn og se de mange flotte fotos:
http://blog.frikke.com/ (Frederik Poulsens blog)
http://www.danmarkshavn.gl/
http://danmarkshavn.com

