
Diary/ugebrev 1: 30. april – 17. maj 
 
Lørdag den 30. april 2011 ankom Jørgen Skafte (logistik), Mikkel Tamstorf (GeoBasis), Maria 
Rask Pedersen (GeoBasis), Herbert M. Njuabe (Ph.D./GeoBasis), Michele Cittero (GlacioBasis) 
og Signe H. Larsen (GlacioBasis) til et smukt solbeskinnet Zackenberg. Dermed er årets sæson 
skudt i gang. For mit eget vedkommende er det min femte sæson heroppe og første gang jeg 
er her så tidligt på året. Det er helt fantastisk at se Zackenberg dalen helt klædt i hvidt og det 
hele ser meget fint og uberørt ud. Jørgen var hurtig til at få generatoren til at køre, så der kom 
strøm og varme på. Vi andre gik i gang med at smelte is efterladt i gryder fra efterårets 
beboere og tage skodder af bygningerne. Om aftenen var vi alle flyttet ind i Hus 9 og fandt os 
godt tilrette. Michele og Signe brugte dagen efter på at gøre deres udstyr til gletsjeren klar, så 
de kunne komme af sted søndag. Det gælder om at udnytte det gode vejr så længe det varer. 
Mikkel, Herbert og jeg fik samlet delene til de to mikrometeorologiske master, så de kunne 
komme op inden den første uge var gået. 
Til stor glæde fik Jørgen allerede kloakken til at fungere efter en uge. Dvs. der var vand i 
hanerne i hus 9 og ikke mindst vi kunne komme i bad. Der er tydelige spor i elvlejet efter en 
flom i starten af marts, som har frosset den almindelige kloak ind i mere en halvanden meter 
is. Jørgen har derfor sat en nødkloak op, bestående af en brandslange. Hver aften ses Jørgen 
gå sin sædvanlige aftentur ned af bakken mod elven - masserende kloakslangen på vejen. 
For Herbert og mig er det første gang på ski rundt i terrænet. For Herbert er det nok en større 
udfordring taget i betragtning af, at han er født og opvokset i Cameroun og aldrig har stået på 
ski før nogensinde. Det viser sig hurtig, at vi begge er naturtalenter til at stå på ski og glider 
nu hurtigt og let rundt i dalen.  
Det er ikke et tykt snelag der ligger i dalen. Der er kun 39 cm under snemasten ude på heden. 
Det er ikke meget i forhold til sidste år. Der er dog strålende solskin fra en skyfri himmel den 
første uges tid og Michele og Signe får klaret alt på gletsjeren på 5 dage. De kørte af sted kl.6 
om morgnen og kom hjem kl.21. Allerede den. 8. maj begyndte der at løbe vand ovenpå 
sneen i elvlejet og vi troede alle at nu går elven. Det er imidlertid noget smeltevand fra Store 
Sødal og som løber mellem to lag is og elven er endnu ikke rigtig gået endnu.  
Efter den første uge oplevede vi, at vinteren kom tilbage for en kort bemærkning. Vinden gik i 
Nord og der sneede kraftigt. Det var hyggeligt, at opleve at sidde indenfor i det lune hus og se 
ud på snefnug der fløj vandret forbi vinduerne.  
Nu håber vi at det gode vejr vender tilbage til på tirsdag den 17. maj, hvor flyveren kommer 
og der er udskiftning i mandskabet.  
 
Mange hilsener på vegne af Zackenberg besætningen de første to uger 
Maria Rask Pedersen  


