Så er vi på banen igen ... Ugebrev nr. 1, 12. juni 2001
Så kom Zackenberg af uransagelige veje endnu engang på benene. Vi har nu prøvet det syv gange, og
man må konstatere, at en kontrolleret opstart af stationen simpelthen ikke lader sig gøre på trods af, at
tingene er planlagt til mindste detalje. Planlægningen af sæsonen starter allerede i september det
foregående år og intensiveres så op til sæsonstart. Der skal købes reservedele til en mængde mystiske
maskiner, der skal laves flyveplaner, der skal laves gæsteplaner, der skal søges indrejsetilladelse til alle
gæster ved Grønlands Hjemmestyre, der skal holdes møder om faglige og administrative forhold osv.,
osv. I starten af maj begynder så den sidste planlægning. Godset sendes afsted (i år ca. 2 tons), der
bliver snakket med Siriuspatruljen næsten dagligt om vejrsituation og sneforholdene, og der bliver bestilt
frisk proviant på Island. Alt var planlagt til mindste detalje lige ind til vores ene logistiker, Henrik
Philipsen, ringede tre dage før afrejse og sagde, at han var blevet syg og først kunne tage afsted om
fjorten dage. Så var gode råd dyre. Efter en hektisk weekend fandt vi frem til en gammel Zackenberg
kending, Charlotte Sigsgaard (som har været assistent på GeoBasis i de sidste to år). Hun var parat til at
pakke tandbørsten, forlade den danske sommer (eller hvad man nu skal kalde det, som vi hører om
præger vejrsituationen i Danmark) og tage en uge til ødemarken for at hjælpe til med opstart af de fem
skurvogne, som vi kalder Forskningsstation Zackenberg.
Pionerholdet bestående af logistiker Aka Lynge, logistiker Charlotte Sigsgaard, BioBasis manager Hans
Meltofte og BioBasis assistent Claus Bang Berthelsen tog afsted fra København den 29. maj. Efter et
døgns forsinkelse på Island pga. dårligt vejr i Nordøst Grønland fortsatte turen videre til Zackenberg,
hvor piloten konstaterede, at der var for meget sne på landingsbanen til en sikker landing. Man fortsatte
derfor til Daneborg (Sirius patruljens base, ca. 25 km fra Zackenberg). Efter en god frokost med de to
eneste folk i Daneborg (resten var ude på lange slæderejser), gik turen videre til Zackenberg på en
hundeslæde trukket af en snescooter med hjælp fra Sirius. Pionerholdet ankom til Zackenberg den 31.
maj først på aftenen og efter et par timer var strømforsyning, vandforsyning og kommunikationslinjer
reetableret.
Nu er vi så syv personer på stationen. Henrik Philipsen kom sig ovenpå sin sygdom hurtigere end
forventet, og han rejste sammen med geografen Bo Elberling, GeoBasis-assistenten Jens Søndergaard og
mig (GeoBasis manager og stationsleder) til Zackenberg den 5. juni, hvorfra Charlotte så returnerede.
Livet går nu sin hektiske gang med arbejde fra 7:30 om morgenen til 23 om aftenen kun afbrudt af
spisepauser.
Her er meget smukt. Terrænet er stort set fuldstændig dækket af sne. I dag har vi for første gang i
denne uge en vejrsituation med skyer. Ellers har solen bare bagt ned fra en skyfri himmel 24 timer i
døgnet siden stationen blev åbnet. Det er helt rart med skyer på himlen, da kombinationen af stærk sol
og sne er meget hård for alt bar hud.
Nok for denne uge. Opstartsfasen ved Zackenberg er præget af stor travlhed og ringe tid til sådan at
sidde og skrive ugebrev, så en længere historie må vente til, at der bliver bedre tid.
/Morten Rasch

