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Den dag vi afsendte vores sidste brev, kom der flyver til stationen og dermed friske forsyninger af 

proviant og en frisk flok forskere. I alt kom der 5 nye ansigter fordelt på 3 forskere, en logistiker og 

sæsonens første kok, Joakim Larsen. Niels K. Jensen, der har været med os fra starten på denne sæson 

og har ydet en formidabel indsats, er blevet afløst af Kresten, som nu begynder sin tredje sæson på 

Zackenberg. To af de "nye" forskere, Kirsten Christoffersen og Frank Landkildehus, udgør fortroppen af 

den store gruppe, der skal arbejde i Store Sødal og i søerne i Sydkæret samt i Morænebakkerne. 

Desuden ankom Steen B. Pedersen, der bl.a. skal varetage GeoBasis programmet. 

Det er altid spændende, når der kommer nye mennesker til stationen. Hver gruppe eller mellem-fly-

periode har sin sammensætning. Der er de "faste" som jeg selv og Hans Meltofte. Så er der dem, der er 

her i nogle uger, og endelig er der trækfuglene, som lige er inde for at vende og stikker af igen med 

næste fly. Der kan være stor forskel på grupperne og også på, hvor behageligt miljøet på stationen er 

under de forskellige grupper. Lige i øjeblikket er vi en rigtig dejlig flok, der alle har godt humør, også selv 

om der kan være både store og små problemer med arbejdet. 

Vejret, som jo har stor betydning for dagligdagen heroppe, har i mange dage været sløjt. Vi har haft lave 

skyer og tåge. Da næsten alt foregår udendørs, har man skullet tage sig sammen for af gå ud i kulden. 

Men når først man er der, er der noget dragende over vindens biden i ansigtet. 

Vi har brugt tiden til at lave forbindelsen over elven. Da der er meget sne i år, har vi ikke fået den ene af 

forankringsstenene fri endnu og har derfor passeret elven på mange alternative og spændende måder. 

Nogle padler vildt over i den lille gummibåd, andre svømmer i redningsdragter, og andre igen betaler 

færgemændene for en lille tur over de oprørte vande. Nogle synes turen er for spændende, andre at den 

er for våd. Alle er dog enige om, at der er rigtig meget vand i elven. 

/Henrik Lassen 

 


