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Jeg bliver revet ud af en drøm ved et mægtigt bump. Det blæste forholdsvis kraftigt og var lidt snasket 

vejr i aftes, så susende vind er ikke overraskende. Nå, et bump er vel et bump. Hjernevindingerne lader 

mig dog ikke slippe så let. Pludselig står det klart for mig, hvad der forårsagede bumpet. Antennen til 

satellittelefonen! Mens jeg febrilsk forsøger at åbne soveposen i rekordtempo (det er altid i disse tilfælde 

at lynlåsen sætter sig fast, og man må lave larvetricket) kører billederne af den lille antenne, som uden 

beskyttelse hænger og dingler i den alt for tynde antenneledning.  

Mens jeg forsøger at tage bukser og trøje på samtidig, zoomer tankerne ind på det sted, hvor ledningen 

er ved at blive gnavet over af den skarpe metalkant, som blæsten har flyttet derhen til lejligheden. Efter 

lidt kamp med tøjet åbner jeg døren ... og der ligger den stige, som Niels M. bruger til 

moskusoksetællingerne om aftenen. Er vi sluppet så let? Et lille kig rundt om hjørnet. Der står 

satellitantennen og nærmest griner af mig. Først nu opfatter jeg den temmelig kraftige vind fra nordøst, 

som langsomt fylder mit øre med snefnug. Kuldegysninger. Lysten til lige at snuppe en halv time i posen 

er stor.  

I går tirsdag sent på dagen ankom Morten Rasch med en uges forsinkelse. Han har været på Island siden 

forrige tirsdag på grund af den (årligt tilbagevendende) forsinkelse i godstransporten, som gjorde, at vi 

ikke som forventet kunne få materialerne til starten af stationen med det første fly. At det skulle tage en 

uge skyldes delvis dårligt vejr og delvis nærighed. Vi er så blevet fuldtallige. Hans Meltofte, Morten 

Rasch, Niels Martin Schmidt (BioBasis), Niels K. Jensen og Henrik Lassen.  

Ved ankomsten for en uge siden kørte TwinOtteren fast i sneen under landingen. Under nysgerrig, men 

noget reserveret, observation af tre okser, fik vi den dog hurtigt fri. Der var ingen skader sket på 

hverken materiel eller mennesker. Som sædvanligt, kan man næsten sige, lå der flere snefaner på tværs 

af banen. Vi har skovlet de største væk, og solen har taget resten, så vi nu har ca. 300 meter helt klar 

landingsbane.  

Stationen var rodet og beskidt. Niels og Henrik har derfor brugt den forgangne uge på rengøring og 

oprydning og kan nu begynde at lave nogle mere interessante ting.  

Der er meget sne heroppe. Måske lidt mere end de foregående sæsoner. Specielt elvlejet er meget 

snefyldt, og den hydrometriske station er helt dækket. Morten vil kigge efter den, det bliver vist en større 

eftersøgning. Tøbruddet er ikke slået igennem endnu. Der er ingen af de små elve på Aucella-

skråningerne, der løber, og der er endnu farbart med nogenlunde tørre fødder i kærene mod nordøst. 

Hans og Niels M. har været en tur ved Nansen-blokken på sydøst siden af Zackenberg-fjeldet. Her fandt 

de udover den fremragende udsigt en lille elv, der løb. De var deroppe for at fotografere snedækket i 

dalen.  

 

Fra biologside meldes der om stor aktivitet. Der er nok 50 kjover, og alle de sædvanlige vadefugle er 

også kommet. Desuden er der en hel del gæs i dalen. Vi har hver aften besøg af en rypehan, som sidder 

på tagene og bræger (pip er det i hvert fald ikke). Niels M. har allerede fanget en lemming og givet den 

et ekstra halsbånd i form af en lille sender og en mikrochip. Chippen udsender så et lille signal i 3-5 uger, 



og i den periode er det muligt at pejle dyret vha. en lille avanceret radio, og dermed se, hvordan den 

bevæger sig.  

Den morgenkvikke stige har indtil videre været del i nogle moskusoksetællinger, der viser op mod 30 

individer i dalen. Det er vist meget godt for tidspunktet.  

I de kommende dage skal vi arbejde videre med tingene. Logistikken skal til Daneborg og sondere 

mulighederne for renovering af vejrstationen og lave nogle ting i lidt gammelt jern. Desuden skal vi 

besøge Søren Rysgaard, der allerede er i gang med et projekt om algevækst på undersiden af fjord-isen. 

Lidt senere skal vi ind i Store Sødal med en masse udstyr, som Erik Jeppesen skal bruge i sit projekt i 

søen derinde. De ture og meget mere vil I høre mere om i næste uge. Indtil da: ha' det rigtig godt.  

/Henrik 

 


