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Efter en periode med svag vind og sol fra en skyfri himmel, er vejret begyndt at blive ustabilt. Dette
mærkede vi for alvor, da vi på Aucellabjerget i knap 600 meters højde pludselig blev ramt af kraftig tåge.
I løbet af ingen tid lukkede det fuldstændig til, og Niels Martin Schmidt og undertegnede måtte derfor
hurtigt opgive at lede efter endnu en død moskusokse fra i vinters. I stedet måtte vi styrtløbe på
langrendsski ned under tågen og tilbage i sikkerhed på forskningsstationen.
De næste par dage fortsatte tågen ufortrødent med snevejr og temperaturfald til følge. Sneafsmeltningen
var fortsat ringe, og af den grund kunne logistikerne Henrik Philipsen og Christian Dinsen stadig ikke få
etableret en fast vandforsyning. Som følge deraf fik vi heller ikke mulighed for at tage et bad, og vi har i
skrivende stund stadig det første til gode. Det bliver der heldigvis ændret på i aften, da det fra elvlejet
netop er lykkedes at pumpe 17 m3 vand op fra et kæmpestort hul i sneen. Jeg tror, at jeg taler på alles
vegne, når jeg siger, at vi er logistikken dybt taknemmelig, og at vi glæder os til det første bad i 10
dage.
Sammenlignet med sidste år ligger her stadig enorme mængder sne. I følge Mikkel Tamstorf og Charlotte
Sigsgaard fra Geobasis er cirka 85 procent af dalen på nuværende tidspunkt dækket af sne mod cirka
60 procent sidste år. Mange af planterne er endnu ikke begyndt at sætte skud, og vi har således kun
registreret sporadiske blomster fra purpur-stenbræk og arktisk pil. Insekter har vi heller ikke set eller
fanget mange af, og vadefuglene er stadig isoleret til de få kær, hvor der har samlet sig lidt vand.
Polarræve, moskusokser og sæler har vi også registreret i varierende udstrækning. Vi har kun set ganske
få polarræve, selvom gravene rundt omkring tyder på en del aktivitet. Moskusokserne fouragerer endnu
lavt, men er så småt begyndt at samles i større flokke. Antalsmæssigt har vi nogle aftener talt op til
næsten 100 moskusokser, hvilket er forholdsvis højt for årstiden.
Udover det daglige arbejde i logistikken, Geobasis og Biobasis har vi i den sidste tid også været i daglig
kontakt med Slædepatruljen Sirius. De fleste slædehold er netop vendt tilbage fra 4 måneders
afpatruljering i Nordøstgrønland, og det skulle selvfølgelig fejres på behørig vis. I den forbindelse blev vi
alle inviteret ned til den gamle fangststation, Zackenberg, hvor "Gnisterne" fra Daneborg var kommet
med grill og uhyrlige mængder kød til de proteinhungrende slædehold. Det blev til en rigtig hyggelig
aften, hvor der i godt selskab og til lyden af 80-90 slædehundes hyleri blev berettet og fortalt
røverhistorier til langt ud på natten.
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