
Eventyret er startet fra Kangerlussuaq
og afsluttes i Thule

THULE til THULE - vores eventyr

17-03-2009

Den 15. marts 2009 starter eventyret, for de to ekspeditionsdeltager, på ekspeditionen ”Thule til Thule”.

Fra Kangerlussuaq går og kiter de 2 deltagere 1700 km over indlandsisen til Vildtland, hvor de går ned i Independence

Fjord. Herfra går turen 2000 km nord om Grønland, forbi bl.a. Kap Morris Jesup, Hall Land, for at slutte i Qaanaaq (Thule)

3-4 måneder senere.

Turens mål er første og fremmeste at opleve og nyde naturen, men undervejs skal de se på polar historie i området, med

særlig vægt på Knud Rasmussens ekspeditioner.

Der har udspillet sig mange ting i disse øde områder, folk har ofret alt for at blive de første til at kortlægge, tage disse

områder i besiddelse. Vi vil se på deres succes, katastrofer, op- og nedture, m.v.

Ekspeditionen skal bl.a. lede efter omkommet ekspeditionsmedlem fra Knud Rasmussens 2. Thule ekspedition på Henrik

Ø.

Ekspeditionen har igennem hele planlægningen samarbejdet tæt med Knud Rasmussens hus og Arktisk institut. Dette har

bidraget med at ekspeditionen har fået unik mulighed for at planlægge ekspeditionen ned til mindste detalje.

Vi vil undervejs og efterfølgende, beskrive vores grej, hvad der virker og hvad der ikke virker, ud fra vores mange

erfaringer fra andre ture, så alle kan lære af vores tur. Alt grej har vi fundet i samarbejde med Friluftslagret / Summit

Shop, Klättermusen og KTC.

Har oven stående interesse kan ekspeditionen følges på hjemmesiden THULE til THULE , samt i en efterfølgende bog, ved

Gyldendal. Undervejs filmes turen til en produktion i samarbejde med Alpha film.

Deltagerne er:
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Jesper Ganc-Petersen

Født 1974

SIRIUS Patruljen 1999-2001

Cand.med. (Læge) 2007-

Ejer af Ekspeditionsfirmaet Nerthus Explore Aps

Indlandsis krydsning 2006 og 2008 for Nerthus Explore

Erik B. Jørgensen

Født 1975

SIRIUS Patruljen 1999-2001

Jægerkorpset 2002-2007 (Sanitetsmand, NK, Patruljefører)

Selvstændig 2008 - www.komud.dk (Foredrag, Erhvervs træning, Guide)

Indlandsis krydsning 2007 og 2008 for Nerthus Explore

Se meget mere om ekspeditionen og os på THULE til THULE

Med Venlig hilsen

Jesper Melin og Erik Jørgensen
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