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Jesper Melin Ganc-Petersen og Erik Bruun Jørgensen på vej fra Thule til Independence Fjord. Foto: Fra Thule til Thule 

[Større billede]  

 

- Kulden er stadig den samme 

 
Udstyret er noget anderledes. Men det er stadig lige så koldt og barskt og øde, lyder 

det fra Industrimuseet Frederiks Værk, som har en faglig interesse i ekspeditionen 

Thule til Thule, og derfor er blandt ekspeditionens samarbejdspartnere. 
 
Lagt på nettet: 24. April 2009 16:33 
 
Hundested/Frederiksværk/Thule: - Vi stod op klokken 04.30 for at benytte den sparsomme vind, som stille og 
roligt tog i teltet. Vi kom fint afsted, men vinklen på vinden er ikke lige med os. Vi har kæmpet hele dagen 
med at holde tilpas nok mod vest, så vi kan ramme Vildt land som snart vil ligge som små klatter for os i det 
fjerne.  
Sådan skriver læge Jesper Melin Ganc-Petersen og tidligere jægersoldat Erik Bruun Jørgensen i deres 
ekspeditionsdagbog. De to er på vej fra Nuuk og tværs over indlandsisen og nærmer sig så småt 
Independece Fjord i det nordøstelige Grønland. Herfra fortsætter de langs kysten til Thule. I sporet på Knud 
Rasmussen og hans folk. 90 dage forventes ekspeditionen at vare. 
 
Barsk og øde 
En af ekspeditionens samarbejdspartnere er Industrimuseet Frederiks Værk. Med Knud Rasmussens Hus 
under sin paraply har museet en faglig interesse i ekspeditionen, og dertil kommer de formidlingsmæssige 
perspektiver, der ligger i samarbejdet med de to eventyrere.  
- Vi har en interesse i moderne øjenvidneberetninger fra de steder, Knud Rasmussen passerede. Med 
undtagelse af området omkring Thule er der jo tale om totalt ubeboede egne, hvor man ikke bare lige sådan 
kommer forbi, siger han og indrømmer, at de to eventyrere har noget anderledes betingelser, end Knud 
Rasmussen og hans folk havde for snart 100 år siden.  
- De kommer frem på ski, trukket af drager, og kan bevæge sig op til 160 kilometer på en dag. Tøjet vejer 
mindre end dengang, de har moderne gps-udstyr, maden er frysetørret, og kortene er tegnet; det sørgede 
Knud Rasmussen jo for, siger han og tilføjer:  
- Men kulden er den samme som dengang. Og det er stadig lige så barskt og øde som dengang. 
 
Nærværende 
Hvad angår det formidlingsmæssige har Industrimuseet Frederiks Værk som tidligere omtalt i Frederiksborg 
Amts Avis etableret kontakt mellem de to eventyrere og tre skoleklasser i Halsnæs Kommune. Klasserne 
integrerer ekspeditionen i et Grønlandsprojekt og følger ekspeditionen tæt.  
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- De følger med i de to eventyreres dagbog og sender dem jævnligt spørgsmål. Undervejs i projektet skal 
klasserne besøge Knud Rasmussens Hus i Hundested, og så skal de selvfølgelig møde de to eventyrere, 
når de er tilbage i Danmark, siger Søren la Cour. Andre kan også være med. På ekspeditionens hjemmeside 
www.thuletilthule.dk kan alle følge ekspeditionen og læse de to eventyreres dagbog.  
- Det er en meget nærværende form for formidling, siger Søren la Cour. maw 
 
Hvis man gerne vil møde de to eventyrere, kan man allerede nu sætte kryds i kalenderen den 17. november. 
Den dag holder de to foredrag i Gubben fra 19.00 til 20.30. 
 

http://www.thuletilthule.dk/

