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Fyens Stiftstidende: 
�Banegårdspladsen
5100 Odense C
Tlf.�omstilling:�66 11 11 11
Receptionen�er�åben:
Mandag�-�torsdag:�8.00 - 16.00
Fredag:�8.00 - 15.00
�Lørdag�-�søndag:�Lukket 

Har�du�ikke�fået�avisen:�
Tlf:�63 15 15 15  
Mandag�-�fredag:�7.00 - 10.00
Ved senere henvendelse kontakt 
kundeservice.
Lørdag�-�søndag:�8.00 - 10.00
�(Odense 8.00 - 10.30)

Kundeservice�vedr.�abonnement�tlf:�63 15 15 15  fax: 62 22 44 21  

Mandag�-�torsdag:�8.00 - 16.00.  Fredag: 8.00 - 15.00

Nyhedsredaktør:
Tlf:�65 45 51 21
Fax:�65 45 52 88 

�Tjek din avislevering under 
Kundeservice på www.fyens.dk
�
Abonnementsrettelser�
�til næste dag skal meddeles 
inden kl. 14.00. Mail:�
kundeservice@fynskemedier.dk

Læsertal:�Hverdag 129.000
Weekend: 155.000
Kilde: Gallup Index DK 1. halvår 2012

Oplag:�Hverdag: 46.014
Weekend: 52.593
Kilde: Dansk Oplagskontrol, 1. halvår 2012

Gul�og�Gratis:�www.guloggratis.dk

Vil�du�købe�en�annonce:�Få prislisten på 
Annonceservice eller se på www.fyens.dk
Tlf:�65 45 53 40  
Mandag�-�torsdag:�8.00 - 16.00 
Fredag:�8.00 - 15.00
Mail:�annoncer@fynskemedier.dkKøb�af�billeder�fra�avisen:

Tlf:�66 11 11 11
Mandag�-�torsdag:�10.00 - 14.00

Dødsannoncer:
Tlf:�65 45 53 40 
Mandag�-�torsdag:�8.00 - 15.45
Fredag:�8.00 - 14.45
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TILLÆG I DAG

Polarekspedition rammer isen

Læs tidligere artikler
på www.mitfyn.dk

De�har�slået�telte�op,�pakket�
telte�ned,�sorteret�proviant�og�
øvet�sikkerhedsregler.�Igen�og�
igen.

Efter� en� uges� forberedel-
ser�i�den�lille�grønlandske�by,�
Kangerlussuaq,�tager�ni�even-
tyrere�og�den�fynske�jægersol-
dat�og�guide�Erik�B.�Jørgensen�
i�disse�dage�de�første�skridt�på�
den�ekspedition,�der�den�næ-
ste� måneds� tid� skal� blive� til�
600�kilometer�vandring�på�ski�
tværs�over�Indlandsisen.

Af�mangel�på�sne�og�kulde,�
er�holdet�rejst�ind�til�isen�tid-
ligere�end�planlagt.�

Hvor� der� sidste� år� var� 37�
minusgrader� og� sneklædte�
landskaber� overalt,� er� det�
denne� gang� sandstorme� og�
plusgrader,� der� dominerer�
Kangerlussuaq:

Det� fortæller� Erik� B.� Jør-
gensen�fra�sin�liveblog�Kom-
ud.dk,�som�opdateres� løben-
de�på�turen:

Ingen sne
-�Der�er�ikke�skyggen�af�sne,��
og�i�solen�og�læ�er�det�en�10-
15� grader.� Så� Danmark� var�
koldere� og� havde� mere� sne,�
da�jeg�tog�af�sted.

Holdet� er� dog� ved� godt�
mod,� og� alle� har� arbejdet�
hårdt�de�sidste�par�dage�for�at�
blive�klar�til�afgang.�Udstyret�
er� blevet� pakket,� provianten�
fordelt� og� sikkerhedsregler�
indøvet.�

Hvis�en�af�deltagerne��-�eller�
guiden�selv�-�skulle�falde�i�en�
gletcherspalte.

-�Det�gik�godt.�Jeg�tror�på,�
jeg�nok�skal�komme�op�igen,�
hvis� det� er� mig,� der� skulle�
være�uheldig�at�falde�ned,�for-
tæller�Erik�B.�Jørgensen.

Lærer at grave sig ned
Deltagerne�har�lært,�hvordan�
man�graver�sig�ned�midt�i�en�
storm,� hvad� man� gør,� hvis�
en�person�bliver�væk,�og�om�
hvordan�man�holder�øje�med�
hinanden.

Vægten�af�deltagernes�pul-
ke� er� fordelt� efter� personlig�
vægt.�Derefter�justeres�ind�ef-
ter�dagsform.

-� Vi� er� lidt� tungere� end�
normalt,�men�vi�har�også�tre�
dags�ekstra�mad�og�brændstof�
med,�fordi�vi�skal�starte�før�og�
træne�ude�ved�isen.�Det�gør,�at�
vi�lægger�ud�med�mellem�80�
og�97�kilo�alt�efter�personlig�
vægt.�Jeg�selv�er�altid�lidt�tun-
gere�i�starten,�lægger�ud�med�
122�kilo,�fortæller�han.

Startvægten�reduceres�med�
et�kilo�pr.�dag,�holdet�er�afsted�
over�isen.

Endelig�er�alle�deltagernes�
fødder�-�forfod�og�hæl�-�blevet�
tapet�ind�i�Tensoplast.�For�at�
beskytte�mod�vabler�de�første�
dage�med�steigeisen�-�pigge�-�
på�støvlerne.

Smeltevand i lejren
I� går� tog� holdet� for� første�
gang�livtag�med�isen.�Halvde-
len�af�grejet�skulle�flyttes�op�
på�isen.�

3,4�kilometer�i�luftlinje.�En�
klatretur� på� fire� en� halv� ti-�
me.�

Men� selv� ved� det� store� is-
massiv� fik� holdet� det� varme�
klima�at�føle.�Da�pulkene�var�
forsvarligt�efterladt�og�sikret,�
og�holdet�nåede�tilbage�til�lej-

ren,� ventede� en� ubehagelig�
overraskelse:

-�Da�vi�stod�nede�ved�telte-
ne�igen,�lå�vores�telt�i�en�lille�
sø�af�vand.�Rigtig�øv.�Isen�er�
smeltet� godt� igen.� Vi� tog� en�
hård�beslutning�og�tømte�tel-
tet�for�det�meste�og�trak�det�
10�meter�frem�for�at�slippe�for�
vandet.�Den�næste�halve�time,�
var�der�kaos�og�ting�over�alt.�
Stille�og�roligt�kom�der�styr�på�
det�igen,�men�aldrig�helt.�Lig-
ner�lort,�lyder�beretningen�fra�
Erik�B.�Jørgensen,�som�allige-
vel�slutter�optimistisk:

-� Aftenen� skal� gå� med� at�
smelte�vand,�hygge�og�spise.�
En�super�træningsdag�på�isen.�

Dejligt�at�få�depot�op�og�prø-
ve�lidt�kræfter�med�isen,�før�vi�
starter�rigtigt�og�begiver�os�af�
sted.

Forventet�ankomst�til�Isor-
toq�på�østkysten:�Den�10.�maj�
2013.

■■Efter■en■uges■sikkerhedsøvelser■i■et■■
forårsvarmt■Grønland■har■10■danske■■
eventyrere■taget■hul■på■600■kilometers■■
vandring■over■Indlandsisen■

 
Af Helle Kryger
hhy@fyens.dk

Her kan du læse programmet 
for turen og få et indtryk af, hvad 
der venter deltagerne:
Dag 1-4: Gruppen mødes i Kan-
gerlussuaq, hvor alt udstyr 
kontrolleres og evt. mistet grej 
efterlyses og fremskaffes. Deref-
ter fire dages trænings-tur med 
fysik-test, ski-lektioner, lejr- 
rutiner og sikkerhedstræning.
 Dag 5-8: Pakning og klargøring.
 Dag 9: Første dag på ekspeditio-
nen. Vi fragtes ind til punkt 666 
med bil. Punktet ligger ved ind-
landsisen, hvor turen starter. Vi 
følger en sikker og velafprøvet 
rute op på isen for at undgå de 
værste sprækker. Denne dag bli-
ver hård, da vi skal vænne os til 
pulken og skiene, samtidig med, 

at det går opad i bræfaldet. For-
sinkelser kan godt forekomme 
på grund af dårligt vejr.
Dag 9-13: Der går nogle dage 
med opstigningen til 1000-1500 
meter.
Dag 13-24: Vi bevæger os videre 
ind over isen og op mod toppen 
af bræen på ca. 2500 m.o.h. Un-
dervejs tilstræber vi at besøge 
den gamle radarstation DYE 2. 
Stigningen er ujævn. Enkelte 
gange flad, andre gange mere 
stejl. Roen begynder at sænke 
sig over gruppen. Den arktiske 
feber har ramt os. Vi når toppen 
af indlandsisen omkring dag 20-
24 alt efter vejret. Nu er det kun 
ned ad bakke.
Dag 24-30: Pulkene bliver lette-

re dag for dag. Dagsmarcherne 
bliver længere, og vi nærmer os 
østkysten. Som de første tegn 
på land rejser nunatakkerne - 
fjeldtoppene - sig i det fjerne, 
og vi får atter følelsen af ikke at 
være alene i verden.
Dag 30-35: Alt efter forholdene 
på isen bliver disse dage enten 
lange eller som en leg. Vi skal 
igennem bræfaldet, som på det 
tidspunkt af året ikke skulle vol-
de os de største problemer, og 
går det sidste stykke ind til byg-
den Isortoq på havisen.
Dag 35-41: Fra Isortoq flyver vi 
til Tasiilaq, Kulsuk og over Is-
land eller Nuuk til Danmark.

Ekspeditionen dag for dag

 ■Den fynske jægersoldat og 
eventyrer Erik B. Jørgensen 
guider den næste måneds tid 
ni danskere over Indlands-
isen. Foto: Diteventyr.dk

 ■Deltagerne har brugt den forløbne uge i Kangerlussuaq på Grønland med de sidste forberedelser, inden ekspeditionen drager 
ud over Indlandsisen. Her er det steigeisen (sko med pigge) som deltagerne lærer om. Foto: Erik B. Jørgensen.


