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De drømte om storslåede naturoplevelser i 
Grønlands kridhvide isørken.

Om livsfarlige snestorme af orkanstyrke, 
stilhed, nordlys og umenneskelige mentale og 
fysiske anstrengelser. De � k det hele. Og lidt 
til.

10 danskere, anført af den fynske tidligere 
jægersoldat og guide Erik B. Jørgensen fra 
Langeskov, kom i denne uge i mål efter 35 da-
ges ekspedition tværs over indlandsisen. En 
strækning, der i luftlinje måler 568 kilome-
ter. Fra punkt 666 øst for Kangerlussuaq på 
vestkysten til den lille bygd Isortoq på østky-
sten.

Adskillige små uheld, sygdomme og ual-

mindelig dårligt vejr forsinkede ekspeditionen 
i fem dage og tærede på brændstof- og mad-
reserverne. Der var ingen udvej. Selv med en 
satellittelefon i hånden. For ingen helikopter 
kan lande i stormvejr. Et gruopvækkende fak-
tum, som � k fatale følger for en naboekspe-
dition. En 30-årig brite omkom, da han ikke 
nåede at grave sig ned i sneen. Det gjorde dan-
skerne, som snart kan vende tilbage til hverda-
gen. Til bryllupper, job, � æskesteg og familie. 
Eventyret endte lykkeligt.

Af Helle Kryger
Fotos: komud.dk
hhyfyens.dk

Isbryderne

 ■ 25. april: Den første 
rigtige grønlandske 
storm rammer med 
vindstød af 10-20 me-
ter i sekundet.

 ■ 1. maj: En mile-
pæl - over det hø-
jeste punkt på ind-
landsisen i 2470 
meters højde.  

 ■ 9. maj: Efter orkan og adskillige dage med whiteout, er det nu 70 cen-
timeter høje snedriver, der forsinker ekspeditionen. Målet om at være 
nede fra indlandsisen 10. maj er for længst droppet. Nu handler det om 
at spare på brændstoff et, nøjes med lunkent vand og leve af havregryn.

 ■ 9. maj: 5,6 kilometer på fem timer slider på mo-
ralen. Der er knap 100 kilometer til mål. Erik B. 
Jørgensen skriver: ”Det er alt for spændende. Det 
er kort sagt noget lort, men vi kæmper alt, hvad 
vi kan de næste dage.Vi VIL klare det.”

 5,6 kilometer på fem timer slider på mo- 5,6 kilometer på fem timer slider på mo-  ■ 11. maj: Guiden Erik B. Jør-
gensen tilkalder hjælp. To fan-
gerhold fra Isortoq kører grup-
pen i møde med forsyninger til 
nedstigningen fra indlandsisen.

 ■ 14. maj: Klokken 6.00 denne tirsdag morgen 
trasker en fl ok levende zombier ind i den lille 
landsby Isortoq på den grønlandske østkyst. 
Sultne og udmattede efter 29 vågne timer og 
68 kilometers uafbrudt vandring ned af ind-
landsisen, over en frossen sø og op og ned ad 
små bjerge. De fi nder ly i beboerhuset, hvor de 
venter på at blive hentet af en helikopter. 

 ■ 10. april: Adskillige klatreture op og ned ad bræfaldet koster fl ere af 
deltagerne nogle knubs. Men det lykkes at transportere halvdelen af 
bagagen op på isen, markere det med en skistav og efterlade det til næ-
ste dag, hvor ekspeditionen starter for alvor. De næste dage handler det 
om at forcere de mange livsfarlige revner i isen. Alle er bundet sammen 
med reb, og der er konstant steigeisen - pigsko - under støvlerne.

 ■Det blev en oplevelsesrig, men meget udmattende 
tur over den grønlandske indlandsis for en lille gruppe 
danskere. De nåede i mål i tirsdags efter 35 døgn på isen
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 ■ 2. maj: Endnu en snestorm rammer. Denne 
gang med en vindstyrke på mellem 15 og over 
orkanstyrke med 30 meter i sekundet fra nord-
vest. Gruppen bygger starten på en snehule 
under et af teltene og gør sig klar til en poten-
tielt livstruende situation. 

 ■ 4. maj: Vejrfast for anden dag i træk. Grup-
pen er fanget i snestormen, der raser med 
vindstyrke 15-25 meter i sekundet fra nord-
vest. Erik ringer til DMI over satellittelefonen 
for at få vejrmeldinger om de kommende dage.

■ Vejrfast for anden dag i træk. Grup-  ■ 5. maj: Det tager halvanden time at grave 
teltene fri for sne, og en stor ulykke viser sig 
under sneen. Seks-syv liter brændstof er løbet 
ud af en dunk, så nu er der kun brændstof til 
seks dage. En livsnødvendighed for at smelte 
vand, varme mad og sørge for varme i teltene.

 ■ 7. maj: Vejret driller igen. Med white out 
det meste af dagen og en sigtbarhed på nul. 
Folkene skiftes til at gå forrest med blikket 
stift rettet på kompasset. En desperat kamp 
mod tiden er gået i gang.

 ■ 12. maj: Målet nærmer sig. Folkene kæmper 
sig igennem sneen og når 18,7 kilometer på 
ni timer og 50 minutter. Vejret er klaret op, og 
efter en måned i hvidt landskab nyder øjnene 
synet af østkystens bjerge i horisonten.

Grafi k: Gert Ejton
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