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HVEM: Erik B. Jørgensen 
og Anne Marie Dahler
HVAD: Foredrag om at 
krydse indlandsisen til 
fods
HVOR: Café Stiften på Ba-
negårdspladsen
HVORNÅR: Mandag aften 
fra 19-21.

Odense: Han har gået over 
indlandsisen masser af gange.  
Sejlet både Danmark og hele 
Skandinavien rundt i havka-
jak, været jægersoldat i Irak 
og Afghanistan og patruljeret 
som medlem af Sirius-patrul-
jen i Grønland for det danske 
forsvar.

Alligevel mener eventyrer 
og eventyrlig rejseguide Erik 
B. Jørgensen ikke at man be-
høver at gå til ekstremer for at 
opleve eventyret.

- Som jeg siger, så venter 
eventyret i din egen baghave. 
Tag cyklen og kør en tur. Bare 
gør noget, lød opfordringen 

til den stuvende fulde sal af 
Café Stiften-gængere, der i 
aftes afgav så meget varme, 
at man kunne have smeltet 
et stort stykke indlandsis på 
de to timer, som Erik B. Jør-
gensen og lektor Anne Marie 
Dahler fra University College 
Lillebælt brugte på at fortæl-
le, hvordan de i en gruppe på 
10 krydsede den grønlandske 
indlandsis i april og maj.

Et eventyr, der selv for en 
garvet indlandsisfarer som 
Erik B. Jørgensen (han har 
krydset isen syv gange, red.) 
ikke altid lod sig beskrive med 
ord. Selv billederne tilsat mu-
sik kunne næste ikke beskrive 
den natur, som holdet med 
Anne Marie Dahler var ude i.

Prisen kan stige
Et hold der hver især havde 
kastet næsten 100.000 opspa-
rede kroner efter et eventyr, 
hvor der nok planlægges med 
både livrem og seler, men 
hvor det er naturen, der be-
stemmer, og hvor prisen i sid-

Kom ud
og mærk 
verden

 ■Man behøver ikke gå tværs over den 
grønlandske indlandsis for at finde eventyret. 
Det kan ligge i baghavenMen i den snehvide 
isørken venter der et helt specielt

 ■  Journalist Helle Kryger var vært på aftenens cafe. Hun har 
både skrevet om Anne Marie Dahlers træning i Dalum op til tu-
ren og løbende om turen over isen.

 ■  I den indlagte pause kunne man kigge nærmere på de pulke og det udstyr, som Anne Marie Dahler og de andre gik med. En me-
get stor del var mad, fordi hver deltager indtog  5000-6000 kalorier hver dag for at klare turen.

ste ende både kan stige til en 
bankgæld på 200.000 kroner, 
hvis man giver op og skal eva-
kueres, eller i sidste ende den 
ultimative pris - ens liv.

For Erik B. Jørgensen er 
jagten på eventyret blevet 
en bacille i blodet, som hans 
kone og datter har lært at leve 
med.

- Det handler om glæde. 
Det her giver mig glæde, og 
når jeg får det, så kan jeg også 
være noget mere for dem, 
som han forklarede.

For Anne Marie Dahler var 
turen over isen et mål, hun 
havde sat sig, inden hun om 
et halvt års tid runder 50 år.

Hendes tre store børn var 
i forvejen vant til en mor, der 
gik på vinterfjeldvandring og 
bjergbestigning.

Men da avisen gennem en 
række artikler i april og maj 
fulgte ekspeditionen, der be-

vægede sig i samme område, 
hvor blandt andet en britisk 
statsborger frøs ihjel, måtte 
hun til sidst have fat i satellit-
telefonen.

- Jeg følte mig ikke selv i 
fare på noget tidspunkt, for i 
Erik havde vi en mand, som 
vi følte kunne klare alt. Uan-
set hvad der skete. Men det 
var vigtigt at få fortalt mine 
børn, at jeg havde det godt, at 
jeg havde det rigtig sjovt, og 
at jeg nok skulle komme sik-
kert hjem igen, som hun for-
klarede.

Og trods mødet med en or-
kan, lårdyb sne og masser af 
strabadser % k hun da også ret.

Erik B. Jørgensen % k holdet 
hjem, som han har gjort alle 
de andre gange. I sig selv en 
præstation - knapt halvdelen 
af de mellem 100 og 120 men-
nesker, der hvert år krydser 
indlandsisen, ender med at 

måtte afbryde deres ekspe-
ditioner, fordi de kommer i 
vanskeligheder.

Og skulle læserne have fået 
modet på at prøve, så er der 
en hurtig opskrift. En op-
skrift der dog kræver, at idéen 
langtidshæver i ens hoved og 
hele tiden får næring gennem 
hård træning.

Mod nye eventyr
For det handler om styrke. 
Styrke til at trække 80 kilo 
oppakning, selv om man kun 
vejer 60 kilo. Styrke til at sige, 
når man må have hjælp af de 
andre udmattede deltagere.

Og styrke til at fortsætte 
selv når det gør ondt i et sy-
stem, som Erik har fyldt op 
med masser af erfaring fra sin 
tid i militæret.

Og hvor mange andre for-
mentlig nok ville puste ud 
oven på 35 dage på indlands-

isen og 45 dage i Grønland, 
så venter der nye eventyr for 
dem begge lige om hjørnet. 
Anne Marie Dahler tager 
snart til Malta for at fridykke, 
og Erik B. Jørgensen vender 
snart tilbage til Grønland.

Denne gang når han fra 
den 22. juli til 22. august vil 
sejle havkajak langs Grøn-
lands østkyst. Et eventyr man 
kan følge på hans hjemmesi-
de komud.dk

Så der er vel ikke så meget 
mere at skrive end - god tur til 
begge.

Læs de tidligere artikler fra turen
på www.mitfyn.dk
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Gårsdagens møde var det 88. i rækken 
og det foreløbigt sidste i denne sæson. 
Café Stiften holder pause indtil
september.

[ 
Jeg følte mig ikke selv i fare på noget tidspunkt, for i 
Erik havde vi en mand, som vi følte kunne klare alt.

Anne Marie Dahler

 ■  Til hverdag er Anne Marie Dahler lektor på University College Lillebælt. Og da hun i april og 
maj var ude på sit livs eventyr på Indlandsisen var det i sikker forvisning om, at Erik B. Jørgensen 
i baggrunden nok skulle få alle hjem. Og det gjorde han også.

Der var dage med solskin og 
høj blå himmel. Hvor isen og 
sneen viste al sin storhed og 
pragt. Der var dage med hård 

storm og nul sigtbarhed. Og 
midt i det hele kæmpede 
10 danskere om at nå frem. 
Knap 600 kilometer på ski.

Storslået natur og 
stærke venskaber

 ■Første delmål på turen. Den forladte amerikanske radarsta-
tion DYE 2.   Foto: komud.dk

 ■ I tre dage lå gruppen i snestorm.Konstant skulle teltene gra-
ves fri, og deltagerne fi k ikke meget søvn under teltdugens øre-
døvende susen.  Foto: komud.dk

 ■Anne Marie Dahler og Erik B. Jørgensen.  Foto: komud.dk

 ■Glæde ved morgenbordet på målstregen - den lille østgrøn-
landske by Isortoq. Anne Marie Dahler til højre med en hår-
pragt, der ikke har set vand eller sæbe i en måned og som kræ-
vede store mængder balsam for at blive redt ud.  Foto: komud.dk

Fyens Stiftstidendes trofaste 
abonnenter holder sig ikke 
tilbage, hvad angår eventyr. 
En lille rundspørge blandt 
nogle af dem til aftenens 
Café Stiften viser, at der både 
er pilgrimsvandrere, mara-
tonløbere og en indlandsis-
farer blandt, mens andre ikke 
har behov for at sætte livet på 
spil i et eventyr.

Pilgrimsrute 
og maraton

John Jensen, 
65 år, bosat i 
Odense: - Jeg 
drømte om at 
gennemføre 
et maraton, 
og det har jeg 
også gjort. 

Jeg har ikke et ønske om at 
krydse indlandsisen, som 
dem. Jeg synes, det er alleti-
ders og meget fantastisk, at 
de snupper sådan en tur.

Poul Øster-
gaard, 77 år, 
bosat i Oden-
se: -Jeg har 
selv været på 
Grønland for 
at vandre for 
fi re år siden. 

Det var oppe ved Diskobug-
ten, og det tog 14 dage. Det 
var forfærdeligt oppe på ind-
landsisen, for det var op og 
ned hele tiden.

Anne Marie 
Andersen, 
65 år, bosat 
i Odense: - 
Jeg har al-
drig været 
så eventyr-
lysten. Der er 

da steder, hvor jeg gerne vil 
hen, men ikke for at gennem-
føre noget i stil med det, de 
har gjort. Det er ikke lige mig, 
sådan noget.

Esther Windt, 
66 år, bosat i 
Dyrup: 
- Jeg gør 
mest i løb, 
og kunne 
godt tænke 
mig at gen-

nemføre et halvmaraton på et 
tidspunkt. Jeg cykler også en 
del, så jeg har lidt ambitioner 
omkring det, for eksempel at 
tage til Frankrig og cykle lidt.

Jens Chri-
stian Agger, 
71 år, bosat i 
Næsby: - Jeg 
har en gang 
gået cami-
noen. Det er 
2600 kilome-

ter, og det var helt fantastisk 
og en stor oplevelse. Vi har 
jo alle en oplevelsestrang, og 
det er jo også god motion og 
en fantastisk naturoplevelse.


