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�Hvad der skulle have været 
den ”letteste” del af en 600 
kilometer lang vandretur på 
ski tværs over indlandsisen, 
har vist sig at være en lang og 
strabadserende kamp mod 
naturens luner for de ni even-
tyrere og den fynske guide 
Erik B. Jørgensen, som netop 
nu befinder sig 230 kilometer 
fra målet på den grønlandske 
østkyst.

Den voldsomme snestorm, 
der har holdt gruppen fanget 
i teltene siden fredag, er nu  
løjet af, men under sneen 
gemte sig flere ubehagelige 
overraskelser, fortæller Erik 
B. Jørgensen på sin hjemme-
side Diteventyr.dk:

”Det tog halvanden time 
at grave teltene fri for sne. 
Derefter opdagede vi, at vi 
havde mistet seks-syv liter 
brændstof, som var løbet ud 
af en dunk. Det var alt ekstra 
brændstof, så nu har vi kun 
lige til de næste seks dage. Så 
manglede vi en skistav. Det 
tog 20 minutter ekstra at fin-
de den. Da alt var pakket, og 
vi kunne gå, var klokken 11”, 
fortæller han.

Trængslerne�stopper�ikke
Men her stopper trængslerne 
ikke. Den kraftige vind har 
skåret skagler i sneen, som er 
små forhøjninger, der er flade 
på den ene side og lodrette 
på den anden, og deltagerne 
styrter konstant, når de skal 
forcere forhindringerne. En 
stor fare for lemmerne, især 

når vejret jævnligt skifter over 
i ”whiteout.” Tåge kombine-
ret med snevejr i et snehvidt 
landskab.

En situation, som Erik B. 
Jørgensen beskriver således 
på sin blog: 

”Prøv at forstille dig, at du 
står i et hvidt rum fyldt med 
hvid røg, og du skal løbe på 
et løbebånd. Der er intet at 
forholde sig til eller fokusere 
på. Man føler, at der to meter 
foran én, og til siderne er der 

et stort hul, man vil falde i. Så 
pludselig slår en lille snefane 
skiene ud af kurs, uden man 
opdager det, og så forstår 
man ikke, hvorfor kompasset 
nu peger en anden vej.”

Mange af deltagerne i eks-

peditionen har svært ved at 
holde varmen i den kolde si-
devind, så der må skæres ned 
på de stillesiddende pauser.

Bøvl�med�teltene
Også teltene er der bøvl med. 
Flere lynlåse er gået i styk-
ker og må lukkes med sikker-
hedsnåle, mens en stang er 
knækket.

Det er med andre ord en 
slidt ekspedition, der i løbet 
af den næste uges tid skal nå 
målet cirka 200 kilometer 
mod øst.

Og som guiden fra Fyn 
skriver fra kommandoteltet 
højt mod nord:

”Det bliver natarbejde at 
smelte vand, før vi kan lægge 
os, men sådan vil det være den 
næste uge. Nu skal vi ned”.
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Grønlandsekspedition�
slap�fri�af�snestormen

■■Danskere■på■ind-
landsisen■har■mistet■
vigtigt■brændstof■
under■tre■dages■
stormvejr,■men■de■■
kan■nu■fortsætte■■
de■sidste■230■kilo-
meter■mod■mål

Alle ekspeditioner skal have 
tilladelse og en Search And  
Rescue-forsikring (SAR) for  
at måtte krydse indlandsisen.
De skal på samme tid have stil-
let en bankgaranti til det grøn-
landske selvstyre på en million 
kroner, som kan udløses, hvis de 
vil/skal hentes ud af en årsag, 
som ikke er forsikringsdækket.
I 2013 er der foreløbig givet 20 
tilladelser til såkaldte ”sports-
ekspeditioner” på den grøn-
landske indlandsis. 
Kilde: Departement for Indenrigsan- 
liggender, Natur og Miljø, Grønland

Forsikring betaler 
for evakuering

�Indlandsisen viser tænder, 
netop som 10 danske even-
tyrere - anført af den fynske 
guide Erik B. Jørgensen fra 
Langeskov - er på vej over.

I lørdags mistede en 30-årig 
englænder livet, da han og to 
kammerater blev fanget i en 
af de berygtede Piteraq-stor-

me, som har voldt de danske 
eventyrere problemer.

De tre unge mænd fra Eng-
land nåede ikke i læ i tide. 
Stormen blæste deres telt 
væk, og inden redningstje-
nesten nåede frem, blev de 
så skadet af kulde, at Philip 
Goodve-Docker mistede li-

vet. Hans rejsekammerater 
slap med forfrysninger.

Derudover er en deltager 
på en anden britisk ekspedi-
tion evakueret på grund af 
frostskader, siger Henning 
Siezing fra Nuuk Politi:

- Det er helt ekstremt lige 
nu. De har deres udfordrin-

ger, må man sige. Her i Nuuk 
har vi haft orkanstyrke hele 
natten, siger han.

Mens vi her i Danmark har 
sukket efter varmegrader, har 
Grønland oplevet en usæd-
vanlig mild start på foråret, 
men nu er vinteren pludselig 
vendt tilbage.

30-årig brite frøs ihjel på indlandsisen

■■Der er lang vej hjem over 
den hvide ørken, selv om det 
går ned ad bakke hele vejen. 
Kraftige storme kan slå ned 
med minutters varsel, eneste 
ly er et telt og en sovepose,  
og der er kun brændstof til  
en uge. Foto:■Diteventyr.dk

Kangerlussuaq
(Sdr. Strømfjord)

Isortoq
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GRØNLAND

Atlanter-
havet

10 danskere drog ud 
over indlandsisen 15. april
Her er de nået til.

■■Det tog halvanden time at grave teltene fri efter den lange 
snestorm, som har holdt eventyrerne fanget. Foto:■Diteventyr.dk

Af Helle Kryger
hhy@fyens.dk

Følg■live-bloggen■fra■ekspeditionen■
på■Diteventyr.dk■-■og■læs■om■den■
odenseanske■deltager■Anne■Marie■
Dahlers■overvejelser■før■turen■■
til■Grønland■på■Mitfyn.dk

Det var formentlig liget af en 
50-60-årig mand, der man-
dag blev fundet i forrådnet 
tilstand i skoven bag Psykia-
trisk Center Nordsjælland i 
Hillerød. Der kan være tale 
om en mand fra Nordsjæl-
land. Liget blev i går obdu-
ceret, og der ligger tilsynela-
dende ikke noget kriminelt 
bag ligfundet.

- Der er ikke tegn på, at 
manden har været udsat for 
en forbrydelse, siger vice- 
politikommissær Morten  
Riisager-Pedersen.

Politiet afspærrede straks 
området omkring findestedet 
i et skovbryn bag institutio-
nen, der hører under Region 
Hovedstaden, og politiets 
teknikere gik i gang med at 
undersøge stedet. (ritzau)

Politi:�Ikke��
forbrydelse�
bag�ligfund�

En 39-årig russisk gademusi-
kant er i går ved Retten i Aar-
hus idømt fire års fængsel  
for grov vold, fordi han på  
en p-plads i Aarhus kastede 
benzin på tre landsmænd  
og satte ild til.

Den ene af mændene fik 
anden- og tredjegradsfor-
brændinger og var i livsfare.
Ud over straffen på de fire års 
fængsel udvises manden af 
Danmark permanent, og han 
kan imødese erstatningskrav.

Den forbrændte mand fik 
skader i ansigtet, på halsen, 
på hænderne, på kroppen 
og på benene. Hans skader 
var livstruende, så han måtte 
indlægges. (ritzau)

Gademusikant�
satte�ild�til�
landsmand

Regeringen ønsker alligevel 
ikke at forbyde danskerne at 
ryge mentolcigaretter, som 
EU ellers lægger op til. Det 
erfarer Dr.dk.

- Vi går ikke efter et forbud 
mod mentolcigaretter. Det er 
voksentobak. Derimod er vi 
tilhængere af et forbud mod 
cigaretter, der smager af jord-
bær eller hindbær og som er 
målrettet mod de helt unge, 
siger socialdemokraternes 
sundhedsordfører, Flemming 
Møller Mortensen, til Dr.dk.

Omtrent hver tiende  
cigaret, der ryges i Danmark, 
er en mentolcigaret.

Regeringen��
i�kovending��
om�cigaretter


