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Tidl. jægersoldat Erik B. Jørgensen har skrevet en bog om sine arktiske oplevelser. Foto: Mik 
Eskestad 
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Fremragende formidling af den gamle Sirius-patruljemand, Erik B. Jørgensen.  
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Gyldendal  

Er udkommet  

Den 35-årige Erik B. Jørgensen er indehaver af mange titler: Landmand, eventyrer, foredragsholder 
og rejsearrangør. Han er tidligere medlem af Sirius-patruljen og Jægerkorpset, og ikke mindst hans 
arktiske oplevelser, der er genstand for den aktuelle bog, har kastet stof af sig. 
 
Sammen med kammeraten og lægen Jesper Ganc-Petersen gik han i 2009 i fodsporene på Knud 
Rasmussens 1. Thule-ekspedition. Eller næsten. Strækningen på 3.500 km blev reduceret til 2.700 
km, fordi projektet ikke nåede sin fulde virkeliggørelse på grund af sygdom i slutningen af togtet. 
 
Trods afbrydelsen kan bogen varmt anbefales, mens vi venter på, at deltagerne får indsamlet penge 
til at gennemføre resten af ruten. Undsætningen ved hjælp af fly og helikopter er rapporteret med 
journalistisk intensitet. 
 
Man rykker tæt på hovedpersonerne og den grønlandske virkelighed, hvor naturen suverænt 
bestemmer, indføres i de omhyggelige forberedelser og konfronteres - midt i ødet - med de mange 
farer i form af storis, tøbrud, isbjørne, moskusokser, storme og kraftigt snefald. 

De gamle helte  

De to eventyrer havde indgået samarbejdet med Knud Rasmussens Hus i Hundested og to af 
kommunens skoler, hvis elever løbende kunne følge ekspeditionsdeltagerne og stille dem spørgsmål 
samt Arktisk Institut. 
 
Det har resulteret i en fremragende formidling suppleret med en stribe informative faktabokse, der 
guider læseren blandt både personer, begivenheder og svære begreber i det store land med 
omfattende emner.  
 
Den unge generation får et nært forhold til de helte, som ifølge forfatteren er glemt i en tid, da et par 
minutters ekshibitionistisk optræden i tv giver berømmelse. 

Eventyrlyst  

Knud Rasmussen, Peter Freuchen, Lauge Koch, Mylius-Erichsen, Ejnar Mikkelsen og Eigil Knuth - 
flere kunne nævnes - drog på opdagelse med livet som indsats båret af eventyrlyst, nysgerrighed og 
personlig forfængelighed. Og de hjembragte vigtige arkæologiske og etnografiske resultater til 
forskningen. 
 



Erik B. Jørgensen og mange med ham har taget tråden op i mindeekspeditioner med det formål at 
opklare mysterier over forgængernes adfærd og/eller finde nyt materiale, som videnskabsmændene 
kan udnytte i deres puslespil. 
 
Et par af Erik B. Jørgensens forbilleder havde fortjent korrekt stavemåde. Ejner hedder Ejnar 
Mikkelsen, Mylius Eriksens rigtige navn er L. Mylius-Erichsen. 

	  


