
 

Børn følger i Knuds spor 

 
19 elever fra Ølsted Skole får til marts og tre måneder frem en 

unik mulighed for at følge en to-mands ekspedition, der følger 

i Knud Rasmussens fodspor. 
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Ølsted: 5.a fra Ølsted skole har indgået et unikt samarbejde med en to-mands 
ekspedition, der til marts rejser til Grønland for at rejse i Knud Rasmussens 
fodspor. 
Eleverne får mulighed for at have direkte kontakt med de to 
ekspeditionsdeltagere, Erik Bruun Jørgensen og Jesper Melin Ganc-Petersen, 
der ved hjælp af slæder og ski vil tilbagelægge en 3200 kilometer lang 
strækning langs nordkysten af Grønland.  
Kontakten med eleverne i 5.a sker gennem ekspeditionsdeltagernes 
hjemmeside www.thuletilthule.dk, hvor børnene løbende kan stille spørgsmål. 
De to ekspeditionsmedlemmer svarer på spørgsmålene via en 
satellitforbindelse, der gør de tmuligt at kommunikerer direkte, hvorend de måtte 
befinde sig. 
Idéen om at lade børnene i 5.a kommunikere direkte med ekspeditionen er 
udarbejdet i samarbejde med Knud Rasmussens Hus. Og museumsinspektør 
Søren la Cour glæder sig over de muligheder, det unikke samarbejde mellem 
eleverne og ekspeditionsmedlemmerne byder på. 
- Det giver børnene en mulighed for at komme helt tæt på ekspeditionen og få 
en større viden om Grønland, og for vores vedkommende giver det museet ny 
viden og indsigt i det område, hvor Knud Rasmussen gjorde sine første alvorlige erfaringer med de store 
ekspeditioner. 
 
Stor interesse 
I går besøgte den ene ekspeditionsdeltager, tidligere jægersoldat Erik Bruun Jørgensen, 5.a, hvor han holdt 
foredrag om, hvilke strabadser og udfordringer de to deltagere må forberede sig på. Børnene fulgte 
foredraget med stor interesse, og spørgsmålene haglede ned over elitesoldaten, der beredvilligt svarede på 
alt fra, hvor meget tøj de tager med til hvor ofte de vil gå i bad deroppe. 
Ekspeditionen starter 15. marts og er planlagt til at tage cirka tre måneder. Og for Erik Bruun Jørgensen 
giver den nære kontakt med børnene stof til eftertanke. 
- Børnenes tanker og spørgsmål til os vil forhåbentlig give mig ekstra inspiration til en fremtidig bog om 
ekspeditionen, som jeg har planlagt at skrive. Jeg kunne godt tænke mig at videregive vores oplevelser på 
en let forståelig måde, som også børn kan forstå og relatere til, siger han og forklarer, at de løbende vil 
beskrive rejsen og de mange strabadser via en dagbog på deres hjemmeside. 
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Eleverne fra 5.a på Ølsted 
Skole fulgte opmærksomt 
med, da tidligere jægersoldat 
Erik Bruun Jørgensen holdt 
foredrag i klassen om den 
kommende ekspedition til 
Grønland, som eleverne får 
mulighed for at følge direkte 
og stille spørgsmål om via 
satelitforbindelse. Foto: David 
Abildgaard. 
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