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På indlandsisen med drage og slæde. 

 

Den tidligere jægersoldat Erik B. Jørgensen har taget 3500 

kilometer i Knud Rasmussens spor over den grønlandske 

indlandsis. Nu forbereder han et halvt års farefuld kajaksejlads 

ene mand hele Skandinavien rundt. Forlaget Gyldendal har 

allerede bestilt en bog om eventyret. 

Af Leif Hansgaard 

 

Erik B. Jørgensen har sin base i et parcelhus i Grønvangen i 

Langeskov. Men har farter ofte rundt på vilde eventyr. Fra april 

må hustruen Kirsten Sørensen og datteren Karen igen undvære 

Erik det næste halve år. Denne gang er det et halvt år i kajak rundt i Skandinavien. Ene mand om 

bord, og hver dag skal der skrives dagbog og holdes kontakt til hjemmet i Langeskov. 

 

Dagbogen er vigtig, for ligesom ved Erik B. Jørgensens store ekspedition på den grønlandske 

indlandsis har Gyldendal bestilt en bog, som gerne skal udgives sidst på året. 

 

Landmandssøn 
Som søn af en landmand lå det lige for, at Erik B. Jørgensen også skulle være landmand. Et par år 

var han beskæftiget i landbruget og var på Næsgaard Landbrugsskole. Efter sin værnepligt i Den 

 

Erik B. Jørgensen fra Langeskov. 
 



kongelige Livgarde kom han endda tilbage til landbruget som driftsleder og medejer af gården 

Alkeshave i Ørbæk.  

 

Men efter en kort tid på traktoren skiftede han spor. "Jeg blev sikker på, at landmand bliver jeg 

aldrig mere", siger Erik, "Med de erfaringer, jeg havde fået i militæret, så jeg snarere mig selv som 

en eventyrer." 

 

Betaget af Grønland 
Erik var i Forsvaret blevet befalingsmand og kom et par år til Sirius-patruljen i Grønland, hvorefter 

han blev jægersoldat med tjeneste i krigszoner i Irak og Afghanistan. 

 

I 2009 gennemførte han sammen med soldaterkammeraten Jesper Ganc-Petersen en Grønlands-

ekspedition på 83 dage, hvor de krydsede indlandsisen og tilbagelagde 3.500 kilometer. Erik 

Jørgensens dagbogsoptegnelser blev siden grundlag for en bog, som Gyldendal udgav i 2010. 

 

I Knud Rasmussens spor 
Erik og Jesper Ganc-Petersen krydsede tværs over indlandsisen med ski og drage. Fra indlandsisen 

rundt om Pearyland og tilbage til Thule fulgte de Grønlands nordlige kyststrækning. De fulgte det 

samme spor som polarforskeren Knud Rasmussen gjorde i 1912 på sin første Thule-ekspedition. 

Hundeslæderne var blevet udskiftet med ski og drage på den lange tur. 

 

"Vi kitede med vore drager", fortæller Erik, "Vi havde hver 200 kilo oppakning på vore pulke, og 

når vi kunne bruge dragerne, kunne vi tilbagelægge op mod 150 kilometer på en dag. Var vinden 

rigtig, gik det strygende. Vi skulle passe på, at vi ikke lettede!" 

 

Erik havde forinden øvet sig i drage-kiting på Alkeshaves marker hjemme i Ørbæk. 

 

"Ved at bruge kites i stedet for slædehunde kan vi undgå forråd til hundene. Det krævede 

selvfølgelig nogen øvelse dels at få vind i dragen og styre den og samtidig holde øje med 

hinanden." 

 

Rejsebureau og foredrag 
Efter Grønlandsrejsen startede Erik B. Jørgensen rejsebureauet "Komud" med speciale i rejser i 

Grønland i samarbejde med grønlandske Kangerlussuaq Trekking Center. 

 

"Jeg har personligt krydset indlandsisen tre gange og har været guide og hjælper på seks 

krydsninger for over 50 personer. I januar har jeg holdt møde med syv interesserede, som vil krydse 

indlandsisen i 2012. Indlandsiskrydsninger er vores speciale. Her er guider ofte gamle venner af 

Sirius-patruljen, der har prøvet lidt af hvert. Vi kan gennemføre ekspeditioner af den rette kvalitet, 

seriøsitet og sikkerhed, som det kræves af mere ekstreme ekspeditioner." 

 

Erik B. Jørgensen tilbyder også foredrag. Han besøger virksomheder og taler om samarbejde og 

engagement. "Vi fortæller, hvad team-ånd går ud på og hjælper med at skabe den i virksomheden. 

Vi laver ture på hjemlig grund, hvor personalet rystes sammen gennem indsigt i hinandens 

kvaliteter og samarbejdets vigtighed." 

 

"Jeg ved ikke, om fynboerne ikke går så meget til møder, men jeg har lagt mærke til, at der kommer 

knap så mange til mine foredrag på Fyn, som når jeg er rundt i Jylland," slutter eventyreren. 


