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�De har vandret 300 kilometer 
på ski tværs over Grønland, 
passeret det højeste punkt på 
indlandsisen i 2470 meters 
højde, rejst sig fra sygdomme 
og skærpet formen dag for 
dag.

Men netop som de 10 dan-
ske eventyrere og den fynske 
guide og jægersoldat Erik B. 
Jørgensen kan glæde sig over 
at være halvvejs og kun en 
nedstigning på 230 kilometer 
fra målet på den grønlandske 
østkyst, har en kraftig sne-
storm sat en stopper for eks-
peditionen.

Fredag morgen blev teltlej-
ren ramt af en af de frygtede 
Piteraq-storme, der direkte 
oversat betyder ”den der 
overfalder en”. Stormene be-
står af faldvinde fra indlands-
isen. Vinde, som i løbet af få 
minutter kan slå ned og opnå 
en middelhastighed på 40 
meter i sekundet og vindstød 
på 70 meter i sekundet - altså 
dobbelt orkanstyrke.

Telte�lægger�sig�ned
Erik B. Jørgensen fortæller 
på sin hjemmeside, som han 
opdaterer over en satellit- 
telefon:

”Mens vi gjorde klar til 
morgenmad, klarede him-
len op, og vi fik det flotteste 
vejr. Men det var super godt, 
vi blev her, for der gik ikke 
længe, før vinden tog virkelig 
meget til. Vi måtte ud og for-
stærke snemurene omkring 
teltene flere gange, ellers væl-
tede de simpelthen. Sigtet 
blev efterhånden dårligere, 
som der kom skyer og sne til. 
Kunne kun lige se det næste 
telt 15 meter væk. Vinden var 
nu over orkanstyrke - cirka 30 
meter i sekundet. Teltet lagde 
sig ned en gang imellem, når 
der kom et skævt vindpust, 
som snemuren ikke tog”, for-
tæller han.

Den rutinerede grønlands-
farer, som tidligere har mistet 
et telt i en snestorm, beslut-
ter at grave en snehule under 
et af teltene. Her kan alle 10 
mænd og kvinder i værste fald 
søge ly.

Lørdag fortæller han vide-
re om situationen:

”Der er ingen tvivl om, at 
alle har fået styret deres drøm 
om at opleve snestorm og 
ekstremt vejr. Vi ved alle, at 
hver dag, der går her, skal ind-
hentes på det sidste stykke. 
De sidste omkring 230 kilo-

meter, skal vi gerne klare på 
syv dage. Det kommer til at 
gøre ondt”.

Dagene går med at holde 
teltene fri for sne. De bliver 
hurtigt begravet i sne. Men 

ellers er ventetiden lang for 
ekspeditionens deltagere. 

Temperaturen ligger på 
omkring minus 15 grader, og 
når stormen suser udenfor, 
kalder de tre soveposer inde  
i varmen, fortæller Erik B. 
Jørgensen.

Utålmodigheden�breder�sig
”Der er blevet læst mange 
bøger og sovet. Kroppen be-
gynder også at reagere. Nu 
kommer den sig ikke mere. 
Nu begynder den bare at 
blive øm af at ligge. De før-

ste halvanden dage var godt 
for kroppen efter fem hårde 
dage. Men på tredjedagen, 
bliver man mere og mere 
dvask. Kroppen begynder at 
brokke sig over at være in- 
aktiv. På min runde først på 
eftermiddagen kunne jeg 
godt høre, at folk har fået 
nok nu. Men alle er fortsat 
ved godt mod. Det er også 
det herlige ved indlandsisen. 
Man kan ikke planlægge  
noget. Naturen bestemmer”.

Ifølge Danmarks Meteoro-
logiske Institut ventes vinden 

at løje af og dreje mod syd, 
så der er gode chancer for, at 
ekspeditionen når i mål som 
planlagt i løbet af næste uge.
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Eventyrere�fanget�i�snestorm
Dag 1-4:� Gruppen mødes i Kan-
gerlussuaq, hvor alt udstyr 
kontrolleres og evt. mistet grej 
efterlyses og fremskaffes. Deref-
ter fire dages træningstur med 
fysiktest, skilektioner, lejrrutiner 
og sikkerhedstræning.
Dag 5-8:� Pakning og klargøring.
Dag 9:� Alle fragtes ind til punkt 
666, hvor turen starter. Vi følger 
en velafprøvet rute for at undgå 
de værste sprækker. Denne dag 
bliver hård, da vi skal vænne os 
til pulken og skiene, samtidig 
med, at det går opad i bræfaldet.
Dag 9-13:� Går med opstigning 
til 1000-1500 meter.

 ➤Dag 13-24:� Vi bevæger os 
videre ind over isen og op mod 
toppen af bræen cirka 2500 
m.o.h. Undervejs tilstræber vi  
at besøge den gamle radarsta-
tion DYE 2. Stigningen er ujævn. 
Enkelte gange flad, andre gange 
stejl. Roen begynder at sænke 
sig over gruppen. Den arktiske  
feber har ramt os. Vi når toppen 
 af indlandsisen omkring dag 
20-24 alt efter vejret. Nu er  
det kun ned ad bakke.
Dag 24-30:� Pulkene bliver lette-
re dag for dag. Dagsmarcherne 
bliver længere, og vi nærmer os 
østkysten. Som de første tegn 
på land rejser nunatakkerne - 
fjeldtoppene - sig i det fjerne, 
og vi får atter følelsen af ikke at 
være alene i verden.
Dag 30-35:� Alt efter forholdene 
på isen bliver disse dage enten 
lange eller som en leg. Vi skal 
igennem bræfaldet, som på det 
tidspunkt af året ikke skulle  
volde os de største problemer, 
og går det sidste stykke ind til 
bygden Isortoq på havisen.
Dag 35-41:� Fra Isortoq flyver vi 
til Tasiilaq, Kulsuk og over Is-
land eller Nuuk til Danmark.

Turen dag for dag■■Grønlandsekspe-
dition■strandet■midt■
på■indlandsisen■i■en■
kraftig■polarstorm

Du kan følge med i turen via 
ekspeditionens opdateringer  
på hjemmesiden: Diteventyr.dk
Her vil Erik B. Jørgensen dagligt 
skrive om, hvor-
dan det går 
deltagerne, 
om ekspedi-
tionen skrider 
fremad, og  
om de for-
hindringer, gruppen støder på.
Du kan også� møde Erik B. Jør-
gensen og den odenseanske 
deltager Anne Marie Dahler  
i Café Stiften. Det er den 3. juni 
klokken 19-21, hvor de vil vise 
billeder og fortælle.
Arrangementet er forbeholdt 
fuldt betalende abonnenter  
på Fyens Stiftstidende og fore-
går i mediehuset i Odense.

Følg med over isen 
og mød deltagerne

■■De frygtede Piteraq-storme rammer pludseligt. Deltagerne 
må grave telte fri og bygge beskyttende snemure. Foto:■Komud.dk

■■Ventetiden i teltene går med at læse bøger, sove og lade tan-
kerne rejse gennem de sidste tre ugers strabadser, til familien 
derhjemme og de prøvelser, der venter forude. Foto:■Komud.dk

[�Der�er�ingen�
tvivl�om,�at�
alle�har�fået�
styret�deres�

drøm�om�at�opleve�sne-
storm�og�ekstremt�vejr.
Erik B. Jørgensen, eventyrer

Læs■om■Erik■B.■Jørgensens■mange■
forberedelser■og■sikkerhedsforan-
staltninger■til■turen■på■Mitfyn.dk
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Atlanter-
havet

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

■■10 danskere - blandt 
dem Anne Marie Dahler 
fra Odense - er med på 
ekspeditionen til Grøn-

land.■Kort:■Gert■Ejton


