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tekst Jakob Vemmelund AnmeLdeLse. En god bog bliver altid bedre af at kende lidt 
til forfatteren. Det er også tilfældet med ’Oplevelser i ukendt 
land - I Knud Rasmussens spor’. Anmelderen kender faktisk 
både forfatteren og har mødt hans makker Jesper. Førstnævn-
te, da han strandede nogle dage under sin vinterkajak-ekspe-
dition rundt om Danmark sidste vinter, og sidstnævnte under 
adventurerace i starten af årtiet. Der er ingen tvivl om, at de 
begge er mænd af en helt særlig støbning, og det er rigtig 
interessant at få indblik i, hvordan de takler de udfordringer, 
de møder, og hvad de tænker, når det ikke går som planlagt.

den arktiske vildmark kræver visdom 
Den episke ekspedition, som Erik fortæller historien om, 
forstås bedst, hvis man først tænker på de ekspeditions-
mænd, der har kæmpet sig gennem det samme landskab 

fra 1860 op til starten af 1900 tallet. Flere af de mænd 
vendte aldrig hjem, og nogen er aldrig fundet siden. At begå 
sig i den arktiske vildmark kræver en klogskab, der kun 
kan stå på skuldrene af skæbnerne af de gamle ekspediti-
onsmænd. De fortæller deres helt eget eventyr, som man 
stadig mærker pulsen af i Eriks beretninger.

med begge ben på jorden
Følelsen af at stå et sted ingen før har sat fod og kigge ind 
i et landskab, som kun historiske grønlandshelte har set 
på før - er storslået, og bogen er skrevet, så man langsomt 
kommer ind under huden på det eventyr - helt uden armfag-
ter og selvforherligelse.

900 kilometer mere
Titlen skulle måske have været ’Fra Thule til Thule’. Det var 
nemlig den oprindelige plan at tage denne rute op og rundt 
om Pearyland og retur - sådan blev forløbet imidlertid ikke. 
Inden de kom af sted var livsnerven af udlagte depoter på 
indlandsisen åbnet og spist af andre. De blev tvunget til 
at lægge en ny rute for at få planen til at hænge sammen. 
Det betød, at de måtte slæbe endnu mere proviant og 
tilbagelægge en strækning, der var 900 kilometer længere 
end den planlagte - et faktum som de tager med knusende 
ro, og det siger noget om den mentale indstilling, der er 
nødvendig for at klare en ekspedition af det format.

overlevelse frem for succes
Turen tilbagelægges med kite, ski og pulk fra Søndre 
Strømford mod Grønslands Nordlige kyst. På et tidspunkt 
bliver Jesper syg, og makkerparret tvinges da til at tænke 
på overlevelse frem for succes. Heldigvis er det en disciplin, 
de tilsammen mestrer godt, for de har vigtige erfaringer 
fra fælles tjeneste i Siriuspatruljen med sig. Sammen med 
Eriks senere erfaringer fra Jægerkorpset er det med til at 
hjælpe dem i situationen. 

Resten af historien må du selv investere i bogen for at læse!
Vi giver den fire ud af seks mulige stjerner og venter 

spændt på næste bog, om Eriks kajaksejlads rundt om 
Danmark midt under isvinteren 2009-10. 

Læs i øvrigt Erik B. Jørgensens Blog: www.komud.dk for 
mere information om hans nyeste ekspeditionsprojekter.


