
Dagbog Indlandsisen 2008 I 

komplet dagbog for unsupported krydsning af Indlandsisen 2008.  

Indlandsisen  

Følg med på siden læs også JP artikel om vores krydsninger.  

 

 

Fredag d. 9/5 

Glæde 

65 37” 420’ N 38 57” 888’ W 

Distance 31 km. – 1225 højdemeter, ligger nu i 14 meter. 

Føre glat, meget lidt bumpet, godt glid på nysne. 

Vejr: -3 til +15 i solen, vindstille, tæt kuling fra vest i kort tid, 1/8 – 8/8 skyer. 

Sigt: fra almindelig til Whiteout.  

Vores dag var meget opdelt i etaper. Først op klokken 5, og dryppe øjne på vores patient .. .. og sov 

til klokken 7, hvor alle stod op. Dagen var meget blandet .. .. med sol, så blev det meget varmere og 

bedre sigt, hvor vi så bjergene gemt i skyerne. Derefter fulgte 2 timer i Whiteout .. på kompas, for 

til sidst at klare op, så vi kunne se bjerge, isbjerge, søer, fjorde osv. Rigtig flot, altid en speciel 

fornemmelse at så målet efter så mange dage. Vi sluttede af med halvanden time over morænen, 

hvor der ikke var meget sne, men vi fandt en ok vej, der krævede lidt arbejde. Vi sluttede ved en sø 

nær Isortoq, hvor guiden valgte at tjekke istykkelsen, ved at gå igennem den. Alle har nu krydset 

isen, og vi mangler 10 km. Før turen er 100% slut. I morgen skal vi tidligt op og til købmanden. PS. 

Vores patient kan se igen. 

 

 

Dagbog torsdag d. 8/5 

 

Fra whiteout, til blackout 

65 52” 202’ N 38 57” 093’ W 

Distance 17,6 km, - 184 Højdemeter, nu i 1239 

Føre: vindskravlet til let bumpet, godt glid 

Vejr: - 3 grader, let vind fra vest, 8/8 skyer, let sne, tæt på whiteout . 

Hvis man er overtroisk, bliver det nok forstærket af en dag som i dag. I går jokede vi med at 

skravler kunne være værre hvis det var whiteout, hvilket det så var i dag. Så vi lagde ud, uden at 

kunne se noget med … på vejen, heldigvis blev det bedre, lidt glattere overflade, så kom der sne, så 

blev det meget glat. Så deltagerne fik øvet balance, med svært at se, let bumpet, godt glid samt 

venstre-højre kommandoer oveni. Faktisk holdte vi et fint tempo og begyndte den rigtige 

nedstigning. Men en af deltagerne, der har kæmpet sig frem med ondt i knæene i et stykke tid, blev 

sneblind, så vi måtte slå lejr før tid og starte behandlingen plus mørketid. Det blev til en masse gode 

billeder og sjove kommentarer, men ak. Den der er sneblind, det gør av! Værre end svejseøjne, men 

vi håber at behandlingen plus solbriller, kun med et lille kighul, gør at vi kan køre videre i morgen, 

men vi får se.  

 

 

Dagbog onsdag d. 7/5 

 



Sne 

Position 65 55” 901’ N 39 18” 264’ W 

Distance 17,9 km, - 122 højdemeter, ligger nu i 1423 meter  

Føre: Meget vindskavlet, ok glid, så 2 timers dårligt glid 

Vejr: -5 yil 20 grader i solen, skyfrit, sol, brise. 

 

Hver dag ser vi mange fly passere højt over os, på vej mod USA og andre steder. De sidder deroppe 

og kigger ned over denne kæmpe isklods, der er nok ikke mange der tænker over hvor forskelligt is 

og sne kan være, og hvordan forholdene generelt er hernede. Som i dag da vi ligger ud i frost, sneen 

er glat og hård, og glider let. Andre gange når der er ny sne, kan det være som sandpapir, når der er 

hård frost, eller som ren olie når det er varmt. Man kan gå fra det er helt plan, til store bump og 

lodrette kanter på få hundrede meter. Som i dag da vindskavlerne kom igen, med hele deres familie. 

Udover det så var det også varmt, så varmt at flere af deltagerne gik i underbukser, støvler og 

trækseler som en dag ved stranden, dog alt for varmt til at gå i, men vi kom fremad, og regner med 

at være i isortoq lørdag. 

 

 

 

Dagbog tirsdag d. 6/5 

 

Guidens betragtninger 3 

Position  

65 59” 184’ N 39 54” 154’ N 

Distance 30 km, - 242 Meter, ligger nu i 1545 meter. 

Føre: Hård sne mellem fyesne, godt glid, let bumpet, senere blød sne, stadig godt glid og bumpet.  

Vejr: -3 let til frisk vind fra NØ, skyfrit, sol. 

Alt i alt er dette en tur der giver og byder folk meget, man får se sig selv fra sider man ikke ønsker, 

og fra sider man ikke viste fandtes. Men et er sikkert: Det drager den inderste polarhelt/heltinde 

frem i en. Så vær klar derhjemme. Der vender folk hjem med et utal af historier, løgnehistorier, 

skrøner og andet godt. Til sidst en hilsen til min familie, Topper, min kæreste Kirsten, og vores 

kommende datter Karen. PS. Svigermor alt strikketøjet virker perfekt, dog er de tynde uldsokker 

gået helt fra hinanden.  

 

 

Mandag d.5/5 

Guidens betragtninger 2.  

 

66 02” 584’ N 40 33” 054’ W 

Distance 30 km. – 214 højdemeter, nu i 1787 meter 

Føre: Hård sne, let bumpet  

Vejr -3 grader, vekslende skydække, sol, varmt sidst på dagen.  

Den 3. Kamp er den halvdel, alle kører ens, ensformigheden råder, presset på kroppen kan mærkes. 

Man kan lugte målet, hårdt at holde fokus. Den sidste kamp er de sidste km. Ned af isen, en 

forløsning, en vandring i tanker, minder indtryk osv. Mange ting bearbejdes, både positive og 

negative, men glæden overstråler i første omgang alt dette når man er færdig, men dette har vi til 

gode lidt endnu. Generelt er det sjovt at følge ens sindsstemning, man kan gå fra at være helt i bund, 

til helt i top på ingen tid. For eksempel hvis naturen viser sine flotteste sider, eller hvis man tænker 

på et eller andet. Eller se folks kamp mod naturen, kulden eller f.eks. skavler, hvor folk siksakker 



for at prøve at finde en omvej, for til sidst næsten at råbe: naturen skal ikke bestemme hvad vej jeg 

skal gå. For herefter at holde kursen, nærmest uanset hvad der kommer i vejen. 

 

 

Søndag d. 4/5 

Guidens betragtninger 1.  

Position 66 06” 521’ N 41 11” 794’ W 

Distance 28,8 Km. – 165 højde meter, ligger nu i 2001 meter. 

Vejr -5 grader, vindstille, sol, få skyer 

Et eventyr kan være mange ting, i dette tilfælde er det polareventyr med krydsning af indlandsisen i 

Nansens fodspor, næsten, med snuden den forkerte vej. Det her eventyr har … …, med 

forberedelser, grejkøb og træning. Jeg personligt elsker vintereventyr, for her er det endnu mere 

tydeligt end andre steder at naturen bestemmer, med vejr, føre osv. Vi er de små. Men når det er 

sagt, så er det her man ser folk finde kraften frem i sig selv, såvel fysisk som psykisk. Først kom 

starten, det lange seje træk hvor pulken er tung, benene er ikke gået til, alt er nyt, længden af turen 

er uoverskuelig, rutinerne sidder ikke endnu osv. Den anden kamp er vel ved 1/3 og ½ af turen, man 

bliver slidt, den indre kamp begynder, meget er fysisk andet er psykisk. Ugen virker uendelig lang, 

man kører i de samme rutiner … men guiden er ikke tilfreds. Man skal have hjælp, og give hjælp, 

hvilket er svært for mange. 

 

 

Lørdag d. 3/5 

Varmt  

Position 66 10” 977’ N 41 48” 558’ W 

Distance 26,7 Km. – 142 højde meter, nu i 2166 meter. 

Føre: mange vindskavler, hård sne 

Vejr – 3 grader, vindstille, få skyer, sol, MEGET varmt.  

Nu begynder kilometerne at sætte sig i benene efter de mange arbejdsdage. Skavlerne fortsætter, så 

vi bumper lystigt derud af. Vi holder os til de 9,5 timers arbejde, men skavlerne fortsætter så langt 

øjet rækker, og varmen har sat sit præg. Jan, 44 år, Jeg blev ramt af polarfeber for en del år siden( se 

www.polarfeber.dk ) jeg er oppe at nyde turen, over den store isterning i vores nordlige 

rigsfællesskab, det høje … . Det har taget mig et år at træne til turen, efter Nerthus program det 

sidste halve, nu står jeg midt på isterningen og har masser af overskud til at nyde øjeblikkene på 

isen, ved sol op – og nedgange, måne og nordlys i flotte farver. En stor polarhilsen til min familie, 

venner, naboer, hvor nogen sikkert nyder nyt kørekort, mc kørsel, tur i kajak, en cykeltur, eller 

endeligt et … … . Også en stor hilsen til personalet på sygehusene i Nuuk, Gentofte og Maniitsoq, 

lev jeres drømme ud!! Takuss / ses.  

PS. I dag landede en indlandsisfugl på min skulder, bevis følger på hjemmesiden. 

 

Fredag d. 2/5 

Skavler 

66 13” 967’ N 42 23” 530’ W 

Distance 27,3, – 103 højdemeter, ligger nu i 2308 Meter. 

Vejr – 10 grader, let vind, let skydække, Sol, Flot dag.  

I dag var arbejde en hård en, igen 9,5 timers arbejde, lidt kortere km. Grundet det er blevet endnu 

mere skavlet! Det svarer til at man slæber 2 bobslæder med 70 kg. Over en skovvej med 

træstammer på tværs, heldigvis er der lidt glid i sneen stadig, men det tog på kræfterne. Ellers en 

dejlig stille dag, med høj sol og flot vejr. Christian, 50 år. Rundt om intetheden, eller måske lige 



midt igennem. Det er hvidt ligeså langt øjet kan se, og et par hundrede km. Mere. Det er storslået 

flot, rammende koldt og blæsende. Mit hoved er tomt for informationer, bortset fra højre og venstre 

kommandoerne når jeg tramper spor. Her er ingen død i Baghdad, og ingen politikere der har boltret 

sig i kødets lyster. Udover lyder vi selv laver er her stille, dog rusker vinden i vores telte, og suser 

for vores ører. Og fugle pipper under træk forbi. Nu er vi nået til toppen, og har os en fed offpist 

rute ned, med 2500 meters fald i udsigt. Det er eventyr, og ikke det sidste. Næste gang skal der dog 

noget mere farve på. Jeg savner farver, et rødt hus, mørk jord, og grønne skove. Også en stor kærlig 

hilsen til min familie, venner og kollegaer. Husk k… Christian. PS. Kærlig hilsen fra HP til Ilse og 

Silke god … .  

 

 

Torsdag d. 1/5 

Nedstigning  

Position 66 17” 476’ N 42 59” 001’ W 

Distance 28,5 km. – 85 højde Meter. Ligger nu i 2411. 

Vejr. – 2 grader, hård vind fra NordVest, fygesne, vekslende skydække. Nedsat sig, føre glat men 

skavlet.  

 

Så begav vi os ned af, en dejlig fornemmelse, desværre gjorde den kraftige vind, og fygesne 

oplevelsen lidt mindre. Vi havde mange vind skavler, så det var en noget bumpet vej vi havde, men 

alle gik godt i 9, 5 timer. De følgende dage vil nogle af deltagerne sende en 

hilsen/besked/beskrivelse. Poul, 59 år, Halvvejs igennem dette skingret døde landskab har været en 

ekstrem og utrolig oplevelse. 5 små prikker i langsom bevægelse over en flad hvid tallerken med 

uendelighed til alle sider. Dagen består af Km. Mad og søvn, måske ikke noget der lyder 

ophidsende, men det foregår hele tiden på grænsen til det farlige. Uden en guide der har 

gennemtænkt alle mulige nødsituationer, var det umuligt at gennemføre denne tur. En kærlig hilsen 

til Judith, Aske, Ida og Karis Elsker jer og savner jer. Også en varm hilsen til resten af familien, 

venner og kollegaer på VUC i Aalborg. 

 

 

Tirsdag d. 29/4 

 

66 21” 925’ N 44 05” 229’ W 

Distance 26,5 km. 79 Højde meter, nu i 2447 meter. 

 

Vejr. – 8 grader, sol, senere frisk vind fra Nord og sne.  

Dagene går og går, og vi er ved at kende hinanden rigtig godt. Vi har boet i de samme hold, og 

fortsætter således resten af turen, så det er ved at minde om ægteskabelige forhold. Man ved hvem 

der laver hvad, uden de store ord, og man kender de andres rutiner, vaner, svagheder, gode sider 

osv. Man ved også at når en rumsterer lidt rundt, så mangler der nok et eller andet. Eller om 

morgenen når man hører en desperat søgen efter lynlåsen i soveposen, er der en på vej på toilet. Det 

samme gælder når vi går. Under sådanne forhold er det svært at skjule både stærke og svage sider, 

de kommer altid frem når man er træt, eller ... . Men vi har det alle sammen super, og trives, vejret 

er fortsat med os, så hvad kan vi ønske os mere? ☺  

 

 

Mandag d. 28/4 

66 24” 106’ N 44 40” 402’ W 



Distance 24 km. 68 højde meter, ligger i 2368 Meter. 

Vejr – 30 nat, - 20 dag, sne, let vind. 

 

Aftenen bød på kulde omkring – 30 grader, så alt var frossen, og rimen satte sig tungt i inderteltet. 

Så det bliver et regnvejr når brænderne startes. Før afgang hoppede alle rundt, for at komme i gang 

da fingre og fødder var pænt kolde, men de kom hurtigt i gang efter start. Ellers var det en flot, men 

kølig dag. Føret var helt i top. Til aften tog skyerne og vinden over, og det begyndte at sne. Så vi 

gjorde lejren ekstra klar, hvis vinden skulle tage til. Teltene blev sat 100% op, vindmuren bygget, 

og tov sat op imellem teltene, så vi kan finde hinanden, hvis det skal udvikle sig. Ellers har vi 

faktisk set fugle ca. Hver anden dag, snespurve og andre fugle, der pludselig slår ned omkring os, 

eller kvidrer udenfor teltet. De første gange troede man ikke sine egne ører, men jo, den er god nok, 

alle har set fuglene nu. En underlig fornemmelse her 300 km. Fra land.  

 

 

Dagbog 27/4 

Position 66 25” 850’ N 45 12” 714’ W 

Distance 24 km. 95 højdemeter, nu i 2300 meter.  

Vejr – 5 grader, frisk vind fra nord, snefygning, overskyet. 

Dagen på job indebar en kold vind fra nord, lig med lige i ryggen, lig med kolde baller. Så flere tog 

det gamle sirius trick til sig, med at binde en ekstra trøje om maven, så den hænger ned over 

ballerne, og giver lidt læ. Ellers var vi heldige at opleve bisole i dag i 4 timer, det er når solen laver 

…. I iskrystalskyer. Det gør at der er 4 ekstra sole foroven, forneden, til venste- og højre for solen, 

samt ring omkring. Et meget specielt naturfænomen, så dette kostede adskillige billeder. Ellers vil 

nogle af deltagerne måske påstå, at det er blevet lidt hårdere, at vi kører på indtil vi når 24 km. Men 

vi skal nå frem! – i dag tog det 8 timer. Men de kommer til at gå endnu længere; så der kommer 

nogle strandklare drenge hjem.  

 

 

 

Lørdag d. 26/4 

 

Arbejde igen 

 

66 28” 067’ N 45 44” 911’ W 

Distance 24 km. 97 Højde Meter, ligger nu i 2205 m.  

Vejr – 5 grader, fyger og til tider Whiteout. 

Så blev det arbejdsdag igen, efter en dejlig hviledag. Tak for gæstfriheden hos Lou og Mark. Vi 

lagde ud standard 09.50 og arbejdede os derud af, man skule lige finde rytmen igen. Med lidt hvile 

gav det højere tempo i dag, det var lækkert. Føret var rigtig godt, hårdt og glat, så vi kørte fint derud 

af. Desværre fik vi til tider whiteout, dvs. Skyerne går helt ned til isen, eller der kommer tåge, så 

bliver alt hvidt, og man kan ikke se konjunkturerne, om det går op eller ned. Deltagerne må føle sig 

lidt som en hund foran en slæde når de går forrest på kommandoerne højre og venstre hagler ned 

over dem for at de kan holde kursen. Flere ser næsten syner under sådan et føre, når de går foran, så 

det håber vi ikke fortsætter. Ellers er vi ved at have spist dagens slik ration: 200 g. Chokolade 125 

g. Matador mix, 30 g. Rosiner 30 g. Peanuts, 8 kiks. Spis drenge!  

 

 

Dagbog fredag d. 25/4 



Hviledag 

Distance 0 km 

Vejr – 22 grader nat, -5 grader dag, skyfrit, sol, dejlig varmt!  

Endelig hviledag hvor vi skulle sove længe, men der skulle stadig spises og drikkes godt. I dag 

skulle vi rydde op i tasker osv. for sne er kg. Det blev også til en lille tur på ski over til dye 2, den 

gamle US radar, hvor vi gik rundt i den koldekrigs fodspor i 2 timer. Et meget interessant sted. Tak 

for rundvisningen af Jesper. Ellers blev det til et møde angående turen fremover, tid til afslapning, 

læsning, endda tøjvask. Aftenen blev afsluttet med fællesmiddag, med kartofler bearnaisesovs og 

moskusbøffer medbragt, så er vi klar igen. 

 

Torsdag d. 24/4 

Dye 2 

66 29” 843’ N 46 17” 942’ W 

Distance 25,5 km, 161 Højde meter, Nu i 2108 m. 

Vi stod op i en morgen i Dye 2’s navn, da vi allerede så den i går, og her til morgen kunne den 

skimtes imellem teltene 25 km borte, så udsigten hele dagen var dye 2. Helt utroligt at se den vokse, 

dog uden at komme nærmere. Den begyndte dog efter lang tid at komme nærmere, og efter 8,5 

timer var vi fremme, hvor vi slog lejr, ikke langt fra dye 2, og amerikanernes islandingsbane til 

øvelsesbrug. Her slog vi lejr velvidende at i morgen, skal vi udforske den gamle radarstation, og 

holde hviledag. Da vejret har været så godt at vi ingen vejrfaste har haft, er det tid til at hvile 

kroppen og sind før resten af turens strabadser starter. I dag krydsede vi også polarcirklen.  

Dagligdag fortsat  

Når vi går er der efter de første 15 minutter varmeregulering, herefter går vi 30 minutter mere til 

pause. Herefter er resten af dagen 45 minutters gang, 10 minutters pause, hvor vi spiser slik, kiks, 

peanuts, rosiner og drikker varm saft. Vi skiftes til at gå foran 15 minutter, så roterer vi, på den 

måde er det nemmere at følge med i hvornår der er pause, og 15 minutter foran kan sætte sine spor. 

Når man ikke er foran, kan tankerne rigtig flyde rundt, og man kan høre musik hvis man har lyst til 

dette. Sådan arbejder vi os frem til dagens mål. 

 

 

Onsdag d. 23/4 

Flot vejr 

66 35” 609’ N 46 48” 465’ W 

Distance 22 km, 105 Højde meter, nu i 1947 m. 

 

Vejr: - 8 grader, vindstille, sol, flot vejr! 

I dag tog vinden af fra morgenstunden. Igen i dag gk alle på skift oppe foran, alles tanker er på Dye 

2, som nærmer sig, og med den en tiltrængt hviledag. På 29 km afstand kunne vi skimte kuplerne på 

den gamle US raderstation, Dye 2. 25 Km før var tiden gået, så vi slog lejr efter 7,5 timers arbejde , 

og 22 km. 

Dagligdagen fortsat 

Når alle er gået til ro, sænker stilheden sig over lejren, på nær for de arme natpissere der må ud af 

soveposen og ud i kulden, ellers skuler folk sig i soveposerne indtil næste morgen klokken 7, hvor 

vækkeuret ringer, og der skriges godmorgen mellem teltene. Så varmes der vand til havregrød, 

kaffe, the osv. Morgenmaden er havregrød, rosiner og knækbrød. Alt vand varmes op, og der laves 

saft til dagens tur. Ellers luftes soveposer, morgentoilette ordnes bag en lille snemur, men dejlig 

udsigt. Alle får deres grej pakket, rettet sokker og støvler, for til sidst at tage telt ned fylde 

brændeflasker for at begive sig videre ca. 09.30. 



 

 

 

Tirsdag d. 22/4 

 

I front 

Distance 19,1 km. 128 Højde meter 1842. Vejr – 3 grader, let til hård vind, skyet til lidt sol.  

 

Da vi gik i gang i dag, gik vi i ganske kort tid, før det begyndte at blæse, igen! Det gik lynhurtigt til 

at være en hård vind! – Denne gang lige i hovedet. Føret var blødt, og guiden foreslog at alle gik 

foran på skift, på nær guiden, som altid kører som nr. 3, da man så har 2 man til at bruge som 

pejlemærke. Efter 15 minutter foran byttes der ud. Da landskabet i dag var meget ens, var blot 

enkelte minutter forrest nok til at gøre en rundtosset af at forsøge at holde kursen.  

Dagligdag fortsat  

Når teltene er sat, er det Hans Peter der sætter brændere og ligger underlag ud, mens Poul og 

Christian afslutter snemuren osv. Derefter får alle styr på deres ting, hvilket godt kan være en 

opgave, når 3 mand kæmper rundt i et telt. Hvis soveposer eller trøjer er fugtige, bliver de hængt 

udenfor teltene på skiene til lufttørring. Hvis det er helt perfekt får vi kaffe og en powernap(lur) og 

venter på at telt 1 får fedtet sig færdig, og får lavet aftensmad. Efter aftensmaden går vi tilbage til 

teltet til afslapning, læsning, kaffe og sengetid ved 21- tiden, hvis der ellers kan være ro fra telt 1.  

 

Mandag d. 21/4 

Hård vind 

 

Position  

66 xx” 881’ N 47 36” 683’ W 

Distance 15 km. 98 Højde meter, nu i 1714 meter. 

Vejr -5 grader, hård vind fra syd, delvist skyet, kraftig fygning, til tider whiteout. 

En hård dag til, vi udskød afgang en time, da det blæste kraftigt. Men da det hverken blev bedre 

eller værre, kunne vi ligeså godt kaste os ud i det. Selvom vinden er ved at være pænt trættende, så 

vil lavtrykket fortsætte over, og vi finder os i det. Så vi forsvandt ind i vores vante verden, og 

kæmpede os mod vinden. Efter 3 timers gang passerede vi de andres lejr, vi tilpassede vores pause, 

og fik en sludder. Herefter gik vi 3 timer igen, i alt 6 timer, og 15 km blev det.  

 

Dagligdag fortsat 

 

Når teltet er sat op, går vi ind i telt 1(Erik og Jan). Er det jan i kraft af sin maskinmester eksamen 

der blæser og udligger underlag, finder brænder, madkasse og tør sne op, så det er klar til aftenens 

brug. Den første halve time går med at hænge tøj til tørre i toppen af teltet, og ligge alle sine ting 

klar til aftenen, bøger, sovepose, termokander osv. Herefter laves der aftensmad, og de andre kaldes 

over til mad og strategimøde om vores fortsatte færden, og om hvordan det går overordnet for den 

enkelte. Senere når telt 1 er alene igen smeltes vand til morgendagens tur, samt lidt til hyggedrikke 

om aftenen. Der bliver også tid til at læse, skrive dagbog og lave udstrækning før søvnen 

overmander os.  

 

 

Søndag d. 20/4 

 



Telt 

 

Position 66 50” 847’ N 47 55” 250’ W  

Distance 20,2 km 150 Højde meter, Højde 1616 meter. 

 

Vejr – 5 grader, let vind fra syd, let skyet 

 

Endnu en flot dag med hårdt arbejde hvor hver meter frem tæller. Vi gik i 7 timer og nåede 20 km. 

De kommende dage vil vi beskrive vores hverdag noget nærmere, hvordan vi lever og bor. Telthold 

1 består af Erik og Jan. Telthold 2, Poul, Hans Peter og Christian. De telte vi bor i er 6 personers 

telte fra Hellsport, som 3 mand hurtigt får fyldt ud. Hver dag når vi stopper går vi ud i de forskellige 

telthold. Vi ligger altid teltene op imod vinden, hvis der ingen vind er, kigger vi på sneen, for at se 

hvor vinden kom fra sidst. De næste 30 minutter går med at spænde teltet godt ud, ligge sne på 

snekanterne, stramme barduner, lave snemur op imod vinden foran hvert telt. Alt sammen for at 

være klar til en eventuel storm. Den kan komme lynhurtigt heroppe. Ellers skal der laves et toilet, 

vores eneste private stund heroppe, så det bliver lavet godt. En mand graver kuldebro inde i teltet, 

så man kan stå op i forteltet, og kulden kan falde i om natten. Mere om teltet i morgen. 

 

Lørdag d. 19/4 

Tiden går 

66 65” 592’ N 48 20” 348’ W 

Distance 18 km, 145 højde meter, Nu i 1466 højde meter 

Vejr: - 5 grader, frisk til let vind, sol, en rigtig flot dag 

 

Tiden går sin stille gang og alligevel er der gået 1/5 af turen. Distancen rykker ikke så hurtigt da vi 

er tunge her i starten. Man siger altid at ½ af tiden, til 1/3 af distancen før det er fint. Derfor øger vi 

ligeså stille, da vi oven i købet er kommet fint af sted, indtil videre uden vejrfald, skader og andre 

problemer. Vi er så småt ved at tage hul på de ting der gør hverdagen sjovere. Vi har pølser til hver 

anden dag, som vi kan supplere vores aftensmad med. Vi har hver to surprices med, vi fik 

Christians den første i går: Gode gammeldags flæskesværd. Ellers lidt om hvad vi lever af. Til 

morgenmad får vi havregrød med rosiner, knækbrød, kaffe, the og kakao. I løbet af dagen får vi slik 

, chokolade, kiks, peanuts, rosiner og varm saft. Til aftensmad. Kaffe, the, kakao, så har vi lidt kød, 

tørret frugt, sports gel og andre godter i løbet af turen.  

 

Fredag d. 18/4 

Overlevelse 

66 54” 983’ N 48 42” 714’W 

Distance 18 km, 137 højdemeter, I dag 1321 meter 

Vejr – 4 grader, hård til let vind, let sne fygning, skyet, White out 

5 dagen på isen afbrændt  

Vi blev en time ekstra i teltet da det var dårligt vejr, det blev lidt bedre så vi lagde ud, dog stadig i 

blæst og fygesne med fuldt polarudstyr. Alle er friske igen, så det gik derud af, lidt op, så fladede 

det ud, for at stige igen. Det blev en hård dag. Men alle gik godt, Så vi var glade da vi slog lejr efter 

6,5 timers arbejde, og 18 km. I de omgivelser, kan man ikke lade være med at tænke på at 

overlevelse er 100% afhængigt af ens grej. Uden telt, sovepose og brænder, var intet liv muligt her. 

Så derfor bliver ens telt hurtigt ens hjem, og brænderens lyd en dejlig påmindelse om varme, tørring 

af tøj, varmt drikke og mad. Tankerne går også til de gamle polarfarere som gik ud i det ukendte 

med renskindssoveposer, og uden vore tids moderne grej og mad. Da vi kan se hvor barskt turen 



kan være, selv i dag med vores moderne udstyr. Er det stadig altafgørende at man har hovedet og 

dømmekraften med sig. 

 

 

Dagbog torsdag d. 17/4 

 

Islag 

 

67 04” 537’N 49 04” 641’W 

distance 13,5 km, 116 Højde meter nu i 1184 meter. 

 

Vejr: 0 til -2 graders frost, hård til frisk vind og fygesne. 

 

Vi fik lagt ud ved 10-tiden i hård modvind, desværre var det en meget varm vind med en temperatur 

omkring 0 grader, så fygesneen smeltede på os, og dannede islag på vores bukser, jakker og pulk 

osv. En meget mærkelig fornemmelse. Man bliver meget fugtig og klam, og skal bruge en masse 

energi på at holde varmen. Alle går ligesom i deres egen osteklokke, med hætten oppe og skibriller 

på, vinden suser og rykker i en så man ikke kan høre de andre. Så er det bare at gå derudaf i 45 

minutter, pause, og forfra igen. Vi er glade for vi kom af sted i sådan et vejr, i stedet for at få en 

overligger dag. Hen på eftermiddagen mistede vinden lidt pusten. Vi slog lejr efter 5,5 timers 

arbejde, da en af deltagerne havde det dårligt/var brugt. Vi fik slået lejr og her kom en twin otter(et 

fly) flyvende lavt over os. Gad vide hvad den skulle? Til aften fik vi risret med pandestegte pølser. 

Kort. Hvem er med på denne unsupportede tur: 

Erik, 32 år, selvstændig, www.komud.dk, Guide på turen 

Jan, 44 år, radiograf gentofte sygehus 

Christian, 50 år, service teknikker 

Poul, 59 år, lektor 

Hans Peter, 50 år, butikskonsulent  

 

Nærmere præsentation kommer senere.  

 

 

 

Dagbog onsdag d. 16/4 

 

67 8” 098’N 49 21” 034’W 

 

Vejr 0 grader, frisk til hård vind, fygning, distance 15,25 km 179 højde meter. Er nu i 1068 meter  

 

Rutinerne er ved at blive oparbejdet, alle skal lige finde sin plads og have styr på grejet. Igen var vi 

oppe klokken 7, og afgang klokken 09.40. Det blæste en hård vind , så det var en brat opvågning 

når man skulle på toilet med fygesne omkring sig. Vi kæmpede os over det sidste stykke bræfald, 

og efter 1 time kunne vi endelig tage vores ski på. En dejlig fornemmelse at kunne glide, så meget 

man nu kan med læs efter sig. Vi øger dagens længde lidt hver dag, for at gå os i form, men det blev 

alligevel en hård dag, da vinden var lige ind i hovedet på os hele dagen. Men alle klarede de 6 

timer, og så var det kun at slå lejr i den hårde vind, og det er lidt af en prøvelse, da det nødigt skulle 

flyve væk. Herefter kan vi nyde livet i teltet med god mad, bøger, snak og hvile. 

 



 

Dagbog tirsdag d. 15/4 

 

67 11” 920’ N 49 39” 781’ W, 184 højde Meter, Distance 9,5 km.  

 

Vejr 0 til -3 grader, jævn vind fra syd og skyet 

Bræfaldet  

Endnu en dag i bræfaldet stod for skud. Vi stod op klokken 7 for at varme vand og spise, og få 

besøgt toilettet med den dejlige udsigt før vi var klar til afgang klokken 09.40. Herr kunne vi 

bevæge os videre i pænt kuperet terræn med en masse blåis men vi har steigeiser på støvlerne(små 

pigge) i stedet for ski for at kunne stå fast . Da vi skal have alt med hvad vi skal bruge fra starten 

har vi 5 mand lagt ud med en gennemsnitsvægt på 90 kg. Så det kan mærkes. Vi har holdt på i et 

jævnt tempo for at undgå overbelastningsskader her de første dage. Vi passerede et par store revner 

over de flotteste snebroer , men vi skal passe godt på ekstra revner og kontrollere om snebroerne ser 

ok ud. Efter 5 timer slog vi lejr, de 9,5 km er okay, set i lyset af det hårde terræn. 

 

Dagbog mandag d. 14/4 

 

Position 67 11” 151’ N 049 52” 780’W , 202 Højde Meter , -5 -10 grader, let vind og sol. 

 

Afgang  

Efter 2 en halv dages pakning har alle haft en forventningsfuld nat. Vi startede dagen med fælles 

morgenmad og rengøring af raketstationen. Raketstationen har ydet en yderst god ramme for vores 

klargøring til ekspeditionen, et sted vi klart kan anbefales på det varmeste hvis nogen skal på 

vandretur, hyggetur osv. Klokken 9 blev vi hentet af en Unimog med personkasse og snekæder, den 

skulle køre os 30 km ind til Isen. Dette var en tur med flot natur og dyreliv. Vi så Ren, Ryper og 

polarræve. En tur på en time og 45 minutter. Så stod vi ved iskanten klar til turen. Et stort eventyr lå 

foran os. Vi fik klargjort alt! Fik taget gruppefoto og sagt farvel til den anden gruppe, og så gik 

turen ellers op gennem bræfaldet. En hård tur hvor det gik opad igennem bakker og sprækker, det 

var rent eventyrland, som isdronningen må leve. Efter 5 timer og 8 km slog vi lejr for at ligge stille 

og roligt ud, men et yderst tilfredsstillende resultat på førstedagen! 

 


