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Eventyret er
alle steder
For eventyreren Erik B. Jørgensen
begynder eventyret, når han åbner
døren. Det har ført ham mange steder
hen, men mest til Grønland. Side12

Guide: Fem ting, du kan lave i naturen. Side 4
Reportage: Spejderliv hos Vildgæssene. Side 8
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sekunder
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hjemmeside og
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forhandler
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Eventyret er ro
til bare at kigge
Erik B. Jørgensen har en fortid i både Jægerkorpset og Sirius-patruljen. Han
har krydset indlandsisen adskillige gange og sejlet fra Finland til Norge i kano
sammen med sin treårige datter. Men eventyret startede på Grønland.
MORTEN OVERGAARD | specialmagasiner@jp.dk

E

ventyrer, forfatter og foredragsholder
Erik B. Jørgensens fascination af
Grønland startede i Sirius-patruljen,
og da han i 2007 besluttede sig for, at
han skulle være fuldtidseventyrer, var
han ikke i tvivl om, at eventyret skulle
ﬁndes på Grønland.
»Når man kommer til Grønland, kan der ske to
ting: Enten løber man skrigende væk, eller også
udvikler man et livslangt kærlighedsforhold til
landet og den storslåede natur,« fortæller Erik B.
Jørgensen.
Og det sidste må siges at være tilfældet for
Erik B. Jørgensen. Midt på køkkenbordet i lejligheden i Lyngby står pulken, som er en slæde til at
transportere oppakning med, for næste grønlandstur er allerede under opsejling.
Verdens længste redningsaktion
Når Erik B. Jørgensen tænker tilbage på sine ekspeditioner til Grønland, er der især en tur, han

Der ligger en
aura omkring
Nordøstgrønland, fordi
det har så
meget historie om folk,
der har forsøgt at udforske det.
Erik B. Jørgensen,
eventyrer

mindes særligt stærkt. Turen fra Thule til Thule i
2009. Turen bød på 1.900 kilometers kite-ski hen
over indlandsisen fra Kangerlussuaq (Søndre
Strømfjord), hvor han havde selskab af sin kammerat fra Sirius-patruljen. Men selskabet skulle
hurtigt vise sig at blive skæbnesvangert for ekspeditionen, for efter 83 dage på isen og bare 20
dage før ekspeditionen skulle være slut, ﬁk Erik
B. Jørgensens makker pludselig akut blindtarmsbetændelse og kunne ikke fortsætte.
»Da han blev syg, var vi ikke klar til at give op,
så han ﬁk noget medicin, og så ventede vi ﬁre
dage for at se, hvad der skete. Vi prøvede at gå
lidt, men det blev bare værre. Han var rigtig, rigtig syg til sidst, og vi måtte holde ham nede på
morﬁn og antibiotika. Til sidst tog vi beslutningen om at stoppe ekspeditionen, selv om det
gjorde ondt at give op så tæt på målet,« fortæller
Erik B. Jørgensen.
De to eventyrere ﬁk tilkaldt en ﬂyver, der
skulle redde den syge makker, men ulykkerne var

ikke færdige med at regne ned over de to danskere.
»Vi prøvede at fortælle dem, at der var to
meter løs sne, da de lagde an til landing. Men de
landede alligevel, og så sank ﬂyveren selvfølgelig,
for skiene kunne ikke bære den. Så stod vi der
med en havareret ﬂyver, og var pludselig fem, der
skulle reddes,« lyder det fra eventyreren.
Det blev startskuddet til en meget lang redningsaktion med helikopter. Der ville nemlig gå
omkring 11 timer, før helikopteren, der lettede fra
Svalbard i Norge, kunne være der.
I stedet for at forlade ﬂyveren, som de havde
fået ordre på, lagde Erik B. Jørgensen makkeren
ind i teltet, og begyndte kampen for at få gravet
ﬂyet op. De sidste seks timer brugte Erik B. Jørgensen og besætningen på at lave 500 meter
lange spor til ﬂyveren med pulken, så maskinen
havde en bane at lette fra. Manøvren lykkedes, og
ﬂyveren kunne lette igen, dog uden de to eventyrere og ﬂyets mekaniker, der måtte vente yderli-
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Erik B. Jørgensen. Foto: Rasmus Kortegaard

BLÅ BOG:
1975: Født
1995 til 1997: Værnepligtig og sergent i Livgarden
1999 til 2001: Sirius-patruljen
2002 til 2008: Jægerkorpset
2007: Guide for krydsning af indlandsisen
2008: Krydsning af indlandsisen for anden gang
2009: Grønlandsekspeditionen ”Thule til Thule”
2010: Danmark rundt i kajak
2011: Skandinavien rundt i kajak – isvinteren
2009-2010
2012: Far og datter i vildmarken
2013: Optaget i Eventyrernes Klub
2013: Krydsning af indlandsisen for tredje gang
2013: Kajak i Nordøstgrønland fra Daneborg til Mestersvig

gere en halv time på helikopteren.
Makkeren overlevede efter seks dage med
blindtarmsbetændelse i det allernordligste Grønland, og selv om det var tæt på at gå galt, så bliver
Erik B. Jørgensen ved med at vende tilbage.
»Der ligger en aura omkring Nordøstgrønland,
fordi det har så meget historie om folk, der har
forsøgt at udforske det. Og historien er alle steder, for ting forgår ikke. Renerne uddøde
omkring år 1900, men deres gevirer ligger stadig
rundt omkring. Så det virker øde, men når man
kigger ned, er der liv,« fortæller han.
De ﬁre polarfarere
Den specielle aura oplevede Erik B. Jørgensen på
selvsamme tur, da han og makkeren skulle ﬁnde
en varde, som er en stensætning, hvor de gamle
polarrejsende efterlod deres beretninger.
»Det var marts måned, så det var pisse koldt,
og der var dårlig vind. Men efter 50 dage på indlandsisen rammer vi endelig land, og vi kan se

Der er jo noget fantastisk ved at
vise sine
børn, hvad
man brænder
for.
Erik B. Jørgensen,
eventyrer

varden et par kilometer væk. Pludselig siger min
makker: ”Der står sgu ﬁre sneharer. Det er da de
gamle polarfarere, Robert Peary, Knud Rasmussen, Peter Freuchen og Lauge Koch, der går igen.”
Jeg griner bare lidt af ham og siger: ”Tag du lidt
at drikke.” Så står vi ellers lidt og joker om, at
han har fået kuller. Derefter pakker vi en rygsæk
for at gå op og tage nogle billeder ved varden.
Mens vi går og driller hinanden lidt på stigningen, får vi øje på ﬁre moskusokser. Min makker
udbryder straks: ”Der kan du bare se, der er de
igen. De har bare skiftet dyr.” Jeg fortæller ham
igen, at han er blevet skør, og så siger jeg til ham:
”Hvis jeg skal tro på dig, så vender de om, og så
går de op mod varden og viser os vej.” Og da vi
nærmer os, vender moskusokserne om og begynder at gå op mod toppen. Da de når varden, vender de sig om og kigger ned på os, inden de fortsætter ned ad den anden side af bjerget. Og jeg
må indrømme, at da vi så stod der på toppen og
nød midnatssolen på det her historiske sted, der

vidste jeg sgu heller ikke helt, hvad jeg skulle
tro,« funderer Erik B. Jørgensen.
Med datteren i vildmarken
Det er ikke kun erfarne eventyrere, der har gjort
Erik B. Jørgensen selskab på hans mange ture. I
2012 besluttede han at dele sin glæde til naturen
med datteren Karen på tre år.
»Jeg har egentlig aldrig villet have børn, men
efter jeg ﬁk min datter, har jeg søgt inspiration
hos forfattere som Hjalte Tin og John Andersen,
der begge har rejst meget med deres børn,« siger
han.
»Der er jo noget fantastisk ved at vise sine
børn, hvad man brænder for. Og da jeg ﬁk min
datter, fandt jeg ud af, at vi trivedes bedst sammen, når vi var på lejrtur eller sov i telt i skoven,
for der kunne jeg bare mærke, at jeg selv faldt til
ro. Så for at vise hende min passion havde jeg
Fortsættes E
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E den her drøm om, at jeg skulle rejse sammen
med hende,« siger Erik B. Jørgensen.
De havde før været på tur i 14 dage, hvor
moren havde været med, men Erik kunne godt
tænke sig at gøre det alene.
En dag bød muligheden sig, og moren indvilligede i, at far og datter kunne tage 45 dage væk fra
civilisationen og opleve vildmarken på en kanotur fra Finland til Norge.
»Jeg er dybt taknemmelig over, at jeg ﬁk lov til
det, selv om jeg faktisk tror, at det er farligere at
sætte min datter ind i en bil og køre ud på motorvejen,« siger Erik B. Jørgensen.
Selv om Erik B. Jørgensen efter eget udsagn aldrig har været den store børnepasser, så forløb
turen over al forventning.
»Hun klarede det helt fantastisk. Fra vi startede og de efterfølgende 45 dage var der ikke en
eneste gang, hvor hun sagde: ”Jeg vil hjem til min
mor.” Hun kunne blive pissesur på mig, men hun
smed aldrig mor-kortet, som jeg ellers havde
frygtet,« fortæller han.
Erik B. Jørgensen mener helt klart, at ekspeditionen i vildmarken har hjulpet på forholdet til
datteren, der stadig snakker om ”dengang vi var
på tur.”
Planen er da også, at eventyret med datteren
fortsætter.
»Hvert tredje år laver vi en tur, hvor vi laver
noget forskelligt, efterhånden som hun bliver ældre.
Nogle fædre tager deres børn med ud at spille
fodbold, og det her er dét, som jeg kan give min
datter. Mange tænker, at det kan man ikke, men
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Erik B. Jørgensen i silhuet i et isbjerg under ekspeditionen fra Thule til Thule. Privatfoto

Eventyret er
alle steder.
Erik B. Jørgensen,
eventyrer

jeg har været på så mange ture, at der er 100 pct.
styr på alt. Det eneste nye for mig var, at jeg
havde min datter med,« siger han.
En ”ægte” eventyrer
Efter et vildt liv med polarekspeditioner og fantastiske bedrifter i både kano og kajak, kunne
Erik B. Jørgensen officielt kalde sig eventyrer, da
han i 2013 blev indlemmet i den prestigefyldte

loge ”Eventyrernes Klub,” hvis medlemmer
blandt andet tæller Troels Kløvedal, Ib Michael
og Carsten Jensen.
Han blev inviteret ind for at holde et foredrag,
og han har da heller ikke fortrudt, at han sagde ja.
»Jeg er blevet rigtig glad for det. Jeg er egentlig
ikke et foreningsmenneske, men det her er noget
andet. Alle lag i samfundet er væk, når vi holder
møde, og hvor andre mødes omkring fodbold

BilligCamping.dk
Kæmpe udvalg
af campingudstyr
Kendte mærker
til lave priser
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BYG DIN DRØMMECYKEL
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Pause ved en varde, der muligvis var hjemsøgt af gamle grønlandsfarere. Privatfoto

På kanotur fra Finland til Norge med datteren. Foto: PR

eller badminton, så er det stadig eventyret, der er
i centrum her. I logen er der biologer, astrofysikere, journalister og tryllekunstnere, og alle
søger eventyret i en eller anden form,« fortæller
han.
Og Erik B. Jørgensen er allerede begyndt at
bruge medlemskabet til sit næste projekt. Han
laver nemlig podcasts, hvor han spørger logens
medlemmer: ”Hvad er eventyret for dig?”

Hans eget svar på spørgsmålet er klart.
»Eventyret for mig er, når jeg giver mig selv ro
til bare at kigge. Eventyret er alle steder, så mit
eventyr starter i princippet, når jeg tager et
skridt ud af huset. Det handler om at komme ud
og falde til ro i naturen, for når man gør det, så
forsvinder al hverdagsstøjen, og så har jeg ro til
at fokusere på detaljerne,« slutter han. N
Erik B. Jørgensen med is i skægget på vej over indlandsisen. Privatfoto

LAD DIT LIV GÅ I FISK!!

På oplevelse i Sønderjylland
Kom og oplev en af Danmarks bedste 4 stjernet campingpladser,
nye facilitetsbygninger, super service, et oplagt mål for din ferie
eller weekendophold i grænselandet.
Frigård Kollund Camping ligger i et naturskønt område ved
Flensborg Fjord, kun 3 km fra den dansk-tyske grænseovergang,
Kruså, tæt på et 
    
Sønderjylland og Sydslesvig.

Er du glad for naturen, elsker at komme på vandet og kan lide smagen af nyfanget
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