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Eventyrer tar bølgen

Erik B. Jørgensen er for tiden på ekspedisjon og padler kajakken sin Skandinavia rundt. Han startet i Finnmark i april, og turen vil være fullført en gang i oktober. (Foto: Sigbjørn Berentsen)

I begynnelsen av april
satte han kajakken på
vannet i Grense Jakobselv
i Finnmark. I dag er han
kommet til Høvåg på Sørlandet.
AV SIGBJØRN BERENTSEN
sigbjorn@bygdebladet.no

Danske Eirik B. Jørgensen (36) livnærer seg som eventyrer, forfatter, guide og foredragsholder. Sist
fredag ettermiddag gikk han i
land i det som heter Holmavigå,

ikke langt fra Tungenes fyr, fordi
bølgene var noe høye sånn at han
ikke greide å holde spesielt høy
fart i kajakken.
– Jeg er ute på en ekspedisjon
kalt «Skandinavien Rundt», forteller han da Bygdebladet tok turen innom stormteltet. Kyrne
som gikk på beite her var veldig
interessert i å kikke nærmere på
han som slo leir i matfatet deres.
De kom så nær at de nesten slikket teltduken. Det forstyrret ikke
eventyreren, som syntes det var
hyggelig. Han tenkte mest på at
han ikke sjenerte noen, og det så

det ikke ut til. Ingen jaget ham
iallfall.
– Det skal ikke så mye til for å
få en opplevelse, sier han. Med ekspedisjonen vil han ha fram
blant annet det at en trenger faktisk ikke gå lenger enn ut sin
egen bakdør for å oppleve.
Fra ekspedisjonen har han en
avtale med forlaget Gyldendal
om å skrive bok når han kommer
hjem i oktober. Da har han vært
ute i seks måneder og vil ha mye
spennende å fortelle.
– Jeg er ute på langtur, på godt
og vondt, forteller Jørgensen,

som padler ti timer hver dag før
han drar kajakken på land for å
hvile, høre radioprogrammer på
ipod eller lese bøker på ipaden.
Pc-en er også med, der han
underveis oppdaterer nettsiden
sin med tekst og bilder.
Når han padler langs kysten,
setter han på musikk når han blir
lei av bare sine egne tanker.
– Dagen kan gå veldig fort kun
ved å sitte slik i egne tanker også,
men det kan også gå utrolig
seint. Da er det greit å høre på
musikk, sier eventyreren.
Han tar aldri noen risiko ved å

padle i dårlig vær. Med seg har
han mobiltelefon og GPS, og VHFradio som brukes til å kalle opp
større skip som kanskje ikke får
øye på ham nede i sjøen.
– Jeg er alltid skeptisk til om
større skip ser meg, sier han alvorlig. Men Erik Jørgensen er
godt forberedt, og som den eventyreren han er, ser han fram til å
formidle sine opplevelser både
som foredrag og i bokform i Danmark til høst.
Så kan han begi seg ut i halvannen til to meter høye bølger
igjen…
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