Dansk eventyrer møtte lokal ildsjel

P SIGHTSEEING: P SIGHTSEEING: Erik B. Jørgensen (t.h.) her sammen med Jan Myklebust fra
Grimstad. Her padler de forbi Havsøy brygge i Arendal. Foto: Sondre Steen Holvik (Foto: Sondre
Steen Holvik)
annonse
Den danske eventyreren Erik B. Jørgensen padler Skandinavia rundt. Da han kom til Høvåg fikk
han følge av grimstadmannen Jan Myklebust som har utviklet padleåren som Jørgensen bruker.
25.06.2011 af Ingmar Brokka Rike Ingmar@agderposten.no 911 86 282
Det er ikke bare en liten trimtur den danske padleentusiasten Erik B. Jørgensen har lagt ut på. 5.
april startet han turen ved Grense Jakobselv i Finnmark. Turen går ned langs norskekysten, videre
langs svenskekysten og kysten av Finland. Målet er å nå grensen mellom Finland og Russland 1.
oktober. – Det er den store egoist i meg som vil ha de store naturopplevelsene, men dette er
også noe jeg lever av ved å holde foredrag og skrive bøker. Jeg mener eventyr kan starte i din egen
bakgård og jeg liker å se nye steder, forteller Jørgensen.
Fikk omvisning
Under planleggingen av turen fikk dansken tips om å bruke en nyutviklet padleåre laget i Norge.
Padleåren, som er av typen Avannaq, er produsert i Høvåg av Jan Myklebust fra Grimstad, så da
Jørgensen ankom Høvåg fikk han omvisning i produksjonslokalene. Myklebust slo også følge med
dansken for å gi ham en skikkelig sightseeing oppover sørlandskysten. – Vi padlet sammen i 11
timer i går så jeg kjenner det godt i dag, ler Jan Myklebust. – Vi var innom mange steder og vi
padlet gjennom Hestneskanalen som er mine hjemlige trakter. Det ble også en softis på
Dampskipsbrygga i Grimstad.
Padleåren hjelper barn

Avannaq-åren som Myklebust produserer er et non-profit hobbyprosjekt for grimstadmannen.
ren er en Grønlands-inspirert padleåre. Den lages til inntekt for «Children´s Burn Care Foundation
Ethiopia» hvor kjøper betaler for materiale og frakt, mens resten av prisen går til brannskadde
barn i Etiopia. – Jeg har ikke akkurat formulert i ord hvorfor jeg gjør det, men det er et
engasjement jeg har hvor jeg ønsker å hjelpe andre. Jeg er ikke interessert i å drive et firma, så da
det ble interesse for å kjøpe åren, så passet det å gjøre det slik, forteller 57-åringen.
Skryter av sørlandskysten
Og Erik B. Jørgensen skryter av turen han fikk med den lokale ildsjelen. – Jeg merket godt at
varmen kom da jeg passerte Lindesnes. Nå ser jeg mye folk som soler seg og jeg er positivt
overrasket over sørlandskysten. Jeg elsker Grønland og Nord-Norge, men jeg er overrasket over
hvor mange lag med øyer det er utover her. Det er fantastisk flott å padle og det er mange flotte
steder å slå leir, forteller 35-åringen som vanligvis ikke tar seg tid til å svinge innom steder når han
padler aleine. i 14-tiden lørdag ettermiddag hadde Jørgensen ankommet Risør.

