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Erik Bruun Jørgensens
motto er ”Eventyret
starter i din baghave”.
Med det mener han,
at alle skal tage
udgangspunkt i, hvor
de selv står i livet.

Fra soldat
til eventyrer
Erik Bruun Jørgensen har
en karriere som jægersoldat
bag sig. Han har også været i
Siriuspatruljen, som tager på
ekspeditioner i Grønland.
I 2008 tog han orlov fra jobbet
som jægersoldat. Han kunne
overtage slægtsgården fra sin
far. Men det gik ikke, for han
og faren kunne ikke enes.
Derefter kunne Erik have
valgt at vende tilbage til
Jægerkorpset. Men han havde
eventyr i blodet.
Nu arrangerer han selv ture,
holder foredrag og er ved at
skrive en bog. Erik Bruun
Jørgensen siger selv, at han
altid er i eventyr.
Han har en stor kærlighed til
naturen og oplevelserne, som
man kan få ude i det øde. Hans
favoritsteder er Skandinavien
og Grønland med højfjeld,
bjerge og lyng.
Afstanden mellem træerne,
når man kommer ud i øde
marken betyder, at der er
større muligheder for at se dyr.
Læs mere om eventyreren og
hans oplevelser - deriblandt
bloggen fra turen med datteren
Karen - på hans hjemmeside
www.komud.dk.
Her kan man også finde gode
råd og pakkelister til turene og læse om det elektroniske
udstyr, Erik bruger, når han er
ude.
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Der er lidt tid at vente i, når far pakker lejren sammen og op igen hver dag. Men Karen havde sine egne små opgaver. Hver dag
med at finde brænde til bålet.

Treårige Karen på eve
I sommer tog eventyrer og
tidligere jægersoldat Erik
Bruun Jørgensen på kanotur
med sin treårige datter, Karen,
og hunden Dino i den finske
ødemark i 45 dage
Erik Bruun Jørgensen er steget ud af kanoen
for at skubbe den fri af det lave vand i fossen.
Da han hopper op og fatter padlen igen,
får han øje på en stor sten nogle meter fremme. Han vil gerne padle venstre om den.
Få sekunder efter indser han, at strømmen
er for stærk, kanoen brager sidelæns ind i
stenen, og vandet plasker ind over ham og
Karen.
Kanoen bliver fyldt med vand, og den begynder at synke. Erik springer i vandet igen.
Det når ham til brystet nu. Han tvinger
kanoen op, får den trukket ind til bredden
og løfter den grædende Karen op. Hun bliver dog hurtigt i godt humør igen og griner,
mens han vrider hendes tøj.
De kan ikke blive her, det er ikke et godt

Alle kan gøre det, de skal bare tage udgangspunkt i det, de selv kan, mener
Erik Bruun Jørgensen, som er eventyrer og tidligere jægersoldat og har været
med i Siriuspatruljen. Foto: Roland Petersen

