Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i
Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af
hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store
ammunitionskasser står midt på stuegulvet fyldt til randen med
madvarer. I soveværelset ligger sirlige bunker med medicin,
cremer og støvlesværte.
Den hærdede eventyrer, tidligere jægersoldat og Sirius-mand,
38-årige Erik Jørgensen er i sidste fase af forberedelserne til et
af sit livs største eventyr.
I 89 dage skal han gå tværs over Alaska fra øst til vest på egen
hånd. 1400 kilometer i bjergrigt terræn med et omskifteligt
klima, langt væk fra civilisationen.
– Jeg har prøvet at finde ud af, om der er nogen, der har gået
turen før. Mange har selvfølgelig gået noget af den, men jeg har
ikke fundet nogen, der har taget den hele, siger den 38-årige
eventyrer med et beskedent smil.
Erik Jørgensen ligner da også en mand, der kan klare de
fleste strabadser. Efter fem år som elitesoldat i Jægerkorpset
og to år på Grønland som Sirius-mand, udstråler han en
selvsikkerhed, der indimellem bliver afløst af et drømmende
udtryk i øjnene.
– Når jeg tager det første skridt, har jeg den bedste følelse af
frihed. Så er der ikke mere at tænke over. Det, jeg har glemt,
må jeg løse hen ad vejen. Det eneste, jeg kan gøre, er at nyde
det. Lige nu er jeg kæreste og forretningsmand. Derude er jeg
bare mig selv og min hobby, siger han og fortsætter:

– Jeg får ondt, jeg bliver træt, og jeg bliver våd. Alligevel vil jeg
nyde næsten hver dag. Jeg vil sidde og beundre udsigten. Jeg
vil tage billeder. Jeg vil gå og kigge ned i jorden og glæde mig
over naturen og de dyr, jeg ser.
Siden han stoppede i Jægerkorpset i 2008, har han drømt om
at krydse Alaska til fods. Derfor har han forberedt sig i lige godt
et år.
I denne uge begynder den vigtigste del af eventyret, når Erik
Jørgensen lander i Fairbanks, Alaska. Første opgave er at få
lagt otte depoter ud med forsyninger med helikopter, depoter
han kan tage med sig, efterhånden som han når dem. Og her er
intet overladt til tilfældighederne.
– Jeg tænker alle scenarier igennem. Hvis jeg nu mister min
ske, kan jeg snitte en ny med min kniv. Ellers ved jeg, at jeg har
en ny ske i depot fem. Det giver ro, at jeg overlader så lidt til
tilfældighederne som muligt, siger Erik Jørgensen.
Det er ikke første gang, at den tidligere elitesoldat drager på et
spektakulært eventyr. Fem gange har han krydset indlandsisen,
han har padlet både Danmark og Skandinavien rundt i kajak og
har sågar været på en halvanden måned lang kanotur med sin
dengang femårige datter i Finland. Derfor ved han præcis, hvad
det kræver af forberedelse.
– Jeg kører lister og lister og lister. Det er den eneste vej frem.
Men nu glæder jeg mig bare til at slippe for det her listehelvede
og komme ud i naturen, siger Erik Jørgensen.
Det er ikke uden konsekvenser, Erik Jørgensen drager ud på et
nyt dristigt eventyr. Familien – hans femårige datter og

kæresten – skal nemlig undvære ham i tre måneder. Derfor har
han gjort meget for at berolige dem inden afrejsen.
– Det er altid dem derhjemme, der forestiller sig alle mulige
vilde ting. Når man ude i det, bliver det vane og dagligdag. Der
kan jeg selv vurdere situationen, siger han og fortæller, hvordan
han selv vil bearbejde savnet, når han i Alaska:
– Jeg er udmærket klar over, at jeg forlader min kæreste og
datter. Jeg prøver at undgå at tænke for meget på dem
derhjemme. Det er lidt en forsvarsmekanisme, for hvis det
kommer for tæt på, begynder det at nage mig.
På sin højre arm har Erik Jørgensen tatoveret sit livsmotto
’Eventyret starter i din egen baghave’. Og det er lige præcis det,
han gerne vil fortælle, når han tager ud og holder foredrag om
sine mange oplevelser til private og virksomheder i Danmark.
– Hvis man har en drøm om at bruge naturen, er det alt, man
skal gøre, at tage det første skridt. Jeg ønsker at inspirere folk
til at gøre det, de brænder for.

Erik Jørgensens livsmotto er tatoveret på hans højre arm: ’Eventyret starter i
din egen baghave’. (Foto: Jonas Olufson)

De tidligere vilde eventyr
1900 kilometer og blindtarmsbetændelse

En tur på 1900 kilometer tværs over Grønland på 100 dage var
nær gået grueligt galt for Erik Jørgensen og en makker i 2009.
– 20 dage før vi var i mål, får min makker
blindtarmsbetændelse. Vi gav ham alt den morfin, han kunne
holde til.
– Han blev mere og mere dårlig, så efter fire dage tog vi
beslutningen om at få hjælp. Derfor trak vi nødsenderen, og det
var nok den hårdeste beslutning i mit liv at give op.
– Så startede besværlighederne først for alvor. De sendte en
flyver, som havarerede, da den skulle lande. Vi var fem mand,
der fik gravet flyet fri. Og helt mirakuløst lykkedes det piloten at
komme i luften. Så vidt jeg ved, er det verdens længste
redningsaktion. Privatfoto
Koldeste vinter i 23 år
Efter den mislykkede Grønlands-ekspedition fik Erik idéen til at
padle Danmark rundt om vinteren. Der var dog noget, han ikke
havde taget højde for.
– Jeg regnede med, at det blev en helt almindelig dansk vinter,
men den gik hen og blev den koldeste i 23 år.
– Jeg kom op til Skagen, da jeg var cirka halvvejs efter 22
dage, og så var der mellem tre og fem kilometer is ud fra
Jyllands kyst.
– Det tog en evighed at komme i land hver dag, så jeg sov to
dage på isen, hvor jeg slog et telt op 2,5 kilometer ude. Folk
begyndte at følge med. Det blev en slags folkefest, hvor der var

57 mennesker, jeg ikke kendte, som tog imod mig, da jeg kom i
mål. Privatfoto
Frygtelige bølger i Nordnorge
Erik Jørgensen var blevet fanget af kajaksejlads. Derfor tog han
skridtet videre og padlede Skandinavien rundt. En tur, der tog
164 dage, og hvor han tilbagelagde mere end 6000 kilometer.
– I det nordlige Norge var jeg kommet for tidligt ud i noget
dårligt vej. Det lagde sig ikke, så da jeg kom ud af en fjord, blev
jeg ramt dobbelt hårdt. Jeg turde ikke vende om, så jeg havde
40 minutter i nogle frygtelige bølger.
– Jeg var ikke bange. Jeg vil godt sige, at jeg var spændt og lidt
nervøs, men jeg ved, at det var gået galt, hvis jeg var gået i
panik.
45 dages kanotur med treårig datter i 2012
Erik Jørgensens idé om kvalitetstid med sin datter er lidt
anderledes end de fleste fædres. En tur på halvanden måned i
det nordlige Finland betød, at far og datter kom tæt på
hinanden.
– Det var en helt fantastisk tur, hvor jeg opdagede, at det var
virkelig let at rejse med min datter.
– Der var ikke en eneste gang, hvor hun klagede over, at hun
ville hjem til sin mor. Vi padlede fire til seks timer hver dag, og
hun tog det hele som en leg.
– Vi kom helt anderledes tæt på hinanden, og vi så nærmest
ikke et andet menneske i løbet af den tur.
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