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Den danske eventyre-
ren Erik B. Jørgensen
skal padle Skandinavia
rundt i kajakk. Tirsdag
morgen forlot han
Grense Jakobselv 
og begynte den 
seks måneder 
lange ferden.

– Vi har ikke mange typer som
Lars Monsen i Danmark, så den
største utfordringen har vært å
!nne sponsorer. Jeg håper denne
trenden vil snu og dette blir så
langt ifra mitt siste eventyr.

35-åringen lever et langt fra kje-

delig liv. Han har vært ti år i dan-
ske spesialstyrker og har siden
viet livet sitt til å gjøre det mange
drømmer om, men som kun svært
få makter å gjennomføre. Den
topptrente og tidligere soldaten
har reddet sivile og kollegaer i
både Irak og Afghanistan og
opplevd krigføring på skrem-
mende nært hold. Han har vært
patruljefører i Jægerkorpset, kitet
i 20 kilometer i timen over Grøn-
land på isen og padlet rundt hele
Danmark, i tillegg til å ha vært på
en rekke andre ekspedisjoner. Nå
skal han altså begi seg ut på sitt
livs største eventyr. Den 1. april sa
Erik farvel til venner og familie i
Danmark, satte seg i bilen til
kompisen Leif  og kjørte i tre da-
ger opp mot Kirkenes. Etter å ha

tilbrakt en natt i militærleiren ved
Grense Jakobselv, samt fylt ma-
gen med ferske franskbrød, er
han mer enn klar for å komme seg
ut i ishavet.

Klar for eventyr
Kajakken er allerede festet på ta-
ket til en av militærets beltebiler,
utstyret pakket og klart og provi-
ant porsjonert. Når Erik får
spørsmål om hva han tenker på
når militæret kjører han ned mot
vannkanten, er det ikke natur og
klima som bekymrer.

– Jeg har nok tatt med meg alt-
for mye. Det som er spennende nå
er å se om alt får plass i kajakken. 

Vi passerer Kong Oscar IIs ka-
pell og legger merke til det vårlige
terrenget, hvor nesten all snøen er

forsvunnet. Erik kikker utover
Barentshavet og ser ikke ut til å
være det minste skremt over bøl-
gene som slår mot steinene. 

– Jeg er langt ifra den mest erfar-
ne padleren. Fra 2000 til 2008
padlet jeg kanskje en gang i må-
neden, men de siste årene har jeg
ligget i hardtrening. I tillegg til
kajakktrening både på vann og i
stua, har jeg trent mye styrketre-
ning og kondisjonstrening. Bare
jeg kommer inn i en god rytme, vil
dette gå kjempe !nt.

Bilen stopper og to verneplikti-
ge grensesoldater hjelper til med å
få kajakken ned fra taket. Leif
hjelper til og bærer utstyr ned på
stranda. Det er mye som skal pus-
les sammen i de små rommene i
kajakken, men Erik er godt for-

Skandinavia
FARVEL: Erik B. Jørgensen skal padle Skandinavia rundt og startet turen ved Grense Jakobselv.    

EVENTYRER: Den tidligere solda-
ten har hatt et spennende og innholds-
rikt liv med en rekke ekspedisjoner og
han mener selv han kun har begynt. 

SEKS DAGER: Erik har rasjoner for         
primus. 

HJELP: En grensesoldat og kameraten Leif var behjelpelige med å få ka-
jakken ned til stranda. 

PÅ TAKET: Kajakken måtte fraktes på taket av beltebilen og alle måtte
hjelpe til for å få den trygt ned.
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