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Erik B. Jørgensen
   

                                   – en boganmeldelse

TEKST:: ANDERS KRINTEL 

FOTO: ERIK B. JØRGENSEN

I isvinteren mellem 2009 og 2010 roede eventyreren Erik 

Bruun Jørgensen, som de fleste ved, Danmark rundt i hav-

kajak. Dengang bragte vi her i bladet en artikel fra hans 

færd. Nu har Erik Jørgensen skrevet om sine oplevelser, og 

bogen "Danmark rundt i kajak" udkom den 4. november 

på Gyldendal.

Først det "sure": Erik Jørgensen er ikke ligefrem en god 

skribent. Bogen er simpelthen ikke i orden rent sprogligt. 

Men Erik er selv klar over det, og lader det skinne igen-

nem i slutningen af bogen, at han godt ved, at det ikke er 

her, hans spidskompetence ligger. Så det er vigtigt at gå 

til bogen med den viden og ikke have en forventning om 

en sprogperle i dansk litteratur. Når det så er sagt, så må 

jeg erkende, at jeg læste bogen med stor fornøjelse. Selve 

konstruktionen af bogen er rigtig god, og når man som 

læser giver sig hen til historien, gør skrivestilen og den 

lemfældige korrektur ikke så meget.

For at bogen ikke bare bliver en lang løbende fortæl-

ling, laver Erik jævnligt nogle smarte afbræk i fortæl-

lingen. Han laver simpelthen afsnit, hvor han fortæller 

om sit udstyr og hvilke overvejelser, der ligger til grund 

for valget af de enkelte ting han medbringer. Og det er 

vigtigt, for når man selv er friluftsmenneske, vil man 

meget gerne vide hvilket telt og hvilken sovepose osv. 

som var med på så krævende en tur. Andre gange består 

ekskurserne af Eriks tanker. F.eks. afsnittet om, hvordan 

han holder moralen under strabadserne. Undervejs får vi 

også nogle små læresætninger, der ofte er mere hyggelige 

end brugbare:

Bemærkningen falder efter, at Erik har fået ødelagt en 

masse udstyr i selveste Jammerbugten.

Erik er en god observatør, og han er oprigtigt begej-

stret for naturen. Dette kombineret med, at han på turen 
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     medbragte computer gør, at han fik rigtigt 

mange detaljer med, mens han stadig havde 

dem i frisk erindring — detaljer om fugle-

livet, issituationen, om materiellet og alt 

muligt andet, der giver fortællingen fylde. 

Isvinteren forærer, helt gratis, forfat-

teren selve bogens spændingsopbygning. 

Han lagde ud ved Vidåslusen uden at vide, 

hvor meget isen skulle komme til at fylde 

på turen, og man bliver automatisk meget 

optaget af ismassernes udvikling.

Han må gå på isen, kravle på den, vade i 

grødisen og i det hele taget er det her, den 

store kamp foregår: Heldigvis kan han til 

allersidst ro i en isfri bræmme hen til målet 

ved Grænsesten nr. 1 i bunden af Flensborg 

Fjord.

Erik piver næsten for lidt undervejs. 

Manden er tidligere jægersoldat og delta-

ger på Siriuspatruljen, så han laver egentlig 

ikke et særlig stort nummer ud af, hvor 

vanvittigt krævende turen var. Han gør det 

bare, og det er godt som læser at minde sig 

selv om, hvordan det er at være våd uden-

dørs i minus 20 grader. For det er garante-

ret, at der ikke er mange, der ville kunne 

gennemføre denne tur, og selve bedriften 

fortjener da også ekstremt meget ros.

"Danmark rundt i kajak" er en udmærket 

bog til alle med interesse for friluftsliv og 

kano- og kajaklangture og den giver lyst til 

at komme ud og nyde Danmark, både som-

mer og vinter.

Vind Erik Jørgensens bog "Danmark rundt i kajak"

Redaktionen udlodder to eksemplarer af "Danmark rundt i kajak" til de to bedste 

idéer til vinteraktiviteter i kano- eller kajakklubben.

Rigtig mange klubber går på vågeblus i løbet af vinteren og derfor håber vi på denne 

måde at kunne bringe nogle gode idéer frem til inspiration.

Beskriv din/jeres idé og send den til redaktion@kano-kajak.dk senest 2. januar 2012.

Vinderne og evt. andre udvalgte idéer vil blive bragt i næste nummer.

konkurrence:

"  Jeg drømte en masse i disse dage. Desværre om grødis.  

Hvem gider drømme om at ro i grødis, for så at gentage det om 

dagen (s. 182)
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