Dansk kajak-odyssé
Hvad er eventyrets råstof? Et bud kunne være, at et eventyr ikke kan planlægges.
Beslutningen om at tage på en tur kan føre til et eventyr, men kun hvis det er et mønsterbrud
i det liv, man ellers lever. Hvis man lever af det, er man mere ekspeditionsmand end eventyrer.
For at en tur går hen og bliver et virkeligt eventyr, skal der ske noget uventet, og strabadserne
skal, imod oddsene, klares på trods af barske vilkår.

Da Erik B. Jørgensen, som den første kajakroer, om vinteren
tog af sted på jagt efter havkajakroernes rød/hvide bånd, var
oddsene imod ham allerede fra starten. Han havde på det
tidspunkt ikke stor erfaring med at padle kajak, men selv om
Vesterhavet viste tænder som det har for vane, var det intet
imod den kajak-odyssé, der ventede ham, da havet frøs til på
den anden side af Grenen. Han beskriver i dagbogsform sin
kajak-historiske danmarkssejlads, hvor store dele af turen blev
tilbagelagt med slæden som pulk, der blev trukket over isen og
hvordan flere overnatninger foregik langt ude på havisen, fordi
kampen mod grødisen var ulige.
Erik B. Jørgensen udmærker sig ved både at tale et klart
sprog til kajakfolket, der kender terminologien og udfordringerne i detaljer, men også til alle dem, der vil hente inspiration og
viden om det "mindset", der skal til for at klare store, uventede
udfordringer. Det er ikke bare én ting, der skaber en eventyrer.
Det er et sammensurium af faktorer, der tilsammen udgør
den særlige indstilling, eventyreren er gjort af. Måske kan det
læres i Jægerkorpset, måske i Sirius-patruljen (hvor Erik var før
Jægerkorpset) eller også er der “bare” tale om en medfødt eller
intuitiv koldblodig realisme.
Selv om bogen først og fremmest handler om en mand, der
har sat sig et mål, så er det også en bog om alle de mennesker,
han møder undervejs. Bogen beretter om, hvordan folk villigt
åbner deres hjem, når de fornemmer det usædvanlige, og hvordan de deltager i ekspeditionen på sidelinien.
Hvis du er på udkig efter en hyperdramatisk historie om en
eventyrer, der modigt kaster sig i bølgerne, selv om han ved, at
det, han skal ud i, overstiger, hvad han magter, så skal du ikke
læse ‘Danmark Rundt i Kajak’. På trods af sin relativt beskedne
kajakerfaring handler forfatteren aldrig overilet eller hasarderet. Det ligger ikke til ham. Han er et kontrolmenneske, og i
bogen lader han aldrig til at være imponeret over sig selv eller
sine egne evner. Han løser en opgave. En opgave, som han har
stillet sig selv. Punktum.
Året efter at Jørgensen forcerede havet i den værste isvinter i 23 år (2009-2010), satte han sig i kajakken igen for at sejle
6.300 km rundt om den norske, svenske og finske kystlinie.
Hvad bliver det næste?
‘Danmark Rundt i Kajak’ er en lidt nørdet bog med udstyrslister og i dagbogsform, men den er samtidig også et dækkende indblik i Erik B. Jørgensens univers. Beskrivelsen af de
dramatiske oplevelser under padlingen er endvidere basalt
spændende. Det er jo immervæk ikke hver dag, at der udleves
et episk eventyr under sådanne forhold herhjemme.
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