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Endelig er Eriks beretning om hans imponerende tur Skandinavien rundt udkommet. Siden jeg med stor fornøjelse fik lov at anmelde "Danmark rundt i kajak", har jeg glædet mig til denne nye
beretning. Jeg har glædet mig, fordi jeg simpelthen nyder at læse
Eriks beretninger – beretninger, der med god samvittighed lader
mig flyde hen i rendyrket kajaknørderi. Da Erik sendte mig bogen
til anmeldelse, blev jeg dog lidt skeptisk, da det viste sig at være
en mursten på intet mindre end 472 sider. Kan det virkeligt bære
at berette fængende om over 6400 kilometers roning? 6400 kilometers roning langs noget, jeg forestillede mig, bare ville være
klipper, klipper og atter klipper? Det kan det! Det er tænkeligt, at
det blot indfanger mig, fordi jeg elsker kajakker og naturoplevelser, men jeg er overbevist om, at alle andre med bare lidt hang
til friluftsliv også vil nyde denne historie. "Skandinaven rundt
i kajak" er "feelgoodlæsning", der stille og roligt triller læseren
afsted langs kysten, og giver i hvert fald mig lyst til endnu engang
at komme på en større eller mindre langtur til sommer.
Erik lagde fra land klokken 9.23 den 5. april 2011 ved Jakobselv
i det allernordøstligste Norge ved grænsen til Rusland. Da var der
stadig sne overalt i området, og Erik blev kørt ud til starten i et
militært bæltekøretøj. Efter søsættelsen, følger således ca. 400
sider, der er så detaljerede, at man skulle tro, at bogen var skrevet

på turen, hvilket den dog ikke er. Eriks blog
blev omhyggeligt opdateret undervejs og
sammen med grundige notater, har han
siden kunne skrive bogen.
Erik sorterer ikke ret meget i sine oplevelsesbeskrivelser, og jeg vil tro, at han
får noteret samtlige havørne, han møder
undervejs. Erik beskriver også, hvornår
han startede og stoppede hver dag, hvem
han mødte, hvordan bølgerne var, hvilke
e-bøger han fik læst inden sengetid osv.
Dette kunne nemt blive rasende ensformigt, hvis det ikke netop var fordi, denne
daglige trommerum er hele langturens
inderste sjæl. Når man selv er på langtur, er
det netop møderne med de sjældne fugle,
sælerne og marsvinene, der skaber minderne, og Eriks tur er blot udvidet til også
at omfatte møder med havørne, pukkelhvaler, spækhuggere, havoddere og sågar en
svømmende elg – men altså stadig med den
daglige rutine som platform.

Juhuu – en hval!!
"Jeg kom ind i selv fjorden, og det blev
havblik. Pludselig lød det som om, nogen
pustede i en vandslange, og en pukkelhval
vendte 500 meter foran mig. Juhuu – en
hval!! Afsted gik det hen imod den…." [s. 94]
Efter at have rundet det smukke Nordkap og videre forbi Tromsø, ror Erik stille og
roligt foråret i møde. Snart bliver det lyst
hele døgnet, og Erik ror om natten og sover
om dagen. Langsomt bliver det sommer,
mens han møder Sverige og da Erik skifter

tidszone og ror ind i Finland, bliver det
mørkere, og efteråret har fået overtaget, da
turen slutter 175 dage senere i Virojoki ved
grænsen mellem Finland og Rusland d 26.
september.
For bl.a. at kunne skrive denne bog, som
den er skrevet, medbragte Erik bunker af
elektronik. To GPS’er, to telefoner, iPad,
kamera, computer, en VHF-radio, en satelittelefon, videokamera, en batteriløsning og
en GPS-tracker. Al den elektronik bliver et
opgør med en romantisk forestilling om,
at livet i vildmarken skal klares med dolk,
kompas og fiskesnøre. Der er meget bøvl
med elektronikken undervejs. GPS’er der
sætter ud, VHF-radioer der omkommer, en
iPhone der drukner, og derudover en masse
bøvl med at holde det hele med strøm. Med
uden elektronikken ingen blog og ingen
detaljerede data om turen. Hver eneste
dagsetapes data er i bogen beskrevet i små
kasser, så man konstant ved, hvor langt
Erik samlet har roet, og hvor mange gange
teltet er blevet slået op, og hvordan vejret
var.

Flittig og troværdig udstyrsanmelder
Også Eriks øvrige udstyr driller. Hans
teltstænger er uafladeligt genstand for
irritation, og hele 27 gange knækker der
samleled i stængerne. Selvom Erik holder
fast i at teltet fra Helsport er fantastisk
indrettet, så burde dette give koldsved
hos producenten. I det hele taget er det
bemærkelsesværdigt, hvor meget udstyr,

der generelt ikke kan klare mosten i selskab med Erik. Derfor er Erik også blevet en
flittig og troværdig udstyrsanmelder på sin
hjemmeside, www.komud.dk
Som i bogen "Danmark Rundt i kajak"
benytter Erik sig løbende af små afbræk
i turbeskrivelsen. Disse handler om ting,
som Erik forestiller sig, at vi gerne vil vide,
eller som folk har spurgt til. Det er små
afsnit om valg af pagajer, morgenrutiner,
savnet af familien, fiskeri osv. Det giver en
god konstruktion af bogen.
Erik er også god til at få beskrevet de
mennesker, han møder. Folk, der giver
husly, kajakroere, som slår følge, venlige
mennesker, der hjælper. Undervejs, i svenske Kalmar, mødtes han med Magasinet
Kano & Kajaks journalist, Lars Bo, hvilket
blev til artiklen i nr. 4-2011.
Man kan oftest bedømme en bog ud fra,
om man ærgrer sig, når den slutter. Sådan
er Eriks bog. Han beskriver tomheden, da
han tømmer kajakken i Finske Virojoki, og
skal rejse hjem. Lidt af den tomhed havde
jeg som læser, og det er nok til, at jeg uden
at blinke, vil anbefale denne bog til alle
friluftsmennesker og i særdeleshed til alle
kano- og kajakroere.
Minusser? Tjah, der mangler nok lidt korrektur, og så burde vi have timet denne anmeldelse til det sidste blad i 2013, så denne
bog "Skandinavien rundt i kajak" konsekvent kunne have været årets mandelgave
i Danmark.

Magasinet kano&kajak · nr. 1 · januar 2014

15

