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Eventyrlysten kajakroer sejrer over
Vesterhavet

STÆDIGHED. Erik Jørgensen har i dag rundet toppen af Danmark. Nu venter Jyllands østkyst,
Øresund og Sydhavsøerne.

Erik Jørgensen vil som den første nogensinde sejle Danmark
rundt i kulden.
AF Milla Mølgaard
Efter tre uger i det vilde og iskolde Vesterhav kunne Erik Jørgensen i dag lade sig hylde på toppen
af Danmark.
Den 32-årige kajakroer har siden 28. december padlet sig igennem grødis og meterhøje bølger langs
vestkysten sit forsøg på at sejle Danmark rundt.
LÆS ARTIKELKajakroer sejler Danmark rundt i snestormen
I dag rundede han Grenen med otte klappende kajakentusiaster og sin kæreste inde på bredden.

»Det var helt specielt. En virkelig fed følelse, at det var det sidste af Vesterhavet. Det hav, hvor man
virkelig har brugt sine kræfter, og der hvor mange normalt går ned«, fortæller Erik Jørgensen.
Hans rute løbet langs Jyllands vestkyst omkring Skagen, ned langs østkysten, omkring Samsø, ned
gennem Øresund, rundt om Lolland-Falster, over til Det Sydfynske Øhav og slutter i Flensborg
fjord.
'Det rød-hvide Bånd' kaldes den godt 1.100 kilometer lange tur blandt kajakroere. Hvis Erik
Jørgensen klarer den i de kolde vintermåneder, bliver han den første nogensinde.
FAKTADet rød-hvide bånd(eksternt link - kajakroerne.dk)
På Grenen var der næsten vindstille i dag. Ikke ligefrem et billede på de seneste ugers vejrforhold,
fortæller Erik Jørgensen.
»Det har været ret vildt. Flere dage er jeg blevet nødt til at holde mig på land på grund af for store
bølger. I Hanstholm måtte jeg vente to dage på at komme ud, fordi bølgerne var fire meter høje«.
For selv om den fynske eventyrer har ti år i Jægerkorpset og to år i Siriuspatruljen bag sig, så
spørger han ikke med Vesterhavet.
Så da han endelig satte sin røde og hvide kajak i vandet i Hanstholm, var det med adrenalinen
susende i kroppen.

Vestervildt. Det brusende hav er ikke til at spøge med. Her er det en håndfuld kuttere der har lagt
til ved Torup Strand. Foto: Erik Jørgensen
»Jeg minder hele tiden mig selv om, at Vesterhavet er farligt. Så da jeg lå som en korkprop på de to
meter høje bølger, blev jeg ved med at huske mig selv på , at jeg først kan slappe af, når jeg er inde
på land«, fortæller han.
»Jeg vil ikke sige, at jeg er bange i de situationer, for så var jeg ikke taget af sted. Jeg er spændt. Og
jeg er vant til altid at have en plan, hvis nu det går galt, så jeg altid kan redde mig i land på under en
halv time«.
Vil sejle uden om isen
De seneste dage har været bedre at ro i. Med stille vand og en smuk vinterhimmel har Erik
Jørgensen tilbagelagt 120 kilometer.

»Det har simpelthen været så flot. Jeg har set masser af smuk natur, fugle og marsvin. Så er det man
kommer i tanke om, hvorfor man gør det her«, siger han.
Nu venter nye udfordringer. Østkysten har ikke så voldsomme bølger som vestkysten, men de
seneste ugers frost har sat sig i havoverfladen, der mange steder er stenhård.
Men Erik Jørgensen er optimist. Der skal mere til at knockoute en eventyrer, der har besluttet sig
for at sejle uden om de besværligheder, hans stævn rammer.
»Indtil videre har det har været en fantastisk rejse. Jeg har tvivlet, været helt oppe at køre, været
træt og bedst af alt fået stor opbakning fra alle kanter«, fortæller Erik Jørgensen, der er blevet et
kendt navn i de lokale medier, han er sejlet forbi.
Vil give sit eventyr videre
Og selv om naturen er storslået, og kroppen fuld af anstrengelsernes endorfiner, er den bedste
følelse, at andre folk kan få noget ud af at følge med i strabadserne.
»Hvis man tager af sted på tur og ikke beretter om det, så er det bare en egenoplevelse. Jeg tillader
mig at kalde mig for eventyrer. Men det er man kun, hvis man formidler noget til folk og får dem til
at drømme«, siger Erik Jørgensen.
»Og hvis mit eventyr kan inspirere folk og få dem til at føle at de får noget med sig, så er det jo
fantastisk«.
BLOG Erik Jørgensens blog(eksternt link), som han opdaterer løbende under turen.

