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Sejlsporten har opbygget sit galleri af udøde-
lige helte. Der er navne som har indskrevet 
sig i historien ved at bryde grænserne, være 
de første til at gøre ting på havet, som ingen 
tidligere troede var muligt. 

Her er fortællingen om en mand, som 
måske mere end nogen anden fortjener en 
plads i sejlsportens hellige haller – men som 

af en eller anden årsag aldrig har fået den. For 
hvem har egentlig hørt om Jon Sanders? 

Først runde ”forkerte vej”
I 1988, relativt ubemærket andre steder end i sit 
hjemland, sejlede Jon Sanders ind i Fremantle, 
Australien, efter at have gennemført en sejlads 
som næsten må kåres til historiens mest 

ekstreme solosejlads. Den foregik i en ret be-
skeden og langsom kølbåd, det meste af tiden 
med defekte instrumenter og motor, samt store 
skader på bl.a. proviantbeholdningen.

Da Sanders gik i land til en ventende sejrs-
parade den 13. marts 1988, havde han sejlet 
alene tre gange jorden rundt – i ét stræk. For 
lige at gøre det lidt sværere, valgte han at tage 

1986-1988: Australske Jon Sanders gennemfører verdens længste 
nonstop solosejlads – en rekord som stadig står. Her er den ukendte 
historie om Sanders’ 658 døgn alene på havet. 
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JORDEN RUNDT ALENE
– i ét stræk!

Historiens mest ekstreme solosejlads:
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82 sejlede han også alene jorden rundt, også 
den gang nonstop og uden assistance. Men 
på den tur nøjedes han med to gange rundt 
om planeten, i alt 48.510 sømil. Det var den 
længste solosejlads nogensinde, 419 døgn, og 
ingen havde tidligere lavet en dobbelt solo-
sejlads jorden rundt. 

Hvorfor han ikke nøjedes med det, har 

den første omgang mod vest, dvs. mod de 
fremherskende vindretninger. Da han kom 
i mål, havde han tilbragt 658 døgn alene på 
havet – uden nogen form for assistance.

Først to gange – så tre
Det var ikke første gang Jon Sanders tog på en 
længere sejltur, sådan helt for sig selv. I 1981-

Nøglen til min psyke ligger måske i min opdragelse, min tidlige besættelse 
af både og havet – og i det faktum at jeg altid har været en enspænder.

kilderne ikke givet svar på – måske kunne 
han bare lide at være derude – men faktum 
er i hvert fald at han fire år senere tog af sted 
på en sørejse, som skulle slå hans egen rekord 
eftertrykkeligt.

Et lille budget
Projektet, som fik navnet ”Endeavour” var i 

Tre tykke logbøger blev fyldt undervejs – en blanding af faktuelle oplysninger 
om vind, vejr, sejlføring og positioner, og betragtninger om hændelser om bord. 
Sanders fremstår som en mand, der var meget svært at vippe af pinden!

Tradtionel navigation med passer og papirkort – al elektronik, og 
stort set alle instrumenter satte ud undervejs. Så der var kun den 
manuelle vej tilbage.

Jon Sanders vinker, da han passerer hjemmehavnen i Australien 
efter første runde. Kun to gange rundt om jorden tilbage!
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dagens målestok meget lille: En ret beskeden 
sponsoraftale med en lokal entreprenørvirk-
somhed, et samarbejde om nogle maritime 
forskningsopgaver med et lokalt universitet, 
samt nogle midler fra staten, som det år 
skulle fejre nationens 200 års jubilæum, og 
derfor så en interesse i at bakke op om en 
kommende søhelt. 

3,5 ton mad og drikke
En 14 m lang glasfiberbåd af klassisk tilsnit, 
inspireret af Sparkman & Stephens’ legenda-
riske linjer, blev indkøbt, grundigt forstærket 
og renoveret, og udstyret med en rig hvor 
alle vant og stag både var overdimensioneret 
og dobbelte. Det sidste skulle vise sig at blive 
afgørende. Båden blev fyldt med 3,5 ton 
mad og vand til turen, samt alle datidens 
hjælpemidler, som inkluderede de første 
spæde skridt i retning af satellitnavigation.
Det blev dog en kortvarig fornøjelse. 

Båden fik navnet ”Parry Endeavour”; den 
første del af navnet var hentet fra projektets 
sponsor, den anden fra Sanders barndoms-
helt, kaptajn James Cooks skib.

Ingen motor
Første runde gik mod vest med kryds det 
meste af vejen. For at kvalificere sig til en 
”ægte” jorden rundt sejlads ifølge Guiness 

rekordbog, skal man sejle minimum 24 timer 
nord for ækvator. 

Sanders rundede derfor Kap det Gode Håb 
ved Cape Town, og sejlede nordpå i Atlanten, 
indtil han kunne runde øerne St. Peter og 
St. Paul nord for Brasilien. Allerede her satte 
motoren ud, efter at der kom vand i diesel-
tankene – så de næste godt 600 døgn sejlede 
”Parry Endeavour” uden motor. Opladning 
af batterierne kunne derefter kun foregå ved 
hjælp af solcellepaneler.

Efter at have klaret den forskriftsmæssige 
passage af ækvator, sejlede Sanders sydpå 
igen langs Sydamerikas kyst, og rundede Kap 
Horn – ”den forkerte vej”. Her så han virkelig 
hvad hornet kan byde på: 20 m høje bølger, 
vind på 50-60 knob, og temperaturer på om-
kring nul grader ...

Rundede America’s Cup 1987
America’s Cup fans vil vide, at cup’en blev 
sejlet i Fremantle, Australien netop i 1987. 
Sanders’ sejlads var tilrettelagt sådan, at han 
kunne runde America’s Cup banen på vej 
ud mod sin anden omgang jorden rundt. Det 
kom til at passe godt, og Sanders blev hyldet 
af en hel flåde, hvor også flere af America’s 
Cup mandskaberne var med. 

AC-RIB’er fra Kookaburra-teamet sikrede 
at ingen tilskuerbåde kom så tæt på, at nogen 

kunne springe om bord. Det havde Sanders 
udtrykkelig bedt om, bange som han var for 
at få sit rekordforsøg ødelagt. Vejret var godt 
den dag, så han kunne sidde på fordækket 
og sludre lidt med medierne, australske top-
politikere, AC-sejlere, sponsorer og familie 
før han fortsatte ud mod horisonten – på vej 
mod Kap Horn for anden gang ...

Ingen instrumenter til navigation
I Sydishavet på vej mod Kap Horn svigtede 
instrumenterne – både satellitnavigationen, 
loggen og flere andre instrumenter på grund 
af langvarig fugt i båden. 

Sanders noterede roligt i sin logbog: ”Jeg 
navigerer nu uden at kende distance, fart eller 
satellitbaseret position. Men det er jeg vant 
til. Jeg anslår hastigheden gennem vandet og 
multiplicerer det op med tiden. Og så har jeg 
kompaskurs samt sekstantpositioner en gang 
imellem, når vejret er godt”.

Konservesdåser rustede op
Kort efter opdagede Sanders at hans kon-
servesdåser var rustet op, og at det meste 
af indholdet flød omkring i bådens kølsvin. 
Det måtte simpelthen lænses ud, og også det 
problem blev håndteret: ”Fra nu af spiser jeg 
ikke længere frokost,” skriver han i logbogen, 
”men nøjes med to måltider om dagen. Jeg 

For ikke at miste stemmens brug, taler han hver dag højt 
med sig selv, og sætter ord på sine tanker.
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fisker også, og supplerer tørfoderet i proviant-
beholdningen på den måde.” 

Crash med trawler
4. maj 1987 vågner Sanders af et øredøvende 
brag. Han kaster sig op på dæk, og ser i mør-
ket sin lille båd blive kastet og flået op langs 
siden af en enorm, chilensk 4000 ton reje-
trawler. Flere af vantene i riggen bliver revet 
af, pulpitten bliver krøllet sammen som mad-
papir, og fribordet ligner en ruin. I lysene fra 
det store skib ser Sanders masten dingle løst 
over mod siden. Fokken hænger i laser ned 
fra riggen. Men Sanders mister heller ikke 
nu besindelsen.

... vinden er skiftet ...
Så snart han har konstateret at båden ikke 
synker, og at masten ikke umiddelbart falder 
ned, skriver han i logbogen: ”Kl. 20.35. Kol-
liderede med fremmed rejetrawler, ca. 4000 
ton. Knækkede styrbord forstag, men bag-
bord virker o.k.. Center agterstag også knæk-
ket. Pulpit ødelagt. Båden virker o.k., ingen 

huller så vidt jeg kan se. Heldigt riggen er så 
kraftig. Meget oprørende oplevelse. Vind 20-
25 knob – vinden er skiftet.”

Få dage senere ophører enhver radiokon-
takt med ”Parry Endeavour”. Udstyret er 
ødelagt på grund af fugt, nu er der kun VHF-
radioen tilbage, som kun kan bruges når 
båden passerer tæt på Australiens kyst.

Orkan!
Den første orkan rammer båden syd for Cape 
Town. Gang på gang oplever Sanders alle 
sejleres mareridt: Knockdown. Båden bliver 
kastet rundt af bølgerne fire-fem gange, hvor 
masten er under vand, og krængningen 90-100 
grader. Hver gang rejser båden sig igen, men 
hver gang bliver vigtigt udstyr enten ødelagt 
eller revet over bord. Vindstyrken holder sig 
over 50-60 knob i fire døgn i træk. Til sidst 
lykkes det Sanders at ligge bi i tre døgn, indtil 
forholdene omsider bliver bedre.

Taler med sig selv
En ukuelig Jon Sanders ser nok en gang den 

Hvem er Jon Sanders?

australske kyst dukke op foran sig, og igen 
forsvinde agterud. Han påbegynder sin tredje 
runde rundt om jorden. Men nu begynder 
forholdene at slide på ham: Han får stærke 
brystsmerter, og lider af ”pleurodynia”, en 
lidelse forårsaget af kulde og fugt. 

Kahytten får mere og mere mug og svamp, 
og det er et endeløst arbejde at vaske det væk. 
For ikke at miste stemmens brug, taler han 
hver dag højt med sig selv, og sætter ord på 
sine tanker. For at holde sin fysik nogenlunde 
intakt, løber han på stedet, stående i cockpit, 
når vejret tillader det. I dårligt vejr bruger han 
strækøvelser og mavebøjninger.

Nødsignal
Kort efter at ”Parry Endeavour” passerer Kap 
Horn for tredje gang, udsendes der et auto-
matisk nødsignal fra båden, og helikoptere og 
skibe tager ud for at lede. Sanders’ familie og 
hans supportere og hold i Australien holder 
vejret – men efter 10 timer får et helikopter 
øje på en intetanende solosejler i god behold. 
Bådens automatiske Argos-system havde ud-
sendt en falsk alarm. 

70.000 sømil
Klokken 10.17 den 13. marts 1988 krydsede 
det bombarderede og nedslidte lille fartøj mål-
stregen ved Fremantle, 658 dage efter start. 
Jon Sanders havde tilbagelagt 70.000 sømil på 
egen hånd – mere end noget andet menneske. 
Faktisk havde intet fartøj nogensinde sejlet så 
langt kontinuerligt.

Australien stod på den anden ende, man 
regner med at 130.000 mennesker var på 
vandet, da han kom sejlende ind til Fremantle. 
Jon Sanders mødte en stor sejrsparade med 
taler af blandt andre statsministeren – selv 
båden blev hejst op og sat på en blokvogn, 
så den også kunne deltage i paraden. 

… forestil jer mit øjeblik ...
Da det blev Sanders’ tur til at stavre op på 
talerstolen, blev der helt stille i den enorme 
folkemængde.

”Efter alle mine dage og nætter i stille og 
storm ... ofte skræmmende ...”, sagde han. 
”Efter at have passeret det mægtige Kap 
Horn tre gange ... efter at have krydset hav 
efter hav, efter hundreder af døgn til søs ... 
658 i alt ... forestil jer mit øjeblik – forestil 
jer det sekund, hvor jeg stod på min cockpit-
trappe og kiggede ud foran båden. Og der, lige 
foran stævnen, fik jeg øje på Rottnest Island 
Lighthouse. Hjemme, nok en gang.”

Jeg sejler fordi jeg vil. Nogle vil synes jeg er gal. Det generer 
mig ikke det mindste. Faktisk, hvis jeg virkelig er gal, kunne 
det godt være en hjælp der hvor jeg skal hen.




