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Kajakroer er tvunget til at tilbringe natten på
Deget

Erik B. Jørgensen glæder sig til at spise sine to fastelavnsboller i teltet på Deget.

Eventyreren Erik B. Jørgensen er i nat - på grund af isen - tvunget til at overnatte på Deget ud
for Frederikshavn. Den tidligere jægersoldat er som den første nogensinde på vej i kajak
Danmark Rundt om vinteren. Og lige nu er han altså tæt på Frederikshavn.

Det var egentlig meningen, at han skulle have overnattet ved Rønnerhavnen i sit telt, men isen i
Kattegat har hele dagen været en stor udfordring på etapen fra Skagen til Frederikshavn, så han
opgav at komme ind på fastlandet.
- Jeg har været presset i dag, men så gælder det om at trække vejret to gange og sige til sig selv: Er
jeg ved at vælte? Har jeg mad og drikke? Har jeg et mål inden for rækkevidde? Så er det alligevel
ikke så slemt, siger Erik B. Jørgensen, som begyndte sit kolde eventyr 28. december i
Sønderjylland.
På et tidspunkt i dag var han 3-4 kilometer fra land for at finde åbent vand. Han har ellers lovet sig

selv, at han aldrig må være længere end 30 minutter fra land. I dag var en undtagelse.
Den krævende tur på små 40 kilometer til Frederikshavn tvang ham også til at tisse i kajakken.
- Der er to muligheder. Enten tisser du i dragten, eller også åbner du din dragt og håber, at kajakken
ikke vælter rundt. Jeg åbnede dragten, og det gik heldigvis godt, fortæller Erik B. Jørgensen.
Han har nu slået sit telt op på Deget (den lille ø til højre på billedet i længere nede). Der er ganske
vist et par bunkers, men han foretrækker teltet. Aftensmaden står på spaghetti bolognese og nasi
goreng med to fastelavnsboller fra Skagen som dessert. Bagefter skal han opdatere sin blog på
www.komud.dk, og han regner med at sove ved 21-tiden.
- I morgen fortsætter jeg naivt mod syd, og jeg håber, at jeg får nogle meldinger om isen fra folk,
der bor langs østkysten hele vejen ned til Århus, siger Erik B. Jørgensen, der i 2008 to gange
krydsede indlandsisen.
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