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Danmark rundt i kajak Erik B. J\u00f8rgensen Hent PDF Erik B. Jørgensen er en sand eventyrer. Næsten af
den gammeldags slags. Han er fynsk bondesøn og har også prøvet sig ud i landbruget, men det var som
Sirius-mand, Jægersoldat og eventyrer, at han fandt sit sande jeg. Han vil udfordre sig selv. Han vil leve i

nuet.  Han har tidligere fortalt om sin Grønlandseventyr med ski og drager i bogen Oplevelser i ukendt land -
i Knud Rasmussen spor. Turen gik både godt og skidt, men et eventyr var det. Derefter kastede Erik BJ sig
over kajakken. Han besluttede sig for som den første at sejle hele Danmark rundt i kajak og for at det ikke
skulle være for nemt, valgte han at gøre det om vinteren. Ekspeditionen og eventyret var en kæmpe succes,
og i bogen fortæller han om den fantastiske færd - om mødet med naturen og danskerne. Bogen udkom

oprindeligt i 2011.

 

Erik B. Jørgensen er en sand eventyrer. Næsten af den gammeldags
slags. Han er fynsk bondesøn og har også prøvet sig ud i landbruget,
men det var som Sirius-mand, Jægersoldat og eventyrer, at han fandt
sit sande jeg. Han vil udfordre sig selv. Han vil leve i nuet.  Han har
tidligere fortalt om sin Grønlandseventyr med ski og drager i bogen
Oplevelser i ukendt land - i Knud Rasmussen spor. Turen gik både
godt og skidt, men et eventyr var det. Derefter kastede Erik BJ sig
over kajakken. Han besluttede sig for som den første at sejle hele

Danmark rundt i kajak og for at det ikke skulle være for nemt, valgte
han at gøre det om vinteren. Ekspeditionen og eventyret var en

kæmpe succes, og i bogen fortæller han om den fantastiske færd - om
mødet med naturen og danskerne. Bogen udkom oprindeligt i 2011.
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