


Så kan jeg med stolthed melde ud om min nye 
kajakekspedition. Det bliver Skandinavien rundt i 
kajak. Med start fra grænse mellem Rusland og Norge, 
herfra tager jeg Norges kyst, så Sveriges Kyst (måske 
med et lille besøg i København), samt Finlands kyst og 
slutter ved grænsen mellem Finland og Rusland. Jeg 
har sat et ½ år af til de ca. 7200-7400 km. Et nyt 
eventyr jeg glæder mig til at tage fat i med alle mine 
samarbejdspartner.

Se stort kort i næste slide



Norges kyst. ca. 3.500 km
Sverige Kyst. Blå bånd ca. 2.400 km
Finlands kyst. Blå – Hvide Bånd ca. 1.500 km
I alt ca. 7.400 km
Med 50 km i gennemsnit om dagen er det 148 dage
Med 40 km i gennemsnit om dagen er det 185 dage
Med start 1. april 2011 forventes ture at afsluttes omkring 1. okt. 2011 plus / minus (183 dage)



Jeg er stadig ved at lave den sidste planlægning og få de sidste 
aftaler i hus. Jeg vil offentlig gøre min samarbejdspartner, frem 
mod turen. Efterhånden som aftaler falder helt på plads.

Jeg kan selvfølgelig altid bruge samarbejdspartner, så jeg hører 
gerne forslag og ideer fra dig.

Turen bliver igen med GPS-tracker, dagbog, billeder, video, bog, 
m.v.

http://www.youtube.com/watch?v=1coCFLDuJDE


Min første bog ”I ukendt land, I Knud Rasmussens fodspor” kom i november 2010.

Min anden bog ”Isvinter i havkajak

Turberetning om Danmark Rundt i Havkajak – Vinteren 2009/2010” kommer først efter 
sommerferien 2011

Anmeldelser 
Karoline Aaen skriver

"Oplevelser i ukendt land" er en lærerig og yderst interessant fortælling fyldt med spænding, 
eventyr og humor. Den imponerende ekspedition bliver grundigt beskrevet, og alle detaljer 
kommer med, hvilket ikke er så underligt, når man tager forfatterens omfattende erfaring og 
ekspertise i betragtning. Grønlands fantastiske og unikke natur er også smukt beskrevet, og 
Erik B. Jørgensen formår virkelig, at vække en dyb eventyrlyst op i læseren. Denne bog er 
absolut værd at læse, hvis man på nogen måde er friluftsmenneske.
Godt gået, Erik!”

Pressen skrev

“En fremragende formidling suppleret med en stribe informative faktabokse, der guider læseren 
blandt både personer, begivenheder og svære begreber i det store land med omfattende emner. 
Kan varmt anbefales.” 

* * * * Lars Ole Knippel, Jyllands-Posten

Se flere kommentar og anmeldelser HER

http://www.gyldendal.dk/boeger-til-voksne/biografier-erindringer/rejseerindringer/9788702092806/oplevelser-i-ukendt-land


 Danmark rundt i kajak - vinter

 ”Thule til Thule”

 Jægersoldat

 Et år ved Sirius

 Krydsning af indlandsisen

 som guide

 Personlig indstilling og Teamånd

Læse meget mere her

HUSK Eventyret starter i din baghave.

Mvh

Erik B. Jørgensen

P.S: Ønsker du at AFMELDE nyhedsbrev fra ”Kom ud”, så gå ind på www.komud.dk og afmeld dig i højre side, med din 
mailadresse

http://komud.dk/wp-content/uploads/storyteller-brochure-6.pdf

