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Mazar-e-Sharif, Afghanistan

Om Jakob

FF. 1971. Uddannet civilingeniør. Besøgte I perioden 1991-2019 alle verdens 196 
lande som verdens måske yngste hobby- og familierejsende. Dermed en af blot 
4 danskere der har besøgt alle verdens lande - heraf den der har tilbagelagt 
est kilometer over land. Familien (Jonas f. 2009, Ava f. 2006 og Charlotte f. 
1976) har været med i hhv. 65+,80+ og 120+ lande og alle rejser har været selv-
nansierede.

Undervejs er Jakob blevet tilbageholdt af militærpolitiet i det vestafrikanske 
land Guinea, dømt til deportering fra Libyen, har overlevet en fatal busulykke i 
Venezuela og har bestukket sig ind i Yemen. Desuden har han dokumenteret 
tre meget specielle rituelle ceremonier som yderst sjældent er beskrevet i vest-
lige medier.

Sammenlagt har Jakob rejst i mere end 5,5 år. Som freelancejournalist og -fo-
tograf har han skrevet artikler fra mere end 40 lande for hhv. Berlingske, BT, BT 
Metro, Jysk Fynske Medier og Jyllands-Posten. Før det var han i 3 år ansvarshav-
ende redaktør for De Berejstes Klubs medlemsblad Globen. Han har afholdt 
mere end 25 foredrag for bl.a. AOF/LOF, Roskilde Bibliotek, forskellige IT-virk-
somheder, Cafe Globen og fem år i træk på Kulturnatten i København.

Booking:
For spørgsmål eller booking 
venligst kontakt :
mail@jakoboester.dk
mobil +45 81410508 

Læs mere: på  
wwwww.jakoboester.dk



“Meget inspirerende - jeg k lyst 
til at forfølge mine egne drømme”

“Du har besøgt alle verdens lande. 
Imens er jeg bare gået på arbejde 
henne i banken”

“Super underholdende og 
utroligt otte billeder”

Sagt om Jakobs foredrag:

- Besøg hos Poro-folket - et hemmeligt, satanistisk broderskab 
der kun viser sig offentligt hvert syvende år. (Elfenbenskysten)

- Hvordan man kan have hus, bil, job og familie og samtidig besøge alle verdens lande
- Hvordan næsten alle voksne danskere kan besøge 100+ lande
- Familierejser i Afghanistan, Sudan og Somaliland
- At turde tage springet og forfølge sine drømme
- Verdens mest anderledes/eksotiske lande
- Hvor farlige er ‘de farlige lande’?
- - Hvordan får man tid og råd ?
- Eventyr i børnehøjde

- Besøg hos levemændene fra Congos slum. (Kinshasa, DR Congo)

- Camping med børnene hos det bloddrikkende Mursi-stammefolk. 
Overværelse af bl.a den ulovlige, brutale og hemmelige 'Donga'-stavkamp. 
(Omo-dalen, Etiopien)

Unikke eventyr:Unikke eventyr:

Med lyd, lm og fantastiske billeder beretter Jakob om sin knap 30-årige  
færd gennem alle verdens lande. Hør blandt andet om:
Med lyd, lm og fantastiske billeder beretter Jakob om sin knap 30-årige  
færd gennem alle verdens lande. Hør blandt andet om:

Et underholdende og visuelt dragende foredrag Drøm Stort. Rejs langt. Lev fuldt.

28 år, +225.000 km, 196 lande, 7 kontinenter, 1 familie, 1 foredrag

+5K +20K +13K


