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D
a Jakob Øster var barn i Roskilde,
var der ikke megen udlængsel i fa-
milien. Ferierne gik typisk til
Dansk Folkeferies centre rundt-
omkring i Danmark, hvor famili-

en kunne slappe af og nyde den danske
sommer. 

Men på drengeværelset læste den un-
ge Jakob om Anders And, der tog til
Langtbortistan med nevøerne Rip, Rap
og Rup, og den rødhårede reporter Tin-
tin, som havde verden som sin hjemme-
bane.

»Det var nu ikke, fordi jeg forestillede
mig, at jeg skulle rundt i alle verdens lan-
de. Jeg led af fl�yskræk, køresyge og søsy-
ge som barn og har altid kæmpet med
angst«, husker Jakob Øster.

»Det var heller ikke vigtigt for mig at
komme verden rundt til at begynde

med. Jeg sad ikke
på drengeværelset
og tænkte, at nu
skal jeg besøge al-
le lande«.

Ikke desto min-
dre nåede Jakob
Øster i 2019 som
47-årig en mile-
pæl: Han havde
været i 196 lande
og på alle verdens
kontinenter over

en periode på 30 år, som han fortæller
om i bogen ’Gennem alle verdens lande’,
der netop er udkommet. Der er 193 med-
lemslande i FN, og så er der 3 ekstra lan-
de, som ikke er medlem – Taiwan, Koso-
vo og Vatikanet, som han også har be-
søgt.

På klapstol i Vatikanet 
»Det er faktisk ikke så nemt at besøge Va-
tikanet. Jeg skulle være der mindst 24 ti-
mer, og der er kun et hotel for katolske
præster, som jeg jo ikke lever op til. Men
der var en fra De Berejstes Klub, som op-
dagede, at man kunne sidde i klapstol
natten over i en søjlegang, og det gjorde
jeg«.

I 2019 nåede Jakob Øster sit
mål, da han som den første
dansker havde besøgt hvert
eneste land og kontinent 
i verden. Han er dermed
medlem af en eksklusiv
klub, der blot rummer 213
personer i verden. Hvorfor
sætte sig sådan et mål? Og
hvorfra kommer pengene
til at rejse så meget?

Jakob overvandt sin frygt og har besøgt alle verdens lande

THOMAS FLENSBURG

Jeg led af 
fl�yskræk, 
køresyge og 
søsyge som
barn og har 
altid kæmpet
med angst

hele verden rekord
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Jakob overvandt sin frygt og har besøgt alle verdens lande

Jakob Øster
besøgte i 2018
Asaro-mudder-
mændene i 
højlandet i Papua
Ny Guinea. Det
blev hans land
nummer 183. 
Foto:Jakob Øster
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Rejseriet begyndte først, da Jakob
Øster var 18 år gammel og tog på inter-
rail rundt i Europa med en ven. Succesen
blev gentaget året efter med en anden
ven.

»Det var helt uplanlagt, vi tog bare af
sted. Nogle gange havde vi ikke noget
sted at sove, men sov i nattoget, som vi jo
havde billet til. Det tiltalte mig enormt
med det uplanlagte, hvor man mødte
folk, man rejste med, og måske tog en
anden vej, end man havde regnet med«.

Efter endt uddannelse som civilinge-
niør tager Jakob Øster på tre store rejser
af knap et års varighed, blandt andet fra
den sydlige polarcirkel i Antarktis hele
vejen til den nordlige polarcirkel i Ala-
ska gennem samtlige syd-, mellem- og
nordamerikanske fastlandslande uden
at fl�yve, og som 35-årig melder han sig
ind i De Berejstes Klub.

»På det tidspunkt har jeg været i knap
100 lande. Jeg vil gerne have nogen at de-
le erfaringer med og få hjælp til at besø-
ge de mere besværlige lande at rejse i,
men endnu har jeg ikke sat mig som mål
at besøge alle verdens lande. Jeg satser
på at komme på 150 i første omgang«.

Jakob Øster har
nu fået forbindel-
se med forskellige
kontakter. Det gi-
ver ham mod på at
rejse i farlige lan-
de som Afghani-
stan, Syrien, Liby-
en og Yemen.

»Når krigskorre-
spondenter ikke dør, er det jo, fordi der
ofte er en sikker provins i et krigshærget
land, eller at en korrespondent har kon-
takter, som kan hjælpe ham eller hende
sikkert ind og ud af landet. Sådanne kon-
takter begyndte jeg også at have, da jeg
havde rejst i 150 lande, og så meldte jeg
ud, at jeg gik efter at besøge alle lande og
alle kontinenter«.

På Facebook og Instagram begynder
Jakob Øster at skrive, at nu har han været
i 151, 152 lande og så videre. Da han når til
Eritrea – land nummer 196 af 196 – og
skriver det til sine følgere, vælter det ind
med 2.500 likes og 700 kommentarer.

»Reaktionen er nok en kombination af
folk, der har fulgt med i mine beretnin-
ger og set mine billeder, gerne vil ønske
til lykke, og så spiller min bedrift lige ind
i drømmen om at rejse. På den måde
kommer jeg til at tjene som inspira-
tionskilde«.

Kæmpet med angst
Gentagne gange i løbet af interviewet
vender Jakob Øster tilbage til sin angst
for at fl�yve, køre og sejle.

»Jeg har altid kæmpet med min angst,
som er blevet en drivkraft for mig. Jeg
har set min frygt i øjnene og sat mig op i
en fl�yver, selv om jeg har tænkt, at den
kunne falde ned, men på den anden side
har den også kunnet bringe mig hen til
noget, jeg rigtig gerne ville. Jeg tror, at
den samme angst fi�ndes i mange men-
nesker i mere eller mindre grad«.

Det kan ifølge den 49-årige verdensfa-
rer virke helt uoverskueligt, hvis man
tænker på alle verdens uroplagede
brændpunkter, at sætte sig det mål at
komme rundt i alle lande.

»Der er mange, som ikke rejser, fordi
de frygter, at det er farligt, at de risikerer
at blive bestjålet eller kidnappet. Man
skal selvfølgelig ikke starte med Libyen
og Yemen, men begynde i Europa og de
lande, hvor man kan rejse uden proble-
mer, og så tage rejserne et skridt videre
næste gang«.

For godt 20 år siden mødte han Char-

lotte, som han bliver kæreste med. Kære-
steriet med Charlotte sætter ikke rejseri-
et på pause. Tværtimod. Sammen med
hende tager han ud på sin tredje lange
rejse.

»Hun kan heldigvis lide at rejse. Vi har
rejst rigtig meget sammen, men hun
har også givet mig lov at rejse en måned
alene – typisk i februar, hvor jeg så har
besøgt de meget dyre lande alene. Og
nogle af de farlige lande har jeg også ta-
get alene«. 

Helt almindelig lønmodtager
I de seneste par årtier har Jakob Øster
haft et ganske almindeligt 9-17-lønmod-
tagerjob som ingeniør i it-branchen. Rej-
serne er blevet en kontrast og kærkom-
men pause fra hverdagen, et tidspunkt,
hvor hamsterhjulet er blevet sat i frigear. 

»Der er gode lønninger i min branche,
og jeg har altid tjent fornuftigt«.

Parret får to børn, og da de er 3 og 5 år
gamle, tager familien Jorden rundt i 3
måneder, hvor de navnlig rejser i stille-
havsområdet, men ud over de 4 lange tu-
re har Jakob Øster som hovedregel blot
rejst 2 gange om året og har ellers passet
sit arbejde.

»Jeg har 6 ugers betalt ferie, og alle de
steder, hvor jeg har arbejdet, har de
kendt til min rejsepassion. Og så har de
givet mig lov til at holde 2 ugers eks-

Jakob Øster boede med sin familie, her er det datteren Ava, en uge hos mursi-folket i Etiopien uden el 
og med syv kilometer til nærmeste brønd. Her overværede de en donga-stavkampsceremoni, som kun 
afholdes omtrent ti gange årligt et hemmeligt sted i bushen. Etiopiens regering har valgt at forbyde 
ceremonien, fordi de anser den for barbarisk, da deltagerne ofte slår hinanden til plukfi�sk. Foto: Jakob Øster

Yasur-vulkanen på øen Tanna i øriget Vanuatu midt i Stillehavet omtales nogle gange som 'verdens 
lettest tilgængelige aktive vulkan'. På under en time kan man gå fra vulkanens fod og op til kanten af 
krateret. Her kan man se, hvordan vulkanen omtrent hvert femte minut udspyr lavabomber fra vulkanens
kamre. Foto: Jakob Øster

Poro-folket er et hemmeligt, djævletilbedende broderskab i den nordlige del af Elfenbenskysten, der 
angiveligt kun viser sig offentligt en gang hvert syvende år. Via et usandsynligt tilfælde fi�k Jakob Øster 
mulighed for at overvære denne ekstremt sjældne ceremoni. Foto: Jakob Øster

Jeg har i 
snit været 10
dage i hver 
enkelt land

FAKTA

Jakob Østers rejser
Som 47-årig blev Jakob Øster i 2019 den
yngste dansker, der havde besøgt alle
verdens 196 lande og 7 kontinenter.

I gennemsnit har han opholdt sig 10 
dage i hvert land, tilsammen er det 
blevet til 5,5 års ophold uden for 
Danmark. Rejseriet indledte han som 
18-årig med en interrailtur.

Han har tilbagelagt mere end 225.000
kilometer med overfl�adetransport – dvs.
uden at fl�yve – med bl.a. bus, tog, 
bushtaxa, bil, tuktuk, motorcykel, 
rickshaw, cykel, kamel og hest. Det 
svarer til 5,6 gange Jordens omkreds.

Rejserne har samlet set kostet 1,2 
millioner kroner, hvilket svarer til et snit
på 40.000 kroner per år. I de seneste år
har Jakob Øster haft sin familie med på
rejserne, så den samlede regning ender
på mere end 2 millioner kroner.

Han har været redaktør for Globen, De
Berejstes Klubs rejsemagasin. Siden 2015
skrevet rejseberetninger fra mere end 40
lande til diverse dagblade.

7. oktober udkom
hans bog ’Gennem
alle verdens lande’
– Beretninger fra
et eventyrligt
rejseliv. Mange af 
rejsebeskrivelserne
har faktabokse, 
så man selv kan
arrangere den 
beskrevne rejse.

hele verden rekord
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har Jakob Østers to børn sat kryds ved
henholdsvis 81 og 70 af verdens 196 lan-
de, men hvad er så målet for en mand,
der har været i alle verdens lande.

»Flere og nye rejseoplevelser i de lan-
de, hvor jeg har været«. 
thomas.fl�ensburg@pol.dk

tra egenbetalt ferie, og på den måde har
jeg haft 8 uger at rejse i«.

I løbet af en 4 ugers vinterrejse har Ja-
kob Øster typisk puljet 4-5 lande sam-
men, som han har besøgt.

»Jeg har i snit været 10 dage i hver en-
kelt land, og i alle de store rejselande har
jeg rejst på kryds og tværs. Jeg har taget
lokale busser og tog over land, på den
måde kommer jeg ind på livet af de loka-
le«.

Jakob Øster researcher og planlægger
altid grundigt før rejserne, men frygter
også at ende med overplanlægning.

»Det har ændret sig over tid. Da jeg rej-
ste til Sydamerika, havde jeg en fl�ybillet
til Rio og et fl�y hjem fra Alaska, og havde
derudover ikke booket noget som helst.
I dag, hvor jeg rejser med familien, plan-
lægger jeg meget mere. På de øer, vi be-
søgte i Stillehavet, er der måske et fl�y om
ugen, så nytter det jo ikke noget ikke at
have billetterne klar«, siger Jakob Øster
og skynder sig at tilføje:

»Men der skal stadig være tid til at æn-
dre planer undervejs, ellers kommer vi
ikke til at gribe chancen og besøge no-
mader i Kirgisistan, som vi bor hos«.

30 års rejser for 1,2 mio. kroner
Det kan lyde uoverskueligt dyrt at besø-
ge alle verdens lande, men Jakob Øster
har lavet et overslag over 30 års rejseud-
gifter: 1,2 millioner kroner lyder regnin-
gen på hans del af rejserne. 

Samlet har familien brugt godt og vel
2 millioner kroner på at rejse, vurderer
han.

»Det er 40.000 kroner om året i gen-
nemsnit, jeg selv har rejst for. Det tror
jeg, at de fl�este kan spare op. Vi rejser bil-
ligt og bor lokalt, og det koster ikke ret
meget at rejse rundt i tredjeverdenslan-
de«.

Rent sprogligt er han væbnet med en-
gelsk og fransk fra skoletiden og har lært
sig selv spansk.

»Jeg er udfordret med de andre store
sprog – russisk, hindi, arabisk og kine-
sisk – men prøver altid at lære 20 ord på
det lands sprog, hvor jeg rejser til«.

I løbet af de 30 år er det kun blevet til
ganske få ubehagelige og voldelige ople-
velser, fortæller den berejste dansker,

som tillægger det
»en god mavefor-
nemmelse« for an-
dre mennesker.

»Verden er me-
get mere fredelig,
end folk tror, men
det er selvfølgelig
blevet til ubehage-
lige oplevelser. Jeg
er aldrig blevet
truet med kniv el-
ler pistol, jeg er

heller aldrig blevet overfaldet, men jeg
har fået taget et kamera i metroen i Me-
xico City og fået stjålet et armbåndsur«.

En af de største farer er trafi�kken.
»Jeg væltede med en bus i Venezuela,

hvor en tysk backpacker, jeg lige havde
talt med, blev dræbt. Det er den mest
ubehagelige oplevelse, jeg har haft«.

Hvordan er det med samvittigheden i
forhold til klimakrisen, når man har
jordkloden som legeplads.

»Min fl�yskræk har gjort, at jeg altid har
minimeret antallet af fl�yvninger. Jeg har
lavet 178 enkeltfl�yvninger i løbet af de 30
år, så jeg har taget en masse lokale trans-
portmidler i stedet«, siger Jakob Øster,
der for nogle af rejserne har købt klima-
kompensationer.

»Det største problem i verden, synes
jeg, er overbefolkning, så hvis vi alle
sammen fl�yver, forbruger, æder og drik-

ker, er der ikke ressourcer nok på Jorden.
Jeg synes, at vi skal sætte ind over for
overbefolkning, det vil være en fejl, hvis
vi helt holder op med at fl�yve. Det er vig-
tigt, at vi kommer ud og møder andre
mennesker og andre kulturer«.

I modsætning til sin egen barndom

I 2017 besøgte Jakob Øster og familie Færøerne. Besøget
tæller ikke på listen over besøg i alle verdens lande, fordi 
Færøerne ikke er et selvstændigt land. Faktisk har Jakob Øster
heller ikke besøgt Grønland i sin jagt på at besøge alle lande 
på Jorden. På trods af, at det var en sommertur, var der brug 
for varmt tøj, da familien besøgte Mykines. Foto: Jakob Øster

På en centralasiatisk rundrejse i 2014 boede Jakob Øster og familien hos de kirgisiske hestenomader. Nomaderne fl�ytter om sommeren deres jurter
op i omtrent 3.000 meters højde. Familien boede i en af familiernes seks jurter og spiste alle måltider sammen med de lokale i spisejurten. De fi�k lov til 
at se, når nomaderne malkede køer, fodrede høns og fremstillede ost. Foto: Jakob Øster

Jeg er aldrig
blevet truet
med kniv 
eller pistol, 
jeg er heller 
aldrig blevet
overfaldet


