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Sirius J\u00f8rgen Bjerre Hent PDF Sjovt, medlevende og spændende skildrer Jørgen Bjerre dagliglivet hos

den lille håndfuld omhyggeligt udvalgte mænd, der er Danmarks øjne og ører i det store, ubeboelige
Nordøstgrønland – Slædepatruljen Sirius. Patruljefolkene fortæller selv om den svære kunst at kære
hundeslæde. Om at overleve i arktiske orkaner og kuldegrader ned til -50 grader celsius. Om at bevare

sindsroen, når isen brister under slæden, eller isbjørne går til angreb. Om at holde humøret højt i den lange
polarnat. Den danske forfatter Jørgen Bjerre (f. 1937) er særligt kendt for sin forkærlighed for opdagelser og
rejser. Denne lyst til at opdage og opleve fjerne egne har bragt ham på utallige ekspeditioner til fjerne egne,
og det er netop disse rejser, der danner baggrund for Bjerres bøger. Det ses blandt andet i hans udgivelser
"Sirius" (1999) om ekspeditioner til Grønland og "Verden på kanten" (1997) om en rejse til Andesbjergene.
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kunst at kære hundeslæde. Om at overleve i arktiske orkaner og

kuldegrader ned til -50 grader celsius. Om at bevare sindsroen, når
isen brister under slæden, eller isbjørne går til angreb. Om at holde
humøret højt i den lange polarnat. Den danske forfatter Jørgen Bjerre
(f. 1937) er særligt kendt for sin forkærlighed for opdagelser og

rejser. Denne lyst til at opdage og opleve fjerne egne har bragt ham
på utallige ekspeditioner til fjerne egne, og det er netop disse rejser,
der danner baggrund for Bjerres bøger. Det ses blandt andet i hans
udgivelser "Sirius" (1999) om ekspeditioner til Grønland og "Verden

på kanten" (1997) om en rejse til Andesbjergene.
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