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Kongens Pioner Erik Volmer Jensen Hent PDF Erik Munk ledte i 1619 den dengang største danske

ekspedition, der sejlede ud for at finde søvejen til Asien. Hvis det lykkedes ville det gøre Danmark til
centrum for den globale handel. Men ikke alene var det en kamp mod tiden, det var også en kamp imod

miljøet og elementeren, og hvad der kunne være blevet en verdenssensation endte med at blive en
ekspedition præget af modgang og nederlag. Den danske forfatter Erik Volmer Jensen (1912-1993) fik sin
litterære bogdebut i 1941 med værket "I junglens dyb", der blev udgivet under pseudonymet Martin South.
Han udgav herefter et væld af spændende bøger, der ofte er hensat til fjerne egne og tider. Erik Volmer Jensen

har blandt andet udgivet titlerne "Den sorte død" (1943), "Det blodige kup" (1943) og "Det lyner over
Kattegat" (1942). Flere af bøgerne blev udgivet under forskellige pseudonymer.
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