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Grønland langs Polhavet Knud Rasmussen Hent PDF "Grønland langs Polhavet" er polarforsker Knud
Rasmussens dramatiske og udførlige skildring af den 2. Thule-ekspedition 1916-18. En ekspedition, der

blandt andet havde til formål at kortlægge Independence Fjord og fjordene på Grønlands nordvestkyst. Men
på turen tilbage går det galt. To af ekspeditionens deltagere mister livet og de øvrige deltagere kæmper for at
komme hjem i live. Knud Rasmussen (1878-1933) var en dansk-grønlandsk polarforsker. Han blev født i
Illulissat, der tidligere blev kaldt Jacobshavn og boede i Grønland de første 12 år af sit liv, inden han blev
sendt på kostskole i Danmark. Som voksen tog han tilbage til Grønland og gennemførte syv ekspeditioner.
Knud Rasmussen var flittig til at dokumentere sine oplevelser, føre dagbog og indsamle materiale og skrive
bøger, når han var i Danmark. På grund af sin opvækst kendte Knud Rasmussen en del til grønlandsk sang-
og fortælletradition og fortsatte sin interesse for denne del af kulturen som voksen ved at indsamle myter og
sagn rundt omkring i bygderne. Knud Rasmussen blev slået til ridder af Dannebrog og modtog desuden

Dannebrogordenens Hæderstegn.
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