
Fra Grønland til Stillehavet
Hent bøger PDF

Knud Rasmussen
Fra Grønland til Stillehavet Knud Rasmussen Hent PDF "Det er en tidlig Morgen paa Toppen af det stejle

East-Cape, der danner Sibiriens yderste Forbjerg mod Øst... Landskabet har en rolig Vælde over sig;langt ude
skimtes Horisontens Soldis Øen Store Diomedes, der her i Strædet danner Skellet mellem Amerika og Asien.
Fra det Sted, hvor jeg staar, ser jeg fra Verdensdel til Verdensdel, thi bag Store Diomedes fortoner en anden Ø

sig som en blaa Taagebanke; det er lille Diomedes, og den hører til Alaska." I 1921 begyndte Knud
Rasmussens 5. Thule-ekspedition. Rejsen varede i hele 3 år og strakte sig over 18.000 kilometer, det halve af

jordens omkreds. På sin færd satte Knud Rasmussen sine fødder i Sibirien, Grønland og i det nordligste
Amerika. Dette er hans egen fortælling, om en rejse, der ikke blot var fuld af spændende oplevelser, vild og

storslået natur, men som også var ved at koste ham livet mere end én gang.

 

"Det er en tidlig Morgen paa Toppen af det stejle East-Cape, der
danner Sibiriens yderste Forbjerg mod Øst... Landskabet har en rolig
Vælde over sig;langt ude skimtes Horisontens Soldis Øen Store
Diomedes, der her i Strædet danner Skellet mellem Amerika og
Asien. Fra det Sted, hvor jeg staar, ser jeg fra Verdensdel til

Verdensdel, thi bag Store Diomedes fortoner en anden Ø sig som en
blaa Taagebanke; det er lille Diomedes, og den hører til Alaska." I
1921 begyndte Knud Rasmussens 5. Thule-ekspedition. Rejsen

varede i hele 3 år og strakte sig over 18.000 kilometer, det halve af
jordens omkreds. På sin færd satte Knud Rasmussen sine fødder i
Sibirien, Grønland og i det nordligste Amerika. Dette er hans egen

fortælling, om en rejse, der ikke blot var fuld af spændende
oplevelser, vild og storslået natur, men som også var ved at koste

ham livet mere end én gang.
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