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Kongen af Thule Kurt L. Frederiksen Hent PDF Ny udgave af Kurt L. Frederiksens roste biografi. Knud
Rasmussen liv var eventyrligt, han blev Danmarks store polarforsker, og hans bedrifter gjorde ham til en

folkehelt. Han liv indeholdt også tåge, kulde, skuffelser og smålighed, men det var ham, der åbnede Grønland
for danskerne og resten af verden. Han var den, der skaffede flest etnografiske effekter fra Grønland og Arktis
til Nationalmuseet. Han indsats har gjort Danmark til en af de førende polarforskernationer og var stærkt

medvirkende til, at Grønland kom til at høre til Danmark og ikke Norge. KNUD RASMUSSEN – KONGEN
AF THULE en af de bedst researchede biografier om ham. Den udkom første gang i 1995 og byggede bl.a. på
en hel del arkivmateriale, som ikke havde været tilgængeligt før da. Bogen var således det, der kom nærmest
en autoriseret biografi. Kurt L. Frederiksen har nu gennemgribende revideret sit storværk, gennemskrevet det

og tilføjet detaljer, som ikke har kunnet afdækkes før nu. Rigt illustreret.
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