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I al frimodighed Peter Freuchen Hent PDF Peter Freuchen; Danmarks store opdagelsesrejsende og

polarforsker. Fabulerende, vilde historier, barske naturoplevelser og en umættelig eventyrlyst fylder hans
erindringer og tegner portrættet af et unikt menneske med en høj moral. Men også en impulsiv og fri fugl, der
af mange betegnes som en naiv mand med et stort hjerte. Hans optegnelser fra utallige ekspeditioner og hans
store samfundsmæssige engagement gør hans erindringer til et helt særligt blik ind i en svunden tid. Peter

Freuchen (1886-1957). Dansk forfatter og journalist. Skrev især om sine mange ekspeditioner som
opdagelsesrejsende, blandt andet sammen med Knud Rasmussen, med hvem han i 1910 etablerede en
udforskningsstation i Thule. Peter Freuchens ekspeditioner gik som oftest til de hårdføre og endnu

uudforskede arktiske områder, men i 1935 besøgte han tillige Afrika. Hans forfatterskab er bredt og strækker
sig fra rejseskildringer til romaner og selvbiografiske værker – gennemsyret af stor passion. Samhørende med
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