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Carl – polarfarer Nils Aage Jensen Hent PDF Carl Petersen var danskeren, der oplevede 1800-tallets store

opdagelsesrejser i de arktiske egne – deroppe, hvor inuitterne levede, hvor europæerne døde, og hvor kulden,
isen og stormene bandt vandet i et knusende favntag størstedelen af året. Født i København i 1813 tog han til
Grønland – målet for hans udlængsel. Her lærte han at gå på jagt og at navigere og overleve i snestormen.
Hans første og impulsive rejse var et forsøg på at krydse Melvillebugten i søgen efter inuitter endnu længere
nordpå. Carl tog med de to idemænd, men de måtte vende om, mere døde end levende. En Dannebrogs-orden
og to andre fine engelske og svenske ordner fik Carl for sin enestående indsats deroppe, hvor man dør af
kulde, sult, sygdom, udmattelse og farlig adfærd, hvis man ikke er gjort af et helt særligt stof. Niels Aage
Jensens CARL – POLARFARER fortæller om en beskeden mands fantastiske liv sammen med vidtberømte,
excentriske, livsfarlige egomaner. Han var den klippe, de byggede deres færd på, og hans usædvanlige evner
til at lære landet, vandet, menneskene og dyrene at kende var gang på gang det, der reddede andre og mere
ubefæstede sjæle igennem rædselsfulde trængsler, som ville have fældet de fleste. "Hurra for en rigtig fin

biografi" ***** – Politiken "400 spændingsmættede sider" ***** – Fyens Stiftstidende "Velskrevet biografi...
Man bliver godt underhold i Jensens bog." – Kristeligt Dagblad
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