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Det lå ikke i kortene, at den 5. Thule-ekspedition fra 1921 til 1924 

skulle inkludere en rejse til Alaska og Sibirien. Thulekomiteen 

havde kun godkendt en plan om en række videnskabelige 

undersøgelser i det østlige Canada – men Knud Rasmussen 

havde andre planer. Han havde længe drømt om at rejse langs 

inuitternes vandringsrute helt til Alaska og Sibirien. Først efter 

afrejsen fra København meddelte Rasmussen så komiteen, at 

han for resten også lige ville drage på en årelang slæderejse med 

et par ekstra stop. Og som altid med Knud Rasmussen kunne 

ingen standse ham.

Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet, skriver i forordet 

til Rejsen til det oprindelige folk. Knud Rasmussens 5. Thule-

ekspedition, at den var ”det ultimative eventyr”. Man må give 

manden ret, for den store slæderejse var fyldt med historier 

om alt fra pigedrab over morderbander og kannibalisme til 

himmelspræt. Knud Rasmussen var også selv tæt på at blive 

dræbt af en rasende mand fra det krigeriske moskusoksefolk i 

Alaska, ligesom Peter Freuchen for vild i en snestorm og pådrog 

sig forfrysninger i en tå og ”knak sit ben”, som Halfdan Rasmussen 

senere digtede i ”Noget om helte”.

I Rejsen til det oprindelige folk fortæller arktisk forsker 

Knud Michelsen om en af danmarkshistoriens vigtigste 

opdagelsesrejser, som er så mættet med både blævrende 

sælspæk og verdenshistorisk betydning, at den stadig står som 

en milepæl i Arktis’ historie.

OM FORFATTEREN
Knud Michelsen (f. 1945) er seniorforsker ved Arktisk Institut. Ud 

over værker inden for litteratur og filosofi har han udgivet en 

række bøger om Knud Rasmussen.
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Knud Rasmussens ”ultimative eventyr” 

med pigedrab og himmelspræt


