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Storfanger Peter Freuchen Hent PDF Mala er en stor mand. han værner om sin familie og er den dygtigste
fanger i miles omkreds. Livet er smukt og barskt i det canadiske polarlandskab. Men de hvide mænd er

kommet til landet, og Malas verden forandres for altid. Den fascinerende beretning om storfangeren Mala er
en til tider bloddryppende, men også usædvanlig levende gengivelse af inuitternes levevis og deres både

berigende og fatale møde med den vestlige civilisation i begyndelsen af 1900-tallet. Forfatteren og
polarforskeren Peter Freuchen grundlagde i 1910 Handelsstationen Thule sammen med vennen Knud

Rasmussen og deltog blandt andet i 1. Thuleekspedition tværs over Grønlands indlandsis. Freuchen blev født
i 1886 i Nykøbing Falster. I 1911 giftede han sig med inuitkvinden Navarana, og sammen fik de to børn

inden Navaranas død i 1921. Freuchen bosatte sig senere i USA og opnåede verdensberømmelse med både sit
forfatterskab og filmen Eskimo, som bygger på romanerne Storfanger og Rømningsmand.

 

Mala er en stor mand. han værner om sin familie og er den dygtigste
fanger i miles omkreds. Livet er smukt og barskt i det canadiske

polarlandskab. Men de hvide mænd er kommet til landet, og Malas
verden forandres for altid. Den fascinerende beretning om
storfangeren Mala er en til tider bloddryppende, men også

usædvanlig levende gengivelse af inuitternes levevis og deres både
berigende og fatale møde med den vestlige civilisation i begyndelsen

af 1900-tallet. Forfatteren og polarforskeren Peter Freuchen
grundlagde i 1910 Handelsstationen Thule sammen med vennen

Knud Rasmussen og deltog blandt andet i 1. Thuleekspedition tværs
over Grønlands indlandsis. Freuchen blev født i 1886 i Nykøbing
Falster. I 1911 giftede han sig med inuitkvinden Navarana, og



sammen fik de to børn inden Navaranas død i 1921. Freuchen bosatte
sig senere i USA og opnåede verdensberømmelse med både sit
forfatterskab og filmen Eskimo, som bygger på romanerne

Storfanger og Rømningsmand.
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