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Polarforskeren Knud Rasmussen blev født i Grønland i 1879, han kom som 12-årig
til København og boede her de næste 10 år frem til juni 1902, hvor han deltog i Den
litterære Grønlands-Ekspedition (1902-04). Hvad han foretog sig i disse 10 år, hans
formative år, har man hidtil vidst meget lidt om. Perioden er den mest ubelyste i hans
liv. Det rådes der nu bod på med denne bog, der bygger på en omfattende samling af
hidtil ukendte breve og andet materiale fra Knud Rasmussens ungdom.
I bogen kommer man helt tæt på den unge Knud Rasmussen, hans forhold til familien,
skolegang, venner, kærester og hans forsøg på at skabe sig en karriere via datidens
medier og sine forbindelser til forskellige af tidens kulturpersonligheder. Gennem hans
egne og andres breve tegnes et billede af en ung mand, der er i besiddelse af et helt
usædvanligt livsoverskud, men også med ustyrlige tendenser, som kommer til at skabe
problemer for ham. Særlig opmærksomhed knyttes til den krise, der indtrådte i 1901,
da han en stor del af året opholdt sig i Lapland og Stockholm. I forlængelse heraf
klarlægges den hidtil ukendte baggrund for Den litterære Ekspedition.
Knud Michelsens hovedhensigt med bogen er at fremlægge et hidtil ukendt materiale,
men samtidig føjer han nye vigtige streger til vores billede af polar- og nationalhelten.
En opsummering af bogens resultater findes i dens efterskrift.
Knud Michelsen (f. 1945) er lektor ved Virum Gymnasium og arbejder desuden som
oversætter, redaktør og forfatter. I relation til Knud Rasmussen har han ud over en
række artikler også skrevet Jeg vil ikke dø for et skuldertræk. Knud Rasmussens skæbneår,
Rosinante 1999. Han kan kontaktes på knud@michelsen.mail.dk.
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