
Eventyrlige beretninger fra historiske og nulevende opdagelsesrejsende 

 

Bjørn Harvig (red.): Den Yderste Grænse - Vilde pionerer, opdagelsesrejsende og ekspeditioner 

Den Yderste Grænse handler om de mest fascinerende danske og udenlandske 

opdagelsesrejsende og eventyrere. Bogen er fyldt med historier om møder med fremmede, som 

måske ikke er så fremmede endda, og om oplevelser, der ender med at forandre de rejsende, og 

giver dem nye indsigter i de uendeligt mange måder, mennesker kan leve på. 

 

Bogen samler historien om en række mænd og kvinder, som gik til den yderste grænse og nogle 

gange ud over den. Nogle drog ud for fædrelandet eller videnskaben, andre for berømmelsen eller 

for at udfordre sig selv, men de ligner også hinanden: De brød med, hvad folk troede var muligt. 

De gjorde det på deres egne måder og tegnede selv stregerne på kortet. 

 

I bogen følger vi de første, som krydsede Indlandsisen på ski, vi er på hest fra Mongoliet til 

Danmark og ulovligt i luftballon over Moskva. Vi er med tømmerflåde over Stillehavet, med inuit-

kvinden Arnarulunnquaq på verdens længste slæderejse og meget, meget mere. 

 

Den Yderste Grænse er lavet på baggrund af en podcast af samme navn fra 24syv og Vores Tid, 

som er et medie med base på Nationalmuseet. Den handler om danske og 

udenlandske opdagelsesrejsende. Historiske og nulevende. Eventyrere, hvis nysgerrighed 

fortsat overvinder de værst tænkelige farer. Om dem der – ikke sjældent – tog ud på 

strabadserende ekspeditioner til verdens ende.  

 

Bjørn Harvig, som er tidligere formand for Eventyrernes Klub har samlet bogens historier, som 

bliver fortalt af museumsinspektører fra Nationalmuseet, journalister, videnskabsfolk, forfattere 

og eventyrere. Bogen bygger på podcasten af samme navn, der har Bjørn Harvig som vært og blev 

tildelt Ritzau Prisen 2021. 
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