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Tunup Avannaarsuani Angalaneq Ove Rosbach Hent PDF Forlaget skriver: Gennem en lang
udsendelsesrække i Kalaallit Nunatta Radioa (Grønlands Radio) i 1980-erne berettede Ove Rosbach til

journalisten Helene Risager om sine oplevelser under Dansk Nordøstgrønlands Ekspeditionen 1938-39 til
Germania Land, ledet af Eigil Knuth, Ebbe Munck og Alf Trolle.

Ove Rosbach var sammen med Zackæus Sandgreen og Eli Kristiansen tilknyttet ekspeditionen som
slædekørere - på dén tid en af de vigtigste funktioner under en videnskabelig ekspedition i det nordøstligste

Grønland.
Den videbegærlige Ove Rosbach deltog med liv og sjæl i alle ekspeditionens mange gøremål, - og sidenhen -
omkring 50 år senere - fortalte han med lige så megen liv og sjæl om sine og rejsefællernes oplevelser, alt

sammen set med slædekuskens øjne.
Allerede den gang fik Helene Risager den gode ide at samle og redigere udsendelserne til en bogudgivelse,

og hun nåede heldigvis at få Ove Rosbachs samtykke dertil inden hans død i 1996.
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