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Olufsens sidste rejse Jesper Kurt-Nielsen Hent PDF Ole Olufsen var en opdagelsesrejsende af den gamle

skole. Han red i 20erne på kamelryg, iklædt støvfrakke og tropehjelm, gennem det ugæstfrie Sahara, og altid
med revolveren klar i bæltet. Det var Sahara-ekspeditionerne der gav ham lyst til at rejse ned ad en af Afrikas
store floder, Nigeren for at studerer Tuaregerne, også kaldet De Blå Mænd. Med sig havde han botanikeren
Olaf Hagerup og dyrekonservatoren Harry Madsen. Ekspeditionen blev foretaget i bil, på hesteryg og med
båd igennem hvad der dengang var Fransk Vestafrika og Britisk Vestafrika. Ekspeditionen var en succes, og
indsamlingen af både genstande, planter og dyr førte blandt andet til opdagelsen af nye dyrearter. De tre

deltageres dagbøger både bekræfter og gennemhuller koloniale myter, og ekspeditionens forskningsresultater
kom ikke af sig selv.  De arbejdede hårdt og med både helbred og livet som indsats. Bogen er rigt illustreret

med unikke fotos.
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