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Ved verdens ende Gerner Thomsen Hent PDF I 2001 rejste Gerner Thomsen til Jamal, en halvø i Sibirien nord
for polarcirklen. Her blev mødet med nomadefamilier, der med få undtagelser lever på samme måde, som
deres forfædre har gjort i århundreder, så overvældende, at Gerner siden er vendt tilbage adskillige gange.

På nenetisk betyder Jamal ”ved verdens ende”, hvilket er noget nær den perfekte beskrivelse af den følelse,
som enhver rejsende uvilkårligt vil få ved et besøg i dette unikke nomadeland. Det er ikke en følelse af at

være helt alene – for det er man kun sjældent – men en oplevelse af at være tæt på ét af verdens få,
oprindelige og ægte nomadefolk, som bor i deres telte og driver rener rundt på tundraen året rundt. Det er en
verden, som kun få kender eksistensen af, og hvor man lever under barske naturbetingelser på grænsen af det

mulige.

I Ved Verdens Ende følger vi Gerner på hans mange rejser rundt på Jamalhalvøen de sidste 15 år. Vi får lov at
komme med helt indenfor i nomadernes telte og får et unikt indblik i de mange traditioner, som har overlevet

herude på den sibiriske tundra mere end 2000 kilometer nordøst for Moskva.
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