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Kultur- og naturvidenskabelige ekspeditioner har været med til at forme Danmark. Flere af dem 
har også sat deres præg på den verden, de rejste til – ligesom den har præget dem. I dette stort 
anlagte trebindsværk om Danmarks ekspeditioner samler 25 fagfolk for første gang dansk 
ekspeditionshistorie under ét som en fortløbende fortælling fra 1600-tallet til i dag. 
 
I Dansk ekspeditionshistorie mødes danmarks- og verdenshistorien i beretningen om en 
perlerække af kendte og ukendte kultur- og naturvidenskabelige ekspeditioner og 
ekspeditionsdeltagere gennem næsten 500 år. Undervejs har ekspeditionerne skiftet karakter, i 
takt med at Danmarks rolle i verden, de teknologiske muligheder og videnskaben har ændret sig. 
Det er fortællinger om store bedrifter og lige så store tragedier, men også om kulturmøder, 
videnskabelige erkendelser og udenrigspolitiske interesser. 
  
I første bind I kongens og oplysningens tjeneste handler det om ekspeditioner før 1850 – fra en 
skæbnesvanger jagt efter Nordvestpassagen til korvetten Galatheas jordomrejse. Hvor 
ekspeditionerne i begyndelsen af perioden var tæt knyttet til kongelige ambitioner om handel og 
prestige, blev videnskabelig undersøgelse, kortlægning og indsigt efterhånden et centralt motiv. 
  
Andet bind For fremskridtet og nationen i imperialismens tidsalder handler om ekspeditionernes 
storhedstid, perioden 1850-1945, hvor den nationale dyrkelse af helte og deres gerninger 
kulminerede, og hvor man indsamlede viden og genstande fra fjerne egne. Småstaten Danmark 
havde afviklet de fleste af sine tropiske besiddelser og satte nu for alvor kursen mod mål i 
Grønland og i de europæiske stormagterskolonier. 
 
I tredje bind Kold krig, afkolonisering og nye horisonter bevæger værket sig tættere på vores egen 
tid og præsenterer perioden efter 1945, hvor afkolonisering og kold krig gav ekspeditionerne 
andre betingelser, og hvor forskning fik ny politisk opmærksomhed. De klassiske helte blev afløst 
af internationale samarbejder, feltarbejde gjorde forskningsrejsen mere stationær, 
og  ekspeditionsbegrebet blev udfordret. Samtidig gjorde teknologiske fremskridt ekspeditionerne 
mindre livsfarlige, men gav også mulighed for at rette blikket mod nye horisonter. 
 
Michael Harbsmeier, Anne Haslund Hansen, Christian Sune Pedersen, Jesper Kurt-Nielsen, Peter 
Toft og Kristian Hvidtfelt Nielsen (red.): 
Dansk ekspeditionshistorie 
Bind 1-3 
Samlet pris: 799,95 kr. 



Hvert bind er på ca. 450 sider 
 
Udkommer 26/11 2021 


