Fjernt fra Danmark
Bøgerne kan bestilles hjem til enhver boghandel - og
det er det billigste - men fås også direkte hos
Kildeskriftselskabet:
- på nettet: www.kildeskriftselskabet.dk
- via e-mail: bestil@kildeskriftselskabet.dk
- pr. brev: Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk
Historie, Att: Sebastian Olden-Jørgensen, SaxoInstituttet, Københavns Universite, Njalsgade 80,
2300 København S.
Der pålægges forsendelsesomkostninger, men bestillinger på kr. 500 eller mere sendes i Danmark uden beregning af forsendelsesomkostninger.

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie
(Kildeskriftselskabet) har siden 1877 udgivet kilder til
Danmarks ældre og nyere historie, fra middelalderlige
annaler til modstandskampen under Anden Verdenskrig.
Besøg os på:

www.kildeskriftselskabet.dk

nyt fra Kildeskriftselskabet
Dansk historie standser ikke ved grænsen. Det ses også af Kildeskriftselskabets tre seneste udgivelser, der på hver deres måde handler om
samspillet mellem Danmark og den store verden.

På langtur
Også før charterturismen var der danske, der rejste udenlands f.eks.
som købmænd eller matroser. Det kunne være i fremmed tjeneste,
men også på et af Asiatisk Kompagnis skibe som "Kronprinsessen af
Danmark", der 1748-50 tog turen fra København til handelsstationen
Tranquebar på Indiens østkyst og tilbage igen. Skibsprotokollen, som
nu er udgivet sammen
med supplerende kilder
og oplysninger, dokumenterer ikke kun en
handelsekspedition, men
giver indblik i livet om
bord blandt alle dele af
besætningen. Her kan
man bl.a. læse om dødstrusler, ulækker mad og
et selvmord! Bogen er
forsynet med en udførlig
indledning og kommentar.
Mellem København og Tranquebar. På
rejse med Asiatisk Kompagnis skib Kronprinsessen af Danmark 174850, udg. af Palle Kvist,
Michael Dupont & Jørgen Mikkelsen, 404
sider, illustreret, kr. 200.

Diplomatiets verden

Dansk kolonihistorie

En anden gruppe, der i embeds medfør rejste udenlands var diplomaterne. De tilbragte ofte store dele af deres liv i det fremmede,
sådan som f.eks. Christopher Vilhelm Dreyer (1737-1810). Fra 1771
var han den danske konges repræsentant i Rusland, siden i Polen,
England, Spanien og fra 1797 i Frankrig. Her førte han bl.a. i efteråret 1807 forhandlingerne forud for indgåelsen af traktaten i
Fontainebleau, som markerer opgivelsen af den væbnede neutralitet
og Danmark-Norges (nødtvungne) tilslutning til den franske side i
den europæiske storkrig. Indberetningerne giver grundlag for en
bedre forståelse af denne afgørende fase i dansk udenrigspolitik og
åbner også for et kig ind i det internationale diplomatis verden ved
kejser Napoleons hof. Indberetningerne er på fransk, men forsynet
med danske regester, og da deres indhold har international relevans,
er indledningen både på dansk og fransk.
Fra Tilsit til Fontainebleau. Indberetningerne
fra den danske gesandt
hos Napoleon I, Christopher Vilhelm Dreyer, juni
1807-november 1807,
udg. af Eric L. Bourgois,
341 sider, illustreret, kr.
200.

Men også inden for rigets grænser kunne man komme langt væk
både i handelens og kongens tjeneste, for Danmark var en kolonimagt i det små - eller det store, hvis man tæller Grønlands mange
isdækkede kvadratkilometer med. I årene 1790-96 var B.J. Schultz
inspektør i Nordgrønland, hvor han på vegne af Den Kongelige
Grønlandske Handel varetog alle de løbende forretninger. Hans
udførlige indberetninger hjem til direktionen i København belyser
ikke kun handelen, men snart sagt alle sider af det danske kolonistyre, for det var ham personligt, der var den øverste danske øvrighed
på stedet. Værket er forsynet med en udførlig indledning, der ikke
kun introducerer til indberetningerne, men kommer rundt om alle
væsentlige dansk-grønlandske forhold i den ældre kolonitid. Værket
er desuden udstyret med omfattende navne- og emneregister
Nordgrønland 179096. Inspektør B. J.
Schultz’ indberetninger
til direktionen for den
Kongelige grønlandske
Handel, udg. af Niels
Frandsen, 731 sider,
illustreret, kr. 349.

