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Under Vitus Bering´s Command Hent PDF Forlaget skriver: De russiske Kamtjatka-ekspeditioner (1725-30 og
1733-43) under kommando af danskeren Vitus Bering er en af opdagelsesrejsernes verdensklassikere. En

række lande har særlig interesse i disse ekspeditioner.

I første række russerne, fordi ekspeditionerne markerer en vigtig fase i den russiske kolonisering af
Østsibirien, kortlægningen af Sibiriens ishavskyst, grundlæggelsen af et oversøisk russisk koloniherredømme

i Amerika og Ruslands ny rolle som stillehavsmagt.

Ekspeditionerne er en del af amerikanernes arv, bl.a. fordi de førte til opdagelsen af Alaska, og for japanerne,
fordi de betød opdagelsen af søvejen nordfra til Japan, begyndelsen på de japansk-russiske relationers historie

og dermed til ophævelsen af Japans internationale isolation.
For tyskerne er de mindeværdige bl.a. derved, at der deltog en gruppe tyske videnskabsmænd, der blev
pionerer i beskrivelsen af Sibiriens natur og historie og i udviklingen af etnografien som en særskilt

videnskabelig disciplin.

Danskernes interesse er åbenlys pga. den danskfødte leder, søfareren Vitus Bering, og fordi den ene af
Berings to mest betroede officerer, Martin Spangberg, ligeledes var dansker.

Der sker i øjeblikket en revitalisering af studierne i Kamtjatka-ekspeditionerne på basis af nye, omfattende
publikationer af kildemateriale fra russiske arkiver.

Første bind af en serie. Tekster på engelsk og russisk.
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