
Christian 4. var datidens Elon Musk

Når den excentriske rigmand Elon Musk i disse år rækker ud efter 
planeten Mars, går der en lige linje tilbage til Christian 4. I 1600-tallet 
investerede den ambitiøse konge ufattelige summer for at kunne sende 
en ekspedition til Asien – en destination, der dengang virkede lige så 
fjern, farlig og uopnåelig, som Mars gør for os i dag. 

Mennesket drages tilsyneladende af det ukendte land. Indimellem er det 
opdagelsen i sig selv, der er vigtig; for den danske konge var det nærmere 
peber, penge og prestige, der lokkede i det fjerne østen. De første danske 
skibe, der havde en blot 24 år gammel adelsmand i stævnen, trodsede 
søslanger, sørøvere og ulækre sygdomme og kastede anker ved de nye 
kyster, herunder Trankebar. Siden har vi ikke set os tilbage. I dag er det 
dog ikke sejlskibe og konger, men containerskibe og rederier, der viser 
det danske flag i det vældige asiatiske handelsnetværk.
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Forfatteren siger: 

”Datidens dyre ekspeditioner kan sammenlignes med at sende et rumskib 
til Månen eller Mars i nutiden. Det kan lade sig gøre – men kræver de 
største anstrengelser og indebærer en risiko for, at det hele ender galt. 
Som ekspeditionen 1618-1622 viser, var det kun gennem et stort pres fra 
Christian 4., at det lykkedes. Ingen danskere havde været så langt borte 
før.”

Om forfatteren
Benjamin Asmussen (født 1976) er ph.d. fra Center for 
Virksomhedshistorie på CBS, museumsinspektør på M/S Museet 
for Søfart og ekstern lektor på Københavns Universitet.

Om serien
Ekspeditionen til Asien er 65. bog i serien 100 danmarkshistorier. 
Bøgerne udkommer hver måned i otte år og er centrale i projektet, 
der bl.a. omfatter kronikker og materiale på danmarkshistorien.
dk.
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