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Møter med Kina - norsk diplomati,
næringsliv og misjon 1890-1937
Møter med Kina handler om møter mellom mennesker på tvers av geografiske,
kulturelle og språklige grenser. Ukjent for de fleste, flyttet en rekke
nordmenn til Kina mellom 1890 og 1937. Noen var misjonærer. Andre reiste
for å drive handel eller arbeide i det kinesiske tollvesenet. Møtene mellom
nordmenn og kinesere skapte store avtrykk på begge sider, og det oppsto
både samarbeid og spenning, forbindelser og friksjon. I boken «Møter med
Kina» gis det for første gang en samlet fremstilling av denne historien.
Boken formidler historisk analyse i fortellingens form. Her presenteres nye

sider av kjente størrelser som general Munthe og misjonæren Marie Monsen.
Ikke minst løftes nye og hittil ukjente historier fram. Ingeniør Skappel søkte å
skape et globalt finansimperium gjennom en skandinavisk-kinesisk bank.
Norges første Kina-misjonær Anna Jakobsen, trosset alt og alle for å gifte seg
med Cheng Xiuqui.
Gjennom fortellinger om mennesker som levde transnasjonale liv, hendelser
som risopprøret i Changsha i 1910 og varer som medisintran, kaster boken
nytt lys over hvordan enkeltindivid utnytter teknologiske nyvinninger og
transnasjonale handlingsrom i håp om å nå nye mål. Noen lykkes. Andre
ender i fallitt. Alle erfarer mer enn de kunne forestille seg. Slik gir boken ny
kunnskap ikke bare om norsk migrasjon og norsk-kinesisk historie, men også
om globalisering som historisk fenomen.
Boken lanseres på et arrangement på Litteraturhuset i Bergen 1. oktober
klokken 19.00.
Les mer om boken her.
Kontakt undertegnede for presseeksemplar av boken, mer informasjon eller
kontakt med forfatterne.
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