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Danske pionerer i Sibirien Hans Peter Hjerl Hansen Hent PDF "Danske pionerer i Sibirien" er H.P. Hjerl
Hansens store beretning om det danske handelsfremstød i Sibirien, som begyndte omkring år 1900 og varede
frem til den russiske revolution. Bogen henvender sig til enhver, der interesserer sig for rejsebeskrivelser og
kulturhistorie og fortæller blandt andet om den sibiriske landsby, om bøndernes levemåde og familieliv, om
de fester, der er forbundet med de religiøse højtider, og om overtro. Der er også viet et par interessante
kapitler til Sibiriens oprindelige befolkning – kirgiserne, tatarerne og kalmukkerne – og til de forviste

politiske og kriminelle fanger.

Hans Peter Hjerl Hansen (1870-1946) var en dansk forretningsmand og kortvarigt finansminister i Otto Liebes
regering i kølvandet på Påskekrisen i 1920. Hjerl Hansen var en af pionererne i det danske erhvervsfremstød i

Sibirien i begyndelsen af 1900-tallet, hvor den transsibiriske jernbane havde åbnet op for nye
handelsmuligheder. Han grundlagde i øvrigt frilandsmuseet Hjerl Hede, som blev opkaldt efter ham selv.
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og kortvarigt finansminister i Otto Liebes regering i kølvandet på
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