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Dette er den tredje boka i serien Legendariske Linjer, samtidig er dette den første av to bøker som tar for seg
historien til Oslorederiet Fred. Olsen & Co, med hovedfokus på passasjerskipene i de legendariske rutene over
Nordsjøen.
Som det eneste gjenværende av en gang så tallrik norske passasjerskipsrederier, er det 168 år gamle rederiet
fortsatt engasjert i passasjerbefordring, om enn ikke i passasjerlinjefart.
Boka tar sitt utgangspunkt i 1814 og de mange muligheter den nye tid ga norske entreprenører.
Olsen-familien fra det lille tettstedet Hvidsten ved Christianiafjorden var slike entreprenører, de evnet å bygge
opp livskraftige virksomheter fra en sped begynnelse i 1848. Siden gikk det slag i slag, fra generasjon til
generasjon der vi følger utviklingen fra seil til damp, fra enskipsselskap til flerskipsselskap, fra tramp- til
linjefart, fra damp- til motorskip, - helt frem til slutten av den 2. verdenskrig.
Boka berører også andre av Fred. Olsen-selskapenes linjeetableringer over Nordsjøen, samt Pacificlinjen,
Kanarilinje, Middelhavslinjen osv., - virksomheter som vil være vel kjent for mange nordmenn. Dessuten
omtales ytre påvirkninger som på forskjellig vis var med på å forme rederiets historie. Passasjerskipenes
skjebne under både 1. og 2. verdenskrig er gitt bred omtale.
Boka er rikt illustrert med over 300 fotografier, illustrasjoner og materiell som gir en spennende beskrivelse av
en for lengst forgangen tid.
Fred. Olsen & Co. viderefører tradisjoner fra 1848 da Fred. Olsen-familien gikk inn i rederivirksomhet.
Selskapet er i det daglige ansvarlig for å levere. Bli med på cruise med Fred.Olsen Cruise Lines og opplev
karibiske paradis, kulturelle perler i Middelhavet og eksotiske destinasjoner som Amazonaselven, Australia.
Carnegie oppgraderer Fred. Olsen Energy fra hold til kjøp, melder Bloomberg ifølge TDN Finans tirsdag.
Kursmålet jekkes opp fra 15 til 30 kroner.
Den. Albert E. Olsen (AEO) er et landsdekkende industrivarehus. Vi leverer drift- og vedlikeholdsprodukter
til profesjonelle kunder i privat og offentlig sektor, og er. Frøkena har virkelig vist progresjon, og det er ikke
lenger tvil om at jeg går mot en bedre versjon av meg selv. Det merkes, og det synes. Det gleder, og det
skuffer.

Vi ønsker publikum velkommen til å besøke Stiftelsen Arkivet. Før nytt bygg står klart i januar 2018 vil
framkommelighet for bevegelseshemmede og. Velkommen til 180 Lokal for Son. Her finner du en komplett
oversikt over alle personer på stedet samt lokale nyheter og værvarsel. Solgt til Norsk Hotelcompagnie.
(Norges første hotellkjede, eid av Bergenske Dampskibsselskap og Fred Olsen)I 1916 forlot Dr. Holm
hotellet, og året etter ble det. Norske Oppdrettere av Shetland Sheepdog KUN MEDLEMMER MED
KENNELNAVN ER MED PÅ DENNE OVERSIKTEN Fra oktober 2008 har Styret i NSSK bestemt. Hva er
Norges rolle i fredsprosessen på Sri Lanka? Norges engasjement for fred og forsoning på Sri Lanka ble
innledet ved at Sri Lankas daværende.

