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OG TELEGRAFLINJER, REVOLUTIONER OG KRIGE OG EN DANSK VIRKSOMHED, DER HAR SAT

SIT PRÆG PÅ DANMARKS OG VERDENSHISTORIEN.

Det Store Nordiske Telegraf-Selskab skrev verdenshistorie, da det i 1870-1871 indførte telegrafen i Kina og
Japan og forbandt de to lande til resten af verden gennem det globale telegrafnet.Siden fulgte forbindelser
over Stillehavet og i Nordatlanten. I bogen følger vi Store Nordiske gennem det 19. og 20. århundredes
historie med opstande, revolutioner og borgerkrige i Kina og Rusland, konflikter og krige i Stillehavet og
Østasien, Stalin tidens terror samt to verdenskrige og Den Kolde Krig frem til vor tids globaliserede og

digitaliserede verden.

Scenen er regeringskontorer og kejserlige gemakker i Kina, Rusland, Japan og Storbritannien, anlæg af
telegraflinjer i kinesiske rismarker, kabellægninger i ukendte farvande, rejser på hesteryg i det uvejsomme

Sibirien og skelsættende beslutninger i vor tids direktions- og bestyrelseslokaler.

Efter 2. Verdenskrig måtte Store Nordiske gentagne gange genopfinde sig selv. Datterselskabet STORNO blev
en af verdens største producenter af mobile telefoner, og mobiltelefonselskabet Sonofon var først til at

udfordre det statslige monopol i Danmark på telefoni og datatrafik. Gennem de 150 år har der været talrige
kriser og nedture, hvoraf flere har truet Store Nordiskes eksistens. Hver gang er selskabet kommet på fode
igen, og i dag er man i GN Group – med de to hovedselskaber GN Hearing og GN Audio – globalt ledende
inden for produktion af høreapparater og headsets. Bogen bygger på arkivstudier i Danmark, Rusland,

Storbritannien og Kina.
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