Odd Nansen
Forlag:

Historie & Kultur AS

Antall sider:

399

Sprak:

Bokmål

ISBN/EAN:

9788283230017

Utgivelsesar:

2015

Kategori:

Biografier og memoarer

Forfatter:

Anne Ellingsen

Odd Nansen.pdf
Odd Nansen.epub

Etter Fridtjof Nansens død i 1930 manglet det en ildsjel med autoritet som kunne hjelpe Europas flyktninger.
Sønnen Odd tok på seg denne rollen. Han hjalp jøder Hitler-Tyskland hadde jaget fra sine hjem, og talte åpent
Quisling midt imot, ble arrestert og sendt til Grini - og senere til Sachsenhausen. Med sitt livslange
pionerarbeid i internasjonale hjelpeorganisasjoner ruver Odd Nansen som en betydelig aktør i vår nære
historie. Han var dessuten en dyktig arkitekt, og skrev også flere bøker og kjente revyviser. Han tegnet
glimrende.
karikaturer - hvorav flere er med i denne boken. Odd Nansen tok på seg ansvaret med å bringe den
humanitære arven fra sin far videre. Men hvordan var det å være nasjonalikonets sønn? Denne biografien om
Odd Nansens dramatiske liv er basert på et vidt tilfang av nye kilder, deriblant intervjuer med familien og
tidligere medfanger. Boken offentliggjør også for første gang et utvalg av Nansen-familiens private brev- og
fotosamling. Forfatteren, Anne Ellingsen, er antropolog, forfatter og foredragsholder. Hun er dr. polit. fra
Universitetet i Oslo.
Loge Fridtjof Nansen har siden institueringen den 10. oktober 1936 holdt til i Stortingsgaten 28. Gården eies
av AS Stortingsgaten 28, et aksjeselskap der samtlige. Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo -

Telefon.
Hjalmar Johansen 1867 - 1913. Polfarer, sportsmann og offiser.
Hyllet som helt sammen med Nansen på første Framferd, hjemsendt i vanære av Amundsen på den annen.
Emne: Underemne: Forfatter: Tittel: Årg.-hefte: År, side: Illustrasjon: Kildehenvisning: Diverse:
Administrasjon: Dokumenter: Fra Norsk Bergverksmuseum: Å strø. Informasjon om organisasjon, forskning,
undervisning og formidling. NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill,
radio og nyheter. Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp HL-senteret har en aktiv
venneforening som møtes til foredrag, filmer og andre typer arrangementer - alltid med hyggelig samvær som
avslutning. Gå tilbake til hjemmesiden Royalura.com. RESULTATER HØST 2016 Også denne høsten vil jeg
prøve å få med så mange og så fullstendige resultatlister som mulig.
Hovedlaget styret: Leder:Sigrid Nesteby Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler
e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bli kjent med Arbeiderpartiets politikere. Hilde bor i Hakadal og er inne i sin andre periode om ordfører.
Hennes hjertesaker er at kommunen skal levere gode.

