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Pionerer mod øst Niels Tolstrup Hent PDF I 1993 startede den første færgerute op mellem Danmark og de
Baltiske lande. Og statsrederiet DSB var blandt ejerne - hvem havde troet, at et støvet statsrederi ville blive
en af pionererne mod Øst? Og ikke nok med det - fra den spæde start opbyggedes et stort rutenetværk fra

Skandinavien og Tyskland, skabt af de to førende færgerederier, på Baltikum.

Hvordan fik det danske statsrederi en så vigtig rolle, og hvordan udviklede de et så stort og aktivt
rutenetværk under meget vanskelige forhold?

I bogen fortæller over 40 personer fra 4 lande, som selv var involveret i pionér årene, deres helt personlige
fortællinger om, hvordan netværket startede, de vanskeligheder man måtte overvinde, og hvordan det
efterhånden blev udviklet, indtil det i 2012 blev solgt til Stena Lines. Der er fokus på beslutningerne i

rederiet, og hvad det betød for kunder, ansatte, myndigheder og havne. For "Pionererne mod Øst" fik stor
betydning for rigtigt mange - og helt op til i dag.

Bogen giver en helt unik mulighed for at følge beslutningerne og bevæggrundene bag et rederis store indtog i
et helt nyt forretningsområde.
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