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Industri, Industri Inge Adriansen Hent PDF Forlaget skriver: Industrien er i Industrikulturens År 2007 blevet
en del af den officielle danske kulturarv, og i dette pragtværk præsenteres 25 af Danmarks væsentligste

industrimonumenter.

Industrien har spillet en hovedrolle i tilblivelsen af det Danmark, vi kender i dag; den har formet de danske
byer og landskaber og præget vores hverdag gennem de sidste godt 150 år. Den har givet os nye teknologier
og maskiner, nye måder at arbejde på og nye varer. Den har været afgørende for arbejderkulturen, driftige
iværksættere og foretagsomme erhvervsfolk. Den har inspireret kunsten og påvirket arkitekturen. Kort og

godt: Industrien er blevet kulturarv!

I Industri, Industri - 25 stk. dansk kulturarv præsenterer en række af Danmarks førende kendere af industriens
kultur og historie de 25 nationale industrimonumenter, som er blevet udpeget af Kulturarvstyrelsen.

Tilsammen fortæller de historien om, hvordan Danmark blev til det samfund, vi kender i dag.

Bogen er rigt illustreret med fotos af den anerkendte fotograf Jens Lindhe samt med kort og historiske fotos,
malerier mv.
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