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Mænd i modvind Ib Konrad Jensen Hent PDF Mænd i modvind er en opdateret udgave af bogen af samme
titel fra 2003 (Børsens Forlag). I forhold til førsteudgaven er bogen udvidet med et nyt afsnit, der dækker

perioden fra ca. 2002 til 2012. Mænd i modvind fortæller om arven fra 1800-tallets højskolebevægelse og en
fremsynet sjællandsk ingeniør, som i 1950’erne skabte det design, som i dag nyder ubetinget anerkendelse

som ’The Danish Concept’. Og om hvordan en lille gruppe jyske industrivirksomheder satte sig på
verdensmarkedet for næsen af nogle af verdens største og mest kompetente ingeniørvirksomheder. Bogen er
en krønike om ildsjæle og iværksættere, der med store menneskelige omkostninger drev udviklingen og

skabte den industri, vi kender i dag. Om slagsmålet mellem idealister, elselskaber, myndigheder og politikere.
Bogen er inddelt i fire dele med i alt 12 kapitler: Originalernes tid - 1. del Kapitel 1: Pionererne Kapitel 2: I
oliesheikernes skygge Den store californiske guldfeber - 2. del Kapitel 3: En industri bliver født Kapitel 4: Et
får i ulveklæder Kapitel 5: Erobringen af USA Depressionen - 3. del Kapitel 6: Konkursbølge over industrien
Kapitel 7: Taberne vinder Kapitel 8: En ny begyndelsen Vejen til storhed - 4. del Kapitel 9: De politiske

vinde Kapitel 10: Kapitalisternes indtog Kapitel 11: Ind i himlen Kapitel 12: Danmark viste verden Epilog:
Farvel til pionererne Om forfatteren: Ib Konrad Jensen (f. 1959) er uddannet journalist og har arbejdet på bl.a.
Ingeniøren og Politiken, hvor han begge steder i 1980erne og 1990erne bl.a. skrev om dansk energipolitik og

-industri. Af samme forfatter: 'Roskilde Festival - ledelse af frivillige', Gyldendal Business, 2014.

 

Mænd i modvind er en opdateret udgave af bogen af samme titel fra
2003 (Børsens Forlag). I forhold til førsteudgaven er bogen udvidet
med et nyt afsnit, der dækker perioden fra ca. 2002 til 2012. Mænd i
modvind fortæller om arven fra 1800-tallets højskolebevægelse og en
fremsynet sjællandsk ingeniør, som i 1950’erne skabte det design,
som i dag nyder ubetinget anerkendelse som ’The Danish Concept’.
Og om hvordan en lille gruppe jyske industrivirksomheder satte sig
på verdensmarkedet for næsen af nogle af verdens største og mest
kompetente ingeniørvirksomheder. Bogen er en krønike om ildsjæle
og iværksættere, der med store menneskelige omkostninger drev
udviklingen og skabte den industri, vi kender i dag. Om slagsmålet



mellem idealister, elselskaber, myndigheder og politikere. Bogen er
inddelt i fire dele med i alt 12 kapitler: Originalernes tid - 1. del
Kapitel 1: Pionererne Kapitel 2: I oliesheikernes skygge Den store
californiske guldfeber - 2. del Kapitel 3: En industri bliver født
Kapitel 4: Et får i ulveklæder Kapitel 5: Erobringen af USA
Depressionen - 3. del Kapitel 6: Konkursbølge over industrien
Kapitel 7: Taberne vinder Kapitel 8: En ny begyndelsen Vejen til

storhed - 4. del Kapitel 9: De politiske vinde Kapitel 10:
Kapitalisternes indtog Kapitel 11: Ind i himlen Kapitel 12: Danmark
viste verden Epilog: Farvel til pionererne Om forfatteren: Ib Konrad

Jensen (f. 1959) er uddannet journalist og har arbejdet på bl.a.
Ingeniøren og Politiken, hvor han begge steder i 1980erne og

1990erne bl.a. skrev om dansk energipolitik og -industri. Af samme
forfatter: 'Roskilde Festival - ledelse af frivillige', Gyldendal

Business, 2014.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Mænd i modvind&s=dkbooks

