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Fra markedsplads til messehal Johannes Lundstrøm Hent PDF Forlaget skriver: Fra markedsplads til
messehal gør dit næste messebesøg til en ny og anderledes oplevelse. Klogere på messebranchens historie vil

du opleve kæmpehallerne blive levende.
For dit indre blik vil du se kræmmerne kæmpe sig frem til marked ad umulige veje. Du vil se mylderet af 1,35

millioner mennesker på Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København i 1883.
Du vil se fregatten Jylland løbe ind i Fredericia havn og tænke - hvad har den at gøre med Købestævnerne? -
Eller tanken strejfer dig; hvorfor ligger Danmarks, ja Nordeuropas største messecenter lige midt på heden.

 
Forfatteren Johannes Lundstrøm har virket internationalt i messebranchen i mere end en menneskealder, og

tager dig i bogen med på et historisk strejftog til Fredericia, Odense, Herning, Aalborg og København samt ud
over landets grænser gennem Berlin og Hannover til alle de andre vigtige messebyer i Europa.

God tur!
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