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Gods på vej¤Bind 1 Jørgen Burchardt Hent PDF Forlaget skriver: De tre bind viser vejtransportens forrygende
udvikling.

Første bind fortæller historien fra de første hestevogne og frem til, at mere end 95 % af alt gods fragtes på
lastvogn. Den tekniske udvikling og nødvendige infrastruktur beskrives detaljeret herunder forbindelsen med

jernbane og skibsfart.
Andet bind viser transport i forskellige forsyningskæder, og forklarer om det, der får teknik til at fungere:
organisation, samarbejde og statslig regulering. Bindet afsluttes med eksempler på nye transportsystemers

totale forandring af brancher.
Tredje bind indeholder en oversigt over dansk og international forskning, en diskussion af den historiske
udvikling og de moderne teorier om transport og logistik. Samtidig bringes et detaljeret emneregister, noter

og litteraturliste.
Årene 1950 til 1980 omtales mest, idet samfundet i de år fik en øko-

nomisk fremgang, som sikkert aldrig overgås. Her blev transport en vigtig brik i nutidens højteknologiske
samfund.
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