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Danske Vareautomater Tommy Richard Fogh Andersen Hent PDF I over 100 år har vareautomater prydet
gadebilledet i de danske byer. Særligt i den første del af 1900-tallet, hvor de var at finde på ethvert

gadehjørne og foran enhver købmandsforretning.

Danmark har i tidligere tider haft en automatindustri, hvor automatfabrikker designede og fabrikerede alt fra
cigarautomater, cigaretautomater, tobaksautomater og tændstiksautomater til pastilautomater, frugtautomater,

slikautomater, filmautomater og mere. I bogen kastes der et blik på de automater, som er produceret i
Danmark, fra slutningen af 1800-tallet frem til midten af det 20-århundrede – og i mindre grad på de fabrikker

som stod bag.

Bogen indeholder beskrivelser og billeder af en lang række dansk producerede vareautomater. Den er tænkt
som et opslagsværk for alle som har interesse i de gamle automater, men kan også tjene som hyggelæsning

eller blot til at bladre rundt i, for alle kulturhistorisk interesserede.
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