1957

1957
Danmarks første elektronregnemaskine (DASK) er klar til
brug

1962

Danmarks første atomreaktor
på Risø

Første industrirobot. Anvendes på General Motors i USA

1971

1973

Den første lommeregner

1974

Gensplejsning lykkes første
gang

Danmarks første miljølov

Den rygende skorsten blev et problem

Danmark er stadig et industrisamfund

I begyndelsen af 1970’erne stod det for alvor klart, at den velstandsfremgang, Danmark havde oplevet siden 1800-tallet, ikke var gratis. Den
rygende skorsten var ikke længere et positivt symbol. Væksten var tilvejebragt gennem en aggressiv udnyttelse af naturressourcerne, og resultaterne viste sig nu. I første omgang i form af forureningen af nærmiljøet, hvilket man efterhånden forsøgte at begrænse gennem krav om
rensning af røg og spildevand. Senere viste konsekvenserne sig også i
form af klimaproblemer, hvilke er sværere at håndtere. Men mens f.eks.
udvindingen af olie i Nordsøen i høj grad har medvirket til Danmarks velstand, så har medaljens bagside ført nye økonomiske muligheder med
sig i form af miljøindustri og udvinding af vedvarende energi, ligesom
den danske forbruger er blevet opmærksom på nødvendigheden af at
finde en balance mellem velstand og bæredygtighed.

Det danske samfund kaldes i dag for postindustrialiseret, et informationssamfund eller et vidensamfund, fordi antallet af arbejdspladser i industriens produktion er faldet kraftigt, mens servicesektoren er vundet
frem med nye typer jobs. Men industrien indtager stadig en central plads
i samfundet som grundmotoren i dansk økonomi. Desuden har industriens rationelle tankegang bredt sig til andre sektorer. F.eks. social- og
sundhedssektoren, hvor man, inspireret af industrielle produktionsmønstre, forsøger at skære ned i ventetiden på operationer eller give pædagogerne mere tid med børnene. Ydermere inspireres andre brancher af
industrialismens rationelle tankegangog, hvorfor man taler om begreber som filmindustri, reklameindustri, turismeindustri og uddannelsesindustri. Så selvom færre danskere arbejder i industrien, så er industriens
grundlæggende tankegange integreret i det meste af samfundet.

Arbejdslivet er i høj grad blevet forandret
pga. den tekniske udvikling, der har fundet
sted. Ikke mindst de seneste 20 år med ITbølgen.

Engang var dette et positivt symbol på en ny
tidsalder for mennesket, men i 1970’erne ændrede det sig brat.

Da industrien flyttede væk fra byerne og ud i industriområder, blev fabrikkerne suspekte og fremmedgjorte
for os. Grøn energi derimod blev et positivt symbol.

Tusinder af arbejdspladser i industrien er siden 1970’erne flyttet til udlandet. Tilbage er
arbejde, der kræver uddannelse og viden.

