1829

1819
Danmarks første dampskibsrute mellem København og
Kiel

1862

Polyteknisk Læreanstalt
grundlægges

Danske håndværkere får næringsfrihed og kan arbejde
uafhængigt af laugene

1882

1891

Første andelsmejeri i Danmark åbnes i Hjedding

Danmarks første elektricitetsværk åbnes i Odense

1912
B&W søsætter verdens første
oceangående skib med dieselmotor

Landbrug, politik, uddannelse og
større befolkning skabte grundlaget

Danmark blev mindre, og verden
kom tættere på

Dampmaskinen skabte muligheden for industriel produktion, men det
var landbrugets økonomiske vækst i 1800-tallet, der trak industrien i
gang. Andelstiden fra 1880’erne og fremefter mekaniserede det danske
landbrug, mens andelsmejerier og -slagterier skød op i hele landet. Den
medfølgende efterspørgsel på maskiner og bedre transportforhold var
gødning til den blomstrende danske industri.
Mange andre faktorer spillede også ind. Ikke mindst de liberale politiske
vinde, der blæste over 1800-tallet med indførelse af demokrati og fri ret
for alle til at slå sig ned som erhvervsdrivende. Staten og kommunerne
spillede også væsentlige roller som skabere af rammerne for udviklingen
med forbedret infrastruktur og forsyningsindustri som gas- og elværker.
Samtidig sørgede de for et højere uddannelsesniveau i befolkningen, og
industrien nød godt af de mange tekniske skoler, der skød op i byerne.

Behovet for nemmere transport og kommunikation var utvetydigt. Den
tekniske udvikling skabte selv løsningerne. Dampmaskinen kunne bruges
til jernbanedrift og skibsfart. Den første jernbanelinje indviedes i 1847
mellem København og Roskilde og nåede i 1860’erne til Jylland og siden alle dele af landet. Jernbanen gjorde det langt lettere at transportere landbrugets og industriens produkter, og danskernes mulige rejseradius udvidedes betragteligt. Samme effekt havde dampskibene, der, i
modsætning til de gamle sejlskibe, sejlede året rundt i med- og modvind
til ind- og udland med folk og gods. På den baggrund anlagdes byen Esbjerg som en port til England. Danmark og verden blev således med et
slag meget mindre. Kommunikationen lettedes tillige med opfindelsen af
telegrafer og telefoner. Vejnettet blev også udbygget, men først for alvor
i 1900-tallet, da biler og lastbiler blev en del af transportsektoren.

Dansk landbrugs vækst var vigtig for industriens fremvækst, men vigtig var også en
kraftig befolkningsvækst, som skabte øget
efterspørgsel efter industriens produkter.

Industrien efterspurgte folk med teknisk indsigt. Her
er det studerende på Polyteknisk Læreanstalt i København.

Forsyningsindustrien blev uundværlig.
Odense Elektricitetsværk fra 1891 var
et af landets første.

Før var det vand, der forbandt Danmark,
men jernbanerne gjorde transporten over
land meget lettere.

Det moderne samfund kræver hurtig
kommunikation. Her er det telefondamer,
som sørger for omstillingen i Odense.

Med dieselmotorens opfindelse og vejnettets udbygning oplevede landevejstransporten ligeledes vækst.
Tuborgs ølbiler fragtede produkter rundt i København.

