1872

1857
Privatbanken stiftes med C. F.
Tietgen som direktør

1888

En række store aktieselskaber
stiftes, bl.a. De danske Sukkerfabrikker

Første køretur for en dansk
bil, Hammelvognen, i København

1896

1898

Dansk Arbejdsgiverforening
(DA) dannes

Valdemar Poulsen opfinder
Telegrafonen, der kan optage
og afspille lyd

1907
Plastik (bakelit) opfindes

Iværksætteren skabte nye virksomheder og vækst

Banker og aktieselskaber sørgede for
kapitalen

Iværksættertypen var vigtig for industriens udvikling. Han kunne både
være håndværker, ingeniør eller småtosset opfinder, der med ukueligt
gå-på-mod kastede sig ud i en produktion. Produktionen begyndte tit i
det små, men med dygtighed, hårdt arbejde og held kunne succes opnås.
Et typisk eksempel er Vilhelm Hellesen (1836-1892), der i 1880’erne
præsenterede verdens første tørbatteri. Batteriet var allerede opfundet,
men med flydende væsker, der var besværlige at transportere. Hellesen
gjorde det enkelte at blande batterivæsken med mel, hvorved den blev
tyktflydende og transportabel. I 1887 grundlagdes Hellesens Batterifabrik
i København, og i 1900-tallet eksporterede man til 50 lande og byggede
flere fabrikker i udlandet. Mange husker stadig batteriet, der havde en tiger som logo.

Den finansielle sektor udviklede sig parallelt med industrien. Fra midten
af 1800-tallet udviklede bankvæsenet sig i hele landet. Hver by fik en eller flere banker, og fra København dominerede tre hovedbanker den
danske pengeverden: Landmandsbanken, Handelsbanken og Privatbanken. Mange af de nye banker udlånte risikovilligt kapital til fabrikanter
med ambitioner. Der blev ydet lån og givet kassekreditter, ligesom bankerne ofte var fødselshjælpere ved stiftelsen af nye aktieselskaber. Aktieselskabsformen bredte sig hastigt fra 1860’erne og blev ligesom bankernes udlån en vigtig finansieringskilde til industriens vækst.
Pioneren i den finansielle sektor var C. F. Tietgen (1829-1901). Som direktør for Privatbanken var han bl.a. primus motor i dannelsen af markante virksomheder som Store Nordiske Telegrafselskab, Burmeister &
Wain, De danske Sukkerfabrikker og Tuborgs Bryggerier.

Kjøbenhavns Handelsbank var en af de tre dominerende
banker i hovedstaden og havde til huse i dette palæ på
Kongens Nytorv.

J. C. Ellehammer var en klassisk opfindertype.

Det var ikke nok at gøre én opfindelse. Udvikling
herefter var vigtig, bl.a. her på laboratoriet på Hellesens Batterifabrik i København.

I Viborg skabte smeden J. Brems i 1905 landets
første bil drevet af en forbrændingsmotor.
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