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Den industrielle udvikling begyndte i
England

Dampmaskinen var en afgørende opﬁndelse

Historien om Danmarks industrialisering begynder i England, som med
rette kan kaldes industriens vugge. Den industrielle udvikling i England
begyndte i 1700-tallet, og herfra udbredte en gennemgribende forandring af verdenssamfundet sig som ringe i vand.
I Danmark satte industrialiseringen for alvor ind efter 1870. Tidligere var
de første industrielle virksomheder i Danmark opstået især ved vandløbene, hvor man med møller udnyttede vandets kraft. Det havde man
gjort i århundreder til maling af bøndernes korn, men nu lod man f.eks.
vandhjulet trække en hammer til valkning af stof i tekstilproduktion. Dvs.
håndkraft aﬂøstes af ekstern kraft, og industri opstod. Der opstod industrielle miljøer ved ﬂere vandløb i Danmark, bl.a. ved Mølleåen i Nordsjælland og i Grejsdalen ved Vejle.

James Watts udvikling af dampmaskinen i 1769 var en af de vigtigste
medvirkende årsager til industrialiseringen. Med dampmaskinen var man
ikke længere afhængig af hånd- eller vandkraft, og nye fabrikker kunne
derfor opbygges inde i byerne. Det var praktisk, for byerne var knudepunkter for transport, viden, kapital og arbejdskraft.
I Danmark udbredtes dampmaskinen fra 1840’erne, men især efter 1890
blev den brugt bredt i alle brancher, store som små virksomheder. Den
stigende efterspørgsel gav vækst til de danske producenter af dampmaskiner. I de ﬂeste større købstæder fandtes der en eller ﬂere maskinfabrikker, hvis ingeniører udviklede stadigt nye og bedre maskiner.
Dampmaskinen revolutionerede ikke kun produktionsmetoderne, men
også transportsektoren. Lokomotiverne på jernbanerne blev drevet af
dampkraft, og det samme gjorde dampskibene.
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