
Den industrielle udvikling begyndte i 
England
 
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 foran-
dring 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 vandlø-
bene, 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 indu-
strielle miljøer ved flere vandløb i Danmark, bl.a. ved Mølleåen i Nord-
sjælland og i Grejsdalen ved Vejle. 

1769
James Watt opfinder damp-
maskinen

1820
H. C. Ørsted opdager elek-
tromagnetismen

1843
Baumgarten og Burmeister 
grundlægges – senere B&W

1790
Første dampmaskine i Dan-
mark på Orlovsværftet

1847
Danmarks første jernbanelin-
je indvies mellem København 
og Roskilde

1897
2.996 dampmaskiner i drift i 
Danmark

Dampmaskinen var en afgørende op-
findelse
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 knude-
punkter 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 dampma-
skiner. I de fleste større købstæder fandtes der en eller flere maskinfa-
brikker, 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. 

 

Vejle Bomuldsspinderis første dampmaskine

Schneevoigts Maskinfabrik i Viborg 1910

Vejle Dampmølle i 1906Hammermølle ved Hellebæk 1859

Tekstilfabrikken Brede Værk i Nordsjæl-
land ca. 1850

Røde Mølle


