
Danmarkshistorie i 100 bøger 
Bog 4, Industri på udstilling 
Vi gør en lang historie kort

Industrihistorie er fortællingen om vores hverdag og de 
ting, vi i dag tager for givet. Det er historien om enorme 
forandringer, der de seneste 200 år har ændret vores 
dagligliv med øget komfort og varer til overflod.

Når vi taler i mobil, tænder for lyset og tager toget, kan vi takke en 
lang teknologisk udvikling og nye måder at gøre tingene på. Bog 4 i 
serien 100 danmarkshistorier, Industri på udstilling, tager udgang s -
punkt i Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunst udstilling i 
1888 og trækker linjer op til vore dage med robotter og globalisering. 
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Forfatteren siger: 
”Ny teknologi og nye måder at gøre tingene på har altid fascineret nogle – og skræmt 
andre. Jeg synes, det er interessant at se paralleller mellem bekymringen over 
husflidens tilbagegang i 1800-tallet og nutidens debat om robotter. Det er ikke nyt, 
at samfundet forandrer sig.”

”Vore forfædre tog nogle beslutninger, som ikke kun påvirker, hvilke maskiner vi 
bruger, og hvilke varer vi kan købe – til hvilken pris. Beslutningerne påvirker også, 
hvordan vi tænker, for industrisamfundet findes også i vores hoveder.”
     Louise Karlskov Skyggebjerg

Louise Karlskov Skyggebjerg 
er historiker på Danmarks Tekniske Universitet.

Om serien
Industri på udstilling er bog 4 i Aarhus Universitetsforlags serie 100 
danmarkshistorier, hvor vores fælles historie serveres i små bogbid-
der. Bøgerne udkommer hver måned i otte år og kan læses på en enkelt 
aften, men giver tanken modspil. 


