
 

Perspektiv på nutiden 
Online kilder til industri- og teknologihistorie  

 

Få ideer til, hvordan digitaliserede kilder til Danmarks industri- og teknologihistorie kan bru-
ges i undervisningen i idéhistorie på htx. På tekniskkulturarv.dk kan du finde hundredvis af 
bøger fra før 1920 samt en serie fotos fra 1888. Ing.dk/danmarkshistorie indeholder en række 
tekniske tidsskrifter fra perioden 1822-2006.  
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Nutiden i perspektiv – skabelsen af det materielle velfærdssamfund 

 

Hvordan håndterede man spildevand, affald, røg og andre forureningsproblemer for godt 
100 år siden? Hvad skrev man om elbiler i 1902? Hvad tænkte man om fremtiden i 1912 – 
skulle Danmark være et industriland, og hvad indebar det i så fald? Hvordan så de første 
broer og andre bygningsværker i armeret beton ud? Og hvordan blev beton et materiale, vi 
bruger i så enorme mængder, at nogle taler om en fremtidig mangel på sand? 

Det er nogle af de mange spørgsmål som de digitaliserede historiske bøger, fotografier og 
tidsskrifter på www.tekniskkulturarv.dk og www.ing.dk/danmarkshistorie kan hjælpe med 
at besvare. Først og fremmest kan de historiske tekster sætte nutiden i perspektiv. Generelt 
er det spørgsmål, de bidrager til at besvare, nemlig spørgsmålet om, hvordan vi fik skabt 
det samfund, vi kender i dag. Et samfund, hvor vi tager stikkontakter, badeværelser, biler, 
betonbygninger og billige varer i læssevis for givet. Et nøgleord i den sammenhæng er af-
selvfølgeliggørelse. De digitaliserede bøger og artikler kan åbne blikket for, at tingene kunne 
være anderledes. Det er faktisk ikke så længe siden, at hverdagen i Danmark så noget an-
derledes ud. 

Det er lidt vildt at tænke på, at min farfar 
(1902-1992) – oldefar til flere gymnasieele-
ver – blev født kun 11 år efter, at de første 
offentlige elværker og de første bygninger 
af armeret beton blev bygget i Danmark. 
Kun 14 år efter at den første bil kørte på de 
danske veje og et år før vedtagelsen af den 
første danske motorlov. Den kom i øvrigt 
samme år, som verdens første flyvemaski-
ne kom i luften. 

Blandt de nye ting, som så dagens lys i min 
farfars barndom og ungdom, var samle-
båndet, radioen og ruteflyvning fulgt af 
bl.a. lyntog og Lillebæltsbroen. Blandt de 
ting, han oplevede blive almindelige i et-
hvert hjem, var det elektriske strygejern, 
støvsugere og senere køleskabe. Som mid-
aldrende oplevede han fjernsynet, motor-
vejene og Danmarks første computer, og i 
sin høje alderdom begyndte Dankortet, 
pc’en og mobiltelefonerne at brede sig, ligesom det første spadestik blev taget til Storebælts-
forbindelsen. Få år efter min farfars død fik internettet for alvor sit gennembrud. De enor-
me samfundsforandringer og den øgede materielle velfærd, han oplevede, er netop det, de 
digitaliserede kilder kan bidrage til at belyse. Han oplevede skabelsen af det, jeg ynder at 
kalde det materielle velfærdssamfund. 

Nogle omtaler den forandring som den sorte omstilling, fordi vi fik skabt et samfund med 
høj komfort, men også med et højt energiforbrug og et stort træk på klodens ressourcer. Vil 
vi skabe en grøn omstilling, kan en forståelse af historien om den sorte omstilling måske 
hjælpe os på vej. 

http://www.tekniskkulturarv.dk/
http://www.ing.dk/danmarkshistorie
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Digitale kilder til industri- og teknologihistorie 

 

De digitale kilder, der omtales i det følgende, er tilgængelige på to forskellige hjemmesider. 
På www.tekniskkulturarv.dk, som er skabt af DTU Bibliotek, kan man finde digitaliserede 
bøger fra før 1920 fra bibliotekets historiske samlinger samt fotografier fra Den nordiske 
industri-, landbrugs- og kunstudstilling i København i 1888. Derudover omtales på siden 
kort nogle tværgående temaer som verdensudstillinger, materialehistorie, transport samt 
sundhed og hygiejne. Der er også et tema med inspiration til, hvordan bogsamlingen kan 
bruges i undervisningen. 

På www.ing.dk/danmarkshistorie.dk, som Mediehuset Ingeniøren står bag, kan man finde 
digitaliserede tidsskrifter fra perioden 1822-2006.   

Elbiler, epidemier og andre lange hi-
storier 

 

Øget brug af elbiler og en satsning på vedvarende 
energi er nogle af de aktuelle samfundsspørgs-
mål, som de digitaliserede kilder kan give et hi-
storisk perspektiv. Blandt de digitaliserede vær-
ker er bl.a. flere bøger af Poul La Cour, der i be-
gyndelsen af 1900-tallet byggede en forsøgsmølle 
og talte varmt for brugen af vindenergi i land-
bruget. Hvad var hans argumenter, og hvordan 
adskiller de sig fra de miljømæssige argumenter, 
vi bruger i dag? 

Når det gælder historien om elbilen er bl.a. J. 
Klugmans Elektromobilet fra 1902 en spændende 
kilde, der kan være med til at belyse, hvordan 
teknikere har kæmpet med at udvikle velegnede 
batterier i mere end 100 år. Klugman stiller 
spørgsmålet, hvorfor elbilerne – trods alle deres 
fordele i forhold til benzinbilen – endnu ikke har 
fået den udbredelse, de fortjener. Han svarer 
bl.a., at det er for vanskeligt at få dem ladede, og 
at det endnu ikke er lykkedes at konstruere et 
batteri, der forener lethed med evnen til at op-
samle en stor mængde energi, så elbilen kan køre 
lange strækninger uden at skulle lades op. Lyder 
den problematik bekendt? 

En af fordelene ved Klugmans bog er også, at den 
er rigt illustreret og viser, hvordan datidens elbi-
ler så ud. 

Klugman: Elektromobilet 

http://www.tekniskkulturarv.dk/
http://www.ing.dk/danmarkshistorie.dk
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Når vi nu er ved bilhistorie, 
kan man også sætte nuti-
dens diskussioner om nye 
køretøjer på vejene som 
elcykler, elløbehjul og selv-
kørende biler i perspektiv 
ved et kig i bøgerne fra 
dengang, bilen var det nye 
køretøj. Alfred Nervøs råd 
til bilisterne anno 1920 gi-
ver fx et indblik i, hvad det 
ville sige at være bilist for 
100 år siden blandt heste-
vogne og høns – og uden 
garanti for at nå frem uden 
tekniske problemer. 

Vil man dykke yderligere 
ned i diskussionerne om 
bilen som et nyt køretøj, 
kan det anbefales at sup-
plere med de politiske dis-
kussioner om Danmarks 
første motorlov i 1902. Et link til Rigsdagstidende kan findes sidst i dette dokument.  

Blandt de digitaliserede bøger er der også flere, der belyser cyklens barndom. 

Endnu et nutidigt tema, der kan gives et historisk perspektiv, er spørgsmålet om sundhed 
og sygdom, herunder håndteringen af epidemier. Blandt de digitaliserede bøger er August 
Colding og Julius Thomsens skrift om årsagerne til koleraens ulige styrke i forskellige dele 
af København. Heri gør de op med forestillingen om, at sygdommen breder sig gennem dår-
lig luft. 

Bliver man træt af 
de lange linjer i 
historien, kan 
man også bruge 
den store serie 
billeder fra udstil-
lingen i 1888 til at 
tegne et tidsbillede 
og arbejde med 
historie i et syn-
kront perspektiv. 

 

  

Nervø: 100 Vink og Raad for Automobilister 
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Miljøhistorie og vores samspil med naturen 

 

De digitaliserede bøger kan være 
med til at belyse menneskets vek-
selvirkning med naturen og skiften-
de naturopfattelser. Et vigtigt værk 
er her den danske oversættelse af 
Alexander von Humboldts Kosmos, 
hvoraf uddrag fx kan bruges sam-
men med Andrea Wulfs relativt nye 
Humboldt-biografi Opfindelsen af 
naturen.  

Bogtitler som Naturkræfterne i Men-
neskets Tjeneste, Planteverdenen i 
Menneskets Tjeneste og Luftens 
Erobring siger noget om et nyttefor-
hold til naturen. Men også en bog 
som Støvfri Veje kan belyse, hvordan 
vi har tæmmet naturen og ændret landskabet på mange forskellige måder i det moderne 
samfund. Det gælder selvfølgelig også bøger som Enrico Dalgas’ bog om, hvordan de jyske 
heder bør benyttes, bøger om bekæmpelse af sandflugt samt forslaget til kanal- og kraftan-
læg ved Gudenåen. Her blev der bygget et vandkraftværk og i den forbindelse blev Tange 
Sø skabt som en kunstig sø. En sø der aktuelt i 2021 er debat om bevarelsen af. 

Som i dag var 
der også for 
over 100 år si-
den folk, der 
omtalte byen 
som naturens 
modsætning. 
Som en stenør-
ken, hvis beboe-
re følte kaldet 
”tilbage til natu-
ren”.  Et eksem-
pel på det er 
bogen Mit Som-
merhus fra 1915. 

  

Humboldt: Kosmos 

Lassen: Mit 
Sommerhus 
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At forureningsbekæmpelse er en lige så gammel problematik som industrialiseringen, er 
der også flere bøger, der belyser. Der er flere om røgplagen og dens bekæmpelse, ligesom 
håndteringen af spildevand diskuteres i mange af de digitaliserede bøger. Ud over bøger 
om kloakering er der fx også et foredrag fra 1883 om infektion fra kloakudtømmelserne i 
Københavns havn og kanaler. 

Genbrug er i dag ikke blot en økonomisk praksis, men i høj grad også en moralsk. I den for-
bindelse er det bemærkelsesværdigt, at genbrugsbegrebet først for alvor kom på mode, da 
vi havde fået udviklet brug-og-smid-væk-samfundet, hvor genbrug ikke længere i samme 
grad er en økonomisk nødvendighed. Her kan historien om papir, der ofte er blevet frem-
stillet af genbrugsmaterialer, og bøger om håndtering af dagrenovationen være interessan-

te kilder at dykke ned i. Blandt mulighe-
derne er en bog fra 1888 om dagrenovati-
onen i byerne. 

 

 

 

  

Jacobsen: Midler til Bekæmpelse 
af Røgplagen 

Meyer: Om Dagrenovationen i Byerne 
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Hverdagens forandring  

 

Der er allerede nævnt en del bøger, der belyser, hvordan 
hverdagen har forandret sig de sidste par hundrede år. 
Her skal nævnes flere bøger, der kan belyse det tema. 
Det gælder fx en bog om udviklingen af vækkeuret, der 
kan ses i sammenhæng med en ny tidsopfattelse. 

Et andet hverdagstema er skabelsen af den visuelle kul-
tur, vi lever så selvfølgeligt i i dag. Her kan mobiltelefo-
nens hurtige snapshot sættes i perspektiv af bøger fra 
dengang, da Kodak ”opfandt” amatørfotografen, så de 
kunne få kunder til deres nye enkle kamera. 

Elevernes eget fritidsarbejde kan sættes i perspektiv af 
et foredrag fra 1910 om skolebørns erhvervsmæssige arbejde eller Emil Hornemanns bog 
fra 1872 om børns anvendelse i fabrikker. Eller nogle af de øvrige bøger om arbejdsforhold. 
Måske kan man også tage et kig på eget tøjforbrug og sammenligne det med regnskabet 
over nogle arbejderfamiliers udgifter til beklædning i 1879.  

Endnu et tema er selve hjem-
mets forandring. Her kan en 
hygiejnisk rådgiver for boligsø-
gende fra 1908 sætte moderne 
normer og vores krav til en bo-
lig i relief. 

  
Heiberg: Hygiejnisk Raadgiver for Boligsøgende 

Sørensen: Et Bidrag til Belysning af Kjøbstadsarbejderes Vilkaar 
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En af de meget store forandringer i boligen er adgangen til elektricitet. Den forandring er 
der også masser af kilder til i de digitaliserede bøger. 

Temaet om hverdagens forandring peger generelt på alt det, der ligger bag det, der nu om-
tales som den store acceleration (relevante grafer kan fx findes på www.igbp.net). På denne 
måde kan temaet nemt kobles med temaet om miljøhistorie og vores samspil med naturen.  

 

  

Olden: Elektriciteten og 
dens Anvendelse i det 
daglige Liv 

Bork: Vejledning for For-
brugere af Elektricitet 

http://www.igbp.net/
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Teknologiske systemer, forestillede 
fremtider og forladte stier 

 

Et kendetegn ved 1800-tallets historie er udviklingen af 
en række nye store teknologiske systemer som vand, 
gas, telegraf, jernbane, kloak, telefon og elektricitet. 

Diskussionerne om disse systemers udformning og 
konkurrencen mellem dem kan man følge i mange af 
de digitaliserede bøger. Der er blandt meget andet fle-
re bøger om elektricitet kontra gas og diskussioner om, 
hvordan man bedst skaffer sig af med spildevandet. 

Vi kan også få nutidens fascination af internettets mu-
ligheder sat i perspektiv med bøger fra telegrafen, tele-
fonen og radioens barndom. 

En del af det spændende ved bøgerne om de store tek-
nologiske systemer er i øvrigt, at de giver et indblik i, 
hvilke fremtidsforestillinger og værdier, der så at sige blev bygget ind i rørføringer og byg-
ninger. Systemerne er, hvad teknologihistorikere som fx Svante Lindqvist har kaldt for 
”hardened history”. 

Bøgerne fortæller også om forladte stier og teknologier, der engang var en naturlig del af 
hverdagen, men som siden blev udkonkurreret af andre. Engang var Det Store Nordiske 
Telegraf-Selskab ikke bare en verdenssucces, men også en politisk influencer med stor 
magt. 

 

Jacobsen: Belysningsteknikens 
Historiske Udvikling 

Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 1869-1894 
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Danmark i verden - lokale perspektiver på en global historie 

 

Hvis man i undervisningen i teknologihistorie tager udgangspunkt i lærebøger som Skruen 
uden ende fortælles teknologihistorien som regel i et internationalt perspektiv. De digitali-
serede materialer kan supplere med en dansk og nogle gange helt lokal vinkel på den in-
ternationale historie. På den måde giver de digitaliserede bøger og tidsskrifter mulighed for 
at skifte mellem et lokalt og et globalt perspektiv. 

Bramsnæs’ præsentation af Taylor-systemet ved et foredrag i 1917 kan nævnes som et ek-
sempel på, hvordan en international trend bliver formet og tilpasset i en dansk kontekst. 

En klassiker som flyvningens historie kan også få sin egen danske vinkel, ligesom fx 
dampmaskinens, elektricitetens og betonens historie. En konsekvens heraf kan være, at der 
sættes mere fokus på teknologi i brug end på kendte opfindere og heltehistorier, og at tek-
nologihistorien dermed forskydes i tid. Præcis som teknologihistorikeren David Edgerton 
har talt for i sin bog ”The Shock of the Old”. 

Begrebshistorie og andre 
måder at bedrive historie 
på 

 

Historie kan skrives på mange 
måder, og traditionelt har heltehi-
storier med en vis national bias 
være en yndet måde at skrive tek-
nologihistorie på. Blandt de digita-
liserede bøger er der flere skrevet 
i denne tradition, hvor ingeniører 
og opfindere fremstilles som geni-
ale helte. Disse bøger kan fx bru-
ges som oplæg til diskussion om 
forskellige måder at skrive histo-
rie på med udgangspunkt i for-
skellige aktører og opfattelser af, 
hvem og hvad der er de centrale. 
Det vil fx være nemt at finde bø-
ger skrevet i den internalistiske 
tradition i det digitaliserede mate-
riale som bogen om Søren Hjorth 
eller bøger om dampmaskinens 
historie.  

En mulighed er også at arbejde 
begrebshistorisk med begreber 
som opfindelser, teknologi og in-
dustri. Hvad har de begreber dækket over til forskellige tider? Og hvordan er udviklingen 
blevet italesat – positivt eller negativt? Her kan der bl.a. hentes inspiration i historikeren 

Schmidt: Dampmaskinens Historie 
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Jeppe Nevers bog Det produktive samfund (2013), der handler om industrialiseringens idé-
historie. Den tager netop udgangspunkt i kilder som de digitaliserede bøger og tidsskrifter. 

Hvis man generelt vil bruge de historiske kilder som udgangspunkt for en diskussion af det 
frugtbare ved forskellige former for historieskrivning, kan man også søge inspiration i det 
undervisningsmateriale, der er udviklet af Teknologihistorie DTU om forskellige tilgange til 
teknologihistorie. Heri præsenteres fx teorien om store teknologiske systemer (LTS) og ak-
tør-netværk teori (ANT) med dens fokus på non-humane aktører, men også den nyere tek-
nologihistories øgede interesse for vedligehold og ”det gamle”. Materialet kan findes her: 
www.historie.dtu.dk/formidling/skolemateriale/teknologihistorie. 

Træning i søgeteknik og kildekritik 

 

Hver tid og sted har sit særlige videnslandskab. Over tid skifter det, hvad der opfattes som 
fakta, hvad der tages for givet, og hvad der anses for almindeligt. Derfor er det relevant at 
stille spørgsmålet: Hvad er det, vi opfatter som naturligt i dag, men som var anderledes for 
100-150-200 år siden?  

Hvis vi gerne vil afselvfølgeliggøre vores nutidige 
opfattelser, kan opfattelserne i de historiske kilder 
bruges som et spejl, vi holder op. Opfatter vi stadig i 
Danmark Søren Hjorth som den virkelige opfinder 
af dynamoprincippet og hvorfor/hvorfor ikke? Hvad 
stod der i Hauchs lærebog i naturlære fra 1799, og 
hvad er stadig gældende viden i dag? Er de moderne 
motorbrændselsstoffer, som Schmitto omtalte i 
1918, stadig moderne? Hvordan blev metersystemet 
modtaget? Og har vi stadig samme opfattelse som i 
1909 af, hvordan man skal forholde sig til gravide 
kvinder på arbejdspladsen? 

De digitaliserede bøger og tidsskrifter illustrerer ikke bare, at vi altid taler fra et bestemt 
sted, men også hvordan det selvfølgelige og vores normer ændrer sig over tid. Det gælder 
alt fra, hvordan boligen skal være udstyret, til hvordan maskiner skal være afskærmet og 
affald håndteres. 

Ud over at analysere videnslandskaber og træne eleverne i kildekritik, kan de digitaliserede 
bøger og tidsskrifter også bruges til træning i søgeteknik. For hvordan finder man frem til 
de relevante kilder, når udtryk og stavemåder ændrer sig over tid? Når det fx er godt at 
vide, at kunstsmør er et andet ord for margarine, at elbiler blev kaldt elektromobiler, og at 
det handler om armeret beton, når man snakker om monier-konstruktioner. Kan man bru-
ge UDK-nummeret til noget? Og hvordan indsnævrer man i øvrigt bedst sine resultater, når 
man er ved at drukne i alt for mange kilder? 

Endelig kan materialet bruges i forbindelse med SOP som inspiration til emnevalg. Der er 
masser af stof om traditionelle emner som elektricitet og flyvning og endda lidt om atomer. 
Men forhåbentligt kan udvalget af kilder også åbne elevernes øjne for lidt mere utraditio-
nelle emner. Der er i hvert fald masser af stof om teknologi og samfund fra fotografering 
over kloakering og kolonihaver til arbejdsforhold, beton og vedvarende energi.  

Ørum: Om Beskyttelse af Kvinder 

http://www.historie.dtu.dk/formidling/skolemateriale/teknologihistorie
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Materialehistorie – et for-
slag til undervisningsfor-
løb 

 

I det ovenstående har det især 
handlet om bøgerne på 
www.tekniskkulturarv.dk, men ved 
at inddrage de digitaliserede tids-
skrifter på 
www.ing.dk/danmarkshistorie får 
man dels udvidet tidsperspektivet 
helt til efter årtusindeskiftet, dels 
får man mulighed for at inddrage 
nogle kortere tekster. I det følgende 
vil jeg omtale, hvordan de to sider 
kan bruges sammen i forbindelse 
med et undervisningsforløb om ma-
terialehistorie.  

En mulighed er at tage udgangspunkt i det 
undervisningsmateriale om aluminiumshi-
storie, som Teknologihistorie DTU har ud-
viklet: www.historie.dtu.dk/formidling/skolemateriale/materialehistorie. Efterfølgende kan 
man så lade eleverne selv arbejde videre med at finde kilder om andre materialer. Det 
kunne fx ske ved, at de i grupper arbejdede med materialer som rustfrit stål, papir, beton 
og plastik (evt. opdelt i typer som celluloid, bakelit, nylon, PVC, PET osv.). For papir og beto-
nens vedkommende kan man finde en del stof om materialernes historie i de digitaliserede 
bøger, mens historien om rustfrit stål og plastik især kan belyses kildemæssigt vha. tids-
skrifterne på Ingeniørernes Danmarkshistorie. 

 

  

Industriudstillingen i 1888 fandt sted i støbejernets 
glansperiode. Her er det gryder og æbleskivepander 
i emaljeret støbejern, der udstilles. 

Digitaliserede tekniske tidsskrifter på www.ing.dk/danmarkshistorie. 
Siden udvikles løbende, så flere kan komme til i de kommende år. 

http://www.tekniskkulturarv.dk/
http://www.ing.dk/danmarkshistorie
http://www.historie.dtu.dk/formidling/skolemateriale/materialehistorie
http://www.ing.dk/danmarkshistorie
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Vi er så vant til at tale om stenalderen, jernalderen og bronzealderen, mens vi tænker min-
dre over, at der også er blevet snakket om papiralderen og de lette metallers tidsalder. 

Spørgsmål man kunne be-
skæftige sig med i grupper, 
kunne være: 

• Hvornår blev materialet 
udviklet? 

• Hvornår tog man det for 
alvor i brug og til hvad? 

• Bruger vi materialet i dag, og er brugen stigende eller aftagende? 
• Til hvad bruges det og hvorfor? 
• Hvilken betydning har det haft historisk?  
• Hvilke alternativer har der eksisteret til forskellige tider? 
• Hvad har afgjort valget mellem alternativer? Pris, tilgængelighed, miljøhensyn eller? 
• Hvordan har materialet ændret vores samfund? 
• Hvad har de miljømæssige konsekvenser været? Er vores brug bæredygtig? 
 
Teoretisk kan forløbet med fordel kombineres med aktør-netværk teori. 

En vigtig del af historien om materialer er historien om standarder. En af de bøger, der nok 
ikke virker sexet ved første øjekast, er de digitaliserede bestemmelser for ensartet levering 
og undersøgelse af portlandcement. Bestemmelserne er dog netop et udtryk for udviklingen 
af de mange standarder, der er en afgørende forudsætning for, at vores teknisk komplice-
rede samfund overhovedet kan fungere. 

Historien om standarder kan man følge 
i Ingeniøren, der fra 1920’erne flittigt 
skrev om arbejdet i den danske stan-
dardiseringskommission og de mange 
danske standarder, der efterhånden 
blev vedtaget. 

En mulighed i forbindelse med et mate-
rialeforløb kunne i øvrigt være et sam-
arbejde med et af de mere teknisk beto-
nede fag med henblik på at kombinere 
en historisk forståelse af udviklingen af 
nye materialer (og standarder) med en 
analyse af deres betydning for fx pro-
duktudvikling i dag og store bygnings-
værker som Storebæltsforbindelsen.  

 

 

 

  

Christiani & Nielsen: 
Jernbetonkonstruktioner 

Bauer: Papiralderen 
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Supplerende kilder 

 

Der vil i løbet af 2021 komme mange flere bøger på www.tekniskkulturarv.dk. Derudover 
kan der online findes mange kilder til industri- og teknologihistorien på 
www.ing.dk/danmarkshistorie. Begge sider kan fungere som supplerende kilder til nogle af 
temaerne på www.danmarkshistorien.dk. 

Flere ideer til, hvilke historier materialet på www.tekniskkulturarv.dk kan bidrage til at 
belyse, findes i de forskellige tematekster på www.tekniskkulturarv.dk. Se ikke mindst te-
mateksten ”Bogsamlingen i undervisningen”. 

Hjemmesider og kilder, der generelt kan anbefales til brug sammen med bøgerne på 
www.tekniskkulturarv.dk, er: 

 
• www.mediestream.dk. Det Kgl. Biblioteks site med digitaliserede aviser. Det Kgl. Biblio-

tek har også scannet en del bøger og fotografier, som kan findes via www.kb.dk/find-
materiale. 

• www.folketingstidende.dk/da/e-folketingstidende. Her kan man læse debatterne i folke-
tinget og landstinget. Det giver tit et interessant indblik i, hvilke holdninger der var i 
spil, når nye teknologier som wc’er og biler skulle integreres i det danske samfund. 

• www.dst.dk/da/Statistik/historisk-statistik. Danmarks Statistik har digitaliseret en del af 
sine historiske udgivelser. Deres prisberegner (www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-
forbrug/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks) er også særdeles brugbar. 

• www.danskbyggeskik.dk. Biblioteket indeholder et væld af digitaliserede værker inden 
for sidens generelle tema (byggeri). 

• www.illustrerettidende.dk. 
• www.tidsskrift.dk indeholder også historisk materiale som fx Varemærketidende. 
• www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet. Rigs-

arkivets arkivalier online. Især materiale for slægtsforskere, men Rigsarkivet har også 
udviklet kildepakker. 

• Serien 100 danmarkshistorier (www.unipress.dk/bogserier/100-danmarkshistorier) har 
flere udgivelser, der passer godt sammen med ovennævnte temaer, fx Cementen, Gud-
hjemtid og Industri på udstilling. 

• Hvis I finder begrebet videnslandskab frugtbart, præsenteres det i Slagmarks tema-
nummer om videnshistorie i en artikel om elektroteknikkens barndom (nr. 81 2020 – se 
www.slagmark.dk/slagmark-81). Inspiration til brugen af begrebet afselvfølgeliggørelse 
stammer også fra Slagmark (www.slagmark.dk/artikler/afselvfolgeliggorelse). 

 

 

 

 

Materialet er udarbejdet af Louise Karlskov Skyggebjerg, der er ph.d. i historie og ansat som postdoc på Center for 
Virksomhedshistorie på CBS. Institutionerne bag de to omtalte hjemmesider er DTU Bibliotek og Mediehuset Inge-
niøren. For yderligere information kan Louise kontaktes på lks.mpp@cbs.dk. 
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