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50 opfindelser
Højdepunkter i teknologien                              

Redigeret af Helge Kragh og Kristian Hvidtfelt Nielsen

Har du børstet tænder i dag? Tændt for lyset og været på toi-

lettet? Og tog du bilen til arbejdet, åbnede din computer og 

gik på internettet? Sandsynligvis! Tusindvis af opfindelser 

gør livet lettere for os – og har siden tidernes morgen været 

med til at forme historien og vores samfund. Opfindelser 

fra den simple tandbørste til den komplicerede bioteknologi 

løser opgaver for os og gør en forskel. Uden for eksempel 

højspænding ville vi sidde i et mørkt rum og fryse. Og uden 

bogtrykkerkunsten ville vi ikke have et videnssamfund i 

Europa. Og heller ikke denne pressemeddelelse. 

Geniale, uundværlige og epokegørende opfindelser blander 

sig med mere banale (men ikke mindre brugbare) innovatio-

ner i teknologihistoriens største øjeblikke. Dem har vi sam-

let i bogen 50 opfindelser – højdepunkter i teknologien, hvor syv 

forfattere fortæller om de nyeste og de ældste teknologier – 

og tilsætter historierne over 200 appellerende illustrationer. 

Bogen er 3. bind i serien ’50 højdepunkter’, der er forla-

gets forskningsbaserede serie om de væsentligste og mest 

markante højdepunkter inden for en række fagområder. 

Tidligere er udkommet 50 ideer der ændrede verden og 50 opda-

gelser – højdepunkter i naturvidenskaben.
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