
Cementen

En stolt bondenation med vajende kornmarker, hvor landbruget 
har skabt velstand og velfærd. Sådan er billedet af Danmark. Men 
billedet er lidt uskarpt. For hvordan kan det så være, at vi hele ti-
den hører om succesrige virksomheder som Grundfos, Danfoss og 
Novo Nordisk?

Forfatter Morten Pedersen bidrager til at gøre billedet skarpere 
ved at fortælle den alt andet end tørre historie om et af Danmarks 
største industrieventyr nogensinde. Fra slutningen af 1800-tallet 
rejste foretagsomme mænd fra især Aalborg med skib til Kina, In-
dien og Japan. Her gjorde de våd cement og dansk teknologi til en 
gigantsucces. Succesen var så stor, at dansk teknologi efter Anden 
Verdenskrig stod for halvdelen af verdens produktion af det støve-
de guld. Så også industrien har bidraget med kolde kontanter og 
udvikling i det lille ellers så bondske land.
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Projektet 100 danmarkshistorier 
er støttet af A.P. Møller Fonden
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Forfatteren siger: 

”Jeg er bondedreng og flasket op med fortællingen om bondelandet. Derfor fik jeg 
rystet mit verdensbillede, da jeg første gang gik under roterovnene på Aalborg Port-
land og mærkede, hvordan varmen fik sålerne under mine sko til at smelte. Fandtes 
den slags virkelig i Danmark?”
 
“Jeg kan ikke forstå synspunkterne om, at industriel produktion ikke længere hører 
til her i Danmark, og at vi ikke skal have industrivirksomheder. Derfor er det mere 
og mere vigtigt at formidle, hvad der har gjort vores industrivirksomheder førende 
inden for teknologi. Det handler ikke kun om velstand. Men også om en lille nation, 
økonomisk lighed og investering i viden.” 
 

Om forfatteren
Morten Pedersen er museumsinspektør ved Nordjyllands 
Historiske Museum.

Om serien
Cementen er 27. bog i forlagets serie 100 danmarks-
historier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i 
otte år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen 
Dyst!, materiale på danmarks historien.dk og kronikker i 
Politiken. 

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


