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Viljen til Velfærd,
Velstand og Vækst
Iværksættere, Entreprenører
og Industriherrer i Provinsen
De fleste har hørt om de københavnske iværksættere, entreprenører og industriherrer, som
fra midten af det 19. århundrede på hver sin
måde gav deres vægtige bidrag til den økonomiske udvikling i Danmark. Det er historien om
de store mænd, der skabte grundlaget for udviklingen af det moderne industrisamfund, vi
kender i dag.
Hæver man blikket fra hovedstaden og ser ud i
provinsen, finder man et vækstlag af iværksættere, entreprenører og industriherrer, som på tilsvarende vis bidrog til at skabe det moderne Danmark gennem deres virksomhed i de lokale samfund. Det er driftige entreprenører og forretningsmænd men også politikere og planlæggere, som på egen vis
var med til at skabe grundlaget for moderniseringen og den økonomiske udvikling i det
danske samfund. Det skete gennem udfoldelsen af omfattende og udstrakte aktiviteter
i deres lokale område. Med fødderne solidt placeret i egen muld, tog de tidlige iværksættere sit afsæt i bondestanden, steg med tiden op i det sociale hierarki og voksede
ind i det provinsielle borgerskab i kraft af deres udbredte økonomiske aktiviteter. Siden
kom der en offentlig planlægning til i form af lokale og nationale udviklingsplaner, som
hører til for at fuldende billedet af udbredelsen af det moderne industrielle fremskridt
i provinsen.
Antologien Viljen til Velfærd, Velstand og Vækst opsporer historien om en række entreprenante iværksættere, som gjorde en afgørende forskel på udviklingen i deres hjemegn omkring Limfjorden. Det er historien om driftige erhvervsfolk og visionære lokalpolitikere med en udtalt ambition om at skabe gode rammer for udviklingen af velfærd og
velstand i lokalsamfundet. Det er også historien om industriherren, som går fra at være
samfundets økonomiske omdrejningspunkt til at blive en miljøbelastning for befolkningen i slutningen af det 20. århundrede. Endelig er det historien om den vigtige rolle stat
og kommune spillede for industrialiseringen gennem egnsudviklingsstøtte, byplanlægning, miljølovgivning og udvikling af en regional infrastruktur i form af havnebyggeri og
broer i provinsen.
Antologien er skrevet af medarbejdere ved Center for Kulturarvsforskning og –formidling, som er et samarbejde mellem Limfjordsmuseernes Samvirke og Institut for Kultur
og Globale Studier på Aalborg Universitet.
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