Referat af årsmødet 2008 på Erhvervsarkivet i Århus
Efter kaffe og morgenbrød bød selskabets formand, Frank Allan Rasmussen
medlemmerne vedkommen og takkede arrangørerne for et spændende
program samt Erhvervsarkivet for at stille de smukke lokaler til rådighed for
Dansk Teknologihistorisk Selskabs årsmøde. Formanden glædede sig ved, at
årsmødet var udformet som et fælles seminar med Erhvervsarkivet og Center
for Erhvervshistorie. Efter den korte indledning gav formanden ordet til Kenn
Tarbensen, der introducerede dagens program og fortalte om bygningens
historie. Desværre var det indkommet et sent afbud fra Rene Mejlby Jensen
pga. alvorlig sygdom i den nærmeste familie.
I seminarets først indlæg talte centerleder, dr.phil. Jørgen Fink om teknologi
og marked. Det var et stramt disponeret oplæg med stærk fokus på
definitioner og en elegant formulering af teknologihistoriens plads i
erhvervshistorien. Oplægget tog udgangspunkt i Koen Frenken, Innovation,
evolution and complexity theory, der udkom i 2006, men med en stærk
personlig vinkling i forhold til Frenkens teori om den økonomiske
udviklingsspiral.
Jørgen Finks interessante oplæg affødte en spændende diskussion, hvor især
”udfoldelsen” af udviklingsspiralen blev genstand for debat.

Formiddagens andet oplæg leveredes af lektor, dr. phil. Michael Wagner fra
Aalborg Universitet. Det var en præsentation af ”work in progress”, og det var

yderst spændende at få et kik ind i forskerens laboratorium. Oplægget tog
udgangspunkt i automobilet og menneskets udnyttelse af dette køretøj i
forbindelse med fritidens automobilisering eller søndagsbilismens historie i
Danmark.
Wagner berettede ud fra sine kildestudier om etableringen af de Forenede
Danske Motorejere (FDM) og deres rolle som talerør for det stadig større antal
bilister i Danmark, og som hård modstander af det statslige initiativ, hvilket
især kom til udtryk i form af en kamp mellem det statsejede DSB og FDM.
Den efterfølgende diskussion var livlig om koncentrerede sig om FDM’s rolle
som moderne repræsentant for en ny og voksende gruppe, der i stadig højere
grad satte sig igennem også som politisk pressionsgruppe.

Efter frokosten fortsatte seminaret med to projektpræsentationer. Det første
stod ph.d. stipendiat, Kristoffer Jensen for. Han er i gang med et spændende
forskningsprojekt om teknologiudvikling og industriens ud- eller afvikling i
Danmark med tekstilindustrien som forskningsobjekt. Det var en præsentation,
der umiddelbart affødte en række kommentarer, og gav anledning til en
frugtbar diskussion mellem selskabets medlemmer og oplægsholder.

Herefter præsenterede ph.d. og seniorforsker, Kenn Tarbensen et kildenært
studie af drivkræfterne bag udenlandske investeringer i Danmark, især i
efterkrigstiden. Hvem investerede og i hvad og hilke virksomhedstyper havde
succes? Hvilke argumenter vandt fremme i de statslige organer og hvilken rolle
spillede det teknologiske argument? Også efter dette oplæg udspandt der sig
en livlig diskussion.
Efter kaffen opsummerede selskabets formand dagens forløb med ordene:
”Det har været en spændende og fagligt givende dag. Vi har med de fire oplæg
fået ny viden præsenteret, vi har haft mulighed for at kikke ind i forskernes
laboratorier og hørt spændende nyt fra forskningsfronten.
Vi hørt om den økonomiske spirals udfoldelse, om søndags automobilisme, om
tekstilindustriens udvikling i Danmark og dens internationalisering og om
sammenhængen mellem teknologi- og kapitaloverførsel. Et fornemt miks
mellem teori og praksisorienterede studier.
Der har været stor spørgelyst og pauserne har summet af samtale og debat.
Begge dele er for mig blandt succeskriterierne for et godt og vellykket
seminar/årsmøde.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Kenn Tarbensen for hans store
indsats med at arrangere dette årsmøde. Jeg vil også gerne takke
Erhvervsarkivet for husly. Det er altid en nydelse at opholde sig i denne
smukke bygning. Tak skal der også lyde til Center for Erhvervshistorie ved
centerleder Jørgen Fink for et godt samarbejde og endelig til de fire
oplægsholdere for inspirerende og fagligt solide oplæg.”
Herefter gik forsamlingen over til dagens næste punkt – generalforsamlingen i
Dansk Teknologihistorisk Selskab – og efter denne til fælles middag på
Bryggeriet Sct. Clemens, hvor den livlige diskussion fortsatte.
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