
Teknologihistorie og erhvervshistorie 
 

Seminar på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Århus  
lørdag den 27. september 2008, kl. 10.30 – 17.00 

 
 
Årsmødet i Dansk Teknologihistorisk Selskab 2008 er et fælles seminar med Erhvervsarkivet 
og Center for Erhvervshistorie ved Erhvervsarkivet/Aarhus Universitet. Sigtet er at sætte fokus 
på samspillet mellem teknologihistorie og erhvervshistorie. Hvor og hvordan passer 
teknologihistorien ind i erhvervshistorien? Og hvordan forholder teknologihistorien sig til 
erhvervshistorien? De to keynote-speakers giver først deres bud på de to tilgrænsende faglige 
discipliner og deres indbyrdes forhold. Dernæst fremlægges eksempler på aktuel 
historieskrivning i krydsfeltet mellem teknologihistorie og erhvervshistorie i praksis. 
 

Seminaret er åben for alle interesserede. Om deltagerbetaling og tilmelding se nedenfor. 
 
Program 

10.30-11.00 Ankomst og kaffe m/wienerbrød 

11.00-13.00 Keynotes: 
   Jørgen Fink, dr.phil., centerleder, Center for Erhvervshistorie:  

   - Teknologi og marked 
   Michael Wagner, dr.phil., lektor, Aalborg Universitet:  

   - Users matters. Om forbrugerens rolle i teknologihistorien 

13.00-14.00 Frokost (sandwiches) 

14.00-16.00 Integrerede fagdiscipliner i praksis? Projektpræsentationer 
Kristoffer Jensen, cand.mag, ph.d.-stipendiat, Industrimuseet i Horsens:  
- Teknologiudvikling og deindustrialisering i Danmark 

   Kenn Tarbensen, ph.d., seniorforsker, Erhvervsarkivet:  

   - Teknologi som drivkraft bag udenlandske investeringer i dansk erhvervsliv 
   Rene Mejlby Jensen, cand.mag., akademisk medarbejder, Aalborg Universitet: 

   - De bilfrie søndage i teknologisk perspektiv 

16.00-16.15 Kaffe 

16.15-16.45 Opsamling og afrunding 

16.45-17.45 Generalforsamling (kun for medlemmer af DTS) 

18.00-21.00 Fællesspisning på restaurant 

 
Tilmelding bedes foretaget ved betaling af deltagergebyr til Dansk Teknologihistorisk Selskab. 
Selskabets medlemmer betaler 150 kr. for deltagelse, inkl. kaffe og frokost, og 400 kr. inkl. 
middag. Andre betaler 200 kr. for deltagelse, inkl. kaffe og frokost, og 450 kr. inkl. middag. 
Drikkevarer ved middagen betaler deltagerne selv. Sidste frist for tilmelding er 19. september. 
Betaling kan ske til selskabets bankkonto i Danske Bank: 0981-0978817. Husk at angive 
navn og adresse. Henvendelse til selskabets kasserer, Hanne Lindegaard, DTU, kan ske på 
hl@ipl.dtu.dk. Eventuelle programændringer kan ses på www.teknologihistorie.dk  
 

 
Arrangeret af Dansk Teknologihistorisk Selskab, Erhvervsarkivet og Center for Erhvervshistorie 
 

www.teknologihistorie.dk   www.sa.dk/ea   www.erhvervshistorie.dk 


