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Årsberetning for Dansk Teknologihistorisk Selskab 2013 
 

Aflagt ved generalforsamlingen 20. september 2014 i Løvskal 

 
  

Bestyrelsen har i indeværende periode afholdt to møder. Et kortvarigt 

konstituerende møde i København efter generalforsamlingen 14. september 

2012. Bestyrelsen kom derefter til at have følgende sammensætning: Formand 

Michael F. Wagner, næstformand og kasserer Henrik Knudsen, lektor Jan 

Pedersen Saxo Instituttet (nyvalgt), de øvrige bestyrelsesmedlemmer er Louise 

Skyggebjerg, Laila Zwisler og Kristine Lynning. Som suppleanter blev valgt 

Kristoffer Jensen og Kenn Tarbensen, som også er vores webmaster. Dermed 

har vi opfyldt vedtægtens krav om at bestyrelsens sammensætning skal 

afspejle det teknologihistoriske miljø i bred forstand ved at have 

repræsentanter for alle relevante institutioner i Danmark. 

Det ordinære bestyrelsesmøde blev afholdt på Erhvervsarkivet i Århus den 4. 

marts. På mødet blev selskabets udvikling i almindelighed drøftet. Det var især 

medlemssituationen, som kom i fokus for diskussionen på mødet, da vores 

kasserer kunne afsløre, at skaren af kontingentbetalende medlemmer lå på et 

betænkeligt lavt niveau. Bestyrelsen blev enige om lige at se tiden lidt an, 

inden vi greb til skrappere midler som at hælde ikke-betalende medlemmer ud. 

Men det kan nu blive nødvendigt at gøre noget mere radikalt, da situationen 

ikke har bedret sig mærkbart i den nye sæson, hvor vi pt. har omkring 30 

kontingent-betalende medlemmer. Det er langt fra tilfredsstillende set fra 

bestyrelsens side, og noget må der gøres. Dette spørgsmål vil de 

tilstedeværende medlemmer ved Generalforsamlingen få lejlighed til at 

diskutere nøjere under næste pkt. på dagsordenen om selskabets økonomi, da 

det er vigtigt at få diskuteret problemet her og nu. 
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Bestyrelsen havde også en meget væsentlig diskussion af fremtiden for vores 

fornemme hjemmeside, som var kommet i en prekær stilling, da vores 

webmaster nødtvunget måtte skrotte sin gamle computer og derfor ikke 

længere havde nogen adgang til det program, som gav ham mulighed for at 

opdatere hjemmesiden. En truende mangelsituation som nogle af vore årvågne 

medlemmer under besøg på sitet måske har kunnet konstatere ved selvsyn 

henover sidste vinter. Det blev besluttet at give dette problem højeste 

prioritet, da hjemmesiden er vores vigtigste ansigt udadtil. Efter en vis 

tilpasningstid kører hjemmesiden igen – endda på et endnu højere niveau end 

før, så al mulig tak til vor trofaste webmaster Kenn for alt det han bidrager 

med. En særlig tak til Anders Vind Ebbesen for at stille sin store viden på 

området til rådighed, det har på alle måder bidraget til at gøre processen 

vellykket. 

På mødet blev selskabets deltagelse i et ret kostbart promotion-arrangement 

under forsæde af Golden Days, som skal løbe af stablen i 2015 også drøftet. 

Det blev besluttet at sondere muligheden for at deltage i arrangementet på en 

form for delebasis med andre interessenter, hvis der ellers er ressourcer til at 

stille op til arrangementet. 

Endelig blev planlægningen af dette årsmøde på gasmuseet i Hobro påbegyndt 

ved det afholdte bestyrelsesmøde i Århus. 

Årsmødet blev i 2013 afholdt den 14. september som et endags arrangement 

på Danmarks Tekniske Universitet i Kgs. Lyngby. Temaet var Den danske 

ingeniørs historiske konstruktion. Det bød på et varieret og særdeles 

spændende program, hvor ’traditionelle’ foredrag var garneret med flere 

ekskursioner på campus. Første indslag var et besøg i DTU’s historiske 

samlinger, hvor Laila viste rundt i 200 års samlede sære hjemmelavede 

dimser, forsøgsapparater og prototyper på stort set hvad som helst. Rigtigt 

spændende var det, og uhyre vanskeligt blev det at få kaldt forsamlingen til 

orden, så vi kunne fortsætte afviklingen af det relativt stramme program, efter 
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at mødedeltagerne var sluppet løs for at botanisere på egen hånd i de mange 

montrer med sælsomme apparater i den store samling.  

De ordinære foredrag blev indledt af undertegnede, som præsenterede 

eksempler på den teknokratiske diskurs, som forskellige medlemmer af 

ingeniørstanden bragte frem i offentligheden i perioden mellem 1850-1950. 

Efter frokosten var det Per Bojes tur til at snakke om teknikumingeniørerne og 

det rige Danmark, hvor problemstillingen drejede sig om den økonomiske 

betydning af teknikumingeniørernes virksomhed i velfærdsstaten. Herefter var 

det Ole Holm fra DTU og ansvarlig for IT systemerne, som gav os en 

rundvisning i supercomputernes historie efter 2. verdenskrig. Endelig skulle 

Henrik Knudsens have holdt det afsluttende foredrag om Akademiet for de 

Tekniske Videnskabers historie fra grundlæggelsen i 1937 og til i dag, men var 

blevet forhindret af familiære årsager.  

Efter kaffepausen skulle vi igen på vandring, denne gang for at besøge kopi no. 

48 af kilogramloddet i platin, som er analog reference til 1 kg. Samtidig fik vi 

endnu et spændende foredrag om metersystemets historie fra udgangspunktet 

under den franske revolution og frem til i dag. Det var lidt anderledes end 

forventet (læs småkedeligt), da det viste sig at være en uhyre engageret og 

vidende foredragsholder og keeper af kilogramloddet, vi var indbudt til at 

møde på vores anden gåtur på campus. På mødet deltog omkring 30 

medlemmer. Strålende og stor tak til Laila for arrangementet. 

Og så var der ellers generalforsamling. Alting blev afviklet i et strålende 

sommeragtigt efterårsvejr. Hele herligheden blev afsluttet med en god middag 

på en restaurant meget tæt på Hovedbanegården. Alt i alt et godt besøgt og 

vellykket arrangement i selskabets regi, hvor der er grund til at takke alle 

bidragsydere endnu engang. 

I det løbende bestyrelsesarbejde er der grund til at rose vores kasserer Henrik 

for den store indsats han gør for at holde styr på selskabet økonomi. Det er 

ikke nogen helt nem opgave, men han løser den med stor konduite. Vi har i 
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øjeblikket omkring 30 betalende medlemmer og det er i sagens natur for lidt. 

Det eneste lyspunkt i denne misére er at vort selskab har fået to nye 

medlemmer i det indeværende år. 

Lad mig benytte lejligheden til at takke min bestyrelse, som har bakket 

engageret op om selskabets aktiviteter i min formandsperiode. 

Endelig skal der lyde en meget stor tak til vores medlemmer, som er mødt 

trofast op til det netop afholdte årsmøde. Vi håber meget, at I fortsat vil 

bidrage med en aktiv indsats for selskabet udvikling frem for afvikling. 

Bestyrelsen er altid lydhøre overfor nye aktiviteter, så kom endelig med 

forslag. Som jeg sagde sidste år på generalforsamlingen: Et selskab som vores 

er ikke bedre end til det medlemmerne ønsker og vil med det. Lad os både 

håbe på flere medlemmer og nye gode initiativer i den kommende tid fra 

gamle såvel som nye medlemmer. 

Tak! 

Michael F. Wagner, formand  

 

 

 


