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Årsberetning for Dansk Teknologihistorisk Selskab 2016 

Aflagt ved generalforsamlingen den 15. september 2017 i Kgs. Lyngby 

 

 

Det seneste år har måske ikke været så begivenhedsrigt for medlemmerne, men i 

bestyrelsen har der været en del aktivitet og ikke mindst spekulationer over 

fremtiden. 

Bestyrelsesmøde i marts, årsmødeplanlægning og ny formand 

Året begyndte med efterveerne af sidste års aflysning af årsmødet på grund af for 

få tilmeldte. Det gav en del stof til eftertanke, og på et bestyrelsesmøde i marts 

blev situationen drøftet indgående. Enden på det hele blev, at vi valgte at tolke 

aflysningen som et samspil af forskellige uheldige omstændigheder. Med andre ord 

fandt vi, at der var grund til at fortsætte. 

På mødet blev der drøftet to skriftlige forslag til årsmødeindhold, og det blev aftalt, 

at årsmødet skulle foregå her i dag, og at der skulle søges samarbejde med andre 

partnere som Teknologihistorie DTU og HITEK. Det er, som I ved, med dagens 

arrangement gennemført som planlagt. 

På bestyrelsesmødet i marts besluttede vi, at selskabets hovedaktivitet skulle være 

årsmødet samt nogle faste nyhedsbreve. Der har gennem de sidste år været drøftet 

forskellige andre forslag til aktiviteter i bestyrelsen, men det er strandet på, at der 

ikke har været tid til at løfte de ekstra opgaver. Vi har endnu ikke sat udsendelsen 

af nyhedsbrevene helt i system, men vi håber alligevel, at I har mærket mere liv i 

selskabet her på det sidste, og det er en tendens, vi gerne vil fortsætte. For at 

kunne skrive noget fornuftigt ud kræver det dog, at vi får input, ikke mindst fra jer, 

så send gerne Kenn eller undertegnede en mail, når I synes, der er spændende nyt, 

der passende kunne bringes på hjemmesiden.  

I den forbindelse vil jeg også lige erindre om muligheden for at publicere 

teknologihistorier på hjemmesiden, som faktisk har sit eget ISSN-nummer. Så 

brænder du inde med en historie, så skriv også gerne til os om det. 

Bestyrelsen konstituerede sig i øvrigt på mødet i marts, og da Michael Wagner 

ønskede at trække sig som formand, endte det med at han og undertegnede 
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byttede plads, således at Michael Wagner blev sekretær, Henrik Knudsen blev 

kasserer, og jeg blev formand. 

I den forbindelse skal der selvfølgelig lyde en stor tak til Michael for hans indsats 

som formand igennem 5 år, fra 2012-2017, kun overgået af Hans Buhl og Frank 

Allan Rasmussen, der sad på formandsposten i henholdsvis 9 og 7 år. 

 

Tak for indsatsen 

Et par medlemmer af bestyrelsen, Jan Pedersen og Kristine Lynning Harfeld, har 

valgt ikke at genopstille på generalforsamlingen i dag, og jeg vil gerne benytte 

lejligheden til også at sige dem en stor tak for indsatsen. En forening som denne 

kan ikke eksistere uden, at der er nogen, der løfter en masse arbejde, og derfor vil 

jeg også sammen med de afgående fremhæve Henrik Knudsen, der godt nok 

fortsætter i bestyrelsen, hvis ellers han bliver valgt her om lidt, men som ønsker at 

træde tilbage som kasserer. Det er en stor post, som han har løftet yderst 

kompetent i rigtig mange år. 

Ud over de allerede nævnte personer, vil jeg også gerne fremhæve Kenn 

Tarbensen, som I alle sammen kender som manden, der sender mail til jer med nyt 

om selskabet og hvad der ellers sker af teknologihistorisk interesse. Han er 

suppleant til bestyrelsen, men er nok sammen med Henrik den, der i det daglige 

løfter den største arbejdsbyrde overhovedet. Hjemmesiden er vores ansigt udadtil, 

så husk endelig at sende masser af input til Kenn eller undertegnede. 

Og nu jeg er ved at nævne stort set alt og alle, så skal jeg også huske at takke 

Laila Zwisler for, at Teknologihistorie DTU har villet lægge lokaler til årsmødet og 

generalforsamlingen i dag og min kollega Annette Buhl Sørensen, der har hjulpet 

med en masse af de praktiske detaljer. 

 

Bestyrelsesmøde i juni – nu via skype 

Da vi er et landsdækkende selskab lægger vi vægt på, at bestyrelsen så vidt muligt 

repræsenterer hele landet. Derfor bor vi i sagens natur langt fra hinanden, og der 

er kun afsat penge i budgettet til, at vi mødes en gang om året ud over ved 

årsmødet. Årets andet bestyrelsesmøde blev derfor holdt via Skype den 28. juni. 

Det drejede sig bl.a. om, hvad der skulle ud af nyheder på hjemmesiden og i et 

sommernyhedsbrev, hvordan vi fik markedsført årsmødet yderligere, og om 

planlægningen af selve generalforsamlingen. Endelig blev der løst drøftet nogle 

forslag til årsmødet i 2018. Det begynder vi meget snart at planlægge, så er der 

nogen af jer, der har forslag, input, ris og ros mht. tidligere årsmøder som vi kan 

lære noget af eller lignende, så sig det nu, kom hen til os bagefter eller send os en 

mail. Jo mere aktive I er som medlemmer, og jo mere I fortæller os om, hvad I 

kunne tænke jer, jo bedre kan vi imødekomme ønskerne. 
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Et selskab i fremgang 

Og så vil jeg slutte med en rigtig glæde nyhed. Vi har faktisk et voksende 

medlemstal i øjeblikket. Der er p.t. 44 medlemmer, der har betalt kontingent. Den 

svagt faldende tendens i medlemstallet, som vi kunne konstatere sidste år, er altså 

vendt til fremgang, ligesom vi også med mere end 30 deltagere i årsmødet har 

kunnet konstatere, at det var godt, vi tolkede sidste års aflysning som et udslag af 

uheldige omstændigheder og ikke som manglende interesse. 

 

Louise Karlskov Skyggebjerg 

Formand 


