Årsmødeseminar 2014

Kold krig, varm luft og rød jord

Dansk Teknologihistorisk Selskab indbyder hermed til årsmødeseminar på

Gasmuseet i Hobro
Okkerlejet i Løvskal – Festmiddag i Randers
Lørdag den 20. september 2014, kl. 10.30 – 20.00

Program
10.30-11.00: Ankomst på Gasmuseet med kaffe og morgenbrød
11.00-11.30: Hanne Thomsen, museumsdirektør, Gasmuseet:
Kold krig og varm luft – gassen i efterkrigsårenes
energiforsyning
I 1949 kom Danmark ikke blot med i NATO, men også i IGU – Den
Internationale Gas Union, der siden 1931 havde arbejdet med
standardiseringer, fjerngasforsyning og sikkerhed. I 1949 var IGU en
vestlig organisation, men så kom USSR og flere østeuropæiske lande
med. I Øst- og Vestblokken måtte dog etableres to forskellige
gassystemer.

11.30-12.00: Nikolaj Hyttel, Historiestudiet, Aalborg Universitet:
Danmarks længste hemmelighed
I 1953 åbnede første del af et enormt projekt der i de følgende år
skulle komme til at påvirke tusindvis af danske hustande. NEPS linjen,
eller North European Pipeline System, blev bygget af det danske
forsvar for at holde de danske og tyske jagerfly i luften under den
kolde krig. Historien om linjen dækker over et enormt anlægsarbejde
der strakte sig over 350 km, samt militære hemmeligheder.
Hemmeligheder der ikke var dybere end at man næsten på daglig
basis kunne læse om anlægsarbejdet i pressen.

12.00-12.30: Rundvisning på Gasmuseet
Per V. Klüver, projektmedarbejder ved Gasmuseet, viser rundt.
12.30-13.00: Frokost på museet: DTS-Classic
13.00-13.30: Henrik Knudsen, seniorforsker, Erhvervsarkivet, Aarhus:
Narhvaler, raketter og solpletter
Thuleulykken og statsminister H.C. Hansens hemmelige brev til
ambassadør Val Peterson, der i 1957 gav grønt lys til amerikansk
opmagasinering af atomvåben i Grønland, har efterladt et billede af en
generel dansk eftergivenhed overfor amerikansk aktivitet på Grønland
under den kolde krig. En ukendt dramatisk historie om et gigantisk
militært rumforskningsprojekt ved Thule Air Base i 1968 fortæller dog
om en mere nuanceret dansk holdning til amerikanernes nukleare
aktiviteter i Grønland.

13.30-14.00: Kørsel i privatbiler til Løvskal (vi mødes ved forsamlingshuset)
14.00-16.00: Den røde jord – det gamle okkerleje i Løvskal
Fra slutningen af 1. Verdenskrig og frem til 1961 blev der i Løvskal
udvundet okker, Danmarks største okkerværk. På området findes
endnu spor af det farverige eventyr, men det er ved at være sidste
udkald. Slemmeriet står f.eks. som en ruin. Med grundejerens
tilladelse får årsmødets deltagere en unik rundvisning til områdets
”skjulte seværdigheder”.
Johannes Rasmussen, der er tidligere naturvejleder og har kulegravet
historien, viser rundt og fortæller om okkerlejets historie.

16.00-16.45: Generalforsamling med kaffe i forsamlingshuset Løvskal Hus
Kun for medlemmer, der har betalt kontingent for 2014

16.45-17.15: Kørsel til Randers i privatbiler
17.30-20.00: Middag på restaurant Niels Ebbesens Spisehus,
Storegade 13, Randers
Togafgang fra Randers mod København: Kl. 20.15. (Ank. Aarhus 20.52, ank.
Odense 22.43, ank. København 00.27).

Tilmelding og deltagerbetaling
Tilmelding bedes foretaget ved betaling af deltagergebyr til Dansk
Teknologihistorisk Selskab. Selskabets medlemmer betaler 160 kr. for
deltagelse, inkl. kaffe og frokost, og 410 kr. inkl. middag. Andre betaler 210
kr. for deltagelse, inkl. kaffe og frokost, og 460 kr. inkl. middag. Drikkevarer
ved middagen betaler deltagerne selv. Sidste frist for tilmelding og
betaling er mandag den 8. september 2014.
Betaling skal ske til selskabets bankkonto i Danske Bank: 0981-0978817.
Husk at angive navn og adresse. Henvendelse til selskabets kasserer, Henrik
Knudsen, Erhvervsarkivet, kan ske pr. mail: hkn@sa.dk.
Eventuelle programændringer kan ses på www.teknologihistorie.dk
Deltagere, der kører i egen bil, bedes venligst oplyse det til Kenn Tarbensen
på tarbensen@adslhome.dk med angivelse af kørselsplan mhp koordinering.
Links / kørselsvejledninger:
Gasmuseet i Hobro: http://www.gasmuseet.dk/
Forsamlingshuset Løvskal Hus:
http://forsamlingshus.lovskal.dk/index.php/find-os-pa-kort
Niels Ebbesens Spisehus: http://www.nielsebbesens.dk/

