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Årsberetning for Dansk Teknologihistorisk Selskab 2018-19 

Aflagt ved generalforsamlingen den 20. september 2019 i Aarhus 

 

Årsmøde 

Årsmødet i 2018 blev holdt den 21. og 22. september i Nyborg og havde titlen ”Rigtig mad og drikke” – 

en ny fødevarekultur med gamle rødder? Temaet var fødevarekulturen i Danmark før og nu, og 

programmet inkluderede bl.a. oplæg om mad og drikke i 1800-tallet, økologi, mølleri, øl, gamle 

husdyrracer og danskernes forhold til landbrugsproduktionen i et historisk perspektiv. 

I overensstemmelse med temaet var der selvfølgelig sørget for god forplejning, bl.a. ved et besøg på 

Nyborgs destilleri og den økologiske gård Nørremadegaard. På gården måtte deltagerne selv til deres 

store overraskelse tilberede deres sandwich over bål. Således gennemrøget og gennembagt kunne vi 

tage hjem igen til eget køleskab. 

 

Bestyrelsens konstituering 

Da formanden var sløj, blev der ikke holdt et kort konstituerende bestyrelsesmødet umiddelbart efter 

årsmødet som sædvanligt. I stedet konstituerede bestyrelsen sig efterfølgende pr. mail med Louise 

Karlskov Skyggebjerg som formand, Hans Jørn Thorøe som kasserer og Laila Zwisler som sekretær. De 

øvrige medlemmer er Henrik Knudsen, Michael Wagner og Casper Andersen, mens Per Vingaard Klüver 

og Kenn Tarbensen er meget aktive suppleanter. Hanne Thomsen og Hans Buhl er revisorer, og Thøger 

Opstrup revisorsuppleant. 

 

Brede Værk 

I anledning af at Nationalmuseet i oktober 2018 besluttede at lukke den industrihistoriske udstilling i 

Brede, formulerede bestyrelsen en udtalelse, der stadig kan læses på www.teknologihistorie.dk. Heri 

blev der udtrykt bekymring over nedprioriteringen af nyere tid og det industrihistoriske emnefelt.  

 

Bestyrelsesmøde i januar 

Det første bestyrelsesmøde i 2019 blev holdt den 18. januar på Steno Museet, hvor Hans Buhl ikke blot 

stillede lokaler til rådighed, men også gav den samlede bestyrelse en rundvisning i en af museets 
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spændende nye udstillinger, ”Det nysgerrige menneske - på opdagelse i en usynlig verden”. Således 

opløftet drøftede bestyrelsen efterfølgende bl.a. selskabets økonomi, den positive medlemsudvikling og 

det kommende årsmøde. Mht. budgettet for 2019 blev det besluttet at investere noget af foreningens 

overskud i årsmødet. Det skyldtes, at bestyrelsen vurderede, at det forholdsvis lave deltagerantal ved 

årsmødet kunne hænge sammen med den forholdsvis høje pris. 

Af andre punkter på dagsordenen kan nævnes medlemskartotek, hjemmesiden samt et modtaget 

forslag fra Jørgen Burchardt, der foreslog at udvide tilbuddet til foreningens medlemmer med en række 

workshops/seminarer. Bestyrelsen mente, at de forskellige forslag måske kunne indgå som oplæg på 

senere årsmøder, men at ingen af dem umiddelbart passede emnemæssigt ind i årsmødet 2019 om 

klima. Der var også bred interesse for, at nogle af emnerne kunne blive til artikler på hjemmesiden, fx en 

artikel, der introducerer til brugen af patenter som kilder. Derimod fandt bestyrelsen det ikke 

umiddelbart realistisk, at der var kræfter til at arrangere – eller for den sags skyld deltage – i flere årlige 

arrangementer. I forvejen strømmer folk ikke ligefrem i hobetal til årsmøderne. 

 

Bestyrelsesmøde i juni – via skype 

Den 7. juni mødtes bestyrelsen igen, nu dog kun i den virtuelle verden via Skype. Det gav lidt tekniske 

problemer, men det lykkedes alligevel at få drøftet forskellige punkter, bl.a. noget så vigtigt som status 

for kontingentindbetalinger og årsmødet, der jo er årets store satsning. 

Blandt de lidt tørre punkter på programmet var også den nye persondataforordning, hvor vi besluttede 

følgende: ”Vi opbevarer kun medlemmers navn, mailadresse og informationer, som er nødvendige for 

betaling af kontingent og årsmøde. Unødvendig information slettes efter 5 år”. 

 

Anmeldelser, rejseberetninger og meget andet på hjemmesiden 

I den forløbne periode har vi haft stor glæde af, at både medlemmer og andre har haft lyst til at bidrage 

til hjemmesiden med stort og småt. Blandt de mere arbejdskrævende indlæg har Aske Hennelund 

Nielsen fra SDU fx bidraget med en spændende rejseberetning fra årets konference i Tensions of 

Europe, der havde titlen ”Decording Europe. Technological Pasts in the Digital Age”. 

På samme vis har Anneken Appel Laursen, Christian Rasmussen og Kitt Boding-Jensen, alle fra Den 

gamle By, bidraget med en anmeldelse af de to nye udstillinger på Steno Museet, “Videnskab er 

lidenskab – om forskerliv og kogte krabber” og “Det nysgerrig menneske – på opdagelse i en usynlig 

verden”. 

Blandt de aktuelle nyheder på hjemmesiden er en god nyhed til alle dem, der gerne vil dykke ned i de 

historiske kilder. Tidsskrift for Naturvidenskaberne, Magazin for Kunstnere og Haandværkere (og nyt 

ditto) samt Den Tekniske Forenings Tidsskrift er netop digitaliseret og kan tilgås via Ingeniørens 

kulturarvsside. Der er også omtale af en række nye publikationer, bl.a. en del 100 danmarkshistorier 

med teknologihistorisk indhold. 
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Medlemstallet i vækst 

Medlemstallet er lige så stille og roligt i vækst, hvilket er særdeles glædeligt. Velkommen til de nye 

medlemmer. 

 

Tak for indsatsen 

Bestyrelsesmedlemmer og andre gør generelt en stor indsats for at få selskabet til at fungere. I år skal 

der lyde en særlig tak Casper Andersen, der har stået for dagens spændende program. 

Også Kenn, der som webmaster og udsender af nyhedsbreve er foreningens særdeles vigtige ansigt 

udadtil, skal have en stor tak. Husk også at takke ham ved at sende relevante input. Har I oplevet 

spændende ting i ind- eller udland, læst en god bog, stødt på et godt undervisningsmateriale eller hørt 

om en spændende konference, er www.teknologihistorie.dk en god platform at dele den slags 

information på! 

 

 

Mvh. 

Louise Karlskov Skyggebjerg 

Formand for Dansk Teknologihistorisk Selskab 
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