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Årsberetning for Dansk Teknologihistorisk Selskab 2019-20 
Aflagt ved generalforsamlingen den 18. september 2020 i Aarhus 

 

Årsmøde 2019 

Årsmødet i 2019 handlede om “Klima, ressourcer og spørgsmålet om skala” og fandt sted på Aarhus 
Universitet som et éndags-seminar fredag den 20. september 2019. 

Seminaret tog udgangspunkt i, hvordan klima- og ressourcekriser plager vores verden og rejser 
spørgsmål omkring forholdet mellem menneske og teknologi. For nogle er teknologien krisernes årsag, 
for andre er teknologien løsningen. Seminaret tog fat på spørgsmål såsom: Hvilke teknologier ligger til 
grund for, at vi ifølge mange forskere i dag er indtrådt i en ny geologisk epoke defineret af menneskets 
aktivitet på den globale skala? Hvilken rolle har teknologien spillet i etableringen af modeller, viden og 
forestillinger om det globale? Hvordan og i hvilket omfang påvirkes lokal adfærd af de abstrakte globale 
kriser, og hvilke etiske problemstillinger rejser skalaspørgsmålet i den forbindelse? Hvad kan historien 
lære os om de teknologiske og sociale strategier mennesker har anvendt i forbindelse med tidligere 
klima- og ressourcekriser? 

Værtsinstitution for årsmødet var Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, der lagde et stort 
arbejde i, at vi alle sammen kunne blive klogere på, hvad forskere og studerende tænker om 
universiteternes og forskningens rolle i den forandringsproces, der pågår omkring klima- og 
ressourceproblematikkerne. 

Casper Andersen fra Idéhistorie på Aarhus Universitet) introducerede årsmødets tema med at tale om 
”En gigantisk maskine? Om den teknologiske konstruktion af den globale skala”. Jakob Bek-Thomsen fra 
samme sted talte under overskriften ”Hånd i hånd med hele verden – globale klimaudfordringer og 
teknologisk dannelse”. Derefter tog vi til klimademonstration ved rådhuset, hvor vi mødte og 
diskuterede med engagerede repræsentanter fra Den Grønne Studenterbevægelse. Efter frokost var det 
tid til at høre Bo Poulsen fra Aalborg Universitet tale om ”Stormflod – en antropocæn historie om natur 
og mennesker omkring Limfjorden”. Derefter gik turen ud i universitetsparken, hvor Signe Normand og 
Tobias Sandfeld fra Bioscience på Aarhus Universitet stod for indslaget ”Teknologi, makroøkologi og 
verdensmål i universitetsparken”. Inden årsmødet og middagen var der så lige tid til en diskussion med 
overskriften ”Hvilken rolle kan og bør teknologihistorien spille i diskussionen af klima og miljø?”. 

Ved generalforsamlingen havde bestyrelsen sat et ekstra punkt på, der handlede om forslag til temaer 
for kommende årsmøder. Der blev ikke foreslået konkrete ønsker til indhold, men det blev bl.a. ønsket, 
at årsmøderne fortsat fremadrettet skal have et element af besøg hos virksomheder, på museer e.l. 

Det blev også drøftet, om det kunne være en idé med miniforedrag, hvor medlemmerne selv stiller op 
med korte indlæg. Husk i øvrigt at vi altid gerne modtager forslag til temaer. 
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En stor tak til Casper Andersen, der tog det helt store slæb med at arrangere årsmødet godt hjulpet af 
andre gode århusbaserede folk. 

 

Bestyrelsens konstituering 

På et kort bestyrelsesmøde umiddelbart efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig på samme vis som 
det foregående år, nemlig 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. 

 

En antologi i støbeskeen 

Bestyrelsen har i det forgangne år idéudviklet på et projekt, der går ud på at udgive en antologi, der 
præsenterer nyere tilgange til teknologihistorie. Der er diskuteret målgruppe, udarbejdet et udkast til 
abstract, taget kontakt til Gad osv. Det hører I forhåbentlig mere om snart. 

 

Bestyrelsesmøde i februar 

Årets første bestyrelsesmøde blev holdt på Aarhus Universitet den 7. februar 2020, hvor vi traditionen 
tro bl.a. gennemgik økonomien og medlemsudviklingen. Som forventet og budgetteret kunne vi se, at 
2019 giver et underskud, da der er investeret i afholdelse af årsmødet. Heldigvis kunne Casper Andersen 
også fortælle, at han havde fået flere positive tilbagemeldinger på årsmødet, bl.a. fra folk, der gerne ville 
i kontakt med biologerne. Det ser ud til, at det er en god idé at inddrage andre fagligheder end den 
historiske. Det blev vedtaget, at det næste årsmøde (2020) også skulle være gratis for medlemmerne, 
også selvom det vil medføre et nyt underskud. 

Det næsten færdige program for årsmødet i 2020 blev også diskuteret, og mere generelt førte det til en 
diskussion af, at vi skal være bedre til at huske det overraskende element i planlægningen. Det blev også 
vedtaget, at vi i 2021 afholder årsmødet den 24/9 i Horsens med temaet overvågning og kontrol. 

Endelig blev ideen til føromtalte antologi drøftet, og bestyrelsen valgte at gå videre med ideen.  

Under eventuelt efterspurgte Kenn Tarbensen fra Rigsarkivet flere bidrag til Erhvervshistorisk Årbog. 
Den opfordring er hermed givet videre til hele medlemskredsen. 

 

Bestyrelsesmøde i maj – online 

Traditionen tro blev der fulgt op med et online bestyrelsesmøde i maj, hvor der bl.a. blev snakket om 
indlæg til hjemmeside og sommernyhedsbrev, ligesom vi kom dybere ind i diskussionerne om den 
planlagte antologi. 
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Anmeldelser, rejseberetninger og meget andet på hjemmesiden 

Der er skrevet forskellige bidrag til hjemmesiden i årets løb. Vi fortsætter bl.a. med at omtale nye bøger 
og udstillinger samt anmelde museer. Det er fx blevet til en anmeldelse af Holmegaard Glasværk og en 
beretning om et besøg i en guldmine i Léon i det nordvestlige Spanien. 

 

Andre aktiviteter undervejs… 

På initiativ af et af vores relativt nye medlemmer, Jacob Hanquist Petersen, er et besøg i Uldum Mølle 
under planlægning. Vi takker for initiativet og glæder os over det som et eksempel på, at mange flere 
end bestyrelsen kan og vil gøre en aktiv indsats for foreningen. Har du en idé til et arrangement, du 
gerne vil stå for, så kom endelig frem med den. 

Nærmere information følger om besøget, som planlægges til en lørdag i maj 2021. Forhåbentligt vil 
mange bakke op og kigge forbi. 

 

Medlemstallet 

Vi får fortsat nye medlemmer, men også enkelte udmeldelser. Det ser generelt fornuftigt ud med en 
tendens til stigning. Vi havde, da vi gjorde medlemstallet op den 21. august 2020, 63 aktive medlemmer, 
hvoraf godt en håndfuld dog manglede at betale kontingent. For få år siden var vi 53 medlemmer. 

 

Tak for indsatsen 

Dansk Teknologihistorisk Selskab består kun i kraft af de mennesker, der gør en indsats for selskabet. 
Det gælder bestyrelsen, men også de medlemmer, der bidrager til hjemmesiden og engagerer sig på 
anden vis. Tak for indsatsen til alle, der er med til at gøre selskabet levende. 

Hans Jørn Thorøe tager sig af det finansielle, og Kenn Tarbensen er vores stabile og gode webmaster, 
der også står for udsendelsen af foreningens nyhedsbreve. Nyhedsbrevene er et vigtigt ansigt udadtil, så 
husk altid at sende forslag til input til kt@sa.dk. Har I oplevet spændende ting i ind- eller udland, læst en 
god bog, stødt på et godt undervisningsmateriale eller hørt om en spændende konference, så del den 
slags med Kenn, så det kan komme på www.teknologihistorie.dk og måske også i nyhedsbrevet. Han 
bliver rigtig glad, hvis han får både en lille tekst, en illustration og gerne et link! 

 

Mvh. 

Louise Karlskov Skyggebjerg 

Formand for Dansk Teknologihistorisk Selskab 
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