Dansk Teknologihistorisk Selskab: Årsmøde fredag den 24. september 2021

Overvågning og kontrol i teknologisk perspektiv
– i fængsler, på jobbet og i privatlivet
På årsmødet i Dansk Teknologihistorisk Selskab
2021 kommer det til at handle om fængsler og
kriminalitetsbekæmpelse, men også om de digitale
muligheder for og udfordringer med kontrol og
overvågning i hverdagslivet.
Gennem en række tankevækkende oplæg og to
museumsbesøg vil vi blande input fra nutiden og
fortiden og give de nutidige diskussioner om
overvågning og kontrol i forbindelse med bl.a.
terrorbekæmpelse, epidemilov, cybersikkerhed,
velfærdsteknologi, og arbejdsforhold et historisk
perspektiv.
Da pc’en kom frem, var nye muligheder for
overvågning og kontrol af medarbejdere et tema,
der vakte stor bekymring. Kontrolteknologiernes
historie er dog meget længere, og derfor vil vi
bevæge os lige fra 1700-tallets enevælde til
virksomheders aktuelle håndtering af
cybersikkerhed.

Tid og sted
Seminaret afholdes fredag den 24. september kl.
10‐17. Vi mødes på Danmarks Industrimuseum,
Gasvej 17-19, 8700 Horsens.
Kl. 17 er der generalforsamling i Dansk
Teknologihistorisk Selskab, hvorefter der vil være
fælles middag på en restaurant i Horsens for alle interesserede. Husk tilmelding!

Program
10.00 Velkomst og morgenkaffe
10.15 Overvågning, magt og
kriminalitet
Johan Heinsen (Aalborg Universitet): Kriminalitetens kulturhistorie i teknologisk perspektiv – det fængslede
menneske
Laura Skouvig (Københavns Universitet): Registre og rygter: Overvågning under enevælden
Daniel Malling Blaabjerg-Zederkoff (Aarhus Universitet): Selvovervågning som kulturel praksis - en idéhistorie
Diskussion
12.00 Frokost samt rundvisning i FÆNGSLET, Fussingvej, Horsens. Horsens Statsfængsel lukkede i 2006 efter
mere end 150 år og er i dag bl.a. museum.
14.15 Overvågning og kontrol som hverdagsteknologi
Peter Lauritsen (Center for Surveillance Studies, Aarhus Universitet): Livet i overvågningssamfundet
Hanne Lindegaard (Aalborg Universitet): Big Brother eller omsorgsfuld monitorering? Velfærdsteknologier i
brug
Esben Kaufmann (Cybersecurity Consulting, NNIT): Cybersikkerhed i praksis
Diskussion
16.15 Rundvisning på Danmarks Industrimuseum, herunder diskussion om overvågning og kontrol af
medarbejdere i forskellige brancher, historisk og nutidigt.
17‐17.30 Årsmøde for medlemmer af Dansk Teknologihistorisk Selskab (dagsorden udsendes senere).
18.00 Middag på restaurant i Horsens. Nærmere info følger.
Tilmelding og pris
Tilmelding senest 9. september 2021 til lks.mpp@cbs.dk. Husk at skrive, om du deltager i middagen.
Seminaret koster 200 kr. for medlemmer af Dansk Teknologihistorisk Selskab. Fuldtidsstuderende deltager
gratis, mens ikke-medlemmer betaler 350 kr. Beløbet indbetales til selskabets bankkonto i Danske Bank: 3386‐
0978817. Husk at angive navn og teksten ”Årsmøde 2021”. Morgenkaffe og frokost er inkluderet i prisen.
Middagen betales særskilt.
Praktiske oplysninger i øvrigt
Linje 2 kører fra Horsens banegård til museet. Når vi skal til og fra FÆNGSLET, vil vi deles om pladserne i diverse
privatbiler.
Dansk Teknologihistorisk Selskab
Dansk Teknologihistorisk Selskab har til formål at fremme teknologihistorisk forskning, undervisning og
formidling i Danmark. Selskabet arrangerer typisk et årsmøde/seminar i september og deler viden og nyheder
gennem hjemmesiden og et nyhedsbrev. Fælles for medlemmerne er, at vi er interesserede i teknologihistorie,
uanset om vi arbejder på et universitet, HTX, arkiv, museum eller et helt andet sted. Har du lyst til at blive
medlem, koster det 150 kr. om året (50 kr. for studerende). Se mere på www.teknologihistorie.dk.
Programversion 22/4 2021. Der kan forekomme ændringer!

