
Center for Maritim- og Erhvervshistorie: årsberetning 2019 
 
 
Center for Maritim- og Erhvervshistorie er et forskningscenter oprettet i et samarbejde imellem Syddansk 
Universitet, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Danmarks Industrimuseum i Horsens. Centret, der blev 
oprettet i 2016 ved en fusion af to tidligere samarbejder (Center for Industri- og Erhvervshistorie og Center 
for Maritime og Regionale Studier), har til hensigt at være en stærk faglig ramme for udvikling af maritim- 
og erhvervshistoriske forskningsprojekter på de tre institutioner og i forlængelse heraf også at være et 
nationalt forum for netværk inden for områderne. De nærmere bestemmelser er nedfældet i en statut, der 
er tilgængelig på centrets hjemmeside. Centret er placeret på Institut for Historie, Syddansk Universitet, 
men har aktiviteter på alle tre institutioner. Forskningen i centret drives aktuelt af 1,5 forskningsårsværk på 
de tre institutioner. Al forskning derudover finansieres ad hoc. 
 
Centrets udvikling 
 
I 2019 er der arbejdet videre inden for rammerne af den strategi, der blev vedtaget i 2018. Det er kernen i 
denne strategi, at CME skal udvikle sin profil omkring forskning i dansk kapitalisme i et lokalt, regionalt og 
globalt perspektiv. CME er pt. det eneste miljø for økonomisk orienteret forskning på landets historiske 
institutter, og sammenholdes dette med, at forskningsfelter som kapitalismens historie og erhvervshistorie 
internationalt er i vækst, og at spørgsmålet om kapitalismens indretning og fremtid står centralt i 
samfundsdebatten, ligger der indlysende muligheder for CME i dette emnefelt. Det er også en hjørnesten i 
den vedtagne strategi, at vi vil videreudvikle de tidligere centres tradition for kollektive projekter. Dette vil 
også bidrage til den fortsatte integration af centrets medarbejdere, der i hverdagen sidder adskilt. 
 
I anden halvår af 2019 kom der en betydelig ændring af centrets bemanding, idet centrets to faste forskere 
på Fiskeri- og Søfartsmuseet, der begge (jf. statutten) har bidraget med 25% forskningstid, stoppede i deres 
stillinger. Mette Guldberg blev opsagt med virkning ultimo oktober, og Søren Byskov skiftede til anden 
stilling ved årets udgang. Det blev herefter med henblik på en videreførelse af museets bidrag til centret 
besluttet, at der skulle opslås en inspektørstilling med 50% forskningstid. Denne stilling blev opslået ultimo 
2019 med henblik på besættelse tidligst muligt. Senere suppleres denne inspektør med en ph.d.-
studerende, der kan arbejde side om side med den nyansatte inspektør og således etablere det faglige 
fundament for en videreførelse af denne del af centrets forskning. Det vil blive prioriteret højt, at retningen 
for denne forskning får betydelige berøringsflader med forskningen i Horsens og på SDU. 
 
Forskningsprojekter 
 
Kollektive projekter 
Projektet ”Handel og Vandel: Dansk-hollandske kontakter i 16- og 1700-tallet”, der er finansieret af VELUX 
FONDENs museumssatsning og overtaget fra Center for Maritime og Regionale Studier, var oprindeligt 
planlagt til afslutning i sommeren 2018. Afslutningen blev pga. et sygdomsforløb udskudt til 2019. 
Projektets afslutning markeredes ved afholdelsen af seminaret ”Trade and social life in Northern Europe in 
the seventeenth and eighteenth centuries” i Ribe d. 23.-24. maj med deltagelse af 26 forskere fra ind- og 
udland. I maj indleverede Asger Nørlund Christensen også sin ph.d.-afhandling, der blev forsvaret på 
Syddansk Universitet d. 13. september. Afhandlingen er efterfølgende oversat til engelsk. Desuden har 
projektgruppen i fællesskab opsummeret projektets resultater i en artikel, der publiceres i et temanummer 
af tidsskriftet Temp i 2020. Der indsendtes afsluttende projektberetning og regnskab til fonden i september 
og oktober. Projektet har været en succes, og kernegruppen videreføres som netværk. 
 



Projektet ”Industrien i det 21. århundrede: Robotter, klynger og fortælleringer”, der også er finansieret af 
VELUX FONDENs museumssatsning, blev påbegyndt i efteråret 2017, bl.a. med ansættelse af Julian 
Lamberty som post.doc. til at løfte den primære forskningsopgave i projektet. Projektet, der er udviklet 
sammen med Odense Bys Museer, ledes af en styregruppe bestående af Kristoffer Jensen, Jeppe Nevers og 
Jens Toftgaard, med førstnævnte som formand. Projektets forskellige dele afvikles planmæssigt, og der har 
i 2019 været afholdt forskellige møder og seminarer i den forbindelse. Projektet afsluttes i efteråret 2020, 
og i løbet af 2019 blev fokus derfor rettet mod udfærdigelsen af den antologi, der er tænkt som projektets 
primære afrapportering af forskningsdelen. Der er indgået aftale med Syddansk Universitetsforlag. Det blev 
også i 2019 aftalt, at der holdes en afslutningskonference i efteråret 2020, hvor bogen præsenteres. 
 
I sommeren 2017 etableredes sammen med Center for Virksomhedshistorie på CBS et nationalt Netværk 
for Maritim Erhvervshistorie. Hensigten med netværket, der ledes af Jeppe Nevers (SDU) og Anders Ravn 
Sørensen (CBS), er at styrke og koordinere de to centres forskning på det maritimhistoriske område. I 2018 
og 2019 har netværket været samlet omkring udarbejdelsen af en antologi for Gads forlag. Der afholdtes et 
forfatterseminar på CBS d. 10.-11. januar. Artiklerne blev færdiggjort i foråret 2019, og siden sensommeren 
har manuskriptet ligget hos forlaget. Det forventes, at bogen udkommer i foråret 2020. Herefter tages der 
stilling til evt. nye opgaver for netværket. Det skal bl.a. koordineres med den nyansatte inspektør i Esbjerg. 
 
I tråd med den overordnede strategi om at konsolidere og styrke centrets position i forhold til forskning i 
kapitalismens historie har Per Boje og Jeppe Nevers besluttet at koordinere deres forskning, og de vil i de 
kommende år arbejde tæt sammen omkring det tredje og sidste bind af Vejen til velstand, Per Bojes 
hovedværk om den danske kapitalismes historie (det sidste bind handler om perioden siden ca. 1930). De 
har i 2019 arbejdet videre på dette, og arbejdet færdiggøres i de kommende år. 
 
I begyndelsen af 2019 indsendte Jeppe Nevers sammen med et antal nordiske kolleger og under ledelse af 
Prof. Jenny Andersson en ansøgning til Riksbankens Jubileumsfond om midler til et større kollektivt projekt 
om de nordiske lande i neoliberalismens epoke. Projektet opnåede bevilling i efteråret 2019 (33 mio. sv. 
kr.), og Jeppe Nevers og CME skal bidrage med et erhvervshistorisk perspektiv. Emnet har mange overlap 
med centrets øvrige forskning i kapitalisme og globalisering, og foruden forskningsmidler til Jeppe Nevers 
er der i projektet midler til ansættelse af en post.doc. på CME. 
 
Individuelle projekter (forskere/seniorforskere) 
 
Per Boje (emeritus) har i 2019 afsluttet og indleveret bind 2 af sit værk om dansk kapitalisme samt sikret 
midler til dets udgivelse. Det udkommer i 2020. Han har desuden i 2019, sammen med Jeppe Nevers, 
arbejdet på bind 3. De arbejder også sammen om andre mindre projekter og har også i 2019 deltaget i en 
avisdebat om forskning og formidling (se indlæggene i publikationslisten). Per Boje er desuden fortsat aktiv 
i dansk og internationalt bedømmelsesarbejde, i løbet af 2019 bl.a. for Det finske Akademi. 
 
Søren Byskov har i 2019 især arbejdet på to artikler, der sammenfatter mange års arbejde med Esbjergs 
fiskeri- og erhvervshistorie siden slutningen af 1800-tallet. Den ene handler om Esbjergfiskeriets storhed og 
fald. Den vil blive publiceret i den ovennævnte antologi om dansk søfartshistorie. Den anden handler om 
offshore- og energiklyngens fremkomst efter fiskeriets afvikling. Den publiceres i den antologi, der afslutter 
det Velux-finansierede projekt om ”Industrien i det 21. århundrede”. 
 
Mette Guldberg har i 2019 som projektleder afsluttet projektet ”Handel og Vandel”. Derudover har hun 
bidraget med en artikel til den søfartshistoriske antologi og i øvrigt arbejdet på et større bidrag om 16- og 
1700-tallet til et kommende værk om sønderjysk søfartshistorie, der udgives af Historisk Samfund for 
Sønderjylland. I april indsendte hun en ansøgning til Kulturministeriets forskningspulje om midler til et 
projekt med titlen ”Sømænd uden skibe, bønder uden jord: Strategier til at overleve i et udkantsområde 



ved den dansk-slesvigske vadehavskyst ca. 1600 til 1800.” Projektet skulle syntetisere og afrunde mange års 
arbejde med emnet. Der søgtes om 15 måneders løn til MG med tre måneders medfinansiering fra Fiskeri- 
og Søfartsmuseet. Projektet blev dog efter opsigelsen af MG trukket tilbage af Fiskeri- og Søfartsmuseet. 
 
Kristoffer Jensen har i 2019 arbejdet videre på værket om VKR Gruppens udvikling (Velux mv.) siden 
1970’erne (det udgives 1. april 2020). Sideløbende hermed har han virket som projektleder på Velux-
projektet ”Industrien i det 21. århundrede”, ligesom han har videreudviklet sin internationale profil inden 
for erhvervshistorie med bl.a. en artikel i en antologi på Routledge. Siden sommeren 2019 har hans 
forskningsaktiviteter været aftagende, idet han har overtaget posten som chef for Industrimuseet. I de 
kommende år har han derfor ikke egentlig forskningstid, men vil stadig bidrage til udvikling af nye projekter 
samt deltage i projekter og publikationer med afgrænsede opgaver. 
 
Julian Lamberty har frem til efteråret 2019 fortsat sit arbejde som primær forsker på VELUX-projektet om 
”Industrien i det 21. århundrede”. Dette har udover udarbejdelsen af den centrale artikel til den 
afsluttende projektantologi indebåret bidrag til internationale artikler, bl.a. et større paper om den 
offentlige sektors betydning for klyngen (m. Jeppe Nevers), der i 2019 præsenteredes på Business History 
Conference, og som ved årets udgang var i review til et førende tidsskrift. Han har desuden i efteråret 2019 
indleveret manuskriptet til en bogudgave af sin ph.d.-afhandling om Syddansk Universitets historie. 
 
Jeppe Nevers arbejder fortsat med dansk erhvervspolitik og kapitalisme i det 20. århundrede, samtidig med 
at han fortsat afslutter mindre projekter fra før oprettelsen af CME. Sidstnævnte har i 2019 bl.a. ført til 
udgivelsen af et temanummer om demokratinarrativer i Journal of Modern European History samt 
internationale artikler om nordisk liberalisme og nordisk demokrati (jf. publikationslisten). Disse udgivelser 
betyder, at alle engagementer fra tiden før overtagelse af posten som centerleder nu er afsluttede. I det 
kapitalismehistoriske spor er i 2019 bl.a. udgivet et temanummer om erhvervslivets rolle i udviklingen af de 
nordiske velfærdsstater (sammen med Thomas Paster), hvortil han selv har bidraget med en artikel om 
dansk industris rolle i perioden ca. 1910-1940. Hans hovedprojekt vil i de kommende år være bind 3 af den 
danske kapitalismehistorie, og han vil sideløbende hermed arbejde på artikler med forskellige grader af 
tilknytning hertil. Han er fortsat tilknyttet Oxfords gruppe for kapitalismehistorie. Han deltager desuden i et 
nyt projekt om Norden i neoliberalismens tid (jf. kollektive projekter). 
 
Martin Rheinheimer virker pt. som institutleder på Institut for Historie, men deltager så vidt muligt i 
centrets aktiviteter og publicerer fra tid til anden på basis af tidligere forskning. Han sidder fortsat i 
redaktionen af værket om sønderjysk søfartshistorie og varetager et antal faglige poster og hverv inden for 
centrets områder. Han sidder bl.a. i redaktionen af værket om sønderjysk søfartshistorie. 
 
Ph.d.-projekter 
Julie Andersen: Danske turister i Vesttyskland, ca. 1950-1970 (vejleder: Martin Rheinheimer). Afhandlingen 
var ved årets udgang indleveret og under bedømmelse. 
Asger Nørlund Christensen: Maritime Cultural Exchange between the Realms of the Danish King and the 
Netherlands in the Early Modern Period (vejleder: Martin Rheinheimer). 
Nils Valdersdorf Jensen: Smuglernes paradis: Moral og stat i udkanten, 1850-2000 (vejleder: Jeppe Nevers). 
Han havde miljøskifte til University of Oxford, Faculty of History, i perioden fra oktober til december. 
 
Akademiske grader og meritering 
Asger Nørlund Christensen tildeltes ph.d.-graden efter mundtligt forsvar d. 13. september. 
Bedømmelsesudvalget var Louise Nyholm Kallestrup (SDU, formand), Bo Poulsen (AAU) og Jelle van Lottum 
(Huygens, Amsterdam) 
 
 



Annoncerede begivenheder 
 
På centrets hjemmeside annonceres løbende møder og seminarer med centret som arrangør eller 
medarrangør, ligesom udvalgte andre begivenheder anføres, hvis to eller flere fra centret deltager. I 2019 
blev følgende begivenheder annonceret: 
 
 

10.-11. januar 
Workshop i Netværk for Maritim Erhvervshistorie  
Sted: Copenhagen Business School 

8. februar 
Seminar i Velux-projektet om ”Industrien i det 21. århundrede” 
Sted: Odense Bys Museer 

14.-16. marts 
Præsentation af klyngeprojektet på Business History Conference 2019 
Sted: Business History Conference, Cartagena, Colombia 

21. marts 
Centrets årsmøde 2019 
Sted: Syddansk Universitet 

23.-24. maj 
Afslutningsseminar for Velux-projektet ”Handel og vandel” 
Sted: Danhostel, Ribe 

13. september 
Forsvar af ph.d.-afhandling (Asger Nørlund Christensen) 
Sted: Syddansk Universitet 

25. september 
Præsentation af Margit Bech Vilstrups bog ”Kampen om arbejderen” (ph.d. fra CME) 
Sted: Arbejdermuseet 

10.-12. oktober 
Erhvervshistorisk panel på den nordiske konference for økonomisk historie (Kristoffer 
Jensen og Jeppe Nevers) 
Sted: Uppsala Universitet 

1. november 
Seminar i projektet ”Industrien i det 21. århundrede” 
Sted: Odense Bys Museer 

28. november 
Seminar om ”Universitet og by” 
Sted: Syddansk Universitet 

 
Efter individuel planlægning har centrets forskere i øvrigt deltaget i faglige seminarer og konferencer samt 
formidlet deres forskning i medier og foredrag lokalt og nationalt (se særskilte fortegnelser). 



Bemanding 
 
Centerleder 
Jeppe Nevers, professor, ph.d., Syddansk Universitet 
 
Styregruppe 
David Dupont-Mouritzen, museumsdirektør, cand.scient., Fiskeri- og Søfartsmuseet 
Kristoffer Jensen, museumschef, ph.d., Danmarks Industrimuseum 
Jeppe Nevers, professor, ph.d., Syddansk Universitet 
Martin Rheinheimer, institutleder, dr.habil., Syddansk Universitet 
 
Akademisk råd 
Per H. Hansen, professor, dr.phil. et dr.merc., Copenhagen Business School 
Morten Pedersen, afdelingsleder, dr.phil., Nordjyllands Historiske Museum 
Jakob Seerup, museumsinspektør, ph.d., Bornholms Museum 
 
Medarbejdere 
Julie Andersen, ph.d.-studerende, M.A., Syddansk Universitet 
Per Boje, professor emeritus, dr.phil., Syddansk Universitet 
Søren Byskov, viden- og samlingschef, seniorforsker, ph.d., Fiskeri- og Søfartsmuseet 
Richard Bøllund, museumsinspektør, cand.mag., Fiskeri- og Søfartsmuseet 
Asger Nørlund Christensen, ph.d.-studerende, cand.mag., Syddansk Universitet 
Mette Guldberg, museumsinspektør, seniorforsker, ph.d., Fiskeri- og Søfartsmuseet (til 31/10) 
Kristoffer Jensen, museumschef, seniorforsker, ph.d., Danmarks Industrimuseum 
Nils Valdersdorf Jensen, ph.d.-studerende, cand.mag., Syddansk Universitet 
Julian Lamberty, museumsinspektør, forsker, ph.d., Syddansk Universitet 
Jeppe Nevers, professor, ph.d., Syddansk Universitet 
David H. Olsen, museumsinspektør, cand.mag., Danmarks Industrimuseum 
Martin Rheinheimer, professor, dr.habil., Syddansk Universitet 
 
Tilknyttede forskere 
René Schrøder Christensen, forsknings- og samlingschef, Danmarks Jernbanemuseum 
Sissel Bjerrum Fossat, museumsinspektør, ph.d., Odense Bys Museer 
Henrik Harnow, museumsdirektør, ph.d., Museum Sønderjylland 
Mikkel Leth Jespersen, museumsinspektør, ph.d., Museum Sønderjylland 
Louise Skyggebjerg, specialkonsulent, ph.d., Danmarks Tekniske Universitet 
Jens Toftgaard, kulturarvschef, ph.d., Odense Bys Museer 
Margit Bech Vilstrup, samlingschef, ph.d., Arbejdermuseet 



Publikationer 
 
Andersen, Julie: “‘On a Scooter Journey to the Zone Border’: Danish Tourists in West Germany in the 1950s 
and 1960s.”, i: Óscar J. Martin Garcia & Rósa Magnusdottir (red.): Machineries of Persuasion: European Soft 
Power and Public Diplomacy during the Cold War. De Gruyter, 2019, s. 191–207. 
Boje, Per & Benedikte F. Rostbøll: “Han fremstiller vores arbejde som sit eget”, i Berlingske 28. august. 
Boje, Per & Jeppe Nevers: “Gyldendal bidrager til manglende forståelse for forskningens vigtighed”, i: 
Berlingske 11. september. 
Byskov, Søren: Danmarks Vildeste Fiskereventyr. Portrætter af Territorium. Fiskeri- og Søfartsmuseet 2019, 
208 pp. 
Byskov, Søren: ”Danmarks vildeste fiskereventyr. En udstilling om esbjergfiskere i anledning af museets 50-
års jubilæum”, i: Sjæk’len 2018. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Esbjerg, 2019, s. 162-179. 
Guldberg, Mette: ”Skibsfarten omkring Tønder i 1700-tallet”, i: Sjæk’len 2018. Årbog for Fiskeri- og 
Søfartsmuseet. Esbjerg, 2019, s. 100-119. 
Jensen, Kristoffer & Mads Mordhorst: ”Co-operatives”, in: Teresa da Silva Lopes m.fl. (red.): The Routledge 
Companion to the Makers of Global Business. Routledge, 2019. 
Nevers, Jeppe & Thomas Paster (red.): Business in the Nordic Welfare State, 1890-1970, i: Scandinavian 
Journal of History nr. 44/5 (2019), temanummer. 
Nevers, Jeppe & Tim B. Müller (red.): Narratives of Democracy, i: Journal of Modern European History nr. 
17/2 (2019), temanummer. 
Nevers, Jeppe & Tim B. Müller: “Narratives of Democracy: A Call for Historical Studies”, i: Journal of Modern 
European History vol. 17/2 (2019), s. 123-134. 
Nevers, Jeppe & Thomas Paster: “Business and the Nordic Welfare States, 1890-1970”, i: Scandinavian 
Journal of History vol. 44/5 (2019), s. 535-551. 
Nevers, Jeppe: “Capitalism in Times of Crisis: Danish Industrialists and the State, c. 1910-1940”, i: 
Scandinavian Journal of History vol. 44/5 (2019), s. 552-571. 
Nevers, Jeppe: “The “folk’ish” Heritage in Nordic Democracy: Examples from Denmark and Norway”, 
Journal of Modern European History vol. 17/4 (2019), s. 432-447. 
Nevers, Jeppe & Jussi Kurunmäki: ”Nordic Liberalisms: Sweden and Denmark in Comparison”, i: Michael 
Freeden, Javier Fernández Sebastián & Jörn Leonhard (red.): In Search of European Liberalisms: Concepts, 
Languages, Ideologies. Berghahn Books, 2019. 
Nevers, Jeppe: “The First World War and the Regulatory State: Danish Experiences and Expectations”, i: 
Scandinavian Journal of History vol. 44/2 (2019), s. 236-251. 
Rheinheimer, Martin: anm. af Marco L. Petersen (red.): Sønderjylland-Schleswig Kolonial. Kolonialismens 
kulturelle arv i regionen mellem Kongeåen og Ejderen. Das kulturelle Erbe des Kolonialismus in der Region 
zwischen Eider und Königsau (Syddansk Universitetsforlag 2018), i: Historisk Tidsskrift. 119, 2, s. 631-633. 
Rheinheimer, Martin: ”Die Auferstehung des Fleisches: Veränderungen des Volksglaubens im 18. und 19. 
Jahrhundert”, i: D. Kraack (red.): Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins und 
Norddeutschlands für das 21. Jahrhundert: Ortwin Pelc zum 65. Geburtstag. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 
s. 179-192. 

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/marco-l-petersen-red-s%C3%B8nderjylland-schleswig-kolonial-kolonialism
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/marco-l-petersen-red-s%C3%B8nderjylland-schleswig-kolonial-kolonialism
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/marco-l-petersen-red-s%C3%B8nderjylland-schleswig-kolonial-kolonialism
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/mrh/publications/
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/die-auferstehung-des-fleisches-ver%C3%A4nderungen-des-volksglaubens-im
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/die-auferstehung-des-fleisches-ver%C3%A4nderungen-des-volksglaubens-im
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/mrh/publications/


Faglige hverv 
 
Per Boje 
Medlem af Trap Danmarks Faglige Råd 
 
Søren Byskov 
Sekretær for Fiskeripuljen, de danske fiskerimuseers netværk 
Medlem af styregruppen for NAFHA (North Atlantic Fisheries History Association) 
Suppleant i bestyrelsen for Sydvestjysk Folkeuniversitet: Esbjerg, Ribe og Bramming 
Medlem af redaktionen for Tidsskriftet Kulturstudier 
 
Mette Guldberg 
Medlem af Det Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet som repræsentant for museerne (til 31/10) 
Medlem af Kulturhistorie og Planlægning (KoP), samarbejdsgruppe mellem Vadehavskommuner  
og Vadehavsmuseer (til 31/10) 
Medlem af kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning 
Medlem af Netværk for Maritim Erhvervshistorie, CME og CBS 
 
Nils Valdersdorf Jensen 
Redaktør for Fynske Årbøger 
Medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Fyn 
Medlem af Kulturmiljørådet under Kulturarv Fyn 
 
Kristoffer Jensen 
Medlem af bestyrelsen for Center for Bevaring af Kulturarv 
Medlem af bestyrelsen for Fællesmagasinerne i Vejle 
Medlem af styregruppen for turismesamarbejdet, Opdag Jylland  
 
Jeppe Nevers 
Formand for bestyrelsen for Syddansk Universitetsforlag 
Konsulent for Trap Danmark (erhvervshistorie) 
Medlem af forskningsudvalget for Odense Bys Museer 
Medlem af Institutrådet, Institut for Historie, Syddansk Universitet 
Medlem (og daglig leder) af Universitetshistorisk Udvalg, Syddansk Universitet 
Medlem af Byhistorisk Udvalg, Odense Kommune 
Medlem af Odensebogens redaktion, Odense Stadsarkiv 
Medlem af programrådet for Folkeuniversitetet i Odense 
Medlem af bestyrelsen for Concepta: International Research School in Conceptual History 
 
Martin Rheinheimer 
Medlem af bestyrelsen, Danmarks Jernbanemuseum 
Medlem af akademisk råd, Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 
Næstformand, Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins 
Medredaktør, Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 
Medlem af akademisk råd, Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 
Formand for redaktionen, Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins 
Formand for redaktionen, Quellen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins 
Medredaktør, Jahrbuch für Regionalgeschichte 
Medlem, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Danmarks Historie 



Forelæsninger 
 
Julie Andersen 
7. juni: Præsentation af ph.d.-afhandling på Deutsch-Dänischer Workshop, Københavns Universitet. 
11. september: "En lille hilsen herfra": Danske turister i Vesttyskland i 1950'erne og 1960'erne", SDU. 
 
Per Boje 
31. oktober: Vejen til velstand i Danmark, Folkeuniversitetet i Faaborg. 
 
Søren Byskov 
29. januar: Esbjerg – fra fiskeri til offshore. Dansk Metal Vest, Esbjerg. 
29. april: Strandinger, dødemandsbjerge og nordsøfiskeres forlis. Varde og Ølgod Folkeuniversitet. 
14. juni: En Esbjerghistorie: Havn – fiskeri- offshore. Fiskeri- og Søfartsmuseet. 
9. august: Danish Commercial Sea Fisheries: Its Historical Development and Relation to Offshore Wind Mill 
Farms. Fiskeri- og Søfartsmuseet/Esbjerg Havn. 
25. november: Ål, ålefiskere og ålehandlere. Naturpark Lillebælt/Kolding Uddannelsescenter. 
 
Mette Guldberg 
8. marts: Havnene på den dansk-slesvigske vadehavskyst i 1700-tallet, Syddansk Universitet Esbjerg, arr. af 
Nationalpark Vadehavet. 
21. marts: Den britiske forbindelse. Koblinger fra/til Hollandsprojektet, Syddansk Universitet. 
12. april: Dansk-hollandske forbindelser i 1600- og 1700-tallet, Frederiksberg Sogns Menighedshus. 
10. maj: Handel og Vandel. Dansk-hollandske kontakter i 1600-1700-talletv på møde om VELUX FONDENs 
Museumssatsning, Odense Bys Museer. 
23. maj: Rapport om projektet: Trade and social life. Danish–Dutch contacts in the seventeenth and 
eighteenth centuries, Danhostel Ribe. 
24. oktober: En københavner i Vestjylland. Foredrag i Ølgod Kulturhus, arr. af Kulturdageforeningen og 
Ølgod Museumsforening. 
 
Nils Valdersdorf Jensen 
20. februar: Smugleriets historie for Dalum Menighedsråd. 
5. marts: Smuglernes Paradis for Cirkel 2000, Faaborg. 
4. april: Smuglernes Paradis for Fyns Amts Avis, Svendborg. 
10. april: Historiens Dag for Svendborg Gymnasium. 
20. juni: Den glemte grænse – 1920'ernes smugleri for Svendborg Museum i Oure. 
27. aug. Historisk kajaktur om smugleri for Svendborg Kajakklub. 
11. sep: Smugleriets historie. Dansk Magisterforenings seniorafdeling, Odense. 
25. sep: Svendborgs Søfartshistorie for Svendborg Folkeuniversitet.  
 
Kristoffer Jensen 
7. februar: Opponent ved Hanne Schaumburg Sørensens Ph.d.-preforsvar, Aalborg Universitet. 
22. februar: Sammen med Martin Iversen idéudvikling med Henning Morgen om A.P. Møller-Mærsk og 
virksomhedshistorien. 
21. marts: Oplæg ved CME’s årsmøde om VKR-gruppen og konkurrenceloven. 
25. april: Tre oplæg om virksomhedshistorie i anledning af Forskningens Døgn på horsensianske 
ungdomsuddannelser. 
11. juni: Oplæg for bestyrelsen i DI Horsens om den oversete danske industri. 
11-13. oktober: Svensk økonomisk-historisk årsmøde i Uppsala. Præsentation af paper med Jeppe Nevers. 
22. oktober: Oplæg for DI’s regionale konsulenter om den oversete danske industri. 



1. november: Præsentation af kapiteludkast ved seminar om Industrien i det 21. århundrede. 
9. november: Foredrag på Horsens Bibliotek om industribyen Horsens. 
 
Julian Lamberty 
16. marts: The Danish Robotics Cluster: The Role of the Public Sector in the Development of a Competitive 
Industrial Cluster. Business History Conference, Cartagena, Colombia. 
21. marts 2019: Julian Lamberty: Den fynske robotklynge – hvad har vi fundet ud af? Årsmøde i Center for 
Maritim- og Erhvervshistorie, Syddansk Universitet. 
30. Marts 2019: Julian Lamberty: A Child of the Competition State? The Process Towards the Founding of 
the University of Southern Denmark in 1999. Konference: Visions of Society: New Universities and the 20th 
Century, Universität zu Köln, Tyskland. 
16. maj 2019: Odenses robotklynge. Åbning af pop-up udstillingen: Robotbyen Odense, Odense Bys 
Museer, Odense. 
21. maj: Fra forskning til erhvervsklynge: Syddansk Universitet og den fynske robotklynge. Folkeuniversitet, 
Odense Bys Museer. 
 
Jeppe Nevers 
10. januar: Søfartens plads i dansk historie – ideer til et omrids, seminar: Maritime fortællinger om det 
moderne Danmark, CBS. 
5. marts: The Danish Robotics Cluster: The Role of the Public Sector in the Development of a Competitive 
Industrial Cluster, conference: Business History Conference 2019, Cartagena. 
2. april: Kapitalismens historie i Danmark: Tanker om et forskningsprojekt, Syddansk Universitet. 
23. april: The Entrepreneurial State in Action – and the Danish Robotics Cluster”, Brasenose College, Oxford. 
14. maj: Synet på industrien – nogle historiske eksempler, Folkeuniversitetet, Odense Bys Museer. 
24. maj: The British Connection: Thoughts about a Project in the Pipeline, konference: Trade and Social Life, 
Ribe, m. Søren Byskov. 
5. august: Folk og elite i dansk demokratihistorie, højskolekursus: Globalisering og demokrati, Grundtvigs 
Højskole, Hillerød. 
2. september: Hvad er demokrati? Et historisk perspektiv, forelæsning for nye historiestuderende, SDU. 
12. oktober: Enginerial Capitalism in the Danish Business System, konference: Scandinavian Society for 
Economic and Social History, Uppsala, m. Kristoffer Jensen. 
1. november: Styrkepositioner og kompetenceklynger: Industripolitikken i globaliseringens epoke, 
workshop: Industrien i det 21. århundrede, Odense Bys Museer. 
6. november: Industrial Policy in the Age of Neoliberalism: Some Danish Examples”, gæsteforelæsning: 
Humboldt Universität zu Berlin, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
 
Martin Rheinheimer 
11. maj: Die Ratmänner der Hallig Hooge (1627-1888), Jahrestagung des Arbeitskreises für Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins, Plön. 

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/activities/die-ratm%C3%A4nner-der-hallig-hooge-1627-1888

