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Rådet bildas

Enligt Kungl. Majt:s stadgar för Ingenjörsvetenskapsakademien har akademien 
till uppgift att till samhällets gagn främja ingenjörsvetenskap och näringsliv.

Det ligger i sakens natur att IVA skall intressera sig för utvecklingen i äldre 
tider inom det område den har att företräda. IVA, som bildades 1919, och sär
skilt dess förste verkställande direktör Axel F. Enström spelade också en av
görande roll vid tillkomsten av Tekniska Museet, vars samlingar under ett tio
tal år, intill dess museibyggnaden på Djurgården stod färdig år 1936, förvara
des i IVA:s fastighet på Grev Turegatan.

I och med inflyttningen i den nya museibyggnaden minskades kravet på aka
demiens aktivitet på det teknikhistoriska området. Men IVA hade alltjämt an
knytning till museet som leddes av den driftige chefen Torsten Althin, vilken 
Enström uppfångat vid Göteborgsutställningen 1923. Så kom kriget och andra 
frågor trädde i förgrunden. Detta innebar dock inte att teknikens och indu
strins historia helt blev bortglömda.

Vid åtskilliga tillfällen gavs inom akademiens avdelningar tillbakablickar av 
äldre minnesgoda ledamöter och museichefen fungerade såsom en förbindelse
länk mellan akademien och museet med dess verksamhet.

Civilingenjören Sigvard Strandh, tidigare vid akademien bl. a. flera år så
som teknisk-vetenskaplig attaché i USA, som 1962 tillträtt som museichef, upp
tog i mitten av 60-talet diskussion om en bred teknikhistorisk verksamhet inom 
IVA. Strandh fäste särskilt uppmärksamheten på museets uppgift när det gäller 
att ”visa dynamiken i den snabbt föränderliga verksamheten — både för all
mänheten och fackmannen”. Ett museum skulle inte vara ett ”mausoleum” över 
gången teknik utan också visa teknikens nutidshistoria. Till museets uppgifter 
borde vidare höra forskning inom det tekniska industriella området. Detta fick 
inte bli en ”vit fläck” mellan lärdomshistoria, som sysslar mest med naturveten
skap, och ekonomisk historia. Strandh hade säkerligen rätt i att vi i vårt land i 
jämförelse med vad som är fallet i andra industriländer ägnat och ägnar för litet 
intresse åt detta område även om enstaka förnämliga prestationer kan uppvisas 
som varje läsare av denna publikation känner till. Vi behöver bara tänka på 
tidigare museichefen dr Torsten Althins insatser och på vad som gjorts på Jern- 
kontoret och inom många av våra företag.

I styrelsen för Tekniska Museet hade professor Gudmar Kihlstedt föreslagit 
ett samarbetsorgan med IVA. Tankarna fördes vidare inom IVA, i vars 11 av
delningar representerande teknikens skilda fack saken diskuterades. Olika syn
punkter kom fram från tveksamhet att i ”organisationssverige sätta till ännu 
ett organ” till en uttalat positiv inställning.

Resultatet blev att IVA den 8 november 1968 beslöt att bilda ett Teknik- 
historiskt råd i vilket IVA:s avdelningar erbjöds tillfälle att utse två ledamöter 
vardera och presidiet dessutom kunde utse ytterligare ledamöter.

Rådet började omedelbart sin verksamhet som sålunda nu pågått i 8 år. Rådet 
har bestått av ett 20-tal ledamöter och har hållit ett 30-tal sammanträden. Vad 
har man uppnått? Det är kanske bäst att först som sist säga att några överväl64
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digande resultat inte finns att peka på. Innan en redovisning lämnas för rådets 
arbete må emellertid understrykas den allmänna stimulans som ligger i att per
soner intresserade för ett område träffas och att synpunkter och upplysningar 
utbytes. Det katalyserar verksamhet och ger kedjereaktioner vilkas värde är 
svårt att uppskatta, men som inte får förglömmas.

Rådets första möte hölls på akademien den 9 december 1968. Till ordförande 
hade akademien utsett förre gatudirektören Fredrik Schiitz, Stockholm. Till sek
reterare utsåg rådet förste intendenten vid Tekniska Museet Bengt V. Nilsson, 
vilken alltjämt kvarstår på denna post. Av protokollets sex sidor långa diskus- 
sionsreferat framlyser ett stort intresse bland ledamöterna.

De många olika uppslag som framkom sammanfattades senare i vad som 
kallades ett handlingsprogram, ett papper som väl bör betraktas som en lista 
över på lång sikt önskvärda åtgärder.

Teknikhistoriska rådet vid IVA har till uppgift att i samarbete med Tekniska 
Museet i Stockholm främja historisk forskning på det tekniska området. Rådet 
bör i första hand arbeta för att sådana föremål, dokument, bildmaterial och 
muntliga skildringar tillvaratas, bevaras och bearbetas som är av betydelse för 
belysning av viktiga skeden i teknikens utveckling, främst i Sverige.

Arbetet bör sålunda i huvudsak bedrivas inom följande områden:
1. Att i samarbete med Tekniska Museet upprätta en förteckning över institu

tioner, företag, föreningar och andra som sysslar med teknikhistoria med 
angivande av omfattningen av respektive verksamheter. Ett nära samarbete 
mellan dessa i framtiden bör eftersträvas.

2. Att framskaffa föremål från och dokument om införandet av märkligare 
processer och betydelsefulla rationaliseringar inom industrin, från konstruk
tionen och uppförandet av tekniskt intressanta anläggningar samt från indu
striella forskningsarbeten och den teoretiska bakgrunden till dessa. Av sär
skilt värde är att genom intervjuer med äldre ledande tekniker söka få en 
bild av bakgrunden till märkligare uppfinningar eller anordningar.

3. Att bevara och/eller komplettera bildmaterial från äldre tekniska anlägg
ningar och anordningar, bl. a. genom att förvärva eller låta kopiera äldre 
tekniska filmer.

4. Att ta initiativ till klarläggandet av ur historisk synpunkt speciellt intres
santa tekniska frågor.

5. Att i samverkan med Tekniska Museet söka systematisera den teknikhisto
riska forskningens material och resultat.

6. Att inom IVA och i andra kretsar höja intresset för teknikens historia, bl. a. 
genom ökad publicering av värdefulla rön, föredrag och filmvisningar.

7. Att söka anskaffa erforderliga bidrag för att bestrida kostnader för insam
ling, arkivering och bearbetning av teknikhistoriskt material.

Handlings
program för 
Teknik
historiska 
rådet
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Anslag från 
Salénstiftelsen
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Om sålunda rådets program var ambitiöst får man nog konstatera att verk
samheten i början var trevande. Huvudorsaken torde ha varit den vanliga. För 
att få något gjort behövdes pengar kanske i än högre grad än i äldre tider, då 
enskilda eldsjälar kunde vara beredda att offra sig för en uppgift. Akademien 
och museet hjälpte till in natura med kontorsarbete och lokaler men i dessa ti
der av programbudgetering då varje kostnad allt strängare börjar påföras sitt 
område blir inte mycket gjort om inte särskilda anslag kan skaffas.

Redan den 23 januari 1969 diskuterades ett utkast från Sigvard Strandh till 
en ansökan om 400 000 kronor för en systematisk inventering av äldre industri
byggnader ”med bl. a. syftet att försöka klargöra vilka anläggningar bland de 
många befintliga som borde bevaras”. Man skulle begränsa den väldiga upp
giften till vissa mellansvenska landskap och som huvudman skulle stå en kom
mitté med representanter från Riksantikvarieämbetet, Nordiska museet, Tek
niska Museet, Jernkontoret och rådet. Som en belysande bilaga skulle ingå skrif
ten Värmländsk industrimiljö av Marie Nisser och Gunnar Sillen (ur Värm
lands museums årsbok 1968). Genom akademien utgick den 28 februari 1969 
en sondering bland de tilltänkta medverkande i frågan. Resultatet blev att skri
velsen efter en del justeringar vidarebefordrades till en tänkt anslagsgivare.

En kommitté för inventering av industrihistoriska minnesmärken konstitue
rade sig den 29 juni 1969 med representanter för nyss nämnda intressenter. 
Fil. lic. Marie Nisser förklarade sig beredd att åtaga sig uppdraget som projekt
ledare. Men ansträngningarna var förgäves. I mars 1970 kom meddelande att 
något anslag inte var att förvänta.

Rådet konstaterar detta faktum vid ett sammanträde den 8 april 1970. Men 
man tar genast nya tag och den 16 april hemställes ”att IVA av egna tillgångar 
eller genom hänvändelse till lämpliga stiftelser eller fonder söker utverka ett 
forskningsbidrag på 20 000 kronor” för rådets verksamhet 1970. I första hand 
åsyftas en intervjuverksamhet med ”äldre, ledande tekniker för att söka bevara 
deras åsikter och synpunkter på betydelsefulla tilldragelser inom det tekniska 
området”. Förberedande försök med sådan intervjuverksamhet hade redan gjorts. 
Rådet ville också påbörja en inventering av värdefulla dokument, ritningar, fil
mer och fotografier av värde för historisk forskning på det tekniska området.

IVA:s verkställande direktör professor Sven Brohult tog upp saken och en skri
velse ingavs till Sven och Dagmar Saléns stiftelse som den 3 juni 1970 beviljade 
rådet 20 000 kronor för ”Försöksverksamhet för teknikhistorisk forskning”. Rå
det kunde nu mer systematiskt driva sin intervjuverksamhet, som skulle komma 
att bli dess kanske mest omfattande arbete.

Sedan sålunda en om ock måttlig men dock betydelsefull ekonomisk grund 
för arbetet uppnåtts begärde Schiitz befrielse från ordförandeskapet och till hans 
efterträdare utsåg akademien civilingenjör Georg Schackne, verkställande di
rektör i Bygg-Oleba, Olle Engkvist AB, vilken alltjämt kvarstår på denna post.

Igångsättandet av intervjuverksamheten blev trevande. Olika förfaranden 
prövades ifråga om intervjuare där rådets ledamöter själva trädde i arbete. Den
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Tekn. dr Fredrik Schiitz, f. d. gatu- Civ. ing. Georg Schackne, vd Bygg-
direktör. Rådets ordförande 1968—71. Oleha Olle Engkvist AB. Rådets ord

förande från 1971.

tidigaste metoden var inspelning av hela intervjun på videoband, men den 
övergavs snart och man inskränkte sig till ett par minuters sådan inspelning 
medan huvudparten togs på ljudband. I allmänhet skedde inspelningen på Tek
niska Museet. En viktig detalj var instruktionen till de intervjuade, vilken var 
växlande för att slutligen stabilisera sig på ett sätt som senare skall redovisas. 
Som man kunde vänta sig ställde sig nästan alla tillfrågade positiva däremot 
kunde det vara motigt att få dem att bestämma tid. Bakom det senare förhål
landet låg en i och för sig mänsklig och vällovlig önskan att förbereda sig väl. 
Det kunde fordras många brev och telefonsamtal innan ”offret” slutligen satt 
inför kameran något andäktigt kanske och ibland faktiskt med lätt rampfeber.

Arbetet kom att dra ut på tiden. Museets personal, som måste medverka, var 
pressad av annat arbete. Så kom strejken 1971 och efter den stod andra ange
lägna uppgifter i första rummet. Rådet kunde emellertid den 19 juli 1972 rap
portera att verksamheten koncentrerats på intervjuer och att 14 sådana genom
förts.

Det andra området, för vilka medlen beviljats och som gällde arbete på att 
uppsöka och tillvarata tekniska dokument, hade synts mindre angeläget i och 
med att Tekniska Museet på denna punkt fått bättre personella resurser i form 
av en arkivarietjänst, som blev besatt av fil. lic. Inga-Britta Sandqvist. Rådet 
hade emellertid bl. a. genom ledamöternas personliga kontakter tillskrivit ett 
antal utvalda industriföretag för att förhöra sig om deras arkiv och helst få en 
kontaktman i ärendet. Detta ledde till att Tekniska Museet fick mottaga en del 67
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Forskning och 
utbildning

arkivmaterial och i andra fall till att företagen själva tog itu med sina arkivpro
blem med anläggande av teknikhistoriska aspekter.

Under år 1971 fördes diskussioner om en framstöt hos de tekniska högskolornas 
utbildningsråd och till Universitetskanslersämbetet om teknikhistoria i under
visningen vid de tekniska högskolorna. Diskussionen, som fördes både inom rå
det och Tekniska Museet och IVA:s ledning, ledde till ett möte på IVA den 8 
februari 1972 med rektorer eller andra företrädare för landets fem institutioner 
för högre teknisk utbildning. På programmet stod bl. a. den teknikhistoriska 
forskningen, professurer i ämnet samt önskemålet att lärare i tillämpade ämnen 
i sin undervisning gjorde tillbakablickar.

Såsom man kunde vänta sig hade alla deltagare en positiv grundinställning, 
men man var pessimistisk när det gällde att få professurer i ämnet; konkurren
sen med andra kanske mer direkt ”matnyttiga” ämnen var hård. Tyvärr skapar 
bristen på befattningar inom området mindre möjligheter att få fram forskare 
och så länge vi inte har kvalificerade forskare är det svårare att göra anspråk 
på professurer. Detta är en för ämnet besvärande ond cirkel. Slutligen framhölls 
i diskussionen att kurser i teknikhistoria förekommer men att det inte alltid är 
lätt att finna lämpliga lärare.

I anslutning till denna förberedande diskussion tillställde rådet de tekniska 
läroanstalterna en skrivelse med hemställan att dessa skulle verka för att lärarna 
i tillämpade ämnen skulle erinras om önskvärdheten av att, som säkert på åt
skilliga håll sker, deras ämnes historia blir beaktad. Resultatet av denna skri
velse är svårt att bedöma. Emellertid kom från ett antal lärare redovisning av 
vad som i deras ämne förekom av teknikhistoria.

Förhandlingarna fick också en annan följd. IVA blev genom rådet uppmärk
sammad på den svaga ställning teknikhistorisk forskning och utbildning hade i 
vårt land och akademien riktade den 26 oktober 1973 en skrivelse till Kungl. 
Maj:t, vari varmt tillstyrktes ”att resurser för en undersöknings- och forsknings- 
avdelning ställs till Tekniska Museets förfogande och att frågan om teknisk 
forskning och undervisning inom universitets- och högskoleväsendet utredes”. 
Skrivelsen torde haft till direkt syfte att stötta museets petitaskrivelse för bud
getåret 1974/75. Den ledde emellertid inte till någon avgörande förbättring av 
situationen.

En annan utbildningsfråga, vari dock rådet spelade en underordnad roll, var 
ansträngningarna att bland universitetens institutioner för historia främja ett 
ökat itresse för teknikens historia inte i första hand som självständig disciplin 
utan som ett led i forskningens strävan till bättre förståelse för den allmänna 
historiska utvecklingen. Äldre historisk forskning hade dominerats av politiska 
och militära aspekter, successivt har ekonomiska synpunkter förts in i historiens 
väv, men alltjämt gäller, åtminstone som en tekniker ser det, att teknikens be
tydelse för historien både i fred och i krig inte tillbörligt beaktats. Tekniska 
Museet inbjöd därför företrädare för den historiska universitetsforskningen och 
diskuterade dessa frågor.68
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Ytterligare en fråga som rådet visat intresse för var förteckningar över teknik
historisk litteratur och vid ett sammanträde den 6 juni 1972 presenterade Sig
vard Strandh en av honom gjord förteckning i huvudsak byggande på en biblio
grafi av professor Eugene Ferguson. Rådet skulle, som senare skall ses, bli i till
fälle att på ett mera kraftfullt sätt återkomma till bibliografiska frågor.

Som tidigare nämnts hade intervjuverksamheten drivits med stöd av ett anslag 
från Salénstiftelsen. Rådet fann det viktigt att denna verksamhet fortsattes och 
den 13 juni 1973 begärdes mot bakgrund av de, som man bedömde, goda er
farenheterna ett nytt anslag på 50 000 kronor. Avsikten var nu att arbetet i hu
vudsak skulle läggas på en särskild person. Det skulle vara hans uppgift att 
vända sig till de personer som rådet bedömt angelägna att intervjua.

Det blev skrivaren av dessa rader, som fick detta uppdrag. Må det här vara 
tillåtet att uttala att det kom att bli en fascinerande men kanske inte alltid så 
lätt uppgift, som många gånger fordrade en kombination av viss envishet med 
ett grannlaga och till intervjuoffren och deras livsgärning anpassat beteende. 
Det är också här på sin plats att säga att beteckningen intervju kanske inte är 
helt riktig. Det har ju nästan genomgående gällt personer som väl förmått be
rätta om vad som rimligtvis måste ligga dem varmt om hjärtat, deras egen och 
deras chefers och medarbetares insatser inom den tekniska och industriella ut
vecklingen. Det har därför egentligen inte varit fråga om intervjuer utan sna
rare om föredrag kanske med några enstaka frågor inskjutna.

Proceduren har varit följande. De av rådet utvalda, nu sammanlagt ett 70-tal 
personer, har tillskrivits och givits en kort presentation av syftet. Därefter har, 
kanske ibland efter påstötningar, saken diskuterats en eller flera gånger telefon
ledes eller vid sammanträffanden. Så följer möte i Tekniska Museets lilla studio 
på takvåningen, där inspelningen, såsom tidigare nämnts, först skett någon 
minut på videoband och därefter med endast ljudband. Den intervjuade har 
också ombetts överlämna skrivet material och även sådant tryckt material som 
publicerats på ställen som en framtida forskare inte rimligen kan väntas få tag i. 
Bandet har därefter lämnats till museet som ombesörjt utskrift, vilken tillställts 
den intervjuade för rättelser. Materialet har slutligen försetts med sökord, som 
ordnats i kortsystem, i avsikt att underlätta för den framtida forskaren att stu
dera ett visst tekniskt område.

Som man kunnat vänta ger intervjuer ett skiftande resultat. Volymmässigt 
varierar det från 50 utskrivna sidor till korta intalningar på ett fåtal sidor. 
Viktigare än sidantalet är givetvis innehållets ”nyhetsvärde”, dvs. i vad mån ma
terialet är nytt på så sätt att det inte finns tillgängligt i lätt spårade dokument 
(årsberättelser, tidskriftsartiklar etc.). Det ligger i sakens natur att man även i 
detta avseende stöter på olika läggning hos de intervjuade. Personer som haft 
höga positioner som chefer för storföretag eller verk kan ha viktiga upplys
ningar men har å andra sidan vant sig vid att vara försiktiga med vad de säger 
och tiger hellre i kontroversiella ting; detta slår ofta igenom vid en intervju. 
Andra personer som haft mindre ansvarsfull position är mera villiga att tala

Intervju verk
samheten får 
större resurser
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fritt. Vidare gäller, icke överraskande, att yngre personer ofta har en friskare 
minnesbild av vad som hänt.

Flera av de tillfrågade har skrivit kortare eller längre sammanfattning av 
sina minnen, vilken överlämnats till intervjuaren och bandinspelningen har då 
begränsats till kommentarer och tillägg. Detta hade bedömts vara fördelaktigt. 
Man torde kunna räkna med att på så sätt lämnade redogörelser blir bättre än 
det som intalats. Många människor har ej förmågan att muntligt framföra ett 
omfattande material, även om stolpar finns.

Särskilt tillfredsställande har varit att åtskilliga av de tillfrågade blivit så 
intresserade för saken att de på allvar satt sig ner och studerat tillgängligt ma
terial. Gamla, i vissa fall mycket omfattande dagböcker har kommit fram och 
utdrag har gjorts ur dem, minnesanteckningar gjorda för familjen eller för vän
ner har bearbetats eller överlämnats som bilaga till intervjun. I några fall hade 
vederbörande gjort besök på tidigare arbetsplats för att i arkiv finna stöd för 
vad som skall redovisas. I vissa fall har sagts att man önskade i tryck publicera 
delar av hopsamlat material, vilket intervjuaren uppmuntrat till. Det torde så
lunda inte vara förmätet att påstå att en icke ringa efterskörd av teknikhisto
riska fakta är att vänta som en följd av intervjuverksamheten.

Under rådets verksamhet 1969—75 har ett femtiotal personer intervjuats och 
de återfinns nedan i stort sett ordnade efter tiden för intervjuen. Det till höger 
angivna området täcker i många fall inte allt som behandlats. I ett par fall har 
intervju ej kommit till stånd utan endast anteckningar och annat material mot
tagits.

Civ. ing. Boris Hagelin f 92 Kryptografmaskinen
Tekn. dr Fredrik Schiitz f 00 Episoder vid Stockholms tunnelbane- 

bygge
Civ. ing. Bo Ekelund f 94 Entreprenadsystemets utveckling 

i Sverige
Dir. Börje Hjortzberg-Nordlund f 98 Upptäckten av Nimba-malmen
Dir. Helmer Hedström f 99 Elektrisk malmletning
Bergsing. Gustaf Tanner f 91 Kopparverket i Rönnskär
Tekn. dr Håkan Sterky f 00 Glimtar från telefonens utveckling
Byggmästare Anders Diös f 91 Byggnadshistoriska minnen
Generaldir. Erik Upmark f 04 Järnvägar
Tekn. dr Karl Cederquist f 94 Träkemi
Dir. Per Egon Gummeson f 93 Verksamhet vid Höganäsbolaget
Prof. Waloddi Weibull f 87 Maskinelement, hållfasthet
Prof. Bo Kalling f 92 Stålframställning
Prof. Karl Myrbäck f 00 Mikrobiologi
Civ. ing. Robert Bjuke f 89 Vattenreglering i Kina
Prof. Torsten Åström f 05 Väg- och vattenbyggnad, kommunika

tionsteknik
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Dir. Bengt Thorbjörnson f 91
Dir. Per Ågren f 98
Prof. Folke Odqvist f 99
Prof. Gustav Boestad f 99
övering. K. E. Nyländer f 80
Dr David Malmqvist f 04
Dir. Gösta Osvald f 95
Civ. ing. Gunnar Ljungström f 05
Dir. Henning Throne-Holst f 95

övering. Kurt Fr. Trägårdh f 98
Tekn. dir. Tore Nilsson f 06
Civ. ing. Karl I. Karlsson f 83

Gen. dir. Nils Söderberg f 97
Dir. Alex Södergren f 93
Dir. Erik Garberg f 92
Prof. Hilding Brosenius f 05
Civ. ing. Rolf Steenhoff f 98
Dir. Axel Leijonhufvud f 98
Disp. Otto Heijne f 93
Disp. Gustav Carlsson f 93
Prof. Carl Hugo Johansson f 98
Fil. dr Gunnar Wode f 00
Dir. Bjarne Colbjörnsen f 95
Dir. Carl Jacobsson f 97
Disp. Carl Sebardt f 04
Disp. Håkan Abenius f 02
Tekn. dr Uno Lamm f 04
Civ. ing. Victor Jansa f 97
övering. John Nordin f 87
Civ. ing. Stellan Dahlstedt f 10
Dr Ernst Alexanderson, USA f 78
Civ. ing. Birger Kock f 94

Civ. ing. Baltzar von Plåten f 98
övering. Thomas övergaard f 97
övering. David Karp f 04

Spritframställning
Svensk oorganisk kemisk industri
Nomylagret m. m.
Maskinteknik
Valet av elperiodtal
Malmletning
Gummiindustri
Bilkonstruktion
Distributionsteknik m. m.
(ej fullbordat)
Högspänningsledn., korrision 
Vattenkraftverk
(översänt material om turbinbygge 
i Sovjetunionen)
Flygteknik 
Vattenförsörjning 
Vägbygge 
Brobyggnad m. m.
Varia
Skogsbruk
(översänt material om pappersteknik)
Gödselmedelsindustri
Sprängteknik
Matfett
Oorganisk kemisk industri 
Exploatering av uppfinningar 
Bergsvetenskap 
Stora Kopparberg 
Högspänd kraftöverföring 
Vattenrening
Ångturbintillverkning m. m.
Ljudfilm m. m.
Elteknik
Uppfinnarerfarenheter, utrikes-
verksamhet
Kylanläggningar
Radioteknik
Wasabröd

Rådet önskade fortsätta intervjuarbetet och en ny skrivelse ingavs till Salén
stiftelsen den 2 juli 1975 vari begärdes 50 000 kronor för att arbeta vidare. 
Denna ansökan har dock ej ännu föranlett något beslut från Stiftelsens sida, 
kanske beroende på att Stiftelsen på ett annat av rådets intresseområden be
viljat ett generöst anslag. 71
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Redan i december 1973 hade rådet för Stiftelsen presenterat ett program som 
i pengar sammanlagt slutade på över en halv miljon kronor. Två huvudpunkter 
i programmet var upprättande av en förteckning över teknikhistoriska sam
lingar, en tidigare av rådet diskuterad uppgift av mycket stor omfattning, och 
en bibliografi över monografier över svenska industriföretag. Vidare upptog 
ansökan utarbetande av en avhandling om Helge Palmcrantz samt redigering 
och tryckning av professor Gösta Bodmans manuskript om Gripsholms Kemisk
tekniska fabriker. Efter vissa förhandlingar meddelade Stiftelsen den 10 sep
tember 1974 att medel beviljats huvudsakligen för arbete under en treårsperiod 
på en bibliografi över industrimonografier.

Den nya uppgiften var krävande och ställde stora anspråk på den som skulle 
ha ansvaret för arbetet. Rådet fäste förhoppningar på att Tekniska Museets 
förste arkviarie fil. lic. Inga-Britta Sandqvist skulle kunna åtminstone på deltid 
frigöras för uppgiften och en hemställan i denna sak behandlades välvilligt av 
museets styrelse. Arbetet kunde sålunda igångsättas.

Att göra en bibliografi över publikationer om svenska industriföretag är en 
stor och svår uppgift, svår både när det gäller att finna materialet och att ut
forma de gränser inom vilka bibliografien skall begränsas. Att böcker om före
tagen skall tas upp är självklart. Men problemen blir större när man ger sig in 
på tidskrifter och artiklar i tidningar. Att hitta och hitta rätt och att vara kon
sekvent vid botaniserandet i denna enorma flora är ett mödosamt och krävande 
arbete. En värdefull hjälp i arbetet har varit Kungl. Bibliotekets välvilliga in
tresse för saken; bl. a. ställdes där ett forskarrum till förfogande.

Här skall inte närmare redogöras för de disfkussioner som förts om upplägg
ningen av bibliografien. När detta skrivs har ca 4 500 titlar insamlats och ma
nus för tryckning beräknas föreligga i början av år 1977. Bibliografien kommer 
alltså inom en snar framtid att presentera sig själv.

Inledningsvis framhölls vilken stimulerande verkan för det teknikhistoriska 
intresset som diskussionerna inom rådet haft för dess medlemmar. Till detta bör 
fogas att samvaron ofta ägt rum i intresseväckande miljöer, många gånger i 
Tekniska Museet där specialutställningar eller filmer visats eller på IVA där dyr
griparna från naturvetenskapen och tekniken i äldre tid i Sjögrensbiblioteket 
visats. På Riksarkivet har riksarkivarien Åke Kromnov tagit emot och arkiva- 
rien Kari Tarkiainen visat delar av de väldiga i klippan invid Västerbron in
sprängda arkivrum, där bl. a. IVA:s arkiv fram till slutet av 1950-talet för
varas, allt tillgängligt för intresserade. Och när dessa rader fästs på papperet 
föreligger en kallelse till möte på Riksantikvarieämbetet där rådets samman
träde föregås av en presentation av ämbetet av riksantikvarien Roland Pålsson 
och en redovisning för ämbetets syn på vården av industriminnen lämnas av 
avdelningsdirektören Åke Nisbeth.

Slutligen presenteras här rådets sammansättning för treårsperioden 1975—77. 
Den som har frågor eller förslag när det gäller teknikhistoria och dess främ
jande bör inte tveka att vända sig till någon av dessa ledamöter.72
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Civilingenjör Georg Schackne (ordf.)
Professor Carl-Georg Aurell 
Professor Gustav Boestad 
Direktör Ivar Bohm 
Civilingenjör Harry Brynielsson 
Arkitekt SAR Erik Dahlberg 
Professor Stig Ekelöf 
Direktör Åke Karsberg 
Professor Gudmar Kihlstedt 
Överingenjör Gösta Lagermalm 
Direktör Gregory Ljungberg 
Professor Folke Odqvist 
Fil. dr Sven Rydberg 
Direktör Carl Sebardt 
Professor Ulf Hj. Sundberg 
Direktör Håkan Swedenborg 
Direktör Sven Walldén 
Professor Torsten Åström
1 :e intendent Bengt V. Nilsson, Tekniska Museet (sekr.)

Vid sammanträden med rådet deltar museidirektören Sigvard Strandh och 
förste arkivarien Inga-Britta Sandqvist.
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