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Arbete- och vardagslivshistoria 

Kari Amundsen
Velferd i industrien - hvordan og hvorfor. 
AS Strömmen Vaerksted.

Lars K Christensen
Tekstilarbejderne og rationaliseringen i 
mellemkrigstiden.

Eva Dahlström
Genusarbetsdelning i Norden.

Kursdeltagarnas uppsatser 1996/97

Industri- och teknikhistoria 

Jörgen Burchardt
Faktorer bag industriudvikling. En analy- 
se af den danske towasrksindustri 
1890-1996.

Mats Fagerberg
Interurban industrilokalisering under 
1800-talet: tidigare forskning och exemp
let Eskilstuna.

Geir Martin Pilskog
Estetikk vs teknikk? Profesjonsgrenser
mellom arkitektar og ingeniorar.

Mette Slyngborg
Typografi och testetik. Med sterligt hen- 
blik på F Hendriksens initiativet.

Tiina Valpola
Kriskommuner med industriarv.
Små industriorter i det postindustriella 
samhället. Karkkilas och Norbergs kamp 
för tillvaron.

Henrik Wager
Anordning av avlopps- och vattensystem i 
ett industrisamhälle i Kymmene län vid 
sekelskiftet. Om avlopps- och vattensyste
mens betydelse för den byggda miljön 
och skäl till detta. Som exempel samhället 
kring Kymmene bolaget mellan åren 
1872-1904.

Eva Åhman

Sexton sjömalmsbruk i Småland 
Gjutjärn — en möjlighet att överleva un
der 1800-talet?

Industrins bebyggelsehistoria och

INDUSTRIMINNESVÅRD 

Dag K Andre assen
Industribyens vekst og fall og endringer i 
bylandskapet. Utviklingen ved Strömmen 
i Norrköping og Nydalen i Oslo

Björn Björck
Kulturhistoriska värden och värderingar. 
Produktionsutrustningar i Uppsala län.
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Britt-Marie Börjesgård 
Eterniten - dess uppgång och fall.

Petra Eriksson
Industri - turistattraktion och kulturhisto
risk miljö.

Gunleiv Hadland
”La kraftverkene leve!” Kraftstasjonsmu- 
seer på einsidige industristader.

Mia Hipeli
Sunila sulfatcellulosafabriks bostadsområ
de av arkitekt Alvar Aalto.

Timo Kantonen
Planning activities arising from industrial 
history of Soulahti / Industriminnesvård i 
staden Suolahti.

Klas Lundkvist
Armerad betong. En kunskapsöversikt. 

Tuula Pöyhiä
Synpunkter på sågtakskonstruktioner. 
Sågtaket till Vasa Bomulls väveri samt 
några nordiska jämförelser.

Ivar E Stav
Arkitekt Arne Pedersen. Hans industri- 
bygninger for treforedlingsbedriften A/S 
Borregaard i Sarpsborg 1923-51. Med 
saerlig vekt på barketrommelanlegget.

Per Stymne
Linbanan Forsby-Köping. En transport
led för kalksten 1941-1997.

Mille Törnblom
Kunskapsbehov för dokumentation och 
säkrande av teknik- och industrihistoriska 
objekt.

Arbete- och vardagslivshistoria 

Tuulikki Kiilo
Knippsmedjan och knippsmedens arbete 
vid Strömfors bruk. Ett försök att åter
skapa en arbetsmiljö med hjälp av inter
vjuer.

Kaisu Kortelainen
Studiet av industriminne genom muntligt 
källmaterial. Penttilä sågverkarbetarnes 
intervjuer som exempel.

Jeppe Tonsberg
Det industrielle bornearbejdes afvikling i 
Norden ca 1870-1920.



Medverkande författare

Krister Aronsson

Projektanställd intendent, Tekniska museet.

Birgitta Burell

Forskningsassistent, Arbetets museum.

Johan Curman

Agronom, Edsby Gård, Upplands Väsby.

Eva Dahlström

Doktorand i industriminnesforskning, Avdelningen för teknik- och 
vetenskapshistoria, KTH.

Katarina Ek-Nilsson

Doktorand, Institutionen för socialantropologi, Etnologiska avdelningen, 
Uppsala universitet.

Gert Ekström 
Intendent, Tekniska museet.

Maths Isacson

Professor, Ekonomisk historiska institutionen, Uppsala universitet.

Anna Karlqvist

Studerande, Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH.

Sven Erik Lundberg
F d avdelningschef, Avdelningen för kundutrustningar och teknisk försäljning, 
dåvarande De förenade kolsyrefabrikernas AB, Liljeholmen, Stockholm.
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Carl-Göran Nilson

Professor emeritus, maskinkonstruktionslära.

Kjell Lööw

Projektledare, Eskilstuna museer.

Marie Nisser
Professor, industriminnesforskning, Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria, 
KTH.

Sten Nordberg
Direktör, Nordberg Mentor AB, Simrishamn.

Lars Paulsson 
Intendent, Tekniska museet.

Nina Wormbs
Tekn lic, Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH.



Stiftelsen Tekniska museet
Årsredovisning 1995/96

1. Verksamhetsberättelse
Stiftelsen Tekniska museet får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1995-07-01 — 
1996-12-31. Redovisningen inkluderar resultatenheten Telemuseum vilken redovisas i 
not till resultaträkningen.

Allmänt
Tekniska museet är en enskild stiftelse som bildades i december 1923 av Sveriges Indu
striförbund, Ingenjörsvetenskapsakademien, Svenska Teknologföreningen (Sv Civilin
genjörsförbund) och Svenska Uppfmnareföreningen. Verksamheten inleddes i januari 
1924. Tekniska museets drift bekostas dels genom statliga bidrag (som täcker ca 
75—80% av museets årliga driftsbudget) och dels genom en av näringslivet upprättad 
fond (Stora Fonden) samt genom bidrag från näringsliv och enskilda. Förhållandet till 
staten regleras av ett avtal mellan museets stiftare och staten skrivet för perioden 1989— 
1998.

Bland Sveriges museer är Tekniska museet ett centralmuseum för teknik- och indu
strihistoria vilket skall innebära att museet tar ansvar för stöd till landets övriga museer 
vad gäller utlån av föremål, samverkan i dokumentationsprojekt, utlån av utställningar 
m m.

Genom ett avtal med Telia (fd Televerket) ligger Telemuseum som en självständig re
sultatenhet inom Tekniska museets organisation.

Uppdrag och verksamhetsmål
Enligt stadgarna är museets uppgift att belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och
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dess grundvetenskaper samt inom industrin. Inom detta ämnesområde skall museet såväl 
bedriva och främja vetenskaplig forskning och dokumentation samt utöva undervis
nings- och upplysningsverksamhet.

Centralmuseerna har i regleringsbrevet för budgetåret 1995/96 av regeringen givits 
vissa gemensamma verksamhetsmål:

”Arbetet med att upprätta och genomföra åtgärdsprogram för samlingarnas uppord- 
nande och bearbetning skall påskyndas. Därvid skall museerna i sin verksamhet ta aktiv 
del i den räddningsaktion för museernas föremålssamlingar som regeringen initierat. 
Detta skall avspeglas även i museernas utåtriktade verksamhet och publikationer.

Museerna skall skapa ett mer aktivt publikdeltagande och därvid rikta sina insatser 
mot skilda målgrupper och tydliggöra kopplingar till nutida förhållanden.”

Verksamhetsmål Läge 31 dec -96 Sida

Ta aktiv del i den räddningsaktion 
för museernas föremålssamlingar 
som regeringen initierat

Påbörjat genom tre SESAM-projekt 213

Konservera maskinhallens 175 
större föremål

Genomfört 213

Konservera 40 % av Järn- och 
Stålutställningens 600 föremål

Genomfört 213

Inventera ett magasin med 
ca 8 000 föremål

Påbörjat 213

Förnyelse av Maskinhallen, 
öppnas våren -96

Invigd våren -96 220

Totalombyggnad av Gruvan Invigd hösten -96 221
Ombyggnad av Modellkammaren Ej påbörjat 223
Projektering för förnyelse av Projektering påbörjad
Elkraftsutställningen/Eloteket och beräknas avslutad -97 222
Projektering av utställningen
Järn & Stål

Arbetet påbörjat, avslutas maj -97 221

2 egenproducerade utställningar Framtagit 9 tillf utställningar 222
2 externt producerade tillfälliga 
utställningar

8 externt producerade har visats 223

Okat antal visningar 10% Antalet ökat mer än 10 % 224
Okat antal program Någon aktivitet varje helg under

vår- och hösterminerna 225 ff
Permanenta lärarutbildningar Kurs på Teknorama ingår i

lärarutbildningen 227

Vidare fastslog regleringsbrevet att för anslaget följande villkor gäller:


