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Vid Tekniska Museets 50-årsjubileum 1974 överlämnade museets stiftarorga- 
nisationer en förnämlig gåva i form av en fond om drygt 800 000 kronor med 
avsikten att möjliggöra för museet att anordna vetenskapliga symposier i in
dustri- och teknikhistoria. Fonden förvaltas av museistiftelsens styrelse som har 
tillsatt ett symposieutskott med uppgiften att organisera och genomföra sym
posierna i enlighet med de föreskrifter som donatorerna meddelat i särskilda 
stadgar för fonden. Till medlemmar i symposieutskottet har utsetts:
Docent Nils-Eric Svensson, ordförande 
Professor Stig Ekelöf, Göteborg 
Professor Sven Eketorp, Stockholm 
Professor Sten Lindroth, Uppsala
överbibliotekarien, fil. dr Wilhelm Odelberg, Stockholm 
med museidirektören som ständig sekreterare.

Inom både museistyrelsen och senare symposieutskottet har uppläggningen 
och inriktningen av symposierna varit föremål för ingående diskussioner. Efter 
museistyrelsens direktiv har symposieutskottet fattat vissa principiella beslut, 
som huvudsakligen går ut på att:
1. Symposierna skall anordnas vartannat år.
2. Varje symposium skall ha ett särskilt tema.
3. De avhandlingar som presenteras vid symposierna kommer att publiceras. 

Det första symposiet kommer att äga rum i Stockholm den 22—25 augusti
1977 på temat ’Technology and its Impact on Societyh Ämnesområdet spänner 
över hela tidsskalan från antiken till dagens situation. Programmet för sym
posiet omfattar tre och en halv dag, med registrering och lära-känna-varann 
arrangemang under den första dagens eftermiddag och kväll. Deltagarantalet 
har begränsats till ca 50 och omfattar endast inbjudna föreläsare. Härutöver har 
förutsetts ett ännu inte specificerat antal observatörer.

Till kommissarie för det första symposiet har utskottet utsett docenten Per 
Sörbom, Uppsala.

Symposieutskottets intentioner är att man på grundval av de erfarenheter som 
man kan tänkas vinna av det första symposiet eventuellt kan komma att vidga 
ramarna för kommande arrangemang. Avgörande för beslut i den riktningen 
blir självfallet de reaktioner som kan komma att visas av det internationella 
vetenskapssamhället inom berörda ämnesområden.

Under sommaren 1976 utsändes det första cirkuläret om symposiet med föl
jande lydelse:
TECHNOLOGY AND ITS IMPACT ON SOCIETY 
A symposium August 22—25, 1977.

The Tekniska Museet, Stockholm, Sweden, will conduct a series of biannual 
international symposia on the history of technology, each symposium to be 
devoted to at special theme. The first symposium in the series, on ’Technology 
and its impact on society’, is planned for August 22—25, 1977. It will deal with 
the history of technology from earliest times to the present day, particularly 
the interrelations between technology and society.
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The three-day-symposium will be divided into a number of non-over-lapping 
working sessions, covering different parts on the main theme. At the closing 
session the subject 'Technology — Industry — Society’ will be discussed from 
a historical point of view.

Attendance at the working sessions will be by invitation only. The symposium 
papers will be published.

For further information, write to Symposium Secretary 
S. Strandh, Director 
Tekniska Museet 
S-115 27 STOCKHOLM Sweden

Museets stiftarorganisationer har meddelat följande stadgar för Tekniska 
Museets Jubileumsfond 1974:

§ 1 ^
Fonden förvaltas av styrelsen för Stiftelsen Tekniska Museet.

§ 2
Fondens tillgångar skall placeras räntebärande i bankräkning eller värdehand
lingar.

§.3
Fondens räkenskaper skall föras helt skilda från Tekniska Museets räkenskaper 
i övrigt.

§ 4
Förvaltningen av fonden skall revideras av revisorer utsedda av styrelsen för 
Stiftelsen Tekniska Museet.

§ 5
Fondens årliga avkastning skall användas för att bereda Tekniska Museet möj
lighet att årligen anordna ett symposium i teknik- och industrihistoria samt i 
förekommande fall för belöning och publicering av vid sådant symposium fram
lagda avhandlingar.

§ 6
Om överskjutande medel skulle uppkomma sedan kostnaderna för årets sym
posium är täckta skall de överskjutande medlen läggas till kommande års dis
ponibla medel eller användas för annat ändamål i fondens syfte.

§ 7
Styrelsen skall varje år utse en jury av minst tre personer som har att granska 
och bedöma inkomna avhandlingar.

§ 8
Styrelsen skall utse ett utskott om fem personer, valda inom eller utom styrel
sen, med uppgiften att planera och genomföra symposierna.

Som ovan nämnts kommer de avhandlingar som presenteras vid symposierna 
att publiceras. I vilken form detta kommer att ske har Symposieutskottet ännu 
inte tagit ställning till. Man överväger f. n. en särskild publikationsserie för 
detta ändamål, vilket inte utesluter att sådana avhandlingar som kan ha allmänt 
intresse kan komma att införas i Dsedalus.80


