
Tekniska Samfundets önskemål beträffande fondens förvaltning 

Fondens medel ska användas inom följande ramar: 

Syfte: Tekniska Samfundets fond stödjer ett långsiktigt arbete med att främja intresset för 

ingenjörsvetenskap, tvärvetenskaplig teknisk utveckling samt gagna teknikens ändamålsenliga 

användning utifrån ett hållbart samhällsperspektiv.  

Tekniska Samfundets fond vill bidra till att stimulera barn och ungas intresse för teknik och dess 

tillämpningar gärna i samverkan mellan näringslivet, akademien och grundskolan. Samt 

uppmärksamma Chalmers studenter som gjort något anmärkningsvärt för högskolan, studentkåren 

och/eller sina medstudenter. 

Målgrupp: I första hand elever i grundskolan och/eller dess lärare som driver utveckling av 

teknikämnet samt studenter på Chalmers. 

Exempel på två stipendier/pris som fonden stöttar och prioriterar är Årets teknolog och 

Tekniktävlingen, se Bilaga 1 & 2. 

I det fall Årets Teknolog och/eller Tekniktävlingen inte skulle finnas kvar så skall samma mängd 

pengar årligen gå till liknande ändamål. Detta skall fortgå så länge det finns tillgängliga medel.  

Målsättningen är att avkastningen till 90% ska delas ut i stipendier, och 10% återinvesteras i fonden. 

 

Om avkastningen inte räcker för att täcka stipendierna, så får kapitalet användas för att täcka 

prispengarna.  

De år avkastningen överstiger specificerade belopp så kan en större summa delas ut till stipendierna, 

eller användas till andra ändamål som gynnar fondens syfte. 

  



Bilaga 1 Gåvomedel till Tekniktävlingen för elever i grundskolan 

Syfte/Mål 

Tekniktävlingen bidrar till att öka och stimulera barn och ungas intresse för teknik och dess 

tillämpningar genom att anordna aktiviteter i samverkan med näringslivet, akademien och 

grundskolan.  

Krav 

Medlen ska användas till Tekniktävlingen, så länge den uppfyller syftet/målet att utveckla 

grundskoleelevers intresse för teknik. Om Tekniktävlingen byter namn, men fortgår i liknande form 

så är den fortfarande en prioriterad gåvomedelsmottagare. 

Prispengarna ska i första hand komma klasser, skolor eller lärare som undervisar inom teknikämnen 

till godo, och bara i undantagsfall tillfalla enskilda elever.  

Utdelning 

Priset delas ut årligen. Mottagarna av priset ska utses av en jury med jurymedlemmar tillsatta utifrån 

relevanta kompetensområden. 

Summa 

Tävlingspriset/stipendiet på 25 000 kr delas ut årligen, föredragsvis som 5 x 5000 kr för att pengarna 

ska komma fler stipendiater till godo.  

Var 5:e år ska prispengen indexjusteras enligt KPI (Konsumentprisindex) till en jämn summa. 

  



Bilaga 2 Gåvomedel till Årets teknolog 

Syfte 

Att uppmärksamma en teknolog på Chalmers som gjort något anmärkningsvärt för högskolan, 

studentkåren och/eller sina medstudenter.  

Kriterier  

• Teknologen skall ha varit student på Chalmers under det året priset gäller för 

• Teknologen skall ha engagerat sig ideellt utanför studierna (åtminstone delvis) på eget initiativ 

och genomfört något som tillfört Chalmers, Chalmers Studentkår eller Chalmers studenter på 

något positivt eller utvecklande sätt 

• Det är önskvärt att teknologen har varit nyskapande eller förbättrat något redan befintligt inom 

något område som gagnat Chalmers studenter. 

• Det är önskvärt att teknologen genom personligt engagemang genomfört aktiviteter som ökat 

intresset för grundutbildningen eller föreningslivet antingen på sektionen eller på kåren centralt. 

Exempel på saker som faller under kriterierna: 

• Bidragit till en ökad rekrytering till Chalmers. 

• Arrangerat något evenemang som uppmärksammats medialt i positiv bemärkelse för Chalmers. 

• Arrangerat något evenemang eller liknande som engagerat Chalmers studenter. 

• Drivit och utvecklat något projekt som skapat mervärde för Chalmers studenter. 

• Ökat engagemanget bland studenterna på sektionen eller sektionerna. 

• Drivit igenom förslag som gynnat sektionens medlemmar. 

• Visat stort engagemang och vilja inom sin förenings eller kommittés arbete. 

• Drivit ett projekt för att integrera Chalmersstudenter med nyanlända och introducera de 

nyanlända till vad det innebär att läsa på Chalmers. 

Utdelning 

Mottagare av priset Årets teknolog skall utses av en jury med jurymedlemmar tillsatta från Chalmers 

kårledning och Chalmers högskola. Juryn ska i den mån det går göra valet av Årets teknolog utan att 

känna till teknologerna vid namn när de läser de insända motiveringarna (detta i försök att göra en 

opartisk bedömning). 

Om två likvärdiga mottagare finns kan priset komma att delas av två vinnare som då får dela på 

prispengen. 

Priset ska delas ut under våren nästkommande år, med fördel under ceremonin för mösspåtagningen 

som vanligen sker runt valborgsmässoafton, men kan också delas ut vid annat (högtidligt) tillfälle 

under våren. 

Summa 

10 000 SEK går oavkortat från fonden till teknologen. 
Var 5:e år ska prispengen indexjusteras enligt KPI (Konsumentprisindex) till en jämn summa. 

  



Bilaga 3 Om Tekniska Samfundet i Göteborg 

Historisk tillbakablick 

Tekniska Samfundet bildades 1882, ett år då en intensiv verksamhet rådde i staden Göteborg. Staden 

expanderade på nya marker utanför vallgraven och stadens gränser kunde, tycktes det, utvidgas hur 

långt som helst. Och hur hade detta kunnat ske, vilka förändringar hade skett för att överge stadens 

militära roll? 

Jo, då Göteborg förlorade sin betydelse som garnisonsstad, diskuterades i beslutande kretsar i vår 

huvudstad livligt vad man skulle göra med staden Göteborg. Ett antal röster höjdes för stadens 

förstörelse, men naturligtvis fanns det ett stort motstånd hos stadens köpmän och handelshus. Man 

beslutade dock att riva murarna och på så sätt frilade man en hel del nya ytor för bebyggelse. 

Stadens betydande män flyttade ut på de stora skjutfält som fanns upprättade runt staden, och så 

började expansionen. 

Göteborg hade ingen egentlig industri inom vallgraven. Den fanns där det fanns naturliga 

förutsättningar för industri. I nordost, Lödöses förflyttning till Nya Lödöse (Nylöse) eller Gamlestaden 

som vi säger nu. Här grundades tidigt textila industrier. I sydost, vid Mölndalsåns fall grundades 

också tidigt industrier och i väster, vid resterna av gamla Älvsborgs fästning hade bryggeri och 

sockerbruk anlagts. Utanför vallgraven fanns längs älvens södra strand en mängd småvarv som 

byggde och gav underhåll åt de fartyg som ägdes av stadens skeppsredare.  Men i själva staden fanns 

ingen egentlig industriell verksamhet, om man undantar det lilla gjuteri och smedja som så 

småningom skulle bli ett av Göteborgs stora skeppsvarv. 

 

 

Grupporträtt med arbetare vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad, de håller redskap och verkstadsprodukter i 
händerna, så som propeller, kugghjul, och passare. 1870-talet. Bilden är hämtad från Göteborgs stadsmuseum 



 

Tekniska Samfundets bildande  

Så började stadens nya stadsdelar att byggas. Den 12 oktober 

1882, kallade lekt or Richard Ekstrand på uppdrag av litteratören 

Mauritz Rubensson och arkitekt Hans Hedlund till ett möte för att 

diskutera möjligheten att bilda en förening eller ett samfund med 

ändamålet att väcka, underhålla och utveckla intresset för 

byggnadskonstens olika grenar. De kallade var maskiningenjör F W 

H Pegelow (sedermera Generaldirektör för SJ), arkitekt (sedermera 

rektor) Victor Adler, Arkitekt C Fahlström, byggmästaren F O 

Peterson och ingenjör Knut Ljungman. 

 

Man kom under diskussionens gång överens om att det vore önskvärt med en sådan förening och på 

ett konstituerande möte den 3 november samma år beslutades att bilda föreningen under namnet 

”Tekniska Samfundet”. Man beslutade samtidigt att kalla en hel del kända personer från industri, 

byggverksamhet, publicister och personer verksamma i stadens olika förvaltningar. Stadgar antogs 

och man beslöt att en gång i månaden anordna ett arrangemang (utom under sommarmånaderna). 

Dessa arrangemang kunde omfatta föredrag, diskussioner och företagsbesök. Man avsåg även att 

arrangera utställningar för allmänheten för att visa teknikens framsteg och användning.  

Medborgardialog 

De nu inbjudna personerna bildade 

tillsammans med Samfundets 

stiftare nämnden. Vid nämndens 

sammankomster likaväl som vid de 

allmänna sammankomsterna där 

även allmänheten var välkommen, 

valdes en ordförande vid varje 

tillfälle. Många nya tekniska 

områden låg i sin linda, 

elektrotekniken hade tagit sina 

första stapplande steg, nya 

maskiner såg dagens ljus och 

byggnadstekniken gjorde även en 

hel del nya landvinningar. Vid de 

olika föredragningarna kom man allt som oftast in på behovet av att föreslå lagar och förordningar 

för att teknikens utveckling skulle påverkas i positiv riktning. Som exempel vill jag citera en del av 

diskussionen efter ett föredrag om ”Bostadsrummens läge i våningen”, ”att lagar och förordningar 

böra vara såsom boningsrummen för fria personer, så att vistelsen blir behaglig och angenäm och ej 

såsom ett fängelse, der tvång, osäkerhet och rädsla herrskar.” Med andra ord, man insåg att 

utvecklingen skulle fortgå och måste regleras, om än icke snöras in i alltför strama bojor. 

Mauritz Rubenson 
Fotograf Aron Jonason (1838-1914) 

Tekniska samfundets besök på pappersbruket i Lilla Edet den 6 juni 1894. 
https://digitaltmuseum.se/ 


