”Tänk på tvären” säger 94-årige Sten Engwall von Scheele när han vill ge goda råd till nästa generations entreprenörssnillen. Foto
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94-årig uppfinnarnörd tipsar nästa
generations entreprenörssnillen
Onsdagens Nördcafé på Tekniska museet gästas av inte mindre än två nördar.
Nämligen 88-åriga datorpionjären Ingrid Bergström och 94-årige uppfinnaren
Sten Engwall von Scheele.
Sten Engwall von Scheele är uppfinnaren som delar med sig av sina bästa
tips till nästkommande generationer. Sten är entreprenör och mannen som
fick bergvärmen att slå igenom i Sverige. Han har konstruerat hus, musfällor,
gardiner, avlopp, dörrhandtag, bergborrar med mera. På Nördcafét delar han
med sig av sina tankar och upplevelser om hur han gått tillväga för att
komma på smarta uppfinningar under sin karriär.
”Tänk på tvären” säger 94-årige Sten Engwall von Scheele när han vill ge
goda råd till nästa generations entreprenörssnillen.
Läkaren Ingrid Bergström, 88-årig pionjär inom datoranvändning i vården,
berättar om hur hon för 45 år sedan använde försvarets dator i sin forskning
om barndiabetes. Att använda en dator 1973 (IBM 360-75) var inte helt lätt
men Ingrid lät sig inte hindras av tekniken utan tog den istället i
användningen vilket väckte både fascination och irritation i en då
mansdominerad forskarkår.
Tekniska museets Nils Olander leder samtalet som är öppet för alla.
VAD: Nördcafé på Tekniska museet med Ingrid Bergström, Sten Engwall von
Scheele och Nils Olander.

NÄR: onsdag 21 februari kl 18:00-19:30, fri entré till hela museet från klockan
17.
VAR: Tekniska museets Bibliotek, Museivägen 7, Norra Djurgården, Buss 69
till hållplats Museiparken.

Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars
intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt.
Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och
tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och
hade 314 666 besökare 2017.
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