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boksamling.

Mudderpråm från 
år 1749.
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tillverkningarna. Tvenne medaljer erövrade vid utställningar i Jönköping och 
Eskilstuna omtalas och annonsen avslutas med intyg över ångsprutornas förträff
lighet, underskrivna av belåtna brandchefer.

Tillverkningen av ångsprutor vid Ljusne blev ej långvarig, mellan 1880 och 
1890 överläts tillverkningsrätten till Ludwigsbergs Mekaniska Verkstad i 
Stockholm.

Tore Andersson.

På annan plats i denna årsbok har redan förut omnämnts att Tekniska Mu
seets boksamling under år 1936 erhållit ett utomordentligt värdefullt tillskott, 
i det att framlidne Professor Arvid Johanssons boksamling såsom gåva över
lämnats dit. Då denna donation är den största i sitt slag som museet hittills fått 
mottaga, torde ett närmare omnämnande av densamma vara på sin plats.

Den Johanssonska boksamlingen omfattar med sina cirka 30 hyllmeter så gott 
som uteslutande bergsteknisk litteratur, och givetvis ingår i densamma ett flertal 
synnerligen förnämliga arbeten, icke blott på svenska utan även på andra språk. 
Under en lång följd av år, under vilka Professor Arvid Johansson tagit en aktiv 
och betydelsefull del i den svenska bergshanteringen, enkannerligen järnindu
strien, har han för sitt dagliga arbete varit beroende av nyutkommen litteratur 
och för detta ändamål efter hand med sin boksamling förenat såväl större arbe
ten som mindre skrifter av betydelse. Samtidigt hade han även intresse för 
sin verksamhetsgrens historia och skaffade för den skull värdefulla bokverk av 
äldre slag.

I gåvan till Tekniska Museet ingår sålunda icke endast de som klassiska be
traktade verken av t. ex. Sven Rinman, utan även en betydande samling små- 
tryck, broschyrer och annan numera ofta svåråtkomlig litteratur från den period, 
då den tekniska litteraturfloden började att svälla. Av värde för Tekniska Museet 
är att museets innehav av periodisk litteratur på bergshanteringens område på 
väsentliga punkter kunnat kompletteras genom den erhållna gåvan. Sålunda 
har överlämnats en fullständig svit av Jernkontorets Annaler från år 1855 och 
framåt och likaså en fullständig serie av Teknisk Tidskrift från år 1893.

Det har varit med stor tacksamhet, som museet mottagit en så gedigen och 
värdefull boksamling i utomordentligt god kondition, och det är museets 
varma förhoppning, att bokgåvor av liknande slag även framdeles måtte komma 
museet till godo.

Edward Göransson.

I anslutning till bilderna på sid. 110 av Knutbergs mudderpråm och till övriga 
meddelanden om Knutberg, som lämnats av Fil. Kand. Åke Meyerson på annat 
ställe i årsboken återges här in extenso Knutbergs egen beskrivning av mudder- 
pråmen i Vetenskapsakademiens Handlingar år 1749.

»Beskrifning öfver en i Söderhamn bygd Baggare eller Mudder-Pråm, upfun- 
nen af Carl Knutberg.

Inloppet til Söderhamn har, tid efter annan, blifvit så grundt, at, i synnerhet


