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Detalj av modell, Modell
kammaren, Falu gruva.
Foto Bengt A Lundberg, 
Riksantikvarieämbetet

T
ekniska museets ständiga uppgift är att ”bevara det gamla och 
främja det nya” som en travestering av Torsten Althins ur
sprungliga uppdrag kan formuleras. De två leden finns ständigt 
med, och det första ledet är - åtminstone i princip - lätt att leva 
med. Det andra ledet är svårare. Det gäller att fånga ett skeende 
och detta är en stor utmaning för varje kulturinstitution - det må sedan 
vara ett museum eller en redaktion, en skola eller en forskningsinstitution.

De senaste utgåvorna av Dadalus har behandlat tekniken som kultur
yttring och Tekniska museets roll i den kulturgärning som fordras för att 
fördjupa och förmedla industrisamhällets kulturarv. I detta arbete är det 
många som måste bidra och som också gör det. Men som ett nationellt 
museum har Tekniska museet sin speciella roll och skyldighet.

Det är en uppfordrande uppgift hur museets kompass ska avläsas och 
vilket val av medium som behöver göras, vilket Erik Hofrén funderar kring 
i den avslutande artikeln. Men inom frågeställningen finns det många te
man som behöver diskuteras. Anders Johnson pekar på entreprenörens ofta 
osynliga roll i det historiska skeendet. Ola Larsmo visar på svårigheter att 
fånga skeenden, där människor medverkar, så att de kan levandegöras i en 
senare tid. Arne Kaijser, Bo Ekman och Lynn Åkesson påpekar, var och en 
på sitt sätt, hur lätt vi - i våra olika roller i samhället - blir blinda för för
ändringar och därigenom hämmade i vår förmåga att hantera dem.

I en tid när de tekniska förändringarna går häpnadsväckande snabbt 
och det för många är svårt att hinna med är det en angelägen uppgift för
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Tekniska museet att presentera bakgrund och erbjuda kommentarer. Mu
seet ska i många former ge beskrivningar och göra analyser som bidrar till 
förståelsen av skeenden. Vi ska erbjuda plats för diskussion av det som på
går och det som tidigare hänt.

Detta är en viktig del i hanteringen av industrisamhällets kulturarv. Ur 
historiens erfarenheter växer kunskap som kan göra sammanhang i dagens 
förändringar lättare att se. Det ställer museet inför stora problem, för det 
gäller att belysa en komplex verklighet. Vi ska både ge berättelser om de
taljer och beskriva helhetsperspektiv, både belysa det som är framgångsrikt 
och levande och det som trängts undan i den ständigt fortgående om
vandling som sker i samhället.

Det är många frågor som aktualiseras när innehåll i, och former för att 
ta vara på, industrisamhällets kulturarv diskuteras. Det är människors be
hov som måste vägleda och som är det som i längden också skapar förut
sättningar för de livskraftiga teknikförändringarna, något som framgår av 
flera av de kommande artiklarna.

Vilken kunskap behöver erbjudas för att förstå det som händer idag och 
vilka möjligheter har museet därvidlag?

Modeller förmedlar kun
skap. Berguppfordrings- 
verk i Modellkammaren 
vid Falu gruva.
Foto Bengt A Lundberg, 
Riksantikvarieämbetet
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Vad kan museet göra för att locka unga till natur
vetenskap och teknik, och på vad sätt ska denna upp
gift skötas?

Vilken roll har museet och vad kräver den för in
satser av museets olika intressenter?

1897 års Stockholms
utställning filmades och 
resultatet marknadsför
des.
TEKNISKA MUSEETS ARKIV

Det finns flera företeelser och teman som återkom
mer i artiklarna. Detta är ett tecken på dessa faktorers 
betydelse för och samband med diskussionen om in
dustrisamhällets kulturarv och förutsättningar för det 
moderna samhällets utveckling.

Det löpande bandet och dess betydelse för att göra 
tillverkningen effektivare lyfts fram av Sune Hilstad 
som 1900-talets kanske viktigaste innovation och av 
Katarina Ek-Nilsson som något som format ingenjö
rers visioner under det tidiga 1900-talet.

Järnvägarna och deras roll för industrialiseringen av 
Sverige framhålls av Arne Kaijser och Ola Larsmo. 
Båda visar också på betydelsen järnvägarna haft som 
litterärt motiv. Anders Johnson ger exempel på vad 
järnvägen betytt för att initiera en regional utveckling.

Telefonsystemet och dess utveckling i Stockholms
området är temat för Claes-Fredrik Helgessons artikel. Utvecklingen i bör
jan av 1900-talet skapade ett monopol som sedan bröts upp i slutet av se
klet. I båda fallen spelade de tekniska förändringarna en viktig roll. Betydel
sen av telefonsystemen berörs också av Arne Kaijser och Anders Johnson.

Stockholmsutställningen 1897 var en viktig händelse för den utveckling 
som ägde rum för 100 år sedan när Sverige förvandlades till ett industri
samhälle. Ola Larsmo och Sune Hilstad belyser detta.

Människans ställningstaganden till och reaktioner på tekniska utveck
lingsförlopp är ofta svårfångade, samtidigt som de präglar synen på tekni
ken. Om detta skriver nästan alla författarna något. Hos Anders Johnson, 
Katarina Ek-Nilsson, Ola Larsmo, Bo Ekman och Lynn Åkesson är det 
själva förhållningssättet som är ett centralt tema.

Marknadens funktion och roll diskuterar Sune Hilstad, Claes-Fredrik 
Helgesson, Gunnar Eliasson, Anders Johnson och Bo Ekman, var och en 
från olika utgångspunkter.

Och än har inte informationstekniken nämnts. Men den finns med i snart 
sagt alla sammanhang där teknik behandlas. Artiklarna i denna Dadalus är 
inget undantag.



MATS HOJEBERG

Gemensamt för artiklarna är belysningen av mekanismerna kring hur tek
niken hanteras i olika sammanhang. Perspektiven är många, och sedda 
från skilda riktningar eller utgångspunkter. En kort exposé av artiklarnas 
huvudaspekter kan göras så här.

Arne Kaijser beskriver hur infrastrukturen och de stora systemen 
förändrats. Han framhåller den demokratiska skyldigheten med att göra 
dessa förändringar synliga i de teknikhistoriska framställningarna.

Sune Hilstad beskriver uppfinnarens roll och kriget som stimulans för 
uppfinnandet. Han ger en lång rad exempel på, inte minst svenska, vikti
ga uppfinningar.

Claes-Fredrik Helgesson analyserar samspelet mellan den politiska mak
ten och konkurrensen inom telefonsystemet när det byggdes upp kring 
och efter sekelskiftet 1900.

Gunnar Eliasson visar hur integrationen av datorer och kommunika
tionsutrustning genomgripande påverkar all produktion, men påpekar att 
det ännu är för tidigt att se hur de skapade möjligheterna kan och kom
mer att utnyttjas.

Anders Johnson lyfter fram entreprenörernas roll och visar hur deras in
satser kan följas i olika företags framväxt och förvandling i efterhand, men 
också att denna process är närmast omöjlig att förutse och därför måste fa 
formas i stor frihet.

Katarina Ek-Nilsson behandlar civilingenjörerna och hur de själva ser på 
sin roll som utvecklingskraft i samhället. Betydelsen av barndomen och 
lockelsen i uppfinnandet är genomgående teman.

Ola Larsmo berättar om hur museerna kan erbjuda upplevelser av tidi
gare epokers teknik samtidigt som han diskuterar hur svårt det är att fånga 
och bevara insikter om det som en gång var modernt, och varför.

Bo Ekman visar hur en ung generation möter de tekniska systemen med 
en öppenhet som kräver nya ramar och visioner. När det gäller att forma 
sådana ramar står samhällets beslutsfattare idag handfallna.

Cecilia Nelson berättar om hur barn möter den moderna konsten med 
stor självklarhet och trygghet i sina egna erfarenheter, medan vuxna lätt 
blir hämmade av sin önskan att inordna upplevelser i ett bestämt mönster.

Elisabet Blomberg och Pelle Eckerman utvecklar sin vision för utställ
ningen Fritt fram där de visar hur IT öppnar möjligheter till en rikare livs
situation för alla genom att funktionshindrade röjer väg.

Lynn Åkesson visar hur vi förändrar våra vanor och beteenden när vi ut
nyttjar de tekniska systemen, samtidigt som dessa förändringar kommer 
in i vardagslivet omärkligt och utan mycket diskussion.

Erik Hojrén slutligen reflekterar kring museernas roll när det gäller att 
analysera och förmedla insikter och kunskap om förloppen. Han drar slut-
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En av Tekniska museets 
uppgifter - att väcka 
intresse.
FotoJannis Efstathakis, TM

satsen att Tekniska museet borde utvecklas till ett experimentalfält.
Det underliggande temat i årets Dadalus är alltså museets roll när det 

gäller att ta vara på industrisamhällets kulturarv. Det finns, som framgår 
redan av den korta exposén ovan, ingen given sanning eller självklar metod 
att beskriva eller förmedla. Men det finns många viktiga perspektiv och 
händelseförlopp som kan bidra till insikt och förståelse. Det finns frågor 
som kan ställas och ge anledning till funderingar - ens egna, men också 
andras. Det finns sällan ett ”så här är det”, men ofta ett ”så här var det”. 
Det är mot den bakgrunden som det rimligaste svaret på många frågor 
ofta är: ”så här ser jag det - vad tror du?”.

Tekniken och naturvetenskapen erbjuder beskrivningar av fenomen och 
apparater. Men det är en närmast tidlös observation att den svåra frågan är 
till vad en teknisk lösning kan användas. Det är den tekniker, som förmår 
se detta och forma sin uppfinning eller sin metod efter det, som når de 
påtagliga resultaten. Det framgår i flera av årets artiklar. Teknikerna och 
forskarna som arbetat fram resultaten, eller vi, som inom museernas eller 
andra mediers ramar, förmedlar dessa resultat må ha uttalade uppfattning
ar. Låt dem vara ett erbjudande till rundvandring, en introduktion, en väg
ledning — men inte ett slutligt svar. Det krävs två för att dansa tango, säger 
man emellanåt. Ett samtal kräver också åtminstone två. Där kommer våra 
egna ställningstaganden in. Hur vill vi göra? Vilka möjligheter har vi? Du? 
Jag? Vad kan detta betyda för mig? Oss?

Då är det gott att veta mer om vad som hänt, hur det kan ha påverkats 
och vad andra ser i det som sker. Hoppas att du som läser årets Dadalus 
ska finna nöje i umgänget med författarna!


