
SIGVARD STRANDH

En teknikhistorisk 
återblick
Den tekniskt-industriella forskningens 
rötter i Sverige

Forskning, att forska, är ord som relativt sent fått fotfäste i svenska 
språket. Det första belägget är — enligt Svenska Akademiens Ordbok, 
SAOB — från 1726, med ytterligare två under 1700-talets senare hälft. 
Det ena belägget är från Hedvig Charlotta Nordenflycht, det andra 
från Anna Maria Lenngren. Den senare skaldinnan talar dessutom om 
forskariver. Men det är ordet forskning som här är belagt. Semantiskt, 
till den inneboende meningen, betyder det snarast efterforskning, inte 
forskning i vår betydelse. Man får gå till tidiga 1900-talet innan ordet 
forskning får den innebörd som vi i dag lägger i begreppet.

Forskning i dagens mening innebär en tillämpning av den veten
skapliga metoden, dvs att man ställer upp en hypotes som sedan 
prövas med experimentella och teoretiska metoder. Den vetenskap
liga metoden vann emellertid inte insteg inom naturvetenskaperna 
förrän under 1600-talet. Jag ska här försöka spåra rötterna till den 
tekniskt-industriella forskningen i Sverige — med några internatio
nella utblickar — och vi finner forskningens upprinnelse just i det sena 
1600-talet.

Tidig kemisk forskning
I vårt land har man, som vi vet, redan på ett mycket tidigt stadium 

blivit medveten om den ekonomiska betydelsen av att bearbeta de 
malm- och mineralfyndigheter som finns i den svenska berggrunden. 
När så intresset vaknade för att mer systematiskt försöka avlocka 
naturen dess hemligheter var det naturligt att tidens vetenskapsmän 
koncentrerade sitt studium till geologi, mineralogi och den rena
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kemin. Vid denna tid började kemin så sakteliga framträda som en 
självständig vetenskap, att frigöra sig från den övertro och vidskeplig
het som karakteriserade de gångna tidernas alkemi.

Den första händelse, som i detta sammanhang är värd att notera är 
inrättandet av Laboratorium Chemicum i Stockholm 1683. Det var 
läkaren och naturvetaren Urban Hjärne (1641 — 1729) som lyckades få 
detta till stånd. Avsikten var att insamla kända medicinalväxter, att 
söka analysera deras verksamma beståndsdelar och experimentera 
fram metoder för att framställa läkemedel. Produkterna skulle delas 
ut till fattiga sjuka och behövande. Hur det gick med den saken vet vi 
inte så mycket om. Men Hjärne drömde om att få igång något av en 
läkemedelsindustri, om än i blygsam skala. Under sitt arbete i labora
toriet upptäckte Hjärne myrsyran, som har betecknats som det första 
framsteget för den experimentella kemin i vårt land.

Urban Hjärne hade dock andra intressen, som snart började ta 
överhand. Det var framför allt hälsokällor som nu hade blivit på 
modet i Centraleuropa. Han hade grundat Medevi brunnsanstalt 1678 
och verkade där under lång tid som läkare. Hjärne får betecknas som 
en pionjär inom den kemiska, nyttobetonade forskningen och fick 
stor betydelse för sina efterföljare i ”kemins guldålder” i Sverige 
under sent 1700-tal och början av 1800-talet.

En kemisk forskare av format möter vi i Johan Gottschalk Walle- 
rius (1709 — 85). Han blev professor i Uppsala 1750 i kemi, mineralogi 
och farmaci. Samtidigt drev han Hagelstens gård i Alsike, utanför 
Uppsala. Där specialiserade han sig på jordbrukets kemi och hade ett 
eget laboratorium på gården. Wallerius utkom 1761 med ett digert 
arbete på latin och svenska: Agriculture fundamenta chimica eller 
Åkerbrukets kemiska grunder. Nya upplagor och översättningar till 
flera språk kom år 1778. Dessa arbeten anses som banbrytande för 
jordbrukets kemi och fick stor betydelse för både Jacob Berzelius och 
Justus von Liebig. Den senare betraktas ju numera som skaparen av 
det moderna, vetenskapligt bedrivna jordbruket. Wallerius tog avsked 
från sin professur i Uppsala 1767 för att helt ägna sig åt jordbrukske- 
min och sin gård, och efterträddes då av Torbern Bergman (1735 — 84), 
den kanske mest framstående gestalten i vad jag nyss kallade ”kemins 
guldålder” med — till en början — Uppsala som centrum.

Bergman var mycket mångsidig. Han började redan under gymna
sietiden i Skara med biologi och zoologi, sedan blev det astronomi 
och matematik i universitetsstudierna. Han blev docent i fysik i 
Uppsala 1758. Bergman sysslade då bl a med elektriska fenomen av 
olika slag, främst luftelektriciteten. Han publicerade 1764 en avhand
ling om åskans skadeverkningar och hur de skulle förhindras. Han 
gav anvisningar om hur byggnader skulle skyddas mot åskslag, 
genom åskledare. Ungefär samtidigt arbetade Benjamin Franklin i 
Philadelphia med samma problem. Bergmans respektive Franklins 
prioritet är omtvistad.

Då Bergman blev kemiprofessor 1767 kom hans intresse — helt 
naturligt — att domineras av kemisk forskning. Av intresse i vårt 
sammanhang är hans analyser av järn och stål som blev av grundläg-
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Bergmans affinitetstabell.

gande betydelse för den fortsatta utvecklingen av metallurgin. Bland 
Bergmans kemiska forskningsresultat väckte hans affinitetstabeller 
stor uppmärksamhet. Här sammanställde han de kemiska ämnenas 
frändskap genom ett otal försök för att bestämma likheter i deras 
beteenden. Närmare det periodiska systemet kunde man inte komma 
på detta stadium.

Bergmans ihärdiga experimenterande i dåtidens både oeldade och 
icke ventilerade laboratorier tärde hårt på hans hälsa. Han sökte 
kurera sig vid Medevi brunn men dog där 49-årig 1784.

Vän och kollega till Bergman under de senare åren var Karl Wil
helm Scheele (1742 — 86). ”Apotekaren i Köping”, som han kallades, 
var en av våra mest framstående grundforskare under denna tid. 
Resultaten av hans forskning fick emellertid så småningom mycket
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Bergmans åskledare.
Ur Bergmans inträdestal i KVA om
”Möjligheten att förekomma Åskans skadeliga verkningar” 
KVAH 1764.

stor teknisk betydelse. Så är exempelvis fallet med grundämnet klor, 
som Scheele upptäckte 1774. Tvåhundraårsminnet av denna händelse 
firades 1974 i Stockholm och Uppsala av klorindustrins internatio
nella sammanslutning, International Chlorine Association.

Det var också Scheele som kunde konstatera att klorsilver svärtas 
av ljus. Detta väckte stor uppmärksamhet eftersom Priestley tidigare 
hade hävdat att svärtningen berodde på att klorsilvret utsattes för 
luftens inverkan. Denna Scheeles upptäckt fångades upp av fotogra- 
fins pionjärer på 1830-talet och har sedan dess fått en allt större 
teknisk betydelse.

Scheeles upptäckt av syre ska jag här inte gå in på, prioritetskon- 
flikten med Lavoisier och Priestley har utretts av Uno Boklund, även 
om denne inte fick möjlighet att fullborda sitt stora arbete om Schee
les Bruna bok (hans labjournal).

Jag har valt att nämna dessa forskare i en följd — Hjärne, Walle
rius, Bergman och Scheele — därför att de huvudsakligen ägnade sig åt 
grundforskning, där deras resultat dock med tiden fått stora och 
betydelsefulla tekniska tillämpningar.
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Skeppsbyggnad
En annan märklig gestalt under 1700-talet var Fredrik Fl enrik af 

Chapman (1721 — 1808) som gjorde banbrytande insatser inom skepps- 
byggeriet. Han var född i Göteborg och fick sin praktiska utbildning 
vid skeppsvarv i England, Holland och Frankrike. Jämsides studerade 
han också matematik och fysik. Från 1757 var han skeppsbyggmäs
tare i Stockholm, senare vid Sveaborg där han också sysslade med 
modellförsök för att utröna egenskaperna hos fartyg med olika skrov
form. Han anses sålunda ha inrättat den första skeppsprovningsrän- 
nan i vårt land. Baserat på sina praktiska försök och teoretiska övervä
ganden publicerade han 1768 sin Architectura Navalis Mercatoria den 
första vetenskapliga framställningen av skeppsbyggnadstekniken i 
vårt land. Den väckte också stor internationell uppmärksamhet.

af Chapman konstruerade och byggde också ett skepp för Ostin
diska Kompaniet. Detta fartyg ansågs ha mycket goda sjöegenskaper. 
År 1781 kallades af Chapman till chef för Orlogsvarvet i Karlskrona, 
och verkade där till sin död 1808. Han utgav där flera vetenskapliga 
arbeten, bl a Försök till teoretisk avhandling att giva linjeskepp och 
fregatter deras rätta form. Hans Architectura Navalis har utgivits i 
nytryck (1960-talet) och betraktas med rätta som den första klassi
kern på sitt område.

Metallurgi
Vi ska nu gå något tillbaka i tiden för att finna några exempel på 

tidig teknisk forskning inom det metallurgiska området. Först ska vi 
se lite närmare på den s k järnvräkningen som infördes av Bergskolle
gium 1671. Det var en form av kvalitetskontroll av stångjärn avsett för 
export. J ärnet skulle vara stämplat med ett märke för att tillverkaren 
skulle kunna identifieras. Järnvräkeriet var lokaliserat till de järnvågar 
som fanns vid exporthamnarna, för t ex Upplandsbruken var det 
Oregrund. Vi vet att det svenska järnet ofta kallades ”Orground 
Iron” i England. Vid järnvräkningen hade man vissa normer, eller 
gränsvärden, och det järn som inte höll måttet kasserades och konfis
kerades av Kronan för att bl a användas som barlast i örlogsfartyg.

Det bruk som fått sitt stångjärn ”vräkt” eller refuserat var natur
ligtvis angeläget om att komma tillrätta med orsakerna till de fel som 
järnet var behäftat med. De anställde försök genom att variera sam
mansättningen av malmen vid smältningen i hyttan. Hur pass mål
medvetet och sakkunnigt dessa försök gjordes under järnvräkningens 
första tid vet vi inte så mycket om. Men utan tvivel gav denna hårda 
kvalitetskontroll ett kraftigt incitament till att försöka få fram en så 
bra produkt som möjligt. Det gick upp för hyttmästarna ute på 
bruken att det helt enkelt var lönsamt att experimentera fram bättre 
järn. Experiment av detta slag kan man knappast kalla för forskning, 
men väl utvecklingsarbete, produktutveckling med en modern term. 
Men de ofta mycket seriösa undersökningar som då gjordes blev
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avstampen för en alltmer omfattande och tekniskt inriktad forskning 
inom metallurgin. Bergskollegiets hårda bestämmelser om kvalitets
kontroll bäddade också för djupare undersökningar om järnets 
metallurgi, ävenså om malmförekomsternas geologi. Det var framför 
allt två vetenskapsmän som kom att göra banbrytande insatser inom 
dessa områden på 1700-talet. Det var Emanuel Swedenborg och Sven 
Rinman.

Swedenborg (1688—1772) hade en gedigen utbildning i naturveten
skaperna, han vistades 1710— 15 i England (med mellanlandning i Hol
land och Paris) där han i Oxford och London bl a följde Isaac New- 
tons föreläsningar. Efter hemkomsten samarbetade han med Chris- 
topher Polhem i flera år och deltog i några av Polhems avancerade 
anläggningsarbeten, bl a slussarna i Trollhättan. Swedenborg blev den 
i särklass mest produktive författaren av naturvetenskapliga skrifter i 
vårt land under 1700-talet. Han publicerade flera stora arbeten om 
framställning av metaller — Om järnet (De Ferro), Om kopparen, De 
regnum subterraneum, Opera Philosophica et Mineralia. Dessa verk 
utkom 1734. Arbetena grundade sig på omfattande litteraturfors
kningar, men också på praktiska försök. Swedenborg samarbetade 
därvid med bergmästaren Lars Schultze, en i bergshanteringen myc
ket kunnig och erfaren man.

Värdet av Swedenborgs metallurgiska skrifter ligger framför allt i 
att de ger en mycket grundlig beskrivning av ’the State of the art’ inom 
hela metallhanteringen, och dessutom redogörelser för åtskilliga 
metodförbättringar. Swedenborg skrev sina arbeten på latin — enligt 
tidens sed — och flera av dem översattes till olika europeiska språk.

Sven Rinman (1720—92) blev tidigt fascinerad av kemi och minera
logi. Från 14-årsåldern följde han föreläsningarna vid universitetet i 
Uppsala av Samuel Klingenstjärna i matematik och den här tidigare 
nämnde J G Wallerius i kemi. Som 18-årig företog han en studieresa 
tillsammans med sin äldre bror till bergverken i Sala och Falun och 
därmed hade han sin framtida yrkesinriktning klar. ”Han blev bergta
gen” som Gösta Bodman skriver i en uppsats om honom i Daedalus.

Som 19-åring fick han i uppdrag av bröderna De Geer på Leufsta 
Bruk att inrätta en ”proberkammare” på bruket. Det var benäm
ningen på ett laboratorium inom bergshanteringen. De Geers beställ
ning var inte någon svår uppgift för Rinman, han hade redan ordnat 
ett välutrustat laboratorium i sin bostad i Uppsala. Rinman gjorde en 
mycket snabb karriär sedan han anställts i Bergskollegium. Under sin 
första tid som auskultant bekostade De Geer en tvåårig lärdomsresa 
till Centraleuropa, och som förberedelse för denna fick han i uppdrag 
av Bergskollegium att studera de svenska bergverken. Innan 40 års 
ålder blev han direktör för rikets grov- och svartsmide samt assessor i 
Bergskollegium. Under sin utrikesresa knöt Rinman en lång rad 
förbindelser med vetenskapsmän runt om i Europa inom kemi och 
bergsvetenskap, med vilka han sedan korresponderade och utbytte 
tankar. Rinman arbetade rastlöst både i sitt laboratorium och ute på 
fältet med att kritiskt analysera metoderna för bearbetning av alla 
slags råvaror: järn- och stålframställning, kling- kniv- och liesmide,
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valsverk, skärverk, gevärsfaktorier, fingerborgstillverkning, urfjädrar, 
mässing, gallmeja, stenkolsgruvor, svavel, alun, olja, papper, cement, 
torv, klinker, tegel, fajans och porslin, och mycket mera.

Rinman hade också flera medhjälpare bland bergmästare och hytt
folk som medverkade vid de förbättringar och nykonstruktioner av 
hyttor och t ex brännstålsugnar som han företog. Vi möter i Sven 
Rinman en forskare av nära nog modernt snitt, verksam i sitt labora
torium med teoretiska undersökningar och praktiska experiment i 
liten skala, men ständigt i förbindelse med praktikens män ute på 
bruken där han kunde utföra sina försök i full skala. Hans forskarflit 
resulterade i ett par mycket fullödiga arbeten. Anteckningar till kun
skap om den grövre järn- och ståltillverkningen (1772). Försök till 
järnets historia (1782). Och så 1788 — 89 det stora samlingsverket Berg- 
werkslexikon i 2 band plus planscher, där han sammanfattade sina 
FoU-resultat.

Rinman har kallats ”den svenska bergshanteringens fader”, en 
romantisk etikett av det slag som man på 1800-talet gärna fäste på 
framstående personer. Polhem har, som vi vet, i samma anda fått heta 
”den svenska mekanikens fader”.

Det hände mycket under 1700-talet, som Eli Heckscher kallade 
”nyttans århundrade”.

Christopher Polhem (1661 —ij 51). Jag nämnde just Polhem. Var inte 
han forskare? Ja och nej. Denne högst märkliga gestalt i vår historia 
var främst en högt begåvad polyhistor, han försökte famna och behär
ska hela sin tids vetenskap — och kanske spred han sig då för tunt. 
Med Urban Hjärnes Laboratorium Chemicum som förebild inrättade 
Polhem 1696 ett Laboratorium Mechanicum för forsknings- och 
utvecklingsarbete inom mekaniken. Här tillkom bl a hans mekaniska 
alfabet, som jag strax ska återkomma till. En målmedveten ansats till 
teknisk grundläggande forskning företog dock Polhem här inom hyd- 
romekaniken. Han konstruerade en mycket ändamålsenlig apparat 
för att studera kraft och effekt hos vattenhjul av olika typer — 
överfalls-, bröstfalls- och underfallshjul med olika slag av skovelkon- 
struktioner. Detta omfattande projekt utfördes i Lalun av stipendia
ten Göran Wallerius och tog två år, ca 25.000 mätningar gjordes. 
Resultaten av dessa studier användes av vattenhjulskonstruktörer 
under lång tid framöver. Polhem var under detta arbete också snubb
lande nära att definiera sådana grundläggande begrepp inom mekani
ken som t ex arbete, dvs kraft gånger väg.

Inom sin specialitet, mekaniken, utvecklade Polhem en genialitet 
som har få motstycken, både i vårt land och internationellt. Manufak
turverket i Stjernsund, anlagt 1700, var en underbar skapelse. Fem å 
sex vattenhjul, med dolda tillfartsrännor, drev en lång rad maskiner — 
bälgar för ässjor och smälthärdar, valsverk, klippstolar, smidesham- 
mare och annat. Av valsad tunnplåt (nyhet för Sverige) tillverkades 
här en hel rad förnödenheter enligt löpande band-principen. Tallrikar 
och bestick, bägare och fat, kastruller och stekpannor m m. Vidare 
takplåt, häng- och stuprännor med fästen och beslag. Samt tidvis 
specialprodukter som hänglås, tolkar för mätning (”polhemsstic-
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kor”), kugghjul för klockor och hela urverk. De maskiner som Pol
hem konstruerade för automatisk tillverkning av kugghjul för klockor 
var långt före sin tid. Först på 1920-talet tillkom verktygsautomater 
med likvärdiga prestationer.

Med alla dessa idéer och konstruktioner inom mekaniken bröt 
Polhem igenom ”kunskapsvallen” i sin samtid. Men det kan ifrågasät
tas om detta kan karakteriseras som forskning i den mening som vi 
idag lägger i begreppet. Likaså hans mekaniska alfabet, ett i och för sig 
genialiskt pedagogiskt grepp för att lära ut användningen av maskin
element. Jag citerar hans motto: ”Liksom skalden har bokstäverna i 
vårt vanliga alfabet i minnet och därav sammanställer den skönaste 
poesi, skall en mekanikus städse ha i minnet det mekaniska alfabetet 
för att därav kunna konstruera de nyttigaste maskiner.”

På teknikens dåvarande ståndpunkt var det mekaniska alfabetet 
onekligen ett avancerat utvecklingsarbete. Men Polhem publicerade 
inte något om detta, han förbehöll det för sin egen undervisning som 
han under åtskilliga år bedrev på Stjernsund. Det var en form av 
internatskola där eleverna var unga svenska adelsmän och andra väl
beställda liksom även söner till bergverksägare i Centraleuropa. Bland 
Polhems många kvaliteter kan vi också konstatera att han var en både 
skicklig och hård affärsman. Det mekaniska alfabetet var en god 
inkomstkälla för honom. Därför behöll han det för sig själv. Till 
Polhems heder bör dock tilläggas att han gjorde sina uppfinningar och 
konstruktioner allmänt tillgängliga i sitt ”Patriotiska testamente”.

InberräMeffe/
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Titelsida till broschyr 
om Manufakturverkets 
produkter.
Sannolikt Sveriges 
första reklamtryck.

Kungl Vetenskapsakademien
Låt oss dröja kvar något i ”nyttans århundrade”. År 1739 bildades 

Kungl Vetenskapsakademien, KVA, med blomsterkonungen Carl 
von Linné som dess förste preses. Tillkomsten av KVA måste beteck
nas som en av de stora milstolparna i den naturvetenskapliga forsk
ningens historia i Sverige. Av största betydelse var att Sverige härige
nom placerade sig på den vetenskapliga världskartan ända från KVA:s 
begynnelse, främst genom två då redan internationellt kända veten
skapsmän, Linné och Anders Celsius. Det bör här understrykas att 
KVA:s verksamhet under åtminstone de första hundra åren i stort sett 
var inriktad på sådana områden som vi i dag kallar teknik och indu
stri. Det var ”nyttiga manufakturer” som var det främsta riktmärket 
för ledamöternas arbete. Jag ska emellertid inte fördjupa mig ytterli
gare i detta. En granskning av registren i KVA:s handlingar ger 
övertygande och rikliga belägg för KVA industriellt-tekniska inrikt- 
ning.

Som ett exempel vill jag endast anföra Linnés berömda forsknings
resor i Sverige, som han företog på statsmakternas och KVA:s upp
drag. I direktiven för hans resa till Oland och Gotland heter det: ”att 
göra en undersökning vad som i djur-, växt- och mineralriket därstä
des kan finnas till fäderneslandets nytta”. Han skulle bl a ”göra sig 
underrättad” om sådana ”gräs och växter som till färgerier tjänliga
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Christopher Polhem.
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STOCKHOLM,
Tryckte hos Johan Pehr Lindh, 1799.

KVAH 1799. Spec. av intresse är vignetten ”För efterkommande” (”gubben 
som gräver”)
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äro”. Vidare söka efter ler- och jordarter ”som till hel- och halvpor- 
cellaner, tobakspipor, klädesvalkande m m äro”.

Framför allt blev Linnés publicerade reseberättelser viktiga incita
ment till att ”gräva där man stod” och ta tillvara de naturtillgångar 
som fanns och att utnyttja dem hantverks- och industrimässigt.

Jernkontoret
En annan betydelsefull milstolpe under 1700-talet finner vi då 

Jernkontoret tillkom 1748. Det var en sammanslutning av bruksägare 
med uppgift att på olika sätt ”understödja och främja den svenska 
järnhanteringen”. Man kan säga att Jernkontoret var en institutionali- 
sering av den verksamhet som Swedenborg och Rinman då redan 
hade dragit igång. J ernkontorets fullmäktige (dvs styrelse) initierade 
en rad forskningsprojekt på det metallurgiska området, och resultaten 
publicerades som regel i monografier, och från 1817 i Jernkontorets 
Annaler Q KA), vår första reguljära tekniska tidskrift. Jernkontorets 
verksamhet har belysts i en utförlig historisk framställning, och jag 
ska inskränka mig till att ge ett par exempel på forskningsinsatser. (Jfr 
Bertil Boethius och Åke Kromnow: Jernkontorets historia, 3 bd, 
I95I —55)

Under tidigt 1800-tal var en frågeställning på tapeten som hade 
stor produktionsekonomisk betydelse inom järnhanteringen, nämli
gen om stångjärnet skulle valsas eller smidas (”räckas”). I England var 
det då brukligt att varmvalsa stångjärn, och många — även i Sverige — 
ansåg att metoden gav bättre resultat än hammarsmide. Agaren till 
Bofors Bruk sedan 1812, Per Lagerhjelm (1787—1856), tog upp frågan 
med Jernkontoret och blev bemyndigad att utföra praktiska prov för 
Jernkontorets räkning. Lagerhjelm tog 1825 med sig stål från Bofors 
till England där det varmvalsades till stänger. Proven gav klart vid 
handen att det hammarsmidda stångjärnet var ojämnare än det val
sade. (De svenska bruken ställde relativt snabbt om sin produktion till 
valsning av stångjärn, för att inte akterseglas av konkurrensen.)

Men nu hade den ursprungliga frågan ställts inför ett nytt, och 
generellt mer betydelsefullt problem, nämligen att finna provnings- 
metoder som i klart definierade siffror kunde jämföra de olika pro
dukterna. Sådana metoder fanns ännu inte.

Jernkontoret beviljade 1826 ett anslag till Lagerhjelm och hans 
medarbetare för fortsatta försök ”att bestämma smidt stångjerns tät
het, jemnhet, spänstighet, smidbarhet och styrka”. Denna sats defi
nierar enkelt och koncist det nya begreppet materialprovning på 
vetenskaplig bas, som därmed introducerades i Sverige.

Per Lagerhjelm var inte en ”brukspatron” av Selma Lagerlöfs snitt, 
han hade en gedigen utbildning i matematik, fysik och kemi, och var 
dessutom väl förtrogen med materialteknikens klassiker: Galilei, Réa- 
mur, Musschenbroek, Hooke m fl. Lagerhjelm gjorde nu en mycket 
grundlig teoretisk utredning av den fysikaliska bakgrunden till de 
materialegenskaper hos järnet som Jernkontoret hade preciserat i sina
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Stora smedjan vid Manufakturverket i Stjernsund.

direktiv. Utredningen av de elasticitetsteoretiska förutsättningarna är 
präglad av en mycket avancerad matematik, som gör att läsningen av 
Lagerhjelms forskningsrapport blir ganska svårforcerad för en nutida 
tekniker. Rapporten publicerades i JKA 1828 och är på drygt 600 
sidor. Den praktiska sidan av materialprovningen löste Lagerhjelm 
lika elegant. Han konstruerade bl a en hydraulisk dragprovmaskin 
och en böj- och vridprovmaskin. Båda blev stilbildande i den följande 
utvecklingen. Per Lagerhjelms banbrytande forskningsinsatser har på 
senare tid blivit internationellt uppmärksammade, vilket — om inte 
annat — ger belägg för JKA:s spridning i industriländerna. (Se t ex: S 
Timosjenko, History of Strength of Materials, 1953.)

Lagerhjelms arbeten fördes vidare av professor Knut Styffe 
(1824—98), rektorvid KTH. Härigenom blev Sverige ett föregångsland 
på materialprovningens område. Då den första internationella materi- 
alprovningskongressen hölls i Stockholm 1897 hälsades Knut Styffe 
som ”materialprovningens Nestor, vars försök är klassiska”. Yttran
det fälldes av den kände hållfasthetsteoretikern professor Ludwig von 
Tetmajer vid ETH i Zurich, som var President vid kongressen.

Illustration ur 
Swedenborgs ”De ferro”. 
Visar en gjutugn 
för speciella ändamål, 
omgiven med en s k 
serre-feu för att spara kol.
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Titelsidan till Rinmans ”Bergwerks Lexicon,^

Kring sekelskiftet 1900 framkom flera idéer om att smälta stål 
direkt ur malm i elektriska masugnar. Det var flera som var entusias
tiska för tanken, t ex italienaren E Stassano, fransmännen Paul 
Héroult och Albert Keller, samt några svenskar med Gustaf de Laval i 
spetsen. Vid Domnarvet byggdes en elektrisk masugn 1908 som gav 
lovande resultat, men som bedömdes kunna förbättras avsevärt. För 
att få saken helt utredd beslöt Jernkontoret att som ett forskningspro
jekt låta bygga en elmasugn i full skala som uppfördes vid Trollhättan 
1910. Med denna anläggning företogs under två års tid omfattande 
och noggranna försök och en detaljerad rapport publicerades i JKA. 
Det visade sig att de förväntningar som man hade ställt på Trollhätte-
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ugnen i huvudsak hade uppfyllts. Hela projektet hade kostat 320 000 
kr och banade väg för elektriska smältmetoder vid järnbruken. Det 
bör tilläggas att det var genom elektriska metallurgiska processer som 
de första specialstålen togs fram, de som senare kom att spela en 
synnerligen stor roll i den svenska stålexporten.

Senare industri-kemiskforskning
Det var i de stora industriländerna, England, Frankrike och Tysk

land, som den kemiska industrin med stordrift började, med de tunga 
kemiska basprodukterna, exempelvis soda, svavel- och salpetersyra. 
Men i Sverige gick utvecklingen långsamt på dessa områden, medan 
man speciellt inom mekanisk verkstadsindustri var relativt tidigt ute.

Den första egentliga kemiska industrin i Sverige var Gripsholms 
Fabriker, som kan räkna sin upprinnelse från 1807. Det var två 
bruksägare, A F Rosenberg vid Klosters Bruk och Magnus Bjuggren 
på Strömbacka som fick kungligt privilegium att sätta igång tillverk
ning av ättika, målarfärger och syror. De anställde en fransk process
tekniker, Maurice Tassert, som skulle svara för driften. Till en början 
gick affärerna strålande, de hade praktiskt taget monopol på ättikstill- 
verkning i landet. Men några år in på 1810-talet fick man konkurrens, 
och så satte den allmänna konjunkturnedgången in i spåren efter 
kriget med Ryssland. Konkursen blev oundviklig och inträffade 1816. 
Då ingrep tre kapitalstarka affärsmän som lierade sig med ett ”veten
skapligt råd” bestående av Johan Gottlieb Gahn, experimentalkemist 
och mineralog, samt kemisterna H P Eggertz och Jacob Berzelius.

Det första Berzelius gjorde i sin nya funktion var att inrätta ett 
laboratorium vid Gripsholms Fabriker. Noggranna kemiska analyser 
var ju Berzelii specialitet, och efter ett ihärdigt laboratoriearbete hade 
han fått styrsel på tillverkningen och högsta kvalitet på produkterna. I 
förbifarten — mer eller mindre — lyckades Berzelius isolera grundäm
net selen i det bottenslam som han fann i blykamrarna som ingick i 
svavelsyreprocessen. Med denna upptäckt, och andra analysförsök 
som Berzelius gjorde är det försvarligt att beteckna Gripsholms- 
laboratoriet som ett forskningslaboratorium, även om dess främsta 
uppgift var råvaru- och produktkontroll. Vi kan också notera att 
Gripsholms Fabriker var den första industri i Sverige som höll sig 
med ett laboratorium och högt kvalificerade kemister som medarbe
tare. Det skulle dröja innan detta fick efterföljare.

Gripsholms Fabrikers vidare öden är i vårt sammanhang relativt 
ointressanta. Dock kan nämnas att efter Berzelii uppryckning av 
produktionen — och med bättre konjunkturer — ökade avsättningen 
avsevärt och produkterna fick mycket gott namn om sig. Målarfär
gerna (blyvitt, Gripsholms-gult, -grönt, -blått) blev något av en stan
dard i hela landet, ättikan gick strålande (med biprodukten senap), 
tvål och såpa fick också god avsättning — efter hård marknadsföring. 
Hundra år före Fubbe Nordström var landet verkligen ett veritabelt 
Fort-Sverige.
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Institutionslaboratorierna
Låt oss återgå till Berzelius, som var en av de främsta vetenskaps

män som Sverige frambragt genom tiderna. Berzelius (1779—1848) blev 
professor i medicin och farmaci vid Karolinska Institutet 1807.

Från 1819 var Berzelius ständig sekreterare i KVA. Han hade då 
bakom sig en mycket aktiv forskningsperiod och hade publicerat 
åtskilliga avhandlingar och läroböcker som väckt stor uppmärksam
het i den vetenskapliga världen över hela Europa, bl a teorin om de 
kemiska proportionerna och en atomviktstabell över de då kända ca 
50 grundämnena, liksom den kemiska nomenklaturen.

Berzelius förtjänar att tas upp i denna översikt över den tekniskt 
inriktade forskningen av två skäl. Dels därför att Berzelius genom sitt 
engagemang i Gripsholms Fabriker blev inriktad på den industriella 
nyttan av grundforskningen. Dels därför att Berzelii laboratorium vid 
KVA mycket snart blev ett undervisningslaboratorium, det första i 
Sverige och ett av de mera betydande i Europa. Eleverna var huvud
sakligen inriktade på olika karriärer inom bergshanteringen och indu
strin. Hos Berzelius utbildades under 1820- och 1830-talen många 
elever. Svenskarna var främst metallurger, några blev sedermera 
berömda, exempelvis J A Arfvedsson (upptäckte litium), N G Sef- 
ström (upptäckte vanadin) och K G Mosander. Bland utlänningarna 
märks Mitscherlich, Gustaf och Heinrich Rose och Friedrich Wöhler.

Att Berzelii akademilaboratorium blev ett undervisningslaborato
rium var inte avsiktligt eller planerat; det var helt enkelt en följd av 
Berzelii ryktbarhet som kemist och forskare. Men om vi ser några 
årtionden framåt i tiden var undervisningslaboratoriet en mycket 
målmedvetet genomförd institution vid universiteten i de tyska sta
terna och Frankrike. Här satsade man mycket kraftigt på kemi och 
kemiteknik. Däremot inte i England, som då var ”the workshop of 
the world” med en avancerad verkstadsindustri som dominerade 
näringslivet. Det var framför allt de tongivande vetenskapsmännen på 
kontinenten, Hermann Helmholtz och Justus von Liebig, som ivri
gast förespråkade forsknings- och undervisningslaboratorier vid uni
versiteten som skulle vara ”drivbänkar” för industrikemister. Adolf 
von Baeyer, kemiprofessor vid universitetet i Miinchen, inrättade 50 
elevplatser vid sitt undervisningslaboratorium, Kolbe i Leipzig hade 
40 platser, och ungefär lika många hade Berzelius-lärjungen Friedrich 
Wöhler sedan han hade blivit professor i Göttingen. Samma antal 
hade Friedrich Kekulé i Bonn och von Liebig i Giessen.

När den tyska kemiska industrin började skjuta fart på allvar under 
åren kring 1900 så utlöste detta stor förvåning i brittiska industrikret
sar. Den enkla förklaringen var emellertid att Tyskland då förfogade 
över drygt tre gånger så många universitetsutbildade kemister som 
England!

I Frankrike var det framför allt den vittberömde professorn Th P 
Pelouze som i Paris drev ett betydande undervisningslaboratorium. 
Pelouze (1807—67) hade 1850 begärt avsked från sin professur vid 
College de France för att helt ägna sig åt sina elever. Han var sedan
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Stockholms Observatorium, tillhörigt KVA och färdigt 1753, uppfört på 
medel från almanacksprivilegiet. KVA ständige sekreterare Pehr Wargentin 
var Observatoriets förste chef.

tidigt god vän med Berzelius, de hade tidvis en livlig korrespondens 
(nu utgiven av KVA) och 1841 hade Pelouze med fru besökt paret 
Berzelius i Stockholm. Det ligger nära till hands att föreställa sig att 
Berzelii akademilaboratorium stått modell för Pelouze, men något 
konkret belägg för detta existerar veterligen inte.

Flera sedermera berömda industrikemister hade fått sin utbildning 
hos Pelouze. Av intresse i detta sammanhang är främst professorerna 
Nikolai Zinin och Yuli Trapp, verksamma i Petersburg från mitten av 
1840-talet, samt italienaren Ascanio Sobrero som 1847 publicerade sin 
upptäckt av det märkliga ämnet pyroglycerin.
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Nobel
Professorerna Zinin och Trapp blev privatlärare åt Immanuel 

Nobels tre söner, Robert, Ludvig och Alfred från slutet av 1840-talet. 
Immanuel Nobel hade i början av 1830-talet etablerat sig i Petersburg 
med en mekanisk verkstadsindustri och hade på något decennium 
rönt mycket stora framgångar. Av de mycket begåvade sönerna var 
det främst Alfred som var inriktad på kemistudier. Introducerad av 
sin lärare Zinin kom Alfred till Pelouze i början av 1850-talet och 
stannade vid detta undervisningslaboratorium i åtminstone ett år.

Alfred Nobels fortsatta karriär känner vi alla till i sina huvuddrag. 
Hur han 1862/63 uppfann en metod att frigöra nitroglycerinets 
(pyroglycerin, sprängolja) enorma sprängkraft, sedan dynamiten 
1866, och hur han sedan byggde upp sitt dynamitimperium och 
skapade sig en stor förmögenhet är väl känt.

I en biografi över Alfred Nobel (Natur & Kultur 1983) har jag 
hävdat att det var han som introducerade det kemiska industrilabora
toriet redan då han började framställa sprängolja i större skala 1863. 
På kvällstidningssvenska skulle det heta att Nobel uppfann industrila
boratoriet. Jag har blivit stärkt i den uppfattningen under arbetet med 
denna uppsats och de utblickar som jag nu kunnat göra.

Att Alfred Nobel inrättade laboratorier vid sina fabriker var helt 
följdriktigt. Som pojke var det bästa han visste att få följa med sin 
lärare Zinin till hans laboratorium. Då Alfred var några och 20 år 
flyttade han och brodern Robert hemifrån till en dubblett i utkanten 
av Petersburg. Alfred gjorde om köket till lab, Robert protesterade 
och flyttade snart ihop med en flicka som han gifte sig med. Vad 
Alfred experimenterade med var nitroglycerin — han hade satts på 
spåren av Zinin, studiekamrat med Sobrero — ett mycket kraftigt 
sprängämne med högst motsägelsefulla egenskaper. Sobrero hade 
uttryckligen varnat alla kemister för att över huvud taget ta befattning 
med detta ämne! Ett problem var att få det att detonera. Om man 
hällde ut en droppe nitroglycerin på ett städ och slog till med en 
hammare så exploderade vätskan endast i kontaktytan mellan hamma
ren och städet. Omvänt så sker en spontan explosion om temperatu
ren i ett kärl med nitroglycerin överstiger den kritiska temperaturen 
av 180°C, även om detta bara sker punktvis i någon del av vätskan.

Under ett par års tid sysslade Alfred med att genom olika experi
ment bekanta sig med ämnets nyckfulla uppträdande, innan han 1863 
reste över till Stockholm där han tillsammans med fadern och yngste 
brodern Emil på försök började framställa nitroglycerin i laborato- 
rieskala. Detta skedde i en ganska rymlig korsvirkesbyggnad på tom
ten till malmgården Heleneborg på Söder. Samtidigt var Alfred ute 
och demonstrerade sin nu patenterade sprängolja. Efterfrågan ökade 
då kraftigt och tillverkningen måste ökas till åtminstone halvstor 
skala. Tillverkningen av nitroglycerin — nitreringen — är en batch- 
(sats) process, i princip mycket enkel, men i praktiken synnerligen 
komplicerad.

När satsens volym ökades var Alfred medveten om att riskerna
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också eskalerades. Under sommaren 1864 var Alfred och hans bror 
Emil ivrigt sysselsatta med att experimentera fram en så säker pro
duktionsmetod som möjligt för stora volymer. Målet var att fram
ställa 300 kg nitroglycerin åt gången. Då hände det oundvikliga. En 
lördagsförmiddag i början av september exploderade hela satsen och 
formligen pulvriserade hela laboratoriet. Emil Nobel dödades ome
delbart tillsammans med ytterligare fyra personer. Det var ett hårt 
slag för Alfred. Poliskammaren i Stockholm förbjöd all tillverkning 
av ämnet inom stadens gränser.

Men Alfred arbetade rastlöst vidare. I slutet av oktober 1864 
bildade han Nitroglycerin AB och fann strax därefter en tomt för att 
uppföra en fabrik. Det var lantegendomen Vinterviken, strax utanför 
stadsgränsen. Där fanns ett stort växthus, åttkantigt med kupol, som 
Alfred Nobel inredde till laboratorium, och där han arbetade under 
vintern 1864/65 med att utveckla en ny tändare för sin sprängolja. I 
tändare för gevärspatroner hade man länge använt kvicksilverfulmi- 
nat, men Nobel ville få fram något bättre. Trots ihärdiga ansträng
ningar lyckades han inte. I stället utvecklade han en metod för 
serietillverkning av fulminat-tändare. Medan fabriken byggdes fram
ställdes nitroglycerin på en pråm, förankrad i en vik av Mälaren. Den 
nya fabriken — den första i en lång rad — inrymde också ett väl 
tilltaget laboratorium.

När processen där var intrimmad på våren 1865 lämnade Nobel 
Sverige och slog sig ned i Hamburg, för att där anlägga en sprängolje- 
fabrik. I ett skjul i Hamburgs hamn hyrde han in sig med ett laborato
rium för att i liten skala tillverka nitroglycerin för demonstrations- 
ändamål. Först på hösten fick Nobel tag på en lämplig industritomt, i 
Krummel vid Elbe. Det hände flera olyckor med hanteringen av 
nitroglycerin vid denna tid, och Nobel arbetade frenetiskt med att 
finna en form för att göra det nya sprängämnet säkrare. Nobel hyrde 
då en pråm förankrad i Elbe där han kunde utföra detta utvecklingsar
bete, samtidigt som fabriken byggdes.

Under tiden uppförde Nobels medarbetare, Carl Wennerström, en 
nitroglycerinfabrik vid Lysaker utanför Oslo. Driftschef där blev 
apotekaren Iwan Lamm, en experimentglad yngling som tidigare hade 
samarbetat med Robert Nobel. Fabriken i Lysaker byggdes på 
rekordtid och stod färdig i juli 1865. Här fanns givetvis också ett 
laboratorium, som Robert Nobel ofta besökte. Under vintern 1865/66 
inträffade runt om i världen flera svåra explosionsolyckor orsakade av 
sprängolja. Detta blev en utomordentligt svår press på Alfred Nobel. 
På pråmen i Elbe fortsatte han sina analyser och kom bl a underfund 
med att nitroglycerin inte var en stabil kemisk förening. Orsaken var 
att vid nitreringen kom ett överskott av syror att följa med i produk
ten. Han drev då sitt FoU-arbete på två linjer. Dels sökte han ”tvätta 
bort” överskottssyrorna, dels försökte han förbättra tillverkningspro
cessen. I detta senare arbete anställde han sin barndomsvän Alarik 
Liedbeck, som nu var civilingenjör och specialist på kemisk apparat
teknik.

Så småningom ansåg Nobel att han hade klarlagt orsakerna till
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olyckshändelserna och gav sig iväg till England för att starta tillverk
ning där, men han fick inte någon respons utan fortsatte till Amerika. 
Där kom han ur askan i elden. En hel serie katastrofer med nitrogly
cerin hade inrapporterats. Ett fartyg i Aspinwalls hamn vid Panama- 
kanalen exploderade; 84 personer döda. En lagerbyggnad i Sidney 
flög i luften och demolerade ett helt kvarter; över 80 personer 
omkom. Wells Fargo råkade ut för samma sak, med 15 dödsoffer. 
Kulmen nåddes då ett hotell på nedre Manhattan i New York explo
derade med 19 personer dödade och skadade. Detta hände just som 
Nobel hade anlänt till New York. Staden befann sig nära nog i panik.

Efter många äventyrligheter i Amerika återvände Nobel i augusti 
1866 till Hamburg och Krummel. En explosion i fabriken där hade 
lagt delar av fabriken i spillror, så Nobel var tvungen att fortsätta sitt 
FoU-arbete på pråmen i Elbe. Men nu visste Nobel vad han ville åt. 
En så ren produkt som möjligt — Liedbeck hade experimenterat fram 
en helt ny process — och så, det var det viktigaste, nitroglycerin skulle 
”inneslutas” i något för att förhindra kemiskt sönderfall. Efter inten
sivt arbete på sitt pråmlaboratorium fann Nobel lösningen. Han 
”inneslöt” nitroglycerin i det högabsorbenta materialet kiselgur, som 
fanns i nästan obegränsade mängder i kullarna kring fabriken i Kriim- 
mel, och på många andra ställen på Liineburger Heide.

Dynamit
Så föddes dynamiten, en degartad massa, under hösten 1866. Det 

nya, och praktiskt taget helt säkra sprängmedlet, patenterades av 
Nobel 1866 och 1867. Efter åtskilliga prov — både i laboratoriet och 
på fältet — fick Nobel bekräftat att dynamiten var helt ofarlig vid 
normal hantering. Och han ansåg då att fältet var fritt för att exploa
tera sin uppfinning i stor skala. Nobel började att bygga upp sitt 
imperium av dynamitfabriker, men stötte då på svårigheter på flera 
håll. I England hindrades Nobel av en monumental byråkrati utveck
lad av en nitisk sprängämnesinspektör, i Frankrike var all framställ
ning av krut och sprängämnen förbehållet ett statligt monopol, i kraft 
sedan medeltiden.

Det tog tre år innan de brittiska myndigheterna gav klartecken att 
bilda British Dynamite Co, som tillkom 1870. Under tiden hade 
Nobel emellertid inköpt en fabrikstomt vid Ardeer i Skottland och 
där byggt ett stort laboratorium. (Byggnaden revs 1981 och gav plats 
för en parkeringsplats.) Nobel bosatte sig på platsen, som blev hans 
högkvarter under flera års tid. I laboratoriet arbetade Nobel och 
Liedbeck samt ytterligare några medarbetare. Under de första åren av 
1870-talet torde drygt ett tiotal personer ha varit sysselsatta där. 
Samtidigt bildades företag och byggdes dynamitfabriker i Schweiz, 
Italien, Österrike, Ungern, Spanien, Portugal, Belgien och Frankrike. 
Samtliga dessa fabriker var utrustade med laboratorier. Ett av de 
största fanns vid fabriken i Avigliana i Italien. Här lät Nobel i slutet 
av 1870-talet bygga en mönsteranläggning, vilket sysselsatte Liedbeck
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i nära två år. Stora och ljusa fabrikslokaler med vattenledningar och 
centralvärme. Nitreringen skedde i små bunkrar omgivna av höga 
skyddsvallar, samt försedda med åskledare. Detta sätt att bygga blev 
förebilden för sprängämnesfabriker över hela världen för 50—60 år 
framåt. Den första installationen av elektriskt ljus i en industrianlägg
ning i Italien utfördes vid Nobels Avigliana-fabrik 1882/83.

Nobels tyska företag bildade under 1870- och 1880-talen dotterbo
lag i Sydafrika, Syd- och Mellanamerika och Australien. Enklare 
laboratorier för råvaru- och produktkontroll torde ha ingått i samt
liga. Då de nobelska dynamitfabrikerna slogs samman administrativt i 
två truster — en tysk-engelsk och en ”latinsk” — var 64 företag 
inblandade i trustförhandlingarna som tog sex år.

Jag har avsiktligt skildrat denna utveckling relativt detaljerat för 
att etablera att Alfred Nobel var först med att driva FoU-laboratorier 
i stor skala inom kemisk industri.

Då Nobel 1873 förvärvade en fastighet i Paris utrustade han två 
laboratorier, ett i en f d stallbyggnad med vagnslider vid sin bostad, 
och ett utanför staden vid Sévran, främst för ballistiska försök. Han 
ägnade sig nu åt att utveckla en lång rad idéer både nya sprängmedel 
och exempelvis syntetiska material. Han anställde ett flertal assisten
ter som arbetade vid åtskilliga av fabrikernas laboratorier. Under 
1870-talet var ca 60 — 80 assistenter och teknisk personal sysselsatta 
med FoU vid Nobellaboratorierna. Aven med dagens mått måste 
denna FoU betecknas som betydande.

Nobels satsning på laboratorier och forskning var inte någon 
vision — inte primärt åtminstone — utan det var i första hand en krass 
nödvändighet för att industriellt kunna hantera de mycket farliga 
kemiska ämnen han sysslade med. Han kom dessutom på ett tidigt 
stadium underfund med att vissa nitroföreningar var utgångsmaterial 
för en hel familj av syntetiska material — syntetiskt läder, gummi och 
silke, samt färger och fernissor. Hans forskning på dessa områden 
ledde till betydelsefulla resultat i början av 1890-talet, vilka kom i 
huvudsak att exploateras först efter Nobels död 1896. Främst av 
Nobels brittiska företag, då Nobel Industries, som byggde ut enorma 
forskningsresurser.

Du Pont firar hundraårsjubileum
Det amerikanska kemiföretaget Du Pont bildades 1802 av två 

bröder du Pont de Nemours, franska ädlingar som flytt från revolu
tionens Frankrike i början av 1790-talet. Bröderna var båda kemister 
och elever till Antoine Lavoisier. Denna industri började som krut
stamp och salpetersjuderi i de gamla svenskbygderna i Delaware, 
Brandywiné Valley. Du Pont hade under senare delen av 1800-talet 
vuxit snabbt och var vid sekelskiftet den dominerande tillverkaren av 
krut i Förenta Staterna, och hade nu även tagit upp andra produkter i 
sitt sortiment. Företaget firade sitt hundraårsjubileum 1902 med att 
inviga sitt första forskningslaboratorium. Detta väckte stor uppmärk
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samhet i fackpressen och företaget prisades för sin stora framsynthet 
och pionjäranda.

De tidigaste av Nobels industrilaboratorier hade då varit i drift i 
drygt 35 år. Och den forskningsorganisation som Alfred Nobel 
byggde upp under 1870-talet — som jag nyss antydde — hade 1902 
fungerat i drygt 20 år, med 60 — 80 handplockade forskare. Och hade 
kommit fram med en hel rad intressanta resultat som endast kunnat 
exploateras vid Nobels frånfälle 1896.

Forskning vid KTH
Under de sista decennierna av 1800-talet började den tekniska 

forskningen uppmärksammas på allvar i Sverige. En milstolpe, för att 
inte säga ett avstamp, i denna utveckling inföll 1877 då Teknologiska 
Institutet i Stockholm reorganiserades till Kongl Tekniska Högsko
lan, vilket bl a innebar ett ökat antal lärare. Anledningen var att 
Teknologiska Institutet 1877 fyllde 50 år. Två år senare hade Chal
mers i Göteborg också existerat i femtio år och fick då även möjlighet 
att avsevärt bygga ut undervisningen i nya lokaler som upptog ett helt 
kvarter, mellan Storgatan och Vasagatan i Göteborg, som tagits i bruk 
några år tidigare. I stadgarna för dessa läroanstalter sägs dock ingen
ting om att teknisk forskning skulle bedrivas. Det gör det heller inte i 
den nya stadga för KTH som tillkom 1912. Torsten Althin anmärker i 
sin 50-årshistorik (1912 — 62): ”orden . . . teknisk vetenskaplig forsk
ning ingick ännu inte i den allmänna vokabulären”, och påpekar 
samtidigt ”att detta naturligtvis inte hindrade att många professorer 
redan bedrev forskning”.

KTH:s historia har på ett mycket förtjänstfullt sätt skrivits av 
Pontus Henriques (2 bd, 1917, 1927), som jag här hänvisar till.

Jag ska här nu dra upp ett exempel på forskning vid KTH som blev 
mycket uppmärksammad i samtiden. Professorn i maskinlära 1869—99, 
Johan E Cederhlom (1834—1913) var fascinerad av vad man på den 
tiden kallade ”flygproblemet” och utförde från början av 1870-talet 
en hel del experiment med diverse flygfarkoster av olika konstruk
tioner enligt systemet tyngre än luften. Till en början var väl Ceder- 
blom endast en i raden av de många hängivna entusiaster som vid 
denna tid experimenterade med flygproblemet. Många av dessa var ju 
orealistiska fantaster. Men rätt snart kom Cederbloms experiment in 
på en seriöst vetenskaplig bog. Han byggde en vindtunnel och under
sökte systematiskt olika vingprofilers lyftförmåga, luftmotstånd etc. 
Efter hans död samlades hans forskningsresultat i en volym som 
utgavs 1920. Med den snabba utveckling som flygtekniken undergick 
under första världskriget hade hans då publicerade rön emellertid 
huvudsakligen endast historiskt intresse.

En som intresserade sig mycket för Cederbloms forskningar — 
särskilt på 1880-talet — var S A Andrée, densamme som 1897 företog 
sin omtalade luftfärd i ballong i ett försök att nå Nordpolen. Tvärt
emot den bild av honom som vi får i P O Sundmans bok Ingenjör
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Apparater för bestämning av luftmotstånd.
Ur ”Professor Johan Erik Cederbloms efterlämnade papper. 
Afhandlingar och experiment rörande flygproblemets lösning. 
En minnesskrift.” Uppsala 1920.

Andrées luftfärd så var Andrée en seriös forskare, som kanske djupare 
än någon annan i samtiden hade penetrerat luftfartens problematik. 
Genom sina resor hade Andrée förskaffat sig vidsträckta internatio
nella kontakter med forskare i Amerika, Tyskland och Frankrike. I tal 
och skrift pläderade Andrée för att bygga upp en stark forskning i 
Sverige, vilket han ansåg vara av vital betydelse för landet och nä
ringslivet.

För att fortsätta axplocket bland tekniska forskningsinsatser vid 
KTH så finner vi där professor som 1890—1913 innehade
lärostolen i kemi och kemisk teknologi. Under denna tid var Klason 
en av de mest produktiva forskarna över huvud i vårt land. Han var 
framför allt cellulosakemist och genomförde en lång rad industriellt 
inriktade forskningsprojekt. Klason arbetade därvid som regel till
sammans med sina elever. Som motto hade han att cellulosakemis
terna skulle göra sina misstag i provrörsskala — och inte genom att 
manipulera med industriella processer i full skala. Klason var också en 
ivrig förespråkare för att cellulosaindustrierna skulle inrätta och 
utveckla egna laboratorier. Under 1900-talets första årtionde tillkom 
också forskningslaboratorier vid de mer betydande skogsindustrierna 
i Sverige.
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Experimentfabriker
Att vidareutveckla och förbättra en stor och komplicerad indu

striprocess, t ex pappersmassatillverkning, klarar man inte genom att i 
laboratoriet lösa olika detaljproblem. En bättre approach är att bygga 
en experimentfabrik, som kan drivas i skala 1:5 eller 1:10 i jämförelse 
med industriprocessen. Ett banbrytande steg i den riktningen togs 
1907 då Uddeholmsbolaget beslöt att anlägga en sådan experiment
process vid fabriken i Årås i Värmland (vid Gullspångsälven). Flera 
sådana anläggningar skulle följa under de närmaste decennierna.

Detta är ett av de första exemplen på vad som har kallats ”forsk
ningens industriella revolution”. Uttrycket är enligt min mening inte 
så lyckat, men innebörden är att ”den ensamma vargen” i sitt lilla 
laboratorium successivt ersattes med många kvalificerade forskare 
sysselsatta i ett stort laboratorium, utrustat med instrument och appa
rater, alltmer komplicerade och dyrbara. Idag används t ex inom 
kärnfysiken instrument (partikelacceleratorer) som kräver investe
ringar i samma storleksordning som stora anläggningsprojekt (broar, 
flygplatser). Analogin med hantverkets övergång i industri är slående, 
även om många detaljer haltar. Fenomenet är belyst i litteraturen, t ex 
av Vannevar Bush, Science, the Endless Frontier. Washington 1950, 
reprint 1960 och Derek de Solla Price, Little Science — Big Science, 
1966.

Elektrokemiska processer
Inom den allmänna kemiska processindustrin kan man säga att 

behovet av forskning och produktkontroll aktualiserades först i och 
med tillkomsten av elektrokemiska metoder av skilda slag. En av 
förgrundsfigurerna på detta område är kemisten och industrimännen 
Oscar Carlsson (1844—1916), som 1871 grundade Stockholms Super- 
fosfatfabrik för framställning av gödselmedel för jordbruket. Själva 
processen är relativt enkel, importerad råfosfat (i naturen förekom
mande) behandlas med svavelsyra och man får då superfosfat. 
Utvecklingen inom den syntetiska handelsgödseln gick snabbt vid 
denna tid, och Carlsson började intressera sig för de nya elektroke
miska metoder som nu tillkom. Efter flera års laboratoriearbete kom 
han fram till en process för framställning av klorat och perklorat på 
elektrolytisk väg. Den metoden tillämpade han i industriell skala vid 
en fabrik i Månsbo — vid Avesta-fallen i Dalälven med riklig tillgång 
till elkraft — och Carlsson bildade Alby Nya Kloratfabriks AB 1894. 
Carlsson fortsatte sitt forskningsarbete och utvecklade processer för 
tillverkning av olika kvävegödselmedel. Han krönte sitt livsverk med 
anläggning av Ljungaverken (vid Hångstaforsarna i Ljungan, Väster
norrland) som togs i drift 1913, som dotterföretag till Stockholms 
Superfosfat. Vid Ljungaverken tillverkades kalkkväve, ammoniak, 
ammoniumsulfat, -nitrat och salpetersyra.
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Det kan här noteras att denna fabrik tillkom i ett läge då den 
norska kvävegödselindustrin expanderade mycket kraftigt, grundad 
på Birkeland-Eydes ljusbågsprocess — ”kväve ur luften” — från 1903. 
Oscar Carlsson gick ur tiden 1916 och 1919 instiftade Svenska 
Kemistsamfundet Oscar Carlsson-medaljen för framstående insatser 
för nydaning av den kemiska industrin.

En annan förgrundsfigur inom elektrokemin är Rudolf Lilljekvist 
(1855 — 1930). I början av 1890-talet förvärvade han tillverkningsrätten 
för Sverige i Hamilton Castners patent på elektrokemisk framställ
ning av klor-alkaliföreningar. Metoden hade tidigare inte prövats i 
industriell skala. Efter flera års laboratoriearbete — som utfördes vid 
KTH — hade Lilljekvist bemästrat de praktiska problemen och var 
redo att bilda Elektrokemiska AB i Bengtsfors, vid ett fall i Uppe- 
rudsälven i Dalsland. Lilljekvist hade tidigare varit verksam bl a som 
brobyggare i England och Centraleuropa, och var personlig vän med 
Alfred Nobel som nu tecknade sig för en större aktiepost i bolaget 
under bildande. Efter stora svårigheter och ytterligare forskningsar
bete blev processen intrimmad 1899, och gav därefter god avkastning. 
Det kan tilläggas att ett företag med samma namn och ändamål 
ungefär samtidigt bildades i England (Electro-Chemical Co), men 
trots att patentinnehavaren anställdes som konsult gick företaget över 
styr efter två år.

Elektroteknisk industriforskning
1800-talets nya kraftmedium, elektriciteten, togs först i bruk i 

Sverige i och med Kongl Elektriska Telegrafinrättningen 1853, som 
bara något år därefter bytte namn till Kongl Telegrafverket och som i 
dag heter Televerket, rätt och slätt.

Men 1880-talet har kallats ”det elektriska årtiondet” och det var då 
som telefonen bröt igenom och då tillkom också de första privata och 
kommunala elverken. Det var också i början av detta decennium som 
bröderna Jonas och Göran Wenström kom att intressera sig för 
konstruktion av elektriska generatorer och motorer. De hade 
utländska förebilder, främst amerikanska Weston och engelska Brush. 
Redan 1882 patentsökte Jonas Wenström (1855—93) en generatorkon
struktion. En industri- och affärsman i Stockholm, Ludvig Fredholm, 
blev intresserad och med det ännu inte beviljade patentet som bas 
bildades 1883 Elektriska Aktiebolaget i Stockholm. Och det blev fart 
på affärerna, tillverkningen av elektromaskiner började i Arboga, men 
flyttades senare över till Västerås. Det var framför allt Jonas Wen
ström som under 1880-talet konstruerade en serie av generatorer och 
motorer, som fick gott rykte på marknaden. De kom snart att kallas 
”Wenströms välkända”. Under 1880-talet var likströmmen det för
härskande systemet, effekten kunde lagras i stora ackumulatorbatte
rier för att utjämna både genererings- och belastningsvariationer. Men 
ledningsförlusterna var stora och likströmmen går inte att transfor
mera. Medan affärerna gick bra fick Wenström tid att tränga in i
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växelströmmens problematik, teoretiskt-matematiskt och konstruk- 
tionsmässigt. Wenström blev helt övertygad om att elteknikens fram
tid låg i växelströmssystemet. Men detta var då ett praktiskt taget helt 
obearbetat fält, och matematiska hjälpmedel för konstruktionsberäk- 
ningar etc fanns ännu inte. Men Wenström var en sällsynt forskarbe- 
gåvning och kom 1889 fram till en lösning som ingen i hans omgiv
ning egentligen trodde på — bara han själv. Ingen hade ens hört talas 
om någonting liknande tidigare. Wenström patenterade sin idé, och 
jag citerar ur patentbeskrivningen: ”denna uppfinning avser ett trip
pelsystem, där tre skilda växelströmmar, av samma växeltal och 
styrka, men med faser som äro en tredjedels våglängd skilda från 
varandra . . .”.

Wenströms ”trippelsystem” kom snart att kallas trefassystem, och 
det ursprungligen teoretiska begreppet ”fas” i svängningsläran kom 
att beteckna de mycket konkreta begreppen ”ledning”, ”ledare”, och 
t ex de tre lindningshärvorna i en elmaskin. Samtidigt med Wenström 
arbetade andra forskare i andra länder med utvecklingen av trefassys
temet. Sannolikt kände Wenström till att sådant arbete pågick, men 
definitivt inte några detaljer. I vårt sammanhang finns inte någon 
anledning att gå in närmare på trefassystemets ursprung och priori- 
tetsfrågor. Den saken har förtjänstfullt utretts av Åke T Vrethem i 
Jonas Wenström and the Three-Phase System, KTH 1980.

Innan patentet beviljades (nyåret — sommaren 1890) byggde Wen
ström en trefasgenerator för utprovning. Detta exemplar blev i och 
för sig ganska misslyckat, men gav värdefulla erfarenheter för kon
struktionen av de första kommersiella generatorerna. Samtidigt 
utvecklade Wenström en ”trippelkonverter” dvs trefastransformator 
(terminologin hade ännu inte stabiliserats) som han lyckades bättre 
med.

Medan detta arbete pågick ombildades det Wenström-Fredholm- 
ska Elektriska AB i Stockholm till Allmänna Svenska Elektriska 
Aktiebolaget, ASEA. Det nya företaget var då redo att leverera den 
första kraftstationen för trefas växelström som anlades vid Hellsjön, 
för leverans av kraft till gruvanläggningarna vid Grängesberg. Det var 
tre generatorer för 260 volt trefas växelström, som transformerades 
upp till linjespänningen 9,5 kV för den 13 km långa kraftledningen. 
Totala generatoreffekten var 344 KVA. Anläggningen togs i drift 
1893. Kort därefter gick Jonas Wenström ur tiden, endast 38 år 
gammal.

Brytpunkter inom eltekniken
Det wenströmska trefassystemet har i litteraturen betecknats som 

både revolutionerande och epokskapande — helt riktigt — men obe
roende av hur man tolkar detta så skulle jag vilja kalla det en bryt
punkt i utvecklingen med räckvidd långt utöver själva elkraftöverfö
ringen. Wenströms genombrott — när våra tekniker väl fick upp 
ögonen för vad det innebar — blev naturligtvis inspirerande för andra
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elektromaskinkonstruktörer (det fanns fler företag än ASEA i bran
schen) som nu började experimentera, de wenströmska patenten till 
trots. Ett patent går ju ut efter 17 år!

I ett vidare perspektiv kan man säga att trefassystemet satte punkt 
för ångteknikens vidare utveckling, både i vårt land och internatio
nellt. Ångan blev överspelad; den hade gjort sitt. Trots att en stor del 
av elenergin långt in på 1900-talet genererades med ångmaskiner och 
-turbiner. Men utvecklingsarbetet inom ångtekniken avstannade. 
Inom industrin åstadkom den nya kraftöverföringen ett nytänkande 
med vittomfattande konsekvenser. Många industrier i landet hade 
vattenkraften (vattenhjul, -turbiner) att tacka för både sitt upphov 
och sin existens. Från mitten av 1890-talet började man i snabb takt 
installera elkraftstationer i fallen, många distribuerade överskottet till 
hushållen. I statlig regi — Vattenfall — började man 1909 att bygga ut 
vattenkraften i Syd- och Mellansverige. Och intresset inriktade sig 
snart mot ”Sveriges elektriska geografi” som Waldemar Borgkvist 
(generaldirektör i Vattenfall 1938—48) kallade det faktum att de stora 
vattenkraftsresurserna finns i norrlandsälvarna medan befolkningen 
huvudsakligen är koncentrerad till landets södra hälft.

Det problemet handlar om kraftöverföring — men hur skulle det 
lösas?

Under Vattenfalls första årtionde byggdes elkraften snabbt ut i 
Mellansverige. Linjespänningen hade man försiktigt ökat till 70 kV 
och man planerade att bygga ut ”stamledningar” för hela 130 kV. 
Konsumtionen av el ökade mer än man hade förutsett vid starten 
(främst inom industrin) och Vattenfall riktade blickarna mot den 
outnyttjade elkraften i norrlandsälvarna. Åren före 1920 försäkrade 
sig Vattenfall om kraften i åtskilliga vattenfall i Ångermanälven, 
Indalsälven och Ume Alv. Detta trots att man då inte hade någon 
teknisk lösning på problemet med överföring av kraften till konsum- 
tionscentra söderöver. Man var dock medveten om att spänningen 
måste ökas drastiskt för att överföringen skulle bli ekonomiskt möj
lig. Förlusterna är proportionella mot strömmens kvadrat, strömmen 
minskar linjärt med ökad spänning.

Några unga tekniker på ASEA och Vattenfall började omkr 1925 
att allvarligt studera problematiken kring höga spänningar — de sik
tade på 400—500 kV, kanske ännu högre!

Med den nu smått legendariske Ragnar Liljeblad (1885 — 1967), då 
tillverkningschef vid ASEA, i spetsen gav de sig ut på en studieresa, 
först till England. Men här hade man inte någon större förståelse för 
höga spänningar, den ”elektriska geografin” var annorlunda än i 
Sverige. Man klarade sig där med relativt måttliga linjespänningar i 
begränsade nät kring lokala kraftverk. Men USA då? Den svenska 
gruppen beslöt konsultera Charles Steinmetz, en tysk matematiker 
och fysiker som hade emigrerat och som var verksam vid General 
Electric. Han hade producerat åtskilliga avhandlingar om bl a fysika
liska fenomen vid höga spänningar och betraktades rent allmänt som 
ett orakel i eltekniska frågor. Men Steinmetz framhöll energiskt att 
man inte kunde öka spänningen nämnvärt över 200 kV därför att då
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inträffar en hel rad förödande effekter, bl a koronabildning. Detta 
innebär att luftens elektriska motstånd bryts ned, vilket leder till 
urladdning och gnistbildning.

Men detta klara besked avkylde inte gruppens entusiasm. Tvärtom. 
De reste hem och började projektera ett högspänningslaboratorium, 
och satte upp en önskelista på lämplig utrustning. För grundläggande 
studier av koronafenomenet, dimensionering av isolatorer, kraftled- 
ningsstolpar m m planerade man en Marx-generator för 2,4 MV (mil
joner volt). En sådan består av ett antal kondensatorer, som laddas 
upp i parallellkoppling och ”skjuter” i serie, då spänningen mång
dubblas.

Den mest spektakulära utrustningen i det planerade laboratoriet 
var dock kortslutningsgeneratorn. Ett av de mest svårbemästrade 
problemen i ett högspänningsnät är vad som händer vid en kortslut
ning i någon punkt, vilket kan inträffa vid åskslag, maskinhaveri, 
felkoppling i ett ställverk eller liknande. Vid kortslutning, eller stöt- 
vågor (efter åskslag) kan stora mekaniska krafter uppstå i transforma
torer, generatorer etc. Kraftkällan i det planerade högspänningslabo- 
ratoriet skulle vara en kortslutningsgenerator som ursprungligen pro
jekterades för 500 kV driftspänning för kraftledningar, transformato
rer etc i slutledet. Man hade då inte någon erfarenhet av vilka krafter 
som släpps lösa i en generator av detta slag. Turbinen som skulle driva 
den konstruerades av Rickard Söderberg, som senare (slutet av 1950- 
talet) blev rektor för Massachusetts Institute of Technology.

För att gardera sig mot det värsta som skulle kunna hända vid en 
kortslutning dimensionerade Söderberg överdelen av generatorns sta- 
tor relativt klen. Om stora mekaniska krafter skulle uppstå skulle 
rotorn slungas ut ur statorn och krossa en vägg, som avsiktligt skulle 
byggas i enstens tegel. För att sedan rulla utför en slänt och hamna i 
en vattensamling nedanför. Gruppen hade med andra ord på ett tidigt 
stadium rekognoscerat och funnit en lämplig tomt för det planerade 
laboratoriet.

Den utrustning som gruppen hade tänkt sig för det planerade 
laboratoriet fanns då inte på någon plats i världen. Till en början var 
ledningen för ASEA tvekande inför gruppens idéer som ansågs alltför 
”vilda”. Rickard Söderberg har berättat för författaren att gruppen i 
hög grad släppte lös fantasin vid planeringen och gick in för en rad 
dittills oprövade och okonventionella lösningar. Sedan Vattenfall bör
jat projektera en liknande ”provningsanstalt” vid Älvkarleby beslöt 
dock ASEA 1929/30 att högspänningslaboratoriet skulle byggas. Det 
stod färdigt 1933. Vattenfalls motsvarande anläggning togs i drift 
några år senare. Utrustningen var där inte så avancerad, man ansåg att 
det inte var nationalekonomiskt motiverat att ”dubblera” Ludvika- 
laboratoriet.

Dessa målmedvetna satsningar innebar en brytpunkt i elteknisk 
FoU i Sverige, med stora återverkningar på några årtiondes sikt både 
på industri och samhälle. Till att börja med blev den elektriska ener
gin från norrlandsälvarna tillgänglig i befolkningscentra söderöver till 
rimliga taxor, vars betydelse för landet knappast kan överskattas.
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I Ludvika och Älvkarleby utvecklades under 1930- och 40-talen 
den högspänningsmateriel som krävs för elöverföring på långa 
avstånd. Man stannade för linjespänningen 400 kV. Från den nyan
lagda vattenkraftstationen i Harsprånget togs 1952 i drift Sveriges och 
världens första 400 kV ledning.

Redan omkring 1970 hade man emellertid utrustning klar för 
linjespänningen 800 kV, men olika miljöintressen har hindrat utbygg
naden. En sådan ledning bullrar, vilket särskilt vid fuktig väderlek kan 
bli besvärande för närboende.

Vid Ludvika-laboratoriet har man även utvecklat en annan form av 
elkraftöverföring, nämligen med högspänd likström, eller HVDC 
som det heter internationellt, High Voltage Direct Current. Det var 
tekn dr Uno Lamm som omkr 1940 började experimentera med 
HVDC vid Ludvika-laboratoriet. Med en enpolig kabel överförs 
högspänd likström med vatten eller mark som återledare. Vid avsän- 
darstationen transformeras spänningen upp och likriktas. Vid motta
garstationen växelriktas strömmen och transformeras ned till distri
butionsnätets spänning. En försöksanläggning med denna teknik 
utprovades i slutet av 1940-talet mellan Trollhättan och Mellerud.

Gotland fick sin elkraft från fastlandet genom en HVDC-anlägg- 
ning som togs i bruk 1954. Ett flertal liknande installationer har sedan 
dess gjorts över hela världen. De djärva visioner som ursprungligen 
utformades av en liten grupp tekniker i mitten av 1920-talet har lett 
till banbrytande forskningsresultat som medfört världsomspännande 
konsekvenser.
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Bild 1. Carl Linde (1842—1934)
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