
Företagsmonografiernas

Av Jan-Erik Pettersson

Bakgrund Temat i 1980 års Daedalus var teknikhistoria, industrihistoria och industri
minnesvård. Det var en uppföljning av en konferens med samma tema, 
som arrangerats av Ingenjörsvetenskapsakademiens teknikhistoriska råd 
i november 1979. På ett teoretiskt, principiellt plan framförde årsbokens 
uppsatsförfattare synpunkter av bestående intresse. Man kunde också 
konstatera att forskningen och vården på dessa kulturområden är starkt 
eftersatt. Den industrihistoriska forskningen avseende företag ansågs ha 
”mycket stora” luckor (Bo Gustafsson), bristen på teknikhistoria beteck
nades som ”allvarlig” (Jan Glete) och de förestående arbetsuppgifterna 
inom industriminnesvården uppgavs vara ”gigantiska” (Marie Nisser).

När väckarklockan ringer skall den naturligtvis väcka även den som 
sover allra djupast. Detta får emellertid inte dölja det faktum att Sverige 
ligger relativt väl till internationellt på de nämnda områdena och när det 
gäller teknik- och industrihistoria finns det all anledning att se efter vad 
som redan uträttats innan vi går vidare. I annat fall riskerar vi att missa 
luckorna och gå förbi bristerna så att insatserna görs där de minst 
behövs. För den som siktar mot synteser som ”Sveriges tekniska histo
ria” finns det många pärlor att fiska upp, putsa och trä på bandet:

”Det är, eller borde vara, allmänt känt att det knappast finns något 
annat land i vilket så många gedigna och på ingående studier grun
dade industrimonografier utgivits som i Sverige. I dem finns i regel 
också den tekniska bakgrunden till företagens industriella och ekono
miska utveckling mer eller mindre utförligt berörd. Om man gör sig 
möda finns det pärlor att plocka fram ur dessa böcker, när större 
utblickar över ingenjörskonstens historia i vårt land skall formas förr 
eller senare. Men det är med dessa som med många andra publikatio
ner av liknande slag - de har allt för få läsare även bland dem som 
borde vara väl insatta i hithörande frågor.”

Orden är Torsten Althins och de har faktiskt större giltighet i dag än då de 
första gången nedtecknades i en PM av den 12 juni 1964. Sedan dess har 
ytterligare ett antal industrimonografier utgivits samtidigt som de gamla 
pärlorna i stort sett förblivit orörda.
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I denna uppsats kan av förklarliga skäl inte hela beståndet av industrimo
nografier inventeras på sitt teknikhistoriska innehåll. En nyligen utgiven 
bibliografi (Inga-Britta Sandqvist, Litteratur om svenska industriföretag, 
IVA-Meddelande 227, Stockholm 1979) upptar nämligen, trots att vissa 
branscher utelämnats, över 1 700 titlar på skrifter om enskilda industrifö
retag i Sverige. Den äldsta företagsmonografin behandlar Meldersteins 
bruk i Västerbotten och är tryckt 1785. Även om många av publikationer
na är småtryck med ett blygsamt innehåll överhuvudtaget, så föreligger 
uppenbarligen ett mycket stort antal skrifter, som mer eller mindre ingå
ende behandlar respektive företags tekniska utveckling under en längre 
eller kortare tidsperiod. Förutom dessa företagsmonografier finns det ett 
stort antal branschmonografier, biografier, uppsatser och artiklar med 
väsentliga inslag av teknikhistoria, rent tekniska arbeten av olika slag 
samt samlingsarbeten som t ex Gunnar Ekerots Svenska industriella verk 
och anläggningar (1-14, 1895-1929).

Uppsatsens syfte är i första hand att översiktligt undersöka våra större 
företagsmonografiers innehåll av teknikhistoria. Härvid presenteras kort
fattat merparten av den litteratur läsaren har att uppsöka för att plocka 
fram de av Althin nämnda teknikhistoriska pärlorna. Med ”teknikhistoria” 
avses här ingenjörskonstens eller maskinernas (som produktionsmedel 
och som produkter), redskapens och metodernas historia inom respekti
ve företag, skildrad med eller utan anknytning till den allmänna tekniska 
utvecklingen eller till sitt ekonomiska och sociala sammanhang.

Den tekniska utvecklingen inom enskilda företag kan självfallet inte utan 
vidare generaliseras till att omfatta en viss branschs teknikhistoria, efter
som företag har olika livslängd, olika grader av innovationsförmåga och 
kapitalintensitet, etc. Betydande kvalitativa, tekniska skillnader i såväl 
produktions- som produktledet torde således alltid föreligga mellan olika 
företag inom samma bransch. För övrigt kan den tekniska nivån skilja sig 
från en avdelning till en annan inom ett och samma företag och i en 
maskinhall kan gamla och nya maskintyper sida vid sida arbeta med 
samma produktslag. I globala översiktsverk som t ex Sigvard Strandhs 
Maskinen genom tiderna (1979) eller Charles Singers m fl A History of 
Technology (1-5, 1954-1958) måste nödvändigtvis flertalet företagsspe- 
cifika drag lämna plats för uppfinnare, konstruktörer och konstruktioner i 
en maskinens eller teknologins historia som sådan. De vardagliga små 
förbättringarna, de tekniska misslyckandena och återvändsgränderna 
kommer därvid helt naturligt i skymundan av det spektakulära, det kom
mersiellt gångbara och alltigenom lyckade.

Bergshanteringen var vid sidan av jordbruket länge Sveriges modernä
ring. I dag har de råvarubaserade gruv-, järn- och stålindustriernas forna 
status till stor del övertagits av andra branscher, särskilt av verkstadsin
dustrin. Med tanke på bergshanteringens månghundraåriga industriella 
dominans är det knappast någon tillfällighet att just denna verksamhet 
blivit grundligare utforskad än kanske någon annan produktiv verksam
het. Det synliga beviset härpå är närmast det stora antalet omfångsrika
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bruksmonografier, som tynger hyllorna i våra vetenskapliga bibliotek. Vid 
en intimare bekantskap med dessa verk uppdagas att påfallande många 
av dem författats av framstående professionella forskare, som här har 
nedlagt åtskilliga år av möda. Denna litteratur torde i allt väsentligt sakna 
sin internationella motsvarighet. Hur är det beställt med det teknikhisto
riska innehållet?

Stora Kopparbergs Bergslags AB är med sitt ursprung i 1100-talets bryt
ning i Falu koppargruva världens äldsta företag. Vid sidan av Fagersta- 
bruken torde det också vara ett av de mest omskrivna företagen i världen. 
Åt de första århundradenas gruvbrytning och kopparhantering har vårt 
kanske främsta teknikhistoriska verk ägnats, nämligen Sten Lindroths 
Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800- 
talets början (l-ll, 1955). Lindroth betonar redan i förordet att han ”be
handlar Stora Kopparbergets tekniska historia”. Detta gör han mot bak
grunden av de allmänna förhållandena på kontinenten och inflytandet 
därifrån, vilket i första hand kom från Tyskland. Tekniken vid Kopparber
get påverkades således utifrån och utvecklades i mångt och mycket 
parallellt med den gängse europeiska, men ”å andra sidan hade Koppar
berget också sin särart, i flera avseenden skilde sig de tekniska metoder
na där mycket bestämt från vad som förekom inom kontinental bergshan
tering”, framhåller Lindroth. Det sistnämnda påvisar behovet av natio
nellt och företagsinriktad teknikhistorisk forskning som ett komplement 
till de generaliserande, globala översikterna.

Ett annat teknikhistoriskt arbete som berör Kopparberget är Sten Lind
roths Christopher Polhem och Stora Kopparberget (1951). Ett samman
drag av boken ingår för övrigt i Lindroths tidigare nämnda verk. Nämnas 
bör också ett antal andra större vetenskapliga arbeten, såsom Sven Tun- 
bergs Stora Kopparbergets historia (1922), Tom Söderbergs Stora Kop
parberget under medeltiden och Gustav Vasa (1932), Bertil Boéthius’ 
Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott (1965) och Karl-Gus- 
taf Hildebrands Falu stads historia intill år 1687 (1-2, 1946). De sistnämn
da är inte teknikhistoriskt inriktade, men ger den nödvändiga ekonomis
ka och sociala historien kring Bergslagets tidiga verksamhet. Till detta 
sammanhang hör även Birgitta Odéns Kopparhandel och statsmonopol 
(1960).

Sten Lindroth satte alltså punkt vid 1800-talets början. Som idé- och 
lärdomshistoriker ansåg han sig inte skickad att ta itu med kopparhante
ringens senare tekniska utveckling. Den uppgiften borde axlas av någon 
mera tekniskt skolad forskare. Man kan säga vad man vill om Lindroths 
anspråkslöshet, han har i alla fall tillfört ämnet mer än någon annan. Nu 
får vi en skymt av kopparverket först i Karl-Gustaf Hildebrands Erik Johan 
Ljungberg och Stora Kopparberg (1970), som behandlar Bergslagets 
ekonomiska historia från 1860-talets början fram till första världskriget. 
Vid denna tid var emellertid kopparhanteringen på utdöende. Tyngd
punkten i Hildebrands framställning ligger således helt på bolagets väx
ande insatser inom stål- och skogssektorerna. Den tekniska utvecklingen 
har nästan omärkligt integrerats med den ekonomiska, men ges i sådana
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1. ”Suluugnar från Stora Kopparberget efter Rinmans Bergverkslexicon 
(1788/89).’’ Ur Sten Lindroths Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kop
parberget intill 1800-talets början (II, 1955). (Foto Tekniska museet.)

avsnitt som ”De basiska processerna” och ”De elektriska metoderna” en 
mera självständig ställning. Här skall endast tilläggas att för tiden efter 
1914 är Stora Kopparbergs utveckling praktiskt taget outforskad. Liknan
de luckor i den företagsinriktade forskningen är tyvärr inte ovanliga.

Det skulle föra alltför långt att här behandla den kopparhantering, som 
bedrevs på andra håll i landet. Den var stundtals mycket betydande i bl a 
Åtvidabergs bergslag. För dess utdöende där och övergång i annan 
industriell verksamhet har Kersti Sågvall-Ullenhag redogjort i sin avhand
ling AB Åtvidabergs förenade industrier med föregångare (1970).

Silverberget Den svenska kopparhanteringens blomstringstid inföll under 1500- och 
1600-talen. Detsamma gäller silverhanteringen, vilken i huvudsak bedri
vits vid Sala gruva eller ”Sölvberget”, som den benämndes under Gustav 
Vasas tid. Denna tidiga gruvindustri beskrives i Gustaf A Granströms Ur 
Sala gruvas historia intill 1600-talets mitt (1940). Granström, som var 
bergsingenjör, ger i kapitel fem - ”Om Gruvdriften” - en detaljerad och 
mycket initierad teknisk beskrivning av silverhanteringen vid gruvan un
der i första hand 1500- och 1600-talen. Petrus Norberg har i Sala gruvas 
historia under 1500- och 1600-talen (1978), vars manuskript efter författa



rens bortgång redigerats av Bob Engelbertsson, givit en liknande teknisk 
redogörelse i ett avsnitt benämnt ”Malmens behandling”. För silverhan
teringen på andra orter hänvisas främst till Janrik Bromés Nasafjäll. Ett 
norrländskt silververks historia (1923).

Järnberget Den svenska järnhanteringens begynnelse och tidiga utveckling är fortfa
rande höljd i dunkel och nu pågående forskning tyder på att hittills 
rådande uppfattningar i flera avseenden måste revideras. Detta berör 
även den vid järnframställningen tillämpade tekniken. Klart är att järnhan
teringen är äldre än bergshanteringen i snäv mening, eftersom sjö- och 
myrmalm användes som råvara på ett tidigt stadium. Bergmalm började 
sannolikt brytas först under 1100- eller 1200-talet, i större skala först vid 
”järnberget” i Norberg under 1300-talet. Den svenska järnhanteringens 
egentliga storhetstid är dock tydligt avgränsad till 1600- och 1700-talen, 
eller från det trettioåriga krigets utbrott till det engelska stenkolstackjär- 
nets genombrott. Under 1700-talet var Sverige världens i särklass främsta 
järnproducent. Det var under denna storhetstid flertalet av landets järn
bruk anlades och växte sig starka. Det är här många av dagens ståljättar 
har sina rötter, men under tidens gång har de sett åtskilliga konkurrenter 
nedlägga sin verksamhet samtidigt som få nya tillkommit.

Om järnmalmsgruvorna och deras tekniska utveckling har förbluffande 
litet skrivits. Det kan bero på att de många smågruvorna vanligtvis har 
varit integrerade i järnbrukens verksamhet och därmed kommit i skymun
dan av deras till synes mera storslagna historia. Det största arbetet på 
området är samlingsverket Norberg genom 600 år (1958), i vilken ett antal 
författare således skildrar gruvbygdens kring ”järnberget” historia. Ut
över Ernst Malmgrens bidrag, Några huvuddrag i den gruvtekniska ut
vecklingen under de senaste 200 åren, innehåller boken ingenting av 
direkt teknikhistoriskt intresse. En teknisk beskrivning finns också i Ha
rald Carlborgs Långbans malmtrakt i Filipstads bergslag, Värmlands län 
(1931).

Gränges och Det genom tiderna största svenska gruvbolaget med avseende på järn- 
LKAB malm är Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund, vars egendom nu

mera till stor del överlåtits till staten eller avyttrats till andra bolag. Bola
gets glansdagar inom gruvhanteringen har skildrats av Nils Meinander i 
Gränges. En krönika om svensk järnmalm (1968). Till Grängesbergsbola- 
get hörde som bekant LKAB åren 1903-1957, ett stort antal gruvor i 
Bergslagen, järnvägar, skogsegendomar, kraftverk, stålverk m m, vilka 
direkt eller genom dotterbolag var underställda moderbolaget. Meinan- 
ders beskrivning av malmrörelsen omfattar ett par teknikhistoriskt inrik
tade kapitel, dels ”Malmbrytningen och malmhanteringen”, som främst 
behandlar de olika brytningsmetoderna vid gruvorna, dels ”Malmtrans
porternas teknik och ekonomi”, som avser bolagets järnvägs-, hamn- och 
rederirörelse. Dessa avsnitt är av förklarliga skäl inte särskilt djupgående. 
Vad man framför allt saknar och skulle vilja se i framtiden, är en grundlig 
analys av den gruvtekniska utvecklingen vid LKAB. Denna bör naturligtvis 
sträckas förbi 1950-talet, så att bl a övergången från dagbrott till under- 
jordsbrytning kan belysas.

135



Fagerstabruken

Sandviken

Det har redan nämnts att gruvorna framskymtar även i litteraturen om 
järn- och stålföretagen, vilka de i regel varit underställda. Härtill kommer 
dock en rad småskrifter och uppsatser om enskilda gruvor och gruvbolag 
- däribland även de högst betydelsefulla gruvorna i Dannemora - vilka 
här inte kan beröras närmare. För en äldre tid bör det alldeles oundgäng
liga Sven Rinmans Bergwerks lexicon (1-2, 1788-89) och hans andra 
arbeten anlitas. Utöver koppar-, silver- och järnmalmsgruvorna skall en
dast de skånska stenkolsgruvorna nämnas. De har allsidigt beskrivits i 
Stenkol och lera. Skildringar kring Höganäsbolagets och dess föregång
ares verksamhet (1-4, 1953-1973), som redigerats av Gustaf Clemens- 
son.

Vårt kanske främsta verk om svensk järn- och stålindustri är den monu
mentala Fagerstabrukens historia (l-V, 1957-1959), som sträcker sig över 
fyra sekler och i relation till de allmänna framstegen inom branschen 
analyserar utvecklingen vid ett stort antal mellansvenska bruk och an
läggningar, vars kärntrupp år 1927 sammanslogs i Fagerstakoncernen. 
Den första volymen, Sexton- och sjuttonhundratalen (1957), har författats 
av ovan nämnde Karl-Gustaf Hildebrand. Den rymmer bl a tre avsnitt om 
järnhanteringens tekniska utveckling fram till 1815: ”Från osmund till 
stångjärn”, ”I hytta och hammare” resp ”Järnmanufakturerna”. I den 
andra vo\yrr\en, Adertonhundratalet C\958), ger Artur Attman för perioden 
1815-1914 liknande teknikhistoriska översikter återkommande under 
rubriken ”Produktion och produktionsmetoder”. Verkets tredje volym, 
Nittonhundratalet (1958), omfattar tiden efter 1914. Där lägger Erik Sö
derlund och Per Erik Wretblad stor vikt vid den tekniska omvandlingen. 
Flera värdefulla avsnitt rubriceras ”Den tekniska utvecklingen”. Här finns 
också talrika ritningar och fotografier på bl a ugnar, valsverk och sinter- 
verk samt detaljerade kartor över koncernens olika anläggningar. Fjärde 
och femte volymen behandlar arbetarförhållandena och människoödena 
vid bruken och har, med undantag av Söderlund, författats av andra 
forskare. I Otto Stjernquists och Folke Berghs Klosterverken under Fa- 
gerstakoncernens tid (1980) får man en god bild av den tekniska utveck
lingen vid Klosterverken 1927-1979.

Av teknikhistoriskt intresse är även Göran Hedins m fl Ett svenskt jern- 
verk. Sandviken och dess utveckling 1862-1937 (1937). Monografin inne
håller bl a en utförlig beskrivning av konsul Göran F Göranssons genom
förande av bessemerprocessen och ett kapitel om ”Den tekniska utveck
lingen”, vilket författats av Jernkontorets dåvarande VD, Axel Wahlberg, 
och den tekniska direktören vid Sandvikens järnverk, Lars Yngström. I 
Birger Steckzéns m fl Hofors Bruks historia (1957) lägger man särskilt 
märke till Ivar Bohms och Bertil Rinmans fylliga avsnitt om ”Järnverkstek- 
nikens utveckling”.

Uppmärksammas bör också de teknikhistoriska inslagen i Sixten Rön- 
nows Wedevågs bruks historia (1944), Elis Wettergrens Boxholms Ak
tiebolag 1872-1947 (1947), Artur Attmans Kockumverken vid Ronnebyån 
(1951) och Karin Forsbergs Gusums bruks historia 1653-1953 (1953). I 
Birger Steckzéns Bofors. En kanonindustris historia (1946) har vår ge
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nom tiderna främsta vapensmedja fått sin historia nedtecknad, men ut
över de olika kanontypernas konstruktioner och en del industritekniska 
problem är det teknikhistoriska innehållet magert. Ett rikare sådant inne
håll har Bertil Boéthius’ och Åke Kromnows Jernkontorets historia (l-lll: 
1-2,1947-1955). Den tredje delens båda volymer ägnas Jernkontoret och 
tekniken före götstålsprocesserna, varav den senare volymen utgör en 
bilaga med ritningar på ugnar, smälthärdar, hammare, bälgar, varmlufts- 
apparater m m från 1700- och 1800-talen. I samband härmed kan den 
alltsedan 1817 utgivna tekniskt-vetenskapliga tidskriften Jernkontorets 
Annaler nämnas.

Ett betydande, rikt dokumenterat bidrag till valsverksteknikens historia 
är Carl Sahlins Valsverk inom den svenska metallurgiska industrien intill 
början av 1870-talet (1934). Bland Sahlins övriga arbeten om svensk 
järnhantering lägger man främst märke till Svenskt stål före de stora 
götstålsprocessernas införande (1931).

Verkstadsindustrin är sedan några decennier vår främsta industri
bransch. I relation till det stora antalet företag är dock verkstadsmono- 
grafierna ännu inte lika omfattande som bruksmonografierna. Men det 
som skrivits är ofta teknikhistoriskt inriktat. Ett särskilt intresse har äg
nats de s k ”snilleindustrierna” grundade på svenska uppfinningar eller 
på avgörande förbättringar av utländska sådana. I litteraturen om dessa 
företag ställs inte sällan uppfinnaren i centrum så att gränsen mellan 
företagsmonografi och biografi slätas ut. Denna metod karakteriserar för 
övrigt en stor del av Torsten Althins skrifter, uppsatser och artiklar (se 
Inga-Britta Sandqvist, Varia. Förteckning över skrifter författade 1920- 
1974 av Torsten Althin. Tekniska Museet, Stockholm 1974). Ett exempel 
på en mera renodlad biografi av teknikhistoriskt värde är William C 
Church’s The Life of John Ericsson (l-ll, 1906-07).

Rik på teknikhistoria är litteraturen kring Gustaf de Laval, hans uppfin
ningar och företag. Standardverket med biologisk karaktär är Torsten 
Althins Gustaf de Laval 1845-1913. De höga hastigheternas man (1943). 
För AB Separator (gr 1883, 1963 Alfa-Laval AB) föreligger främst Akf/eöo- 
laget Separator 1883-1908 (1908), som bl a beskriver separatorns teknis
ka utveckling, och Klaus Wohlerts Framväxten av svenska multinationella 
företag. En fallstudie mot bakgrund av direktinvesteringsteorier. Alfa- 
Laval och separatorindustrin 1876-1914 ((1981). Wohlert jämför bl a före
tagets och konkurrenternas tekniska problem. Till Alfa-Lavals 100-årsju- 
bileum 1983 utges en utförlig historik i ett par volymer författade av 
Torsten Gårdlund och Martin Fritz.

Utpräglat teknisk är en stor del av litteraturen kring AB de Lavals Ångtur- 
bin (gr 1893, 1959 Stal-Laval Turbin AB), såsom de av företaget utgivna 
Aktiebolaget De Lavals Ångturbin, Stockholm, 1893-1918 (1918), Ångtek- 
nik (1945), Pumpteknik (1951), ”De Laval” (1946-53) och De Laval Memo
rial Lecture 1957 (resp 1968). Hit höräven Eric Östmars Gasturbinutveck
lingen vid Stal-Laval 1945-1965 (1971). Viktig information om företagets 
teknik finns också i Torsten Althins biografi Johannes Ruths 1879-1935
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(1952). Till bilden hör även Sven A Hanssons Birger och Fredrik Ljung
ström - uppfinnare (1955). Här skildras ur teknisk synvinkel brödernas 
uppfinnarverksamhet, deras anställning som konstruktörer vid AB Sepa
rator 1903-1908 och deras grundande av AB Ljungströms Ångturbin 1908 
samt avknoppningen därifrån av Svenska Turbinfabriks AB Ljungström 
(STAL) 1913. STAL sammanslogs 1959 med AB de Lavals Ångturbin till 
Stal-Laval Turbin AB.

L M Ericsson Väl utforskad är även Lars Magnus Ericssons verksamhet. Betydande 
inslag av teknikhistoria finns redan i Hemming Johanssons Telefonak
tiebolaget L M Ericsson. 1. Från 1876 till 1918 (1953). Till jubileet 1976 
utgavs det heltäckande verket L M Ericsson 100 år (l-lll, 1976). Här har 
emellertid inte den tekniska utvecklingen integrerats med den övriga, 
utan beskrivits i en särskild volym. Verkets första del, Pionjärtid. Kamp 
om koncessioner. Kris 1876-1932, har författats av Artur Attman, Jan

2. ”Ritning av en af Jonas Wenströms äldsta maskiner." Ur Allmänna svenska 
elektriska aktiebolaget, Westerås, 1883-1908 (1908). (Foto Tekniska museet.)
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Kuuse och Ulf Olsson. I den andra delen, Räddning. Återuppbyggnad. 
Världsföretag. 1932-1976, har Attman och Olsson fullföljt den allmänna 
historiken. Företagets tekniska utveckling behandlas sedan utförligt i ett 
svep i den tredje delen, Telefoniskt skapande. 1876-1976, av Christian 
Jacobaeus och dennes medarbetare.

SKF Sven Wingquists kullagerkonstruktioner och hans grundande av SKF 
ägnas ett par fylliga avsnitt i Birger Steckzéns Svenska kullagerfabriken. 
En svensk exportindustris historia 1907-1957 (1957). De tekniska insla
gen tunnas sedan ut men återkommer i bokens näst sista kapitel, ”Teknik 
och produktion”, där bolagets hela sortiment av kul- och rullager får sin 
tillkomsthistoria belyst. Om Gustaf Dalén och Svenska AB Gasackumula
tor föreligger bl a Erik Wästbergs Gustaf Dalén. En storsvensk (1938) och 
Sten Söderbergs Uppfinnaren Gustaf Dalén (1967). Grundvalen för AB C 
E Johansson har fått sin teknikhistoriska belysning i Torsten Althins C E 
Johansson 1864-1943. Måttens mästare (1947). Torsten Gårdlunds Bolin- 
ders. En svensk verkstad (1945) innehåller bl a värdefulla avsnitt om 
bröderna Bolinders olika maskinkonstruktioner.

ASEA Jonas Wenströms uppfinningar och ASEA:s tekniska historia är relativt 
väldokumenterad. Helt igenom tekniskt inriktad' är Allmänna svenska 
elektriska aktiebolaget, Westerås, 1883-1908 (1908). Detsamma gäller 
Asea-generatorer (1919) och en stor del av Aseas historia 1883-1948 
(1-3, 1955-57), vars tredje band helt ägnas Den tekniska utvecklingen 
1883-1948 (1957). Nämnas bör även Johan Åkermans Allmänna svenska 
elektriska aktiebolaget. Ett elektriskt halvsekel. Översikt över Aseas ut
veckling 1883-1933 (1933). Inför 100-årsjubileet 1983 skall bolaget utge 
ytterligare en större skrift, författad av Jan Glete.

Motala verkstad Den av Baltzar von Plåten i samband med bygget av Göta Kanal 1822 
anlagda Motala verkstad har fått sina första hundra års historia nedteck
nad i Allan Boos Minnesskrift med anledning av Motala verkstads hundra
åriga verksamhet 1822-1922 (1922). Här finner man talrika teknikhistoris
ka godbitar kring företagets tillverkning av ångmaskiner, fartyg, lokomo
tiv, järnverksprodukter, broar och järnkonstruktioner. I boken ingår ett 
stort antal ritningar och fotografier av produkterna. Förutom den senare 
utgivna Tung svensk storindustri. Aktiebolaget Motala verkstad 1822- 
1947 (1947) kan den lilla skriften Motala mekaniska verkstad. Beskriv
ning, jemte karta (1844) nämnas. Av teknikhistoriskt intresse är också 
Sigurd Hanssons Det tusende lokomotivet. Nydqvist & Holm 1847-1912 
(1912). NOHAB:s senare utveckling har endast framskymtat i ett par 
småskrifter.

Köpings Ett annat gammalt verkstadsföretag har beskrivits av Carl O Hallström 
mekaniska och Omar Hallström (under red av Harry Molin) i Ur Köpings mekaniska 

verkstads historia, 1856-1942 (1948). Kortfattat men värdefullt är kapitlet 
”Tillverkningsteknikens utveckling”. Företagets tillverkningsprogram för 
svarvar och fräsmaskiner behandlas relativt utförligt i kapitlet ”Maskinty
pernas utveckling”. En likartad uppläggning har Sigurd Hanssons (red)
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3. Motala verkstads ritning på lokomotiv för Bolaget Vieille Montagne i Åmme- 
berg. Ur Allan Roos Minnesskrift med anledning av Motala verkstads hundraåriga 
verksamhet 1822-1922 (1922). (Foto Tekniska museet.)
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4 . "Svedala sten kross i genomskärning." Ur Sigurd Hanssons (red) Aktiebolaget 
Åbjörn Anderson, Svedala, 1867-1917 (1918). (Foto Tekniska museet.)

Aktiebolaget Åbjörn Anderson, Svedala, 1867-1917 (1918). Här finns en 
utmärkt redogörelse för anläggningarnas utveckling - med plankartor vid 
olika tidpunkter- samt en i det närmaste unik genomgång av tillverkning
arna, dvs främst redskap och maskiner för lantbruket men även stenkros- 
sar, anordningar för torvindustrin m m. Av samma goda slag är den något 
senare utgivna Aktiebolaget Åbjörn Anderson, Svedala, 1882-1932 
(1932). Lantbruksmaskiner är också ämnet för den lilla skriften Ther- 
maenius-tröskverken. Torshälla 1847-1868. Hallsberg 1868-1918 (1918).

Nästan helt igenom tekniskt inriktad är August Nachmansons och Karl 
Sundbergs Svenska Diamantborrnings Aktiebolaget 1886-1936 (1936). 
Den innehåller bl a en teknikhistorisk översikt över diamantborrningens 
och -maskinernas utveckling. Till ämnet ansluter även Torsten Gårdlunds 
m fl Atlas Copco 1873-1973. Historien om ett världsföretag i tryckluft 
(1973). Av intresse är främst Ingvar Janelids bidrag ”Atlas och tryckluft- 
tekniken”. Teknisk information finns också i Karl Modins Atlas Diesel 
1873/1898/1948 (1949).
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Tillbaka till hantverket söker sig Gunnar Arpi och Nils A Flodén i Sunds
valls verkstäder 200 år. Från klockgjuterihantverk till modern verkstadsin
dustri (1956). Här ges en teknisk beskrivning över företagets tillverkning 
av maskiner för cellulosaindustrin, hydrauliska pressmaskiner och Hart- 
fords glasblåsningsmaskin. Om Max Sieverts företag i Sundbyberg hand
lar minnesskriften Sieverts kabelverk (1938). I de inledande avsnitten 
behandlar Karl Hildebrand kabelverkets allmänna utveckling 1888-1938 
varefter företagets ingenjörer under rubriken ”Forskning och teknik” ger 
en uttömmande redogörelse för kabeltillverkningen och produkternas 
användningsområden. Ett sådant samarbete mellan historiker och tekni
ker är inte ovanligt vid utformningen av minnes- och jubileumsskrifter. 
Mera sällsynta är de rena ”ingenjörsarbetena”, såsom t ex Julius Körners 
m fl Aktiebolaget Elektro-apparat, Göteborg, 1916-1941 (1942), Ludvig 
Peyrons och Filip Ahlréns Värmehistoria och värmeteknik. CTC 1923- 
1948 (1948), John Swensks och Torsten Berglunds Arehns-formator 
Arenco (1951) och Axel Hansons (red) Tillämpad bågsvetsning (1950). 
Sistnämnda skrift utgavs av Elektriska Svetsningsaktiebolaget och är 
snarare en slags handbok än en företagsmonografi i egentlig mening.

Av intresse är också Axel Mollstadius JMW:s äldsta historia, 1860-1897. 
”Sandwallska Gjuteriet” (1960). I kapitel fem (”Tillverkningen”) görs en 
teknikhistorisk genomgång av tillverkningen av redskap och maskiner för 
lantbruk, sågverk och tändsticksindustri samt fläktar, hissar, pumpar, 
vattenturbiner, ångmaskiner och ångpannor vid Jönköpings Mekaniska 
Werkstads AB. I Södertelge verkstäder 3/10 1914. Minnesskrift (1914) 
görs en liknande genomgång med rikt bildmaterial som underlag. Rit
ningar m m på fabrikör Peter Naumburgs uppfinningar och konstruktio
ner finner man i Curt Munthes Aktiebolaget P Naumburg & Co 1870-1945 
(1945). Små men teknikhistoriskt givande är Robert Anderssons m fl 
Aktiebolaget Siefvert & Fornander, Kalmar. En minnesskrift 1877-1952 
(1952), Åke Broströms (red) Manus 40 år (1952), Svenska AB Philips Vårt 
dagliga ljus (1944), Svenska fläktfabrikens En exposé över modern luft
kultur och luftteknik (1945), Aktiebolaget Archimedes, Sundbyberg, 
1907-1932 (1932) och den till hantverket gränsande Sten Lundwalls 
Stjärnsundsuren. Väggurtillverkningen vid ett 1700-talsbruk (1949). Till 
dessa hör även Aktiebolaget Stridsberg & Biörck 1868-1928. Gullöfors 
bruk, Trollhättan (1928), i vilken dock bilderna dominerar över en mager 
text.

Ett ”ingenjörsarbete” i bokstavlig mening är Andrew Malcolms Berättelse 
om min verksamhet i och för upprättandet och vidmagthållandet af en 
machinverkstad i Norrköping åren 1842-1868 (1869). Verkstaden hade 
grundats 1836 av Andrews bror Alexander och tillverkningen bestod av 
bl a maskiner för textilindustrin. Ur ekonomisk synvinkel var verksamhe
ten aldrig särskilt lysande och efter nedläggningen 1868 utgav Andrew 
Malcolm också klagoskriften Faetiska Bevis att Fabriks- & Industriväsen
det inom Sverige ej är lika tacksamt som i andra länder (1870). Denna till 
synes misslyckade verksamhet har studerats närmare av Karl A Lund
kvist: ”Den malcolmska verkstaden i Norrköping 1836-1868” i Daedalus
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1976. En av Malcolms framgångsrikare konkurrenter behandlas i Sixten 
RönnowS/48 Textilmaskiner, Norrköping, 100 år. 1848-1948 (1948).

Ett slags ”ingenjörsarbete” är också Carl-Eduard von Seths (red) Koc
kums Mekaniska Verkstads AB, Malmö 1840-1940 (1940). von Seth, dåva
rande överingenjören och chefen för planeringsavdelningen, svarar för 
huvuddelen av boken under rubriken ”Teknisk utveckling”. En stor del av 
utrymmet upptas dock av rena byggnadsfrågor. I ett kortare avsnitt (”Till
verkning av Järnvägsmateriel”) ger chefen för vagnsavdelningen, över
ingenjör Nils L Thorell, en historisk presentation av företagets sortiment 
av lok och vagnar. Det av Kockums 1948 förvärvade AB Landsverk i 
Landskrona hade fram till 1928 en föregångare, vars historia skildras i 
minnesskriften Landskrona Nya Mekaniska Verkstads Aktiebolag 1872- 
1922 (1922). Texten är mager, men bildmaterialet över bolagets produkter 
-järnvägsvagnar, brobyggnader, maskinarbeten, traktorer, kranar m m - 
är desto rikare. I Ernst Hörmans (red) Lysekils mekaniska verkstad 1899- 
1919 (1919) är texten fylligare och den tekniska informationen mera 
sofistikerad.

Bland småskrifterna om Götaverken och Eriksberg lägger man främst 
märke till Ture Rinmans The story of an engine. 25:th anniversary of the 
Götaverken diesel engine (1964) resp Eriksbergs mekaniska verkstad 
1853-1953 (1953). Om AB Lindholmens Varv föreligger en större minnes
skrift, Lindholmens varv 1845-1945 (1947), samt ett komplement till den
na författat av Fritz Schéel och benämnt Handelsfartyg från Lindholmen 
(1949). Från träfartygens epok ges några glimtar i Torsten Althins Wifsta 
varf 1798-1948 (1948) och Ernst Bergmans Gamla varvet vid Göteborg 
1660-1825 (1954). Ur teknikhistorisk synvinkel är varvsindustrin ännu 
långt ifrån tillfredsställande belyst. Detsamma kan emellertid sägas om 
verkstadsindustrin i allmänhet och i synnerhet om dess många småföre
tag.

Den tekniska utvecklingen inom massa- och pappersindustrin är främst 
dokumenterad i Svenska Cellulosa- och Trämasseföreningarnas industri
historiska skriftserie. Däri ingår bl a Elis Bosaeus’ båda skrifter Två bruks
patroner Ekman och cellulosatekniken (1945) - vilken berör verksamhe
ten vid Gustavsfors bruk i Dalsland - resp Utveckling av produktion och 
teknik i svensk massaindustri 1857-1939 (1949) samt Alf Prydz’ Slipmas- 
saindustriens tekniska utveckling i Sverige 1857-1950 (1952). Sistnämn
da skrifter kan betecknas som branschmonografier. Till denna kategori 
hör även Molae Chartariae Suecanae. Svenska pappersbruksföreningens 
tjugofemårsskrift (1-2,1923). I verkets första del ingår bl a Sune Ambrosi- 
anis intressanta avsnitt om ”Papperstillverkningen i Sverige intill 1800- 
talets mitt”.

Betydande teknikhistoriska redogörelser för massa- och pappersfram- 
ställningen finns också i Elis Bosaeus' m fl Munksjö bruks minnen (1953) 
och i Gustaf Clemenssons (red) En bok om papper (1944). Något spar
sammare är motsvarande inslag i Bertil Boéthius’ Grycksbo 1382-1940 
(1942), som bl a ger en kortfattad beskrivning över lump- och handpap-
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5. ”Ombyggnad av kokeri 1887.” Ur Elis Bosaeus m fl Munksjö bruks minnen 
(1953). (Foto Tekniska museet.)

perstillverkningen. I övrigt kan här Torsten Althins Papyrus 1895-1945 
(1945) och Björn Helmfrids Holmenöden under fyra sekler (1954) nämnas.

Kemisk industri Att cellulosaindustrin har många beröringspunkter med den kemiska och 
kemisk-tekniska industrin framgår av bl a Alf Larssons Den svenska ke
miska industrien (1-2, 1922-23). Larssons översiktsverk är företagsinrik- 
tat och försett med talrika tekniska metodbeskrivningar från bl a sulfit- 
och sulfatfabrikerna. För den kemisk-tekniska utvecklingen efter 1920 
saknas motsvarigheten till Larssons arbete, men i Lars Davidsons m fl 
Organisk-kemisk industri i Sverige - rötter och förgreningar (1975) relate
ras viss likartad litteratur.
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Sahlinska Den kanske främsta företagsmonografin på området är Carl Sahlins Ett 
färgeriet skånskt färgeri vid början av 1870-talet. Det Sahlinska färgeriet i Vol Isjö 

till utrustning, arbetsmetoder m m beskrivet (1928). Sahlin går här syste
matiskt igenom hela arbetsprocessen, utrustningen, färgstofterna, kulör
benämningarna m m vid färgeriet. Den historiska utvecklingen fångas 
inte, eftersom läget omkring 1870 beskrives. För en senare tid saknas 
förmodligen direkt jämförbara undersökningar.

Alltigenom teknikhistoriskt inriktad är Sigurd Nauckhoffs och Ovar 
Bergströms Nitroglycerin och dynamit. Bidrag till fabrikationens historia 
(1959). Inslag av teknik finns också i Erik Andréns Nitroglycerin Aktiebo
laget 1864-1964 (1964). I samband härmed kan Sixten Rönnows lilla 
historik över Nora tändrörsfabrik 1871-1949 (1949) nämnas. Som ett rent 
”ingenjörsarbete” kan skriften Elektrokemiska Aktiebolaget Bohus 
1895-1935 (1936) betecknas. Detsamma gäller den något senare utgivna 
EKA Elektrokemiska Aktiebolaget Bohus, Sverige, 50 år. Med historik av 
Gösta Bodman (1945). Den tekniska utvecklingen har ställts i centrum 
även i Minnesskrift utgiven med anledning av Aktiebolaget Ethyls 10- 
åriga tillvaro (1920).

Stockholms Den tyngre kemiska industrin har behandlats av Torsten Althin i ett par 
superfosfat företagsmonografier. I Stockholms superfosfät fabriks aktiebolag 1871- 

1946 (1946) ger han i avsnittet ”Problem och problemlösningar” en tek
nikhistorisk översikt över den svenska produktionen av superfosfat, kali- 
umklorat, perklorat, kalciumkarbid, ammoniumsulfat m m. Framställ
ningen är även i övrigt tekniskt orienterad, vilket i långt mindre grad 
gäller hans historik över Reymersholmsbolaget (1955). I denna lägger 
man främst märke till avsnittet om Ramén-Beskows ugn. Såp- och tvåltill-

6. ”Schema visande tillverkningen av kalkkväve." Ur Torsten Althins Stock
holms Superfosfat Fabriks Aktiebolag 1871-1946 (1946). (Foto Tekniska museet.)
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verkningens tekniska utveckling från 1400-talet och framåt har skisserats 
av Gösta Bodman i Aktiebolaget Eneroth & Co och dess föregångare. 
Tekniska Fabriken ”Göta Lejon” (1930). I ett annat arbete, F:haga 1896- 
1946 (1946), har Bodman behandlat det tekniska framåtskridandet vid 
Linoleum AB Forshaga i Göteborg.

Bland bidragen till Nils Forsells (red) Liljeholmens stearinfabrik 1839- 
1939 (1,1939) finns Gösta Bergs avsnitt om ”Ljustillverkningen i äldre tid” 
och Sven Gärdins om ”Stearin- och ljustillverkningen” under senare tid. 
Till kemisk industri hör även tändstickstillverkningen. I Den svenska 
tändsticksindustriens historia före de stora sammanslagningarna (1945) 
uppehåller sig Gunnar Cederschiöld och Einar von Feilitzen länge vid 
råvarusidan, men berör även tillverkningstekniken och utvecklingen vid 
några enskilda fabriker.

De hittills genomgångna branscherna är förmodligen mera teknikintensi
va - i ett historiskt perspektiv - än de återstående branscher, som kortfat
tat skall inventeras nedan. För dessa är antalet företagsmonografier vis
serligen stort, men det teknikhistoriska innehållet är med få undantag 
starkt begränsat. Inom livsmedelsindustrin är möjligen bryggeriindustrin 
ett sådant undantag. Den äldre utvecklingen beskrivs framför allt i Sa
muel E Brings m fl Svenska bryggareföreningen 1885-1935 (1935). Där 
finner vi ett fylligt teknikhistoriskt avsnitt ”Om forna tiders mältning och 
brygd i Sverige” författat av Sten Simonsson. Den mera moderna hante
ringen skildras av Erik Olson i ett kortare avsnitt benämnt ”Bryggeriindu
strien i teknikens tidevarv”.

Av företagsmonografierna är kanske den ur teknisk synpunkt mest givan
de skriften Gösta Bodmans och Arvid Uddenbergs Carnegieska porter
bruket 1813-1938 (1938). Uddenberg svarar här för den utpräglat teknis
ka delen av boken, men även Bodmans betydligt längre, historiska del är 
tekniskt orienterad. Lennart Wibergs m fl Pripps Bryggeri 1828-1928 
(1928) är främst av intresse för sin redogörelse för ”Pripps Bryggeriers 
tekniska utrustning 1928” (av G F W Kalb). Avsnittet innehåller bl a detal
jerade planritningar över bryggerilokalerna och de olika maskinernas 
placering. I Ragnar Svanströms och Rolf Steenhoffs Apotekarnes Mine
ralvattens Aktiebolag 1875-1935 (1935) finns i avsnittet ”Ett tekniskt- 
historiskt perspektiv” en allmän beskrivning av maskinerna vid mineral
vattenfabrikerna.

Till Carnegies verksamhet anknyter även Gösta Bodmans och Sigvard 
Reuterskiölds Sockerbruket i Göteborg 1808-1934 (1934). Arbetsfördel
ningen mellan författarna är här densamma som i boken om porterbru
ket. I Bodmans historiska del finns således en redogörelse för Carnegies 
sockerkokningspatent. Reuterskiölds tekniska del omfattar bl a ett kapi
tel om raffineringen vid bruket.

Inom jord- och stenvaruindustrin synes glasbruksmonografierna vara ri
kast på teknikhistoria, men bidragen är fragmentariska och inte särskilt 
talrika. Om man till en början ser till föremålen kan här Sven Noreens och
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7. "Plysmaskin. Patentritning 1842 av Alexander Malcolm." Ur Sven T Kjellbergs 
Ull och Ylle. Bidrag till den svenska yllemanufakturens historia (1943). (Foto Tek
niska museet.)
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Henrik Graebes Henrikstorp. Det skånska glasbruket 1691-1760 (1964) 
nämnas, eftersom den innehåller uppmätningsritningar och teckningar 
av glas och glasstämplar. En utförlig, men icke företagsanknuten, redo
görelse för ”Glasets teknologi” finner man i Elisa Steenbergs och Bo 
Simmingskölds Glas (1958). I Sölve Gardells och Wilhelm Lagers/tkf/eöo- 
laget Surte-Liljedahl. Minnesskrift 1761-1930 (1930) är främst avsnittet 
om ”Glasbrukets tekniska utrustning” av intresse. Av Torbjörn Fogel- 
bergs många glasbruksskrifter är Sandö glasbruk 1750-1928 (1968) om
fångsrikast. I övrigt skall här endast ytterligare ett arbete nämnas, Alf 
Åbergs Cement i 100 år. En krönika om Skånska Cementaktiebolaget-AB 
Cementa (1972). I ett mycket kort avsnitt behandlar Åberg ”Den tekniska 
utvecklingen” vid bolagets anläggningar.

Övrig industri Inom branscherna textil-, beklädnads- och lädervaruindustri, trävaruin
dustri, grafisk industri, plastvaruindustri och gummivaruindustri är före
tagsmonografiernas förmedling av teknikhistoria nästan obefintlig. Här 
blir teknikhistorikern således beroende av facklitteratur, företagsarkiva- 
lier och intervjuer vid beskrivningen av den tekniska utvecklingen. Ett par 
bidrag skall emellertid nämnas. Ett rikt teknikhistoriskt innehåll finner 
man i Sven T Kjellbergs specialarbete Ull och ylle. Bidrag till den svenska 
yllemanufakturens historia (1943). I Ove Linds lilla skrift Ehrnbergs bok 
om läder (1933), som utgavs av AB Ehrnberg & Sons Läderfabrik i Simris
hamn, kan man översiktligt följa tillverkningsprocessen från råhud till 
färdigberett läder. Skotillverkningens olika moment och dithörande fack
termer har kortfattat behandlats av Ernfrid Jäfvert i Skor. En skofabriks 
historia (1948), utgiven av AB L E Larsson & Co i Uppsala. För skoindu
strin, som kan sägas ha haft sin storhetstid 1900-1950, är bristen på 
dokumentation inte begränsad till den tekniska sidan. Företagsmonogra
fierna är få och små, branschstudierna är fragmentariska, arkivbestånden 
är knapphändiga, den museala täckningen är miserabel och industrimin
nesvården är milt uttryckt försummad. Kommer framtida generationer att 
kunna skilja på skomakeri och skoindustri?

Slutord Sammanfattningsvis kan företagsmonografiernas förmedling av teknik
historia sägas vara bäst tillgodosedd inom bergshantering, verkstadsin
dustri, massa- och pappersindustri samt kemisk industri. Småföretagens 
och de nedlagda företagens tekniska utveckling är minst utforskad, men 
det finns också exempel på stora och framgångsrika företag - Volvo, 
SAAB, Bahco, Pharmacia m fl - som inte ens fått sin ekonomiska historia 
riktigt nedtecknad. Monografierna omfattar i regel inte heller de senaste 
decenniernas tekniska utveckling. Inom livsmedelsindustrin och jord- 
och stenindustrin är dock förhållandet mindre tillfredsställande och för 
den övriga industrin måste läget betecknas som ”allvarligt”. För vissa 
regressiva delbranscher, såsom sko- resp konfektionsindustrin, bör den 
egentliga facklitteraturen, arkivbestånden, museernas samlingar samt 
industriminnena inventeras och räddningsaktioner inledas.
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