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Carl Palmstedt

Den 6 april år 1870 avled i Stockholm Carl Palmstedt. Han hade 
varit ledamot av Lantbruksakademien, Vetenskapsakademien, Musi
kaliska Akademien och Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göte
borg, KVO, RNO, RNS:t OO och Off. Fr. HL. Det var en märklig 
man, som gick ur tiden.

Ur bouppteckningen efter honom, vilken visade en behållning av 
27 000 rdr rmt, är av särskilt intresse att här nämna: teknisk samling 
av prov på industriella föremål, fysikalisk instrument- och apparat
samling, mineralogisk, geologisk och geognostisk samling, en samling 
av kemiska apparater, laboratorieredskap m.m., en mindre etnogra
fisk samling och en mindre samling av frenologiska byster. Samlingar 
na voro upptagna till ett värde av 750 rdr. Dessutom fanns böcker, 
musikalier, mynt och medaljer.

Det är rätt märkligt, att en 85 års man, som sedan år 1852 varit 
pensionerad, hade behållit dessa samlingar och på så sätt i sin höga 
ålder fortfarande manifesterade sitt levande intresse för dem. De voro 
hans privata egendom, men han hade sammanbringat dem för att göra 
dem tillgängliga för en kunskapstörstande allmänhet. Palmstedt var 
icke en skapande vetenskapsman, men han var en percipierande sådan 
och han hade ända in i sina sista år en absorberande förmåga för ny
heter inom tekniken i alldeles särskilt hög grad. Han blev i viss mån 
en centralgestalt, då det gällde att göra allmänheten bekant med fram
stegen på det tekniska området; en föregångsman, då det var fråga om 
utställningar och även museer med industriellt innehåll.

Hans skriftställarverksamhet var synnerligen omfångsrik. Han upp
ger i sin självbiografi, avslutad år 1869, att han författat inalles 457 
avhandlingar eller skrifter, därav 270 tryckta, de övriga i manuskript 
eller som underlag för föredrag.

Carl Palmstedt var född år 1785 och son till arkitekten Erik Palm
stedt, skaparen av bl.a. Börshuset, Tullhuset och Sofia Albertinas Pa
lats (nuvarande Utrikesdepartementet) vid Gustaf Adolfs torg i Stock
holm. Han uppfostrades för handelsbanan, men övergav den snart och 
slog sig på lantbruk under några år. Hans intresse gled så småningom 
över till fysik och kemi och han blev intresserad i de för sin tid stora 
kemisk-tekniska fabrikerna vid Gripsholm, i vilka J. J. Berzelius, J. 
G. Gahn m.fl. voro delägare.

Palmstedts liv gestaltade sig i mycket korta drag på följande sätt:68
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1816—1828 var han knuten till Gripsholms kemisk-tekniska fabriker; 
1829—1852 organisatör och föreståndare för Chalmersska Slöjdsko
lan i Göteborg; 1852—1870 bodde han i Stockholm, tidvis knuten till 
Kommerskollegium som konsulterande. I denna uppsats kommer icke 
att behandlas Palmstedts verksamhet som fabriksdisponent och senare 
som ledare för Chalmers utan endast hans arbeten för utställningar 
och industriella varumuseer.

Under sensommaren 1825 vistades Palmstedt på en utländsk studie
resa, den första av hans 24 resor. Vid denna liksom under alla andra 
förde han ytterligt noggranna dagböcker, särskilt då han träffade på 
nyheter inom teknik, industri och undervisning. Det ligger i sakens 
natur, att dagboksanteckningarna under denna första resa, som be
kostades av Gripsholmsfabrikerna, huvudsakligast äro ägnade åt fab- 
riksstudier. Men Palmstedt besökte tydligen med intresse även poly- 
tekniska läroanstalter i Prag, Wien och Berlin och gjorde sina an
teckningar om undervisning, om examinationer som han bevistade, om 
försöksanordningar i halvstor skala och om modellsamlingar för un
dervisning. Vid en senare resa till Finland och östersjöländerna år 1827 
skriver han om modellkammaren för väg- och vattenbyggnad i Ffel- 
singfors och studerade det teknologiska kabinettet i Dorpat samt rid- 
derskapets internatskola i Reval.

Detta är i själva verket rätt märkligt, ty då existerade ännu icke — 
såvitt man vet — några planer på att fabriksdisponenten Palmstedt 
skulle komma att få en föreståndareplats vid en då ännu icke existe
rande teknologisk slöjdskola i Göteborg.

Även hantverkarutbildningen i Gewerbeschuhlen (slöjdskolor) var 
tidigt föremål för hans intresse. Besök vid universitet, speciellt institu
tionerna för fysik, kemi och mineralogi, försummade han icke, liksom 
inte heller astronomiska observatorier, zoologiska och botaniska träd
gårdar och konstmuseer. Han observerade överhuvud taget allt han 
kunde komma åt och nedskrev detta i sina dagböcker, vilka finnas i be
håll i Vetenskapsakademiens arkiv. Han ägnar i allmänhet mycket 
litet utrymme åt det dagliga livet och åt människorna i de länder han 
genomreste.

Uppgifter om hans omfattande intressen kunna hämtas ej blott från 
dessa resedagböcker utan man kan även få sådana dels ur hans till Ve
tenskapsakademien vart femte år inlämnade självbiografiska data, dels 
ur hans egen förteckning över författade skrifter och avhandlingar. 
Hans tryckta skrifter äro dels fristående, dels införda i akademiers

Studieresa.
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Paris 1844.

handlingar samt i möteshandlingar, tidskrifter och dagliga tidningar, 
sammanlagt 34 olika sådana.

UTSTÄLLNINGSEXPERTEN

Som inledning anföres här de utställningar, vid vilka Palmstedt 
medverkat i större eller mindre utsträckning:

1836, Göteborg
1844, Paris
1845, Göteborg 
1847, Stockholm 
1849, Malmö 
1849, Göteborg

1851, Stockholm 
1855, Paris 
1862, London
1866, Stockholm
1867, Paris 
1869, Berlin

De olika funktioner han innehade vid dessa utställningar varierade 
givetvis: organisatör, sekreterare, juryman, förslagsställare eller blott 
och bart iakttagare och redogörare. Utställningarnas karaktärer väx
lade också: från lantbRiksutställningar av mera lokal natur, över slöjd- 
och industriutställningar gällande hela landet, till internationella 
världsexpositioner.

Redan år 1836 hade Palmstedt säkerligen haft sitt finger med i en 
slöjdutställning, som Göteborgs och Bohusläns Hushållningssällskap 
anordnade i Göteborg. Den var nämligen inrymd i Palmstedts egna 
ämbetslokaler d.v.s. på Chalmersska Slöjdskolan. Det var i viss mån 
en länsutställning och sådana hade förut hållits litet varstans bl.a. i 
Kristinehamn år 18 3 3 och i Karlstad år 18 3 6. Mera omfattande, natio
nellt betonade expositioner hade gått av stapeln i Stockholm: 1823 i 
Kejsersska huset vid Rödbodtorget, 1834 i Hertigens av Skåne palats 
vid Gustaf Adolfs torg (numera U. D.), 1840 och 1844 i samma lokal. 
De tre sista hade anordnats av Svenska Industriföreningen i samarbete 
med Svenska Slöjdföreningen.

Året 1844 blev ur utställningssynpunkt ett för Palmstedt synner
ligen betydelsefullt år och för hans fortsatta verksamhet i viss mån 
grundläggande. Då skulle i Paris hållas en stor fransk konst- och in
dustriutställning, ehuru ej internationell. Palmstedt begärde och erhöll 
genom Kommerskollegium ett anslag av allmänna medel för ett studie
besök därstädes. Han vistades i Paris icke mindre än fem veckor och 
blev så tagen och imponerad av denna utställning, att han uttalade: 
»Även i andra land borde man införa detta allmänna medel (exposi-70



Carl Palmstedt

tioner) till industriens framåtskridande som bevis på fredens sköna 
frukter». Från sitt besök ingav han till Kommerskollegium en redo
görelse på fem och en halv foliosidor. År 1845 trycktes en betydligt 
vidlyftigare berättelse omfattande 169 sidor. Den åtföljdes av en karta 
och en bild av utställningens huvudfasad.

Palmstedt berättade att Paris haft dylika nationella utställningar 
1827, 1834, 1839 med undan för undan ökat antal utställare, den för
sta med 1 795 och år 1844 med 3919 utställare. Man räknade med att 
anordnandet av den sista dragit en kostnad av ca 600 000 frcs. Från 
den franska landsorten hade det varit 120 000 besökare och från ut
landet 6 000, till vilka kommo alla de från Paris och närmaste omnej
der. Byggnaderna lågo vid Champs Elysées och voro provisoriska, 
uppförda av stolpvirke med målade plankor. Ur Palmstedts redo
görelse med uppgifter om priser och många snabbt fångade detaljer, 
återges här i sammanfattning några notiser:

Metaller och me tallarheten. Bland rakknivsfabrikanter nämner han 
Gillet från Paris. Filar kommo framför allt från den storförmögne 
fabrikanten Raoul, om vilkens framgång han ger en liten historia. Na
poleon I hade inköpt en prima engelsk fil och infann sig mer eller 
mindre incognito hos Raoul och frågade denne, om han kunde göra lika 
goda filar, som den engelska filen. Till svar tog Raoul fram en av sitt 
fabrikat, som han påstod vara bättre än den engelska. Napoleon öns
kade ett påtagligt bevis. De båda filarna insattes då i en gemensam hål
lare och fingo samtidigt fila på ett gemensamt underlag. När den engel
ska filen praktiskt taget var utnött, var den franska fortfarande i fullt 
användbart skick. Raoul fick då genom Napoleon en stor belöning 
och därmed en reklam, som inom kort gjorde honom till en förmögen 
man. Bland maskiner räknar Palmstedt upp utom ångmaskiner och 
textilmaskiner även Perrotinen för tapettryck, valstryckmaskinen och 
strömsnurran eller vattenturbinen.

Om de fysikaliska instrumenten fäller han det omdömet, att de 
franska synas vara längre komna än de engelska, vilka senare voro 
för konservativa. Vidare nämnes Daguerreotype, fotografiapparater 
samt fyrar med Fresnels nya linsanordningar. Under gruppen kemiska 
produkter nämnas kautschuk och isberedningsmaskiner m. m. Textil- 
avdelningen ägnar han ett synnerligen ingående intresse och anslår där
åt icke mindre än 22 sidor. Under papper savdelningen nämner han 
bland nyheter det s.k. bananpapperet och papier-maché, av dr Auzoux 
med fördel använt till anatomiska modeller. 71
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Antagligen var det intrycket av Parisexpositionen 1844, som inspi
rerade Palmstedt att den 25 aug. samma år till kanslirådet J. A. v. 
Hartmansdorff inlämna ett förslag till motion i Riksdagen om en in
dustriell expositions hållande i Stockholm på allmän bekostnad.

Göteborg 1845. Palmstedt hade nu fått blodad tand, och en första grundläggande
erfarenhet om utställningar. Göteborgs och Bohusläns Hushållnings
sällskap skulle år 1845 hålla ett lantbruksmöte på säteriet Ström nära 
Göteborg. Därvid fungerade han som sällskapets sekreterare och ut
ställningens arrangör. Själv höll han föredrag och visade en del instru
ment, maskiner och ritningar. I maj samma år hade han i Göteborg 
hållit ett propagandaföredrag: »Expositioners av slöjdalster inflytan
de på ett lands industri».

Palmstedt slutade år 1845 sin sekreterarebefattning vid Hushåll
ningssällskapet och fick då som erkänsla för sitt arbete en snusdosa i 
guld. Samma år fick han för sin redogörelse för den franska utställ
ningen riddartecknet av Hederslegionen. Bägge utmärkelserna skatta
de han mycket högt.

Stockholm 1847. Efter utställningen i Stockholm 1844 hade Riksdagen beviljat 1 000 
rdr bco om året under tre år för en kommande utställning. I juli 1845 
fick Chalmersska Slöjdskolans styrelse en remiss med begäran om ut
låtande i utställningsfrågor. Svaret var författat av Carl Palmstedt, 
skolans föreståndare. Det finns tryckt i skolans årsberättelse år 1846 
under rubriken: »Industriella angelägenheter i allmänhet». Däri an
föres: 3 000 rdr för en utställning äro för knappt tilltagna. Palmstedt 
föreslår ett större anslag årligen och dessutom utställning blott vart 
femte år. Möjligen kunde man tänka sig, säger han, bidrag från Jern- 
kontoret och från Kommerskollegii medel till Manufakturernas be
främjande. Transportkostnaderna borde nedbringas och läggas på sta
ten i st. f. på den enskilde utställaren. Statens Järnvägar och Kronans 
transportfartyg borde kunna engageras. Han fick se denna sin idé till- 
lämpad dock först vid en utställning i Wiesbaden 1862 och vid Stock
holmsutställningen 1866.

Beträffande expositionsartiklarnas sammanbringande föreslog Palm
stedt, att i början av september månad skulle utgå en Kgl. Kungörelse 
om en exposition i början av juni året därpå. Utställare skulle före be
stämd dag i maj insända utställningsföremål till länets huvudort eller 
angiven sjöstad för vidaretransport till Stockholm. Genom att man 
ordnade utställning blott vart femte år, skulle en fabrikant hinna för
färdiga sådana föremål som fordrade flera år i tillverkning.72
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Som lokal föreslog Palmstedt densamma som tidigare använts vid 
Gustaf Adolfs torg fast då benämnd Prins Gustafs Palats, men med 
gården delvis överbyggd med glastak. För bedömande av föremålen 
borde tillsättas en jury. Ett tekniskt möte på 6 å 8 dagar borde hållas 
i samband med utställningen. Det skulle bli ett samarbete mellan Ko
nung, Regering, Industriföreningen och näringsidkare.

Det är tydligt att Palmstedts förslag fallit höga vederbörande i sma
ken, ty när man år 1845 började planera en slöjdutställning i Stock
holm till år 1847, beslöto de styrande i Stockholm att till sekreterare 
och föredragande samt ledamot av utställningens bestyrelse utse icke 
en stockholmare utan en göteborgare, nämligen Carl Palmstedt. Han 
fick i uppdrag att utföra och ställa med allt in i minsta detalj för ut
ställningen.

Den officiella berättelsen författades av Palmstedt och trycktes re-
dan samma år. Han har i denna en intressant statistik över den fär-
diga produktens värdestegring i förhållande till råvaran:

Värde Värde

Stångjärn i gånger Tackjärn I gånger
Hästskor 2,5 » Gjutjärnfigurer 4 »
Bordsknivar 36 » Större ornament 45 »
Nålar 71 » Spännen 600 »
Knivblad 657 » Halskedjor 1 386 »
Urfjädrar 50 000 » Skjortknappar NO

O »

Palmstedt klagade över för liten tillslutning beroende på att man 
knappast lärt sig inse de förmåner, som vinnas genom utställningar. 
Man kände ej fördelen av en exposition som mötesplats för såväl in- 
dustriidkare som köpande kunder. Kostnaden uppgick till 3 500 rdr 
bco. Besökssiffran hade under utställningstiden, 23 juni—24 juli, gått 
upp till 12 062. Konung Oscar I hade varit på utställningen två gånger 
och Hertigen av Östergötland en gång.

I utställningens katalog finnas för de flesta föremålen priser utsatta, 
understundom med skillnad på minut- och partipriser. Det var en 
mycket brokig samling av varor i de mest skilda prislägen från »Piano 
oblique med klaviaturförskjutning» för 600 rdr ned till smörask för 
8 sk. eller en 6-tums trekantfil för 3 sk. 4 rst.

Utställarna voro 243, uppdelade på åtta klasser, var och en med 
sin jury. Av medaljer utdelades 30 i silver och 40 i brons. I den tryckta 
katalogen äro alla prisbedömningar liksom motiveringar införda, till 73
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Malmö 1849.

Göteborg 1849.

exempel: L. J. Hierta och Joh. Michaélsson medalj i silver inom grup
pen kemisk-tekniska produkter för utställd svavelsyra. Palmstedt skri
ver: »Sedan år 1825, då Gripsholmsfabriken (där han då var dispo
nent) brann hade till år 1845 ingen svavelsyra tillverkats i landet». 
Vid omnämnandet av Hiertas stearinljus omtalar Palmstedt sina egna 
studier i Paris redan år 1837 sålunda: »Denna berättelses författare ha
de mer än en gång blivit uppmanad att för egen räkning först här i 
landet inrätta en stearinljusfabrik, men han anser det vara oförenligt 
med sina tänkesätt, att en person, som är skyldig meddela upplysningar 
uti industriella ämnen, själv äger något industriellt intresse, vilket möj
ligen skulle kunna hindra honom att så tydligt det står i hans förmåga 
underrätta om alla de s.k. fabrikshemligheter, vilka han under sina 
resor genom egen utövning eller genom beskrivningar kunnat till
ägna sig».

Palmstedt hade nu vunnit ett stadgat rykte som utställningsexpert 
och blev därför tillkallad bl.a. då det gällde att vid det fjärde Allmän
na Lantbruksmötet, som hölls i Malmö sommaren 1849, anordna en 
industriutställning. Han blev samtidigt utsedd till ordförande i avdel
ningen för skogshushållning och lantbrukets binäringar. Här utförde 
Palmstedt sina uppdrag till bestyrelsens stora belåtenhet och författade 
en översikt över utställningen. Denna hade öppnats den 29 juli 1859 
och var fördelad på två skilda lokaler dels i Navigationsskolan, dels i 
Lärdomsskolans gymnastiklokal. I den ena fanns maskiner, pianon och 
möbler, således tyngre och skrymmande föremål. I den andra allt an
nat: Höganäsprodukter, ur, leksaker av papier-maché, läder, metall
arbeten, cigarrer, tvål, vagnar m.m. I sin redogörelse skriver Palm
stedt: »Sålunda har ändamålet med detta vackra föranstaltande vun
nits och den förhoppning funnit styrka, att likartade expositioner skola 
bidraga till fördel för industriidkare med befordrande av ett vidsträck
tare val för allmänheten som begagna slöjdalstren».

I Malmö var man så tillfredsställd med Palmstedts medverkan, att 
bestyrelsen till honom överlämnade en vacker och dyrbar hedersgåva 
och att den i sin redogörelse till Kommerskollegium i ampla ordalag 
uttalade sin stora erkänsla för det arbete som han hade nedlagt.

År 1846 hade Palmstedt tagit initiativet till och blivit styrelsens 
ordförande i Slöjdföreningen i Göteborg och i september år 1849 tog 
han itu med anordnande av en slöjdutställning i Göteborg. Utställ
ningen, som till en början möttes av ett tämligen svalt intresse, kom 
dock till stånd och den 12 och 19 dec. hade Palmstedt redogörelser i74
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Handelstidningen för vad utställningen hade att bjuda på. Där fanns 
ett taffelpiano, guld- och silverarbeten, en fjädervåg, bomullsgarn, 
en trikotmaskin, lädersorter, bokband, ättika, vaxmodeller och arti
ficiella blommor. Anmärkningsvärda voro dels två gjutjärnsmonu- 
ment, avsedda för gravvårdarna över Landshövding von Rosen och 
Doktor Dubb, dels en s.k. klockvinkel från Lesjöfors bruk av ca 150 
kg vikt och till ett pris av 110 rdr bco. Klockvinkeln var avsedd att 
ersätta de betydligt dyrare kyrkklockorna av kopparlegeringar och 
var under några år Palmstedts speciella skötebarn. »En utförligare av
handling om klockvinkeln torde av författaren till denna expositions- 
översikt framdeles komma att utgivas.»

Palmstedt ansåg emellertid att utställningsidén denna gång icke va
rit lyckligt förverkligad, vilket framgår ur hans avslutande ord: »Det 
undgår icke en mindre tillfredsställd uppmärksamhet att antalet av 
insändare till denna slöjdexposition, som varat i fem dagar och besökts 
av en talrik publik icke utgjorde mer än 40. Man torde icke behöva 
på långt avstånd uppleta orsaken till denna industriella liknöjdhet.
Men förtjänsten hos de få insändarna, vilka av förtroende till Slöjd
föreningen och övertygelse om den enskilda och allmänna nytta indu
striella expositioner medföra icke underlåtit att begagna det erbjudna 
tillfället, visar sig i så mycket vackrare drag.»

På sensommaren 1849 hade Palmstedt fått tillfälle att taga verksam 
del uti ännu en utställning, som Göteborgs och Bohus Läns Hushåll
ningssällskap anordnat i Kungälv. Vid denna fungerade han som pris
domare för åkerbruksmaskiner och -redskap.

Redan på våren samma år kom Palmstedt att röna en motgång från 
högre myndigheters sida, som nog grämde honom rätt mycket. År 
1849 skulle en ny exposition gå av stapeln i Paris och Palmstedt sökte 
understöd av allmänna medel för att sättas i tillfälle att för studier 
besöka densamma. Det blev emellertid avslag på hans framställning 
och i hans ställe utsändes en professor från Teknologiska Institutet för 
speciella maskinstudier. Valet från myndigheternas sida förefaller för 
den utomstående kanske ej så märkvärdigt. Palmstedt var nu 64 år 
gammal, och man ville väl ha någon ny frisk kraft.

År 1851 skulle i Stockholm anordnas en industri- och slöjdutställ- Stockholm 1851. 
ning. Året förut hade Palmstedt av Kgl. Maj:t blivit förordnad till 
sekreterare i utställningens bestyrelse. På sensommaren 1850 hade han 
haft tillfälle att se en liknande exposition i Hannover. Han ansåg den
na vara förebildlig, vilket var rätt märkligt och ovanligt från Palm- 75
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stedts sida, ty han brukade sällan spara på kritik, då det gällde andras 
arbeten och idéer.

Med det nya sekreterareuppdraget förenades emellertid ett annat, 
som väl knappast uteslutande tilltalade honom. Han skulle nämligen 
medverka för att sammanskaffa material att översändas till London 
i och för Sveriges deltagande i den första världsexpositionen, som 
skulle gå av stapeln år 18 51. Detta insamlingsarbete kunde ej innebära 
något så särdeles stimulerande, då han själv samtidigt skulle vara bun
den i Stockholm och därför ej kunde få tillfälle att besöka London- 
utställningen.

För Stockholmsutställningen nedlade han ett betydande arbete sam
tidigt som han ännu var föreståndare för Chalmersska Slöjdskolan i 
Göteborg. I januari 1851 reste han till Stockholm. Tre å fyra månader 
togo förberedelserna och den 10 maj inleddes mottagandet av före
målen. I sina memoarer skriver Palmstedt: »Efter en mängd övervun
na svårigheter och ofta kränkande förtretligheter lyckades det att den 
16 juni öppna den största industriella exposition, som dittills varit sedd 
i Sverige. Det är tillfredsställande att veta sig hava ägt och bibehållit 
kraft att arbeta för tvenne stora och flera smärre fosterländska slöjd- 
expositioners framgång.»

Utställningslokalen utgjordes av trenne flyttbara träbyggnader av 
överste Fredrik Bloms konstruktion, uppförda på Brunkebergs torg. 
De upptogo ett utrymme av 562 kvadratalnar och voro avsedda för 
de tyngre och mera skrymmande utställningsföremålen. Till sin dis
position hade man också en våning i Slöjdföreningens lokal, jämte 
ytterligare hyrda rum i samma byggnad, d.v.s. i Brunkebergs Hotel 
vid norra sidan av Brunkebergs torg.

Tidskrift för Praktisk Byggnadskonst och Mekanik årg. 1851 inne
håller hans uppsatser om denna Stockholmsexposition. I inledningen 
klagas på det ringa intresset från industriernas sida, då det gällde in
sändande av utställningsgods. Av landets 2 467 fabriker och manu
fakturverk voro blott 235 d.v.s. knappt 10 procent representerade: 
»Det är beklagligt, att den svenska slöjdkåren och industrien så litet 
förstår att hålla fram sina tillverkningar».

Betydligt hårdare var dock den kritik, som samtidigt av annan pen
na i tidskriften riktades mot Londonexpositionen och den var ett led 
i de berättigade angreppen mot den svenska avdelningens planlägg
ning och genomförande, vid vilka dock Palmstedt icke medverkat: 
»Svenska industrien finnes där så uselt representerad, att världen mås-76
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te döma oss att stå på den lägsta ståndpunkt av industriell utveckling, 
och anse oss för det bland björnar och snö i jordhyttor boende folk, 
varom de vidunderligaste sägner äro gängse hos även eljest icke okun
niga personer i främmande länder. Vi hava hört med blygsel och harm 
att de få och obetydliga artiklarna från Sverige ligga i en vrå, icke fö
remål för så mycken omvårdnad och uppmärksamhet som den att 
bortsopa dammet, varav de blivit övertäckta.»

Den av Palmstedt författade berättelsen för Stockholmsutställ
ningen 1851 trycktes redan samma år. Det var typiskt, att han fortast 
möjligt ville publicera sina intryck. Hans allmänna reflektioner är: 
»Industriidkaren bör genom jämförelse övertyga sig huruvida hans 
arbeten äro av högre eller lägre värde, av bättre eller sämre beskaffen
het än andra industriidkares i samma vägen, även på avlägsna orter 
och detta kan ske antingen genom dyra utländska resor eller vid ex
positioner.»

Vid denna utställning gav Palmstedt en statistik över samtliga slöjd
utställningar, som hållits i Stockholm.

År Antal
utställare

Antal
föremll

Värde

I 823 62 436 Obekant
1834 29O 2 002 »
184O 200 I O75 »
1844 2 10 I 336 45 000 rdr bco

K'"t"
001—

1 243 2 OO7 57 000 » »
1851 278 2 697 87 200 » »

Den 15 juni kom Konungen (Oscar I), Drottningen, Änkedrott
ningen, Kronprinsen, Hertigen av Uppland m.fl. på ett flera timmars 
besök. Expositionen hölls öppen vardagar kl. 11—2 och 4—7 mot 8 
sk. bco samt söndagar kl. 12—3, gratis. Resultatet blev 18 672 beta
lande besökare. Av utlänningar hade det varit färre än år 1847, men 
1851 hade man haft konkurrens från världsutställningen i London. 
Ordningen hade varit utmärkt, även den sista söndagen, då mer än 
4 000 personer passerade genom lokalerna.

Tre grader av belöningar — silver- och bronsmedalj samt lovord — 
utdelades. Juryn, som hade hand om detta förtroendeuppdrag, bestod 
av tre medlemmar från bestyrelsen jämte 36 särskilt utsedda. Palm
stedt själv satt i juryn för kemisk-tekniska produkter. Detta må moti
vera några utdrag gällande dessa. Hierta och Michaélson fingo silver- 77
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medalj dels för svavelsyra, dels för stearinljus; Reymyre för glastill
verkning och J. Johansson (Klara) för stearinljus, »vilka voro vitare 
än de från Hierta och Michaélson och kunde mäta sig med de bästa ut
ländska». Bland bronsmedaljörer i denna klass nämnes L. N. Jacobs
son, Stockholm, för toalettvål. »Herr Jacobsson är förtjänt av upp
märksamhet såsom den förste, som i stort härstädes åstadkommit och 
genom vackra stämplar, etiketter och omslag gjort denna sistnämnda 
artikel jämförbar med de utländska, i vissa hänseenden överträffan
de». Detta Palmstedts yttrande är rätt märkligt, ty redan ett kvarts 
sekel tidigare hade han själv vid Gripsholms Fabriker tillverkat tvål i 
stämplade formar med etiketter och vackra omslag. Han var emeller
tid då före sin tid och måste sälja hela lagret till underpris i brist på 
efterfrågan.

Bland dem som fingo lovord märktes Palmstedts egen institution, 
Chalmersska Slöjdskolan i Göteborg. Den fick lovord för 70 st. pre
parat från kemisk-tekniska laboratoriet. »Bland dem utmärkte sig de 
flesta färgproven såsom synnerligen vackra». Även inom den åttonde 
gruppen utdelades ett lovord som berörde Chalmers. Det var stipen
diaten därstädes G. W. C. Billqvist, som fick beröm för en byst av 
H. C. 0rsted, den danske fysikern. Det var denne Billqvist, som se
nare utförde den bröstbild av Palmstedt, som ännu pryder rektors mot
tagningsrum på Chalmers Tekniska Högskola.

Utställningen gick med förlust. Byggnaderna på Brunkebergs torg 
måste förses med plåttak ur eldfaresynpunkt, extrahyra för rummen 
i Brunkebergs Hotel samt polisvakt på torget under nätterna voro an
tagligen icke förhandsberäknade utgifter. Palmstedt var dock nöjd att 
kunna konstatera: »Ett märkbart närmande till andra med vårt land 
i industriellt hänseende jämförliga länders utvecklingsgrad skönjes nu 
tydligt mer än förr på ett för oss hedrande sätt».

På hösten efter utställningens slut fick han genom Presidenten Skog
man ett »betygande av Kgl. Maj:ts nådiga välbehag över Palmstedts 
nitiska verksamhet och utmärkta skicklighet i dess vid Slöjdexpositio
nen innehavda befattning». Det kan ju hända att det var efter detta 
erkännande, som han i sina memoarer nedkastade ovan citerade om
dömen om sig själv.

Hösten 1853 erhöll Kommerskollegium från Londonexpositionen
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lin av Qvarnström och P. H. Lundgren utförd prismedalj användes vid, utställ 
ningarna 1847 och 1851. Åtsidan visar en bild av Oscar I. På kanten av det här 
avbildade exemplaret är präglat att medaljen tilldelats L. J. H ier ta & Michael- 
son 1831.

Vid expositionen 1866 utfördes av Gustaf sbergs Fabriker en minne svas över 
Sveriges industri. Vasen hade en fris av J. F. Höckert, varav en detalj, ritad av 
G. Janet, återges här. Ur Ny Illustrerad Tidning, 15 aug. 1866.
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1851 som gåva 708 nummer av utställningsföremål. Dem ordnade 
Palmstedt upp i ett arkivrum på Kommerskollegium och under två 
månader demonstrerade han två förmiddagar i veckan denna samling 
för myndigheter och sammanslutningar. Samlingen kom sedan att 
splittras på Lantbruksakademien och Teknologiska Institutet. En del 
av dessa utställningsföremål ha blivit bevarade och finnas nu i Tek
niska Museets samlingar.

En tryckt förteckning ger vid handen, att Svenska Slöjdföreningen Stockholm 1854. 
den 20 januari 1854 öppnade en utställning i Föreningens lokal i Brun- 
kebergs Hotel, stora våningen tvenne trappor upp till höger. På ut
ställningen fanns endast ett fåtal industriföremål samt en del meka
niska modeller. I övrigt var utställningen ägnad åt konst, skulptur och 
gipsavgjutningar samt en del etnografiskt-historiska föremål. Palm
stedt hörde denna gång till utställarna dels med en av Qvarnström 
gjord statyett över Berzelius, dels med en basrelief skuren i en elfen- 
benstand, dels slutligen med en dryckeskanna av masurbjörk, skuren 
år 1772 och med anteckning »C. M. Bellman har druckit ur denna 
kanna». Huruvida Palmstedt haft del uti denna utställnings anord
nande är icke klarlagt.

I oktober 1853 hade rykten om en blivande världsutställning i Paris 
år 1855 tagit allt fastare former. Palmstedt sände in en artikel i Afton
bladet om önskvärdheten av att Sverige skulle deltaga i denna. I april 
1854 uppvaktade han Konungen i Parisutställningsärendet och då 
fick han av Konungen personligen i uppdrag att ordna en sexmanna- 
kommitté för Sveriges deltagande. Till hans ledsnad nöjde sig Civil
departementet vid frågans vidarebehandling icke med de sex av Palm
stedt föreslagna utan utökade antalet till nio. Palmstedt kom därige
nom icke att intaga en så framskjuten plats i bestyrelsen som han själv 
hade tänkt sig.

Han insattes till en början i den kommitté som skulle stå för insam- Paris 1855.
landet och översändandet av de svenska föremålen till Paris. Vid själ
va utställningen blev han Sveriges ombud i den 1 5. juryklassen — stål 
och stålarbeten. I Paris tillkallades han dessutom som upplysnings- 
givande inom den 10. juryklassen — kemisk tillverkning. Av kommit
tén för Sveriges deltagande i utställningen fick Palmstedt ett bidrag 
av 1 000 rdr för uppehåll i Paris under tre månader. Resten skulle han 
skjuta till av egna medel.

Den 11 juni 1855 kom Palmstedt till Paris och stannade ända till 
den 6 september. När han kom till expositionen hade mer än 1 5 stater 81
6**
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sina utställningar redan färdiga, Sverige jämte åtskilliga andra länder 
däremot icke. Han är full av kritik mot den svenska avdelningen och 
dess arbeten. Därom vittna några lösryckta utdrag ur hans resedag
bok: »Jag anser mig vara lycklig att vara här för att få skåda, studera 
och lära». Han var nu 70 år gammal! »Föga gjort i den svenska avdel
ningen. När och hur skall detta sluta? Oordningen är stor. Det är hot
fullt för den svenska stålavdelningen att 15. juryklassen går förbi 
den, om den ej är färdig den 12 juli.» Visserligen säger han att svenskar
na visa brist på smak, men å andra sidan skriver han: »Aftonbladets 
anmärkningar mot svenska avdelningens försenande äro visserligen 
riktiga. Men bättre att tiga stilla med sådant».

Det fanns ingen katalog över de svenska föremålen, men väl en pris
lista, dock i svenska mått, fot, kannor, skålpund, och i svenska priser. 
Palmstedt fick åtaga sig översättning och omräkning till gällande 
franska enheter, för att det hela skulle bliva begripligt för frans
männen.

Palmstedt kunde rapportera från sitt arbete som jurymedlem: »Det 
kan anses för oss hedrande, att Sverige vid detta för industrien i all
mänhet viktiga tillfälle att ådagalägga sina framsteg, intog det femte 
rummet». Sverige hade 20 utställare inom järn och stål. Men juryn be
klagade »att de svenska provstängernas korthet, ringa antal och oför
delaktiga uppläggning i högar, mindre utvecklade det värde dessa pro
dukter i sig själva äger». Ett av Palmstedt och den österrikiska jury
medlemmen framställt förslag att underkasta filarna ett generalprov 
uppskattades, men upptogs icke. Ett ringformigt gående sågblad, i en 
och samma riktning, fanns som nyhet, men framställningsmetoden 
hemlighölls. Skrivpennor, stålpennor, funnos bl.a. från Sveriges nyli
gen anlagda första fabrik, Labatt & Co., Stockholm.

Mellan utställningsbesöken togs Palmstedts tid i anspråk av visiter 
och återvisiter, men ändå hann han med artiklar i såväl svenska som 
franska tidningar. Som juryman hade han händerna fulla med arbete, 
men det var en sysselsättning som roade honom i alldeles särskild grad 
och som fyllde hans dagbok sida efter sida. Bl.a. omtalar han ett sam
manträffande med H. S:t Claire-Deville och beskådandet av den av 
denne framställda nya metallen aluminium. Den kostade visserligen 
2 000 å 3 000 frcs per kg, men icke desto mindre spådde Palmstedt re
dan då, att aluminium skulle få en lysande framtid. Även metallen 
natrium lärde han nu känna i större mängder och icke blott som ku-
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Hans arbete vid Parisutställningen var nog mycket påfrestande, 
men han fick understundom en ersättning som mycket tilltalade hans 
lilla fåfänga, nämligen att få träffa och umgås med högt uppsatta och 
ryktbara personer. Varje måndag hade han tillträde till den franska 
vetenskapsakademiens sammanträden och från dessa noterade han all
tid vilka personer han träffat och samtalat med. Särskilt detaljerat och 
med förtjusning omtalar han en mycket högtidlig mottagning, som 
Kejsar Napoleon gav i Pavillon de THorloge i Louvre. Palmstedt be
traktade som ett av de största ögonblicken i sitt liv att han fått byta 
några ord med kejsaren, »dåtidens märkligaste man». Mycket högt 
skattade han också att få vara med på en bankett för Prins Napoleon 
till det rätt höga priset av 60 frcs, men en sjättedel av deltagarna voro 
bjudna så att det verkliga priset per kuvert var antagligen 50 frcs. 
Detta var nog ett rundligt tilltaget belopp med dåtidens penningvärde, 
men så voro också arrangemangen imponerande. Slutligen fick han 
även bevittna ett besök av Drottning Victoria från England i följe 
med Prins Napoleon, prinsen »i svart rock och pärlgrå pantalonger 
och drottningen i skönt blommerad klänning å la Zéphyr och vit hatt». 
Dem fick han visserligen icke tala med — men ändå.

Vid hemkomsten tryckte Palmstedt på egen bekostnad ett 32 sidor 
stort häfte med redogörelse för den 15. juryklassens arbeten. Senare 
trycktes på Brukssocietetens bekostnad en längre uppsats av honom 
om stål och stålarbeten såsom iakttagelseresultat från Parisutställning
en. Som erkänsla för sitt arbete vid denna utställning blev han Officer 
av Hederslegionen. Hans arbete fick stort erkännande av såväl juryn 
som av den svenske ministern i Paris, Löwenhjelm.

Sin utställningsberättelse avslutar han: »Då jag hos generalsekrete
raren anmälde min hemresa blev jag på för mig högst smickrande sätt 
inbjuden att kvarstanna i Paris och deltaga i avslutningsfestiviteterna, 
men det kunde jag icke». Till sist citerar han de smickrande tackbrev 
han mottog från ordf. och vice ordf. i 1 5. jury klassen. De lyda i över
sättning: Ordf. von Dechen, från Rhenprovinsen, skrev »Så fullkom
ligt kompetent genom Edra framträdande kunskaper och genom den 
stora omdömesförmåga, som en lång erfarenhet givit Eder, har Ni i 
väsentlig grad bidragit till att juryklassen kommit därhän att i dag be
finna sig inför avslutandet av sina arbeten». Vice ordf. Chevalier sä
ger: »Jag har på hjärtat att inför denna vår skilsmässa betyga Eder, 
hur mycket jag uppskattar den tillfredsställelse jag erfarit genom att 
lära känna Eder.----------- Jag vill betyga Eder min aktning, vilken 83
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Varumässor.

London 1862.

Ni är värd, för Edert så aktiva och upplysta medarbetarskap. Ni har 
varit ett föredöme för oss genom Er flit, genom den skrupulösa och 
omdömesgilla noggrannhet, med vilken Ni har undersökt allt. Ni har 
försett oss med ett bidrag av upplysningar som för oss varit av största 
betydelse. Lyckliga de länder, som hava kunnat studera utställningen 
genom så kunniga och samvetsgranna män. Uppdrag som blivit så väl 
utförda måste vara mer än vanligt fruktbärande för ett sådant land.»

Sina utställningsintressen höll Palmstedt alltfort levande, och han 
tröttnade icke på propagandaarbeten, där tillfälle till sådana kunde 
givas. Under år 1861 tog han vid tre olika tillfällen — den 20.2, den 
10.5 och den 28.11 — till orda i N.D.A. Temat var hans gamla van
liga: »Vi behöva avsättningstillfällen för produkterna av vår närings
flit. Ju flera av dessa, som kunna sammanbringas på ett ställe, dess 
bättre för båda parter, tillverkare och köpare.» Han avsåg därmed ett 
slags varuhus.

Sedan år 1853 hade i Stockholm funnits Svenska Industrimagasi
net, Drottninggatan 48, »inrättat av ett fruntimmer». Det var huvud
sakligen avsett för kvinnligt hantverk, men även för en hel massa 
andra varor av mest växlande art. Då och då öppnade man special
utställningar därstädes. Palmstedt beskriver en sådan, som öppnades 
den 6 maj och som besöktes både av Konungen och av Änkedrott
ningen. Utom kvinnlig hemslöjd funnos där föremål från skilda grup
per, lerkärl från Höganäs, porfyrarbeten från Elfdalen, möbler, tape
ter och tyger, vilket allt »gav anledning till rättvist beröm».

I november samma år omtalar Palmstedt en ny utställning som 
där skulle öppnas den 2 dec. Till förut omtalade föremål kom denna 
gång produkter från Eskilstunafabriker, korgarbeten från Råby rädd- 
ningsanstalt och spetsar från Vadstena, »det hela befordrande för om
sättningen». I julbrådskan samma år hade Palmstedt i samma tidning 
en blänkare om Hylin & Co:s utställning, Regeringsgatan 8, närmast 
en reklamartikel.

I början av år 1860 hade Palmstedt fått i uppdrag av Hertig Oscar 
(Oscar II) att sätta upp ett P.M. för en skandinavisk slöjdexposition, 
som skulle anordnas i Stockholm år 1862. Sitt förslag hade han fär
digt redan den 14 april. Men — skrev han — det blev ingen påföljd 
år 1860. Detta borde dock icke hava varit anledning till något längre 
missmod hos Palmstedt, ty på diplomatisk väg hade man redan då fått 
reda på, att London förberedde en världsutställning just till år 1862. 
Att än en gång liksom år 18 51 ha en samtidig utställning i Stockholm,84
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måste man ju undvika. Palmstedt fick emellertid ett gott soulagement. 
Då han i juni 1861 vistades i Paris nådde honom ett meddelande, att 
han av Kungl. Maj:t blivit utnämnd att vara ledamot av Centralkom
mittén för Sveriges deltagande i världsexpositionen i London somma
ren 1862. Där skulle han, på förslag av Industriföreningen, vara jury
medlem i klassen för bedömande av kläden m.m. Även i London 
råkade han ut för en i viss mån liknande fatalitet som i Paris 1855. Den 
svenska utställningen blev också i London försenad, denna gång på 
grund av en fartygsgrundstötning. Liksom i Paris måste han begära 
uppskov med juryns bedömande av svenska varor.

Den 7 maj började juryarbetena och dessutom hade Palmstedt dag
ligen två timmars mottagning på den svenska avdelningen. »Vistandet 
i London var mödosamt och föga angenämt» och Palmstedt avstod 
helst från de sena middagarna och banketterna, vilka vanligen ej slu
tade förrän kl 2 å 3 på natten. Det som gav tröst och belåtenhet var 
en tillfällig medverkan i den 2. juryklassen — kemi. Där samman
träffade han med vitt frejdade vetenskapsmän från England, Frank
rike, Tyskland, Italien, Portugal och Danmark, »dels gamla värde
rade vänner, dels nya förvärvade bekantskaper».

Det gick icke lika behagligt till som i Paris 1855 och han skriver: 
»Vad jag beslutat är, att, om jag lever, aldrig mer inlåta mig uti jury- 
mannaskap för vårt land, vars långsamma öden utsätter den, som vill 
verka, för de svåraste obehag och det strängaste arbete.» Han ställer 
Paris 1855 mot London 1862: »Jämfört med 1855 års expositions- 
arbete i Paris var därstädes ett behagligt samarbete, varemot London- 
arbetet nu är ett olidligt slaveri.»

Som ett slags slutomdöme om sig själv skriver Palmstedt: »Den 
ökade kännedom i sak och vidgad erfarenhet i expositionsangelägen- 
heter som vunnos äro därjämte av största värde. Genom deltagande 
från och med år 1844 vid de allmänna industri- och konstutställ
ningarna i andra länder samt anställning som sekreterare och utfö
rande av tvenne svenska Stockholms-expositioner 1847 och 1851 tror 
sig Palmstedt hava fått en erfarenhetslära i denna väg som av honom 
anses dyrbar fastän med mödor förvärvad. Om den ytterligare icke 
påkallas till användande synes detta ej kunna tillräknas hans under
låtenhet att visa sig tjänstvillig.» Vad som dikterade detta uttalande 
är ej så lätt att ana. Var det möjligen en undermedveten föraning om 
att ej få sin hand med vid nästa industriutställning i Sverige? I så fall 
visade sig aningen vara obefogad. 85
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Man skulle tycka att Palmstedt, som nu år 1862 var 77 år, skulle 
varit nöjd med sitt hittills presterade utställningsarbete och trött på 
sådant. Så var dock. icke fallet. År 1863 var han med om nya initiativ 
bl.a. i Slöjdföreningen, där man ånyo tog upp tanken på en Industri- 
och Slöjdutställning i Stockholm något av de närmaste åren. När man 
förnummit att Paris förberedde en utställning till år 1867 tog Palm
stedt till orda.

Stockholm 1866. Den 26 aug. 1863 har han i N.D.A. en artikel. Han meddelar
utdrag ur en fransk tidning, att man i Paris förbereder en exposition 
vid Carré de Marigny att hållas sommaren 1867. »Producenterna 
hava av utställningar hämtat stor praktisk nytta för sig själva, för 
sina verkmästare och arbetare. De hava funnit medlet att förbättra 
sina tillverkningssätt och utvidga kretsen av sina handelsförbindelser. 
Utställningen är avsedd att omfatta produkter från alla grenar av 
mänsklig arbetskraft.» Nu har det ryktats att det med stor sannolikhet 
skall bliva en skandinavisk utställning i Stockholm 1866: Sverige, 
Norge, Danmark, Finland. »Man bör önska och hoppas, att den 
skandinaviska utställningen i Stockholm måtte så tidigt kunna för
anstaltas, att den, år 1866 bildad och utförd, må, utom sin egentliga 
stora nytta för de deltagande ländernas konst och industri, särskilt 
bliva en förberedelse till deltagande i expositionen i Paris år 1867.»

Ett år senare, den 5 nov. 1864, tog Palmstedt upp samma fråga. 
Kungl. Maj:t hade den 23 sept. anbefallt vidtagande av åtgärder för 
att uppföra byggnader för en Stockholmsutställning 1866. Palmstedt 
hävdade ånyo att den skulle betraktas som en generalrepetition till 
Parisutställningen. Visserligen hade hans propaganda tagit några år, 
men det måtte varit tillfredsställande för den nu snart 80-årige man
nen att se sina planer av år 1860 äntligen taga fasta former. År 1865 
bestämdes genom Kungl. Brev om anordnande av en skandinavisk 
utställning i Stockholm med början den 15 juni 1866 och utsträckt 
över två månader. Den skulle förläggas till det nuvarande Karl XII 
torg mellan Blasieholmskajen i söder och Arsenalsgatan i norr. Utställ
ningen i Brunkebergs Hotel hade haft 278 utställare och man tänkte 
sig att den nu skisserade byggnaden skulle vara fullt tillräcklig. En 
i Köpenhamn planerad utställning våren 1866 trodde man med fog 
skulle i viss mån verka bromsande på deltagandet i Stockholmsexposi- 
tionen. Men Köpenhamnsutställningen blev inställd, och tillström
ningen av utställare i Stockholm blev för tiden enorm. Då det blev 
mer än 4 000 utställare måste byggnaden ändras och förstoras. Den86
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förlängdes och drogs norrut över Arsenalsgatan. Byggnaden var 181 
meter lång, lanterninen hade en höjd av 24 m och en diameter av 
31,5 m.

I den av Kungl. Maj:t tillsatta Centralkommittén var Hertigen av 
Östergötland (Oscar II) ordförande och Knut Bonde vice ordförande. 
Dessutom funnos 19 ledamöter, varjämte Stockholms stadsfullmäk
tige skulle utse ytterligare tre. I Centralkommittén insattes bl.a. Palm
stedt och man fann honom fortfarande full av vitalitet trots att han 
nu var fyllda 80 år.

Jämte sitt huvuduppdrag fick Centralkommittén sig ålagt att sätta 
sig i förbindelse med världsutställningen i Paris 1867 för att förbereda 
Sveriges deltagande i densamma, sålunda ett direkt fullföljande av 
Palmstedts idéer. En annan av honom redan år 1845 lanserad tanke 
fick även sitt förverkligande år 1866. Expositionen påtog sig näm
ligen fraktandet fram och tillbaka av utställningsartiklar mellan 
Stockholm och en av varje landsting bestämd insamlingsort. Även ut
ländskt material för utställningen blev fraktfritt forslat till och från 
Stockholm mellan Malmö, Göteborg, Arvika och Umeå.

Utställningsartiklarna uppdelades på tio skilda klasser. Var och en 
sådan skulle bedömas av en specialjury av sex personer, tre svenskar 
och en från vart och ett av de tre andra länderna. Uppsättandet av 
riktlinjer och reglementen för juryarbetet hade man uppdragit åt en 
kommitté, i vilken Palmstedt insattes som ordförande. Dessutom an
förtroddes åt honom ordförandeskapet i 7. juryklassen — kemisk 
industri. Under hela maj och början av juni deltog den 81-årige man
nen i förberedelsearbetena och den 15 juni var utställningen klar att 
öppnas. Vi förbigå här själva utställningens förlopp och endast det 
som berör Palmstedt må nämnas.

Han har åt eftervärlden i sin skrivna självbiografi räddat en liten 
historia. Centralkommitténs ordförande, Hertigen av Östergötland, 
och hans gemål gåvo den 18 juni en middag och till denna var även 
Palmstedt inviterad. »Efter taffelns hävande överlämnade Palmstedt 
till Hertiginnan en liten, någon kvadratdecimeter stor, sidenduk i svart 
och vitt med utsikt över utställningsbyggnaden, vävd på Casparssons 
och Schmidts Sidenfabrik i Stockholm. Dessutom gav han åt småprin
sarna var sin medalj eller jeton». Om fortsättningen skriver han: »Un
der lek efter middagen med de små hertigarna hoppade Hertigen av 
Värmland, Oscar Gustaf Adolf, med stor vighet upp på Palmstedts 
rygg, varefter denne med honom på ryggen galopperade runt rum- 87
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met.» Palmstedt var född 1785 och således 81 år gammal. Ryttaren 
var sedermera Konung Gustaf V född 1858 och således vid tillfället 
8 år gammal. Han var 92 år, då han dog 1950. »Ryttarparet» kom så
ledes att med sina minnen spänna sammanlagt över en tidrymd av 
ungefär 160 år.

Arbetet inom sjunde klassens jury var nog ingen sinekur. Den hade 
att bedöma 674 utställare representerande 11 olika yrkesgrupper från 
de fyra skandinaviska länderna. För denna juryklass hade arbetet tagit 
16 dagar. Juryklassen gav en särskild bankett för Palmstedt och lov
ordade i smickrande ordalag hans sätt och skicklighet att leda förhand
lingarna. Dessutom erhöll han en silvermedalj från Centralkommittén. 
Den 25 juli var prisbedömningen klar och den 17 augusti inlämnade 
Palmstedt rapport över arbetet. Den 8 oktober stängdes 1866 års ut
ställning, den första av något större dimensioner i Stockholm.

En sista återklang av Palmstedts intresse för utställningar och hans 
uppfattning om deras betydelse finner man i hans självbiografi för år 
1 869. Han var 84 år då han skrev: »Med anledning av ett väckt för
slag att i Berlin inrätta en byrå för utställning och försäljning av sven
ska industri-, hantverks- och slöjdalster skrev jag en artikel med titeln 
’Ett giv-akt för våra industriidkare’, som infördes i flera tidningar. 
Svenska Slöjdföreningen tog upp planen och insatte Palmstedt som 
ordförande i en kommitté för sakens vidareförande.» Det var tydligen 
ett slags permanent svensk mässa, som skulle upprättas för Tyskland.

MUSEIMANNEN

Carl Palmstedt hade stort intresse för och utförde mycket arbete på 
upprättandet av samlingar av råvaror, mellanprodukter och färdiga 
varor från industrien och hantverket liksom även av modeller av tek
niska apparater. Samlingarna skulle vara avsedda dels som studie
objekt, dels och kanske i största utsträckning som demonstrationsmate
rial vid föreläsningar av populär art, d.v.s. för en större allmänhet. Det 
synes som hans stora intresse för populära föreläsningar skulle hava 
väckts under hans första besök på 18 30-talet dels i Paris, dels i London, 
där han åhörde föreläsningar exempelvis av kemisten Dumas och astro
nomen Arago, av fysikerna Graham, Faraday och Daniell. Dessa höl- 
los inför åhörarskaror på flera hundratal personer från högt bildade 
kretsar och i hög samhällsställning. Palmstedt som folkbildare, som88
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ivrare för offentliga tekniska samlingar och som spridare av kunskaper 
genom populära föreläsningar skall här belysas.

År 1833 var han ordförande i Vetenskaps- och vitterhets-samhället 
i Göteborg. Han tog då initiativet till bildandet av ett naturhistoriskt 
museum därstädes. För detta blev han till en början inspektor och se
nare ordförande i dess direktion. Under sina många utländska resor 
gjorde han täta anteckningar om allt vad han kunde finna av maskin
modeller och på Chalmersska Slöjdskolan lät han eleverna som arbets- 
övning tillverka sådana, ofta genomskurna och rörliga för att med 
fördel kunna användas till undervisning. I oktober 1838 hade han i 
Göteborg framställt förslag om bildande av Göteborgs Slöjdförening 
för utbredande av kunskap om slöjder, hantverk och teknik. Det skulle 
vara en inträdesavgift, en s.k. bottenpenning, samt en årsavgift på 
högst 3 rdr bco. Dock skulle det vara fritt för mindre bemedlade hant
verkare.

Åren 1840—1842 höll han i Göteborg populära föreläsningar i geo
logi och om prydnadsstenar. Detta var hans första försök att intressera 
allmänheten, till en början ur de bildade klasserna, att öka på sin bild
ning inom eljest främmande områden. Ett senare år höll han en serie 
på ej mindre än 12 föreläsningar i experimentell fysik med utförda för
sök, även detta i Göteborg. Han blev år 1841 kallad till ledamot av det 
hela landet omfattande »Sällskapet för spridande av nyttiga kunska
per bland folket».

År 1846 hade Palmstedt ordnat med ombyggnadsarbeten av Chal
mersska Slöjdskolans lokaler. En bagarestuga, tre vagnslider och en 
vedbod fingo lämna utrymme till fyra nya undervisningslokaler bl.a. 
en fysikalisk avdelning med en »modellkammare», en benämning som 
han sannolikt tagit upp efter den av Christopher Polhem grundade 
modellkammaren.

*

Palmstedt slutade år 1852 sin befattning som föreståndare för Chal
mersska Slöjdskolan. I juni detta år sände han sina tillhörigheter i 83 
packlårar till Stockholm. Dessa innehöllo bl.a. de icke obetydliga sam
lingar av instrument, maskiner och modeller, som han under sina ut
landsresor privat inköpt. Dem ville han icke skilja sig ifrån, utan hop
pades få användning för dem i Stockholm, dels som ett museum för 
allmänheten, dels vid blivande populära eller vetenskapliga föreläs
ningar. Ännu på våren 1853 höll han på med samlingarnas ordnande. 
Under de kommande årens resor tänkte han alltid på kompletteringar 
av dem genom inköp av nyheter. Under de första färderna voro hans

Göteborg 1833.
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Museum 
i Stockholm.
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intressen knutna framför allt till de då nya elektromagnetiska instru
menten. Senare försköts hans intresse till andra områden, t.ex. optik. 
När han 1857 var utomlands köpte han i Frankrike, Belgien, Ffolland 
och Tyskland speciellt akustiska apparater. Intrycken från Fiollands 
museer och tekniska undervisningsanstalter nedlade han i ett manu
skript på 49 ark, men han kunde icke finna någon förläggare för tryck
ning. Arbetet var nog litet för speciellt för att betala sig i Sverige. Även 
från senare resor ökade han på de akustiska och andra apparaterna. Ett 
s.k. Debuskop, ett slags kaleidoskop, användbart för mönsterritning 
hörde även till hans nyförvärv. Men akustiken var i slutet av 1850- 
talet hans speciella hobby. Detta tog sig uttryck i en serie på tio före
läsningar av honom i akustik, vilka anordnades i Musikaliska Akade
miens regi. Dessa upprepades även åren 1860 och 1861.

År 1854 tryckte han ett häfte hos J. A. Walldén: »Anmälan om in
rättande i Stockholm av ett permanent Museum för Naturvetenskap, 
Slöjd och Konst jämte populära föreläsningar uti åtskilliga vetenskaps
grenar. »

Det fanns då i Stockholm en privat samling tillhörig en läkare, N. P. 
Hamberg, vilken samling 1853 var uppställd i Karolinska Institutets 
kemiska lärosal för allmänt beskådande. Samlingen var uppbyggd av 
fem olika grupper: geognostisk samling, mineralogisk samling, droger 
och fabrikat ur växtriket, droger och fabrikat ur djurriket samt konst
saker. Samlingen kom senare att flyttas till Doktor Flambergs privata 
våning, Nya Kungsholmsbrogatan 28 (nu Jakobsgatan). Under påpe
kande av förefintligheten av Hambergs material säger sig Palmstedt 
nu vilja söka åstadkomma bildandet av en museiinrättning, som ännu 
saknades i Sverige. Han ville grunda ett museum till vilket skulle kny
tas föreläsningar i åtskilliga vetenskapsgrenar. Förebilden hade Palm
stedt först funnit »i det praktiska England, där inga kostnader spara
des för utvidgande av liknande institutioner. Där har man insett så
dana inrättningars stora inflytande på upplysning, bildning och an
vändbara kunskaper.» Enligt Palmstedt borde de Hambergska sam
lingarna förvärvas, helst av staden, och sedan genom skänker och in
köp ökas, samt uppställas i en rymlig lokal. Populära föreläsningar 
skulle hållas bl. a. i handelsvarors kännedom, varvid man skulle an
vända museets samlingar och lämpliga instrument som demonstrations
material. »Ungdomen skulle upplysas i ämnen som icke behandlades i 
läroverken, men även vuxna personer, handlande, industriidkare och 
hantverkare skulle lära sig bedöma handelsvarornas värde.»
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Den ekonomiska planen som han gjorde upp var bildandet av ett 
aktiebolag på 12 000 rdr bco, fördelat på 1 200 aktier å 10 rdr. Utgif
terna skisserades sålunda:

Engångsavgifter
Inköp av de Hambergska samlingarna......................... 2 000: —
Återbetalning av förskottsmedel ................................. 500: —
Tryckning av aktiebrev och katalog ......................... 100: —

2 600: —
Årliga kostnader
Lokalhyra .................................................................... 866: 32
Ved ................................................................................ 100: —
Inköp ............................................................................ 333:16
En vaktmästare............................................................... 100: —
En amanuens ................................................................ 250: —
Tryckning o. transporter ............................................ 200: —
Föreläsarhonorar ........................................................ 450: —
Material o. experiment ................................................ 100: —
Summa årskostnad........................................................  2400:— rdr

Bortsett från startkostnaden skulle det hela kunna drivas under fyra 
år. Efter dessa skulle en nyförstärkning behövas. Utdelningen på ak
tierna skulle ske i form av fyra inträdeskort per aktie årligen. Om 
dessa uppskattades till 8 sk. bco per st. skulle detta bli en utdelning eller 
en ränta på 6 2/3 °/o. Och så slutar Palmstedt: »Kommer detta företag 
till utförande och kan det vinna framgång jämte behörig utveckling 
så bör det bliva av oräkneligt värde för framtiden, just genom de popu
lära föreläsningar, vid vilka samlingen kommer att tjäna till hjälpme
del. Lyckas företaget icke, får det räknas bland de goda korn, som falla 
på den allmänna vägen, för att gagnlöst förtrampas. Man bör dock 
icke misströsta.»

Möjligen hava dessa tankar jämte ryktet om hans egna samlingar 
lyckats finna vägen till högsta ort. Alltnog, den 16 januari 1855 hedra
des Palmstedt med besök i Drottninggatan 8 8 av Kronprins Carl och 
Prins Oscar för att beskåda hans samlingar. Besöket drog ut till icke 
mindre än två och en halv timme, och tiden upptogs bl.a. med optiska 
och »magneto-elektriska» experiment. Det bör ha varit en riktig hög
tidsstund för Palmstedt.

Tyvärr fann han att tiden än så länge ej var mogen för hans musei- 
planer. Först fyra år senare kommer nästa steg, och antagligen kommer 
detta på grund av vad han under sin resa skådat i Amsterdam, ett stort 
industripalats för periodiska utställningar. Han gav nu sina planer 93
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offentlighet genom en uppsats i Aftonbladet: »Permanenta museer för 
naturvetenskap, slöjd och konst». Men det tycktes fortfarande vara 
svårt att locka fram behövligt intresse för saken. I sin självbiografi kla
gar han i slutet av år 1860: »Besynnerligt nog visas av våra vetenskaps- 
idkare och teknologer ingen benägenhet att taga kännedom och be
skåda Palmstedts (han kallar sig själv »Palmstedt» eller »han» i själv
biografierna) i många år med möda och betydliga kostnader bildade 
och ständigt ökade samlingar, vartill måndagar och fredagar tillfälle 
lämnas kl. 9—11. En sådan liknöjdhet har man svårt att uppsöka i 
något annat land. Vad är orsaken därtill? Tidens egoism och förvärvs- 
strävanden?»

Om det också gick trögt med planerna på ett Stockholmsmuseum för 
Palmstedt, så hindrade det icke att man från utländskt håll gjorde en 
insats på området. Det fanns kring årsskiftet 1860—1861 ett »stort 
mekaniskt museum från Paris» som visades på Odeonteatern, Rege
ringsgatan 28, »vid briljant belysning», som det heter i en annons i 
N.D.A. den 16 januari 1861. Det hölls öppet dagligen kl. 5—9 e.m. 
mot en inträdesavgift av 75 öre för stora och 2 5 öre för barn. Vad det 
var för mekaniska saker som visades, är icke utrett, men det var nog 
framför allt det »utländska» som lockade. Inträdesavgifterna voro rätt 
högt tilltagna för sin tid och siffermässigt sett äro de ju ungefär de
samma som inträdesavgifterna till våra dagars museer.

Möjligen kan det hava varit denna Odeon-utställning, som gav 
Palmstedt impulsen till ett nytt initiativ i januari 1861. Då lät han hos 
N. Marcus trycka ett litet cirkulär i stil med det av år 18 54. Han kunde 
påpeka, att man i Göteborg bildat ett museum även med utställning av 
industriprodukter. Och då borde väl även Stockholm kunna åstad
komma något liknande. Nu har tydligen inflation gjort sig gällande 
och dessutom har man gått över från banco-räkning till riksmynt. 
Palmstedt föreslår ett bolag på 1 600 aktier var och en på 1 5 rdr rmt. 
Det blev 24 000 rdr rmt eller 16 000 rdr banco, sålunda en rätt väsent
lig ökning från de 12 000 rdr, som avsågs år 1854.

I anslutning till dessa museiplaner började Palmstedt att år 1862 
själv hålla populära föreläsningar på Börsen över varukännedom, 
kaffe, te och socker m.m. Därvid använde han produkter, dels från 
Hambergs, dels från egna samlingar för att visa och understryka sam
lingarnas och apparaternas användbarhet i samband med föreläs
ningar. Hans arbete vittnar om en kroppens och själens spänstighet hos 
den sjuttiosexårige mannen, som var anmärkningsvärd.94



Carl Palmstedt

Samma år lyckades han få ihop en sammankomst för bildande av en 
offentlig teknisk samling. I den kommitté som tillsattes för frågans 
vidareförande ville man hava Palmstedt som ordförande, men han 
måste på grund av engagemang vid den blivande Londonexpositionen 
frånsäga sig uppdraget och lämna platsen åt sin måg, överste Stål. 
Släktskapen garanterade en viss kontroll från Palmstedts sida.

Det började bli kritiskt för de Hambergska samlingarna. Den bo
taniska delen hade gått till Vetenskapsakademien och de återstående 
hade erbjudits till Svenska Slöjdföreningen för 6 ooo rdr rmt jämte 
ytterligare i 500 rdr för samlingarnas kvarstående till 1 april 1865. 
Inom Svenska Slöjdföreningen lyckades man blott få ett anslag på 
några hundra kronor och kunde inköpa endast en mindre del av Ham
bergs samlingar. På Föreningens begäran hade Palmstedt åtagit sig 
föreståndareskapet för samlingarna, Mäster Samuelsgatan 51 B, i bör
jan av året 1864.

Efter de två misslyckade försöken 1854 och 1861 tog Palmstedt 
ännu en gång till orda, nämligen 1863 i N.D.A. »I den övertygelsen 
att ett framhärdigt bemödande omsider skall lyckas att av upplys
ningens, nyttans och samhällighetens höga beskyddare, gynnare och 
vänner röna en ynnestfull samverkan till det goda, vågar jag fram
träda med detta mitt sista vördsamma förslag att genom subskription
möjliggöra inlösandet----------- till en begynnelse till ett Stockholms
museum för naturvetenskap, slöjd och konst.» Han slutar sin vädjan: 
»De höga personer samt herrar och damer, vilka genom större eller 
mindre bidrag täckas befordra den nu vördsammast omförmälda an
gelägenheten, bliva i mån av bidragens storlek delägare i samlingarna 
samt stiftare av ifrågavarande museum.»

Detta verkar som en sista nästan hopplös suck. Nu nöjer sig Palm
stedt med att söka rädda samlingarna, men orkar icke längre tänka på 
deras framtida användning. Skrivelsens datering är karakteristisk för 
Palmstedt. Den innehåller ett slags understucken vädjan till konungen. 
Den lyder nämligen »Carlsdagen den 28 januari 1864».

Förståelsen för en offentlig teknisk samling tycktes icke vilja slå 
igenom i Stockholm. Det gick snarare i motsatt riktning. Inom Svenska 
Slöjdföreningen hade röster höjts för att föreningen skulle avstå sina 
samlingar till någon annan institution, men detta lyckades dock Palm
stedt hejda. Sina egna samlingar ökade han år från år litet i taget och 
beklagade, att han icke kunde hålla dem öppna mer än två timmar 
i veckan. »Deras sammanbringande har fordrat tid, besvär och kost- 95
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Slöjdskolans
samlingar.

nad. Men de hava varit av stor nytta vid de föreläsningar Palmstedt i 
många år hållit. Därför hava de för honom ett oberäkneligt värde.»

Någon stadens samling hade Palmstedt icke lyckats åstadkomma. 
Frågan om ett tekniskt varumuseum var dock icke död. Han hade re
dan år 1863 fått hjälp från en magister J. A. Bruhn. Under påpekande 
av att dylika museer redan funnos i Göteborg och i Karlstad föreslog 
Bruhn en förberedande teckning av aktier på 10 rdr rmt för ett bli
vande museum, som han föreslog skulle läggas i norra delen av Kungs
trädgården, sålunda utefter Hamngatan. I den officiella utställnings
katalogen 1866 finnes en annons om att bidrag allt fortfarande mot
tagas hos Josephson, Hamngatan 15.

Vart togo Palmstedts samlingar vägen efter hans död? Om appa
rater och instrument finns ingen antydan, men däremot om varusam- 
lingen. En del av de Hambergska samlingarna hade gått över till 
Svenska Slöjdföreningen, och så torde även varit fallet med de Palm- 
stedtska. Ur en katalog över Slöjdskolans (sedermera Tekniska Sko
lans) i Stockholm Tekniska Samling tryckt år 1872 kan man återfinna 
åtskilligt, som kommit från Palmstedt.

Vid följande föremål är hans namn direkt knutet: 30 prover på 
läder, skinn, saffian och vaxduk; skeppslim från Chalmersska Slöjd
skolans laboratorium 1844; Catechu 1841; kremservitt från Grips- 
holm; 7 st blå och gröna färger från Gripsholm 1824; kartor med tyg
färgprov med beskrivning av Palmstedt; Silkesfärgning med molyb- 
denfärg 1823. Andra föremål kan man direkt ansluta till Palmstedts 
resedagböcker: kalium från Rousseau i Paris; purpurinoglas från Pet- 
tenkofer i Miinchen; aluminium från H. S:t Claire-Deville 1855 i 
Paris; mässinghållare för stearinljusvekar från Milly, Paris 1843; ben
gelé från d’Arcet i Paris 1844; råghalmspapper och råghalmstyg från 
Boettger i Frankfurt a.M.; bananfiber och bananpapper från Gabalde 
i Paris 1843; ändlöst papper från Wien och Berlin 1825; massa för 
anatomiska modeller från Dr. Auzoux i Paris; gjutstål från Wien 
1825; helvävd sprutslang Freiberg 1825; 18 klädesprov från Paris
expositionen 1844; silkefjärilsägg från Toeppfer i Stettin 1860; Jac- 
quard-pappskiva från Lyon 1843; 50 st. sidentygsprover från Lyon 
1843 m. m. Mycket av detta material har beklagligtvis gått förlorat, 
men en del av det som fanns kvar ännu 1925 har kommit Tekniska 
Museet tillgodo, när Tekniska Skolans gamla samlingar överlämnades 
till museet. Det finns således ett visst samband mellan Palmstedts mu- 
seala arbete och Tekniska Museet.96
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Som organisatör av och föreståndare för Chalmersska Slöjdskolan 
i Göteborg utförde Carl Palmstedt ett banbrytande arbete för teknisk 
undervisning. På hans initiativ tillkommo slöjdskolor i Malmö, Eskils
tuna och Örebro samt omorganiserades John Lennings vävskola i 
Norrköping. Teknologisk undervisning låg honom varmt om hjärtat, 
och genom sin propaganda för industriutställningar och för tekniska 
varumuseer syftade han till en bredare lagd undervisning, som skulle 
komma alla i vårt land till godo. Även i Norge propagerade han för 
samma sak vid resor dit. Det torde icke vara någon överdrift att säga, 
att under fyrtio år fram till 1870 var Carl Palmstedt en av de främsta 
drivande krafterna för teknisk undervisning och allmänbildning i 
Sverige.
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