
D/EDALUS 1931-1973
Det som skrevs och de som skrev

Civilingenjör Hans Hylander, som varit medlem av redaktionskommittén för 
Daedalus sedan 1951, lämnar här en översikt över innehållet i de 43 första 
årgångarna av Daedalus och några uppgifter om de författare som medverkat 
i dessa årgångar.
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N är man skall skriva om Tekniska Museets verksamhet under de 
gångna 50 åren kan man inte gå förbi museets årsbok Dsedalus, även 
om denna råkar vara några år yngre än museet. Hur man kom på 
tanken att skaffa museet en årsbok, hur denna tanke så småningom 
kunde realiseras, hur årsboken fick sitt namn och sin gestalt, om detta 
kan i skrivande stund blott en person säga som Fänrik Stål: jo, därom 
kan jag ge besked, om herrn så vill, ty jag var med. Att denne person 
är Torsten Althin är blott naturligt. I förhoppning att han snart skall 
finna tillfälle att berätta den märkliga historien om Daedalus tillkomst 
för årsbokens läsare, får en redaktionsmedlem som inte var med från 
början nöja sig med att försöka skildra initiativtagarnas avsikter 
med årsboken och redaktionens strävan att förverkliga dessa avsikter. 
Med tanke på alla dem som inte är lyckliga nog att ha hela följden 
av hittills utkomna 43 årgångar bland sina böcker, har det synts 
lämpligt att här lämna en översikt av innehållet i dessa årgångar och 
några uppgifter om författare som bidragit till detta innehåll.

Årsbokens tillkomst 
och uppgift

När D^dalus kom ut för första gången, det var 1931, hade den som 
sig bör ett företal, och där talades det om att årsskriften var avsedd 
”att utgöra en föreningslänk mellan museet och alla de personer, 
industriföretag, institutioner och korporationer, som på ett eller annat 
sätt lämna bidrag i form av gåvor till samlingarna, penningbidrag till 
museets drift och större donationer till museets fonder samt alla, som 
genom medlemskap i Föreningen Tekniska Museet ävenledes aktivt 
medverka till museets fromma. I årsboken finnas för den skull redo
görelser för de resultat, som under det gångna arbetsåret vunnits, de 
föremål, som kunnat förvärvas och de arbeten, som utförts.”

Det heter i fortsättningen: ”Årsbokens uppgift är även att skänka 
möjlighet till publicering av uppsatser inom ingeniörskonstens och 
industriens historia, ej minst på grundval av i museet befintligt mate
rial. I anslutning härtill komma även nutida händelser och framsteg 
på det tekniska området att uppmärksammas och bliva föremål för 
behandling.”

Det kan ha sitt intresse att se efter i vad mån de hittills utgivna 43 
årgångarna av Daedalus svarar mot denna målsättning.

Innehållet i årsboken har varit uppdelat på tre huvudavdelningar: 
redogörelser, avhandlingar samt meddelanden och frågor (på senare88



tid: teknikhistoriska notiser), vartill från och med 1968 kommit 
recensioner av nyutkommen litteratur inom museets intresseområde.

Den huvudavdelning som förr kallades ”redogörelser” men senare 
fick rubriken ”Tekniska Museet under året” har redogjort för museets 
styrelse och förvaltning, för utställningar och sammankomster samt 
för föremåls- och arkivsamlingarna. I anslutning härtill har följt en 
årsberättelse för Tekniska Museets Vänner (tidigare Föreningen Tek
niska Museet). Ett par år på senare tid gjordes försök att utesluta 
redogörelserna, men det väckte så mycken gensaga, att man ansåg sig 
böra återgå till den hävdvunna ordningen. Berättelserna har emeller
tid gjorts mera tilltalande genom ett ökat antal bilder från utställ
ningar och sammankomster i museet, säkerligen till glädje för museets 
vänner i landsorten, som inte har samma möjlighet som stockholmarna 
att själva följa museets verksamhet. Rikligt illustrerade har också 
berättelserna om de ”teknikhistoriska folkfester” varit, som de senaste 
åren anordnats under namnet ”Extravaganza”.

En särskild redogörelse för de i Tekniska Museet sedan år 1938 
deponerade Filmhistoriska Samlingarna lämnades årligen i Daedalus 
från 1953 till och med 1964, då samlingarna anslöts till Filminstitutet.

Det tyngst vägande innehållet i Daedalus har varit avhandlingarna. 
Under de gångna 43 åren har runt 220 avhandlingar publicerats, 
således i genomsnitt fem varje år. De upptar sammanlagt närmare 
4 800 sidor. Omfånget har varierat. De första åren höll det sig om
kring 15 sidor, men det har undan för undan ökat, inte minst på 
grund av rikligare illustrering. Tre avhandlingar har varit så långa 
att de måst delas upp på två årgångar. Nils Kindbergs redogörelse 
för den svenska flygindustrin genom tiderna sträcker sig genom fyra 
årgångar.

Vad avhandlingarnas fördelning på olika ämnesområden beträffar 
kan några iakttagelser ha intresse. Till en första grupp kan man räkna 
uppsatser som rör ”teknikens naturvetenskapliga grunder”. De kan 
ha varit rent tillbakablickande såsom Gösta Bodmans kommentarer 
till ett 1700-tals manuskript med den tidstypiska titeln ”Om chemiens 
natur, beskaffenhet och nytta” (1946) och samme författares uppsats 
om ”Voltaiska krafter” (1954). Den är ett utdrag ur de anteckningar 
som Carl Palmstedt, en av Berzelius vänner, gjorde till föreläsningar 
av Daniell, Wheatstone och Faraday. Även John Tandbergs ”Esaias
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Tegnér och magnetismen” (1939) får väl räknas till denna grupp. 
Ibland har avhandlingen påtagligen haft till syfte att högtidlighålla 
ett jubileum. Det var exempelvis förhållandet med Stig Ekelöfs upp
sats ”Hans Christian örsted och elektromagnetismens födelse — ett 
150-årsminne” (1970), kanske också med Per Collinders uppsats i 
Daedalus 1953 om ”Foucaults pendelförsök”, fastän man den gången 
kanske kom litet för sent. Det mest berömda av Foucaults försök, det 
i Pantheon i Paris, ägde nämligen rum 1851. Några avhandlingar for
mar sig till översikter över längre tidsperioder, såsom Torsten Althins 
”Materiens byggstenar” (1960), som redogör för svenskarnas roll vid 
upptäckten av grundämnen. Liknande uppläggning har Harald Hå
kanssons ”Elektrotekniska data intill sekelskiftet 1900” (1938), som 
är en lista över undersökningar, upptäckter och uppfinningar på detta 
område. Då har man emellertid lämnat den rena naturvetenskapen 
och kommit in på de tillämpade vetenskapernas område. Med nomen
klaturfrågor rör man sig i Cecilia Ringius ”Elektroteknisk terminolo
gi” (1959), som är ett försök att datera elektrotekniska termer, och i 
Torsten Althins ”Namn, Konstord och Talesätt” (1969), som innehål
ler teknikhistoriska kommentarer till några tekniska termer.

I de nu nämnda avhandlingarna rör det sig huvudsakligen om för
gången tid, men i Sten G. Lindbergs ”Kepler — Newton — Lunik” 
(1959) knyter man an det förgångna till nuet och framtiden, sedan 
människan för första gången visat sig kunna övervinna jordens drag
ningskraft. Även i Tord Halls ”Den kosmiska tekniken” (1960) riktas 
blicken mot det kommande. Båda dessa uppsatser publicerades först 
som understreckare i Svenska Dagbladet och återgavs i Daedalus med 
vederbörligt tillstånd. I båda fallen gällde det dagsaktuella ämnen.

Någon direkt anknytning till Tekniska Museets föremålssamlingar 
och arkiv hade de nu nämnda avhandlingarna egentligen inte. Det 
hade däremot i hög grad Torsten Wilners fyra uppsatser: ”Tekniska 
Museets Atomarium” (1953), ”Partiklars rörelse i elektriska fält” 
(1954), ”Klangfigurer och atomfysik” (1957) och ”Atomarium. Dit 
atomvetenskapen hunnit” (1960). De knöt an till det Atomarium som 
invigdes i Tekniska Museet 1953. Wilner hade själv konstruerat de- 
monstrationsapparaterna i detta, och det var också han som hittat på 
namnet Atomarium. Där lade han sedan under många år ned ett in
tresserat arbete som föreläsare och demonstratör.

De avhandlingar som till huvudobjekt har i museets föremålssam
lingar förvarat material uppgår till ett trettiotal. Många har anknyt-90
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ning till Christopher Polhem, och annat var väl ej att vänta av Tek
niska Museet som arvtagare till Kongl. Modellkammaren. Denna in
stitutions historia är långt ifrån utforskad. I Daedalus 1959 lämnade 
Arvid Backström till hjälp för framtida forskare erTsammanfattning 
av vad man då visste om Kongl. Modellkammaren. Ett föremål i 
museet, som man känner mycket väl både till konstruktion och histo
ria, är ”Maria kyrkas i Stockholm tornur från Stjärnsund”. Det var 
titeln på en avhandling av Dag Trotzig i Dasdalus 1938, i vilken 
klockans öden skildrades från 1766, då den sattes upp i kyrkans torn 
och till 1937, då den fick sin plats i museets maskinhall. Hur den 
verkstad såg ut, där uret en gång tillverkades, fick läsarna av Dseda- 
lus 1940 en föreställning om genom Torsten Althins uppsats ”Stjern- 
sunds manufakturverk 1729”. Uppsatsen bygger till stor del på doku
ment i museets arkiv. Ett kuriöst föremål med en kuriös historia be
skrev Sven Sköldberg i uppsatsen ”Christopher Polhems Konstige 
Tapp” i Daedalus 1939. Låstappen, som den också kallades, lär ha 
uppfunnits för att hindra oärligt husfolk att olovandes tulla husets 
brännvinsankare och vinfat. Den hade beskrivits tidigare, först av 
Emanuel Swedenborg i hans ”Daedalus Hyperboreus” 1717 och seder
mera av bland andra Johan Carl Wilcke, professor thamianus vid 
Vetenskapsakademien, i dess handlingar 1780. Den visades för all
mänheten så sent som 1866 på det årets Allmänna Industriutställning 
i Stockholm, men tycks sedan ha försvunnit. Den store samlaren Carl 
Sahlin sade sig ha sökt efter den hela sitt liv, när på 1920-talet två 
exemplar nästan samtidigt återfanns och hamnade i Tekniska Museet. 
Någon praktisk användning fick den kuriösa inventionen nog aldrig; 
Wilcke ansåg en orsak vara ”brist på nog dyrbara drickesvaror, hvil- 
kas bevarande lönade kostnaden”. Det hindret för uppfinningens 
nyttjande är numera undanröjt, men i stället har det uppstått en på
taglig brist på tjänstefolk och brännvinsankare. En annan av Polhems 
uppfinningar, vars nytta inte ansågs svara mot kostnaden, beskrevs 
1964 av Marie Nisser i en detaljrik avhandling om ”Christopher Pol
hems modell till ett skeppsupphalningsverk”, varmed ådagalades, att 
man varken behöver vara karl eller skeppsbyggare för att föra en så 
speciell uppgift i land. ”Christopher Polhems skärmaskiner för ur
hjul” togs däremot i bruk och beundrades mycket. De beskrevs 1949 
av Sten Lundwall. Efter 1964 tycks ingen författare ha känt sig fres
tad av det outtömliga ämnet Christopher Polhem och hans verk.

Tekniska Museet äger ett sällsynt rikligt och mångsidigt material 91
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rörande ”John Ericssons varmluftsmaskin”. Detta låg till grund för 
Lennart Way-Matthiesens väldokumenterade redogörelse 1932 för 
denna märkliga uppfinning, som nu råkat i glömska, men som på sin 
tid 14 svenska företag skaffade sig rätt att tillverka. John Ericsson 
har ofta men med orätt betecknats som fartygspropellerns ende och 
egentlige uppfinnare. Att det fanns många före honom visade Einar 
Christell i en utredning publicerad i Daedalus 1934. ”Sveriges äldsta 
bevarade fartygspropeller” torde emellertid enligt en uppsats av Tor
sten Althin i Daedalus 1939 vara just en propeller av John Ericssons 
konstruktion, som varit utställd i maskinhallen, sedan denna öppnats. 
Ritningen till denna propeller är daterad den 4 maj 1843 och appro- 
berad av Otto Edvard Carlsund. Propellern var avsedd för ett fartyg 
med namnet ”Flygfisken”. Detta skrotades 1885, men man tog vara 
på propellern, eftersom den var Motala Verkstads första experiment 
på området. Verkstaden skänkte den 1926 till Tekniska Museet.

Även små och till det yttre obetydliga föremål i museets samlingar 
har fått sin beskrivning i Daedalus. Som exempel kan nämnas en upp
sats av George Spaak och Torsten Althin i Daedalus 1950 med titeln 
”Enkelmikroskop, som möjligen tillhört Emanuel Swedenborg”. Det 
är nu inte längre föremålet självt, en lins med 42 gångers förstoring 
monterad på ett skaft med preparathållare, som är huvudsaken, utan 
den omständigheten, att mycket talar för att det unika instrumentet 
en gång tillhört Emanuel Swedenborg. Det påträffades av Spaak i 
dödsboet efter en förvaltare på Axmars gamla järnbruk i Gästrikland, 
där Swedenborg enligt ortstraditionen skall ha bott. De båda förfat
tarna lyckas nu visa inte bara att traditionen är riktig så tillvida, att 
Swedenborg som delägare i bruket bott på Axmar åtminstone ett år 
samt att han bevisligen varit ägare av ett mikroskop. Alldeles uteslu
tet är väl ej heller, att Swedenborg själv tillverkat mikroskopet, ty 
han hade i Holland lärt sig att slipa glaslinser och var ingalunda bort
kommen i praktiska ting.

Ibland, när lyckan varit god, har museet samtidigt med föremålen 
förvärvat arkivalier, som belyser föremålens historia. Ett sådant lyck
ligt sammanträffande är bakgrunden till Gösta Bodmans avhandling 
i Daedalus 1957 om ”Gripsholms och Kummelnäs kemiska fabriker”. 
I det gamla kronobränneriet på Gripsholm anlades 1802 av ett kon
sortium vårt lands första stora kemisk-tekniska fabriker. Där tillver
kades svavelsyra i blykamrar och dessutom salpetersyra, saltsyra och 
ättika, blyvitt och andra färger samt såpa och tvål. År 1816 övertogs92
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fabriken av ett nytt konsortium, i vilket landets vid denna tid för
nämsta kemister, Johan Gottlieb Gahn, H. P. Eggertz samt J. J. Ber
zelius ingick. Berzelius arbetade själv i fabrikens laboratorium, och 
det var där han upptäckte det nya grundämnet selen. Föreståndare 
för fabriken blev med tiden Berzelius förut omnämnde vän Carl 
Palmstedt. År 1825 brann emellertid fabriken ned. Byggnaderna i 
Gripsholm såldes, och ett nytt bolag bildades, denna gång utan Berze
lius. En ny fabrik anlades vid Kummelnäs på Värmdön med goda sjö
förbindelser med Stockholm, och där fortsattes driften, dock med ett 
något reducerat program. Som föreståndare anställdes en elev till Ber
zelius vid namn F. A. Smith. Vid dennes död 1851 lades fabrikationen 
ned. F. A. Smith hade en son, Henning, som vid faderns frånfälle var 
endast något år gammal. Han blev med tiden civilingenjör och anlade 
ett båtvarv vid Kummelnäs. Med sin hustru Fanny, dotter till skalden 
Elias Sehlstedt, hade han sonen Helmer, som blev professor i sanskrit 
i Uppsala och som tillsammans med sin hustru donerade allt vad som 
då återstod av Gripsholms och Kummelnäs kemiska fabriker till Tek
niska Museet. Detta skedde 1951, på året jämnt ett sekel efter det att 
driften vid Kummelnäs upphörde. Och det var inte litet som pietets
fullt bevarats vid Kummelnäs under så lång tid. Där fanns räken
skapsböcker, driftsjournaler och korrespondens för tiden 1812— 
1850, allehanda redskap och verktyg för tillverkningen, laboratorie- 
utrustning, transportkärl, färgstoffer m. m. Man förstår lätt att den 
gamle kemisten och industrihistorikern Gösta Bodman med iver skulle 
kasta sig över detta material, och efter några år hade han samman
ställt ett manuskript med en omfattande skildring av de märkliga fab
rikernas öden. Tyvärr lyckades han aldrig uppbringa medel för tryck
ning av sitt arbete, och den koncentrerade framställningen i Daedalus 
redovisar endast det väsentligaste resultatet av hans forskarmöda.

Inte många avhandlingar i Tekniska Museets långa rad av års
böcker skulle ha kunnat skrivas utan att skatterna i museets arkiv an
vänts som källa. Sällsynt är dock att ett enstaka dokument i arkivet 
blivit föremål för en monografi. Det är emellertid fallet med en 
praktfull och sällsynt färglitografi från Fondonutställningen 1851. 
Den gav 1944 uppslaget till en avhandling ”Crystal Palace. Kring en 
färglitografi” av Maj Gullbring-Odelberg. Den skildrar ej blott ut- 
ställningsbyggnaden och dess skapare Joseph Paxton utan också Sveri
ges mycket blygsamma representation i utställningen, vid en tid då 
”handaslöjden ansågs vara det mest representativa för Skandina- 93
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vien” och då Fredrika Bremer vid sitt besök blev mest förtjust av att 
finna ”en liten svensk spinnrock med dess gula lintott uppå”.

Om uppfinningar av skilda slag handlar många av artiklarna i 
Daedalus. Om sedan själva uppfinningen eller uppfinnaren står i cent
rum för författarens intresse, det beror väl på omständigheterna och 
på författarens läggning. Sällan ser man dock uppfinnaren själv tala 
om sitt verk. Det gör emellertid Carl Montelius i sin uppsats i Dxda- 
lus 1945 ”En uppfinnare berättar”. Den handlar mycket litet om ho
nom själv, så mycket mer om hans förnämsta uppfinning, IMO-skru- 
ven. Redaktionens i samband med denna uppsats framförda förhopp
ning, att många ingenjörer ville följa Carl Montelius exempel och 
”berätta om idélösningar, mödor och framgångar i tekniskt arbete” 
har knappast gått i uppfyllelse. Ett undantag är C. Alrik Hults berät
telse i Dasdalus 1965 om ”Bröderna C. A. och O. W. Hults uppfin
ningar”, som är ett bokslut över en sällsynt lång uppfinnarverksamhet 
med dess vedermödor och glädjeämnen. ”Om den centrala punkten 
i tekniskt framåtskridande, som är att icke frukta det oprövade och 
att icke giva tappt”, talar på ett okonstlat sätt verkmästaren Emanuel 
Trana i sin berättelse i 1933 års Daedalus om ”F. A. Kjellins elektriska 
induktionsugn”. Den beskriver hur denna ugn, den första induktions- 
ugnen, experimenterades fram vid Gysinge bruk i början av seklet. 
Mycken munterhet väckte på sin tid ett uttryck som lär ha fällts 
i ett officiellt sammanhang och som också återfinns i en broschyr om 
ugnen och som lyder: ”På uppdrag av Brukspatron Benedicks upp
fann Ingenjör Kjellin induktionsugnen”. De som fann detta så roande 
menade väl, att en uppfinning inte görs på uppdrag. Inte förty var 
uttrycket ganska träffande. Benedicks hade 1890 anlagt en elektrisk 
kraftstation i Dalälven vid Gysinge och drömde om att kunna ersätta 
kolet vid metallurgiska processer med elektrisk energi. Det var alltså 
Benedicks som ställde problemet, Kjellin som löste det, och att för
söken slog så väl ut, därför har man att tacka ”Trana och hans 
vallonska oräddhet”. Det säger professor Carl Benedicks i sitt företal 
till Tranas berättelse, och Carl Benedicks var son till den brukspatron 
som ställde problemet.

I de första stadgarna för Tekniska Museet framhölls som en upp
gift för museet att hedra minnet av dem som gjort insatser av bety
delse för den tekniska utvecklingen. I Dsedalus har detta skett genom 
ett femtiotal levnadsteckningar över vetenskapsmän, tekniker och 
industrimän, nästan alla svenskar. Några av dem, såsom S. A. Andrée,94
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Jöns Jacob Berzelius, Gustaf Dalén, Nils Ericson, John Ericsson, 
C. E. Johansson bör man väl med vanlig allmänbildning känna till, 
men om de flesta kan man väl med Karlfeldt säga: Ej finns deras 
namn på hävdens blad. Att avgöra vad som skall räknas som insatser 
av betydelse för den tekniska utvecklingen faller sig väl inte alltid 
så lätt, och i ett eller annat fall har den avporträtterades insatser 
kanske inte varit så stora, om man mäter med vår tids mått. Men 
även i sådana fall har artiklarna ofta kunnat lämna uppgifter om 
tidsförhållanden och arbetsmiljöer av intresse. Inte sällan skulle en 
levnadsteckning varit oskriven, om inte Tekniska Museet ägt före
mål eller arkivmaterial som kunnat utnyttjas som källor.

I jämförelse med de personhistoriska bidragen är de företagshisto- 
riska påfallande få, knappt ett tjugotal. Anledningen härtill är inte 
svår att finna. När ett företag är framgångsrikt och får leva länge 
nog för att kunna fira ett jubileum, finns det i regel så mycket att 
berätta, att det kan fylla en bok. En ”minnesskrift” ser då ofta 
dagen. Av de minnesskrifter om tekniska företag som publicerats 
efter Tekniska Museets tillkomst, är det väl inte många som inte haft 
föremål eller arkivmaterial i museet som källor. Ofta har museets 
tjänstemän stått minnesskrifternas författare till tjänst med råd och 
upplysningar. Men inte nog med det. Inte sällan har det uppdragits 
åt personer med anknytning till museet att författa minnesskriften. 
Ur Torsten Althins flitiga penna har en lång rad industrimonografier 
flutit, alltför många att här räknas upp, och Karin Forsberg, för att 
nämna ännu ett namn, står för de skickligt genomförda minnes
skrifterna om Hults Bruk och Gusum. De företag som fått sin historia 
berättad i Daedalus hör oftast till dem, vilkas saga nått sitt slut, ibland 
för mycket länge sedan.

Många läsare av Dsedalus har sannolikt lagt märke till att två 
ämnesområden, bergshanteringen och sjöfarten, är sparsamt repre
senterade i Dsedalus. Den bergshistoriska forskningen har emellertid 
alltsedan 1816 haft ett förnämligt språkrör i Jernkontorets Annaler 
och fick 1866 ännu ett, då Blad för Bergshandteringens Vänner bör
jade utkomma. Nästan jämnårig med Daedalus är Sancte örjens 
Gilles skriftserie Med Hammare och Fackla, vars första volym kom 
ut 1928. Att tävla med dem har inte ansetts vara Daedalus uppgift. 
Daedalus har dock kunnat lämna plats för bergshistoriska bidrag, när 
anledning förelegat. Ett sådant bidrag av stort allmänt intresse var 
avhandlingen ”Det svenska järnets världsrykte”, som påbörjades av 95
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Carl Sahlin i Daedalus 1932 och fortsattes av Arvid Johansson 1933. 
Den teknikhistoria som hör samman med sjöfart och skeppsbyggen 
har i allmänhet ansetts vara en uppgift för Statens Sjöhistoriska Mu
seum och dess föregångare. När Daedalus sysslat med dithörande 
frågor har det vanligen gällt tekniska problem i samband med far
tygens framdrivande. Som exempel kan nämnas Ludvig Borggrens 
uppsats i Dasdalus 1954 ”Från Vandal till Ymer”, som handlar om 
svenska insatser för dieselmotorns införande vid fartygsdrift. Ett 
ännu mera speciellt problem togs upp 1964 av Per Carlberg i upp
satsen ”Bessemerstålets första användning i ångpannor och fartyg”. 
Fartygspropellerns historia har nämnts i det föregående.

Meddelanden Den del av årsboken som från början gick under namnet ”Meddelan
den och frågor”, men som senare kallades ”Teknikhistoriska notiser”, 
kan sägas ha blivit tillräckligt karakteriserad genom dessa rubriker. 
Meddelanden om märkligare nyförvärv till museets föremålssam
lingar och arkiv har i allmänhet förts till denna avdelning, likaså 
artiklar som varit för korta för att kallas avhandlingar. Rubriker 
sådana som ”Den första vattenledningen” och ”Sveriges första järn
bro” är typiska för ett annat slags artiklar, som återfinns i denna del. 
Gunnar Lindmarks teknikhistoriska notiser, närmare 250 till antalet, 
är till övervägande del utdrag ur gamla engelska patentskrifter, som 
Lindmark genomforskade med stor flit och gott öga för primörer 
och kuriosa.

Recensioner Vad recensionerna beträffar gjordes i årsskriften för 1968 en ståtlig
början med inte mindre än 12 recenserade arbeten i teknik- och 
industrihistoria, varav endast två svenska. Denna takt har sedermera 
visat sig svår att hålla, vilket är att beklaga. Litteratur av det slag 
det här gäller recenseras i Sverige i allmänhet varken i dagspress eller 
fackpress, om nu detta beror på bristande intresse eller på bristande 
tillgång på kunniga recensenter må vara osagt.

Register Den mängd vetande som samlats i Daedalus långa rad av årgångar
vore till ringa nytta för forskningen utan register. Varje årgång har 
därför, utom sitt eget register, försetts med ett författarregister gäl
lande samtliga föregående årsböckers innehåll. Detta ”kumulativa” 
författarregister tillkom på Anders Billows initiativ och var på sin

96 tid en nyhet. Ett ämnesregister, omfattande artiklar och meddelanden
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i Daedalus 1931—1967, samt ett register över Gunnar Lindmarks 
”Teknikhistoriska notiser” infördes i Daedalus 1968.

De män som tog initiativet till Dsedalus vågade väl knappast 
hoppas att årsboken skulle komma att vinna så stor uppskattning 
i utlandet som fallet blev. I Daedalus 1959 fann sig redaktionen för
anlåten att i ett register på engelska införa korta notiser om avhand
lingarnas innehåll för att göra det lättare för dem som inte behärskar 
svenska språket att använda årsboken. Ett länge närt önskemål rea
liserades 1965, då ett generalregister på engelska över samtliga under 
åren 1931—1965 publicerade artiklar infördes i årsskriften, angivan
de inte blott författare och titlar utan också korta resuméer av 
artiklarnas innehåll. Ett ämnesregister på engelska, gällande alla 
avhandlingar och meddelanden under åren 1931—1973, är under 
arbete och kommer också att innehålla korta resuméer över artiklarna 
i årgångarna 1966—1968. Från och med 1969 har varje avhandling 
och ett och annat meddelande försetts med en engelsk ”summary”.

Daedalus avhandlingar har i allmänhet varit avfattade på svenska, 
några få på engelska. Början gjordes 1957 med en kort biografi över 
engelsmannen John Mercer, som gett namn åt merceriseringsförfa- 
randet. Detta har till syfte att ge garn och vävnader av bomull en 
sidenartad glans genom att behandla dem med natronlut. Författare 
till uppsatsen var William A. Hunter, känd som expert på äldre 
engelsk textilteknik. Torsten Althin hade gjort Hunters bekantskap 
under den engelska museimannaföreningens årsmöte i Manchester 
1947, och bekantskapen ledde så småningom till denna uppsats, som 
har anknytning till föremål i Tekniska Museet. Där finns nämligen 
prov på merceriserade vävnader, som troligen härstammar från den 
stora Londonutställningen 1851, där Mercers förfarande väckte stor 
uppmärksamhet. Praktisk betydelse fick metoden dock först efter 
1895, då man lärt sig att sträcka materialet under behandlingen. 
Även från denna tid har museet karakteristiska prov.

Vid invigningen av den svenska utställningen ”Idee en Resultaat” 
i Rotterdam 1959 höll Torsten Althin ett inledningsanförande betitlat 
”Ideas — the Mainspring of Progress”. Under samma titel inflöt 
föredraget i Dsedalus 1960. År 1961 hade det engelska samfundet 
the Newcomen Society for the Study of Engineering and Technology 
sitt sommarmöte i Sverige, varunder bland annat Dannemora be
söktes. Där installerades 1726—1728 Sveriges första ångmaskin av

Uppsatser på 
engelska
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Mårten Triewald, som lärt sig konsten hos Newcomen i England. 
Triewalds år 1734 tryckta bok ”Kort beskrifning om eld- och luft- 
machinen wid Dannemora grufvor” anses vara världens första 
tryckta beskrivning av en ångmaskin. Den översattes till engelska 
och utkom 1928 i Newcomen Society’s handlingar. Vid de engelska 
gästernas besök i Tekniska Museet höll Torsten Althin ett föredrag 
om ”Stationary steam engines in Sweden 1725—1806”, som med 
denna titel trycktes i Dsedalus 1961. Året därpå innehöll Daedalus 
en avhandling av Gösta Langenfelt om ”King Alfred and the first 
time-measurer”, som väckte uppmärksamhet i England och med 
vederbörligt tillstånd avtrycktes i en engelsk tidskrift. Åskforskaren 
D. Miiller-Hillebrands avhandling i Daedalus 1963 ”Torbern Berg
man as a lightning scientist” skrevs inför 200-årsminnet av Torbern 
Bergmans inträdestal i Vetenskapsakademien 1764, som handlade 
”Om möjeligheten at förekomma åskans skadeliga verkningar”. 
Ingvar Janelid skrev 1963 om ”The Swedish method” för bergborr
ning och tunneldrivning, och Sven Rynell 1965 om en i Sverige väl
känd men i utlandet ganska förbisedd svensk, ”J. P. Johansson — 
Inventor of the universal pipe wrench and the adjustable wrench”. 
Ett till våra dagar som ett industriellt minnesmärke bevarat olje
raffinaderi från 1860-talet — kanske unikt i världen — är föremålet 
för Per Ågrens avhandling 1967 ”Engelsberg’s Oil Factory. An early 
petroleum refinery”. Svenska insatser för utvecklingen av hållbara 
och driftsäkra gummiringar för bilar och traktorer behandlas i Gustaf 
Osvalds ”Making tyre history” (1972). Slutligen kan nämnas Sigvard 
Strandhs artiklar om två svenska uppfinnare, ”Wilhelm Teodor 
Unge. A Swedish pioneer in rocketry” och ”Erik Unge, balloon 
inventor”, båda i Dsedalus 1964 samt om ”Jac. Berzelius and the 
emerging modern chemistry” (1970).

Hur angeläget det än kan vara att genom Daedalus göra resultaten 
av den svenska teknikhistoriska forskningen kända i utlandet, får 
man ej bortse från den oönskade effekten, att artiklar på främmande 
språk kan bli otillgängliga för svenska läsare som ej behärskar det 
valda språket. Att artiklar som bedöms sakna intresse för utlandet 
skall skrivas på svenska är självfallet. Lika självfallet synes det vara 
att en artikel på främmande språk åtföljs av en sammanfattning på 
svenska, något som dock hittills inte blivit iakttaget. Sedan kan det 
bli en kinkig sak för redaktionen att avgöra, om en artikel skall 
tryckas på exempelvis engelska — som i dagens läge förefaller vara



det mest lämpliga ”andra språket” — med svensk sammanfattning, 
eller på svenska med en engelsk ”summary”.
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Efter denna översikt över innehållet på textsidorna i Daedalus kan 
det vara skäl att ägna någon uppmärksamhet åt annonssidorna, 
eftersom det är inkomsten från annonserna som gjort det möjligt att 
ge ut Tekniska Museets årsbok. I den första utgåvan av årsboken 
hade annonsavdelningen försetts med en ingress, i vilken det fram
hölls, att annonserna — ”i de flesta fall” står det försiktigtvis — 
”utöver sitt reklamvärde förlänats ett ur industrihistorisk synpunkt 
värdefullt innehåll, som även förtjänar att särskilt uppmärksammas”. 
Utgivarens avsikt att göra annonserna teknikhistoriskt värdefulla 
lyser fram ur rubriken ”Förr och nu” på annonsavdelningens för- 
sättsblad. Redan det följande året ändrades rubriken till ”Svensk 
ingenjörskonst och industri” och efter ytterligare några år till ”Svensk 
ingenjörskonst och industri i annonser”, ett klart uttryck för utgiva
rens önskemål i fråga om annonsernas utformning och innehåll. Man 
får nog erkänna, att annonsörerna gjorde sitt bästa för att gå utgiva
rens önskningar till mötes, och redan efter några få år var det för 
redaktionskommittén ”en tillfredsställelse att kunna konstatera, att 
dessa annonser icke längre betraktas som ett understöd av museets 
verksamhet utan att de annonserande firmorna anse det med sin 
fördel förenat att berika årsbokens innehåll”. När Daedalus efter 
32 år fick en ny ansvarig utgivare tog denne tillfället i akt att i sitt 
företal till Daedalus 1963 fästa uppmärksamheten på ”en värdefull 
del av innehållet, nämligen det avsnitt som traditionellt kallats Svensk 
ingenjörskonst och industri i annonser. I detta avsnitt eftersträvas 
att sammanföra en information i annonsform om mera betydelsefulla 
insatser av i dag inom industrin och det tekniska utvecklingsarbetet”. 
En annons i Dsedalus är, när den utformats på riktigt sätt, inte bara 
en informationskälla för den kundkrets som annonsen vänder sig till, 
utan också en kunskapskälla för teknik- och industrihistorikern. Den 
är en stillbild, klippt ur den ständigt växlande film som utvecklingen 
spelar upp. Annonserna i Daedalus många årgångar, 44 med den nu 
föreliggande, är och kommer att förbli en källa till mycken kunskap 
för den som vill veta något om svensk teknik och svensk industri 
genom tiderna. Annonsörerna i Daedalus annonserar inte för stunden 
utan för framtiden.

Annonser
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Författare Efter denna översikt över innehållet i de 43 årgångar som föregått 
den nu föreliggande kan det vara skäl att ägna någon uppmärksamhet 
åt de 165 författarna. Vilka de varit och vad var och en av dem har 
skrivit framgår av författarregistren i årsboken. Man kan där finna 
— kanske rätt oväntat — namnen på två ledamöter av Svenska 
Akademien. Ingen av dem har dock skrivit sitt opus med tanke på 
Daedalus. En av författarna har välvilligt lämnat sitt tillstånd till 
offentliggörandet, den andre har ej ens kunnat tillfrågas. Harry 
Martinsons betraktelse över ”Tekniken och själen” söker lämna ett 
svar på frågan om teknikens nytta. Den stod först att läsa i Dagens 
Nyheter men omtrycktes i Daedalus 1955 med författarens tillåtelse. 
Albert Engström är representerad av dikten ”Daidalos och Ikaros” 
i Daedalus 1958. Det är en ofullbordad dikt, funnen bland författa
rens efterlämnade manuskript. Hans dotter, fru Malin Engström- 
Thufvesson tillät godhetsfullt Dxdalus att avtrycka dikten, sedan 
bokhandlaren P. Thulin haft vänligheten fästa redaktionens upp
märksamhet på den. Det kan tilläggas att Dsedalusmotivet behandlats 
i årsboken även vid andra tillfällen. Torsten Althin skrev 1958 i 
anslutning till Albert Engströms dikt en uppsats om Swedenborgs 
Daedalus Hyperboreus, vårt lands första lärda tidskrift, och Stig 
Ahlgren besvarade i Daedalus 1972 frågan ”Daedalus — vem var 
han?” till tjänst för dem som hade anledning att fråga så.

Man kan dela in författarna i Daedalus i tre stora grupper, men 
indelningen kan inte bli annat än ungefärlig, ty gränserna mellan 
grupperna är flytande, och det är ofta tveksamt var en författare 
rätteligen hör hemma. Till den första gruppen kan man räkna musei- 
folk, antikvarier, arkivarier, bibliotekarier och andra med liknande 
uppgifter. En andra grupp utgöres av tekniker, lärare vid tekniska 
läroanstalter med flera. Den tredje gruppen utgöres av lekmännen, de 
som inte kan räknas som fackmän vare sig på det ena eller det andra 
området. De tre grupperna visar sig vara ungefär lika stora med 
någon övervikt för teknikerna. Ser man på gruppernas bidrag till 
innehållet i Daedalus blir bilden en annan. Museigruppen, om man 
får kalla den så, svarar för mer än hälften av bidragen, tekniker
gruppen för knappt 30 procent och lekmännen för knappt 20 pro
cent.

Museifolkets övervikt är knappast något att förvåna sig över, inte 
heller att bidragen från dem som tjänstgjort vid Tekniska Museet 
kortare eller längre tid är omkring fyra gånger så många som bidra-100
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gen från kollegerna vid andra institutioner. När det emellertid visar 
sig att inte mindre än 42 procent av bidragen så att säga skrivits på 
Tekniska Museets tjänsterum, är det påtagligt, att detta skriftställen 
inte kan förbigås, när museets aktiviteter skall redovisas.

Flitigast bland alla författarna har inte oväntat Torsten Althin 
varit. En särskild förteckning över hans många skrifter är under 
utgivning, varför det här blott behöver erinras om att han i 32 år
gångar av Daedalus som han redigerat signerat 37 bidrag, ensam eller 
tillsammans med andra. Professor Gösta Bodman, under 17 år en 
mycket uppskattad museilektor vid Tekniska Museet, kommer som 
god tvåa med 14 avhandlingar och notiser, främst i kemi, som var 
hans ämne, men också om så olikartade teman som ”Skotska släkt
namn i svensk industri och teknik” (1948), ”Industri- och teknik
historiskt kartotek på Tekniska Museet” (1949) och ”Teknik och 
filateli” (1958). En flitig författare var också Lennart Way-Matthie- 
sen, som under sina 40 år som registrator för museets föremålssam
lingar och ritningsarkiv hann med att skriva 12 avhandlingar och 
notiser. Hans avhandling om John Ericssons varmluftsmaskin har 
omtalats förut, hans utredning i Daedalus 1934 och 1935 om Tekniska 
Högskolans i museet deponerade samling av äldre undervisnings- 
föremål är också värd att minnas. Bland andra tjänstemän vid museet 
som lämnat ett flertal bidrag till Dsedalus bör nämnas Tore Anders
son-Attelid, Sten Carlqvist, Sven Sköldberg och Sixten Rönnow. Den 
förste hade ett gott öga till ”primörer” och ställde gärna frågor av 
typen ”Vem var först?” Fem av hans nio bidrag har rubriker som 
slutar med frågetecken. Den tidigt bortgångne Sten Carlqvist var en 
skicklig fotograf. Han deltog med stort intresse i restaureringen av 
Polhemssamlingen och fotograferade föremålen före, under och efter 
restaureringen, vilket torde ha varit en nyhet på den tiden. I Daedalus 
1935 lämnade han en orientering om den stora samling ritningar som 
museet 1925 erhöll från Tekniska Högskolan och som han själv 
ordnat och katalogiserat. Det hölls för troligt att någon del av sam
lingen härstammade från Christopher Polhems Laboratorium Mecha- 
nicum. Även hans övriga bidrag gällde Polhemstiden. Sven Sköld
bergs beskrivning av Polhems Konstige Tapp har redan nämnts. 
Tillsammans med Alfred Bjarme och Lars Anbo skrev han 1941 om 
”Christopher Polhems valsverk vid Stjernsunds manufakturverk”, 
men han skildrade också blixtlåsets historia i bidrag 1940 och 1942. 
Sixten Rönnow var konsthistoriker, och hans bidrag till Dsedalus 101

7. Dzdalus



Daedalus 1931—1973

omfattar bland annat ”En glasbruksmålning av Kilian Zoll” (1931) 
och ”P. G. von Heidekens bruksvyer” (1942) men även ”Bidrag till 
en svensk Technologia Numismatica” (1941) och ”Belöningsmedaljer 
inom industrien” (1946). Torsten Wilners fyra artiklar om museets 
Atomarium har omtalats i det föregående.

Av museets nuvarande tjänstemän har museichefen Sigvard 
Strandh bidragit med sex artiklar, därav tre personhistoriska, som 
redan omtalats. Han har också skrivit om ”Automata — från jack- 
marer till androider” (1965), ”Don att skriva med” (1969) och 
”Riddarholmskyrkans gjut järnsspiror ur teknikhistorisk synvinkel” 
(1970). Bengt Nilsson skrev om ”Svabensverk — ett järnbruk i öde
marken” (1967) och Gunnar Pipping om ”Horologium Mirabile 
Lundense eller Konsturet i Lunds domkyrka” (1967) och ”Några 
drag ur det svenska mått- och justeringsväsendets historia” (1968). 
Museets arkivarie Inga-Britta Sandqvist framlade 1972 vid Stock
holms Universitet en licentiatavhandling i konstvetenskap om Älv
dalens Porfyrverk, tidigare ägt av Karl XIV Johan och Oscar I. 
En bearbetning av vissa avsnitt av tekniskt intresse av avhandlingen 
inflöt i Daedalus 1972 under titeln ”Älvdalens Porfyrverk. Anlägg
ningar och tillverkningsmetoder”.

Tjänstemän vid andra museer, arkiv och bibliotek utgör en för- 
fattargrupp, lika manstark som museets egen. Om Tekniska Museets 
samarbete med Nordiska Museet vittnar en rad avhandlingar och 
meddelanden. Sune Ambrosiani lämnade ”Ett bidrag till de nordiska 
gjut järnshällarnas historia”, fördelat på årsböckerna 1936 och 1937. 
Erik Andrén skrev 1942 om Rademachersmedjorna i Eskilstuna, 
Gösta Berg 1970 om ”Tröskverk i Sverige före Andrew Meikle” och 
Arvid Bseckström, vars namn nämnts i annat sammanhang, behand
lade i en uppsats 1934 ”Arbets- och disciplinförhållandena vid Rör
strands Porslinsfabrik under 1700-talet”, ett ämnesområde som eljest 
är sparsamt berört i Dxdalus. Björn Hallerdt beskrev 1951 Christo
pher Polhems strumpvävstolar, Sten Lundwall hans skärmaskiner för 
urhjul (1949) och hans astronomiska ur (1951). Han lämnade också 
en kort levnadsteckning över urmakaren Jacob Magnusson Dahl på 
Stjärnsund (1952). ”Christopher Polhems järnvåg i Gävle 1776” 
beskrevs 1947 av chefen för Gävle Museum, Philibert Humbla, och 
”Polhems snusdosa”, skänkt till Tekniska Museet av ingenjören Seth 
Polheimer och hans familj, blev 1942 sakkunnigt beskriven av inten
denten Carl Hernmarck vid Nationalmuseum. Ämbetsmannen och102
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teknikern A. N. Edelcrantz, mest bekant för sitt optiska telegraf
system, ägnades två artiklar av stadsarkivarien i Stockholm Carl- 
Fredrik Corin, den ena om hans ångmaskinprojekt år 1809 i Dsedalus 
1940 och den andra 1961 om hans anläggning Eldkvarn i Stockholm. 
Landsantikvarien Manne Hofrén berättade i Daedalus 1959 den 
växlingsrika historien om Värnaby bruk i Småland. Tillkomsten av 
”Harmens register”, välkänt av alla som forskat i Sveriges berg- 
verkshistoria, beskrevs i Dseadalus 1957 av förste arkivarien i Riks
arkivet Holger Wichman. Intendenten vid Etnografiska Museet, 
Tekniska Museets närmaste granne, Gösta Montell beskrev 1945 
under rubriken ”Kineserna kom först” hur kinesisk teknik vandrat 
från Fjärran östern till Västerlandet. Ett för Tekniska Museet när
mare till hands liggande ämne gjorde antikvarien vid Stockholms 
Stadsmuseum, Martin A. Ohlsson, till föremål för en uppsats ”Viks- 
bergsbacken. Kring museistadens på Kungl. Djurgården historia” i 
Dsedalus 1952.

Av bibliotekarier vid de offentliga biblioteken som lämnat bidrag 
till Daedalus har Cecilia Ringius vid Tekniska Högskolans bibliotek 
och Sten G. Lindberg vid Kungl. Biblioteket redan omtalats, över
bibliotekarien vid Tekniska Högskolan Carl Björkbom berättade i 
Daedalus 1936 om ett svenskt ångmaskinsprojekt från 1725 som 
aldrig blev av, och 1952 visade han att teknisk dokumentation inte 
var okänd i Sverige 100 år tidigare. I Daedalus 1955 drog Arne 
Holmberg, Vetenskapsakademiens dåvarande bibliotekarie, fram ett 
par brev som år 1846 växlats mellan svenske ministern D’Ohsson 
i Berlin, en gång lärjunge till Berzelius, och Berzelius själv. Ministern 
berättade där om en färd i ballong som han nyligen företagit från 
Berlin utan att bli ”det minsta yr” och utan att fästa avseende vid 
sin makas betänkligheter eller vid den kritik som kunde riktas mot 
en diplomat som övergav sin post på detta sätt. Berzelius, som sade 
sig ha ”ett svindligt huvud”, tackade för underrättelsen men sade sig 
hjärtligt dela friherrinnan D’Ohssons ”hela bekymmer över hennes 
mans flygande i luften”.

Bland Daedalus bidragsgivare märks även ett tjugotal professorer, 
de flesta knutna till någon av Sveriges tekniska högskolor. Av dem 
som inte omtalats tidigare var professorn vid Tekniska Högskolan 
i Stockholm Edvard Hubendick den mest produktive. I Daedalus 
första årgång skrev han en uppsats om energiproblemet, betitlad 
”Mera arbete”. Han återkom senare med artiklar om temperatur- 103



Daedalus 1931—1973

begreppet (1932), Perpetuum mobile (1933), James Watt (1936) och 
som författaren hoppades en gång kunna framlägga som resultat av 
gasgeneratorn (1941). Arvid Odencrants lämnade i Dasdalus 1947, 
1948, 1949 och 1951 utdrag ur dagböcker och resejournaler, som 
hans farfars far hade fört under resor i Sverige och utlandet i början 
av 1800-talet, och som innehåller åtskilligt av industrihistoriskt 
intresse. Gunnar Westerlund skrev om talmaskinen (1942), grammo
fonen (1943) och fonografen (1945), Helmer Bäckström om daguer- 
reotypien (1943) och Talbots fotografier på papper (1944). Waloddi 
Weibull författade en levnadsteckning över uppfinnaren Alexander 
Lagerman (1934) och en betraktelse över ämnet matematiken, maski
nen och människan (1952). Stig Ekelöf har utöver sin uppsats om 
örsted också skrivit översikten ”Hur radion kom till” (1972). Vid 
högtidlighållandet 1951 av 200-årsminnet av Christopher Polhems 
död hölls inledningsanförandet av professor Eli F. Heckscher. Det 
trycktes i Dsedalus 1952 under titeln ”Christopher Polhem och hans 
tid”. På 200-årsdagen av James Watts födelse hölls i Tekniska Museet 
den 19 januari 1936 en högtidssammankomst, varvid professor E. 
Hubendick talade över ämnet ”James Watts liv och verk” och pro
fessor Tore Lindmark om ”Ängteknikens utveckling efter James 
Watt”. Båda talen trycktes i Daedalus 1936.

De hittills omnämnda författarna kan med några undantag antas 
ha skrivit sina bidrag till Dsedalus mer eller mindre ”på dragande 
kall och ämbetets vägnar”, vilket väl författarna i de återstående 
grupperna, tekniker och lekmän, mera sällan torde ha gjort. Det 
ganska anmärkningsvärda förhållandet föreligger alltså, att inemot 
hälften av Daedalus text skrivits av författare vid sidan av deras 
yrkesmässiga sysselsättning och är att betrakta som resultat av en 
forskning som de bedrivit på eget initiativ, med egna medel och med 
uppoffring av egen bekvämlighet. En närmare redogörelse för denna 
enskilt bedrivna forskning och dess resultat vore ur många synpunkter 
önskvärd, men i avvaktan på en sådan må här blott ett par exempel 
anföras. I Daedalus 1948 återfinnes en avhandling med titeln ”Sobreros 
nitroglycerin och Nobels sprängolja”, författad av civilingenjören 
och filosofie hedersdoktorn Sigurd Nauckhoff, tidigare verkställande 
direktör i Nitroglycerinbolaget. Avhandlingen är en av de omfångs
rikaste och mest väldokumenterade som publicerats i Dsedalus, och 
den trycktes som en erinran om att det 1947 hade förflutit 100 år 
efter Ascanio Sobreros upptäckt av nitroglycerinet. Artikeln var104
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avsedd att utgöra ett kapitel i den sprängämnesteknikens historia 
sina forskningar, men som han inte hann att fullborda. Som en av de 
flitigaste författarna i denna grupp av medarbetare bör även nämnas 
kamrer Rune G:son Kjellander, som ur arkivens gömmor lyckats 
uppbringa material till levnadsteckningar över inte mindre än åtta 
svenska tekniker och industrimän, vilkas namn och insatser Daedalus 
därigenom kunnat rädda undan glömskan.

En grupp av bidragsgivare, som i denna översikt inte gärna kan 
försummas, är de kvinnliga författarna. Av de i författarregistret 
upptagna 165 bidragsgivarna är 16 kvinnor. De omtalas här, inte av 
gammaldags courtoisie, utan därför att deras inbrytning på ett fält, 
som tidigare betraktats som utpräglat maskulint, synes värd att upp
märksammas. Början gjordes av Gurli Linder år 1934 med en uppsats 
”Om S. A. Andrée”, författad samma år som stoftet av de tre på 
Vitön återfunna medlemmarna av Andrées polarexpedition fördes att 
vila i fosterjorden. Uppsatsen byggde på personliga hågkomster samt 
på brev och anteckningsböcker skrivna av Andrée. Den hade ett år 
1934 aktuellt ärende, nämligen att påminna om att man för polar- 
fararen med det olyckliga ödet inte fick glömma den märklige ingen
jören. I en kort uppsats i Daedalus 1941 med titeln ”Carl Bernhard 
Wadström” fäste Ellen Hagen uppmärksamheten på en ur teknik
historisk synpunkt intressant resejournal som hennes farfars farbror 
industrimännen och slaveribekämparen Carl Bernhard Wadström 
skrivit under sina resor i Sverige och utlandet.

Carola Goldkuhl, som var barnbarnsbarn till prostinnan Carolina 
Odhner, Nils Ericsons och John Ericssons enda syster, var under 
många år sysselsatt med att förteckna kända brev till och från John 
Ericsson och lämnade i Dsedalus 1958 en förteckning över mottagarna 
av de påträffade 640 breven. Med breven som väsentlig källa hade 
hon redan ett år tidigare i Daedalus publicerat en levnadsteckning 
över John Ericssons son, överdirektören vid Statens Järnvägar Hjal
mar Elworth. På ett till största delen inte förut publicerat material 
byggde också hennes skildring ”Nils Ericson — mannen och ingen
jören” i Dasdalus 1966 och 1967.

Trägna arkivstudier ligger också till grund för Gertrud Bergmans 
uppsats ”Charles Apelquist” i Daedalus 1952. Föremålet för denna 
biografi hörde till den grupp av svenskar som under frihetstiden 
studerade i England. Han räknas som en av pionjärerna inom den 
mekaniska verkstadsindustrin i Sverige. Något försök till en samman- 105
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fattande skildring av hans liv och verk har inte gjorts tidigare.
Om två män, vilkas levnadshistoria och tekniska insatser inte heller 

behandlats tidigare, berättade Inga Lindskog i uppsatserna ”Arvid 
Faxe och hans stenpapper” (1952) och ”Lars Fresks klädesfabrik vid 
Elfvik på Lidingö” (1958). Arvid Faxe var en framstående amirali- 
tetsmedicus i Karlskrona, som uppfann och anlade en fabrik för 
”stenpapper” i Lyckeby. Stenpapperet gjordes av papperslump och 
en ”ifrån stenriket hämtad tillsats” och skulle kunna användas både 
till förhydning av fartyg och beklädnad av byggnader. Prov på 
stenpapperet finns i Tekniska Museet. Lars Fresks klädesfabrik upp
fördes 1798 och var den första textilfabrik i Sverige som drevs med 
ångmaskin. Den brann ned 1823. Lars Fresk var då gammal och hade 
inte kraft att bygga upp den igen.

Den 1 maj 1941 igångsatte Tekniska Museet på initiativ av över
ingenjör Thure Öberg i Junex och med ekonomiskt stöd av konsul 
John Hjelme-Lundberg en utforskning av den svenska beklädnads
industrins historia. Det gällde en ung industri: handeln med färdig- 
sydda kläder blev i lag tillåten först 1834, och verkliga konfektions
fabriker med specialmaskiner uppstod först mot århundradets slut. 
När undersökningen började levde ännu personer som varit med från 
början, och det ansågs angeläget att ta tillvara deras minnen och 
erfarenheter, innan det blev för sent. För insamlingsarbetet och 
bearbetning av det inkomna materialet anställdes dåvarande fil. 
kand. Gertrud Grenander-Nyberg, numera fil. doktor på en avhand
ling om lanthemmens vävstolar. I Daedalus 1942 redogjorde hon för 
undersökningens syfte och uppläggning, och i Dasdalus 1946 kunde 
hon redovisa resultatet i en avhandling betitlad ”Sömnadsindustrien. 
En översikt av dess uppkomst och utveckling i Sverige”. Till om
fånget var det den största som dittills publicerats i Daedalus.

Om man med ”konfektion” menar fabriksmässig tillverkning av 
kläder, har de klädesplagg som Gunilla Nathorst beskrev i Dasdalus 
1961 kommit så långt bort som gärna är möjligt från detta begrepp. 
Uppsatsen har titeln ”Aviatördräkt från år 1910” och beskriver den 
dräkt som ”flygbaronen” Carl Cederström lät sy åt sig i Köpenhamn, 
när han 1910 låg där och väntade på vackert väder för att flyga 
över Sundet. Det var på den tiden, då ”aviatören” satt helt öppet, 
utsatt för väder och vind och verkligen behövde kläda sig därefter. 
Efter ett mellanspel på Panoptikon hamnade dräkten på Tekniska 
Museet.
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En utanför Rysslands gränser så gott som obekant rysk ång- 
maskinskonstruktör gjordes 1953 till föremål för en uppsats av Helga 
Backhoff-Malmquist med titeln ”Polsunovs atmosfäriska ångmaskin 
1763—1766” och 1956 skrev samma författare om ”Kinematografen 
i Ryssland under 1800-talet”. Irma Åström var författare till en 
längre avhandling om ”Linberedningsverken i Hälsingland under 
1700-talet” i Daedalus 1950. Brita Stockhaus-Englund ordnade den 
utställning av bilder av stockholmsindustrier under 1800-talet, var
med Tekniska Museet bidrog till firandet av Stockholms 700-års- 
jubileum och beskrev utställningen i Daedalus 1954. Gun Adlers med
delande i Dzdalus 1944 med rubriken ”Åskledare, en 1700-tals notis” 
handlar om hur domkyrkan i Strängnäs fick åskledare år 1773 efter 
anvisningar av professor Johan Carl Wilcke vid Vetenskapsakade
mien.

Cecilia Ringius, Marie Nisser, Maj Gullbring-Odelberg, Karin 
Forsberg och Inga-Britta Sandqvist har nämnts i annat sammanhang. 
Till det som där meddelats kan tilläggas, att Karin Forsberg i Dseda- 
lus 1947 under rubriken ”Samling av inventioner” beskrev en märklig 
samling ritningar, som tillhört ägarna av Hults bruk i Kolmården 
och skänkts till Tekniska Museet, där den går under namnet Hult- 
boken. Samma författare beskrev 1951 Rodga säteri och dess buldan- 
väveri, som haft samma ägare som Hults bruk.

Av de kvinnliga författarna har de flesta varit akademiker men 
ingen ingenjör. På den manliga sidan går det runt en ingenjör på 
varje icke-teknisk akademiker, så i det avseendet är det långt till den 
eftersträvade likställigheten mellan könen.

Redaktörer och ansvariga utgivare av Dsedalus har museets chefer 
varit, Torsten Althin 1931—1962 och Sigvard Strandh därefter. 
Redaktionskommittén har utgjorts av museichefen och två eller tre 
medlemmar. Medlemmar av kommittén under längre eller kortare 
tid har varit professorerna E. Hubendick och Stig Ekelöf, chefredak
tören Tell Dahllöf, disponenten Carl-Th. Thäberg, överstelöjtnant 
VVK Richard Smedberg samt civilingenjörerna Hans Hylander, Karl 
A. Wessblad och Thure Öberg.

Onekligen var det ett djärvt företag att 1931 starta en årsbok av 
Daedalus karaktär, och de som drev igenom saken måste ha hyst en 
orubblig tillförsikt till museets möjligheter att skaffa material till 
ständigt nya årgångar och medel för deras utgivande, övertygade
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måste de också ha varit om behovet av en periodisk publikation, 
ägnad uteslutande åt teknik- och industrihistorisk forskning. I inget- 
dera avseendet kom deras förhoppningar på skam. Varje ny årgång 
av Daedalus mottogs med samma intresse och samma välvilja. En 
recensent i ^Tidskrift för yrkesutbildning,, omnämnde den som ”den 
verkliga guldgruvan för den tekniskt intresserade”, och professor 
Sten Lindroth, innehavare av lärostolen i idé- och lärdomshistoria 
i Uppsala och mångårig utgivare av Lärdomshistoriska Samfundets 
årsbok ”Lychnos” betecknade den som ”omistlig”. Om uppskattning 
i utlandet vittnar många uttalanden, bland andra ett från förestån
daren för Israel Institute of Technology i Haifa, som i brev till 
museichefen talar om ”the scientific use of those wonderful year- 
books”.

När 1931 års redaktionskommitté lät årsboken taga upp det namn 
som burits av Sveriges första tekniska tidskrift, Daedalus Hyper
boreus, var det för att betona sambandet mellan nutida ingenjörs
konst och forna dagars teknik. För redaktionen av Daedalus har det 
känts som en hederssak att låta varje ny utgåva av årsboken vittna 
om detta samband med vakenhet, måttfullhet och allvar, i förvissning 
om att kunskap om det förgångna är en viktig grundsten vid arbetet 
på en bättre framtid.
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