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Industri- och teknik- 
historiskt kartotek 
på Tekniska Museet.

Sedan sex år tillbaka har jag på Tekniska Museet utom med annat arbete 
varit sysselsatt med att lägga upp en samling industri- och teknikhistoriska upp
gifter på kortsystem för kommande forskares bruk.

Intresset för ett sådant arbete hade jag fått i samband med Göteborgsutställ- 
ningen 1923. Därvid fick jag ögonen öppna för, vilket underlättande forsk
ningen skulle kunna få genom ett systematiskt upplagt kortsystem med framför 
allt källorna angivna. Man skulle så att säga komma fram till en inkörsport för 
fortsatta undersökningar. Genom kartoteket (real-serien) kan i viss utsträckning 
erhållas uppgifter om förstlingsarbeten sådana dessa finnas angivna i genom
gången litteratur.

Den ursprungliga planen, som skulle gå ut på uppläggande av ett företagare
register framför allt gällande priviligierade industrier och fabriker, alltså endast 
t. o. m. juni 1847 (då näringsfriheten infördes), har sedermera kommit att 
utvidgas till även korresponderande realregister och ortregister samt därjämte 
fått tidsgränsen betydligt utvidgad. De skilda källor jag begagnat mig utav redo
gör jag för i slutet av denna framställning.
Det föreligger fyra olika kartotek.

I. Företagare-serien
Serien innehåller ca 29 000 kort.
Korten hava ordnats i bokstavsordning, givetvis i efternamnens följd. Möj

ligheten till olikhet i stavningen under skilda tider får man givetvis hava i 
åtanke. Korten i denna serie äro markerade i fyra olika grupper genom en skarp 
färgrand i kortets översta kant.
1. Vit kant: av Kungl. Maj:t, Kommerskollegium, Manufakturkontoret eller

lokala hallrätter priviligierade företagare.
2. Grön kant: svenska patent före år 1885. Senare finnas årliga, tryckta för

teckningar.
3. Hälften (vänstra) svart och hälften (högra) röd kant: utländskt material.
4. Helt röd kant: övrigt material.

Varje sådant personkort upptager i översta raden först namnet och längst till 
höger datum eller blott år. Därunder: företaget (industri, fabrik, patent event. 
med ortsangivelse). Längst ned till vänster källan för upplysningar i starkt för
kortad signatur. Slutligen längst ned till höger, uppgift på och därigenom hän
visning till realgruppering, en eller flera.

Samma namn kan förekomma på flera kort. Men på samma kort kan i vissa 
fall upptagas flera skilda företag under samma personnamn. Denna serie I är 
huvudkartoteket till vilket man i sista hand bör vända sig för detaljupplys
ningar.

II. Real-serien.
Serien innehåller ca 33 000 kort.
Dessa äro indelade i 27 olika huvudgrupper i enlighet med det system som 

tillämpas för museets föremålsförteckning ,arkiv m. m. Inom varje sådan serie116
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finnas olika antal underavdelningar, så att hela serien ligger fördelad efter när
mare 500 ledkort. över indelningen finnes en systematiskt upplagd innehålls
förteckning. Men dessutom har jag utarbetat en detaljerad innehållsförteckning, 
efter föremål, ordnad i bokstavsordning med icke mindre än ca 3 000 rubriker.
I denna serie är det lämpligast att först gå in vid 
sökande av realuppgifter. Under varje ledkort komma korten i 
fyra grupper med 1. svart-röd, 2. röd, 3. grön och 4. vit kantmarkering. Och 
inom varje sådan grupp ligga företagarkorten i bokstavsordning.

önskar man några upp gifter om exempelvis öltunnors uppmätning, så anvisar 
det alfabetiska registret, att de kunna sökas under de tre grupperna i,f,j eller 
7,f,2,b eller 14,f; eller ett annat exempel: kupolugnar återfinnas under 5,p,e,i,d 
eller 18,c,7.

Att samma realbegrepp kan komma att inrangeras i olika grupper förklarar, 
att detta kartotek måste bli mångtaligare än det första.

Korten äro skrivna i överensstämmelse med serie I.

III. Ort-serien (svensk).
Serien A innehåller ca 15 000 kort. Samtliga kort ha klart blå kantmarkering.
Korten äro ordnade i två grupper:
1. Städer (först Stockholm, därefter de övriga i bokstavsordning).
2. Landskap (icke län), till vilka kommer en särskild grupp omfattande forna 

svenska områden, Finland och vissa östersjöländer och därjämte en rätt stor 
mängd kort för vilka lokalisering icke finnes.

Inom varje ort eller landskap ligga korten i bokstavsordning efter företagaren. 
Korten är skrivna i överensstämmelse med serie I.

Serien B innehåller ca 8 000 kort. Samtliga kort ha orangefärgad kantmarke
ring.

I och för tillägg har jag genomgått Ahlenius, Kempe och Sjögren: »Sverige, 
topografisk — — — beskrivning 1908—24» samt »Historisk-geografiskt
---------- lexicon öfwer Sverige 1859—69». Därvid framkom åtskilliga uppgifter
om fabriker och industriföretag men i allmänhet icke förknippade med före
tagarenamn. På grundval av dessa uppgifter utarbetade jag för landsbygden, 
men endast för denna, en serie kort, vilka jag inordnade i bokstavsordning upp
tagande såväl socknar som enstaka orter med angivande av vid dem knutna 
industriella anläggningar. I dessa kort inarbetades givetvis även innehållet från 
den »blå seriens» landskapskort (serie III A). På separata kort uppställda i kar
toteket före denna serie III B finnes för 71 olika industri- och fabrikstyper 
antecknat, inom vilka av 1 .dets socknar dessa finnas företrädda.

Från stavningen i arbetet av 1859—68 har jag överfört det hela till nystavning 
där så ske kunnat. Varje socken har ett kort, möjligen två, men t. o. m. i en
staka fall ända till tre kort.

Källan, den ena eller den andra är angiven i kortets nedre vänstra hörn.
★

Att det ligger ett avsevärt arbete bakom det hela, framgår av att totalsumman 
kort i de olika serierna är omkring 85 000. 117
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Källor.

118

Kartoteket gör icke alls anspråk på att vara fullständigt och kan väl knappast 
heller bli det, ty pretentionerna på detsamma kunna ökas hur mycket som helst. 
Jag vill understryka, att jag med hänsyn till rikligheten av uppgifter som redan 
finnes t. ex. i registret till Jernkontorets Annaler och andra sammanfattande 
lättillgängliga förteckningar rörande gruv- och järnhanteringen icke infört upp
gifter om dessa industrigrenar lika utförligt som för övriga industrier. Likaså må 
nämnas, att jag ännu ej infört de ytterligare detaljuppgifter, som kunna erhållas 
i den alltmer växande samlingen av skrifter, som utgivits i samband med in
dustri- eller fabriksjubileer.

Som jag ovan framhållit är kartotekets uppgift att tjäna endast som ingångs
dörr genom att hänvisa till lämpliga källor och uppslagsändar för vidare forsk
ning.
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Efterföljande brev från Professor W. H. Chalenor, Manchester, ansluter sig Ångmoskinsnotis 1797. 
till hans meddelande i Daedalus 1948, s. 152—154. Den i texten omnämnde Mr.
Arfwedson är Carl Abraham Arfwedson (1774—1861), son till chefen för han
delshuset Tottie & Arfwedson och själv även dettas chef. För sin utbildning 
företog han 1796—1800 en studieresa till England, Holland, Belgien, Frankrike 
och Italien. I början av september 1796 besökte han Soho, beläget två engelska 
mil från Birmingham, där Boulton & Watts nya typ av kolbesparande ång
maskiner tillverkades. Där synes han ha begärt anbud på ångmaskiner för Dan- 
nemora gruvor, men detta torde icke ha lett till affär. Hans reseanteckningar 
ägas av Kammarherre Jacques Arfwedson. Rörande handelshuset Arfwedson 
hänvisas till Rosman—Munthe, Släkten Arfwedson, Stockholm 1945.
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