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de efterlämnade papperen finnas även en del intyg o. d. från universitetstiden, 
och ett sådant, utfärdat av Prof. Edlund, var av följande lydelse:

»Att Ingeniören Herr Jonas Wenström äger grundliga theoretiska kunska
per i läran om elektriciteten samt att han genom flera uppfinningar visat sig 
äga lycklig förmåga att använda dessa kunskaper för praktiska ändamål, får 
jag på detta sätt med nöje intyga.

Stockholm d. 21 Januari 1888.
E. Edlund

Professor vid K. Wet. Akad.»

Jonas Wenström dog den 21 dec. 1893. Han hade kort förut besökt Falun 
och skulle på hemresan gästa Grängesberg för att bese den nya kraftöverfö- 
ringsanläggningen Hellsjön—Grängesberg. En förkylning avbröt denna resa, 
och han måste direkt återvända till Västerås, där han efter några få dagar 
avled. De många nekrologer, som finnas bevarade, tala om en snillrik begåv
ning, en banbrytare och föregångsman, men även om en stilla och god männi
ska, omtyckt av alla.

Helge Svensson.

Från K. Tekniska Högskolan mottog Tekniska Museet år 1932 en stor samling K. T. H:s deposition av 
prov på industriella råvaror och produkter samt verktyg och maskindetaljer. äldre undervisnings- 
Dessa föremål utgöra återstoden av det numera otidsenliga åskådningsmaterial, material,
som i närmare tre generationer använts vid undervisningen i mekanisk teknologi.
Materialet omfattar mera än 5,000 föremål från så gott som alla de grenar av 
mekanisk-teknisk industri, vilka under 1800-talet utövades i Sverige.

Katalogisering och därmed förbunden första undersökning är nu i huvudsak 
genomförd, varifrån några uppgifter om den märkliga varuprovsamlingens till
komst nu kan lämnas.1) Utan tvivel har samlingen ett stort historiskt värde, 
när det gäller att åskådliggöra arbetsmetodernas utveckling i vårt land under 
1800-talet, och den kan dessutom ge en bild av de strävanden, varmed man 
under den tiden vid landets främsta tekniska läroanstalt försökte motsvara de 
växande kraven på undervisningens anknytning till den tekniska utvecklingen i 
praktiken.

Då de äldsta inventarielistorna beklagligtvis förkommit, är det svårt att utan 
vidlyftiga undersökningar med säkerhet avgöra, vilka föremål samlingarna om
fattat vid Teknologiska Institutets grundande år 1826 och vad som tillkommit 
under de närmast följande åren. Den äldsta bevarade förteckningen, som tyvärr 
endast upptar vissa grupper, är nämligen daterad så sent som i december år 1863 
och uppgjordes sedan samlingarna detta år flyttats till institutets nya byggnad 
vid Drottninggatan. Härvid vidtogs för övrigt en genomgripande utmönstring av 
för undervisningen onödigt material. Det är dock möjligt att, i brist på tidigare

1) Historiska data äro huvudsakligen hämtade ur Henriques, Skildringar ur Kungl. 
Tekniska Högskolans historia, I, Stockholm 1917. 107
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skriftliga källor, på andra grunder sluta sig till ursprunget för en stor del av 
de äldre föremålen. Sålunda synes institutet ha fått övertaga en del av den år 
1798 inrättade Mekaniska Skolans åskådningsmaterial, som sammanbragts och 
underhållits huvudsakligen av den inom svensk teknik mångsidigt verksamme 
Abraham Niklas Edelcrantz (f. 1754, d. 1821). Såsom ett mera kuriöst minne 
av denne mans andel i samlingarnas tillkomst kan nämnas en serie mässings- 
schabloner jämte tillbehör för märkning, dekorering m. m., en av dem bl. a. 
för hans eget namn. Möjligen härstamma några likaså bevarade, enklare mate
matiska instrument från läraren i praktiska mekaniken, föreståndaren för Mo
dellkammaren, leutnant mechanicus Zacharias Ekholm (d. 1826).

Teknologiska Institutets första Direktör, Gustaf Magnus Schwartz (f. 1783, 
d. 1858), en av upphovsmännen till den nya läroanstalten, sammanbragte under 
en resa på kontinenten åren 1825—1826, som han företog på officiellt uppdrag 
efter förord av Edelcrantz, en för undervisning lämpad, värdefull samling prov 
på utländska industrialster. Denna överlämnade han till institutet kort efter 
dess grundande, men endast ett fåtal föremål ur denna grupp har numera kunnat 
återfinnas.

Under 1830- och 1840-talen har studiesamlingen tydligen ökats nästan ute
slutande genom elevernas egna arbeten på institutets verkstad i samband med 
den praktiska undervisningen. Huvudsakligen gjordes där finare verktyg och 
instrument av stål och metall, men även mera komplicerade uppgifter före- 
kommo, såsom maskinmodeller. Anslaget för material och verktyg till dessa 
arbeten var under denna första tid 1,500 Rdr. B:o årligen, under det att »för 
inköp af sådana verktyg m. m. som icke å Institutet kunde tillverkas» utgick 
800 Rdr. B:o på institutets hela stat (14,000 Rdr. B:o). Åtskilliga av dessa elev
arbeten äro bevarade till våra dagar, särskilt bland de tidigare (år 1925) i 
museets samlingar deponerade mekaniska modellerna, illustrerande olika ma
skinelement. Många av dem äro daterade och uppvisa namn på sedermera inom 
svenskt näringsliv och vetenskap framstående personer. Mera sällan förekommo 
gåvor från enskilda främjare av institutets verksamhet.

Åskådningsmaterialet borde givetvis begagnas av eleverna för självstudier 
och dessutom, enligt stadgarna, vara tillgängligt för allmänheten, men utrym
mesbristen samt otillräckliga medel och krafter för samlingarnas ordnande och 
vård omöjliggjorde fyllandet av dessa bestämmelser. Med tiden råkade det hela 
i en sådan oreda att den år 1844 av riksdagen tillsatta kommittén, med uppgift 
att bringa ordning i Teknologiska Institutets ledning och i undervisningen, i 
sitt betänkande, särskilt angående varuproven anmärker, att de befunno sig 
»utan ringaste ordning och omvårdnad, sammanfösta såsom i en skräpkammare, 
hvilken är fullkomligt otillgänglig till och med för institutets lärare». Ett så
dant tillstånd kunde endast förklaras såsom resultat av uppenbar vårdslöshet. 
Många år av inre stridigheter som följd av ett bristfälligt tjänstgöringsregle- 
mente hade helt säkert medfört olust även hos ansvarskännande lärare.

Först år 1848, då institutet omorganiserades, kom studiematerialet för under
visningen i mekanisk teknologi att motsvara tidens krav. Joachim Åkerman 
(f. 1798, d. 1876), vilken några år tidigare varit institutets t. f. föreståndare,
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ägnade också varuprovsamlingen sitt stora intresse och inventerade densamma 
med tjänstemännens biträde, varvid mycket kasserades som under den gångna 
tiden förfarits av brist på vård eller blivit olämpligt för undervisningen. Åker
man nämner bland annat vid ett styrelsesammanträde »70 stycken stufvar kläde, 
uppätna af mal, en hop urmodiga hattar» m. m.

Under Lars Johan Wallmarks (f. 1810, d. 1855) tid som föreståndare och 
särskilt sedan institutet år 1856 kommit under Rektor Knut Styffes (f. 1824, 
d. 1898) fasta och framsynta ledning blevo samlingarna bättre tillgodosedda. 
Anslaget för inköp ökades med tiden till 5,500 Rdr. Rmt (år 1863), men vad 
som under denna institutets uppryckningsperiod kom samlingarna att växa var 
till största delen gåvor såväl från enskilda som företag och institutioner. Gross
handlare C. F. Liljevalch, som på uppdrag av Commerce-Collegium gjort en 
längre studieresa till Ostasien, skänkte under åren 1849—1851 en mängd där
under samlade varuprov, av vilka troligen större delen är i behåll. År 1851 
överlämnade K. Maj:t en storartad gåva, omfattande 599 prov på råvaror och 
produkter från världsutställningen i London samma år. Nästan alla senare 
större industriutställningar, såväl i utlandet som i Sverige, ha bidragit till sam
lingarnas aktualisering, huvudsakligen genom inköp av studieresande lärare, 
vilka i stor utsträckning torde ha offrat egna medel för ändamålet. Forna 
elever, som blivit framgångsrika industri- och affärsmän, ihågkommo även
ledes sin skola genom större eller mindre gåvor.

Den år 1847 till lärare i mekanisk teknologi utnämnde Claes Wilhelm Ene- 
berg (f. 1814, d. 1871) skänkte redan under sina första tjänsteår åtskilliga varu
prov och verktygsserier och har tydligen varit Åkermans mest nitiske med
hjälpare vid samlingarnas ordnande åren 1846—1847. På resor under denna tid 
och särskilt år 1855 vid den då pågående världsutställningen i Paris, samlade 
han en mängd, väl valda produkter från utlandet till mönster för modernise
ringen av vissa här hemma nystartade eller försummade industrier, varvid han 
synes ha särskilt tänkt på glastillverkningen. Eneberg lade också an på en 
åskådlig framställning av tillverkningens förlopp, t. ex. vid olika slags smide 
och glasarbeten genom serier av ämnen i utvecklingsstadier från råvara till 
färdig produkt.

Vid samlingarnas överförande till 1863 års nybyggnad vid Drottninggatan 
utmönstrades, såsom ovan nämnts, en stor mängd av de äldre varuproven, vilka 
representerade den numera vid undervisningen obehövliga hantverks- och hem- 
slöjdsmässiga metodiken. Därvid försåldes varor för summa 3,785 Rdr. och 
96 öre Rmt, vilket möjligen tyder på att åtskilliga dyrbarare föremål av 
äldre datum då skingrades till privata ägare, vilket numera är att livligt 
beklaga.

Utrymmet i de nu för samlingarna reserverade fyra salarna var så väl till
taget, att dessa för första gången på länge helt kunde begagnas av eleverna för 
självstudier och även stå till allmänhetens disposition.

Eneberg efterträddes år 1871 av Ingeniören Johan Oscar Andersson (f. 
1844, d. 1891), som är värd vår uppmärksamhet för den omsorg och möda 
han ägnade de allt hastigare växande samlingarna under en tid, då de tek- 109


