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Arvid Johanssons 
boksamling.

Mudderpråm från 
år 1749.
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tillverkningarna. Tvenne medaljer erövrade vid utställningar i Jönköping och 
Eskilstuna omtalas och annonsen avslutas med intyg över ångsprutornas förträff
lighet, underskrivna av belåtna brandchefer.

Tillverkningen av ångsprutor vid Ljusne blev ej långvarig, mellan 1880 och 
1890 överläts tillverkningsrätten till Ludwigsbergs Mekaniska Verkstad i 
Stockholm.

Tore Andersson.

På annan plats i denna årsbok har redan förut omnämnts att Tekniska Mu
seets boksamling under år 1936 erhållit ett utomordentligt värdefullt tillskott, 
i det att framlidne Professor Arvid Johanssons boksamling såsom gåva över
lämnats dit. Då denna donation är den största i sitt slag som museet hittills fått 
mottaga, torde ett närmare omnämnande av densamma vara på sin plats.

Den Johanssonska boksamlingen omfattar med sina cirka 30 hyllmeter så gott 
som uteslutande bergsteknisk litteratur, och givetvis ingår i densamma ett flertal 
synnerligen förnämliga arbeten, icke blott på svenska utan även på andra språk. 
Under en lång följd av år, under vilka Professor Arvid Johansson tagit en aktiv 
och betydelsefull del i den svenska bergshanteringen, enkannerligen järnindu
strien, har han för sitt dagliga arbete varit beroende av nyutkommen litteratur 
och för detta ändamål efter hand med sin boksamling förenat såväl större arbe
ten som mindre skrifter av betydelse. Samtidigt hade han även intresse för 
sin verksamhetsgrens historia och skaffade för den skull värdefulla bokverk av 
äldre slag.

I gåvan till Tekniska Museet ingår sålunda icke endast de som klassiska be
traktade verken av t. ex. Sven Rinman, utan även en betydande samling små- 
tryck, broschyrer och annan numera ofta svåråtkomlig litteratur från den period, 
då den tekniska litteraturfloden började att svälla. Av värde för Tekniska Museet 
är att museets innehav av periodisk litteratur på bergshanteringens område på 
väsentliga punkter kunnat kompletteras genom den erhållna gåvan. Sålunda 
har överlämnats en fullständig svit av Jernkontorets Annaler från år 1855 och 
framåt och likaså en fullständig serie av Teknisk Tidskrift från år 1893.

Det har varit med stor tacksamhet, som museet mottagit en så gedigen och 
värdefull boksamling i utomordentligt god kondition, och det är museets 
varma förhoppning, att bokgåvor av liknande slag även framdeles måtte komma 
museet till godo.

Edward Göransson.

I anslutning till bilderna på sid. 110 av Knutbergs mudderpråm och till övriga 
meddelanden om Knutberg, som lämnats av Fil. Kand. Åke Meyerson på annat 
ställe i årsboken återges här in extenso Knutbergs egen beskrivning av mudder- 
pråmen i Vetenskapsakademiens Handlingar år 1749.

»Beskrifning öfver en i Söderhamn bygd Baggare eller Mudder-Pråm, upfun- 
nen af Carl Knutberg.

Inloppet til Söderhamn har, tid efter annan, blifvit så grundt, at, i synnerhet
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Ångdriven brandspruta av John Ericssons konstruktion 1829.

Brandspruta av Ljusne Mek. Verkstads tillverkning 1878. Ur samtida katalog. 
Tekniska Museets arkiv.



m n

Carl Knutbergs mudderpråm. Kopparstick i Vetenskapsakademiens handlingar 1749.

Modell (defekt) av Knutbergs mudderpråm, från K. Modellkammarens samlingar. 
(L. 57 cm., br. 32 cm.) Tekniska Museet.
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då, när saltsjön är låg, knapt en Ekstock kan flyta in til Staden, hvaraf invå- 
narne hafva icke någon ringa olägenhet med de varors in- och utlastande, hvilka 
de pläga afsända eller ock ifrån Stockholm, til egit och det kringliggande Landets 
behof, sjöledes anskaffa.

Detta har gifvit mig anledning, at uptänka en Baggare, som på Borgerskapets 
bekostnad, i Söderhamn blifvit upbygd: Och aldenstund den, vid profvets an
ställande, vist sin goda nytta, och torde på andra slika ställen framdeles finnas 
tjenlig, hälst emedan den på långt när icke är så kostsam at bygga, som de 
mudder-pråmar, hvilka i Holland, och andra utrikes orter äro brukelige; För- 
denskul har jag trodt det vara min skyldighet, at in för Kongl. Vetenskaps 
Academien vördsammast upvisa dess structur genom hosgående ritning.

Tab. II. Profil af Pråmens längd. Tab. III. Dito af dess bredd, 
a. Pråmen, hvaruppå är b. öpning på botten för c. Mudderskoporne, hvars 

hörn och d. öfre kant äro, för mera styrka, med järn beslagne, och är samma 
öfra brädd spetsig och hvass, at den så mycket bättre kan skära igenom mudret.

e. Botnen på skopan, som medelst gångjärn vid f. kan öpnas då, när skopan 
kommer til en viss högd, g. Armarne, hvarvid skoporne äro fastskrufvade. h. Af- 
loppsrännan, som för vatnets aflopp är tät bygd.

i. En lös ränna, hvaruti mudret faller ned, när botten på skoporne öpnas: til 
den ändan dragés denna lösa ränna under skopan, när den kommit til lagom 
högd: denna lösa rännan blir full af det mudret, som en enda skopa förer up, 
och derföre bör den hvar gång medelst k. handtaget dragas ufföre den lutande 
aflops rännan, och stupas fram vid i. då mudret faller uti en dertil bygd pråm, 
hvilken, när den är fyld, varder bårtförd och en annan i dess ställe häcktad 
fast vid mudderpråmen.

m. En spelstock, hvarmedelst mudder-pråmen efter hand spelas fram. n. Hjul
stocken, som medelst underlagen o, de dertil hörande stälningar p. q. kan 
sänkas ned til lagom djuplek, alt som grunden blifvit utmudrad; dock bör denna 
sänkning icke ske mer än en gång, då sedan machin får stå i sit ordinera skick, 
r. En Vågbom, hvars hvilopunct är vid p. s. s. Tvänne armar med sina hakar 
och klor, som, då vågbomen svänges up och ned, växelvis draga omkring, t. 
Tandhjulet, u. En spännare at hindra hjulet och skoporna gå tilbaka.

Vid Söderhamn, hvarest i sjöbotten finnes en seg lera med inblandad klapper, 
behöfves icke mer än tre karlar på denna mudder-pråm: Tvänne at draga våg
bomen up och ned, och en karl at öpna botten på mudderskoporne, läsa den| 
igen, när mudret fallit ut, samt at med den lösa rännan töma och föra mudret1 
i lilla pråmen och efter hand spela fram mudder-pråmen. Och kunna desse tre 
karlar uti en minut upfodra en sådan skopa full med mudder. 

den 20. Maji.»
Cq.
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