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knäcker de tjocka jernstängerna, knäcker efter längdmått; det går lätt, som vore det 
en lackstång som brötes».

Trollhättan passerades under kanalresan. Fallen imponerade oerhört och liknas vid ett 
hav av skummande champagne, av kokande mjölk. I resandeboken på värdshuset vid 
Helvetesfallet finner han Tegnérs dikt från den 28. juni 1804.

»Göta kom i dans från Seves fjällar
Kölar spelte på dess lugna flod;
Plötsligt ur en borg af hällar
Trollhättan i hennes förväg stod.
Skum och fasa Trollet kring sig spydde.
Seglarn såg, och bäfvade och flydde.
Snillet kom — med mäktig hand
slog det klippan, som föll ner och lydde.
Och knöt så ihop, i evigt band
Ocean och fjällboens land.»

Maj Odelberg.

'Naturselbstdruck". Genom förmedling av Bibliotekarie Carl Björkbom har Fil. Dr Sven Rosén som gåva 
till Tekniska Museets bildarkiv överlämnat ett nu snart hundraårigt planschverk av 
stort reproduktionshistoriskt intresse: ett samlingsband med 12 delvis i färger tryckta 
djuptrycksbilder, utförda i »Naturselbstdruck» av direktören för kejserliga statstrycke- 
riet i Wien Alois Auer, Ritter von Welsbach (1813, 1869, fader till uppfinnaren av 
Auerlampan, Carl Auer von Welsbach). Planschverket ingår i österrikiska vetenskaps
akademiens »Denkschriften».
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Detta Auers »Naturselbstdruck» hälsades på sin tid jorden runt, även i vårt land, 
som en epokgörande uppfinning inom djuptryckets område. Under 1850-, 60- och 70- 
talen utkommo många botaniska praktverk med sådana Auers självtryck efter blom
mor, plantor och andra föremål in natura. Det här i djuptryck reproducerade eklövet, 
hämtat ur det 1853 utgivna, nyssnämnda samlingsbandet, visar hur utomordentligt 
naturtroget resultatet kunde bli av denna metod — särskilt bladskelettet är återgivet 
in i minsta detalj. Originalet, ett djuptryck tryckt i grön färg, har kommit till på 
följande sätt. Auer pressade först bladet mot en form av tunt bly, varpå han på 
galvanoplastisk väg framställde en djuptrycksform i samma storlek, vilken sedan 
monterades på en kopparplåt och kunde användas till tryckning i den vanliga kop- 
parstickspressen. Fian använde sig alltså icke av några fotografiska hjälpmedel; allt 
gjordes för hand. Blommor, mossor och annat utförde han i ett par färger, då han, 
alltjämt för hand, måste infärga de olika delarna av tryckformen på nytt före varje 
tryck — en tidsödande procedur men givande färgkopparstick av stark lyskraft.

Tanken att illustrera böcker genom att taga direkta avtryck av blommor, blad och 
andra naturföremål har återkommit många gånger, från 1500-talet och framåt. Redan 
då pressade man plantorna i en växtpress, svärtade dem sedan med lamprök, fernissa 
eller trycksvärta och tryckte därpå direkt av föremålet i en boktryckarpress — där 
alltså blomman etc. själv fick fungera som tryck-kliché, så länge den stoppade för 
nötningen vid själva tryckproceduren. Bilden utfördes alltså i detta fall i högtryck, 
i motsats till Auers bilder, utförda i djuptryck.

Man har från 1557 bevarat den första »konstboken» med natursjälvtrycksbilder, av 
Alessio Pedemontese; men det vackraste arbetet i denna stil är cisterciensermunken don 
Silvio Boccones plantbok av 1685, tillägnad Leopold I i Wien. Det kejserliga biblio
teket i denna stad ägde också den fullständigaste samlingen av liknande planschverk. 
Det var därför naturligt, att Auer von Welsbach 1852 med galvanoplastikens hjälp 
fulländade denna minst tre hundra år gamla strävan att direkt låta naturens föremål 
tryckas i pressen, utan mellankommande förmedling av en ritande mänsklig hand.
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Den 4. november 1944 lät Elektriska Svetsningsaktiebolaget i Göteborg sätta upp 
denna minnestavla till erinran om Direktör Oscar Kjellbergs livsgärning.
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Ehuru Auers »Naturselbstdruck» numera har blott ett historiskt intresse, så åstadkom 
det på sin tid en hel del uppståndelse och gjorde en stor insats i reproduktionsteknikens 
utveckling. Så fort världen fått kunskap om uppfinningen, dykte andra uppfinnare 
upp med liknande anspråk. Den danske guldsmeden Peter Kyhl påstod sig sålunda ha 
gjort samma uppfinning redan 20 år tidigare i Köpenhamn, men Auer lät publicera 
dennes tryck, och dessa kunde icke ens jämföras i trohet och skönhet med hans egna. 
Av mycket stor betydelse blev »natursjälvtrycket», då det kombinerades med foto
grafiska processer. Tysken Fr. von Kobell införde galvanografien, vilken sedan av 
Auers egen lärjunge P. Pretsch utvecklades till fotogalvanografi (1855). Ytterligare 
ett steg togs av engelsmannen W. B. Wcodbury, som för sina woodburytryck på 1860- 
talet i likhet med Auer tog avgjutningar av naturaföremål i bly, men denna gång 
medelst en fotografisk gelatinrelief. Och på i8So-talet uppfann Klietsch huvudprincipen 
i det nu vanliga rotationsdjuptrycket eller koppardjuptrycket, då han sönderdelade 
den fotografiska bilden med ett raster. Sedd i sitt sammanhang med föregångare och 
efterföljare blir Auers »natursjälvtryck» en viktig länk i djuptryckets utvecklings
kedja. Intressant är, att han vid sin bildframställning använde sig av den elektriska 
strömmen, men ännu icke av fotografiteknikens möjligheter.

Sixten Rönnow.

Den tekniska utvecklingen för fonografen och grammofonen beskrives givetvis inte 
enbart genom uppspelningsapparaternas och skivornas historia. Man behöver också 
känna till inspelningsapparaturens och repertoarens. Av fonografer och grammofoner 
finns förhållandevis mycket bevarat, både i original och i avbildningar. Dock saknas 
åtskilliga typer, särskilt av inte allt för gammalt datum. Skivor finnas bevarade i gan
ska stor utsträckning, om än ofta i relativt dåligt skick. Vad som praktiskt taget helt 
och hållet är försvunnet är inspelningsapparaturen, och man är här hänvisad till att 
studera den genom de skivor som åstadkommits med apparatur av olika märken och 
ålder.

Tekniska Museet har i sina samlingar en del fonografer och grammofoner jämte 
skivor. Samlingarna har dock vissa luckor. Just inspelningsapparaturen är kanske den 
största. Försök att rekonstruera dess tekniska egenskaper pågår dock. De rester av 
grammofonens historia som finnas måste nu bevaras. Mycket av den är okänt, dels 
därför att tekniken noggrant hemlighållits och dels därför att så föga finns skrivet om 
den. Några pionjärer eller personer som varit med i branschen praktiskt taget sedan 
den började industrialiseras finnas dock kvar, och det vore av värde att få kontakt 
med dem. Även de historiska föremål, som eventuellt finnas bevarade, måste nu under
sökas.

Tekniska Museet ämnar därför genomföra en inventering av de data som ännu 
finns tillgängliga. Undersökningen sker genom rundfrågor av olika utforming till 
importörer, grossister och detaljister i branschen. Även bibliotek och samlare till
frågas. Rundfrågorna avse närmast att få fram en förteckning över ännu befintliga 
apparatbroschyrer och avbildningar av apparater i form av affischer och annonser. 
Även litteratur om fonografer och grammofoner (tidskrifter och böcker) sökes. Skiv- 
kataloger av äldre datum vill museet också få reda på. över detta skall en förteckning 
upprättas och de data, som äro av mera allmänt intresse, bli eventuellt föremål för 
en mera ingående bearbetning och redogörelse genom Tekniska Museet.

Gunnar Westerlund.

Sir Isaac Newton är mest känd för sina studier av gravitationens lagar och av 
optik och matematik. Han var emellertid även mycket intresserad av utforskandet 
av de elektriska fenomenen. Nyligen har den engelske vetenskapsmannen Lord Rayleigh 
fäst uppmärksamheten på ett experiment av Newton, som tidigare varit föga upp-

Fonografen och 
grammofonen.

Newtons
elektriska experiment.
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