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SVEN KLEMMING:

Om Stockholms 
belysning, offentlig 
och privat under 
perioden 
1800—1850.

Maskindirektör Sven Klemming, som i Daedalus 1970 berättade min
nen från sin verksamhet vid Stockholm-Västerås-Bergslagens järn
väg, går i en studie, som han ställt till museets förfogande, längre 
tillbaka i tiden och skildrar med stöd av anteckningar i sin familjs 
arkiv och andra handlingar belysningsväsendets utveckling i Stock
holm under förra hälften av 1800-talet. Av denna skildring återger 
Dtedalus följande avsnitt, som bla. belyser de insatser två medlem
mar av släkten Klemming gjorde som ”lampister” i Stockholm under 
ifrågavarande epok.

Författarens avsikt med följande skildring har varit att med utgångspunkt från 
gamla brev och handlingar i sin familjs arkiv söka visa några drag av belys
ningsväsendets - det allmännas såväl som det privatas - utveckling under den 
första hälften av 1800-talet.

Författarens farfars far, bleckslagaråldermannen Gustaf Klemming var född 
1785 och dog 1851. Efter praktik hemma och några års gesällvandringar i 
Tyskland övertog han den rörelse som bedrivits av hans far Johan Christopher 
Klemming (1750-1821), även han bleckslagare och ålderman i Stockholm. Fa
dern hade även verkat som ”lampist” och utfört belysningsanordningar för bl.a. 
Kungl. Slottet, Arvfurstens Palats och Kungl. Teatern.

I Gustaf Klemmings ungdom ålåg det ännu husägarna att hålla utomhuslam- 
por, och denna belysning övertogs så småningom av entreprenörer och vansköt
tes ofta. Den bestod av s.k. ”vargögon”, lyktor med oljelampor av enklaste 
slag med en i en hylsa sittande veke av sammanknippat garn. Att denna belys
ning var långt ifrån tillräcklig, framgår bl.a. av en kungörelse från 1824, som 
föreskrev att ingen, stadens fiskaler och polisbetjäning undantagna, fick under 
den mörka årstiden gå ute på gatan utan att vara försedd med en lysande hand
lykta. Den mörka årstiden räknades från den 20 augusti till den 23 april, ”de 
nätter likväl undantagna, då månljuset infaller”.

Behövligheten av de i kungörelsen föreskrivna handlyktorna, som på den 
tiden försågs med ett talgljus eller en vaxstapel, kan möjligen ifrågasättas, se
dan gatulyktor så småningom blivit uppsatta i ganska stort antal. Det bör dock 
erinras om att dessa gatulyktor med sina tran- eller rovoljelampor knappast 
utgjorde ett bättre lyse än talgljusen. De krävde inte mer än 0.66 centiliter olja 
i timmen och deras ljusstyrka har vid prov befunnits motsvara bara % hefner- 
Ijus. Handlyktorna kunde således rätt avsevärt bidraga till gatubelysningen, 
och de var länge och allmänt i bruk, ofta i mycket prydligt utförande.

Utomlands hade man länge, i England redan från seklets början, tillgodogjort 
sig Argands uppfinning av en lampa med rundbrännare och anordnat sådana 
lampor för gatulyshållningen. Dessa lampor var försedda med såväl lampglas 
som metallspeglar, kallade reverberer, som återkastade ljuset i bestämd riktning 
och omslöts av rymliga lyktor med även botten av glas.

Vintern 1827-28 syntes på några ställen i Stockholm för första gången lyktor 
med argandska lampor och reverberer. Detta genom enskild företagsamhet vunna98
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Carl Gustaf Klemming, ålderman i 
Bleckslagareämbetet i Stockholm, 
1785-1851. Pennteckning av A. M. 
Röhl.

uppslag till förbättrad belysning väckte allmän tillfredsställelse och rönte även 
någon efterföljd, oaktat lamporna var dyra att anskaffa och kostade betydligt 
mer att lyshålla än de gamla. Oljeförbrukningen vid de argandska lamporna 
uppgick till 3,35 centiliter i timmen, varvid lampan, enligt senare gjorda prov, 
befunnits ha lämnat en ljusstyrka motsvarande 6,4 hefnerljus utan reverberer 
och 35,0 hefnerljus i den fördelaktigaste riktningen med reverberer.

En livlig åstundan att få dessa lampor införda vid den allmänna ljushåll
ningen gav sig snart till känna, och dåvarande överståthållaren friherre Daniel 
Edelcreutz vidtog även åtgärder därför. I april 1828 fick magistraten från över- 
ståthållarämbetet mottaga en skrivelse, i vilken det först framhålles, att en 
”förbättring av den alltför dåliga upplysningen av huvudstadens gator och 
öppna platser länge varit av behovet påkallad”, och vidare anfördes, att ”nu 
synes den åsyftade förbättringen kunna utan ökad kostnad fullkomligt vinnas 
genom allmänt antagande av ett slags nyss uppfunna gatulyktor med så kallade 
argandska lampor och reverberer, varav en och annan, under de senaste måna
derna blivit här och där i staden anbragt”.

Skrivelsen avslutades med en anmodan till magistraten att sammankalla sta
dens egendomsägare och söka förmå dem att ingå på den föreslagna förbätt
ringen samt åtföljdes av infordrat kostnadsförslag från bleckslagaren Klemming 
och sadelmakaren Gerle, vilka båda hade anbringat argandska lyktor utanför 
sina egna tomter vid Drottninggatan och Lilla Nygatan. Utom på dessa ställen 
fanns vid samma tid sådana lyktor vid slottet och Karl XIII:s torg, på Järnkon
torets hus vid Lilla Nygatan, Brandförsäkringskontorets hus vid Mynttorget, 
Myntet, Rådhuset, Postkontoret och två hus i dess grannskap, Banken, Slus
sarna samt vid några enskilda hus. 99
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Lampor.
Den fullkomlighet lampors konstruktion numera uppnått, göra dem genom förening af lyskraft och ekonomi 

till det bästa, lysmedel; lamplågan är genom sitt stilla och jemna sken ett godt arbetsljus.
God olja, passande och rätt väfda vekar samt lämpliga glas erfordras.
Lampoljan (raffinerad rofolja) bör vara klart gulj hafva ren om äfven stark lukt; tran och gröfre

oljor, som orena den, kännas lätt på lukten. Kolas en god veke inom 6 timmar, är oljan dålig.
Vekar, till runda vekrör, efter uppfinnaren kallade Argandska, böra vara af oblekt garn samt lagom tjock 

och tät väfnad; vax är otjenligt och döljer oftast på dessa vekar en lös och dålig väfnad. Till platta rör, på 
så kallade besparingslampor, brukas vaxade vekar af tätare väfnad. En veke bör räcka minst i 36 timmar.

Lampglasets, form och riktiga dimensioner äro af största inflytande på lyset; endast glas af böjd och 
vidd lämpade efter vekens storlek, gifva en hög, hvit och rökfri låga. Till runda vekrör begagnas höga och 
smala, mot nedra ändan utvidgade, till de platta rören endast raka glas. Yid köp af glas bör glashålla- 
ren medfölja.

De mest förekommande lampors dagliga skötsel är enkel; glaset torkas, branden å veken afklippes jemnt 
och röret renas från bränder, hvarefter oljedroppkoppen tömmes och ny olja påfylles lampan.

Nyttjas lampan sällan, med 14 dagars eller längre uppehåll, bör veken borttagas och oljan urtömmas ef
ter begagnandet, eljest härsknar den, blir oduglig Och orenar lampan. När ljusa årstiden gör lampan öfverflödig, 
renas den invändigt med varm lut, sköljes och torkas väl; fernissa och färger böra dock noga aktas för luten.

Nutidens lampor med runda vekar gifva genom sin enkla och ändamålsenliga inrättning den hvitaste låga, 
under det veken står så högt öfver röret att det ej orenas af bränder. Den ring hvaruti glaset hvilar (glas- 
hållaren) är flyttbar; genom dess vridning upp eller nedåt ökas eller minskas lågan; veken bör alltid stå så 
mycket (| tum) öfver röret att en hvit rand deraf är synlig under branden. Röker lampan, nedvrides således 
blott glashållaren, ej veken. Lyser den ej nog, föres glashållaren uppåt, till dess en hög, hvit och rökfri låga erhålles.

Ett Argandskt lamp-rör af en tums diameter ger samma ljus-styrka som sju vaxljus och konsumerar på åtta 
timmar en åttondedels kanna olja. — En besparings-lampa med platt vaxad veke, af trefjerdedels tums bredd, 
bar, med kostnaden för blott ett talg-ljus, samma ljus-kraft som två stearinljus.

Lampor måste alltid hänga eller stå rätt.

Bruksanvisning för argandsk lampa av Gustaf Klemmings tillverkning. - Efter 
original i Tekniska Museet.

Vid det sammanträde som magistraten ordnade med anledning av överståt
hållarens anmodan beslöts att varje församling skulle utse fyra deputerade till 
en gemensam kommitté för belysningsfrågans behandling, men på grund av en 
mångfald av mot varandra stridande synpunkter kunde aldrig något godtag
bart förslag framläggas.

Under 1830-1840-talen moderniserades gatubelysningen så småningom, och 
den Klemmingska verkstaden hade mycket arbete med tillverkning av lyktor 
med argandska brännare och ombesörjande av belysning, dels på olika punkter 
i staden för husägare och myndigheter och dels på teatrar och andra offentliga 
lokaler som Börsen, Riddarhuset, kyrkorna m.m. samt vid privata fester i olika 
lokaler.

På 1830-talet befann sig hantverket i en bekymmersam situation. En flödande 
import av diverse kram inverkade hämmande på tillverkningen inom landet. I 
den bransch, vari firman Klemming arbetade (bleckslageriet), blev prisfrågan 
besvärlig, då det ju aldrig kunde bli tal om någon masstillverkning, material 
måste importeras och arbetsmaskiner saknades. Den största artikel vari firman 
synes ha arbetat var lampor, och härtill har tydligen redan Johan Christopher 
Klemming tagit initiativet. Hans son, Gustaf Klemming, tillverkade sedan lam
por av olika typer; man finner namnen Locatellis lampor, sinumbralampor och 
argandska lampor. En följd av år ägnade sig firman åt att kombinera lampfab- 
rikationen med tillhandahållandet av belysning till teater-, cirkus- och dans
tillställningar, och därmed är vi inne på ett ganska kuriöst kapitel, som nutids-100
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Läslampa med argandsk rundbränna
re, gjord av bleckplåt och med dekor 
i svart och guld. Lampan är möjli
gen tillverkad hos Klemming. Den 
har tillhört Berzelius och ingår i K. 
Vetenskapsakademiens Berzeliussam- 
lingar. Foto: Tekniska Museet.

människan sällan tänker på, nämligen frågan hur stora offentliga lokaler upp
lystes för något mer än 130 år sedan.

Talgljusen förekom länge i ljuskronor, lampetter och ramper, men de vållade 
besvärligheter genom att fladdra, droppa och lämna otillräcklig ljuseffekt. Lam
por med argandska brännare och med skruvreglering av veken befanns bättre 
tillfredsställa behovet. Om exempelvis en bal skulle ges i Stora Börssalen, be
ställdes belysningen av en lampistfirma, som utrustade en kärra med nyputsade 
och fyllda lampor som drogs till lokalen av en dräng. På bestämda platser sat
tes lamporna upp och tändes av drängen, som sedan tillbragte kvällen med att 
smyga omkring och reglera vekarna och passa på det hela till föreställningens 
slut, varefter lamporna samlades ihop och återfördes till firmans lamprum, där 
de genomgicks, putsades och gjordes i ordning för nästa utryckning.

Belysningsrörelsen hade även sin utomhussida. Dels utrustades lyktstolparna 
i Stockholm, förut försedda med rovoljelampor, med argandska brännare, och 
härvidlag fanns ett visst avsättningsområde för firman, och dels förekom då 
och då illuminationer vid stora allmänna festligheter. Gustaf Klemmings in
tresse för allt som hörde till belysningens ordnande visar sig bl.a. uti att han 
tillverkade argandska lampor i Stockholm. För att få tillverkning i större skala 
tillskrev han stadens myndigheter 1827, och erbjöd sig att sätta upp sådana.

Gatubelysningen i Stockholm före nämnda år utgjordes av de ”vargögon”, 
som husägarna var skyldiga att ha uppsatta utanför ingångarna samt några 
större lyktor på enskilda institutioner och förnäma hus. Offentlig belysning 101
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fanns på viktiga punkter, men den bestod blott av ”vargögon”, som satt på hus
knutarna. Flyttar vi oss fram i tiden till 1826 utgjordes den av staden hållna 
belysningen av 133 ljuspunkter i staden inom broarna, 93 ljuspunkter på Norr
malm och 60 ljuspunkter på Södermalm. Av dessa var 48 av en något större 
typ, och dessa fanns nästan uteslutande i staden inom broarna. Härtill kom 
att slottsförvaltningen och de tre kyrkoförvaltningarna inom sistnämnda stads
del höll sig med tillsammans 570 mindre lampor. I hela staden inklusive mal- 
marna fanns tillsammans ej fullt 3.500 ”vargögon”.

Gustaf Klemming hade satt upp en argandsk lampa utanför sitt hus på Drott
ninggatan och även lyckats placera några sådana lampor på Bankhuset och 
på Jernkontorets hus och dessa lampor väckte intresse genom sin förhållandevis 
stora ljuseffekt. De hängde på linor, uppspända diagonalt i en gatukorsning. 
Lyktorna hissades och firades medelst ett kättingspel. Den 22 augusti 1827 
beslöt drätselkommissionen anskaffandet av ”nya gatulyktor lika dem å Jern- 
kontoret” för uppsättning på västra flygeln av Rådhuset i yttre hörnet och på 
slussarna, allt enligt förslag av stadsarkitekten professor Gjörwell. Dessa lyktor 
tillverkades av Gustaf Klemming. Den 17 oktober samma år står det i kom
missionens protokoll:

Sedan staden så väl vid Rådhuset som vid Södra Slussbroarna låtit uppsätta 
nya lyktor hade bleckslagaråldermannen Klemming till i dag blivit uppkallad 
för att höras, om han icke själv ville åtaga sig tändningen därav för det åter
stående av hösten samt under vintern och våren. Ock som han, inkallad, förkla
rade sig villig, men yttrade sig ännu icke hava uträknat till vad pris han kunde 
bestrida densamma, anmodades han att nästa måndag infinna sig hos Herrar 
Deputerade samt då uppgiva det lägsta pris, vartill han kunde förbinda sig 
räknat från denna veckas början.

Under tiden hade vaktmästare Åkerström under 18 kvällar skött de nya 
lamporna och fick i ersättning härför 18 riksdaler banko.

Den 24 oktober samma år inställde sig Bleckslagare Åldermannen Klemming 
och förklarade, att han ville besörja tändningen och underhållet av de 6 nya 
lyktorna emot 40 riksdaler stycket räknat från den 9 i denna månad samt 
med proportionerligt avdrag för dem som icke förrän nästa termin komma att 
tändas och dessutom 50 riksdaler banko till hyra för ett rum, som oundgäng
ligen erfordrades att förvara lyktorna uti den tid de rengöras. Då det är av 
vikt, att någon pålitlig verkställer tändningen och underhåller lyktorna samt 
det är med Klemmings eget intresse överensstämmande, att de icke förlora 
något av den credit de redan vunnit hemställa Herrar Deputerade om icke 
contoiret borde med honom på föreslagna villkor uppgöra.

Den 12 december samma år beställde kommissionen 6 nya gatulyktor med 
linor av åldermannen Klemming för 243:32 riksdaler banko. Stadens egen be
lysning ordnades så, att tändningen och skötseln av lamporna i varje stadsdel 
utackorderades till privatpersoner. Varje år i augusti utlystes dessa åtaganden 
för nästa belysningsår till anbudsgivning. En del gott folk bjöd då genom slutna 
anbud på dessa arbeten, som till sin omfattning noga beskrivits i annons med 
angivande av lampantal och lampornas placering enligt karta. Bland anbudsgi- 
varna förekom flera åldermän, bl.a. i bleckslagare-, murare-, notfiskare- och102



Teknikhistoriska notiser

Laboratorielampa med randveke och 
ringformig spritbehållare, som ger 
lufttillförsel till lågan på vekens bå
da sidor. Kring lågan sitter ett lös
tagbart dragrör av tunn plåt. Tillhör 
K. Vetenskapsakademiens Berzelius- 
museum. Foto: Tekniska Museet.

Lyktstolpe med argandsk lampa, en 
gång uppsatt på Gustav Adolfs torg 
- nu i Stockholms Stadsmuseum. 
Foto: Stockholms Stadsmuseum.

krögarestånden. Gustaf Klemming deltog aldrig i dessa åtaganden. Att han 
åtog sig att sköta de för staden nya argandska lamporna, som han själv tillver
kat och agiterat för motiverades av hans eget intresse, att de nya lyktorna ej 
skulle komma i misskredit genom osakkunnig skötsel.

År 1827 infordrades anbud på skötsel av stadens egen belysning, som då be
stod av följande lampor:

Staden inom broarna 44 större och 76 mindre 
Norrmalm 95 ”
Södermalm 49 ”

De större lamporna var endast en större variant av typen ”vargöga”. År 1829 
hade bilden ändrats till följande:

Staden inom broarna
Södermalm
Norrmalm
Klaratrakten
Kungsholmen

8 argandska, 58 mindre
20

4 55

18
20
30

3

55

55

55

55 103
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Man ser härav att de argandska lamporna minskade ”varögonens” antal, man 
ser också, att så värst snabbt skedde moderniseringen ej. Det var förmodligen 
sparsamheten med allmänna medel, parad med försiktighet inför något nytt, 
som bestämde takten.

En lampa med kätting kostade ca 41 riksdaler banko och härtill kom kostna
den för stolpar med armar, hissinrättning och beslag. Lamporna hängdes på fri
stående stolpar, som var av trä, utom i de fall då de hängdes direkt på huset. 
Ett komplett exemplar av en Klemmingsk gatulykta med stolpe och allt finns 
på Stockholms Stadsmuseum. Denna stolpe har varit placerad på Gustav Adolfs 
torg.

Staden inom broarna synes ha varit ett kapitel för sig. Den 24 september 
1828 utgav hovförvaltningen och de tre kyrkoförvaltningarna därstädes en 
skrift innehållande ett förslag till modernisering av belysningen inom områ
det. De hade låtit stadsingenjören utarbeta en ny belysningsplan i stället för den 
gamla och tänkte sig nu de 570 mindre lyktorna utbytta mot 140 argandska 
lampor, vilka de beräknade få för 33 riksdaler banko för själva lyktan med 
tillägg av 25 riksdaler för armar, kätting, skåp m.m. Årskostnaden för tänd- 
ning beräknades till 5.600 riksdaler under det att tändningen av det gamla sys
temet kostade 4.275 riksdaler. Det visade alltså på en ökning i kostnad. Men, 
säger man: ”Det rör sig om en förbättring, om en verklig gatubelysning i stället 
för den skugga av belysning, som nu finnes”.

Den 29 juni 1829 beslöt likväl Storkyrkoförsamlingen för sin del att upp
skjuta anskaffandet av de argandska lamporna ett år. Med anledning härav 
beslöt drätselkommissionens deputerade att anskaffa ytterligare en argandsk 
lampa att sättas på nordöstra hörnet av Södra slaktarehuset. Deputerade hade 
redan den 17 juni 1829 beslutat anskaffa 12 nya lampor för trakten omkring 
slussarna och för stadens hus och öppna platser, varigenom 32 gamla lyktor 
skulle försvinna.

Den 8 juli 1829 gjorde direktionerna för Jakobs och Johannes församlingar 
hemställan hos kommissionen om ersättning för 39 gamla lampor, nämligen 
vid gästgivaregården 2, reservoiren 2, vid Packaretorget 2, Nybron 5, Enke- 
husgränd 3, Slaktarehuset 4, Sillhofsgränd 3, Blasieholmshamn 11, Brunkeberg 
å övre sidan 3 och Kastenhof 4. Herrar deputerade för byggnadsärenden an
modades av kommissionen att inkomma med förslag i saken. Nu ser man, att det 
rör sig på allvar, och att de av Klemming introducerade belysningarna vunnit 
allmänt gillande.

Den argandska lampan skilde sig från förutvarande lampor däruti, att den 
var en rundbrännarelampa, medan förutvarande lampor hade platta brännare. 
Genom att förbränningsluft tillfördes lågan såväl invändigt som på utsidan 
uppnåddes en god förbränning, en jämnt fördelad belysning och minskad sot- 
ning. Pretentionerna på ljusstyrka var som man ser ej högt uppdrivna på den 
tiden. Trots flera försök att få gatubelysningsfrågan ordnad centralt blev det ej 
någon ordning i det hela förrän år 1849, då förslag uppkom att förse stadens 
centrala församlingar med gasbelysning. Utvecklingen blev den, att den argand-104
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ska lampan gradvis utträngde ”vargögat”, dels genom stadens åtgöranden och 
dels genom att borgarna ansåg med sin fördel förenligt att hålla bättre belysning. 
När sedan gasbelysning infördes år 1853 i de centrala församlingarna, flyttades 
de bättre oljelamporna ut på de övriga församlingarna, så att där år 1855 fanns 
585 argandska lampor och 240 äldre lyktor. Oljelampbelysningen bibehöll sig 
tämligen oförändrad till bortemot 1880-talet.

Den argandska lampan omnämns år 1818 av Berzelius, som såg den ymnigt 
förekommande i England. Men samtidigt såg han i det värdshus, där han bod
de, den förträffliga upplysningen med gas i trappuppgångarna. Han skrev därom 
hem och nämnde, att gasbelysning förekom i bodarna i ett slags ljusstakar, som 
stod raka upp från borden eller diskarna, och att man på många ställen satte glas 
på dem såsom på argandska lampor. Berzelius besåg även en anläggning för 
framställning av lysgas ur stenkol, den s.k. Accums thermolampa, vid Kungl. 
Myntet i London och sände hem beskrivning och ritningar av denna.

Redan något år efter det att Berzelius gjort sina iakttagelser om lysgasens 
användning i England började man emellertid i Stockholm göra försök med 
framställning av lysgas ur beckolja och liknande ämnen. Den som utförde dessa 
försök var professorn och överdirektören i Kontrollverket Gustaf Magnus 
Schwartz, Berzelius bekante antagonist. Denne Schwartz som åren 1809-1820 
var professor i fysik och teknologi vid Vetenskapsakademien och 1825-1845 
direktör för det nyskapade Teknologiska institutet, hade år 1816 rest till Paris, 
där han vistades till våren 1819. Han medförde hem konstruktioner för smågas- 
verk för tillverkning av lysgas ur beckolja och andra ämnen. Man finner i Lun- 
dequists Stockholmshistoria att Schwartz lyckats placera sådana smågasverk 
hos två fabrikörer, två bryggare samt i Kungl. Stallet och Stora Barnhuset. 
Dessa smågasverk existerade en tid efter Klaragasverkets tillkomst år 1853. En 
anläggning för krigsskolan vid Karlberg var i bruk från 1825 till 1875.

I sina självbiografiska anteckningar säger Berzelius att det år 1824 var en 
stor fråga att införa gasbelysning i Stockholm och att alla människor talade 
härom. Det var det s.k. engelska gaskompaniet som erbjöd sig att anlägga och 
driva ett gasverk i staden och att övertaga belysningen av gator och offentliga 
platser. Kompaniet förbehöll sig rätten att under kontraktstiden ensamt få be
sörja belysningen i staden. Det har påståtts att ägarna av de små oljegasverken 
protesterat mot detta förbehåll och att Schwartz ”intrigerat” mot företaget 
under former som föranlett den inflytelserika statssekreteraren Gustaf Fredrik 
Wirsén att inskrida. Gaskompaniets erbjudande ledde alltså till ingenting. (I 
sitt arbete ”Svenska gasteknikens historia - 1939 - säger O. Holmqvist emel
lertid att gaskompaniet lät planen förfalla, sedan tvivel uppstått om förbehål
let i det uppgjorda kontraktsförslaget var förenligt med regeringsformens § 60, 
som förbjöd fastställandet av ”monopolier”. - Red:s anm.)

När Vetenskapsakademien år 1829 skulle flytta in i sin nyförvärvade fastig
het, det s.k. Westmanska palatset vid Adolf Fredriks kyrka, i vilket hus 
Berzelius fick laboratorium och ämbetsbostad, uppstod fråga om att inrätta 
gasbelysning i huset. För att skaffa medel härtill kom Berzelius på den origi
nella idén att förmå några högt uppsatta män att tillsammans med honom bilda 105
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ett bolag för ändamålet. Detta s.k. ”förnäma bolag” hade sex aktionärer, som 
tecknade var sin aktie. De var:

Excellensen greve Carl De Geer 
Statsrådet greve Pehr af Ugglas 
Statsrådet friherre Carl Johan Wirsén 
Generaltulldirektören friherre Gustaf Åkerhielm 
Generalen, envoyén i Paris greve Gustaf Löwenhielm 
Professorn Jöns Jacob Berzelius

Av dessa var år 1829 endast Berzelius ledamot av akademien, men De Geer 
invaldes 1830 och Löwenhielm 1831. Löwenhielm blev av Berzelius år 1829 
ombedd att i Paris inköpa en gasapparat för framställning av lysgas ur stenkol 
och att anskaffa en bruksanvisning. Anläggningen var av liten omfattning. Den 
uppsattes av Gustaf Klemming.

Mellan Berzelius och familjen Klemming fanns förbindelser av gammalt. En 
av Berzelius bästa vänner, tonsättaren Bernhard Crusell var gift med Gustaf 
Klemmings syster Anna Sophia. Redan 1815 levererade det Klemmingska före
taget utrustning till Berzelius laboratorium på Riddarholmen, och sedan Ber
zelius 1819 blivit sekreterare i Vetenskapsakademien, lät han Klemming utföra 
belysningsanordningar i akademiens hus vid Stora Nygatan. Intressant är att 
se att Klemming tillverkade Berzelius berömda spritlampa, som framgår av 
Berzelius brev till Hisinger år 1820. Förmodligen var det med denna lampa, 
som Klemming år 1823 gjorde affärer vid besök i Tyskland, då han även hade i 
uppdrag att till Mitscherlich i Berlin överlämna manuskript till Berzelius lärobok 
i kemi. Den lampa det är fråga om i Mitscherlichs brev av den 14 juni 1823 
till Berzelius beskrivs som en lampa ”å double courant”, vilket stämmer med 
Berzelius lampa, och Mitscherlichs uttalande förhoppning ”dass wenn auf diese 
Weise die bequemen und sicheren Apparate in Deutschland verbreitet werden, 
dies viel zum Studium der Chemie beitragen woll”, passar bättre in på labora
torielampan än på en studerlampa som ibland antagits.

Under 1830-1840-talen moderniserades gatubelysningen så småningom och 
Klemmingska verkstaden hade en hel del tillverkning av lyktor, men år 1840 
började Gustaf Klemming att intressera sig för de utomlands påbörjade försö
ken med lysgas. Han lät genom sonen Carl företaga undersökningar i Bryssel 
rörande gasverks konstruktion och drift och började välva planer på införande 
av gasbelysning i Stockholm. Förmodligen var flera personer vid denna tid inne 
på samma tanke. Förhandlingar hade av Carl förts med personer i Belgien om 
licens för anordnande av gasverk och han hemsände ritningar och kostnadsbe
räkningar till sin far. Kontakt hade knutits med en belgare vid namn Droinet 
och denne begärde oktroj för anläggande av ett gasverk för tillverkning av s.k. 
”gaz portatif” i Stockholm. Gasen skulle framställas av tran, sill- och valolja 
eller kol och skulle levereras i lädersäckar till kunderna. Dessa säckar skulle 
inkopplas på husens belysningsledning och belastas liksom en sorts blåsbälg. 
Gustafs son Wilhelm, som vistades i Wien, besåg gasverk därstädes och kom 
underfund med att andra metoder förekom där. Efter mycket skriverier och106
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krångel, som visade att Droinet ej var särskilt förtroendeingivande, var Gustaf 
Klemming allt mer obenägen att gå ihop med honom och var lika glad, om 
Konungen avslog oktroj för honom. Sonen Carl kom hem och inrättade ett 
litet gasverk inne på gården i Drottninggatan 40 och anordnade belysningsled- 
ningar i huset. Därom skriver Gustaf Klemming:

Gasen ska vi ännu intet tala mycket om, så mycket får jag väl säga, att prof- 
bränning är gjord i verkstaden med 2 lågor som lyckades mycket bra och 
kommer att brinna för allfware nästa måndag då lichtarbetet börjar och sedan 
fortgår den vidare i huset till boden, boutiken skulle jag säga.

Och år 1841 meddelar Carl sin broder Wilhelm, då i Wien:

Vid gazlågans vita sken nedskriver jag dessa rader så att du deraf kan sluta 
att mitt försök tagit sin början. Under loppet af året har jag då och då arbetat 
på min apparat så att jag nu har den i ordning och gång; de upplysta ställena 
äro verkstaden 2 lågor, boden 2 argandska rör, nuvarande salen 2 armar, pap
pas kontor f.d. salen 3 rör, tambour 1, förstugan 1, hos mig i verkstaden 4, det 
är vid dess sken jag tillsvänger detta. Portatifviteten har jag tillsvidare öfvergif- 
vit och det hela är blott ett enskilt försök. Under det gamla stallet står klockan, 
lilla platsen mellan vedboden och nämnda stall är öfverbyggd, där står ugnen. 
Ledningsröret går öfver stora boddörrarne och trappan utefter huset under 
cantzlirådets och köksfönsterna till förstugefönsterna och derigenom öfver för- 
stugeväggen till f.d. salen etc. -

Författaren till denna skildring vill tacksamt erkänna den värdefulla hjälp han 
åtnjutit från överbibliotekarien Wilhelm Odelberg vid Vetenskapsakademiens 
bibliotek och bibliotekarien Erik Eriksson vid Kungl. Biblioteket.
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