
MARI E N I S S E R

Tekniska Museet 
och dess föregångare

I alla tider har människan strävat efter att komma naturens hemligheter på spåren, 
att skaffa sig verktyg och medel, som kunna främja detta sökande, att underlätta 
förbindelserna länder och folk emellan och övervinna de av naturen uppställda 
gränserna, att förbilliga produktionen och att förändra arbetsmetoder och levnads
villkor. Studerar man den väg, som följts, skall man snart finna, att det gått uppåt och 
framåt ibland, men att det också om icke direkt gått bakåt så dock stundom stått 
stilla. Någon definitiv toppunkt är väl ännu icke uppnådd; mänskligt att döma 
återstår oändligt mycket att göra. För att få det rätta perspektivet, när man går 
framåt på en väg, bör man ju icke blicka bakåt, utan ställa sig på en hög utsiktspunkt 
vid sidan om vägen och försöka se i alla riktningar. Sådana utsiktspunkter äro de 
tekniska museerna. I dessa kan man se, vad som varit och vad som är, och kanske 
kan det då också lyckas att även något skönja, vart det bär hän på det oöverskåd
liga fält, där mänskligt snille och arbete ännu har många segrar att vinna.

(Torsten Althin: Människans väg mot maskinen. 1932)

Tvärskeppet i Crys- 
tal Palace, uppfört 
till världsutställ
ningen i London 
1851. Tak av lim
made träbågar och 
glas över ett skelett 
av kolonner och 
balkar i gjutjärn.

Inledning
Efter framställan från Svenska Teknologföreningen åtog sig Ingen- 

iörsvetenskapsakademien år 1923 att vara huvudman för ett blivande 
Tekniskt Museum i Stockholm. Det förberedande arbetet kom igång 
1924. I den av Ingeniörsvetenskapsakademien tillsatta kommittén 
kom även företrädare för Svenska Teknologföreningen, Svenska 
Uppfinnareföreningen och Sveriges Industriförbund att ingå. 1932 
fastställde Museidelegationen Tekniska Museets stadgar. Den 18 maj 
1936 visades det nya museet på Djurgården för särskilt inbjudna i 
anslutning till högtidlighållandet av Svenska Teknologföreningens 75- 
års jubileum.

Startpunkten för Tekniska Museet kan således förankras i formella 
beslut. Men dessa beslut om museet var - liksom självfallet alla beslut 
- resultat av många faktorer, där inte minst ideologiska ställningsta
ganden spelade en avgörande roll.
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Bakgrund
I tiden sammanföll Tekniska Museets uppbyggnad med andra lik

artade museiprojekt runt om i Europa och USA. I några av de ledande 
industrinationerna var man under 1900-talets första årtionden i färd 
med att uppföra stora och påkostade museer för att visa vetenskapens, 
teknikens och ingenjörskonstens historia. De drivande krafterna 
bakom dessa museibyggen var ofta ingenjörer, företagsledare och 
finansmän. Bland huvudmän och donatorer finner man såväl enskilda 
namn som intressesammanslutningar.

I första hand framstod de tekniska museiprojekten som en pedago
gisk uppgift. Det gällde att förmedla kunskap om tekniken och att 
visa hur industrin utvecklats i ett nationellt och internationellt per
spektiv. Men museerna skulle också tilldelas en annan och mer svår
gripbar roll. 1800-talets snabba omvandling hade skapat djupgående 
motsättningar i samhället. De som kände en entusiasm inför utveck
lingen gav uttryck åt en framtidstro som var förankrad i övertygelsen 
om de tekniska framstegens betydelse. Denna hänförelse över den 
moderna tekniken delades emellertid icke av alla. I kultur- och sam
hällsdebatten framträdde många kritiker. De menade att fabrikssyste
mets införande, maskinteknikens segertåg och arbetslivets snabba 
förändring var ett hot mot människans frihet. Människorna riskerade 
att bli helt avhängiga av maskinerna. Det fanns tom samhällskritiker 
som hävdade att man borde stoppa all vidare mekanisk utveckling och 
förstöra de förbättringar, som gjorts under de senaste 300 åren. 
Endast på så sätt skulle man kunna undgå att människorna förslavades 
under maskinerna. Vi känner igen argumenten. Man möter dem ofta i 
dagens debatt. Teknologin gjordes ansvarig för samhällets avigsidor.

Det låg därför nära till hands i början av 1900-talet för de tekniska 
museernas upphovsmän att se museerna som ett bland många instru
ment för att åstadkomma en attitydförändring och att skapa en dju
pare kunskap om och en bättre förståelse för den moderna tekniken. 
Torsten Althin gav uttryck åt en sådan uppfattning i en artikel om 
tekniska museer i USA i Industritidningen Norden 1930.

Man kommer alltså att på flera håll skildra den mänskliga kultu
rens landvinningar även ur social, ekonomisk och allmänt kultu
rell synpunkt. Med tillhjälp av arbetande modeller, dioramor, 
film, som av besökaren kan sättas igång, dramatiska kontraster 
mellan gammalt och nytt o.dyl. skall man försöka nå det åsyftade 
resultatet att få till stånd ett levande bildningsinstitut för lärd och 
olärd. Var och en som besöker dessa museer skall lära sig förstå 
att James Watt var någonting mer än en stor uppfinnare, att han 
gjorde mer för att omskapa jorden än Alexander den store, 
Julius Caesar och Napoleon, och att historien skapas lika mycket 
i laboratorier och experimentverkstäder som på slagfälten. 
Vetenskap, ingenjörskonst och industri är icke något som står 
stilla. Museernas sak blir att visa, hur dessa grenar av mänsklig 
verksamhet vuxit fram, att uppfinnaren icke är någon trollkarl,
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utan oftast bygger vidare på tradition och på de impulser som 
samtiden giva honom, att visa den ekonomiska press, som ej 
sällan framtvingat nyheter, och samtidigt - arvet från fordom.

Men det fanns också en annan aspekt på de tekniska museernas 
uppgift. Teknik och industri hade hittills knappast spelat någon fram
trädande roll i det kulturella livet. Man betraktade ännu inte de 
tekniska föremålen eller industrins miljöer som en del av ett nationellt 
kulturarv värt att slå vakt om. Men det började växa fram en medve
tenhet om den betydelse tekniken haft även i ett allmänkulturellt 
perspektiv. Denna kultursyn var ännu inte allmänt utbredd, men där 
fanns ändå tillräckligt många beredda att plädera för den. Därför kan 
man bakom de tekniska museerna oftast spåra en ambition att skapa 
anläggningar som inte stod andra museer efter ifråga om lokaler och 
utställningsarrangemang. Deutsches Museum i Miinchen (invigt 
1925), Science Museum i London (invigt 1928) och Museum of 
Science and Industry i Chicago (invigt 1933) var storartade manifesta
tioner. De kunde också utan vidare mäta sig med de berömda konst
museerna, de naturvetenskapliga museerna och de historiska muse
erna.

Det var inte någon tillfällighet att teknikerna, ingenjörerna och 
företagarna spelade en så framträdande roll för de tekniska museernas 
tillkomst. Man talade under 1800-talet och det tidiga 1900-talet om 
uppkomsten av en ny klass, den tekniska intelligensen (eller den 
vetenskapligt-tekniska intelligensen). Med industrialismen hade man 
fått en ny yrkeskår - ingenjörerna. Till deras grupp kunde också 
uppfinnarna och de nya företagarna hänföras. Deras plats på den 
sociala samhällsstegen var ännu oklar. De sökte en identitet och de 
hade behov av att manifestera sig. I detta sammanhang hittar man 
också en förklaring till att det tidiga 1900-talets museer så gott som 
uteslutande inriktades på att visa de tekniska framstegen, uppfinnar
nas och ingenjörskonstens främsta verk och historia. Museet i Mun- 
chen bar som fullständig titel ”Deutsches Museum von Meisterwer- 
ken der Naturwissenschaft und Technik”. Begreppet Meisterwerke 
var i denna kontext utomordentligt symbolladdat. Med en sådan 
elitistisk inriktning fanns ingen plats för arbetets och arbetarklassens 
historia, och det skulle dröja länge innan man tog upp det perspek
tivet i sammanhang med de tekniska museerna.

Tekniska museer och utställningar
Museisamlingarnas ursprung får sökas långt bakåt i tiden. Under 

1500-talet ordnade furstar och lärda män museisamlingar av ”natura- 
lia” och ”artificialia” med rariteter som formats av naturen och 
människorna. Samlingarna var privata och de skulle ge en mikrokos- 
misk spegling av den svårgripbara världen. Delarna skulle förmedla en 
bild av helheten.

År 1759 öppnades British Museum för allmänheten, och under
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franska revolutionen tog man även i Frankrike upp idén om att göra 
landets kulturskatter tillgängliga för folket. Genom Nationalkonven- 
tets dekret förklarades Louvren 1793 för ett Nationalmuseum. 
Samma år tillkom det nationella naturhistoriska museet, och året 
därefter grundades en institution för hantverk och industri. Den 
sistnämnda, Le Conservatoire National des Arts et Métiers hade en 
mycket klart uttalad målsättning helt i överensstämmelse med upplys
ningstidens intentioner. Samlingarna skulle stimulera den nationella 
industrins utveckling genom att visa tekniska innovationer och nya, 
förbättrade konstruktioner. Detta får anses vara en dynamisk uppgift, 
artskild från museernas många gånger statiska utställningsprogram. 
En likartad inriktning fick de regionala konst- och industrimuseer, 
som några årtionden därefter grundades i Frankrike. Som exempel 
kan nämnas konst- och industrimuseet i Saint-Etienne 1833 och ett 
museum av samma slag i Lille 1853 med stadens handelskammare som 
initiativtagare. I Miilhausen öppnades 1858 ett industrimuseum med 
mönstersamlingar över olika länders industrialster och huvudman var 
stadens industriförening. Flera andra museer tillkom under dessa år i 
Frankrike, men de nämnda exemplen må räcka. Motsvarande initiativ 
togs även i andra länder, men det skulle leda alltför långt att beskriva 
dem. Här skall blott nämnas Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets 
offentliga museum i Göteborg. Det bildades 1833 och skulle verka 
som utbildningsanstalt ”förmedelst mineralier, petrificater och fog- 
lar”. Redan 1860 framlade en grupp intresserade storborgare i Göte
borg ett förslag till en utvidgning av museet enligt de då moderna 
industriutställningarnas principer. Museet var inrymt i Ostindiska 
Kompaniets f d hus, och det nyinreddes nu i tidsenliga utställningslo
kaler i samma byggnad. I källarvåningen inrymdes lantbruks- och 
blomstersamlingar. I de mellersta våningarna utställdes industrialster, 
mineralogiska och tekniska samlingar. Tredje våningen och takvå
ningen ägnades bl a zoologi, konst och arkeologi.

Med industrialismens genombrott ökade också intresset för 
utställningar. Hantverks- och industriutställningarna hade ett annat 
syfte än borgarstadens traditionella marknader och mässor, där det 
primära syftet var att underlätta och öka varuutbytet. Utställningarna 
skulle öppna en ädel tävlan mellan tillverkarna, och segrarna belöna
des med medaljer och hedersomnämnanden.

De nationella och internationella konst- och industriutställning
arna blev - liksom världsutställningarna - storartade manifestationer, 
där industriföretagen gavs tillfälle att visa sitt kunnande, att föra fram 
nya produkter och att presentera de senaste uppfinningarna. På dessa 
utställningar nådde man allmänheten. Maskinhallarna blev den tidens 
stora folknöjen. När maskinerna sattes igång, samlades besökarna 
omkring dem. Utställningarna betraktades av industri och verkstäder 
som ett utmärkt forum för förmedling av kunskap och information 
om nya och billiga produkter. Utställarna och tillika tillverkarna knöt 
i sin tur kontakter inom fackmannakretsar, de vann nya kunder inom 
det egna landet och de öppnade nya marknader utomlands.

De internationella industriutställningarna uppnådde utställare-
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Museum of Science and Industry i Chicago, invigt 1933, replik i sten av 
industri- och konstslöjdspalatset som uppfördes för World’s fair, världsut
ställningen 1893.

och besökssiffror, som var i det närmaste ofattbara. Världsutställning
arna noterade de högsta siffrorna. Sålunda hade till exempel London 
13900 utställare och 6 miljoner besökare år 1851. Paris hade 62000 
utställare och 32 miljoner besök år 1889. Som jämförelse kan det vara 
värt att nämna den Allmänna konst- och industriutställningen i 
Stockholm år 1897, även om den nu inte hade ett världsomspännande 
utan enbart ett nordiskt program. Utställningen som pågick från maj 
till september lockade drygt 1,2 miljoner besökare, en anmärknings
värd besökssiffra för Norden på den tiden. Industriavdelningen hade 
3 892 utställare - 2 440 svenska, 752 norska, 400 danska och 300 ryska.

Till en början var utställningarna miljölösa, dvs de ordnades i 
tillfälliga lokaler utan särskild anknytning till själva utställningarna. I 
mitten av 1800-talet började emellertid utställningslokaler och bygg
nader att bli exponenter för de arrangerande ländernas byggnadstek- 
niska, formgivande och miljöskapande förmåga. Här må blott erinras 
om Crystal Palace, en huvudattraktion på världsutställningen i Lon
don 1851 och en pionjärbyggnad i arkitekturens och byggnadstekni
kens historia. Ett konstruktivt underverk var också Eiffeltornet som 
stod färdigt till världsutställningen i Paris 1889. Stockholmsutställ
ningen 1897 byggdes upp på Djurgården med Ferdinand Boberg som 
huvudarkitekt. Centralbyggnaden inom utställningsområdet var
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industrihallen uppförd i trä, krönt av en hundra meter hög kupol, 
omgiven av fyra minaretliknande utsiktstorn. Maskinhallen som var 
byggd av järn och glas upptog en yta på 9 500 kvm.

Utställningarnas huvudsyfte var att visa samtida teknik och 
modern industri. Perspektiven bakåt i tiden spelade en underordnad 
roll i den mån de överhuvud beaktades. Ur världsutställningen i 
London 1851 föddes emellertid den vetenskapliga avdelningen i South 
Kensington Museum of London, som öppnade 1857. Detta museum 
kom senare att bilda utgångspunkten för Victoria and Albert Museum 
1899 och Science Museum, som grundades 1913. Som tidigare nämnts 
invigdes Science Museum först 1928 i sin nuvarande byggnad på 
Exhibition Road i South Kensington. För Museum of Science and 
Industry i Chicago, invigt 1933, byggde man en exakt replik i sten av 
det industri- och konstslöjdspalats i Jackson Park, som uppförts för 
World’s columbian exposition, världsutställningen 1893.

1800-talets museer hade som främsta målsättning att undervisa 
allmänheten och att vägleda industrin. Men åren gick, och de sam
lingar som en gång varit dagsaktuella fick sin historiska patina. Den 
bevarande och vårdande uppgiften började .bli lika viktig som den 
didaktiska och demonstrativa.

Kring sekelskiftet 1900 hade sålunda synen på de tekniska museer
nas uppgifter i någon mån förändrats. Det historiska perspektivet fick 
en allt större tyngd. De första stadierna av industrialiseringen hade nu 
också hunnit bli historiska. Ett ökat intresse för den nationella kultu
ren bidrog även till att ge den teknik- och industrihistoriska kulturen 
en status.

Industriminnesvården och 
de tidiga industrihistoriska museerna

Till de idéhistoriska sammanhangen bakom Tekniska Museets till
komst hör även tankegångar förknippade med de tidiga insatserna på 
industriminnesvårdens område i Sverige. Redan årtiondet före sekel
skiftet 1900 togs initiativ till insamling och dokumentation av indu- 
strihistoriskt material. På 1910-talet verkställdes flera räddningsaktio
ner för att bevara industrihistoriskt värdefulla byggnader. Det var 
framför allt bergshanteringens historiska arv som kom att ägnas 
intresse. Bergslagen befann sig under senare hälften av 1800-talet mitt 
inne i ett genomgripande omvandlingsskede. Götstålsprocessernas 
genombrott och den moderna storindustrins utveckling hade fram
tvingat koncentration och rationalisering. Hundratals mindre hyttor, 
hamrar och bruk kunde inte längre hävda sig i konkurrensen med de 
moderna stålverken och tvingades lägga ned sin verksamhet. En bety
delsefull epok i järnhanteringens historia var på väg att avslutas. 
Gamla huvudbygder i Bergslagen höll på att förlora sin livsnerv. 
Under sekler hade bergshanteringen varit Sveriges förnämsta närings
gren. När förändringarnas vindar börjat blåsa, väcktes också en 
önskan bland många av dem som bevittnat branschens strukturom-
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vandling på nära håll att tillförsäkra bergshanteringens lämningar och 
minnen en plats i den svenska kulturhistorien. Intresset för att slå vakt 
om det historiska arvet inom bergshanteringen underblåstes även av 
den våg av nationell romantik, som svepte över landet. I dikt, konst 
och arkitektur sökte man sig gärna tillbaka till bergsmansbygder, rika 
på minnen och suggestiva miljöer.

Bland förespråkarna för den bergshistoriska minnesvården var 
Carl Sahlin den främste. Hans namn är också nära förknippat med 
Tekniska museets tillkomst, eftersom han var en av de ivrigaste an
hängarna av planerna på ett centralmuseum för teknik och industri. 
1924 utnämndes han till ordförande för Tekniska Museets styrelse 
och han kom därmed att bära det yttersta ansvaret för den viktiga 
uppbyggnadsetappen.

Carl Sahlin var tekniker och företagsledare. Han anställdes 1888 
som nyexaminerad bergsingenjör vid Stora Kopparbergs Bergslags 
AB, och fem år senare utnämndes han till disponentassistent med 
ansvar för bolagets järnhantering. År 1900 lämnade han bolaget för att 
som verkställande direktör leda Laxå Bruks AB. Från 1917 och fram 
till 1924 var han verkställande direktör för Bångbro Intressenters AB. 
Vid sidan av sina ansvarsfyllda och betungande ordinarie arbetsupp
gifter ägnade sig Carl Sahlin åt en mycket omfattande samlarverksam- 
het. Han lade grunden till en bergshistorisk samling av dokument och 
föremål, som efter hand fick en imponerande omfattning.

Under sin tid vid Stora Kopparbergs Bergslags AB ordnade och 
kompletterade Sahlin företagets samlingar: modellkammaren, mine
ralkabinettet och arkivet. Han lade också grunden till en myntsamling 
och ett stort specialbibliotek. Dessa samlingar kom att utgöra kärnan i 
Bergslagets museum som invigdes 1922. Ändamålsenliga utställnings
lokaler hade då ordnats i den sk Gruvstugan vid Stora Stöten, dag
brottet i Falu koppargruva, och byggnaden hade genomgått en grund
lig restaurering 1917-21.

Ett år efter det att Sahlin tillträtt befattningen som chef för Laxå 
bruk, invigde han där ett bruksmuseum. Samlingarna bestod av när
mare 2 300 föremål ordnade i 18 avdelningar med en tyngdpunkt i de 
industrihistoriska objekten. Laxå bruksmuseum kom att hysa en av 
landets första mer systematiskt ordnade kulturhistoriska samlingar. 
År 1919 ställdes Carl Sahlins samlingar av gravyrer och teckningar ut i 
Kungl. Tekniska Högskolans lokaler i Stockholm, och de överlämna
des därefter till Jernkontoret, där de kom att utgöra grundvalen för 
den värdefulla bruksbildsamling som denna branschorganisation allt
jämt vårdar. Sahlins bergshistoriska arkiv donerades sedermera till 
Tekniska museet och bildar där en sluten enhet inom arkivet. Idag är 
denna samling en ovärderlig skattgömma för alla dem som bedriver 
forskning om svensk företagshistoria.

Sahlin var enastående i sin samlarverksamhet, men han kunde 
glädjas åt att hans intresse för svensk industrihistoria delades av 
andra. Flera initiativ togs under dessa år i syfte att säkerställa anlägg
ningar och miljöer som hotades av rivning eller förfall. Till de tidiga 
räddningsaktionerna hörde omhändertagandet av Siggebohyttans
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Siggebohyttans bergsmansgård i Örebro län, uppförd 1797 för bergsmannen 
Anders Olsson. Sedan 1910 vårdad som bergshistoriskt minnesmärke. Foto 
Marie Nisser.

ståtliga bergsmansgård i Örebro län - och även i detta fall var Carl 
Sahlin en av initiativtagarna. Gården förvärvades av Föreningen 
Örebro länsmuseum 1910. Idag är denna bergsmansanläggning från 
1797 en av de få i sitt slag bevarade, som står öppen för allmänheten.

Flera av de hyttor och hammarsmedjor som lades ned i början av 
1900-talet kom också på grund av olika omständigheter att bevaras. 
Trehörnings mulltimmermasugn i Mariedamm i Örebro län, nedlagd 
redan på 1800-talet, kom att uppmärksammas i samband med Göte-
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borgsutställningen 1923. Hyttan fick stå förebild för en modell, som 
efter utställningen hamnade på Tekniska museet. Detta ledde även till 
att den lokala hembygdsföreningen tog hand om hyttan in situ och 
man har sedan dess vårdat den. Till de väl bevarade industrimonu
ment som säkerställdes under denna period hör även vallonsmedjan i 
Österbybruk i Uppsala län, tagen ur drift 1906, Löa bergsmanshytta i 
Örebro län, nedblåst för alltid 1907 och hyttan i Engelsbergs bruk i 
Västmanlands län, nedlagd 1919. I det sistnämnda fallet bestämde 
ägaren efter nedläggningen att hela bruksmiljön skulle bevaras intakt 
och att hyttan, stångjärnssmedjan och herrgårdsanläggningen skulle 
bli föremål för kontinuerligt underhåll.

Många andra insatser för att bevara teknik- och industrihistoriska 
minnesmärken kunde nämnas i detta sammanhang. De anförda 
exemplen illustrerar dock det väsentliga. Årtiondena före och efter 
sekelskiftet togs initiativ inom svensk industriminnesvård, som kom 
att bli förebildande och vägledande för fortsatt agerande både pro
grammässigt och ifråga om det praktiska arbetet. Det var ingen tillfäl
lighet att Carl Sahlin skulle fortsätta att driva industriminnesfrågorna 
vidare inom det nybildade Tekniska Museets ram. De banbrytande 
insatserna på industriminnesvårdens område gav oss några av de 
värdefullaste industrimiljöer som vi än i dag slår vakt om.

Göteborgsutställningen 1923 
och Tekniska Museets bildande 1924

Göteborg skulle fira sitt 300-års jubileum 1921, och stadens styres
män med grosshandlare och industrimän som drivande krafter beslöt 
att ordna en annorlunda jubileumsutställning med ett brett kulturhis
toriskt perspektiv bakåt i tiden. Därtill skulle Göteborgs utveckling 
skildras i skrift. Stadens lärda engagerades för att sammanställa jubile- 
umsboken, vilket resulterade i ett historieverk på 8 000 sidor i stort 
format. Själva utställningen tog fyra år att förbereda. När den till sist 
öppnades 1923 var det två år för sent. Utställningsområdet - Liseberg 
- hade försetts med nyklassicistiska byggnader i vitt med rader av 
sirliga kolonner och en minneshäll. Den historiska avdelningens 
andra sektion bestod av de hantverks- och industrihistoriska avdel
ningarna.

Den då 22-årige fänriken vid Kungl. Wendes artilleriregemente, 
Torsten Althin, hade anställts 1919 som assistent för att svara för 
insamlingsarbetet till den industrihistoriska avdelningen. Under de 
följande åren insamlades - huvudsakligen i västra Sverige och Bergsla
gen - tusentals föremål av industrihistoriskt intresse. De registrera
des, beskrevs och ordnades. Syftet med de insamlade föremålen inom 
denna avdelning skulle vara att belysa ”äldre nu mestadels övergivna 
tekniska hjälpmedel och arbetsmetoder, som använts inom industrin 
under gångna tider, mest dock under 1800-talet, men i vissa fall ännu 
tidigare”. Den tidigindustriella utvecklingen utgjorde således en 
tyngdpunkt i den historiska exposén.
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Utställningen blev den sista stora kulturliberala manifestationen i 
Göteborg. Staden bytte regim och socialdemokraterna hade övertagit 
makten. Efterkrigsåren präglades av dåliga konjunkturer och detta 
hade även negativa effekter på jubileumsutställningen. Ekonomiskt 
sett blev den en missräkning. Man hade haft planer på att bygga upp 
ett tekniskt museum, där utställningsföremålen skulle få en stadigva
rande hemvist. Dessa fick i stället magasineras och planerna på museet 
sköts på framtiden.

Tankarna på ett tekniskt museum var dock inte skrinlagda. Det var 
emellertid Stockholm som nu tog över initiativet. Den 6 december 
1923 meddelades från ett sammanträde i Ingeniörsvetenskapsakade
mien ”att åtgärder vidtagits för träffande av avtal med amanuensen 
Torsten Althin som ledare för insamlingsarbetet för tekniska 
museet”. Efter tretton års diskussioner i Stockholm hade planerna på 
ett tekniskt museum kommit ett steg närmare en lösning.

Torsten Althins insamlingsarbete
Torsten Althin började från ett noll-läge. Han hade varken sam

lingar eller museilokaler. De ekonomiska anslagen var begränsade och 
det framstod inte som något självklart att företag och institutioner 
skulle släppa till vad de hade av teknik- och industrihistoriskt material 
i sin ägo. Men Torsten Althin hade ett personligt kapital att sätta in, 
minst lika värdefullt som ekonomiska tillgångar. Hans entusiasm och 
hans förmåga att vinna människor för ett angeläget syfte var oskatt
bara resurser i insamlingsarbetet. Det krävdes en brett upplagd upp- 
lysningskampanj för att vinna förståelse för det blivande museets 
behov. Det fordrades också övertalningsförmåga för att få enskilda 
personer och institutioner att ställa upp för museet.

Det skulle dröja drygt tolv år innan museet kunde invigas - en lång 
tid kan det tyckas, men Torsten Althin förstod att utnyttja åren väl. 
Han reste runt i landet och arbetade sig igenom företagsarkiv, rit- 
ningssamlingar och maskinell utrustning i verkstäder och industrihal
lar. Han vädjade om gåvor och köpslog om summor i de fall där 
ägaren inte var beredd att ge något till skänks. Han knöt under denna 
tid värdefulla kontakter, och han skaffade museet en skara av intres
senter beredda att stödja dess verksamhet såväl substantiellt som 
ideellt. Helt säkert grundläde Althin under dessa år det goda rykte 
som Tekniska Museet än idag har i industrikretsar. Outtröttligt ver
kade han som propagandist för det blivande museet. Han var ständigt 
ute på föreläsningsturnéer, och han skrev artiklar i dagspress och 
tidskrifter. Hela tiden var han sysselsatt med att övertyga teknikerna 
och företrädarna för industri och handel att det var deras plikt att 
bevara allt det som kunde ha ett teknik- och industrihistoriskt värde, 
oavsett om Tekniska Museet eller någon annan institution skulle 
utgöra slutstation för föremålen. Han ordnade också tillfälliga utställ
ningar och höll populärvetenskapliga föreläsningar för att väcka all
mänhetens intresse för vetenskapens och teknikens historia - i för
längningen härav också för det blivande museet.
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Torsten Althin byggde även upp ett internationellt kontaktnät. 
Han var angelägen om att hålla sig underrättad om byggnadsplaner 
för de utländska tekniska museerna och om de senaste idéerna på 
utställningsteknikens område. Han studerade de tekniska museerna i 
Europa och USA och han knöt vänskapliga kontakter med museernas 
styresmän. I sina artiklar framhöll han mer än en gång att Deutsches 
Museum i Miinchen tjänade som en förebild för honom i hans eget 
insamlings- och uppbyggnadsprogram. 1930 redogjorde han emeller
tid i Industritidningen Norden för en studieresa till de tekniska 
museerna i USA, där bland andra Museum of Science and Industry i 
Chicago var under uppbyggnad. Initiativtagarna till detta museum 
hade tagit starka intryck av Deutsches Museum, men de hade också 
ambitionen att nå längre i sitt utställningsprogram och att vidga 
målsättningen för museet: ”by presenting not only machines in 
motion but also illuminating the social phases and cultural aspects of 
Science and technology”. Torsten Althin tog intryck härav. Han 
tillvaratog nya uppslag på utställningsteknikens område -

Ty meningen är ju, att museets samlingar skola ge ett koncentrat 
av teknikens och industriens historiska utveckling med tillhjälp av 
bevarade originalföremål, rörliga demonstrationsapparater, 
grafiska framställningar, bilder, filmer o.s.v. Därjämte skall 
namnet och bilden av de män, som utfört märkliga arbeten, 
hugfästas på ett eller annat sätt. (Torsten Althin i Teknisk Tidskrift 
1929).

Samlingarna av maskiner, föremål, ritningar och arkivhandlingar 
för det blivande Tekniska Museet i Stockholm växte. Efter hand 
utkristalliserades en plan för insamlingsarbetet anpassad till den 
tänkta dispositionen av museilokalerna. Samlingarna skulle ordnas i 
fyra huvudgrupper: 1) Teknikens vetenskapliga hjälpmedel, 2) Hant
verk och industriell teknik, 3) Kommunalteknik, 4) Arkivalier, litte
ratur och bilder. Åren gick och med tiden fylldes tretton magasin och 
ett stort plåtskjul i Frihamnen till bristningsgränsen. Det dröjde dock 
till 1933 innan finansieringen av den blivande museibyggnaden nått en 
lösning och innan staten upplåtit tomtmark. Den etappen i museets 
tillkomsthistoria skildras dock på annan plats i denna skrift.

Tekniska Museet och industriminnesvården
Det faktum att Tekniska Museet länge saknade en egen musei- 

byggnad kan ha varit en av orsakerna till att museet aktivt kom att 
stödja de initiativ som togs för att bevara industriminnen in situ. 
Museimän brukar ibland anklagas för att motverka sådana aktioner i 
ambitionen att likt ekorrar samla allt inom sitt museum - ett omdöme 
som snarare gäller en del av gårdagens än dagens museimän. Torsten
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Althin gav uttryck åt sin uppfattning i denna fråga:
Ett centralmuseum i Stockholm varken kan eller bör roffa åt sig 
allt tänkbart. Tekniska museifilialer och industrihistoriska min
nesmärken böra finnas överallt så att känslan för gångna tiders 
tekniska arbete hålles vid liv just bland dem, som fortsätta arbe
tet på bruksplatserna och industriorterna. (Torsten Althin: Daeda- 
lus 1944)

På förslag av Carl Sahlin tog man redan 1924 upp frågan inom 
Tekniska Museets styrelse, att museet skulle verka för restaurering 
och kontinuerlig vård av industribyggnader av historiskt värde runt 
om i landet. En inventering påbörjades i syfte att kartlägga beståndet 
av industriminnen och teknikhistoriskt intressanta platser.

Av stor betydelse för de industriminnesvårdande insatserna blev 
de årliga utflykterna, som den år 1930 bildade Föreningen Tekniska 
Museet ordnade till industrihistoriska anläggningar. Vid dessa besök 
uppsattes ofta en minnestavla av gjutjärn. Monumentet ifråga tilldela
des rollen av teknikhistoriskt minnesmärke. Åtgärden hade ingen 
egentlig legislativ förankring, men ägaren kom ofta att uppfatta sina 
byggnader som byggnadsminnen skyddade enligt lag. Eventuella riv- 
ningshot undanröjdes, och många av anläggningarna garanterades på 
så sätt ett fortsatt kontinuerligt underhåll. Torsten Althin räknade 
själv upp de anläggningar som fått status av teknikhistoriska minnes
märken i en artikel i Tidskriften för Hembygdsvård 1935. Till de 
anläggningar som kommit att bevaras genom Tekniska Museets för
sorg hörde då Triewalds pumpångmaskinhus vid Dannemora gruvor, 
herrgårdshammaren, dvs vallonsmedjan vid Osterbybruk, hammar
smedjan vid Hävla bruk och klingsmedjan vid Vira bruk. De nämnda 
exemplen avslöjar att bevarandeinsatserna i första hand koncentrera
des till bergshanteringens anläggningar och att det var fråga om 
tidigindustriella byggnader och miljöer. Man förknippar gärna den 
tidiga industriminnesvården med hembygdsrörelsens mål och inrikt
ning vid denna tid. Det var också till den samtida kulturminnesvården 
Torsten Althin anknöt, då han argumenterade för att teknik- och 
industrihistoriska minnesmärken skulle tillförsäkras en plats i det 
svenska kulturarvet:

Vi skydda våra konstverk, våra allmogebyggnader, våra kultur
historiska byggnader i städerna, naturminnesmärken, olika djur- 
och växtarter, som hålla på att dö ut etc. Borde vi icke då också 
slå vakt kring de minnen, vi äga från forna tiders tekniska och 
industriella arbete, som för vårt lands utveckling varit av så 
fundamental betydelse. (Torsten Althin: Daedalus 1932)

Den senare fasen i industrialiseringen med 1800- och 1900-talens 
fabriksbyggnader och tekniska installationer betraktades i detta 
begynnelseskede ännu som alltför stora och svårhanterliga bevarande
uppgifter.
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Slutord
Tekniska Museet kan inplaceras i ett fängslande idésammanhang 

som handlar om så mycket mer än rent utställningstekniska frågor. 
Museet - liksom dess äldre och samtida förebilder - har tagits till 
utgångspunkt för en debatt som gällt vetenskapens, teknikens och 
industrins roll i samhället. Den diskussionen är fortfarande aktuell, 
och den förs ständigt vidare med argument, som vi uppfattar som nya. 
I själva verket har likartade synpunkter framförts långt tidigare.

Museets ursprungliga mål har knappast ändrats. An idag är det 
dess huvuduppgift att illustrera, att undervisa, att engagera och att 
sätta under debatt. Utställningstekniken har förnyats. Nya föremåls
grupper har tillkommit. Inom kulturpolitiken har en ny målsättning 
för kulturminnesvården fastslagits under 1970-talet. Samma ansvar 
för dokumentation, bevarande och vård skall gälla för industrins 
kulturarv som för andra samhällsområden. Samtidigt har synen på 
kulturmiljön förändrats. Perspektiven har vidgats, och större vikt 
fästes nu vid helheten i miljöer och sociala sammanhang. Tyngdpunk
ten har flyttats från enstaka monument, objekt och byggnader till att 
gälla de miljöer och landskap som bildar ramen för de flesta männi
skors vardag - arbetets och boendets miljöer. Den tekniska utveck
lingen har samtidigt accelererat och industrin har varit föremål för en 
genomgripande strukturomvandling. Ett betydande ansvar för doku
mentation har lagts på Tekniska Museet som centralmuseum. Andra 
och nya ansvarsfulla uppgifter har också tillkommit.

De tekniska museernas inriktning har under de senaste åren ifråga
satts. Skall museerna även fortsättningsvis arbeta efter de riktlinjer 
som en gång stakades ut och med den målsättning som ursprungligen 
formulerades - att visa vetenskapens och teknikens orsakssamman
hang och framsteg? Eller skall de på ett annat sätt än tidigare åskådlig
göra teknikens och industrins utveckling i ett samhälleligt perspektiv? 
Bör inte arbetsmiljön i ett historiskt perspektiv ägnas större upp
märksamhet i de tekniska museernas utställningar? Har inte det ano
nyma arbetets män och kvinnor haft samma del i näringslivsutveck- 
lingen som uppfinnare och tekniker? Fabriksarbetarnas insatser var 
aldrig lika spektakulära som innovatörernas, ingenjörernas och före
tagsledarnas, men har de inte likafullt spelat en viktig roll i det 
industriella framåtskridandets historia?

Frågorna är många. Svaren har inte slutgiltigt formulerats. Debat
ten om de tekniska museernas mål och arbetsuppgifter är ännu inte 
slutförd. Den kommer att hållas vid liv i många år framöver, såväl 
inom de tekniska museernas styrelser som i den allmänna kulturde
batten. Den dag man sätter punkt för diskussionen, då undertrycker 
man också de tekniska museernas behov och samhälleliga plikt att 
ständigt söka nya vägar.

Torsten Althin och hans kollegor hade sin uppfattning klar om de 
tekniska museernas mål och arbetsuppgifter. Låt oss därför med ett 
visst mått av kritisk eftertanke ge Althin det sista ordet:
Teknikens historia i vårt land och betydelsen av den svenska
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industrien kräva, att landets nu levande ingeniörer och industri
män skapa åt sina föregångare, åt sig själva och åt sina efter
kommande sin egen museala institution, som för dem själva 
kommer att vara en erinran om tidigare vunna resultat och en 
sporre till fortsatt framgångsrikt arbete och som för alla andra 
samhällsdelar kan visa, vad de svenska teknikerna uträttat och 
nu äro sysselsatta med. (Torsten Althin: Tekniska Museet. All
männa riktlinjer för insamlingsarbetet och grupperingen. I: Indu
stritidningen Norden 1925.)

Källor
Torsten Althins anteckningar, manuskript och skrivelser i Tekniska museets arkiv
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Torsten Althin talar vid avtäckningen av minnestavlan över Sveriges första 
ångmaskin vid Föreningen Tekniska Museets utflykt till Dannemora år 1932. 
Till vänster om Torsten Althin står landshövding Sven Liibeck och Carl 
Sahlin. Foto Telegrafbild, Tekniska museet.
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Deutsches Museum i Miinchen började byggas 1903, men blev pga första 
världskriget färdigt först 1925. Museet blev något av en nationell symbol för 
det Tyskland som återuppbyggdes efter kriget, och invigningen i maj 1925 
firades med stora festligheter. (Foto Deutsches Museum)


