
Tekniska museet - 
ett levande museum
Av Marie Nisser

F
rån första början trädde Tekniska 
museet in i rollen som ett levande 
museum. Denna roll, så som den då 
uppfattades, var inte blott att spegla tekni

ken i nutid och framtid utan också att tyd
liggöra teknikens förändringar i ett långt 
tidsperspektiv. Under det femton år långa 
förspel av diskussioner, utredningar och 
insamlingar som föregick invigningen av 
museibyggnaden var det också denna 
dubbla målsättning som stod i fokus för 
diskussionerna.

Förslaget om att skapa ett svenskt tek
niskt museum går tillbaka till 1900-talets 
första år. Väg- och vattenbyggaren, civil
ingenjören Richard Smedberg framstod 
enligt Torsten Althin som initiativtagaren 
till Tekniska museet.1 År 1907 hade den 
unge Smedberg besökt Das Deutsche Mu
seum von Meisterwerken der Naturwis- 
senschaft und Technik i Miinchen och 
kunde där studera resultaten av ett fyra år

långt insamlingsarbete som ställdes ut i pro
visoriska lokaler. Han tog starka intryck av 
museet i Miinchen och dess kraftfulle idé
givare Oskar von Miller. Även Torsten Al
thin, som senare fick uppgiften att förverk
liga de svenska museitankarna, såg en in
spiratör i von Miller och en förebild i De- 
utsches Museum.

Richard Smedberg höll ett föredrag vid 
Svenska Teknologföreningens fjärde all
männa årsmöte 1910 under rubriken ”Kan 
och bör ett svenskt tekniskt museum upp
rättas?” Svaret var givet. Tanken låg i tiden. 
På flera håll i Europa och USA höll planer 
på tekniska museer på att ta form. Drivan
de krafter var oftast företagsledare, inge- 
njörsföreningar eller andra sammanslut
ningar av tekniker. Detta var ingen tillfäl
lighet. I industrialiseringens spår skapades 
en ny samhällsgrupp, den tekniska intelli
gentian. En ny yrkeskår, ingenjörerna, 
krävde legitimitet för sin yrkesroll och hade
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behov av att manifestera teknikens plats i 
samhällsliv och kultur. Till deras grupp 
hörde också uppfinnarna och företagarna. 
Deras plats på den samhälleliga arenan var 
ännu oklar. De sökte en identitet och hade 
behov av att manifestera sig. Med denna 
grupp som den tongivande i samband med 
de tekniska museernas uppkomst under 
det tidiga 1900-talet framstod det närmast 
som självklart att det var de tekniska fram
stegen, uppfinningarnas och ingenjörskon
stens mästerverk och framgångsrika histo
ria som skulle skildras. Begreppet Meister- 
werke var i ett sådant sammanhang starkt 
symbolladdat. Det stod för en elitistisk 
uppfattning av teknikens roll och här fanns 
ingen plats för arbetets och arbetarklassens 
historia. Det skulle dröja innan ett sådant 
perspektiv togs upp innanför de tekniska 
museernas väggar - fortfarande lyser det 
med sin frånvaro i många av dem.2 Det var 
också en männens värld som speglades, 
fjärran från allt vad ett genusperspektiv 
skulle kunna tillföra. Detta var naturligtvis 
ett uttryck för den samhällsuppfattning 
som då gällde men som sedan dess har än
drats radikalt. Kvinnors bidrag till teknisk 
förändring liksom deras roll i arbetsorgani
sation och hushållsekonomi tillhör det 
forskningsområde som först under senare 
år uppmärksammats.

Svenska Teknologföreningen var följakt
ligen ett naturligt forum för att lansera 
tanken på ett tekniskt museum. I sitt före
drag inför Teknologföreningen framhöll 
Smedberg att ett tekniskt museum borde 
ha två huvuduppgifter. Den ena uppgiften 
var att samla och ordna material med ut
gångspunkt i den samtida teknikens be
hov. Men om målsättningen endast av

gränsades att gälla denna uppgift skulle det 
innebära ett ”dåligt tillgodogörande av 
skatterna”. Den andra uppgiften såg Smed
berg som minst lika angelägen.

”Museiledningen måste nödvändigtvis ägna sig 
åt teknisk-industriell historieforskning i vid
sträcktaste bemärkelse för att kunna fullfölja sin 
uppgift, ett arbete, som skulle komma till ut
tryck i afhandlingar och föreläsningar”.3

Det var också denna tvåfaldiga museivision 
som Torsten Althin under sin långa period 
som museidirektör från 1924-1962 kom 
att försöka förverkliga.

Tillbakablick och framtidsplaner 
Ett jubileum ger ofta anledning till en till
bakablick men ställer också frågor inför 
framtiden. Vilket arv bär vi med oss? Hur 
har vi förvaltat det och vad skall vi satsa 
på i framtiden? Så förhåller det sig också 
med Tekniska museets 75-årsjubileum. 
Det ger anledning till reflektion men in
bjuder också till att summera de gångna 
årens verksamhet. Vi ställs även inför upp
giften att se framåt. Kravet på eftertanke 
och framtidsplanering markeras ännu tyd
ligare av att vi går in i ett milleniumskifte 
med allt vad det innebär av förväntningar 
och nya önskemål.

Museets målsättning och målgrupper 
Det kan förefalla opåkallat att diskutera 
målsättningen för Tekniska museet så 
långt tillbaka i tiden som åren före dess till
komst, men fortfarande är många av mu
seets ursprungliga målformuleringar lika 
aktuella idag som då. Torsten Althin tog
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till orda i en lång rad programförklaringar 
i samband med museets uppbyggnad, vid 
dess invigning liksom vid flera senare till
fällen. An en gång kan det vara motiverat 
att återkomma till hans artikel om teknis
ka museer i USA, publicerad i Industritid
ningen Norden 1930.

”Man kommer alltså att på flera håll skildra den 
mänskliga kulturens landvinningar även ur so
cial, ekonomisk och allmän kulturell synpunkt. 
Med tillhjälp av arbetande modeller, dioramor, 
film, som av besökaren kan sättas igång, drama
tiska 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. /.../ Vetenskap, ingenjörskonst och indus
tri är icke något som står stilla. Museernas sak blir 
att visa, hur dessa grenar av mänsklig verksamhet 
vuxit fram, att uppfinnaren inte är någon troll
karl, 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.”

Starka krafter med KTHs rektor i spetsen 
försökte verka för att det planerade museet 
skulle knytas till Tekniska Högskolan och 
att lokaler skulle ställas till förfogande i 
högskolans planerade huvudbyggnad vid 
Valhallavägen. Museet skulle i ett sådant 
sammanhang på ett naturligt sätt knytas 
till utbildningen av landets blivande civil
ingenjörer. En målgrupp för museets verk
samhet var därmed tydligt definierad.

Tekniska museet blev ett nytt tillskott i 
svenskt samhällsliv. En ny grupp av intres
senter engagerades. Detta vittnar inte minst 
de årliga rapporterna från uppbyggnads
fasen om. Under de första fjorton åren in
samlades mer än 20 000 föremål. Endast i 
begränsad utsträckning rörde det sig om 
inköp, resten var gåvor. Till donatorernas

krets hörde företag och privata givare, i det 
senare fallet utgjorde de de som var verk
samma inom svensk industri på olika nivå
er. Men där fanns också många andra, mer 
eller mindre anonyma givare från Skåne i 
söder till Norrbotten i norr. Så formades 
museet och dess samlingar. Delvis var det 
resultatet av en medveten insamlingspoli- 
tik, där museiledningen programmatiskt 
försökte styra samlingarnas uppbyggnad 
genom gåvor eller inköp. Till stora delar 
handlade det emellertid om mer eller mind
re slumpartade gåvor, ibland om dubletter 
och många gånger om föremål som inte 
svarade mot museets insamlingsprogram. 
Utan tvekan var ändå de år av samlande på 
föremål som föregick museets uppbyggnad 
av stor betydelse. Många deltog engagerat. 
Genom gåvorna identifierade de sig med 
museets innehåll och dess förverkligande. I 
stor utsträckning blev det ett donatorernas 
museum. I allra högsta grad blev det ett 
stiftarnas, företagens och teknikernas mu
seum och har i stor utsträckning så förbli
vit. Tekniska museet var en manifestation 
för att framhäva ingenjörskonsten, skapat 
av tekniker för tekniker.

”Teknikens historia i vårt land och betydelsen av 
den svenska industrien kräva, att landets nu le
vande ingenjörer och industrimän skapa åt sina 
föregångare, åt sig själva och åt sina efterkom
mande sin egen museala institution, som för 
dem själva kommer att vara en erinran om tidi
gare vunna resultat och en sporre till fortsatt 
framgångsrikt arbete och som för andra sam- 
hällsdelar kan visa vad de svenska teknikerna ut
rättat och nu äro sysselsatta med.” 4

Museets nationella inriktning och ansvars
område markerades tydligt. Det var lan
dets inhemska industri som skulle skildras
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originalsatelliter. 100 000personer besökte utställningen. Foto Kay Danielson 1978, TM.

och härvidlag kom Tekniska museet att 
skilja sig från Deutsches Museum, som 
hade ambitionen att belysa den internatio
nella utvecklingen. Torsten Althin hade 
hörsammat Oskar von Millers råd att ge 
utställningarna och verksamheten en na
tionell karaktär.s

”Huvudvikten kommer att läggas på, att till mu
seet samla det som är ägnat att belysa den svenska 
teknikens och industriens historia, de svenska 
ingeniörernas insatser och arbetsresultat samt de

svenska uppfinningarnas eller industriproduk
ternas betydelse på den internationella teknikens 
område. Endast i den mån det är nödvändigt för 
bibehållande av kontinuitet i framställningen 
skall även utländskt material beredas plats...”6

Musei byggnaden
Den nya huvudbyggnaden på Ladugårds
gärdet ritades av arkitekten Ragnar Hjorth 
och uppfördes 1936 i stramt funktionalis
tisk stil. I sitt formspråk och sitt material
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val - ljus puts, glas och rostfritt stål — 
framstod den som en representant för den 
moderna arkitekturen, olik tidigare mu- 
seibyggnader i huvudstaden som färdig
ställts under 1900-talets första årtionden. 
Där hade förebilder hämtats i de historis
ka stilarna och de stora, tunga kolossal
byggnaderna som Nordiska museet och 
Naturhistoriska riksmuseet med sina pam
piga entréer stod i bjärt kontrast till Tek
niska museets ljusa byggnad utan en alltför 
markerad axialitet i fasaden. Byggnaden i 
sig signalerade en ny tid. Men den yttre 
fasaden kontrasterade i någon mån mot 
den idémässiga inre utformningen. Där 
planerades utställningssalarna i mångt och 
mycket som en kopia av Deutsches Muse
um i Miinchen.7 Tekniska museet fick ge
nom den stora Maskinhallen i centrum för 
byggnaden en motsvarighet till Deutsches 
Museums ”Ehrensaal”, en sal som ägnades 
minnet av betydelsefulla ingenjörer. Den 
långsmala Maskinhallen i Tekniska muse
et är byggd av stora järnbågar med trätak, 
på utsidan täckt av koppar ovanpå valvet 
och eternit på gavlarna. Hallens inre kläd
des med eternitplattor. Salen fylldes med 
föremål och maskiner av betydelse för Sve
riges industriella utveckling. Sveriges äld
sta ångmaskin, byggd av Samuel Owen 
1832 för Höganäs stenkolsgruva, placera
des i hallens mittaxel och blev ett symbo
liskt centrum. Maskinhallen tjänade också 
som tillfällig utställningssal och möteslo
kal för bl a Svenska Teknologföreningen 
och användes flitigt i samband med hög- 
tidssammankomster och vernissager. Ma
skinhallen invigdes i mars 1938 och de öv
riga utställningssalarna färdigställdes un
der de följande åren.

Huvudmän och finansiering 
För ett museums programverksamhet spe
lar finansiering, museiledning, styrelse och 
huvudmän självfallet en avgörande roll. 
För att förverkliga planerna på ett tekniskt 
museum tillsattes år 1929 en ekonomikom
mitté för att skapa en grundfond för upp- 
byggnadsverksamheten. Det ansågs ute
slutet att statsmakterna skulle anslå medel 
till en ny museiinstitution.8 En förutsätt
ning för museitankens förverkligande var 
därför att museet skulle kunna finansieras 
genom donationer och bidrag. Redan 1930 
uppgick fondens tillgångar till 208 000 
kronor. Med den tidens mått mätt var det 
en ansenlig summa. Det anmärkningsvär
da var dock främst att museet finansierades 
med enskilda medel. Likväl bidrog staten 
till museets förverkligande genom att av
giftsfritt ställa mark och vissa byggnader 
till förfogande och genom att anslå lotteri
medel för inredning av museibyggnaden. 
Sedan museet invigts finansierades driften 
av verksamheten helt och hållet genom en
skilda donationer och frivilliga bidrag. Till 
väsentlig del skedde det genom anslag från 
flera industriföretag och från enskilda per
soner genom Föreningen Tekniska Muse
et. Dessa finansieringsformer upprätthölls 
till mitten av 1960-talet. Den årliga bud
geten uppgick då till cirka 270 000 kronor 
varav industriföretagen svarade för 90 pro
cent. Därmed hade museet emellertid nått 
en gräns för bidrag på frivillighetens 
grund. Museet fick svårigheter att hålla 
takt med de allmänna utgiftsstegringarna 
och uppvisade efter hand ett allt större år
ligt underskott, som måste täckas av kort
fristiga lån och leverantörskrediter. Musei
verksamheten blev också lidande härav,
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den kunde inte längre expandera så som 
skett under tidigare år och flera utställ- 
ningsplaner måste skjutas på framtiden.

År 1964 tillsattes en statlig utredning 
under ordförandeskap av regeringsrådet 
Åke Martenius med uppdraget att i sam
råd med museets styrelse utreda museets 
ekonomiska ställning och framtida verk
samhetsformer. Utredningen föreslog en 
vittgående upprustning av museet genom 
statliga driftsbidrag och ett engångsanslag 
för att täcka det ackumulerade underskott 
på närmare en halv miljon kronor som 
museet ådragit sig. Dessutom slog de sak
kunniga i utredningen fast att Tekniska 
museets uppgifter som kulturinstitution i 
allt väsentligt sammanfaller med vad som 
gäller för landets övriga centralmuseer. Det 
rådde inget tvivel om att ”museet hade en 
sådan betydelse från samhällelig synpunkt, 
att dess bestånd ovillkorligen måste tryg
gas”.9 Under sitt fyrtioförsta verksamhetsår 
tillerkändes Tekniska museet således såväl 
statligt som kommunalt stöd och därmed 
inleddes ett nytt skede i museets historia.

Anslag ur fonder och bidrag från privata 
bidragsgivare utgör dock fortfarande en be
tydande andel i Tekniska museets årliga 
budget. Detta har i väsentlig utsträckning 
också styrt Tekniska museets verksamhet 
under alla år. Från mitten av 1960-talet har 
det handlat om ett delat ansvarstagande 
mellan stiftarorganisationer och staten. För 
riktade åtgärder, utbyggnader, permanenta 
utställningar osv har stiftarna enskilt eller 
gemensamt kunnat samla in betydande bi
drag vilket sannolikt inte hade varit fallet 
om staten varit ensam huvudman för verk
samheten. Flera av museets permanenta ut
ställningar bygger också på det ansvar för

museet som industribranscher och industri
företag i samverkan med fonder iklätt sig.

Huvudmän för Tekniska museet blev fyra 
stiftarorganisationer: Ingenjörsvetenskapsa- 
kademien, Svenska Teknologföreningen, 
Sveriges Industriförbund och Svenska Upp
finnareföreningen. Kungl Maj:t eller staten 
utsåg senare en ledamot i styrelsen. I ett ti
digt skede bildade de fyra stiftarorganisatio- 
nerna en samarbetsorganisation och kom på 
ett avgörande sätt att forma museets verk
samhet. Stiftarna och staten har för närva
rande fyra ledamöter var i styrelsen.

Museets program
Vilka var de instrument som museet an
vände sig av för att förverkliga sina mål - 
att spegla tekniken i nutid och i det för
gångna, att nå lärd och olärd? De stadgar 
som antogs för museet utgjorde naturligt
vis ett ramprogram. Men för att närmare 
karakterisera programverksamhetens upp
läggning och inriktning skulle man kunna 
tala om ett antal strategiska områden som 
bildade basen för museets verksamhet. Med 
dessa områden som utgångspunkt är det 
också möjligt att försöka se hur verksam
heten förändrats genom åren och hur mu
seet speglat teknikens utveckling.

Ku nskapsuppbyggnad 
Museets stadgar, som fastställdes 1933, gav 
en formell grund för insamlingsarbetet. 
De hade följande formulering:

”Tekniska museets uppgift är att samla, vårda 
och på ett instruktivt sätt framvisa bilder, rit
ningar, föremål, redskap, maskiner och modeller 
som kunna vara ägnade att belysa ingenjörskon



Tekniska museet - ett levande museum / 113

stens, teknikens och industriens historiska ut
veckling till närvarande tid samt på lämpligt sätt 
hedra minnet av dem som gjort betydande insat
ser till fromma för denna utveckling.”

Stadgarna har sedan dess ändrats och mål
formuleringen har blivit annorlunda. Såda
na förändringar i den ursprungliga texten 
gjordes 1948. I 1967 års nya stadgar änd
rades formuleringen väsentligt: ”...ägnade 
att belysa utvecklingen inom ingenjörs
konsten och dess grundvetenskaper samt 
inom industrien...”.

Under förra hälften av 1900-talet upp
fattade museerna sina uppgifter huvudsak
ligen som didaktiska — att förmedla, visa 
och lära ut. De deltog knappast i den dags
aktuella debatten. Vid 1960-talets mitt 
förändrades emellertid målsättningen och 
allt fler museer började ikläda sig rollen 
som opinionsbildare och kritiker. Det blev

uppenbart att utställningar kunde vara 
instrument för påverkan och därmed fylla 
en ny funktion i samhället. Samtidigt fick 
kulturminnesvården och museerna ett nytt 
ansvar, nämligen att i större utsträckning 
än dittills medverka i den fysiska plane
ringen. Tekniska museet liksom andra tek
niska museer i Europa och övriga världsde
lar hade kunnat skildra teknik och industri 
i utveckling och expansion. Den utveck
lingsoptimism med vilken man värdesatt 
teknikernas innovationsarbete och tekni
kens roll i samhället började nu att alltmer 
ifrågasättas. Den tekniskt-industriella ut
vecklingens avigsidor började uppmärk
sammas inte minst på kärnfysikens och 
genteknikens områden. Industrins skade
verkningar på människor och miljö sattes 
allt oftare under debatt. Samtidigt fortgick 
en omvälvande strukturomvandling inom

Kongl Modellkammaren. Modell av Christopher Polhems uppfordringsverk. Foto Rigmor Söderberg 1986, TM.
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industrin som inte lämnade människor 
oberörda. Särskilt genomgripande var för
ändringarna inom de branscher som en 
gång banade väg för det industriella ge
nombrottet. Arbetslöshetssiffrorna gav ett 
tydligt besked om händelseförloppet, men 
också industristäder och fabriksorter tala
de sitt tydliga språk om den förändrings- 
skede som landet befann sig mitt uppe i. I 
transitionens spår följde också ett ökat in
tresse för industriminnesvården.

År 1968 hölls ett upprop på Tekniska 
museet i Stockholm.10 Syftet var att försö
ka få igång en riksomfattande dokumenta
tion av industriminnen i kraft av frivilliga 
insatser ute i landet. Tiden visade sig emel
lertid ännu inte riktig mogen för en sådan 
aktion. Det skulle dröja ännu några år in
nan den folkligt förankrade studiecirkel
verksamheten och amatörteatrarna blev ett 
led i en folklig uppslutning kring arbetets 
historia på gott och på ont. Ännu var tiden 
inte inne för de hundratals arbetslivsmu- 
seer som på senare år etablerats. Värmlands 
museum var dock framsynt nog att samma 
år ordna en utställning om industrins struk
turomvandling i länet och behandla sam
ma tema i sin årsbok.

1975 års kulturpolitiska beslut blev en 
kraftig markering av ett nytt synsätt där 
målsättningen skulle vara att ge en någor
lunda rättvis bild av det händelseförlopp 
som lett fram till dagens samhälle. En 
tyngdpunkt skulle ligga i dokumentation 
och bevarande av de miljöer och landskap 
som bildat ramen för människors arbete 
och vardag. Detta var en tydlig markering 
av att industrianläggningarna med den 
miljö och bebyggelse som har ett samband 
med industri sågs som ett viktigt område

för kulturminnesvårdens insatser. Såväl 
Tekniska museet som många andra museer 
tog intryck av debatten. Museet gick in 
som samarbetspartner i flera av de indus- 
triminnesinventeringar som under följan
de år genomfördes.

1960- och 70-talens ändrade målsätt
ningar inom kultursektorn var en anled
ning — vid sidan av många andra - som 
bidrog till att Tekniska museets verksam
hetsmål omformulerades. 1980/81 änd
rades museets avsiktsförklaring avsevärt. 
Museet hade påtagit sig en ny roll och be
skrev sig då som centralmuseum för natur
vetenskap (dock ej livs- och geovetenska
perna), teknik och industri och tolkade sin 
uppgift att:

”... dokumentera, analysera och beskriva sam
banden mellan forskning, teknisk utveckling och 
samhälle. Museet måste sträva att väva samman 
den historiska utvecklingen med vad som sker 
inom dagens forskning och teknik för att möjlig
göra en öppen och bred diskussion om teknikens 
konsekvenser för morgondagens samhälle.”

Under de första verksamhetsåren fanns 
inget utarbetat program för insamlings
kampanjerna, ej heller kriterier för urval av 
föremål och arkivhandlingar. Althin begav 
sig ofta ut på insamlingsresor och lade där
med själv grunden till samlingarnas upp- 
byggnad. Samtidigt genomförde han vikti
ga dokumentationsinsatser genom att göra 
uppteckningar och fotografera. En och en 
annan gång räckte tiden även till intervju
er. Fältmetoderna hade han lärt av Nordis
ka museets etnologiska undersökningar.

År 1979 tillställde Tekniska museet tolv 
av världens ledande tekniska museer en en
kät om principerna för dokumentation och
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föremålsförvärv.11 Resultatet var förbluf
fande magert. Det stod klart att Tekniska 
museet inte var det enda museum som sak
nade ett program för insamling av föremål 
och arkivhandlingar. Enkäten var ett led i 
den utredning som museet på initiativ av 
dåvarande museichefen Eric Dyring star
tat. Sekreterare i den arbetsgrupp som sva
rade för utredningsarbetet var etnologen 
och docenten vid Uppsala universitet Gö
ran Rosander. Han var också huvudför
fattare för den rapport som presenterades 
1984 under namnet Adress Evigheten. 
Riktlinjer för Tekniska museets insamling. 
Ordförande var förste intendenten Gun
nar Pipping, även han var delaktig i rap
porten som författare och redaktör.

Utredningen kom att inleda ett nytt 
skede i museets insamlingsstrategi och 
kunskapsuppbyggnad. An idag är denna 
utredning ett viktigt inlägg i debatten om 
museernas roll i samhället inte blott från 
Tekniska museets horisont utan även gene
rellt. Några viktiga tankegångar i Adress 
Evigheten skall här refereras. Alltsedan till
komsten har museet burit ansvar för en 
speciell kunskapsmassa. Det hade nu också 
tilldelats rollen som centralmuseum med 
ett nationellt ansvar. Utredningen under
strök att det för Tekniska museet var nöd
vändigt med en stark samtidsinriktning, 
eftersom tekniken inverkar på så gott som 
alla områden. Museet måste därför ständigt 
följa utvecklingen och orientera om aktu
ell teknisk forskning för att skapa möjlig
heter att påverka utvecklingen. Museets 
vetenskapliga och pedagogiska uppgifter 
är därmed nära sammankopplade. Tekni
ken skall presenteras i sitt idéhistoriska och 
samhälleliga sammanhang för att ge un

derlag för en kritisk debatt om dess roll.
Utredarna pekade också på en annan 

aspekt av stor betydelse. De, och i det här 
fallet särskilt Rosander, framhöll att de 
kulturhistoriska museerna - bland dem 
särskilt de tekniska museerna - i sin verk
samhet utgått från de fysiska samman
hangen, vilket de såg som en hämmande 
faktor. Detta gav ingen helhetsbild av 
verkligheten. En långsam förändring var 
dock på väg. Allt flera museer ville nu visa 
hur människan enskilt eller i grupp söker 
förändra sin situation. I denna mänskliga 
strävan är teknikerns roll självklar. Med 
andra ord kan det sägas att intresset för
skjutits från produkt till den process som 
antingen skapar förändringar eller vid
makthåller kulturmönster. Det klassifice
rande och fenomeninriktade museala sön
derhackandet av verkligheten efter form 
och funktion har ersatts av ett tänkande i 
modeller, relationer, system eller nätverk.

Museerna hade dittills haft en tendens 
att betrakta företeelser isolerat, så ock Tek
niska museet. Verkligheten blev därmed 
också lätt fragmentarisk. Motsatsen blev 
följaktligen ett holistiskt synsätt eller ett 
systemperspektiv. Genom att produktion i 
en eller annan form är målet för tekniska 
system formas de av ekonomiska och soci
ala nätverk. Utredningen drog därför slut
satsen att museet bör eftersträva ett syste- 
morienterat synsätt vid sin dokumenta
tion.

Göran Rosander diskuterade också be
greppet teknik och teknikens komplexitet. 
Han underströk att museet har ett särskilt 
ansvar för att förklara komplicerad teknik 
på ett lättfattligt sätt. Teknikens snabba 
förändringar ställer också speciella krav på
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en fortlöpande omprövning av dokumen
tationens och insamlingspolicyns inrikt
ning. Detsamma gäller även presentatio
nen av tekniken i utställningens form.

Museets ansvarsområden diskuterades. 
En slutsats var att Tekniska museets roll 
inom teknikhistorisk dokumentation i 
hög grad berodde på vilket ansvar andra 
institutioner tagit på sig. Museets uppgif
ter skulle i anslutning härtill gälla det som 
återstår inom den tekniska sektorn sedan 
en rad andra museers verksamhetsfält sku
rits bort. Huvudansvaret för en systema
tisk bevakning av fältet i sin helhet ansågs 
museet i sin egenskap av centralmuseum 
kunna släppa. I början av 1980-talet hade 
också Samdok12 kommit igång med sam- 
tidsdokumentation på sitt program och 
med de ansvarsområden för en dokumen
tation av näringslivet som museerna kom
mit överens om. Detta innebar att flera av 
Tekniska museets ursprungliga arbetsupp
gifter togs över av andra institutioner. Där
med hade Tekniska museet efter en om
världsanalys fått en avgränsad uppgift, vil
ket innebar att det nu kunde koncentrera 
sig på sådana områden där det ensamt för
fogade över museiteknisk expertis. Museet 
skulle i första hand svara för dokumenta
tion av tekniska system, grundvetenska
perna och vissa industribranscher, bedriva 
inventeringar och föranstalta om systema
tiska översikter, hålla en fortlöpande kon
takt med forskarsamhället och medverka 
till konferenser, seminarier och utvecklings
arbete. För en mer långsiktig verksamhet 
upprättades ett tioårsprogram för museets 
dokumentation, där angelägenhetsgraden 
av dokumentationsinsatserna presentera
des i tre prioriteringsgrupper.

Arkiv och bibliotek 
Arkivsamlingarna upprättades i samklang 
med museets allmänna mål och kom till 
parallellt med föremålsinsamlingen.13 In
nan museibyggnaden kom till stånd 
disponerade Tekniska museet lokaler i en 
ateljévåning i Ingenjörsvetenskapsakade- 
miens fastighet på Grevturegatan. Dit för
des insamlat arkivmaterial. Av praktiska 
skäl ordnades detta material i tre grupper. 
Grupp ett utgjordes av teknik- och indus- 
trihistoriskt material som kom att förvaras i 
kapslar av folioformat. Den andra gruppen 
bestod av biografiskt material med porträtt 
och data om industrimän. Den tredje grup
pen var en ritningssamling bestående av 
konstruktionsritningar, kartor, skisser och 
utkast. Särskilda satsningar gjordes på vissa 
områden såsom t ex pappers- och cellulo
saindustrin, beklädnadsindustrin och de 
s k snilleindustrierna. Ett omhuldat område 
blev bergshanteringen och järn- och stålin
dustrin, där Carl Sahlins bergshistoriska 
samling, som donerades till museet 1933, 
blev en grundsten. Det Sahlinska arkivet 
omfattar 44 hyllmeter och innehåller böck
er, arkivalier, småtryck såsom priskuranter 
och reklamtryck, bilder, tidningsurklipp 
samt notiser, uppteckningar och planskis
ser. Även andra förnämliga samlingar rö
rande bergshistoria hemfördes till arkivet, 
såsom det Rinmanska arkivet rörande 
bergsbruk, metallurgi m m. Även inom an
dra ämnesområden mottogs stora samling
ar varibland må nämnas John Nérens mo
torhistoriska samling. En omfattande sam
ling av tidningsurklipp ämnesvis ordnad 
har också varit av stort värde för den tek
nikhistoriska forskningen. Det personhis
toriska materialet fick också stort utrymme
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i arkivet. En tabell över samlingarnas om
fång presenterades i Adress Evigheten. Arki- 
valierna omfattade då 425 hyllmeter varav 
125 hyllmeter enskilda samlingar. Den för
nämliga fotosamlingen beräknades inne
hålla bortåt 150 000 foton, 30 000 negativ 
och 15 000 diabilder. Därtill kom cirka 
100 filmer, tillsammans omkring 30 000 
meter nitratfilm. Samlingen av cirka 100 
ljudband innehöll ett viktigt intervjumate
rial. Den stora ritningssamlingen är en 
ovärderlig källa för all teknik- och industri- 
historisk forskning med inalles bortåt 
100 000 nummer. Huvudparten av arkiva- 
lierna belyser tidsperioden 1850-1920.

Åren 1938—1964 var de Filmhistoriska 
Samlingarna inrymda i Tekniska museet 
med lokaler för arkiv och expedition. Film 
spelade en framträdande roll i museets ut
åtriktade verksamhet och detta är intres
sant att notera eftersom film under senare 
år alltmer kommit att framstå som en vik
tig källa för historisk forskning. De Film
historiska Samlingarna var från 1949 orga
niserade som en självständig stiftelse och 
inordnades 1964 som en avdelning inom 
Svenska Filminstitutet.

Något förenklat kan biblioteket sägas 
innehålla skrifter om det svenska 1800-ta- 
lets och det tidiga 1900-talets industri- 
och teknikhistoria. Museet har undvikit att 
konkurrera med Tekniska Högskolan som 
centralbibliotek. Här finns också slutna 
samlingar som ger en uppfattning om vis
sa tekniska miljöer. En stor del av bokbe
ståndet har tillkommit genom donationer. 
Biblioteket omfattar mer än 875 hyllmeter 
böcker och tidskrifter.

En viktig avgränsning beträffande Tek
niska museets insamlingsområden fastslogs

1946, då ecklesiastikdepartementet utfär
dade föreskrifter om de statliga museernas 
insamlingsområden och träffade avtal med 
vissa icke-statliga museer, däribland Tek
niska museet. Styrelsen förklarade sig be
redd att avstå från ett systematiskt insam
lande av följande områden som bevakades 
av andra museer: Kommunikationsområ
den som järnvägs- och spårvägsteknik, tele
graf, telefon och postal teknik, sjöfart och 
skeppsbyggeri, dessutom diverse andra om
råden som allmän lantbruksteknik, vapen- 
och krigsmaterielteknik, hantverksteknik 
och icke mekaniska musikinstrument.

Föremålen
Enligt Althins preliminära program skulle 
museet ha en inledande ”övervägande teo
retisk” avdelning där de viktigaste naturla
garna presenterades med hjälp av rörliga 
modeller av instrument, av en äldre labora- 
torieinteriör etc. Detta skedde delvis, men 
först under de senaste decennierna har 
museet på allvar samlat dokument kring 
grundvetenskaperna, exklusive bio- och 
geovetenskaperna.

Efter andra världskriget minskade till
växten av samlingarna och utgjorde från 
1980-talet runt 500 nummer per år. I lik
het med tidigare var huvudparten av ny
förvärven spontant erbjudna gåvor. Fältin
samlingar och fältundersökningar var fort
farande sällsynta. Av den anledningen 
finns det också brister vad beträffar upp
gifter om föremålens ursprungsförhållan- 
den: där saknas bilder av föremålen i bruk, 
beskrivningar och uppmätningsritningar 
av de industrimiljöer varifrån de hämtats 
osv. Det är svårt att i samband med ut
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ställningar rekonstruera ursprungsmiljöer- 
na. En tendens finns att museiföremålen, 
vad industrin beträffar, utgörs av maskiner 
(ofta inkompletta) och produkter medan 
halvfabrikat, spill, hjälpredskap osv sak
nas. Museiföremålen blir därigenom en
skilda monument.

Föremålssamlingarna omfattade år 1984 
sammanlagt 50000 nummer eller 70 000 
enskilda objekt. I basutställningarna visas 
ca 10 procent av föremålen. Museet har 
magasin i museibyggnaden och i Upplands 
Bro. Den avdelning som svarat för före-

målsinsamling och registrering har under 
årens lopp varit underbemannad. Före
målssamlingarna härrör mest från perio
den 1910-1930, därnäst ett tidigare skede 
1870-1910.

Kunskapsförmedling 
Museiarbetet drevs på bred front, alltifrån 
det första beslutet tagits om att förverkliga 
planerna på ett tekniskt museum den 15 
januari 1923. Det byggnadslösa museet 
ordnade en rad provisoriska utställningar i

Museidirektör Torsten Althin visar hur en katodstråleoscillograffungerar för intresserade ungdomar under skol- 
lovsveckan 1948. Foto Gösta Wirén 1948, TM.
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Ingenjörsvetenskapsakademiens fastighet 
på Grevturegatan 14 och på andra håll, vil
ket uppmärksammades av pressen. Tillfäl
liga utställningar hölls i Liljevalchs konst
hall 1928 bl a ”Ljuset i människans tjänst” 
med material ur museets samlingar. Under 
Stockholmsutställningen 1930 deltog mu
seet också med föremål och bilder på av
delningen ”Svea Rike ”.

Torsten Althin hade en bestämd upp
fattning om hur det färdiga museets lokaler 
skulle utnyttjas och hur föremålen skulle 
ställas ut och han redovisade detta i flera 
rapporter om arbeten i museibyggnaden.

”Av praktiska och museala skäl och av kostnads- 
hänsyn är det givetvis endast ett begränsat antal 
av maskinerna, som kunna anordnas så, att de av 
besökarna kunna sättas i gång, men när detta ef
ter moget övervägande har låtit sig göra, ha vi ge
nom inmontering av små motorer tillmötesgått 
publikens varmaste önskan, som går ut på att få 
se, hur det såg ut, när ’det var i drift’. Det andra 
kravet, som finnes på ett tekniskt museums ut
ställda föremål är, att publiken skall fa se hur det 
ser ut inuti en maskin eller apparat. Där ha vi 
gjort så, att endast i de fall, att vi äga två identiskt 
lika föremål, ha vi skurit upp och blottat de inre 
delarna. I vissa fall äro både det intakta föremålet 
och det uppskurna uppställda bredvid varandra...

Det är alltid en svår uppgift att lära besökarna 
att studera med ögonen och inte med fingrarna. 
Det är långt ifrån alltid de yngsta, som äro mest 
klåfingriga. Finns det emellertid knappar att 
trycka på och handgrepp att göra, som är tillåtna, 
så synes faran för åverkan betydligt minskas, och 
än så länge ha vi icke någon dålig erfarenhet av, att 
på Tekniska museet i de flesta fall de tråkiga speg
lande glasmontrarna saknas och att det icke före
kommer skyltar med: 'Förbjudet att vidröra’.”14

Basutställningarna byggdes upp successivt 
under åren efter museibyggnadens till
komst. Maskinhallen var den första som

iordningsställdes, därefter kom Gruvan. Ma
skinhallens tema var hur naturens krafter 
tagits i människans tjänst alltifrån muskel
kraftens användning till Sveriges kraftför
sörjning 1938. I järngruvan var ambitio
nen att återskapa en autentisk miljö och 
visa de verktyg och redskap som använts 
vid järngruvor och ”samtidigt låta dem som 
stiga ned i gruvan få en känsla av att de 
gjort ett gruvbesök.” Här visades 700 års 
olika arbetsmetoder med en redovisning av 
de viktigaste stegen i den tekniska utveck
lingen och de olika arbetsoperationerna.

”Allt är så naturtroget gjort, som det stått inom 
ekonomiska gränser att utföra. För första gången 
förekommer också i en museigruva, att man talar 
till besökarens alla sinnen. Han far se de gamla ar
betsmetoderna, han känner hur vattnet rinner ut
med bergväggen, han hör borrmaskinerna och 
bullret från skjutningen och han förnimmer den 
särskilda lukt som är utmärkande för en gruva.”15

I december 1940 kunde den stora basut
ställningen över järn och stål invigas.

Därefter fortsatte utbyggnaden av de 
permanenta utställningarna i långsamma
re takt. År 1944 invigdes en basutställning 
för elektroteknik och fyra år senare en tex- 
tilhistorisk avdelning med maskiner från 
ett spinneri i Norrköping. Inte förrän 1959 
invigdes nästa stora basutställning, avdel
ningen för Skog, trä, cellulosa och papper. 
Med de förberedande arbetena för nästa 
nya avdelning om cement, betong, tegel, 
keramik och glas gick det nu endast lång
samt framåt i början av 1960-talet. Museet 
hade - som tidigare nämnts - ekonomiska 
bekymmer, vilket hämmade det fortsatta 
uppbyggnadsarbetet av de permanenta ut
ställningarna.
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För såväl basutställningar som tillfälliga 
utställningar anlitades under de första de
cennierna konstnären Jerk Werkmäster. 
Han hade varit den ledande utställnings- 
konstnären vid Jubileumsutställningen i 
Göteborg 1923. Från det att installationen 
av maskiner och annat material började ta 
form i Maskinhallen 1936 blev Jerk Werk
mäster den som utformade de utställnings- 
tekniska arrangemangen i samtliga färdig
ställda museisalar, där han svarade för allt 
från färgsättning till illustrationer, diagram 
och montrar. All planering skedde i nära 
samarbete med Torsten Althin. Werkmäs
ter hade också uppdraget att utforma alla

de tillfälliga utställningar i Sverige och ut
omlands där Tekniska museet medverka
de. Under årens lopp kom han även att få 
liknande uppdrag vid andra museer som 
t ex Bergslagets museum i Falun.

Jerk Werkmäster satte således den konst
närliga prägeln på museets utställningar un
der Torsten Althins tid. Med 60-talet följ
de förändringar. Althin pensionerades, nya 
formgivare markerade en ny tid i utställ
ningarnas form och utseende. Planerna på 
en ombyggnad till utställningsytor av det 
tidigare ridhuset kunde förverkligas och 
1965 invigdes Teknorama. Fem år senare 
kunde nya ombyggnadsarbeten påbörjas i

Avdelningen för Skog, trä, cellulosa och papper, en av Tekniska museets permanenta utställningar öppnades 1959. 
Foto Olle Ekberg 1959, TM.
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form av statliga beredskapsarbeten. Denna 
gång gällde det Norra stallet som iord
ningsställdes till lokaler för en teleteknisk 
avdelning och 1975 kunde Telemuseum 
öppnas för allmänheten. Televerket och 
Tekniska museet hade träffat ett avtal om 
driften av museet, där Tekniska museet 
skulle driva Telemuseum på ”entreprenad” 
för Televerkets räkning. Det året var även 
en datautställning under uppbyggnad.

I samband med att ASEA firade sitt 
hundraårsjubileum visade svensk industri 
åter sitt intresse för Tekniska museet genom 
en generös donation som var avsedd att be
kosta färdigställandet av en ny avdelning 
inom museet ägnad elkraftens historia i Sve
rige. Utställningen öppnade våren 1983 
men kompletterings- och ombyggnadsar
beten fortsatte under året. Följande år in
vigdes Verkstadsutställningen, som skildrar 
svensk teknik och verkstadsindustri från 
Christopher Polhem till modern industri.

En förändrad syn på utställningsteknik 
gav ett tydligt nedslag i de nya utställningar
na. Objekten var inte längre enbart tekniska 
objekt utan presenterades i ett bredare soci
alt och ekonomiskt sammanhang och i ett 
samhälleligt perspektiv. Om utställningarna 
tidigare framstått som statiska blev strävan 
efter dynamik och kontext alltmer uppen
bar. De befintliga basutställningarna började 
kännas föråldrade. I början av 1980-talet in
leddes därför ett omfattande programarbete 
för att förnya museets befintliga utställning
ar och planera nya. Detta program har i sto
ra drag också förverkligats. Tre nya basut
ställningar invigdes under verksamhetsåret 
1985/86: Teknik i skogsnäringen, Det tryckta 
ordet och Sverige bygger. Samtidigt återöpp- 
nades Kongl Modellkammaren. Samma år

öppnade museets Science center, Teknora
ma: Upptäcka-Utforska-Uppleva, där be
sökarna far uppleva och undersöka naturve
tenskapliga och tekniska grundprinciper 
inom bl a mekanik, elektricitet, magnetism, 
värme, ljus och ljud. Denna avdelning har 
alltsedan invigningen utövat en särskild at
traktion på barn och ungdom.

Luft- och rymdfartsmuseinämnden arbe
tade i början av 1980-talet med att finna en 
lämplig utställningslokal utanför museet 
för Luftfartsverkets flygsamlingar. 1987 
invigdes den permanenta kemiutställning
en. De senaste stora ombyggnaderna av 
basutställningar har gällt gruvan och järn- 
och stålutställningen, den sistnämnda ny
invigd i samband med Jernkontorets 250- 
års jubileum 1997.

De permanenta utställningarna är inte 
helt oproblematiska. Erfarenheten visar att 
det har varit svårt att fortlöpande revidera 
föråldrade texter och uppdatera dem med 
nya föremål. Det finns också andra pro
blem och de gäller den kontextuella skild
ringen av svensk industriell växt och för
ändring. Som det nu är visas varje bransch 
för sig. Utställningarna presenteras som 
boxar uppradade intill varandra. I själva 
verket handlar det om framväxten av tek
niska system och om komplicerade nät
verk mellan aktörer och olika sektorer. Till 
detta kan läggas det faktum att det är de 
stora och framgångsrika branscherna i 
svenskt näringsliv som fatt sin historia skild
rad i Tekniska museet. Ändå vilar den sam
lade välståndsutvecklingen i hög grad på 
den småskaliga industrins grund. Alla des
sa hundratalas små förtag som lämnat sina 
bidrag till landets industrialisering lyser 
här med sin frånvaro.
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Skogen — Sveriges Gröna Guld — Teknik i skogsnäringen. Basutställning som öppnades 1985på Tekniska muse
et. Foto Kay Danielson 1986, TM.

Under årens lopp har museet visat mer än 
200 tillfälliga utställningar i museilokalerna 
på Djurgården. Det är en respektingivande 
arbetsprestation av en så liten institution 
som Tekniska museet att kunna genomföra 
ett så omfattande utställningsprogram un
der årens lopp. Det inte alldeles lätt att ka
rakterisera den tillfälliga utställningsverk- 
samheten. Några grupper av utställningar 
framträder tydligt. Företagsjubiléer var alltid 
ett tillfälle att ihågkommas med en utställ
ning och så har också skett. Det gäller också 
statliga myndigheter som Patentverket. Det 
stora flertalet utställningar tillkom på muse
ets egna initiativ men i många fall har det 
också handlat om vandringsutställningar.

Det har funnits en ambition att följsamt 
bevaka den tekniska utvecklingen och spegla 
den i utställningens form. Här var det 
då inte alltid frågan om exportindustrins 
framgångar utan också om en teknik som 
vände sig till andra målgrupper i samhäl
let, t ex tekniken i hemmet. En annan upp
märksammad utställningssatsning gällde be
klädnadsindustrin.

Det har funnits en strävan att spegla den 
samtida teknikens utveckling. Datorise
ringen och rymden har skildrats i flera ut
ställningar liksom även kärnfysiken. Fram
förallt har det handlat om att belysa tekni
kens förändringar. Mer sällan har det 
handlat om debatt eller kritisk granskning.
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Mekanisk verkstad, en basutställning som öppnades 1984. Foto Kay Danielson 1984, TM.

Musei besökarna
En rad nya pedagogiska grepp prövades 
från första början. Museet hade kvällsöp- 
pet och från invigningsdagen nio månader 
framåt hann det besökas av 40 000 vuxna 
och 10 000 skolbarn. Det är en ganska im
ponerande siffra med den tidens mått mätt 
- i synnerhet som det säkert rörde sig om 
nya kategorier av museibesökare, som dit
tills inte hört till Stockholmsmuseernas 
publik.

Museet vinnläde sig redan tidigt om att 
särskilt fånga skolungdomen. I de tidiga 
årgångarna av museets årsbok Dasdalus 
finns många fina och uttrycksfulla bilder 
av främst skolpojkar som besöker utställ

ningarna eller lyssnar till demonstrationer 
och föreläsningar.

Till följd av bränslebristen under andra 
världskriget stängdes skolorna under en 
vecka under den kallaste årstiden.16 Vin
terlövet hade uppstått för att i fortsättning
en permanentas. För att sysselsätta skol
ungdomar under lovet startade Tekniska 
museet särskilda program med visningar, 
tävlingar, filmvisningar och mycket annat. 
Denna verksamhet utökades och förläng
des till tre veckor med program för lediga 
skolungdomar från Stockholm och från 
landsbygden som ville besöka museet. År 
1943 engagerades den kände sydpolsfors- 
karen, professor Gösta Bodman som förste
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museilektor och han var som sådan verk
sam till sin bortgång vid 85 års ålder 1960. 
Han framstod som en ”fulländad pedagog 
och experimentator” och bidrog verksamt 
till att vinterlovsveckorna blev en stor pub
likframgång. Mot slutet av 60-talet gjordes 
försök att samla aktiviteterna under sport
lovet kring ett visst tema såsom ”Massme
dia” 1968, ”Prova jobbet” 1970, ”Att höra” 
1972.

Svenska Kemistsamfundet tog 1956 ini
tiativet till ett arrangemang som sedan dess 
varit årligen återkommande - Berzeliusda- 
garna. Anledningen var den brist på goda 
kemister som rådde på arbetsmarknaden 
och Kemistsamfundet ville med anledning 
härav stimulera gymnasisters intresse för 
högre studier. Skolungdomar från alla delar 
av landet inbjöds till Berzeliusdagarna för 
att höra föreläsningar, göra studiebesök och 
bevista demonstrationer. Torsten Althin vi
sade från första början ett stort intresse för 
dessa dagar och det var naturligt att föreläs
ningar och demonstrationer förlädes till 
Tekniska museet. Föreläsningarna har un
der årens lopp varit av god klass och i den
na verksamhet har landets främsta forskare 
och kemister varit engagerade.

Framgångarna med Berzeliusdagarna in
spirerade till nya initiativ. År 1970 startade 
Fysikersamfundet och Sveriges Mekanför- 
bund Fysikdagarna. Även här rörde det sig 
om samma målgrupp och föreläsarna var 
lika kvalificerade och välkända.

Den tredje stora satsningen riktad mot 
gymnasister men i detta fall också mot 
grundskolans högstadium kom 1963. Det 
var den nytillträdde chefen för Tekniska mu
seet, Sigvard Strandh och huvudredaktören 
för tidningen Industria, Tell Dahllöf som tog

initiativ till Stiftelsen Unga Forskare med 
museet och tidningen som stiftare. Mål
gruppen var också i detta fall gymnasister 
men därtill även grundskolans högstadium. 
De inbjöds deltaga i en landsomfattande 
tävling och där presentera sina projekt om 
naturvetenskap och teknik. Tävlingen fick 
sin final i en utställning på Tekniska museet, 
ett evenemang som varje år sedan dess åter
kommit och således firat 25-årsjubileum un
der innevarande år. Här har kreativa och 
energiska ungdomar haft tillfälle att redovisa 
astronomiska observationer, biologiska mil
jöprojekt, tekniska projekt och uppfinning
ar. En del av dessa unga forskare har också 
blivit internationellt uppmärksammade och 
därvid erhållit utländska utmärkelser.

Tekniska museet har sedan 1965 haft 
anslag för sin skolverksamhet från Stock
holms kommun. Verksamheten kom snart 
att omfatta alla stadier från förskola till 
gymnasium. Samtidigt sökte museet finna 
nya medel för undervisningen och bl a 
prövades under tidigt 1970-tal självverk
samhet i små grupper med audio-visuella 
hjälpmedel. Aktiviteterna rönte stor upp
märksamhet både inom och utom landet.

Den utåtriktade verksamhet, som hitin
tills beskrivits, har gällt barn och skolung
dom. Men också för de vuxna besökarna 
har en rad aktiviteter - utöver utställning
ar, föreläsningar och sammankomster av 
olika slag - stått till buds. Museet har un
der hela sin verksamhetstid samarbetat med 
de många hobbyklubbar som finns inom 
det tekniska området. I samverkan med tio 
av dessa hobbyklubbar ordnade museet för 
första gången i september 1972 Extrava- 
ganza, en resa i förgången tid. Evenemang
et blev en stor framgång och har vid åter
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kommande tillfällen kommit att framstå 
som en stor folkfest.

Sammantaget ledde utställningsverk- 
samheten liksom alla ungdoms- och vuxen
aktiviteter till att besökareantalet kraftigt 
ökat från senare hälften av 1960-talet.

Förste intendenten Bengt V Nilsson be
skrev museets utåtriktade verksamhet inför 
50-årsjubileet i en artikel som även bildat 
underlag för detta avsnitt om kunskapsför
medling. Han hävdade där att ingen verk
samhet kan betraktas som fristående från 
övriga verksamheter. Enligt hans mening 
var det en grundförutsättning för museet 
under den kommande 50-årsperioden att 
den teknikhistoriska forskningen skulle 
tillmätas samma värde som all annan nöd
vändig samhällsvetenskaplig forskning. 
Annars skulle, menade han, museet inte 
kunna fortsätta under den stolta devisen - 
Det Levande Museet. Hans önskan blev 
uppfylld. Industri-, teknik- och veten
skapshistoria har etablerats som akademis
ka ämnesområden vid KTH och Chal
mers. Idag finns två professurer inom äm
net teknikhistoria och dessutom en profes
sur i industriminnesforskning. Samverkan 
med Tekniska museet har från den akade
miska horisonten setts som synnerligen 
angelägen.

Årsboken Dadalus
I samband med museets 50-årsjubileum 
presenterade civilingenjören Hans Hylan- 
der en översikt av innehållet i de 43 första 
årgångarna av Dadalus och han lämnade 
även uppgifter om de författare som med
verkat under dessa år.17 Hans Hylander 
hade själv författat flera artiklar och han

hade varit ledamot i redaktionskommittén 
sedan 1951. Hylanders artikel ger en ut
förlig beskrivning av Dadalus och dess in
nehåll under fyra årtionden, och det finns 
här ingen anledning till en förnyad betrak
telse över denna period. Den ursprungliga 
målsättningen med årsboken var att etab
lera en föreningslänk mellan museet och 
dess välgörare på alla nivåer. Årsboken 
skulle också vara ett medium för att publi
cera artiklar om ingenjörskonstens och in
dustrins historia, gärna på grundval av det 
allt rikare källmaterial som museet med ti
den kunde erbjuda. Dessutom skulle Da
dalus även skildra samtida händelser och 
framsteg.

De uppställda målen kan sägas ha blivit 
uppfyllda. De 66 årgångar som hittills pu
blicerats har inbegripit artiklar av högst vari
erande karaktär och innehåll, men så gott 
som alltid av stort läsvärde. Årsboken omfat
tar olika avdelningar. För den som söker föl
ja museets verksamhet bakåt i tiden är av
snittet om Tekniska museet under året en 
viktig informationskälla. En avdelning inne
håller de längre artiklarna med naturveten
skapliga, tekniska, industrihistoriska och fö- 
remålsanknutna ämnen. De har också pre
senterat uppfinningar av olika slag. Levnads
teckningarna över märkesmän inom veten
skap, teknik och industri har också hört till 
de ofta återkommande bidragen.

Från 1931 till 1965 hade Dadalus 
ma typografiska gestaltning med det grå 
omslaget och en sobert utformad inlaga 
med svartvita illustrationer. Men en ny 
museiledning i samverkan med redak
tionskommittén ändrade formen sist
nämnda år. Bokpärmarna trycktes från 
och med nu i färg och åtskilliga färgbilder
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publicerades i inlagan. Årsboken 1978/79 
fick delvis en ny inriktning och utform
ning. Redaktionskommittén konstaterade:

”Det blir allt viktigare att veta mer om samban
den mellan grundforskning - teknisk utveckling 
- industriell produktion - ekonomi - samhälls
utveckling som underlag för beslut inför framti
den. Teknik- och industrihistorisk forskning har 
här viktiga funktioner.”

Eftersom ämnet teknikhistoria hade fått 
ett fotfäste vid KTH i Stockholm hade 
museet och högskolan kommit överens 
om att den sistnämnda skulle ta på sig 
uppgiften att starta en publikationsserie 
med internationell inriktning som upp
fyllde kraven på vetenskaplig kvalitet: 
Stockholm Papers in History of Technology. 
Dadalus skulle främst inrikta sig på popu
lärvetenskaplig publicering inom teknik- 
och industrihistoria. Vidare skulle Dada
lus inrikta sig på att i fortsättningen inne
hålla mer material om aktuell naturveten
skaplig forskning och teknisk utveckling. 
Samtidigt ändrades årsbokens form och 
typografi.

På 1980-talet kom flera årgångar att 
samlas kring vissa bestämda teman som 
”När Elektriciteten kom” 1984, ”Teknisk 
forskning i historiskt perspektiv” 1986, 
”Filmen 100 år” 1996 och ”Svenskt järn 
under 2 500 år” 1997.

För den tekniskt intresserade har Dada
lus karakteriserats som en guldgruva. Ge
nom sin breda ansats har den under årens 
lopp vunnit en stor läsekrets och står sig 
väl i konkurrens med de flesta andra års
böcker som landets museer publicerar. På 
det teknikhistoriska området har nya tid
skrifter tillkommit, i första hand Polhem,

men detta har inte inverkat på Dadalus in
nehåll och utgivningsmöjligheter.

Tekniska MuseetsVänner 
Redan i den inledande fasen av museets 
verksamhet togs initiativ till att bilda en vän
förening. Detta var en märklig manifesta
tion för ett museum som ännu saknade en 
byggnad och i stor utsträckning även före
mål. Föreningen Tekniska Museet bildades 
den 27 januari 1930 i närvaro av kronprins 
Gustaf Adolf, statsminister Lindman, tre 
statsråd samt bortåt 200 företrädare för sam
hälle, teknik, industri och affärsvärld.18 Syf
tet med vänföreningen angavs i stadgarnas 
första paragraf:

”Föreningen Tekniska Museet har till ändamål
att ekonomiskt stödja och i allmänhet främja
Tekniska museet.”

Utöver den viktiga uppgiften att finna ett 
ekonomiskt stöd för museets uppbygg
nadsfas och dess fortsatta verksamhet kom 
medlemmarna i vänföreningen att bilda ett 
viktigt nätverk för att på olika sätt verka i 
enlighet med museets målsättning. Före
ningen ordnade föredrag och filmvisning
ar. Dess medlemmar tog kontakter med 
tänkbara finansiärer och donatorer. En vik
tig aktivitet under de första åren blev de ut
färder till tekniska minnesmärken och in
dustrimiljöer som vänföreningen årligen 
anordnade. Genom att fästa uppmärksam
heten på dessa monument skapade man i 
vidare kretsar också en förståelse för teknik- 
och industrihistorisk minnesvård. Vid ut
färderna sattes även en minnestavla upp på 
monumentet ifråga. Det skapade någon 
slags föreställning om att byggnaden var
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skyddad enligt lag, ibland också att den till
hörde Tekniska museet. Flera av dessa in
dustriminnen som vänföreningen på så sätt 
besökte har med all säkerhet räddats åt ef
tervärlden. Idag är de omistliga vittnesbörd 
om den tidiga industriminnesvården i lan
det. Som ett led i dessa bevarandeaktioner 
ute i landet kan man se det ansvar för Osjö- 
fors handpappersbruk, som museet redan 
1926 övertog ansvaret för.

Vänföreningen kom från samhällets 
övre skikt och företrädde näringsliv och 
bankväsen på hög nivå. Med tiden har ba
sen för museets vänförening breddats och 
medlemsantalet kraftigt vuxit. Namnet än
drades till Tekniska Museets Vänner. Un
der några år i slutet på 1960-talet räknade 
vänföreningen med mer än 3000 medlem
mar. Sedan dess har medlemsantalet min
skat och 1996 räknade föreningen till drygt 
1 600 medlemmar. Den ursprungliga mål
sättningen har behållits och Tekniska Mu
seets Vänner är alltjämt en stödförening. 
Föreningens främsta bidrag går till utgiv
ningen av årsboken Dadalus.

Avslutning
Stunder av tillbakablick och reflektion 
väcker så gott som alltid nya tankar och ger 
anledning till att se verksamheten utifrån 
nya perspektiv. Tekniska museets 75 år har 
varit innehållsrika och de har spänt över ett 
brett verksamhetsområde både i tid och 
rum. Under de 38 första åren formades 
museet av Torsten Althins visioner och 
hans kraftfulla ledning. Tekniska museet 
vann respekt i vida kretsar och kom också 
att svara mot de önskemål som den teknis
ka eliten hade om en kulturmanifestation

som gav den en legitimitet och klassidenti
tet i samhället.

Några brytningsskeden i museets histo
ria framträder tydligt. 1960-talet är ett så
dant skede då målen för museets verksam
het omformulerades och nya riktlinjer 
drogs upp för den fortsatta verksamheten. 
1980-talet är ett annat skede med stora för
ändringar i verksamhet och utställningar.

Museet står nu inför en ny etapp. Ett 
milleniumskifte väntar. Det finns anled
ning att kritiskt granska den nuvarande 
verksamheten, se över de mål som finns för 
verksamheten och ta ställning till i vilken 
utsträckning de bör förändras.

Tekniska museet fick tidigt etiketten det 
levande museet och det omdömet står sig 
än idag. Tekniska museet är ett levande 
museum.
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