
Utställningar på tekniska museet
1988-1989

1. Findus första frysför- 
packning, från 1940-talet.

Livsmedelsteknik, konst, rymdfotografering... mycket kan inrym
mas under ett utställningsår på Tekniska Museet. Verksamhetsåret 
inleddes med utställningen VINDENS KRAFT. Den visade hur män
niskan använt vinden, tekniskt som energikälla och konstnärligt som 
lek. Utställningen tillkom sommaren 1986 på Gerlesborgsskolan i 
Bohuslän i samarbete mellan konstnärer, forskare och tekniker. Den 
var ett exempel på hur man kan använda konstnärliga uttrycksmedel 
för att berätta om en teknik.

Under sommaren uppsattes på Gärdet, alldeles utanför Tekniska 
Museet, ett vindkraftverk, som ett resultat av idéer kring utställningen 
VINDENS KRAFT.

Under hösten producerades, i anslutning till Nordiskt Teknologiår 
1988 och under tillskyndan av Sveriges Civilingenjörsförbund, en 
utställning om svensk livsmedelsindustri under 100 år. Utställningen 
gavs namnet ”Från konservburk till evigt röd tomat”. Konservburken 
och den evigt röda, dvs bestrålade, tomaten fick symbolisera två 
skilda tekniker som kan sägas representera början respektive slutet av 
den senaste hundraårsperioden inom livsmedelsteknisk utveckling.

Utställningen gav en bild av hur svensk livsmedelsindustri vuxit 
fram under den period som Sverige utvecklats från ett agrart samhälle 
med huvudsakligen självhushåll till ett högindustrialiserat samhälle 
där en väl fungerande livsmedelsdistribution och en högteknologisk 
livsmedelsindustri är en förutsättning för samhällets överlevnad.

I utställningen presenterades några väsentliga svenska uppfin
ningar, såsom Gustav de Lavals separator, Munthers och von Plåtens 
kylskåp och Rausings Tetra Pak.

Under utställningstiden, fram till senvåren 1989, genomfördes en 
rad programpunkter såsom debatter om moderna konserveringsme- 
toder och matkvalitet, och föreläsningar som anknöt till utställning
ens tema.

Under sommaren 1989 har ”Från konservburk till evigt röd tomat” 
börjat sitt nya liv som vandringsutställning vid Polhemsstiftelsen i 
Stjernsund. Därefter går den, under hösten, vidare till Falbygdens 
Museum i Falköping.

Utställningsåret gick vidare. Före jul öppnade museet en konstut
ställning, också av egen produktion. Museet äger i sina samlingar en
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2. Från Eloteket, invigt i januari 1989.

del konst av god kvalitet, företrädesvis konst med teknik- och indu
strihistoriska motiv. Ur samlingarna visades under december och 
januari oljemålningar, teckningar, akvareller, grafik och skulptur av 
bl a Albin Amelin, Johan Ahlbäck, Carl Eldh, Isaac Griinewald och 
Jenny Nyström. En attraktion på utställningen var fyra textilapplika
tioner av Isaac Griinewald, sydda för Svenska Yllefabrikantsförening- 
ens avdelning på den stora Industriutställningen i Göteborg 1923.

3. Utställningen ”Rymden - 25 år med kamera” invigdes 3 februari 1989 av 
USAs ambassadör, Gregory Newell. Här ses han studerande en av bilderna 
på utställningen.
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4. Under sportlovet fick barnen bygga sina egna rymdraketer i Maskinhallen. 
De som byggde de bästa och roligaste raketerna fick fina priser.

Rymden
25 AR MED KAMERA

Mycket goda publiksiffror hade museet under februari och mars, 
då en utställning om rymdfotografering visades. Utställningen, som 
kallades ”Rymden - 25 år med kamera”, kom från Jet Propulsion 
Laboratory och Pasadena Gallery of Contemporary Art i Kalifor
nien. Den visade fotografier tagna under en tidsperiod om 25 år i 
rymden. I samband med fotoutställningen presenterades också svensk 
rymdverksamhet, i samarbete med Svenska Rymdbolaget, Institutet 
för Rymdfysik och Satellitbild i Kiruna.

Under sportlovet genomfördes föreläsningar kring temat rymd
forskning, och även om hur meteorologerna använder sig av satellit
bilder. Dessutom fick alla besökande barn rita och bygga sina egna 
rymdraketer, ett mycket populärt program! Under vissa helger 
genomfördes också program kring tema Rymden.

Under vintern invigdes en ny etapp av elkraftsutställningen, det sk 
Eloteket, som är en avdelning där besökarna själva får pröva olika 
elektriska fenomen och apparater. De olika experimenten sätts in i sitt 
historiska sammanhang.

1989 års sommarutställning kom, med anledning av fototeknikens 
150-årsjubileum, att ägnas denna teknik. Det var 1839 som Franska 
Vetenskapsakademien tillkännagav att konsten att framställa och fix
era bilder var uppfunnen av fransmannen I J M Daguerre. Museets 
utställning som fick namnet ”Solteckningar - fotografiet 150 år” 
visade bl a Daguerres första serietillverkade kamera och utrustning för 
sensitering och framkallning. Den kom till Sverige redan 1840 och ägs 
av Uppsala Universitet. Dessutom handlar utställningen om fotogra
fiens pionjärer, de första kamerorna och den äldsta fototekniken. 
Utställningen kommer att pågå under hösten.

Katarina Ek-Nilsson
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