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INLEDNING 

Vid Baltiska ingenjörskongressen i Malmö år 1914 hävdade heders
presidenten, landshövding Robert de laGardie, i sitt öppningstal den 
13 juli, att de föregående 70 åren var den mest anmärkningsvärda 
framstegsperioden i mänsklighetens historia. Med all säkerhet skulle 
den av historieskrivarna komma att utnämnas till »ingenjörsveten
skapens tidevarv». Ett par veckor senare utbröt första världskriget 
för att, som Sven Lübeck — den svenska ingenjörskårens dåvarande 
härförare — uttryckte det, lamslå och förhärja »vad ingenjörskonsten 
i fredstider skapat».1 

Vad som inte lamslogs av kriget var själva ingenjörskonsten. Ingen
jörsvetenskapens tidevarv tog inte heller slut år 1914 — det var snara
re då det började på allvar. När kriget var över stod Sverige och andra 
industriländer bättre rustade än någonsin att ta vetenskap och teknik 
i anspråk i kampen för tillvaron. De tekniska vetenskaperna hade 
mobiliserats för att möta såväl krigets ansträngningar som fredens 
löften. 

Snart är det 1984 och ytterligare en anmärkningsvärd 7O-årsperiod 
av ingenjörs vetenskapens tidevarv har passerat. Vi har upplevt ännu 
ett världskrig, som kulminerade i en övertydlig demonstration av 
vetenskapens och teknikens förmåga att utlösa naturens krafter. Sam
tidigt har vetenskapen legat till grund för de mest förunderliga upp
finningar, som präglar vårt vardagsliv ända in i de mest triviala detal
jer. Idag har ingenjörskonsten tom närmat sig livets hemligheter. Vi 
talar om genetisk ingenjörskonst och lär — somliga med förväntan 
andra med förskräckelse — hur cellens allra innersta kan användas för 
att skapa nya livsformer. Teknik och vetenskap har blivit något som i 
fred och ofred — på gott och ont — synes avgöra hela mänsklighetens 
framtid. 

Människans beroende av teknik är inte något nytt — det är lika 
gammalt som människan själv. Det sätt att söka och förmedla kun
skap, som vi kallar vetenskap, är däremot mot bakgrund av männis
kans mångmiljonåriga historia, mycket ungt. Det har bara gått två 
och ett halvt årtusende sedan »vår» vetenskap föddes i antikens Grek
land. Men den mäktiga kombinationen av teknik och vetenskap är 
ännu yngre. Det är först under ingenjörsvetenskapens tidevarv — de 
senaste 100-150 åren — som vetenskapen, materialiserad i form av 
teknik, har blivit det som på ett så avgörande sätt påverkar mänsklig
hetens livsvillkor. 

Avsikten med den här avhandlingen är att beskriva ett viktigt 
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skede i ingenjörsve ten skapen s tidevarv: tiden kring första världs
kriget. Då organiserades och bekräftades föreningen mellan vetenskap 
och teknik i och med tillkomsten av specialiserade institutioner för 
teknologisk forskning. I centrum för mitt intresse står Ingenjörs
vetenskapsakademin, Pappersmassekontoret och Metallografiska 
institutet, som alla tillkom åren 1917-20. Genom att berätta om bak
grunden till dessa institutioner, vill jag visa på några av de krafter, 
som skapat och styrt det tjugonde århundradets mäktiga förening 
mellan vetenskap och teknik. Jag vill även skildra människorna bak
om ingenjörsvetenskapen — Sven Lübeck och hans kollegor — som i 
början av 1900-talet strävade efter att förena sin vetenskapliga bild
ning med nya uppgifter som företagsledare och experter i det moder
na industrisamhället. Därför handlar det också om ett kapitel i vår 
lärdomshistoria, där ett av de yngre lärda yrkena söker nya vägar att 
förena vetenskap och industri, teknik och ekonomi, teori och prak
tik. 

De senaste årens samhällsdebatt om kärnkraft, datorisering m m har 
på olika sätt aktualiserat frågor, som gäller teknikens och vetenska
pens betydelse för samhällsförändringar. Mitt val av avhandlingsämne 
har emellertid inte enbart betingats av denna ibland något yrvakna 
upptäckt av teknikens konsekvenser, utan ansluter även till äldre 
forskningstraditioner inom idéhistoria och andra discipliner. För att 
belysa detta, skall jag i fortsättningen av denna inledning berätta 
närmare om bakgrunden till avhandlingen och mitt intresse för tek
nikens och vetenskapens historia. 

När jag började läsa idéhistoria, hade jag bakom mig studier i 
ekonomisk historia och andra ekonomiska ämnen. En av de frågor, 
som ägnades stor uppmärksamhet av dessa discipliner, var förut
sättningarna för ekonomisk tillväxt. Inte minst s k u-landsproblem 
stod i blickpunkten och många ville i industriländernas historia finna 
modeller för hur tillväxt uppstod. Undersökningar av de senaste år
hundradenas ekonomiska tillväxt visade att de klassiska produktions
faktorerna — jord, arbete och kapital — endast förklarade en liten del 
av produktionsökningen. Det innebar att även andra faktorer som 
vetenskap och teknik kom att uppmärksammas.2 I en kursbok i 
ekonomisk historia kunde man t ex finna framställd som en allmän 
sats, »att vetenskapen har haft större inflytande på den moderna 
ekonomiska utvecklingen än någon annan faktor».3 

Tillväxtdiskussionerna under 1960-talet gav således en viss bered
skap för att uppmärksamma vetenskapens betydelse för teknisk 
och ekonomisk utveckling. Idé- och lärdomshistoria, somjagmöttei 
början av 1970-talet, framhåller av tradition och med än större kraft 
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naturvetenskapens betydelse inte bara för den ekonomiska, utan för 
hela den kulturella utvecklingen. Ämnet står nära den vetenskaps
historia, som växte fram ur 1800-talspositivismens föreställning om 
det naturvetenskapliga tänkandets väldiga betydelse för alla mänsk
liga framsteg. Även om den ursprungliga oreserverade beundran av 
naturvetenskaperna inte har så många företrädare idag, är det ingen 
överdrift att påstå att vetenskapshistoria på internationell botten, 
liksom idé- och lärdomshistoria i Sverige, fortfarande präglas av en 
strävan att lyfta fram naturvetenskaperna som en central faktor i 
samhällsförändringen.4 

I början av 1970-talet pågick en lidelsefull diskussion om s k inter-
nalistisk och externalistisk idéhistoria. Diskussionerna gällde i första 
hand orsakerna till 1600-talets s k vetenskapliga revolution. Företrä
darna för en internalistisk vetenskapshistoria framhöll den veten
skapliga utvecklingen som en autonom process och hävdade att de 
stora framstegen under 1600-talet i första hand förorsakades av 
inomvetenskapliga impulser. Externalisterna, som många gånger var 
påverkade av marxistisk historieuppfattning, ville däremot se de 
vetenskapliga framstegen som betingade av utomvetenskapliga ekono
miska, sociala och politiska förhållanden. Den vetenskapliga revolu
tionen kunde då beskrivas som ett resultat av tekniska, praktiska 
behov. Intensifierad gruvbrytning under 1500-talet krävde bättre 
pumpar och ventilationsutrustning, vilket nödvändiggjorde hydro-
statiska och aerostatiska undersökningar. Den expanderande handeln 
hade behov av bättre navigationsmetoder, vilket stimulerade till 
sökandet efter ny astronomisk kunskap o s v.5 

En externalistisk syn på vetenskapshistorien ställer således sam
bandet mellan vetenskap och teknik i blickpunkten. I förlängningen 
av uppmärksammandet av 1600-talets vetenskapliga revolution låg 
dessutom ett intresse för vetenskapens betydelse för de följande två 
århundradenas industriella omvandling — en fråga som självklart 
anknöt till den ekonomiska tillväxtdebatten. Fanns det t ex ett 
samband mellan uppfinningen av de första ångmaskinerna och 1600-
talets teoretiska spekulationer om vacuum? Förutsatte James Watts 
förbättringar av ångmaskinen Joseph Blacks värmelära? Byggde nya 
metallurgiska processer för järn- och stålframställning på vetenskap
lig kunskap om materiens struktur eller var de resultatet av enkelt 
»trial and error»-arbete? 

Här finns inte utrymme att gå in på dessa och likartade frågor. 
Låt oss bara konstatera att det här, i likhet med inom diskussioner
na om den vetenskapliga revolutionens orsaker, går att urskilja två 
ytterlighetsriktningar. Å ena sidan finns de, som hävdar att den 
industriella revolutionens tekniska framsteg stod i omedelbar skuld 
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till vetenskapen. Å andra sidan har det hävdats att de tekniska fram
stegen, åtminstone under industrialismens inledningsskede, skapades 
av vetenskapligt oskolade hantverkare, verkmästare och andra prak
tiskt sinnade tekniker.^ 

Bakgrunden i ekonomisk historia och intresse för en externalistisk 
vetenskapshistoria var för mig i och för sig en tillräcklig orsak till att 
välja ett avhandlingsämne, som behandlar sambandet mellan veten
skap och teknik. Men det avgörande inflytandet kom ändå från ett 
annat håll. 

Den svenska idéhistoriska forskningen bygger inte bara på den 
internationella vetenskapshistoriska traditionen. Den har även ett 
eget kynne, som formats av dess första företrädares breda kultur
historiska intressen. Utan att ha varit marxistiskt influerad, har den 
tidigare idéhistoriska forskningen haft en externalistisk natur. Ämnet 
har haft en bred uppläggning och strävan har varit att beskriva idéer
na och de lärda personligheterna i ett kulturellt och socialt samman
hang. Idéhistoria har därför tangerat många andra historiska discipli
ner som litteratur-, konst- och religionshistoria.7 Till dessa kan även 
räknas teknikhistoria, som visserligen inte har nått självständig status 
i vårt land, men som har haft en liten fristad inom idé- och lärdoms
historia. Jag tänker framförallt på Sten Lindroths rika produktion 
där det lärda livets, vetenskapens och teknikens historia ofta behand
las i ett och samma sammanhang.8 Men även Lindroths efterträdare, 
Gunnar Eriksson, som under 1970-talet företrädde idéhistoria i 
Umeå, har i många sammanhang intresserat sig för vetenskapens och 
teknikens historia. 

I början av 1970-talet var Gunnar Eriksson, tillsammans med Nils 
Runeby och Rolf Torstendahl, engagerad i ett forskningsprojekt om 
vetenskapsmännens och teknikernas roll i den industriella revolu
tionen i Sverige. Projektet har resulterat i flera uppsatser och större 
arbeten.9 Här vill jag framförallt hänvisa till Erikssons stora under
sökning av naturvetenskapens tillväxt och tillämpningar i Sverige 
1870-1914. Boken har den träffande titeln »Kartläggarna», som syftar 
på den faktiska kartläggning av Sveriges naturresurser, som utfördes 
av forskare kring sekelskiftet. Men den är också en kartläggning av 
institutioner för forskning och undervisning i naturvetenskap och 
teknik samt av de områden mot vilka forskningen riktades och till
ämpades. 

Det är givet att mitt val av avhandlingsområde påverkades av den 
forskning, som Gunnar Eriksson bedrev i början av 1970-talet, och 
jag tillåter mig att citera ur förordet till »Kartläggarna». 

Det är också min förhoppning att...detta arbete både skall locka andra till för
djupad forskning...och göra andra slags historiker medvetna om vilken betydelse
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full historisk faktor naturvetenskapen i själva verket är. Utan hänsyn till dess 
historia är det enligt min övertygelse omöjligt att förstå vårt samtida teknolo
giska samhälle. Bakom bokens tillkomst ligger också de senaste årens livliga 
debatt om vetenskapens samband med produktionen — inte minst diskussioner
na kring marxismen med dess problematiska lära om bas och överbyggnad har 
lockat till en empirisk studie hur vetenskapen tedde sig och betedde sig i en 
konkret historisk s i t u a t i o n .  ̂  

Jag lockades och började fundera över den kemiska forskningens 
betydelse för massateknikens och cellulosaindustrins utveckling. Men 
snart drabbades jag av tydliga symtom på »ligninfeber» (jmf s 138). 
Redan de hängivna träkemister, som jag studerade, kunde ibland 
skakas av förtvivlan över de komplicerade kemiska föreningar de 
hade att brottas med. Hur skulle då jag, med mina bristfälliga kunska
per i kemi, kunna beskriva denna forskning? 

Samtidigt med dessa tvivel tog jag stort intryck av en uppsats av 
teknikhistorikern Edwin T. Lay ton.11 

Layton vänder sig mot dem som vill se ett enkelt och omedelbart 
samband mellan vetenskap och teknik (resonemanget gäller främst 
1700- och 1800-talen). Det skulle förutsätta att det är samma män
niskor, som utför den vetenskapliga forskningen och utvecklar tek
niken. I verkligheten utövas vetenskap och teknik av olika sociala 
grupper med skilda kunskapstraditioner, värderingar och ambitioner. 

Vetenskapsmannen söker kunskap om generella naturlagar och 
hans framgång är större ju mer abstrakta de upptäckta lagarna är. 
Hans intresse är inte omedelbart att söka kunskap, som direkt kan 
finna praktiska tillämpningar. Status når han i stället genom akade
misk karriär och vetenskapligt författarskap. 

Teknikerns storhet bestäms av hans förmåga att konstruera och 
behärska tekniska processer. Hans ledstjärna måste vara praktisk och 
ekonomisk genomförbarhet — inte hög abstraktionsnivå. Den verklig
het han konfronteras med är också mer komplex än den som forska
ren möter i laboratoriet. Vetenskapsmannen kan isolera sitt under
sökningsobjekt, för att ett fåtal variabler under ideala förhållanden 
skall vara tillgängliga för en exakt analys. Ett sådant tillvägagångs
sätt är omöjligt för tekniker med ansvar för konkreta processer. 

Av orsaker som dessa uppstod, enligt Layton, en klyfta mellan 
vetenskap och teknik, som motsvarades av en social klyfta mellan 
den teoretiskt orienterade vetenskapsmannen och den praktiskt 
sinnade hantverkaren och teknikern. En viktig förutsättning för att 
den traditionella tekniska kunskapen skulle systematiseras, samtidigt 
som resultaten från den vetenskapliga grundforskningen kunde börja 
tillämpas mer systematiskt, var därför att en ny yrkeskår uppstod — 
en yrkeskår som överbryggade klyftan mellan de generella, abstrakta 
naturforskarna och de konkreta hantverkarna och teknikerna. Denna 
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syntes framträdde under 1800-talet i form av den högskoleutbildade 
ingenjörskåren, som var teoretiskt skolad men praktiskt yrkesverk
sam. Därigenom kunde också teknologin — läran om tekniken — med 
bidrag både från den vetenskapliga teorin och den tekniska prakti
ken, utvecklas. 

Förtjänsterna med Laytons uppsats, som jag uppfattade den, var 
mångfaldiga. Den lyfte fram ingenjörskåren som en förmedlande länk 
mellan vetenskap och teknik, den visade pä förekomsten av en 
speciell ingenjörs vetenskap och den framhöll betydelsen av institu
tionella förändringar som framväxten av de tekniska högskolorna. 
Dessutom underströk Layton betydelsen hos de personer som för
medlade information mellan vetenskaps- och teknikersamhället. 

For information to pass from one community to the other often involves extens
ive reformulation and an act of creative insight. This requires men who are in 
some sense members of both communities. These intermediaries might be called 
»engineer-scientists» or »scientist-engineers», depending on whether their primary 
identification is with engineering or science. Such men play a very important 
role as channels of communication between the communities of science and 
technology.^ 2 

Inspirerad av Laytons uppsats började jag intressera mig för den 
svenska ingenjörsvetenskapsakademi, som bildades år 1919. Det låg 
nära till hands att redan av dess namn dra slutsatsen, att den var en 
mötesplats för »engineer-scientists» samt att den symboliserade en 
institutionalisering av teknisk vetenskap. 

Det var vid mitten av 1970-talet som jag »upptäckte» Ingenjörs
vetenskapsakademin (IVA). Samtidigt hade det allmänna intresset 
för vetenskapens och teknikens inflytande i samhället ökat. Det var 
inte längre den positiva funktionen som betingelse för ekonomisk 
och kulturell utveckling, som uppmärksammades. Materiell tillväxt 
hade upphört att vara ett självklart honnörsord och teknikens välsig
nelser och industrisamhällets möjligheter att överleva började ifråga
sättas. Det var inte ovanligt att man talade om teknikens autonomi — 
om hur människan hade tappat kontrollen över tekniken och blivit 
slav under tekniska system. Som historiker, skolad att se teknik och 
vetenskap som sociala produkter, kände jag mig främmande för 
denna teknikdeterminism. Samtidigt var den stimulerande eftersom 
den manade till gensägelser, som ställde drivkrafterna bakom teknisk 
förändring i blickpunkten.1 3 Det föreföll väsentligt att lyfta fram de 
»aktörer» — individer, grupper eller organisationer och institutioner — 
som kunde ha haft möjlighet att styra den tekniska utvecklingen. 
Även ur det perspektivet syntes IVA vara ett intressant forsknings
objekt. En hastig orientering antydde att akademin hade intagit en 
central ställning i mellankrigstidens tekniker- och industrivärld. 

Jag började undersöka IVA:s historia fram till andra världskriget. 

14 



Det dröjde inte länge innan jag fann att en ny avgränsning var nöd
vändig. Akademins verksamhet var så mångfacetterad och käll
materialet så överväldigande, att det var omöjligt att gapa över hela 
stycket. Jag koncentrerade mig i stället på bakgrunden till akademins 
tillkomst. Samtidigt vidgade jag undersökningen till att även gälla 
Pappersmassekontoret och Metallografiska institutet, som tillkom vid 
samma tid. Det framstod som allt tydligare, att det var under åren 
kring första världskrigets slut, som den teknologiska forskningen i 
Sverige började anta mer systematiska former. Att undersöka bak
grunden till denna institutionalisering syntes vara en viktig uppgift. 
Därmed hade jag också kommit fram till det slutliga ämnet för min 
avhandling. 

Valet av avhandlingsämne har styrts av antydda forskningstraditio
ner, men själva behandlingen av ämnet har bestämts mer av intuition 
och det omedelbara empiriska materialet och mindre av medvetna 
teoretiska och metodiska utgångspunkter. Den största mödan har jag 
lagt ned på att spåra uttryck för strävanden, som förebådade IVA, 
Pappersmassekontoret och Metallografiska institutet, samt på att 
dokumentera respektive institutions tillkomst. Avhandlingen handlar 
således inte så mycket om verksamheten vid de tre institutionerna, 
som om bakgrunden till dem. Den har blivit en översikt över de 
industri- och samhällsfrågor samt de personer och organisationer, 
som på olika sätt och av varierande orsaker verkade för teknisk
vetenskaplig forskning i början av 1900-talet. 

Min förhoppning är att avhandlingen kan läsas som ett bidrag till 
en »externalistisk» historieskrivning över den teknisk-vetenskapliga 
forskningen. Jag har inte gett mig in i någon »internalistisk» analys 
eftersom mina fackkunskaper inom de breda tekniska och veten
skapliga fält, som avhandlingen sveper över, är så begränsade att de 
utesluter en närmare värdering och klassificering av de exempel på 
teknisk-vetenskaplig forskning, som jag redovisar. 

Av likartade skäl har jag avstått från en strängare definition av 
begrepp som teknisk, teknologisk eller teknisk-vetenskaplig forskning 
(i källmaterialet förekommer även andra varianter). I början av 1900-
talet avsågs med alla dessa begrepp helt enkelt en tillämpning av 
vetenskapliga metoder och teorier i industriella sammanhang. Med 
den betydelsen används de även här. 

I stort sett rör jag mig på jungfrulig och obrukad mark vilket, med 
tanke på avhandlingens breda och översiktliga uppläggning, kan vara 
både en tröst och ett försvar. Terrängen är dock inte helt okänd. 
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Några stigar finns upptrampade. Jag tänker i första hand på Gunnar 
Erikssons kartläggning, som jag på några områden kompletterar för 
tiden fram till åren efter första världskriget. Det finns även anknyt
ningar till Nils Runebys stora arbete »Teknikerna, vetenskapen och 
kulturen», som handlar om ingenjörsundervisning och ingenjörs
organisationer i 1870-talets Sverige, samt till hans uppsats »American
ism, Taylorism and Social Integration». Den sistnämnda behandlar 
de reformförslag, som utgick från ingenjörs- och industrikretsar i 
början av 1900-talet. 

Det finns också beröringspunkter med historikerna Hans De Geers 
och Lars Lundgrens arbeten. Den förstnämnde visar i sin avhandling 
»Rationaliseringsrörelsen i Sverige» att IVA var ett viktigt centrum 
för rationaliseringsidéer under mellankrigstiden. Lundgrens avhand
ling »Vattenförorening. Debatten i Sverige 1890-1921» samt hans 
senare arbeten om den energipolitiska debatten i Sverige behandlar 
två teman, som återkommer i min avhandling.14 

Slutligen vill jag nämna sociologen Boel Berners historiskt inrikta
de avhandling »Teknikens värld». Den handlar om ingenjörers och 
teknikers arbete och Berner visar bl a hur deras arbetsmetoder för
ändrats från att bygga på intuition och praktisk erfarenhet till att 
medvetet och systematiskt utnyttja naturvetenskapens teorier och 
metoder. Under största delen av 1800-talet var, enligt Berner, kon
takten mellan vetenskap och industri oplanerad och osystematisk. 
Mot slutet av 1800-talet inträffade fyra förändringar. 

De påverkade både graden av vetenskaplig »input» i ny teknologi och behovet av 
vetenskapliga lösningar på tekniska produktionsproblem. Dessa fyra förändringar 
inledde en ny period i den kapitalistiska industriutvecklingen. Jag ser således, i 
detta avseende, en viktig historisk »vändpunkt» vid slutet av 1800-talet... 

De fyra förändringarna var, enligt Berner: 

(1) uppkomsten av rent vetenskapsbaserade industrier, (2) framväxten av nya 
problem i de traditionella industrierna, vilka bara kunde lösas med hjälp av 
vetenskaplig analys och metod, (3) uppkomsten av industriella forskningslabora
torier, samt (4) uppkomsten av nya intellektuella discipliner, teoretisk-tekniska 
»mellanhänder» mellan naturvetenskap och empirisk teknologi.^ 

De två sista förändringarna sammanfattar Berner som en »industriali
sering av vetenskapen». Min avhandling handlar i stor utsträckning 
om den tredje, men i viss mån även om den andra och den fjärde av 
dessa förändringar. 

Till sist något om avhandlingens uppläggning. 
I det första kapitlet ger jag en kort presentation av IVA, Pappers

massekontoret och Metallografiska institutet samt några exempel på 
likartade företeelser i övriga nordiska länder, Tyskland, Storbritan
nien och USA. 
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Kapitel 2 behandlar förutsättningarna för teknisk-vetenskaplig 
forskning i Sverige före världskriget. Jag uppmärksammar främst 
Järnkontoret, Materialprovningsanstalten och Tekniska högskolan. 
Dessutom ger jag exempel på ett tidigt industriforskningslaborato
rium. 

Kapitel 3, 4 och 5 skall ge en bakgrund till IVA, men kan också 
ses som en mer allmän bakgrundsteckning. 

Eftersom IVA:s ursprung delvis kan sökas i försöken att inrätta ett 
institut för energiteknisk forskning, handlar kapitel 3 om energi- och 
naturresursfrågor i början av seklet. 

Kapitel 4 behandlar ytterligare några frågor, som pekade fram mot 
IVA och som gällde förhållandet mellan staten, industrin och tek
nikerkåren. Framförallt visar jag hur de illustrerar splittringen av 
ingenjörskretsar i två läger: ett som betonade ingenjörsyrkets teore
tiska och naturvetenskapliga natur och ett som framhöll dess prak
tiska och ekonomiska uppgifter. 

I kapitel 5 redovisar jag några av de idéer, som låg till grund för 
propagandan för ingenjörsyrkets ekonomiska sida. Jag vill också 
visa, att under 1910-talet växte det fram nya »tekniska vetenskaper» 
som arbetsvetenskap och industriell psykologi, vilka kunde över
brygga något av den splittring, som diskuteras i kapitel 4. Dessa nya 
vetenskaper blev också ett av huvudföremålen för IVA:s tidiga verk
samhet. 

Kapitel 6 återanknyter till kapitel 3. Jag beskriver försöken att 
skapa ett Kraft- och bränsleinstitut, som blev den indirekta före
vändningen för IVA:s tillkomst. 

Kapitel 7 handlar om tillkomsten av IVA. Det inleds med ett port
rätt av akademins »skapare», Axel F. Enström, och därefter följer 
en redovisning av de olika turerna i dess tidigaste historia. Kapitlet 
avslutas med en kort beskrivning av akademin under de första åren. 

Kapitel 8 skall ge en bakgrund till Pappersmassekontoret och be
handlar de första forskningssträvandena inom massaindustrin. Jag 
visar på de problem och förhoppningar, som väckte massaindustrins 
och annan skogsindustris intresse för den kemiska forskningen. 

Kapitel 9 beskriver Pappersmassekontorets tillkomst samt dess 
verksamhet till år 1922, då det upphörde. 

Kapitel 10 handlar om hur en speciell disciplin, metallografin, 
introducerades och etablerades i Sverige. Jag ger en översikt över de 
personer, företag m m som uppmärksammade forskning på detta 
område. 

Kapitel 11 beskriver Metallografiska institutets tillkomst. Kapitlet 
avslutas med några ord om institutets senare utveckling. 

Det sista, tolfte kapitlet skall vara en avslutning och sammanfatt
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ning. Det har disponerats kring ett resonemang om orsakerna till de 
tre institutionernas tillkomst samt om teknologins funktioner. Jag 
hävdar bl a att institutionerna visar att den teknologiska forskningen 
inte bara har en produktiv funktion, utan även en kommunikativ, 
en kontrollerande och en administrativ och politisk funktion. 
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1 DEN TEKNOLOGISKA FORSKNINGENS INSTITUTIONALI-
SERING - EN INLEDANDE ÖVERSIKT 

Ar 1918 skrev tidskriften Affärsvärlden: 

Därest alla nu föreliggande planer på vetenskapligt-tekniska forskningsinstitut 
komma att genomföras — och man kan blott livligt hoppas därpå — skulle vi få 
följande: ingenjörsvetenskapsakademin, bränsle- och kraftinstitutet, metallogra
fiska forskningsinstitutet samt pappersmassekontoret. Därmed hade vi lyckats få 
en stomme till det för vår framtida industriposition grundläggande arbete, som 
behövs för att hävda vår ställning gentemot utlandet. ̂  

Förhoppningarna infriades. Några år senare var alla dessa institu
tioner i verksamhet (bränsle- och kraftinstitutet som en del av IVA). 

Eftersom avhandlingen handlar om deras bakgrund och tillkomst
historia, skall jag i det här kapitlet ge dem en inledande presentation. 
Vi skall också möta några andra exempel, främst från utlandet, som 
visar att det var under tiden kring första världskriget som den tekno
logiska forskningen för första gången på allvar antog institutionali
serade och organiserade former. IVA, Pappersmassekontoret och 
Metallografiska institutet ansluter, som vi skall se, till en allmän 
utveckling i industriländerna. 

Pappersmassekontoret och Metallografiska institutet 

Först att träda i verksamhet var Pappersmassekontoret, som konsti
tuerades som en ekonomisk förening i slutet av år 1917. Delägare var 
svenska pappersmasseföretag, vilka betalade en insats proportionell 
mot respektive företags produktion. Kontorets uppgifter var: 

1. Prövning av maskiner för cellulosa- och trämassefabriker. 
2. Självständig verksamhet för förbättrande av äldre metoder och utarbetande av 

nya. 
3. Tillgodogörande av biprodukter. 
4. Utnyttjande av mindervärdigt virke. 
5. Konsulterande verksamhet, omfattande jämväl ångekonomi.^ 

Till chef utsågs den kände cellulosateknikern Hugo Wallin och till 
sin hjälp hade han bl a två akademiskt utbildade kemister, filosofie 
doktorerna Erik Wahlberg och Karl Melander. 

Vid kontoret genomfördes bl a kemiska undersökningar av tall 
och gran, avancerade ligninundersökningar samt försök att vidare
utveckla en speciell metod för massaframställning och tillvaratagande 
av biprodukter (det s k Rinmansförfarandet). Men verksamheten på
gick bara några år. När massaindustrin drabbades av en svår ekono
misk kris i början av 1920-talet, drog många av kontorets delägare 
tillbaka sina bidrag och verksamheten upphörde i början av år 1922. 
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Metallografiska institutet blev varaktigare än Pappersmassekon
toret. Det är verksamt än idag — numera under namnet Institutet 
för Metallforskning. 

Institutet invigdes år 1922, men initiativet togs redan år 1917 av 
Stockholms högskola och Järnkontoret. Då gav en insamling på kort 
tid drygt en miljon kronor från företag inom stål- och verkstadsindu
strin. Även staten medverkade genom att upplåta Bergsskolans och 
Materialprovningsanstaltens gamla lokaler vid Tekniska högskolan, 
fastställa institutets stadgar samt tilldela det ett årligt statsbidrag. 

Institutet hade till uppgift att utöva och främja vetenskaplig forsk
ning inom metallografi samt att samarbeta med »tekniken» i praktiska 
utredningsarbeten. Vid invigningen bestod den vetenskapliga persona
len av institutets föreståndare och andlige upphovsman, professor 
Carl Benedicks, förste metallografen, fil.dr. Arne Westgren, samt 
institutets ingenjör, Johannes Härden. Deras undersökningar var 
främst inriktade på struktur och kristallbyggnad i järn, stål och andra 
metaller och legeringar. 

Ingenjörsvetenskapsakademin 

IVA inrättades år 1919 men det indirekta initiativet togs tre år tidiga
re i en riksdagsmotion från det konservativa lantmanna- och borgare
partiet. Det första namnet på motionen var högerledaren Arvid Lind
man, men förmodligen hade den författats av hans parti- och riks
dagskamrat, ingenjören Sven Lübeck. 

Motionen syftade till en svensk energipolitik, dvs, som det då 
hette, en planmässig nationell kraft- och bränslepolitik. Det enda 
konkreta förslaget var dock att möjligheterna skulle undersökas att 
inrätta ett statligt organ, som vetenskapligt och praktiskt bearbetade 
och samordnade arbetet med kraft- och bränslefrågor. 

När riksdagen hade bifallit motionen, hamnade frågan bl a på 
Industribyrån vid Kommerskollegium där byråns chef, ingenjören 
Axel F. Enström, fick ansvaret för den vidare utredningen. Han kom 
fram till, att det förelåg ett stort behov av en central forskningsan
stalt inte bara för kraft- och bränslefrågor, utan för hela den teknisk
vetenskapliga forskningen. Hösten 1917 föreslog Enström att en 
svensk ingenjörsvetenskapsakademi skulle skapas. Efter långa förebe-
redelser, sedan bl a Industriförbundets godkännande inhämtats och 
1,8 miljoner kronor insamlats från industrin, kunde regeringen år 
1919 föreslå att IVA inrättades. Samma år utsågs ett sextiotal arbet
ande ledamöter, vilka fördelades på sju olika avdelningar (för meka-
nisk-tekniska, skeppsbyggnadstekniska och värmetekniska veten
skaper, för elektrotekniska vetenskaper, för byggnadstekniska 
vetenskaper, för kemisk-tekniska vetenskaper, för bergstekniska 

20 



vetenskaper, för produktions- och fabrikstekniska vetenskaper samt 
för tekniska gräns- och hjälp vetenskap er). 

Enligt stadgarna var akademins ändamål »att befordra teknisk
vetenskaplig forskning samt att därigenom främja den svenska 
industrin och tillvaratagandet av landets naturtillgångar». Det skulle 
uppnås på flera sätt.3 

För det första, och viktigaste, hade IVA en samordnande uppgift. 
Världskriget hade lett till en rad olika initiativ till forsknings- och 
utvecklingsarbete och avsikten var, att IVA skulle förhindra att de 
upphörde eller skingrades när krigstidens svårigheter var över. Aka
demin skulle göras till ett statsorgan, som kunde vårda och samla det 
teknisk-vetenskapliga forskningsarbetet. 

Akademin skulle, för det andra, organisera forskningsinstitut eller 
kommittéer för speciella ändamål. Så skedde med det ursprungligen 
föreslagna kraft- och bränsleinstitutet, som i form av en statsunder
stödd utredning blev något av ryggraden i IVA:s första verksamhet. 
Andra områden, som tidigt togs upp på likartat sätt, var byggnads
teknisk samt arbetsvetenskaplig forskning. 

För det tredje skulle akademin mobilisera stöd för teknologisk 
forskning och bli, som Enström uttryckte det, »en central sparbössa 
i vilken kan samlas alla de intressen vilka skulle vilja göra sig uttryck i 
pekuniärt avseende». 

För det fjärde skulle IVA genom belöningar och penningmedel 
stödja, uppmuntra och ta hand om s k »spontant uppträdande 
forskare på det tekniskt-vetenskapliga arbetsområdet». 

För det femte, slutligen, skulle IVA publicera teknisk-vetenskap
liga avhandlingar och utredningar eller på annat sätt utöva publika
tionsverksamhet. 

Med Pappersmassekontoret, Metallografiska institutet och IVA hade 
tre av de viktigaste områdena för den svenska industrin försetts med 
gemensamma institutioner för forskning och annan verksamhet. De 
två förstnämnda kan beskrivas som branschforskningsinstitut, vilka 
var knutna till de överlägset viktigaste exportindustrierna. IVA:s 
ursprung kan sökas på energiområdet, vilket inte bara inbegrep de 
viktigaste importvarorna, kol och olja, utan också, tack vare vatten
kraft och andra inhemska energikällor, tycktes bära på löften om en 
ljus industriell framtid för Sverige. 

Vid närmare påseende visar det sig att de tre institutionerna var 
en del av en bredare strömning, som på olika sätt uppmärksammade 
den teknisk-vetenskapliga utbildningen och forskningen. År 1917 
invigdes t ex under högtidliga former Tekniska högskolans nya 
byggnader. Därmed var den upprustning av den högre tekniska ut
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bildningen, som riksdagen hade beslutat sex år tidigare, fullbordad. 
Samma år invigdes också Skogshögskolans och Skogsförsöksanstal
tens nya byggnader. Året dessförinnan hade dessutom riksdagen be
slutat om den upprustning av Materialprovningsanstalten, som tre 
år senare resulterade i Statens Provningsanstalt. 

Det var inte bara regering och riksdag som uppmärksammade den 
teknisk-vetenskapliga utbildningen och forskningen. I senare kapitel 
skall vi möta flera exempel på enskilda företag, som inrättade egna 
forskningslaboratorier under denna tid. Om vi återigen stannar för 
året 1917, kan här som exempel nämnas Uddeholms s k vetenskap
liga laboratorium vid Skoghallsverken, Reymersholmsbolagets trä
kemiska forskningsinstitut där tom avancerad grundforskning be
drevs samt den tekniska avdelningen vid Thulins Aeroplanfabrik, 
som bl a innehöll ett aerodynamiskt laboratorium samt ett material
provningslaboratorium. Samma år bildade ett åttiotal företag 
Sveriges Kemiska Industrikontor som, bland många uppgifter, även 
skulle »uppmuntra till och befordra utförandet av experimentella 
undersökningar och försök av allmän betydelse för landets kemiska 
industri».4 

Riktar vi sedan våra blickar utom Sveriges gränser, finner vi mot
svarande tendenser i andra industriländer. Det var f ö ett tungt 
vägande argument för dem som förespråkade ökade satsningar på 
teknisk-ve ten s kap lig forskning i Sverige. Det hette ofta, att när 
kriget vax över, skulle kampen mellan nationerna komma att stå på 
det ekonomiska området. För ett litet land som Sverige, som ville 
överleva i kampen för tillvaron, gällde det då att stå väl rustat och 
med de vetenskapliga och tekniska krafterna samlade. 

Det är omöjligt att ge en fullständig översikt över utvecklingen i 
övriga industriländer, men som bakgrund till händelserna i Sverige 
kan ändå några exempel vara värdefulla. 

De nordiska länderna 

Det ligger nära till hands att först granska våra nordiska grannländer. 
Där gjorde sig, mot bakgrund av de påfrestningar som världskriget 
skapade, likartade strävanden som i Sverige gällande. 

I Norge bildades år 1918 under Kirke- og undervisnings dep ar te-
mentet den s k Centralkomiteen for vitenskapelig samarbeid til 
fremme av naeringslivet. Ursprungligen bestod den av representanter 
för Norges tekniska högskola i Trondheim, Universitetet i Kristiania 
och andra offentliga institutioner med tekniska och vetenskapliga 
uppgifter, men snart tillkom även representanter för Norges industri
förbund. Kommittén, som senare fick namnet Raadet for anvendt 
videnskap, hade till uppgift att på olika sätt stödja undersökningar 
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av nytta för industrin och man diskuterade även möjligheterna att 
upprätta en statsunderstödd forskningsinstitution. Den svåra ekono
miska krisen i Norge i början av 1920-talet tvingade emellertid rådet 
till en tynande tillvaro och år 1926 upplöstes det definitivt. 

I Danmark sökte under kriget Industriraadet organisera den 
teknisk-vetenskapliga forskningen genom att tillsätta en speciell 
kommission. Men när kriget slutade, upphörde dessa strävanden.5 

I Finland tycks förutsättningarna ha varit bättre än i övriga nor
diska länder. Redan 1911 presenterades sålunda vid Tekniska högsko
lan i Helsingfors den första avhandlingen för teknologie doktorsexa
men — en examen som i Sverige infördes först år 1927.6 En annan 
viktig läroanstalt var Åbo Akademi. Den antyder också en av de tänk
bara orsakerna till de gynnsamma förhållandena i Finland: spänn
ingen mellan den svenska och den finska kulturen, vilken under
lättade rekryteringen av hugade mecenater. 

Det gamla universitetet i Åbo häde flyttats till Helsingfors på 
1820-talet och i början av 1900-talet diskuterades möjligheterna att 
återupprätta det. Man ville framförallt skapa ett centrum för den 
svenska kulturen i Finland. Tack vare flera stora donationer blev det 
möjligt att öppna Åbo Akademi år 1919. Då fanns där en huma
nistisk, en matematisk-naturvetenskaplig och en statsvetenskaplig 
fakultet. Två år senare kunde den redan från början planerade 
fjärde, kemisk-tekniska fakulteten träda i funktion. Under ledning 
av Erik Hägglund, som hade kallats till professuren i skogsproduk
ternas kemi och kemisk teknologi, utvecklades den till en betydande 
forskningsinstitution (när Hägglund lämnade Åbo år 1930 var det f ö 
för att tillträda den första professuren i cellulosateknik och träkemi 
vid KTH).7 

En viktig orsak till den träkemiska forskningens utveckling i Åbo 
var AB Centrallaboratorium. Det hade upprättats i Helsingfors år 
1916, men när planerna på den kemisk-tekniska fakulteten började 
ta form, överfördes laboratoriet år 1918 till Åbo. Initiativtagare var 
den kände kemisten Ossian Aschan, som redan 1908 hade föreslagit 
ett forskningsinstitut för utvecklandet av den finska industrin. När 
han återupprepade förslaget åren 1914 och 1916 tänkte han sig ett 
industrikontor, som skulle vara ett centrum för hela den finska 
industrin och inte bära syssla med experimentella undersökningar, 
utan även med lagstiftningsfrågor, upplysningsverksamhet o dyl. 
Huvuduppgiften skulle dock vara den kemiska försöksverksamheten 
och när Centrallaboratoriet bildades var dess ändamål, enligt stad
garna, att driva kemisk undersöknings- och försöksverksamhet för 
industriella behov. Verksamheten kom att domineras av cellulosa-

o 

och papperstekniska undersökningar. 
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Förmodligen var det också Aschan som tog initiativet till den 
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland, som inrättades år 
1921. Ursprunget var en fond för högre teknisk undervisning på 
svenska, som insamlades år 1916. När den kemisk-tekniska fakulteten 
vid Åbo Akademi hade grundats, föreslogs att fondens syfte skulle 
fullföljas i den mera aktiva formen av en ingenjörs vetenskapsakade
mi. Dess syfte blev, enligt stadgarna, att befordra teknisk vetenskap
lig forskning och teknisk högskoleundervisning på svenskt språk samt 
att därigenom främja Finlands industri och tillvaratagandet av landets 
naturtillgångar.9 

Det är sannolikt att den svenska Ingenjörsvetenskapsakademin var 
förebilden för den finska akademin.,Men i övrigt var det i Finland, 
liksom i Sverige och de flesta övriga industriländer, Tyskland som 
framstod som föregångslandet. Ett intressant exempel ger de artiklar 
i Finsk Tidskrift där Aschan argumenterade för ett centralt forsk
ningslaboratorium. 

Lärdomarna från världskriget och Tysklands framgångar, skrev 
han, har visat att »den på vetenskaplig grund baserade industriella 
verksamheten för tillgodoseende av krigets behov» är »världskampens 
skarpaste vapen». Vetenskapen har sällat sig till tekniken och ställt 
sig till härväsendets disposition och andra länder har tvingats följa 
Tysklands exempel. Detta har ökat krigets förödelse, men ur krigs
ansträngningarna har också kommit något gott. »Där strömmen skär 
sig ut i havet stiger vågen högst».1 0 

Tyskland 

Det nära sambandet mellan naturvetenskaplig forskning och den 
tyska industrins utveckling var väl känt. I synnerhet den kemiska 
industrin hade ända sedan Liebigs tid förstått att utnyttja de akade
miska forskarna. Men även de tyska tekniska högskolorna blev tidigt 
centrum för viss forskningsverksamhet, framförallt sedan de erhållit 
rätten att utdela doktorsgraden. När den tyske kejsaren, iförd ingen
jörskårens uniform, vid hundraårsfirandet av den tekniska högskolan 
i Charlottenburg år 1899 högtidligt förkunnade att högskolorna hade 
erhållit promotionsrätten, innebar det att de officiellt erkändes som 
jämställda med universiteten. Samtidigt var det en självständighets
förklaring för den teknisk-vetenskapliga forskningen — en forskning 
där de tekniska vetenskaperna skulle utvecklas av praktiskt oriente
rade ingenjörer vid tekniska högskolor.11 

I vårt sammanhang är det av speciellt intresse, att vid samma tid, 
som en konsekvens av strävandena att göra de tekniska vetenskaperna 
jämbördiga med de akademiska, väcktes förslag att inrätta en 
»Akademie der technischen Wissenschaften». Såsom universiteten 
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fullständigades av akademier för de teoretiska vetenskaperna, skulle 
nu de myndighetsförklarade tekniska högskolorna och ingenjörerna 
befordras av en motsvarande akademi för de tekniska vetenskaperna. 
Planerna kunde emellertid inte fullföljas, trots välvilligt intresse från 

1 9 kejsaren. 
Redan före sekelskiftet hade flera teknisk-vetenskapliga forsk

ningslaboratorier vuxit fram i anslutning till eller fristående från de 
tekniska högskolorna. För den tyska industrin blev Physikalisch-
Technische Reichsanstalt (PTR) av största betydelse. Den grundades 
år 1887 efter klagomål över den dåliga kvaliteten på optiska, meka
niska och andra vetenskapliga instrument. Avsikten var ursprungligen 
att stärka precisionsmekaniken genom att underbygga dess veten
skapliga grund. Snart kom emellertid verksamhetsområdet för PTR 
att vidgas till att omfatta allmän teknisk-vetenskaplig forskning för 
industriella och militära ändamål.1 3 

Kring sekelskiftet fruktade många tyskar att landet var på väg att 
förlora sin stormaktsställning i vetenskapens och teknikens värld. 
Under inflytande från förebilder i USA gjordes försök att inrätta 
privat finansierade forskningsinstitut. I början av 1900-talet hade 
bl a en stor summa pengar insamlats för att skapa en kemisk riks
anstalt som motsvarade PTR. Den förverkligades emellertid aldrig, 
•eftersom dess uppgifter i stället kom att övertagas av det Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (KWG), som 
samtidigt började ta form.1 4 

Ursprunget till KWG var bl a Berlinuniversitetets försök att expan
dera genom inrättandet av forskningsinstitutioner, som var befriade 
från undervisningsskyldighet. Samtidigt visade planerna på en kemisk 
riksanstalt att industrin var beredd att gå in på ett område, som ditin
tills hade varit förbehållet statsmakterna. Det preussiska ecklesia
stikdepartementet sökte återta initiativet genom att göra Berlinuni
versitetets hundraårsjubileum till förevändning för inrättandet av nya 
forskningsinstitut. Projektet fick starka patriotiska övertoner. »Die 
Wehrkraft und die Wissenschaft», skrev teologen Adolf Harnack som 
gjorde en utredning, »sind die beiden starken Pfeiler der Grösse 
Deutschlands, und der Preussische Staat hat seinen glorreichen 
Traditionen gemäss die Pflicht, für die Erhaltung beider zu sorgen». 
Han föreslog därför »eine Königliche Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaften», som kunde finansiera och organisera fristående 
forskningsinstitut. Där skulle hugade mecenater bli medlemmar efter 
att ha betalt en viss inträdesavgift.1 5 

KWG var redan från början garanterat ett visst kapital eftersom de 
medel, som insamlats för den kemiska riksanstalten, överfördes dit. 
Även i övrigt blev insamlingsarbetet framgångsrikt och vid världs
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krigets utbrott hade närmare fjorton miljoner mark donerats. Huvud
delen av kapitalet härstammade från bank- och industrikretsar, som 
också fick ett stort inflytande över verksamheten.1 6 

Ett av de första forskningsinstitut som inrättades var, inte oväntat, 
Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie. Tidiga var också institut för 
bl a fysikalisk kemi, biologi, experimentell terapi och fysik. 

Av speciellt intresse i vårt sammanhang är Das Kaiser-Wilhelm-
Institut für Kohlenforschung, som figurerade i den svenska diskus
sion, som föregick inrättandet av IVA. Det var ett verk av personer 
med intressen i den tunga Ruhrindustrin och verksamheten var in
riktad på praktiskt tillämpbar forskning. Institutet invigdes några 
veckor före världskrigets utbrott och dess huvuduppgift blev, av hän
syn till Tysklands råvaruberoende, »Vermehrung des inneren Werte 
der Kohle». Man sysslade bl a med forskning rörande produktion av 
ammoniak, syntetiskt gummi och flytande drivmedel ur kol. Resul
taten fick stor betydelse för Tysklands försörjning under både första 
och andra världskriget.1 ^ 

Storbritannien 

Viktiga delar av den tyska industrin hade byggts upp under intimt 
samarbete med den vetenskapliga forskningen. I Storbritannien gällde 
närmast motsatsen då dess industri länge kunde njuta av frukterna 
från försprånget vid den tidiga industriella omvälvningen. Från 
mitten av 1800-talet blev det emellertid allt tydligare att konkurren
terna på kontinenten och i USA var på väg att hämta in försprånget 
och passera den brittiska industrin och röster höjdes för att man även 
i Storbritannien skulle söka bistånd från vetenskapen.18 

Vid krigsutbrottet fanns dock endast en institution där forskning 
för industriella syften bedrevs i mer systematisk form. Det var The 
National Physical Laboratory, som grundades år 1900 med PTR som 
förebild. Dess uppgifter var ursprungligen begränsade till standardi-
seringsfrågor, kontroll av vetenskapliga instrument, materialprovning 
o dyl. I likhet med dess tyska förebild, vidgades dock snart labora
toriets arbetsområde till att gälla även mer grundläggande teknisk
vetenskaplig forskning.1 9 

Vid sidan av detta laboratorium fanns vid krigsutbrottet inga 
egentliga kanaler mellan industrin och forskningen. Det fanns inte 
heller någon beredskap för att utnyttja vetenskapen i krigsansträng
ningarna. Det kanske mest påtagliga problemet för den brittiska 
krigsekonomin var beroendet av strategiska varor från den tyska 
industrin. Det uppstod omedelbart brist på mediciner, färgämnen, 
optiska produkter, magneter, aceton, wolfram, zink m m — allt pro
dukter som var oundgängliga för en krigförande nation. De brittiska 
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försummelserna blev därför demonstrerade med övertydlig skärpa.20 

Orsakerna till efterblivenheten var lätta att identifiera. Forsk
ning och utbildning för industriella ändamål var bättre organiserad i 
Tyskland och de tyska vetenskapsmännen och vetenskapligt utbilda
de teknikerna var fler, bättre utbildade och utnyttjades effektivare. 
Det beräknades t ex att före kriget utexaminerade de brittiska uni
versiteten årligen drygt 500 matematiker, naturvetare och tekniker 
och av dessa hade endast ett fåtal forskningserfarenhet. I Tyskland 
var år 1910 motsvarande siffra ca 4 600, av vilka många hade en 
gedigen forskarutbildning.21 

Vid krigsutbrottet tvingades därför den brittiska regeringen, i 
samarbete med forskare och industri, att vidtaga åtgärder för att öka 
antalet forskare och organisera och understödja den tillämpade forsk
ningen. Det resulterade bl a i ett speciellt departement, The Depart
ment of Scientific and Industrial Research (DSIR), som inrättades år 
1916. Därigenom kunde vetenskapen mobiliseras på allvar även i 
Storbritannien. 

DSIR:s uppgift blev framförallt att stödja den tekniska utveck
lingen inom industrin. Det skedde i första hand genom stöd till av 
industrin ägda branschforskningsinstitut. År 1920 var inte mindre än 
ett tjugotal sådana, vilka representerade hälften av den brittiska indu
strin, i verksamhet. DSIR övertog dessutom ansvaret för The Nation
al Physical Laboratory och upprättade även andra statsägda forsk-

22 ningsinstitutioner. A 

USA 

I USA var utvecklingen likartad den i Storbritannien, även om 
de större industriföretagen där hade tagit forskningen i sin tjänst 
redan före världskriget. 

Visserligen var det den tyska industrin som tidigast och mest syste
matiskt tog vetenskapen i sin tjänst, men det var i USA som det 
klassiska industriforskningslaboratoriet såg dagens ljus. Vid sekel
skiftet hade de flesta större bolag inom den elektrotekniska och 
kemiska industrin grundat snabbt växande forsknings- och utveck
lingsavdelningar. Redan på 1910-talet sysselsatte avdelningar som 
The General Electrics Laboratory, The Bell Labs och The Du Pont 
Chemical Department hundratals vetenskapsmän och tekniker. Även 
mindre företag var engagerade i forskning och gick samman i bransch
forskningsinstitut. Vid flera universitet fanns också halvprivata forsk
ningsinstitutioner och industrin gav ett direkt stöd till universiteten 
genom donationer, stipendier, uppdragsforskning o dyl.23 

Vid krigsutbrottet saknade emellertid USA, i likhet med Stor-
Britannien, en nationell forskningspolitik. Visserligen fanns även där 
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en statlig anstalt, The Bureau of Standards, som år 1902 upprättades 
med PTR som förebild och sysslade med standardiserings- och 
materialprovningsfrågor.24 Men eftersom USA inte kunde undvika 
att bli indraget i kriget, blev det uppenbart att det var nödvändigt att 
mobilisera och organisera vetenskapen på en nationell nivå. 

The National Academy of Sciences i Washington hade redan under 
inbördeskriget haft i uppdrag att rådgiva regeringen i vetenskapliga 
och militära frågor och år 1916 inrättades ett forskningsråd, The 
National Research Council (NRC), i anslutning till akademin. Det 
fick en halvofficiell ställning men anknytningen till den federala för
valtningen var mycket lös och verksamheten finansierades i första 
hand av olika privata stiftelser. Dess uppgift var bl a att samordna 
och stödja forskning som stärkte försvaret, t ex genom att minska 
USA:s beroende av importerade råvaror. 

De mest aktiva avdelningarna inom NRC var de, som sysslade med 
industriell forskning. Rådet fick också från första början sin ekono
miska ryggrad från The Engineering Foundation, en stiftelse för 
teknisk forskning som administrerades av representanter för de större 
ingenjörsföreningarna i USA. Även efter kriget var det den stiftelsen, 
som tog det ekonomiska huvudansvaret för NRC.25 

Sammanfattning 

Denna lilla, på intet sätt heltäckande internationella utblick, torde 
räcka för några sammanfattande kommentarer beträffande den tek
nisk-vetenskapliga forskningens organisering i början av seklet.26 

De två föregångsländerna var utan tvekan Tyskland och USA. I 
Tyskland hade de tekniska vetenskapernas självständiga ställning 
bekräftats genom upphöjelsen av de tekniska högskolorna till med 
universiteten jämbördiga institutioner. Detta fullbordades med till
komsten av KWG, där industriell tillämpningsforskning och tradi
tionell naturvetenskaplig och humanistisk forskning samsades under 
samma patriotiska och kejserliga överbyggnad. I USA hade industri
forskningslaboratorier blivit normala företeelser och många univer
sitet och högskolor omformades och utvidgades i och med att nya 
utbildningsvägar, laboratorier och forskningsinstitut tillkom under 
industrins aktiva medverkan. NRC innebar att ett viktigt instrument 
hade tillkommit för att styra forskningen mot industriella ändamål. 

Det bör även uppmärksammas att materialprovnings- och standar
diseringsfrågor spelade en mycket viktig roll när det gällde den tidiga 
organiseringen av teknisk-vetenskaplig forskning. PTR blev förebild 
för stora statsunderstödda laboratorier, som växte ut till institu
tioner för viktiga teknisk-vetenskapliga frågor. 

Det är också uppenbart vilken central betydelse världskriget hade 
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för strävandena att mobilisera och organisera den industriella, tek-
nisk-vetenskapliga forskningen. DSIR i Storbritannien, NRC i USA, 
Centrallaboratoriet i Finland och den norska Centralkomiteen till
kom vid samma tidpunkt och var uttryck för de stämningar världs
kriget skapade. I det sammanhanget synes också IVA, Pappersmasse
kontoret och Metallografiska institutet passa in. 

De tre svenska institutionerna anslöt således till den internatio
nella utvecklingen. Men de var inte bara resultatet av världskrigets 
krav och ett efterliknande av de utländska förebilderna. De följande 
kapitlen skall visa på speciella omständigheter i den svenska bak
grunden. Till denna bakgrund hör förutsättningarna för teknisk
vetenskaplig forskning i Sverige före världskriget. 
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2 TEKNISK-VETENSKAPLIG FORSKNING I SVERIGE FÖRE 
VÄRLDSKRIGET 

Industrialismens genombrott sammanföll i Sverige med en väldig 
expansion och organisering av naturvetenskaperna.1 Mellan åren 
1870 och 1914 nästan tredubblades antalet professurer i naturveten
skapliga ämnen vid de svenska universiteten. Samtidigt blev forsk
ningsarbetet ett allt viktigare inslag i universitetens verksamhet och 
den akademiska forskarkarriären böljade ta form. 

Utanför universiteten gjorde vetenskapen insteg vid högre tek
niska utbildningsanstalter som KTH i Stockholm, Chalmers i Göte
borg, lantbruksinstituten i Ultuna och Alnarp samt Skogsinstitutet 
på Djurgården. Den sistnämnda institutionen hade också nära 
anknytning till Statens skogsförsöksanstalt, som hade inrättats under 
namnet Forstliga försöksanstalten år 1902. 

Vetenskapsakademin och Lantbruksakademin var två anrika insti
tutioner med nästan ämbetsverksstatus, vilka under årtiondena kring 
sekelskiftet tilldelades en rad nya uppgifter. Under den förstnämnda 
sorterade t ex Statens meteorologiska anstalt (1872), Kristinebergs 
havsforskningsstation (1877) och Nobelinstitutet för fysikalisk kemi 
(1905). I anslutning till Lantbruksakademin utvecklades en omfatt
ande forsknings- och försöksverksamhet, som år 1907 samlades till 
Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet. 

Ett ämbetsverk med direkt vetenskaplig inriktning var Sveriges 
geologiska undersökning (SGU), som tillkom år 1858 for att inven
tera och undersöka den svenska jorden och berggrunden. Likartade 
uppgifter, men med inriktning på de svenska insjöarna och vatten
dragen, hade Hydrografiska byrån (1908). 

Ett huvudinslag i den dåtida vetenskapen var, som Gunnar Eriks
son har visat, utforskandet av den yttre naturen. 

Sveriges berggrund och jordlager, vegetation och djurliv studerades med en 
intensitet som aldrig förr, och haven utanför våra kuster liksom våra sjöar och 
floder blev föremål för ett helt nytt intresse, ja själva luften till flera mils höjd 
ovanför vår mark rannsakades på sina hemligheter med entusiasm och framgång. 
Man kan med full rätt tala om den stora inventeringens tid, en tid av kartläggning 
och upptäcktsfärder, där forskningarna inom vårt lands gränser i själva verket var 
än mer betydelsefulla än de spektakulära äventyren vid jordens poler, vilka 
naturligtvis ändå på många sätt var samma andas barn. 

Denna vetenskapliga kartläggning av Sveriges natur var givetvis på sikt 
av stor betydelse för den industriella omvandlingen: »genom den 
uppdagades och överblickades viktiga råvarutillgångar och klargjordes 
förutsättningarna för utbyggda kommunikationer och vidgad byggen-
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skap och odling, liksom gränser drogs där klimat och naturhinder 
visade sig göra ökad produktion omöjlig».^ Men det var inte självklart 
att denna inventering i första hand utfördes av hänsyn till den fram
växande storindustrins behov. 

Den tillämpade forskningen i Sverige synes i stället tidigast och 
mest framgångsrikt ha tagit form i samband med traditionella när
ingar som jord- och skogsbruk. Långt innan den industriella teknisk
vetenskapliga forskningen hade institutionaliserats, var institutioner 
som Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet och 
Statens skogsförsöksanstalt i full verksamhet. Kanske kan man också 
säga, att den stora inventeringen av Sveriges resurser anslöt till en 
äldre tradition av naturforskning från Urban Hiärnes och Carl Linnés 
tid, som var präglad av statens strävan att stimulera traditionella 
näringar (däri inbegripen bergshanteringen). 

Mot bakgrund av naturvetenskapernas allmänna expansion i det 
industriella genombrottets Sverige tycks den vetenskapliga verksam
het, som var inriktad på industriell tillämpning, ha varit dåligt utveck
lad pch föga gynnad av statsmakten och industrin. Teknologin och 
dess studieobjekt och produkt tekniken, skriver Gunnar Eriksson, 
spelade »en mer passiv och undanskjuten roll bland svenska veten
skapsmän».3 

Helt eftersatt var emellertid inte teknologin. I fortsättningen av 
detta kapitel skall vi först se ett exempel på ett tidigt svenskt indu
striforskningslaboratorium. Därefter skall vi granska tre tidiga och 
viktiga institutioner, Järnkontoret, Materialprovningsanstalten och 
KTH, som alla närmade sig teknisk-vetenskaplig forskningsverksam
het. 

Laboratoriet vid Månsbo kloratfabrik 

Gustaf de Laval och Alfred Nobel sysselsatte tidvis stora skaror av 
vetenskapligt utbildad personal vid sina experimentverkstäder och 
laboratorier. Det är emellertid tveksamt om denna verksamhet kan 
karakteriseras som egentlig industriforskning. Det var snarare till
fälliga uppfinnarfabriker, vars inriktning i första hand bestämdes av 
de två förgrundsgestalternas originella personlighet och rastlösa, 
tämligen osystematiska sökande efter nya idéer.4 Som ett av de 
första, kanske tom det första, verkliga industrilaboratorierna i 
Sverige framstår i stället laboratoriet vid Månsbo kloratfabrik, som 
uppfördes under 1890-talet, 

Månsbofabriken, som ägdes av Stockholms superfosfat AB, var 
på många sätt en märklig anläggning. Den var t ex Sveriges första 
elektrokemiska fabrik och inrymde landets första större hydroelekt-
riska kraftstation, samtidigt som den var världens andra klorat-
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fabrik. Mycket talar dessutom för att den tillverkningsmetod, som 
fabriken utnyttjade, hade tillkommit genom en tillämpning av 
moderna naturvetenskapliga teorier, framförallt Svante Arrhenius' 
elektrolytiska dissociationsteori.6 Månsbofabriken var med andra 
ord ett den nya tidens tecken, som förebådade en framtid då veten
skap och vetenskapsbaserad teknik skulle ligga till grund för indu
strin. 

Den självlärde kemisten Julius Gelhaar, som anställdes vid Månsbo 
som laboratoriebiträde år 1898, har gett en levande skildring av för
hållandena vid det första laboratoriet. 

Det laboratorium som inrättades på Månsbo skulle säkerligen verka synnerligen 
primitivt för en nutida kemist. Det bestod av ett stort rum med ett arbetsbord 
och ett dragkapell, ett skåp med de viktigaste reagenserna och på väggarna i 
övrigt hyllor med bägare, kolvar, mensurer m m. Över en blyklädd diskbänk 
hängde en tunna, som laboratoriepojkarna måste fylla med vatten från Dalälven 
varje dag och under nämnda bänk stod en stenkruka, vars innehåll allt som oftast 
återbördades till älven. Som värmekälla användes spritlampor och ett fotogen
kök. Innanför detta rum fanns ett långt och smalt rum för laboratoriechefen 
fil.dr. Robert In de Betou. Om han satt på sin stol, var det omöjligt att komma 
förbi honom. Där stod en Bunges våg samt en bokhylla med några böcker i 
elektrokemi samt tidskrifterna Norden, Chemiker Zeitung och Zeitschrift für 
Elektrochemie med början år 1894, samma år som Månsbo blev färdigt. Det 
fanns ännu ett rum, och det användes för elektrolyser i 5-litersskala, men det 
användes mycket sällan.  ̂  

År 1901 byggdes ett nytt laboratorium, enligt Gelhaar med den för 
tiden ovanliga uppgiften att i huvudsak syssla med forskning. Det 
leddes av kemiingenjören Birger Carlson, som var son till Fosfat
bolagets grundare Oscar Carlson. När Birgers broder Fredrik köm 
till Månsbo, påbyggdes laboratoriet med ytterligare en våning och 
man påbörjade försök att binda luftens kväve för att finna nya meto
der att producera konstgödsel. Dessutom byggdes ett mindre spräng-

Q 

ämneslaboratorium. 
I en uppsats år 1910 sammanfattade Birger Carlson en del av 

undersökningsresultaten från Månsbo. Det ligger i sakens natur, 
skrev han, att ämnet på fabrikslaboratoriet »ej kunnat behandlas 
så allsidigt, som tillbörligt varit och på ett enbart vetenskapligt 
laboratorium kunnat ske». Men i fabrikernas laboratoriejournaler 
döljs mycket, som kan vara av intresse för den kemiska fackvärlden, 
och i de flesta fall är det snarare en fördel än en nackdel för fabriker
na att publicera sina resultat. 

Vid skriftlig behandling av å laboratoriet utfört arbete, särskilt om det är avsett 
för publicering, tvingas man tydligen att mera fördjupa sig i ämnet och närmare 
studera föregående experimentatorers resultat; många nya tankar och uppslag, 
som kunna bliva till nytta i praktiken, tränga sig in på författaren, varjämte ett 
sådant arbete i högsta grad inverkar utvecklande på forskaren, vars grepp på 
vetenskapen blir ett helt annat. Man måste göra en sak synnerligen klar och 
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tydlig för sig själv för att kunna våga framlägga den för vetenskaplig kritik. 
Tydligt är då, att i sista hand har icke blott vetenskapen och industrin i sin hel
het, utan i ännu högre grad det verk, där forskaren i fråga är anställd, den allra 
största nytta av en sådan behandling av å laboratoriet gjorda rön.^ 

Exemplet visar att i början av 1900-talet var en ny attityd gentemot 
forskningen på väg att vinna insteg i den svenska industrivärlden. Men 
vi fär inte dra alltför långtgående slutsatser och två reservationer är 
nödvändiga. 

För det första bör betonas att laboratorieförhållandena ännu vid 
sekelskiftet var synnerligen enkla även vid ett så modernt företag 
som Stockholms superfosfat AB. 

För det andra skall understrykas att förhållandena vid Månsbo 
knappast var karaktäristiska för svensk industri före världskriget. 
Vid sidan av Superfosfatbolaget tycks egentliga forsknings- och ut
vecklingsavdelningar ha förekommit endast vid en handfull större 
industriföretag.1 0 

Men det fanns ytterligare några inrättningar, som är av direkt 
intresse i vårt sammanhang, nämligen Järnkontoret, Materialprov
ningsanstalten och Tekniska högskolan. 

Järnkontoret 

Till de traditionella svenska näringarna hörde bergshanteringen. Den 
var sedan gammalt föremål för statsmakternas intresse och redan år 
1637 inrättades Bergskollegium, ett statligt ämbetsverk med uppgift 
att övervaka och reglera bergsbruket. Där fanns ett enkelt labora
torium, som under Urban Hiärne på 1680-talet utvecklades till 
Sveriges kanske första naturvetenskapliga institution. Det var också 
som ämbetsmän, knutna till Bergskollegiets laboratorium och prober-
kammare, som många av frihetstidens svenska kemister verkade.11 

Under första hälften av 1700-talet drabbades den svenska järn
hanteringen av en ekonomisk kris. För att råda bot på svårigheterna 
bildades år 1747 Järnkontoret, en för de delägande bruken gemen
sam organisation, som hade till uppgift att ekonomiskt och tekniskt 
stödja järnhanteringen. Det fick en viss officiell prägel eftersom regle
mentet fastställdes av Kungl. Maj:t, men i övrigt var kontoret en 
privat sammanslutning under överinseende av den s k Brukssocieteten 
med representanter för de delaktiga bruken.1 ^ 

Verksamheten finansierades ursprungligen av avgifter från bruken, 
men med tiden blev kontorets kapitalförvaltning den viktigaste in
komstkällan. Tidvis har J ärnkontoret bedrivit en form av bankrörel
se. Efterhand som järnhanteringen åter blev lönsam kom andra upp
gifter i förgrunden. De sammanfattas av det nya reglemente, som 
trädde i kraft år 1868. Kontoret hade »till ändamål att, medelst för
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sträckningar till Societetens ledamöter samt genom anslag eller 
annorledes i vetenskapligt eller tekniskt hänseende, på sätt av Bruks-
Societeten beslutas, understödja och befrämja den inländska järn
hanteringen».1 3 

Järnkontoret blev framförallt en samlingspunkt för brukens tek
niska utvecklingsarbete. Redan år 1751 anställdes Sven Rinman, en 
av svensk bergsvetenskaps största föregångsmän, som övermas m äst are 
och med tiden tillkom flera andra liknande befattningar till vilka 
framstående experter rekryterades för att bistå de enskilda bruken 
med råd och dåd. I början av 1900-talet var således ett par smides-
verkmästare, en överingenjör samt 4-6 ingenjörer anställda för att 
biträda i metallurgiska, bergsmekaniska, gruv-, torv- eller kolnings-
tekniska frågor.1 4 

En annan viktig del av kontorets verksamhet var dess tidskrift, 
Jernkontorets Annaler, som började utges redan år 1817. Där har 
under årens lopp en mängd viktiga tekniska och vetenskapliga upp
satser publicerats. I likartat syfte, dvs att sprida teknisk kunskap, 
organiserades sedan år 1856 s k tekniska diskussionsmöten. Ur
sprungligen anordnades de vart tredje år, men fr o m år 1902 var de 
årligen återkommande. 

Ytterligare en viktig uppgift var stödet till och inflytandet över 
bergsskolorna i Falun och Filipstad, bergsskolan vid KTH samt 
olika kolareskolor. Vid upprepade tillfällen gav t ex kontoret bidrag 
till bergsvetenskapliga laboratorier och professurer vid Tekniska hög
skolan. Dessutom utdelades årligen stipendier och reseunderstöd till 
ingenjörer och arbetare, vilka ville utbilda sig i utlandet. Slutligen 
skall nämnas att det var Järnkontoret som år 1875 inrättade Sveriges 
första materialprovningsanstalt. 

Järnkontoret bedrev aldrig någon egen egentlig forskningsverk
samhet. Dess ingenjörer verkade i första hand som konsulterande 
ingenjörer. Varje år utdelade dock kontoret bidrag till »rön och för
sök». Det var medel för undersökningar som utfördes vid enskilda 
bruk eller högskolor och universitet. Inriktningen av det arbete, som 
man på detta sätt stödde, kunde variera från enklare tekniska och 
ekonomiska utredningar till naturvetenskapliga undersökningar av 
ren grundforskningskaraktär. 

Järnkontorets betydelse för den svenska järnhanteringen kan 
knappast överdrivas. Det var ett forum där vetenskapens och tekni
kens fackmän kunde möta brukens ledare. När hemlighetsmakeri och 
okritisk nybyggarentusiasm frodades i andra delar av industrin, fanns 
för den stundom hårt prövade järnhanteringen en institution där 
sekelgammal erfarenhet och modern sakkunskap förenades. Den 
svenska järnhanteringen var ännu i början av 1900-talet också lika 
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mycket en skogs- som en bergsindustri, varför Järnkontorets omsorg 
om den tekniska utvecklingen, som vi senare skall se, även var av be
tydelse för trävaru- och massaindustrin. 

Med den auktoritet som kontoret hade var det självklart att 
det kom att anlitas som remissorgan i de flesta frågor, som berörde 
järnhanteringen. Den tekniska sakkunskapen gav auktoritet inför 
statsmakten och industrin i övrigt. Det är karaktäristiskt, att när 
andra delar av industrin började organisera sig, tillkom flera andra 
institutioner med Järnkontoret som förebild. Till dessa hörde bl a 
Svenska Vattenkraftföreningen, Pappersmassekontoret och Kemiska 
Industrikontoret.1 5 

Men till bilden av Järnkontoret i början av 1900-talet hör också 
en annan sida. Dess centrala och ledande ställning var på väg att gå 
förlorad. Med världskriget, skrev docent Alf Grabe år 1925, kom en 
omkastning. 

Järnhanteringens explosionsartade utvidgning, bristen på material av olika slag, 
bränslebristen m.m ställde anspråk på tekniska undersökningar och utredningar 
så stora, att dessa icke kunde fyllas av förefintliga laboratorier...detta medförde 
inrättandet av storartat anlagda laboratorier vid järnverken samt inrättandet av 
Metallografiska institutet, varjämte även Ingenjörsvetenskapsakademin tillkom 
med forskningsuppgifter även inom järnindustrin. Vid samma tid tillkom även 
tekniska högskolans nya laboratorier, varjämte genom forskningsstipendier och 
forskningsfonder möjligheter skapades för vetenskapligt arbete. 

Järnkontoret hamnade på efterkälken och dess centrala ställning 
gick förlorad. Forskningsverksamheten, skriver Grabe, decentrali
serades.16 Men samtidigt, kanske man skall tillägga, skedde en 
centralisering på nya grunder genom tillkomsten av institutioner som 
just IVA och Metallografiska institutet. I senare kapitel skall vi också 
se att Järnkontoret spelade en aktiv roll vid tillkomsten av dessa in-
stitutioner, framförallt det sistnämnda. 

Materialprovningsanstalten 

Undersökningar av materialiers egenskaper blev efter industrialismens 
genombrott en allt viktigare verksamhet. Massproduktion och serie
tillverkning, träets ersättande av järn, stål och andra materialier, den 
kemiska industrins många nya produkter, den elektrotekniska indu
strins speciella materialkrav m m krävde ingående kunskaper om och 
utförliga provningar av egenskaperna hos de materialier som utnyttja
des. Det var inte bara industrins behov utan även ett allmänt sam
hällsintresse, som låg bakom kraven på effektiv materialprovning. Er
farenheterna av bristande materialkännedom var ofta dyrköpta i 
form av materiella och mänskliga förluster. Den tidiga industrialism
ens klassiska katastrofer var händelser som ångpanne-explosioner och 
tågurspårningar. Därtill kom att affärslivet, för att lösa eller undvika 
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tvister mellan leverantörer och kunder, behövde opartiska och aukto
ritativa institutioner, vilka kunde fastställa kvalitetsnormer, avge 
utlåtanden över varuprov etc.1 7 

Från 1870-talet inrättades i en rad länder, ofta i anslutning till de 
tekniska högskolorna, officiella materialprovningsanstalter. Ett 
uttryck för materialprovningens stigande betydelse var de internatio
nella materialprovningskongresser som med jämna mellanrum genom
fördes efter år 1885 samt bildandet av Internationella materialprov
ningsförbundet år 1895. 

Materialprovning har gamla anor i bruks- och bergshanteringens 
Sverige. Men behovet av officiell materialprovning aktualiserades på 
allvar först år 1862 då ett tåg, som Karl XV färdades i, spårade ur 
efter ett hjulbandsbrott. Den kungliga olyckan blev anledning till en 
statlig kommitté med uppgift att utreda svensktjärns lämplighet som 
järnvägsmaterial. Det var också ett visst samarbete med SJ, som låg 
bakom Sveriges första egentliga materialprovningsanstalt, Järnkon
torets provningsanstalt vid Liljeholmen från år 1875. Den andra 
provningsanstalten inrättades drygt tio år senare, med stöd av stads
fullmäktige i Göteborg, vid Chalmers.1 8 

Det visade sig snart att Järnkontorets provningsanstalt inte för
mådde motsvara det stigande behovet av undersökningar. År 1896 
uppfördes en officiell provningsanstalt vid KTH och utrustningen 
överfördes från Liljeholmen till högskolan. Järnkontorets villkor var 
bl a att föreståndaren för den nya anstalten skulle vara en inom järn
hanteringen teoretiskt och praktiskt erfaren person.19 

Materialprovningsanstalten förvaltades av KTH:s styrelse och 
övervakades av en inspektör, vilken normalt var bergsskolans före
ståndare eller Järnkontorets överingenjör. I övrigt var den formellt 
oberoende av högskolan, men hade rätt att utnyttja dess utrustning 
mot skyldighet att meddela viss praktisk undervisning. Enligt det 
reglemente som fastställdes år 1897, var dess ändamål: 

att för det allmännas och för enskildes räkning utföra noggranna prov å håll
fasthet och andra i tekniskt hänseende viktiga egenskaper hos metaller, sten, 
cement m.fl. materialier samt att däröver utfärda intyg. Dessutom bör anstal
ten genom serier av undersökningar beträffande materialiers egenskaper samt 
utgivande av tryckta arbeten häröver utöva en vetenskapligt-teknisk verksam
het.20 

Ursprungligen omfattade provningsanstalten två avdelningar, ett 
mekaniskt laboratorium och ett laboratorium för provning av bygg
nadsmaterial. Men man fick även in elektrotekniskt material, textil
varor och prov för kemisk analys och det blev nödvändigt att inrätta 
nya avdelningar. Efter bara några år hade tillkommit ett bergs-
kemiskt, ett elektriskt och ett träkolningslaboratorium. Ar 1911 var 
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verksamheten fördelad på fem avdelningar: 

Mekaniska avdelningen för mekaniska och fysiska provningar av järn, stål och 
andra metaller och därav gjorda konstruktionsdelar, för metallmikroskopi, 
för mekaniska provningar av trä, remmar, smörjoljor m m. 
Till denna avdelning hör även mekaniska verkstaden. 

Byggnadstekniska avdelningen för provning av naturlig och konstgjord byggnads
sten, tegel, cement, betong m m. 

Bergskemiska avdelningen för analyser och kemiska undersökningar av järn och 
andra metaller, resp legeringar, malmer, bergarter och oorganiska råvaror och 
produkter. 

Kemiskt-tekniska avdelningen för analyser och undersökningar av textilvaror, 
papper och papperstekniska produkter, stenkol och andra bränslen, oljor, 
kautschuk, kolningstekniska m fl organiskt-kemiskt-tekniska produkter. 

Elektriska avdelningen för undersökning av elektriska och magnetiska egenskaper 
hos järn och andra metaller, provning av isolations- och ledningsmaterial, mätare, 
instrument och ljuskällor.^ 

Ett annat mått på expansionen är antalet anställda. Vid starten ut
gjordes de av föreståndaren, bergsingenjör Axel Wahlberg, anstaltens 
ingenjör, civilingenjör C. Häger, samt en eller två arbetare anställda 
för »diverse grovarbeten». 1898 hade två assistenter och ett skriv
biträde tillkommit. 1906 fanns vid anstalten föreståndaren och ingen
jören, en laboratorieföreståndare, sju assistenter, två arbetare, två 
laboratoriegossar samt ett skrivbiträde, dvs sammanlagt 15 personer. 
Ytterligare tio år senare hade siffran mer än fördubblats till 36 
personer. Av dessa torde närmare två tredjedelar ha ägt någon form 

.  . . .  9  9  
av teknisk eller vetenskaplig utbildning. 

Trots den snabba utvecklingen hade anstalten svårt att motsvara 
alla behov. Vid flera tillfällen föreslogs att den skulle ombildas till ett* 
självständigt verk och år 1916 beslutade riksdagen att en Statens 
provningsanstalt skulle uppföras. När verksamheten började där år 
1920, hade svensk materialprovning utrustats med en avancerad 
institution med kvalificerad personal och goda laboratorier. 

Materialprovningsanstalten hade, som framgår av reglementet från 
1897, uppgifter av teknisk-vetenskaplig natur. Sannolikt tog de 
löpande rutinärendena mycket tid i anspråk. Det var också nödvän
digt för anstalten »att bära sig som affär» för att täcka löner och 
andra kostnader och vid upprepade tillfällen klagade personalen över 
att resurserna inte räckte till teknisk-vetenskapliga undersökningar." 3 

Men trots de dåliga yttre förutsättningarna tycks verksamheten ha 
gett utrymme för viss forskningsverksamhet. I senare kapitel skall vi 
bl a se, att det var vid provningsanstalten som den metallografiska 
vetenskapen hade några av sina tidigaste företrädare i Sverige. Där 
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bedrev också i början av 1900-talet Axel F. Enström och anstaltens 
dåvarande föreståndare, Gunnar Dillner, vissa teknisk-vetenskapliga 
undersökningar, som bl a gav erfarenheter av betydelse för IVA:s 
tillkomst (se s 112). 

Den ledande personalen hade ambitionen att utveckla anstalten 
till en institution för teknisk-vetenskaplig forskning. Som exempel 
kan nämnas, att enligt ett förslag till omorganisation, som utarbeta
des av Axel Wahlberg år 1903, skulle undersökningar utföras dels på 
uppdrag av statliga verk eller enskilda, dels »i det allmännas eller 
vetenskapens intresse». De sistnämnda undersökningarna skulle avse 
»att utarbeta eller förbättra metoder för materialprovning; att fast
ställa sambandet mellan materialiers mekaniska och tekniska egen
skaper, särskildt med hänsyn till olika bearbetningsmetoders inflytan
de på densamma; samt att nyttiggöra resultat av inhemsk eller ut
ländsk forskning, som berör industrin».24 

Om detta program hade realiserats, skulle förmodligen de närmaste 
internationella motsvarigheterna ha blivit institutioner som Physika
lisch-Technische Reichsanstalt i Tyskland eller The National Physical 
Laboratory i Storbritannien. Den svenska provningsanstalten nådde 
aldrig sådana dimensioner, men den hade ändå ett väsentligt inflyt
ande över det teknisk-vetenskapliga livet i vårt land. 

Materialprovningsanstaltens största betydelse förutom det prak
tiska värdet av de undersökningar som utfördes, var förmodligen att 
den verkade som en skola för de anställda. I en tid när industriellt 
inriktade laboratorier var sällsynta, fick de konkret erfarenhet av 
systematiskt laboratoriearbete och lärde sig att uppskatta forskning 
och vetenskapliga arbetsmetoder. Tack vare den nära anknytningen 
till Tekniska högskolan, rekryterades som assistenter en rad unga 
ingenjörer vilka, i väntan på vidare karriär, erhöll en skolning i veten
skapligt arbetssätt. I det betänkande, som låg till grund för omorga
niseringen till Statens provningsanstalt, anspelas på detta förhållande 
i samband med en argumentering för bättre löneförhållanden vid 
anstalten. Dess ingenjörer är, heter det, mycket eftersökta av indu
strin, där de erhåller goda avlöningar. 

Resultatet har även blivit, att ingenjörer och assistenter, sedan de vid anstalten 
förvärvat önskad utbildning, efter kort tid lämna densamma för att antaga säkra
re och bättre avlönade anställningar i annan tjänst. Härigenom blir kontinuiteten 
i anstaltens arbete och arbetsmetoder omöjlig att uppehålla, och utvecklingen av 
anstaltens verksamhet i tekniskt-vetenskapligt avseende förhindras. ̂  

Uttalandet visar på några av de svårigheter, som var förenade med en 
utveckling av Materialprovningsanstalten till en teknisk-vetenskaplig 
institution, men bekräftar också att den fungerade som en utbild
ningsanstalt. I senare sammanhang kommer vi att möta många fram
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gångsrika ingenjörer med intresse för teknisk-vetenskaplig forskning, 
vilka böljade sin karriär vid provningsanstalten. Inte minst de fyra 
ingenjörer som hade författat det betänkande, som nyss citerades, är 
talande exempel på detta, eftersom de alla hade lång erfarenhet av 
arbete inom anstalten. De var Gunnar Dillner, chef för Grängesbergs
bolaget och en av IVArs ivrigaste tillskyndare, Axel F. Enström, 
IVA:s »skapare», Axel Wahlberg, överingenjör vid Järnkontoret och 
mycket aktiv vid Metallografiska institutets tillkomst samt J.O. Roos 
af Hjelmsäter som blev professor och chef för Statens Provnings
anstalt.26 

Tekniska högskolan 

Den tekniska högskolan genomgick en snabb utveckling under 1800-
talet och det finns flera exempel, som tyder på en viss forsknings
verksamhet hos enskilda lärare.27 Men ända fram till slutet av 1920-
talet fanns ingen officiellt fastslagen målsättning, enligt vilken hög
skolan skulle ha haft till uppgift att bedriva teknisk forskning. Den 
var först och främst en ren utbildningsanstalt för blivande ingenjörer. 
Av stor betydelse i vårt sammanhang är dock den kvalitativa upprust
ning, som högskolan genomgick sedan riksdagen år 1911 hade be
slutat om en omorganisation av den högre tekniska utbildningen.28 

Avsikten var i korthet, att genom förändringar av läroplaner, för
stärkning av lärarkrafterna samt nybyggnation och inrättande av 
tidsenliga laboratorier höja undervisningens kvalitet och möjliggöra 
ett ökat intag av studerande. Det senare motivet sköts med tiden i 
bakgrunden och 1911 års beslut, som var ett godkännande av ett 
nedbantat nybyggnadsförslag, blev möjligt först sedan ett oförändrat 
studerandeantal hade accepterats. Därför framstår inrättandet av 
moderna laboratorier och fördubblingen av antalet professurer som 
främsta resultatet av omorganisationen (de flesta av de nya tjänsterna 
var dock gamla lektorat som omvandlades till professurer). 

De stora ekonomiska resurserna satsades på en nybyggnad av labo
ratorier. Dessa hade inte bara till syfte att höja undervisningens 
kvalitet. 1906 års kommitté för den högre tekniska undervisningen, 
vars betänkande låg till grund för de senare besluten, skriver i flera 
sammanhang om laboratorier med vetenskapliga uppgifter. Dessa 
skall vara av största betydelse för industrin genom de sakkunniga 
provningar, mätningar och teknisk-vetenskapliga undersökningar, 
som kan utföras där. Arbetena på de tekniska laboratorierna har, 
hävdade kommittén, »väsentligt bidragit till att höja industrin och att 
giva densamma det säkra vetenskapliga underlag, som numera i allt 
högre grad kräves även för utvecklingen inom de industriella om
rådena». Först därefter konstateras, att »å andra sidan är dessa insti
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tutioners betydelse även för den tekniska undervisningen påtaglig».29 

Denna argumentering för nya laboratorier kommer också igen i 
kommitténs konkreta förslag. Det framgår tydligast i motiveringen 
för det maskinlaboratorium, som sedan blev det största enskilda 
byggnadsprojektet (kostnadsberäknat till drygt en miljon kronor, 
vilket motsvarade en fjärdedel av anslagen för nybyggnationer). 
Maskinlaboratorier, skriver kommittén, är av betydelse inte bara för 
undervisningen, utan kan också bli av »eminent praktisk-vetenskaplig 
nytta för den svenska industrin». Sveriges rikedom på vattenfall kan 
inte komma till fördelaktig användning »med mindre än att möjlighet 
beredes till utförande av vetenskapligt ordnade experimentella under
sökningar över en hel del detaljer, som utöva avsevärt inflytande på 
tillgodogörandet av fallande vattens energi». Redan några få under
sökningar vid ett tidsenligt laboratorium kan ge så stora vinster att 
kostnaderna för laboratoriet täcks. Även experiment med värme
motorer skulle vara lönande då importen av bränsle kunde nedbringas 
och kommittén hänvisade till undersökningar av den mekaniska 
energiomsättningen i olika typer av maskiner, materialiers hållfasthet, 
smörjmedels beskaffenhet m m.30 

När de nya laboratorierna kunde tas i bruk hösten 1917, konsta
terades i verksamhetsberättelsen, att man nu fått möjlighet att locka 
till sig framstående tekniska forskare. 

Tävlan med industrin om de framstående vetenskapsidkande ingenjörerna skulle 
helt säkert snart bliva alltför svår för högskolan, om hon icke kunde gentemot 
industrins allt mera växande löner erbjuda något, som på forskarenaturer utövar 
en större dragningskraft än guldet, nämligen förstklassiga laboratorier och lägen
het till vetenskaplig arbetstrevnad...och därmed skall — det är vår förvissning — 
vår högskola allt mer och mer bliva det hem för teknisk-vetenskaplig forskning, 
som hon bör vara, ett hem till vilket de tekniska vetenskapernas män, såväl inom 
som utom högskolan, känna sig dragna. 

Men de nya laboratorierna innebar inte självklart att forskning igång
sattes. I flera fall visade de sig inte vara disponerade för forsknings
ändamål och länge saknades medel för avlöning av medhjälpare och 
andra utgifter.32 Än viktigare var förmodligen att det inte fanns en 
egentlig forskarkarriär för de tekniska vetenskapernas män. Det dröj
de ända till år 1927 innan teknologie doktorsgrad infördes och först 
år 1932 fastslogs det uttryckligen i stadgarna att det ålåg högskolan 
att bedriva teknisk forskning.33 

Med hänsyn till att Tyskland allmänt uppfattades som ett före
gångsland, är det anmärkningsvärt att inte högre ingenjörsexamina 
och frånvaron av forskarkarriär diskuterades med större livlighet i 
Sverige i början av 1900-talet. Det är svårt att spåra något större 
engagemang inom bredare industri- och ingenjörskretsar — i varje fall 
före världskriget. Men helt inaktuell var den inte och några spridda 
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förslag kan noteras. Det vanligaste argumentet var att man hänvisade 
till universiteten, som hade den dubbla uppgiften att dels ge yrkesut
bildning på vetenskaplig grund och dels genom forskning utveckla 
vetenskaperna. Den medicinska fakulteten utbildade sålunda både 
praktiskt verksamma läkare och medicinska forskare, den juridiska 
fakulteten dels domare, ämbetsmän och advokater, dels juris licen
tiater och doktorer och den teologiska fakulteten dels präster, dels 
teologer och bibelforskare. Därför borde också den tekniska hög
skolan utbilda både ingenjörer och tekniska vetenskapsmän samt ha 
rätt att utdela doktorsgraden till dem som meriterat sig genom tek
nisk forskning.34 

Det skulle föra för långt att redovisa samtliga röster, som höjdes 
till förmån för högre ingenjörsexamina. Därför skall vi inskränka 
oss till att som exempel lyfta fram ett principiellt intressant inlägg, 
som gjordes av ingenjör Constans Billberg år 1911.3^ 

Billberg framhävde likheten mellan universiteten och tekniska 
högskolan. De grenar av tekniken som högskolan skall tjäna, menade 
han, grundar sig alla ytterst på matematiken och naturvetenskaperna 
sådana de odlas vid universiteten. Men, »tekniken grundar sig icke 
omedelbart på dessa teoretiska eller abstrakta vetenskaper, utan har 
småningom givit upphov till en grupp mera konkreta sådana, vilka 
skilja sig från de förra genom att taga hänsyn till flera faktorer och 
däribland även de ekonomiska vid studiet av företeelsernas förlopp 
än de abstrakta vetenskaperna göra». Därigenom har »de tekniska 
vetenskaperna eller teknologin uppkommit». 

Likheten mellan universiteten och Tekniska högskolan är därför, 
enligt Billberg, mycket stor. I det senare fallet ägnar man sig åt de 
tekniska och i det förra fallet åt de abstrakta vetenskaperna. Men den 
vetenskapliga aktiviteten vid KTH har varit mycket låg. Resultatet 
har blivit att högskolan ej »satt några avsevärda spår av sin verksam
het i det sista halvseklets ofantliga utveckling av de tekniska veten
skaperna och tekniken; detta i motsats till vad fallet synes vara med 
de naturvetenskapliga avdelningarna vid universiteten». 

I KTH:s stadgar måste det därför, menade Billberg, uttryckligen 
anges, att professorns uppgift inte bara är undervisning, utan även 
»att arbeta på förkovran av den teknik och den tekniska vetenskap 
han representerar». Rekryteringen till professurerna skall ordnas 
genom inrättandet av docenturer och en doktoringenjörsgrad måste 
införas för att skapa en i tekniskt vetenskapligt avseende högre kvali
ficerad grupp ingenjörer. 

Exemplet Billberg och andra likartade inlägg visar att det redan 
före världskriget fanns klart uttalade föreställningar om de tekniska 
vetenskapernas självständighet och egenart samt vikten av att KTH 
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gavs samma möjligheter som universiteten att odla vetenskapen. Men 
dessa stämningar karaktäriserade inte den svenska industri- och tek
nikervärlden i stort. Det är påfallande att frågan om den teknisk
vetenskapliga forskningen vid KTH väckte liten uppmärksamhet före 
världskriget. Billbergs och andras förslag passerade utan att väcka 
vare sig positiva eller negativa reaktioner. 

En viktig orsak till det svaga intresset för forskningens villkor vid 
högskolan var att en annan fråga engagerade breda industri- och tek
nikerkretsar under åren före världskriget. Även den gällde ingenjörs
utbildningens vetenskaplighet. Men stridslinjen gick där mellan dem, 
som ansåg att redan den grundläggande utbildningen var alltför 
teoretiskt och naturvetenskapligt präglad och dem, som försvarade 
ingenjörsyrkets vetenskapliga grund. Denna fråga i dess hela vidd, 
med bl a Industriförbundets häftiga angrepp mot undervisningen vid 
KTH, tillhör den omedelbara bakgrunden till IVA och vi skall studera 
den närmare i kapitel 4. Tills vidare får vi nöja oss med att konsta
tera, att så länge det rådde motsättningar beträffande den grund
läggande ingenjörsutbildningen, kunde inte frågan om den högre 
ingenjörsutbildningen och forskningens villkor vid högskolan väcka 
något större engagemang. 

Sammanfattning 

Industrialismens genombrott sammanföll i Sverige med en väldig 
expansion av den naturvetenskapliga forskningen. Den karaktärisera
des bl a av en omfattande inventering och kartläggning av landets 
naturresurser och var därför på sikt av betydelse för den industriella 
expansionen. Men den vetenskapliga verksamhet, som var direkt 
inriktad på industriell tillämpning var före världskriget dåligt utveck
lad. 

Inom industrin var forskningslaboratorier mycket sällsynta. Vi har 
mött ett av de fåtaliga exemplen, laboratoriet vid Månsbo klorat-
fabrik. 

Järnkontoret, Materialprovningsanstalten och Tekniska högskolan 
var alla viktiga, men hade stora svårigheter att kämpa med. 

Järnkontoret bedrev ingen egentlig forskning, utan hade ett mer 
indirekt inflytande. Det stödde undersökningar av betydelse för 
bergs- och brukshanteringen, men var framförallt en samlingspunkt 
där vetenskapens och teknikens fackmän på olika sätt kom i kontakt 
med brukens ledare. 

Materialprovningsanstalten, som enligt stadgarna hade teknisk
vetenskapliga uppgifter, genomgick en mycket snabb expansion och 
var vid världskrigets utbrott en betydande institution. De löpande 
provningsuppgifterna tog emellertid de mesta av resurserna och det 
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fanns inte mycket över för teknisk-vetenskaplig forskning. Dess 
största betydelse var förmodligen att den skolade en stor grupp 
ingenjörer i ett vetenskpligt arbetssätt. 

KTH genomgick en upprustning under 1910-talet, som gav labora-
toriemässiga förutsättningar för teknisk-vetenskaplig forskning. Men 
högskolan var främst en utbildningsanstalt och under åren före 
världskriget var det främst den grundläggande utbildningen, som stod 
i blickpunkten. 

Vid en jämförelse med förutsättningarna för de akademiska veten
skaperna eller lantbruks- och skogsvetenskaperna framstår således 
villkoren för de industriellt inriktade tekniska vetenskaperna som 
blygsamma. Järnkontoret, Materialprovningsanstalten och Tekniska 
högskolan gav dock en viss institutionell grund. Det bör också, av
slutningsvis, uppmärksammas att de tre institutionerna stod varandra 
nära. Provningsanstalten var knuten till KTH, men hade också ett 
ursprung i Järnkontoret, som även i övrigt aktivt understödde anstal
tens utveckling och verksamheten vid KTH. Vi kan förmodligen i 
kontorets ingenjörer, provningsanstaltens personal och högskolans 
lärare urskilja en speciell grupp inom det tidiga 1900-talets industri-
och teknikervärld — en grupp som hade klara föreställningar om den 
teknisk-vetenskapliga forskningens värde, egenart och nödvändighet. 
Personer ur denna grupp kommer också att spela en framträdande 
roll i flera av de följande kapitlen. 
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3 ENERGI- OCH NATURRESURSFRÄGOR I BÖRJAN AV 
SEKLET 

Vi har sett att IVA faller in i ett internationellt mönster. Men varken 
de internationella förebilderna eller den allmänna mobilisering av 
samhällets resurser, som framtvingades av världskriget, är tillräckligt 
för att förklara dess tillkomst. I efterhand framstår akademin som 
resultatet av en mer komplicerad process, som började redan före 
kriget. I det här och det följande kapitlet skall vi undersöka några av 
de utvecklingslinjer, som pekar fram mot IVA. 

Akademins allmänna syfte var att stödja teknisk-vetenskaplig 
forskning för att främja den svenska industrin och tillvaratagandet av 
landets naturresurser. De naturresursfrågor, som var aktuella i början 
av seklet, utgör därför en viktig del av IVA:s bakgrund. Vid dess till
komst var framförallt energifrågor aktuella och de var också mycket 
framträdande i akademins fortsatta verksamhet. 

I det här kapitlet skall jag ge en översikt över de viktigaste energi
frågorna. Min avsikt är att i korthet redovisa hur kol, torv m m var 
aktuella vid tiden kring kriget. Men jag vill även visa att det industri
ella utnyttjandet av naturresurserna komplicerade relationerna 
mellan staten, industrin och de traditionella näringarna, varför vill
koren för exploateringen ibland blev sprängstoff i samhällsdebatten. 
Därvid kom den vetenskapliga och tekniska expertisen att spela en 
viktig roll och i slutet av kapitlet skall jag ge exempel som illustrerar 
detta. Slutligen vill jag med kapitlet visa på en grupp ingenjörer, som 
spelade en viktig roll vid behandlingen av energi- och naturresurs
frågor, men som också var aktiva vid formandet av IVA. 

Energifrågor i böljan av seklet 

Vid sekelskiftet var stenkolsimporten den mest betungande posten i 
handelsbalansen. Det krävdes inget världskrig för att visa på olägen
heterna av detta utlandsberoende. Redan måttliga prisstegringar 
eller en kolarbetarstrejk i England var tillräckligt för att rikta in
tresset mot de inhemska energikällorna.1 Stämningarna i början av 
seklet är synnerligen bekanta — skillnaden är att idag har stenkols
beroendet förbytts till ett oljeberoende. 

Men det finns ytterligare en skillnad, som är viktig för att förstå 
den oro den växande stenkolsimporten väckte i början av 1900-talet. 
Stenkol var då, mer än oljan idag, en symbol för industriellt framåt
skridande. De länder som ägde det kol Sverige importerade, var också 
de länder som hade nått längst i den iiidustriella omvandlingen. Det 
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prekära läget för den unga industrinationen Sverige, som saknade 
egna stenkolsförekomster av betydelse, sammanfattades av profes
sorn i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan, Gunnar Andersson. 
Det är, skrev han, tack vare de fossila bränslena som det blivit möjligt 
att omsätta de energimängder, som hopats underjordens historia. 

Det är också de stora stenkolsländerna, som i våra dagar gått i spetsen för såväl 
den andliga som den materiella kulturen. Sverige har nödgats använda betydande 
delar av sin produktion för att från i detta avseende lyckligare lottade länder 
kunna köpa sitt hastigt växande kolbehov. Så importerades i början av 1890-
talet 90 kg per invånare, 1910 däremot 812 kg och 1912 765 kg. Kan ej detta 
ändras?^ 

Kriget förstärkte medvetenheten om kolets strategiska betydelse, 
samtidigt som man började befara att de stenkolsproducerande 
länderna, efter freden, inte längre skulle klara av att förse den övriga 
världen med bränsle. År 1921 hävdade t ex professorn i läran om för
bränningsmotorer vid KTH, Edvard Hubendick, att den minskade 
kolproduktionen hade gjort läget bekymmersamt i kulturländerna, 
»och den frågan uppställer sig, huruvida vi skola kunna upprätthålla 
den materiella kultur, som vi blivit vana vid, eller om även på detta 
område en katastrof är oundviklig».3 

Mot denna bakgrund är det inte förvånande, att det blev en 
nationell angelägenhet att tillvarataga och utveckla inhemska energi
källor. Intresset riktades främst mot »det vita kolet» i vattenfallen, 
de »slumrande miljonerna» i mossarnas torv samt skogens ved. Men 
även alunskiffrar och svenska stenkolsfyndigheter hamnade i blick
punkten. 

Ved 

Ännu i början av 1900-talet var ved en av de främsta inhemska 
energikällorna, som enligt vissa uppskattningar svarade för hälften av 
det bränsle, som förbrukades i Sverige. Vi kan därför, enligt Huben
dick, »med fog påstå, att vårt lands materiella kultur uppbäres av 
importerade stenkol och inhemsk ved». Det var också tack vare veden 
som världskrigets bränslebrist kunde mildras.4 

Ett ökat veduttag gav emellertid bara en tillfällig lösning av energi
problemen. Enligt en allmän uppfattning hade man nått gränsen för 
vad skogarna kunde tåla i form av avverkning och konkurrensen om 
skogsråvaran var stor. Hushållen förbrukade stora mängder ved och 
viktiga delar av svensk industri gjorde anspråk på skogens rikedomar 
för annat än bränsle. Det gällde givetvis sågverken och massaindustrin 
men även järnhanteringen behövde fortfarande stora mängder trä
kol.5 

Ett stort intresse knöts till frågor, som gällde ett rationellare till
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godogörande av skogsråvaran. Inom järnhanteringen diskuterades 
kolningstekniken med stor lidelse och vid sågverk och massafabriker 
undersöktes möjligheterna att tillvarataga avfall som lutar, sågspån 
o dyl. I kapitel 8 skall vi behandla många av dessa frågor och den där
med sammanhängande träkemiska forskningen. Därför räcker det här 
med att nämna, att flera lovande uppslag framkom inom träföräd
lingsindustrin. Mest omtalade var cellulosaindustrins olika metoder 
att utnyttja bränslevärdet i avfallslutarna, t ex genom att jäsa sulfitlut 
till sprit. 

Sulfitspriten kan också tjäna som ett första exempel på hur frågor, 
som gällde industriellt utnyttjande av naturresurser, kunde vara kon
troversiella. Förhoppningen hos sprittillverkarna var bl a att spriten 
skulle finna avsättning som motorbränsle och ersätta importen av 
bensin och andra flytande bränslen. Under världskriget var en meka
nisk och kemisk industri på väg att växa fram kring sulfitspriten. Men 
det mesta av detta tillintetgjordes av de jordbruks- och nykterhets
intressen, som med politiska medel lyckades sätta käppar i hjulen för 
sulfitspritindustrin (jmf s 135 f). 

Stenkol 

Med tanke på den centrala roll som tillmättes stenkolet, är det inte 
förvånande att ett visst intresse riktades mot de svenska kolfyndig-
heterna. 

I Skåne hade kol brutits under många hundra år och där utgjorde 
det grundvalen för en betydande industri. Totalt sysselsattes år 1913 
drygt 2 000 personer och årsproduktionen var ca 350 000 ton kol, 
vilket motsvarade drygt 5% av den totala stenkolsförbrukningen i 
Sverige. Enligt optimistiska uppskattningar var tillgångarna likvär
diga med ca 200 miljoner ton engelska stenkol, varför en icke förakt
lig reserv skulle finnas inom Sveriges gränser. De inhemska stenkolen 
var emellertid av sämre kvalitet än de importerade och gruvdriften 
var normalt lönsam endast tack vare den eldfasta lera, som förekom 
tillsammans med stenkolen. En stor del av kolet förbrukades redan 
på platsen vid tillverkning av tegel, rör, förvaringskärl och andra 1er-
varor. 

Det fanns förhoppningar att berggrunden dolde ytterligare fyndig
heter och vid flera tillfällen hade begärts s k djup borrningar i Skåne. 
Men först i bränslebristens år 1916 fick frågan en positiv lösning då 
riksdagen anslog medel för borrningar under SGU:s ledning. Projektet 
var livligt uppbackat av landets geologiska expertis, som hoppades få 
möjlighet att driva fem borrhål, däribland det djupaste som världen 
ditintills hade skådat. Men också de skånska gruvintressena, represen
terade av överingenjören vid AB Höganäs-Billesholm, Ivar Svedberg, 
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7 
var angelägna om att borrningarna skulle komma till stånd. 

Det fanns även stora svenskkontrollerade stenkolsfyndigheter på 
annat håll, nämligen på Spetsbergen. Bakgrunden till deras upptäckt 
är inte helt ointressant i vårt sammanhang. De kan ses som ett utslag 
för en tillämpning av några av de mer spektakulära inslagen i 1800-
talets naturvetenskapliga grundforskning, men också som ett uttryck 
för Järnkontorets mångfacetterade verksamhet. 

Spetsbergen och polarvärlden var sedan 1800-talet något av helig 
mark för svenska naturforskare. Tack vare Adolf Nordenskiöld och 
andra hade man tidigt kunskap om dessa avlägsna trakters rika natur
tillgångar. Redan år 1900 hade Gunnar Andersson (då botanik
docent) och geologen J.G. Andersson sökt intressera svenskt kapital 
för stenkolsförekomsterna på Spetsbergen. Det misslyckades emeller
tid eftersom, enligt Gunnar Andersson, »de skånska kolexperterna 
räknade omkull oss».8 År 1909 kunde dock ett fascinerande kapitel i 
svensk industrihistoria inledas när en av Järnkontorets ingenjörer 
föreslog att kontoret skulle igångsätta en undersökning av Spets
bergens kolförekomster. 

Tillsammans med Grängesbergsbolaget och Bolinders mekaniska 
verkstad utrustade Järnkontoret en expedition, som leddes av den 
unge geologen Bertil Högbom. Dessutom deltog ytterligare en geolog, 
en ingenjör samt en gruvfogde och två kolhuggare från Hyllinge 
gruvor i Skåne. 

Det är en suggestiv bild ur sekelskiftets vetenskapliga, tekniska och 
industriella liv som frammanas ur läsningen om denna Spetsbergs
expedition. Den lilla fiskekuttern Venus, utrustad med skåningar, 
forskare och annan nödvändig utrustning, stävar ut mot avlägsna 
polartrakter för att på Järnkontorets uppdrag besätta nytt territo
rium för svensk industri. Utländska expeditioner var ute i samma 
ärende, men Högbom lyckades annektera och ockupera (så löd 
faktiskt termerna) fyra lovande områden — en framgång som »får 
uteslutande tillskrivas den fördel vi hade framför våra konkurrenter 
att, tack vare de svenska expeditionernas tidigare arbeten ha en god 
kännedom om landets geologiska byggnad».9 

De stater, som tidigare hade förhandlat om Spetsbergens status, 
hade förbundit sig att inte själva förvärva egendomar där. Det visade 
sig nu att Järnkontoret i utlandet uppfattades som en officiell institu
tion! Därför överläts fyndigheterna till ett nybildat bolag, som ut
rustade ytterligare expeditioner varefter Aktiebolaget Spetsbergens 
svenska kolfält kunde börja den egentliga brytningen i den s k Svea
gruvan år 1917.10 
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Alunskiffer 

Sedan slutet av 1700-talet var det känt att den i Sverige rikligt före
kommande alunskiffern innehåller fossila bränslen och redan under 
1800-talet gjordes några misslyckade försök att utvinna olja.11 I 
andra länder bedrevs skifferoljeutvinning i större skala och det är för
vånande att inte större intresse knöts till den svenska skiffern. Vid en 
jämförelse med torven är det, som konstaterades i en riksdagsmotion 
år 1912, slående hur lite uppmärksammad skiffern var. 

Under åratal har staten offrat stora summor på vår torvindustri, som ännu i stort 
sett ej har lämnat försökens stadium; man har beredvilligt lämnat dessa offer 
från Riksdagens sida, enär det gällt så oerhörda värden för vårt land. De värden, 
som våra skiffertillgångar representera, kunna tävla med våra torvmossars värde; 
och i fråga om skiffertillgångarnas tillgodogörande synes man — att döma efter 
de hittills vunna erfarenheterna — kunna med större sannolikhet motse en snar 
praktisk lösning av frågan. ̂  

En orsak till det svaga intresset var förmodligen att oljeimporten 
fortfarande utgjorde en bråkdel av den totala bränsleimporten. Ännu 
vid tiden kring världskriget var det svenska oljeproblemet i första 
hand ett smörjoljeproblem, inte ett energiförsörjningsproblem (jmf s 
151). Dessutom var skifferoljeutvinningen, i motsats till torvproduk-
tion som anknöt till jordbruket, en tekniskt komplicerad industriell 
verksamhet.1 3 

Den ovan nämnda motionen ledde till att tre sakkunniga (Gunnar 
Dillner, Walfr. Petersson och C.A. Rudelius) utsågs, vilka år 1918 
avgav en omfattande »Utredning rörande möjligheterna för en in
hemsk tillverkning av mineraloljor och svavel m.m. ur den i olika 
trakter av Sverige förekommande alunskiffern». Till grund för ut
låtandet låg bl a praktiska försök, som utfördes i samarbete med ett 
privat konsortium och Skånska Cementaktiebolaget. Dessutom bilda
des på de sakkunnigas initiativ AB Svensk Oljeindustri, som leverera
de olja till marinen.14 

Försöksverksamheten visade att en anläggning kunde löna sig vid 
de prisnivåer som gällde under kriget. Men under normala förhållan
den skulle en skifferoljefabrik gå med förlust. Därför krävdes statligt 
stöd om det skulle vara möjligt att bygga upp en svensk skifferolje
industri och minska det utländska beroendet.1 5 

Efter kriget var det framförallt IVA, som uppmärksammade de 
svenska skiff erolj e tillgångarna. 

Torv 

Torv har länge använts som bränsle i skogfattigare delar av vårt land. 
Under 1700- och 1800-talen gjordes också försök att utnyttja torv 
inom järnhanteringen. År 1872 anställde Järnkontoret t o m en 
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speciell torvingenjör. Torven skulle, enligt förhoppningarna, minska 
uttaget av husbehovs- och kolningsvirke, och därigenom motverka 
den befarade skogsbristen.1 6 

Efter sekelskiftet, då kolimporten och kolpriserna steg kraftigt, 
ökade intresset för torven. Det blev en nationell angelägenhet att 
tillvarataga de rika tillgångar, som av statens förste torvingenjör, 
Ernst Wallgren, optimistiskt uppskattades motsvara stenkolsimporten 
under minst ett och ett halvt årtusende.17 En rad åtgärder till stöd 
för produktion och konsumtion av bränntorv vidtogs av regering och 
riksdag. Man beslutade t ex om nedsättning av fraktavgifterna för 
torv på SJ, inrättandet av statliga torvingenjörstjänster, bildandet av 
en lånefond för torvindustrin, upprättandet av en torvskola samt 
olika åtgärder vilka syftade till en övergång till torveldning vid SJ 
och statens övriga verk.1 8 

Stödåtgärderna fick till följd att flera fabriker startades i början av 
1900-talet, men när kolpriserna på nytt började sjunka minskade 
marknaden och vid världskrigets utbrott var bränntorvproduktionen 
blygsam.19 Bränslebristen under kriget ökade åter intresset för 
torven och år 1916 tillsattes en kommitté, som åstadkom en grundlig 
utredning av torvfrågan. De konkreta åtgärder, som kommittén före
slog, fick emellertid ingen större effekt eftersom torven efter kriget 
på nytt konkurrerades ut av stenkolet. 

Trots de nedslående resultaten är det ingen tvekan om att torv
mossarna, i likhet med vattenfallen, uppfattades som en nationell 
resurs. Låt vara att uppskattningarna av mossarnas bränsleinnehåll 
var osäkra och att nyktra bedömare snart insåg att enbart torven inte 
kunde lösa Sveriges bränsleproblem — ovedersägligt var ändå att i 
mossarna slumrade en stor energikälla.20 

Men torvindustrin befann sig i ett helt annat läge än vattenkraft
industrin. Den senare var tekniskt väl utvecklad och bars upp av 
kapitalstarka intressen, varför hindren för dess expansion framförallt 
var av juridisk-politisk natur. Torven däremot var en svårhanterlig 
produkt. Det främsta hindret var att den till 90% består av vatten, 
som p g a torvens kolloida tillstånd är svårt att avlägsna. Med den be
prövade tekniken var lufttorkning — en besvärlig, väderleksberoende 
och säsongsbetonad procedur — det enda som kunde komma i fråga. 
Dessutom var torven skrymmande, arbetsintensiv och svår att trans
portera och lagra. Erfarenheterna hade därför, enligt 1916 års Torv-
kommitté, »icke varit av beskaffenhet att draga till sig storkapi
talet och den skolade sakkunskapen till systematiskt och rationellt 
arbete i likhet med vad som varit fallet inom andra moderna stor
industrier». Det var därför nödvändigt att staten grep in och stödde 
ansträngningarna att utnyttja torven. Här föreligger, skrev kommit
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tén, »hittills olösta problem, till vilkas lösning staten kan bidraga 
genom systematiskt inrättad och effektivt understödd forsknings-
och försöksverksamhet».21 Ett av dessa förslag, som vi skall åter
komma till i kapitel 6, var inrättandet av ett Bränsleinstitut, där 

n o 
forskning rörande torven och andra bränslen skulle bedrivas/ 

Torven hade dock inte varit helt ouppmärksammad av den veten
skapliga forskningen. Svenska moss kulturföreningen var en viktig 
sammanslutning för torvin tressena och vid sitt laboratorium i Jön
köping sysselsatte föreningen bl a kemister och botanister, som 
studerade torvfrågor. Förmodligen förstärktes också intresset för 
torven av universitetens botaniska och geologiska forskning. Bota
nister som Rutger Sernander och Gunnar Andersson gjorde mossen 
till ett centralt begrepp i svensk natur. Även SGU deltog i kartlägg
ningen av torven. Från år 1909 var f ö en särskild torvgeolog anställd 
vid ämbetsverket.23 

Det som intresserade denna forskning var i första hand torvmossen 
som ett led i Sveriges postglaciala geologiska och botaniska utveck
ling. Men det saknades inte samband med de praktiska intressena. 
Gunnar Andersson samarbetade t ex med Gunnar Dillner på Material
provningsanstalten. Det resulterade bl a i en gemensam uppsats i 
Jernkontorets Annaler. De talar där om den »torvfeber» som då och 
då grasserat, men som alltid gett nedslående resultat. »Vår tro är», 
fortsätter de, »att det är möjligt att utnyttja ett mycket stort antal 
svenska mossar, men vi tro ock, att, om så skall ske, det är oundgäng
ligen nödvändigt, att på ett helt annat och grundligare sätt än hittills 
skett undersöka naturtillgångarnas exakta värde, samt att på ett nog-
grannt studium av dessas egenskaper basera såväl tillverkningen som 
densammas rationella användning för tekniskt bruk».24 

Sedan kolloidkemin hade introducerats och utvecklats i Sverige av 
The Svedberg blev torven föremål för mer ingående fysikalisk
kemiska undersökningar. Förgrundsgestalten på detta område blev en 
av Svedbergs första lärjungar, Sven Odén, som med bidrag från Järn
kontoret genomförde en större undersökning av torvens kemi vid den 
kemiska institutionen i Uppsala under åren 1917-19.2 5 Under 1920-
talet fortsatte Odén dessa undersökningar, men då med stöd från 
IVA. Torven blev därför, i likhet med alunskiffern, efter världs
kriget föremål för IVA:s forskningsverksamhet. 

Vattenkraft 

Det var stora förhoppningar som knöts till den svenska vattenkraften. 
En sådan auktoritet som Svante Arrhenius ansåg t ex att mellan tio 
och tjugo procent av kraftbehovet för hela världens industri och järn
vägstrafik skulle kunna levereras från de svenska vattenfallen.26 Det 
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var inte heller någon som tvekade om att vattenfallen representerade 
en överlägsen resurs i vars framgångsrika utnyttjande Sveriges indu
striella framtid vilade. Ett föredrag från år 1906 av ingenjör Richard 
Smedberg kan karaktärisera de stämningar, som rådde inom tekniker-
och industrikretsar. 

Smedberg hänvisade bl a till unionskrisen och framhöll att ett 
folks ekonomiska utveckling bestämmer dess maktställning. Sverige 
är ett litet land, som en gång varit en stormakt, »och minnet därav 
går säkerligen icke så lätt ett sunt folk ur blodet, då det vet med sig 
att äga förutsättningar för att även i vår tid kunna uppnå ekonomisk 
och politisk makt d.v.s vara 'ett av naturen rikt land'». För att åter 
bli en industrination, som kan »hävda sin plats i folkens tävlan», är 
det nödvändigt att de naturliga resurserna utnyttjas bättre och då 
spelar vattenkraften en nyckelroll. 

Det gäller då först skapandet av en storindustri, vilken förädlar råmaterialet intill 
det högsta stadiet genom de lägsta produktionskostnader; så att vi kunna bliva 
konkurrenskraftiga på världsmarknaden. För att nå detta mål behöva vi riklig 
tillgång på god och billig drivkraft, och anse vi oss äga sådan i snart sagt obe
gränsad mängd i våra vattenfall.27 

Det var måhända djärvt att tala om kraft i snart sagt obegränsad 
mängd, eftersom föredraget var avsett att visa på den bristande 
kännedomen om de svenska vattenkrafttillgångarna och behovet av 
vetenskapliga hydrografiska undersökningar. Men de utredningar, 
som senare utfördes, tycktes faktiskt visa att Sverige ägde ett över
mått av vattenkraft. 

År 1915 presenterades en efter den tidens förhållanden väl under
byggd utredning i vilken två av de främsta experterna på vattenkraft
området, Sven Lübeck och Axel F. Enström, hade deltagit. De totala, 
utbyggbara vattenkrafttillgångarna i Sverige beräknades motsvara 
22 600 miljoner kilowattimmar (idag motsvarar den utbyggda vatten
kraften drygt 60 000 miljoner kWh!). Av denna väldiga tillgång 
utnyttjades endast drygt fem procent och enligt utredningens prog
noser fanns ingen risk att vattenkraften under överskådlig tid (100-
200 år) inte skulle räcka till.28 

Trots att en så blygsam del av vattenkraften var utbyggd, represen
terade den redan en viktig del av den svenska energiförsörjningen. 
Om den ur vattenfallen tillgodogjorda energin i stället hade alstrats 
med stenkol, skulle under åren före världskriget stenkolsimporten ha 
behövt öka med 65%.29 

Bakgrunden till vattenkraftens stora betydelse var givetvis elektro
teknikens genombrott under de två decennierna före världskriget. 
Begynnelseåret för vattenkraftens industriella utnyttjande i modern 
bemärkelse var år 1893. Då fullbordades överföringen från Hällsjönp 
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kraftstation till Grängesbergs gruvor och för första gången utnyttja
des det s k trefassystem, som tillät överföring av stora energimängder 
över stora avstånd. Ännu vid sekelskiftet var elektriskt ljus och 
elektrisk drift närmast en lyx, men bara några år därefter började de 
bli nödvändighetsvaror — åtminstone för industrin. Kulturgeografen 
Filip Hjulström väljer i sin avhandling om Sveriges elektrifiering året 
1906 som begynnelseåret för en ny period av märklig utveckling. Då 
beslöt riksdagen att staten skulle engageras som företagare i utbygg
naden av Trollhättefallen. Storleken på nyanläggningarna ökade 
drastiskt, samtidigt som det vid sidan av den statliga Trollhättestyrel-
sen (fr o m 1908 omorganiserad till Vattenfallsstyrelsen) tillkom 
stora privata kraftdistributionsföretag, vilka försåg hela landsdelar 
med elkraft.30 

Som ett mått på expansionen kan nämnas att år 1900 var den 
totala kraftledningslängden 435 km. Ar 1911 fanns det 3 685 km 
ledningar enbart för spänningar överstigande 250 volt. Merparten av 
elenergin gick till industrin, där framförallt massa-, elektro-kemisk-
och järnindustri var storförbrukare. Hushåll, hantverk, jordbruk och 
kommunikationer förbrukade faktiskt mindre än en procent av el-

• 31 energin. 
Vattenkraften var således, i motsats till torven och oljeskiffrarna, 

en inhemsk energikälla som kunde tas i anspråk med framgång och i 
stegrad takt. Den hämmades inte av några omedelbara tekniska 
svårigheter. Det är karaktäristiskt att vattenkraftsfrågor tänktes ligga 
utanför verksamhetsområdet för det bränsleinstitut, som föreslogs av 
1916 års torvkommitté. Dessa frågor är »gjorda till föremål för en så 
långt driven vetenskaplig bearbetning och omhändertagna av en så 
högt stående teknisk sakkunskap...att några ytterligare särskilda åt
gärder från statens sida för deras lösning knappast för närvarande 
torde vara erforderliga».3^ Det var egentligen bara i ett enda samman
hang under den aktuella perioden, som forskning i samband med 
vattenfalls frågor blev föremål för en mer samlad uppmärksamhet. 
Det gällde det »vattenkraftinstitut», dvs den hydrografiska institu
tion för undersökning av Sveriges sjöar och vattendrag, som bl a 
den inledningsvis citerade Richard Smedberg pläderade för. Det be
hovet tillgodosågs också snart eftersom Statens hydrografiska byrå 
inrättades år 1908.3 3 

Även om vattenkraftens utbyggnad inte hindrades av större tek
niska eller ekonomiska problem, så var utvecklingen förenad med 
våndor för dem som drömde om ett elektrifierat Sverige. Vatten
kraftfrågorna utgjorde nämligen, som historikern Lars Lundgren 
skriver, politisk dynamit under ett par decennier vid sekelskiftet.34 

Problemen uppstod när den nya tekniken kom i konflikt med tradi
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tionella näringar och rättsförhållanden anpassade till ett förindu
striellt samhälle. 

Den som ville bygga ut ett vattenfall var tvungen att disponera 
över stränderna vid fallen och de sjöar som berördes av regleringar. 
För att transportera energin var det dessutom nödvändigt att dra led
ningar över vidsträckta markområden. Utbyggnaden av vattenfall 
innebar därför att många olika markägare kunde beröras och jord
bruks-, fiske- och flottningsintressen hotades. Enligt äldre förord
ningar ägde envar »att det vatten, som å hans grund finnes, sig till
godogöra».35 Den som ville bygga ut ett vattenfall var därför tvungen 
att köpa ut eller träffa överenskommelse med samtliga berörda mark
ägare — ett många gånger kostsamt, tidsödande och komplicerat för
farande. 

Det hela försvårades av att principerna för statens äganderätt till 
stora vattenkrafttillgångar var oklara. För de större vattendragen 
hävdade staten rätt till s k kungsådra, vilket innebar att en tredjedel 
av vattendraget inte utan vidare fick överbyggas. Bestämmelsen hade 
ursprungligen tillkommit för att inte strandägare skulle kunna hindra 
dem som hade intresse av fritt strömmande vatten för t ex fiske eller 
samfärdsel. Under årtiondena kring sekelskiftet föranledde kungs-
ådreinstitutet flera synnerligen komplicerade och utdragna processer 
och utredningar, vilka alla ytterst gällde statens eventuella rätt till 
en stor del av Sveriges vattenkraft. 

Från mitten av 1890-talet var vattenrättsförordningen, kungsådre-
institutet och expropriationslagstiftningen heta stridsämnen i sam
hällsdebatten. Mot de privata kraftintressena stod den politiska 
vänstern, som menade att staten inte skulle frånhända sig kontrollen 
över vattenkraften. 

I längden blev det kraftindustrin som drog det kortaste strået. 
En delseger var 1902 års lag om elektriska anläggningar, som gav rätt 
till expropriation av mark för kraftledningar. Likaså måste de beslut 
åren 1904-08, som ledde till att Vattenfallsstyrelsen organiserades för 
att förvalta statens vattenfallstillgångar, betraktas som en framgång 
för kraftindustrin. Den var i första hand angelägen om en snabb ut
byggnad av vattenkraften och hade inget emot att staten, i konkur
rens med de privata bolagen, vidtog åtgärder som gav billig och riklig 
kraft. Vattenfallsstyrelsen kom också att uppträda mindre som ett 
ämbetsverk och mer som ett affärsdrivande verk — ett bolag vid sidan 
av andra bolag.36 De i statlig regi uppförda kraftverken vid Troll
hättan, Porjus och Älvkarleby blev i själva verket stolta nationella 
symboler för svensk elektroteknisk företagsamhet och ingenjörs
konst. Följande ord om kraftverket i Trollhättan, uttalade av vår 
förste vattenfallsdirektör, F.V Hansen, är nog representativa för den 
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tidens syn på denna form av statlig verksamhet: 

Minskat beroende av utlandet, ökad livaktighet och trevnad inom landet, ökade 
inkomster för statskassan, ökade förtjänster för den enskilde, se där förmåner, 
vilka mer än väl motväga de stora kapitalutläggen, och vilka mana till ytterligare 
utveckling av kraftverket, till ytterligare utnyttjande av den naturhärlighet, 
givmilda högre makter skänkt Sveriges folk i Göta älvs vita kol! 37 

Men därmed var ingalunda frid och fröjd på vattenkraftsområdet. 
Det var gott och väl att staten på affärsmässiga grunder byggde ut 
den vattenkraft där inga äganderättstvister förekom. Men de viktiga 
frågorna om vattenrättslagstiftningen och kungsådreinstitutet vänta
de fortfarande på sin lösning. Kraven från vänster, som av de privata 
intressena uppfattades som förslag till en socialisering av vatten
kraften, upphörde inte heller i och med att staten uppträdde som 
företagare. 

År 1906 tillsatte regeringen två kommittéer, vilka fick i uppdrag 
att utarbeta förslag till ny vattenlag. Det var dels den s k Vatten
rättskommittén, som behandlade vattnets tillgodogörande för ekono
miska ändamål och dels den s k Dikningslagkommittén, som bl a 
utredde åtgärder för att förhindra misshushållning med vatten. Dik
ningslagkommittén fick dessutom i uppdrag att undersöka en even
tuell lagstiftning mot industriella luft- och vattenföroreningar.3 8 Det 
torde vara svårt att finna andra utredningar från samma tid, som be
handlade för Sveriges industri så ödesmättade frågor. Vad det gällde 
var inget mindre än villkoren för utnyttjandet av vatten och luft. 
Därför angick kommittéernas arbete inte bara vattenkraftsindustrin 
utan också i högsta grad t ex den kemiska industrin och massaindu
strin. 

I kommittéernas förslag till ny vattenlag, som presenterades år 
1910, avvisades alla försök att med kungsådrans hjälp hävda statens 
äganderätt. Det fanns inte heller, menade man, någon rättslig grund 
för koncessionsförfaranden eller andra likartade regleringar. I 
stället föreslogs åtgärder som skulle underlätta kraftindustrins 
exploatering av vattenfallen. Enskilda vattenrättsägare skulle under 
vissa villkor tvingas deltaga i utbyggnader och särskilda vattendom
stolar, försedda med speciell kompetens, skulle inrättas för att be
handla och påskynda de komplicerade rättsfrågorna. 

Diskussionen av lagförslaget blev mycket intensiv. Det välkomna
des av kraftindustrin, men utsattes för hård kritik av vänstern, som 
såg det som alltför b o lags vänligt. Först år 1918, då energiförsörj
ningsläget var ansträngt och en forcerad utbyggnad av vattenkraften 
ansågs vara nödvändig, antog riksdagen en ny vattenlag. I princip 
byggde den på grunderna från 1910 års förslag. 

Det var med en suck av lättnad som vattenkraftens intressenter 
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konstaterade att det heta diskussionsämnet äntligen kunde avföras 
från det politiska slagfältet. Genom den nya lagstiftningen hade, 
enligt Sven Lübeck i Svenska Vattenkraftföreningen, den moderna 
teknikens krav blivit tillgodosedda — »bättre än i något annat 
land».39 

Ingenjörerna och vattenkraften 

Alltsedan rektorn för Chalmers, Aug. Wijkander, vid 1895 års riksdag 
riktade den första attacken mot kungsådran, stod tekniker i spetsen 
för strävandena att undanröja de juridiska och politiska hindren för 
utbyggnaden av vattenkraften.40 Inom Svenska teknologföreningen 
avhandlades ofta vattenkraftsfrågor. Ett karaktäristiskt uttryck för 
föreningens allmänna inställning är en resolution från årsmötet 1908, 
där man »från industrins synpunkt» framhåller följande önskemål: 

1. En förenklad vattenrättslagstiftning, så att utnyttjandet av vattenkraft kan ske 
utan de stora svårigheter och den tidsspillan, som nu oftast möter, ävensom att 
vid sådan lagstiftning, som berör vattenkraftverkens ekonomiska förhållanden, 
största vaksamhet iakttages för att undvika ett hämmande av deras fria utveck
ling. 
2. Utbyggande genom statens försorg eller nyttiggörande på annat sätt av i 
statens ägo varande fall, så att desamma snarast möjligt komma landet och indu
strin till godo.41 

Det fanns många band mellan Vattenfallsstyrelsen och Teknologföre-
ningen. Flera av Vattenfalls högre tjänstemän var aktiva inom före
ningen och högste chefen, F.V Hansen, var dess ordförande åren 
1905 och 1909. Det är f ö anmärkningsvärt att med undantag för ett 
år, var under åren 1905-19 föreningens ordförande alltid en person 
med anknytning till kraftindustrin. 

Den privatägda vattenkraftindustrins sammanslutning var Svenska 
vattenkraftföreningen och med den hade Teknologföreningen intima 
kontakter. Teknologföreningens Teknisk tidskrift var t ex en tid 
organ även för Vattenkraftföreningen och de tongivande personerna 
inom resp förening tillhörde ofta samma krets av ingenjörer. 

Vattenkraftföreningen bildades vid ett möte på Järnkontoret år 
1909, men initiativet togs i en artikel av Sven Lübeck i ett special
nummer av Teknisk tidskrift samma år. Artikelns andemening sam
manfattas väl av slutorden: det är icke »genom att kringskära ägande
rätten, utan genom att befordra vattenkraftens rationella utnyttjande 
genom det privata initiativets försorg, som man gör vår svenska 
vattenkraft till den hävstång för industrin, varpå vi alla hoppas». 
Lübeck föreslog därför bildandet av ett svenskt vattenkraftförbund, 
som »skall söka att för vattenkraftindustrin bliva ungefär vad Järn
kontoret varit och är för den svenska järnhanteringen».4^ 

Sven Lübeck, som f ö var Teknologföreningens ordförande åren 
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1912-14, framstår nästan som en missionär för vilken kungsådran 
är det djävulens redskap från vilket endast det privata initiativet kan 
frälsa industrin. Men det fanns även andra framträdande ingenjörer 
som på likartat sätt uppträdde som förespråkare för kraftindustrin 
och Sveriges elektrifiering. Jag tänker framförallt på Lübecks kolle
gor och arbetskamrater J.G. Richert och Axel F. Enström, vilka till
sammans med Lübeck bildade en »trojka» som på ett dubbelt sätt var 
inblandade i utbyggnaden av den svenska vattenkraften. 

För det första var Richert, Lübeck och Enström djupt engagerade 
som yrkesverksamma ingenjörer. Den förstnämnde var grundare av 
Skandinaviens största konsulterande ingenjörsbyrå, Vattenbyggnads
byrån. Där arbetade även Lübeck (åren 1910-12 som verkställande 
direktör). Enström var till år 1916, då han anställdes vid Kommers
kollegium, delägare i en annan ingenjörsfirma, Elektriska prövnings
anstalten, samt föreståndare för den elektriska avdelningen vid Mate
rialprovningsanstalten. Samarbetet mellan Vattenbyggnadsbyrån och 
Elektriska prövningsanstalten var mycket intimt och med en viss 
överdrift kan man säga, att det var inom dessa två företag som en 
stor del av Sveriges elektrifiering skisserades i början av 1900-talet.43 

Men Richert, Lübeck och Enström engagerades också, för det 
andra, i många statliga utredningar på vattenfallsområdet. Det skulle 
föra för långt att räkna upp alla de sammanhang där de engagerades 
som sakkunniga.44 Därför kan vi nöja oss med konstaterandet att 
det knappast går att peka på någon vattenkraftsfråga av vikt, där inte 
minst en av dem var anlitad som sakkunnig. 

Till bilden hör slutligen att Richert och Lübeck var politiskt 
aktiva, bl a som riksdagsmän åren 1907-09 resp 1915-24. En av 
Lübecks insatser i riksdagen var, som nämndes i kapitel 1, att han ut
formade den motion, som blev upphovet till den akademi där han 
själv, Richert och framförallt Enström blev centralgestalter. De när
mare omständigheterna kring detta skall vi återkomma till i kapitel 
6 och 7. 

Några andra naturresursfrågor 

Energifrågorna gav inte det enda sammanhanget där de svenska natur
tillgångarna var aktuella. 

Skogens utnyttjande figurerade ofta i samhällsdebatten, framför
allt genom den s k norrlandsfrågan. Den gällde bl a de ekonomiska 
och sociala följderna av skogsbolagens markförvärv i Norrland. Skogs
industrins framfart hotade, enligt kritikerna, att utplåna de tradi
tionella näringarna i delar av Norrland. Den känslomättade debatten 
resulterade bl a i inskränkningar i bolagens möjligheter att förvärva 
ytterligare fast egendom i Dalarna och Norrland.45 
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En annan »norrlandsfråga», som ställde malmen i blickpunkten, 
var villkoren för exploateringen av de rika nordsvenska malmfälten. 
Diskussionerna gällde bl a inmutningsrätten på kronojord, där en 
tidigare frikostig politik gentemot upptäckaren av en fyndighet er
sattes av hårdare statliga restriktioner. Eftersom staten, i egenskap av 
jordägare, började göra anspråk på malmfyndigheter, uppstod, liksom 
i fallet med vattenkraften, frågan om staten skulle uppträda som 
företagare. Ett annat tvisteämne var om denna nationalrikedom 
skulle exporteras till den utländska järnindustrin eller om malmen 
skulle reserveras för malmförädling inom landet.46 

Ytterligare en naturresursfråga gällde industrins rätt att utnyttja 
vatten och luft för utsläpp av avfall. I början av 1900-talet framstod 
framförallt massaindustrin som en stor miljöfara. Enorma mängder 
avfallslut pumpades ut i vattendragen och sulfatfabrikerna förpestade 
luften med sin vidriga stank. Allmänhetens missnöje och de hotade 
jordbruks- och fiskeintressena gjorde föroreningarna till en politisk 
fråga och i början av 1900-talet krävdes lagstiftning mot utsläppen 
och ett förbud mot driften av förorenande industrier. Dikningslag-
kommittén, som hade fått i uppdrag att utreda luft- och vatten
föroreningarna, avgav år 1915 ett förslag, som bl a innebar att för
orenande anläggningar skulle tvingas söka koncession samt att en 
Vatteninspektion skulle inrättas (förslaget förverkligades aldrig — se 
s 133 f).4? 

Mönstret är bekant från vattenkraftens område. Den snabbt växan
de industrin tog för sig av naturens tillgångar och kom i konflikt med 
traditionella näringar och äldre rättsuppfattning och praxis, varefter 
olika politiska krafter reste krav, som syftade till att stävja bolagens 
framfart. 

Det som pågick framstår i efterhand som en gigantisk kamp om 
kontrollen över naturresurserna. Som exempel kan vi ta en social
demokratisk riksdagsmotion från år 1909, som behandlade frågan om 
landets naturtillgångar i hela dess vidd. Bakom motionen stod Carl 
Lindhagen, men den framställdes som en socialdemokratisk parti
motion. 

Frågan gällde »socialisering av de naturtillgångar, vid vilka ett 
gemensamt allmänt intresse är knutna, nämligen skogar, gruvor, 
vattenfall, torvmossar ävensom större fiskevatten». Det yttersta målet 
var att omvandla naturtillgångarna till allmän egendom, men om det 
inte var omedelbart möjligt, borde staten utöva kontroll genom 
olika former av koncessioner. »Vad man redan av nutiden minst kan 
begära», hette det i motionen, »är att, utan hämmande band på det 
sunda näringslivet, dels förebygga de skador, som tillskyndas 
näringarna och andra allmänna intressen genom ett obundet enskilt 
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monopol till dylika naturrikedomar och dels förbehålla framtidens 
människor utvägar att på detta fält ordna sig efter sina behov och 
önskningar».48 Tanken var att staten skulle inskränka den privata 
äganderätten genom att till förvärv av skog och andra naturtillgångar 
knyta villkor, vilka skulle innebära förbud mot skövling och rovbryt-
ning samt återköpsrätt för staten efter en viss tid. 

Det bör understrykas att dessa krav inte var uttryck för en fras
radikalism, framförd av en isolerad grupp socialister. Motiverade med 
hänsyn till individens och/eller allmän- och statsnyttan, kunde in
skränkningar av den privata ny ttjanderätten vinna stöd inte bara från 
socialistiskt, utan även från liberalt och konservativt håll. Norrlands
lagstiftningen, den segslitna behandlingen av vattenrättslagstift
ningen, inskränkningarna av inmutningsrätten m m visar också att 
riksdagsmajoriteten inte självklart försvarade industrins rätt att utan 
inskränkningar exploatera naturtillgångarna. 

Slutligen skall vi uppmärksamma, att även när det gällde skogen, 
malmen, vattnet och luften kom utlåtanden och utredningar från 
vetenskapliga och tekniska experter att spela en viktig roll. Några 
exempel får avsluta detta kapitel. 

I Norrlandsfrågan gjordes många uppmärksammade inlägg av 
geologiprofessorn A.G. Högbom, som med hänvisning till sin veten
skapliga erfarenhet ville hävda att stora delar av Norrland ej är* 
lämpade för jordbruk. »Icke minst med hans namn som sköld», 
skriver antagonisten Carl Lindhagen i sina memoarer, »gick skogs
industrin till strids».49 

Det finns många exempel på hur vetenskapliga och tekniska exper
ter ingrep i debatten om de norrländska malmfältens utnyttjande. 
Det var t ex uppenbart att uppskattningen av malmtillgångarnas 
storlek måste vara vägledande vid en överenskommelse mellan staten 
och den privata gruvindustrin. De fick givetvis också stor betydelse 
för besluten om och i så fall i vilken takt malmen skulle exporteras. 
Av stor vikt för malmexportfrågan var även föreställningarna om den 
framtida tekniska utvecklingen. En optimistisk bedömning av t ex de 
elektriska järnframställningsmetoderna eller möjligheterna att fram
ställa järn med torvbränsle, kunde således tala mot malmexport och 
för en framtida järnproduktion i Norrland. Det kanske bästa exemp
let, där alla dessa frågor blev föremål för en ingående utredning, är 
den proposition från år 1907, som innehåller ett avtal mellan staten 
och Grängesbergsbolaget om villkoren för bolagets utnyttjande av 
de lappländska malmfyndigheterna. Till grund för avtalet låg bl a 
utlåtanden från överingenjören vid Järnkontoret J.A. Brinell, profes
sorn i gruwetenskap vid KTH Walfr. Petersson samt docenten i fysik 
vid Stockholms högskola Vilhelm Carlheim-Gyllensköld.50 
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Även i luft- och föroreningsfrågan spelade experterna en viktig 
roll. Till grund för Dikningslagkommitténs förslag låg t ex en om
fattande kartläggning av föroreningsförhållandena i Sverige, som hade 
utförts av docenten i teknisk hygien vid KTH, Clas Sondén. Från 
massaindustrins sida engagerade man bl a professorn i kemisk tekno
logi vid KTH, Peter Klason, vilken ledde flera undersökningar för att 
påvisa vad som kunde göras åt föroreningarna (se kap 8). 

Sammanfattning 

I början av år 1916, när det institut för kraft- och bränsleforskning, 
som blev den indirekta orsaken till IVA, föreslogs, var energifrågor i 
en eller annan form synnerligen aktuella. 

Sveriges energiförsörjning vilade i oroväckande hög grad på impor
terat stenkol — ett förhållande som under kriget hade blivit högst be
svärande och med stegrad styrka riktade intresset mot de inhemska 
energitillgångarna. År 1916 var riksdagen beredd att fatta beslut om 
djupborrningar efter stenkol i Skåne. Våren samma år bildades AB 
Spetsbergens Svenska Kolfält — ett bolag som betraktades som något 
av en nationell angelägenhet.51 I början av året tillsattes den s k torv-
kommittén, vilken skulle utreda förhållandena inom torvindustrin. 
Skifferoljesakkunniga bedrev försök med svensk oljeutvinning och 
sulfitspriten förde en osäker kamp mot nykterhets- och jordbruksin
tressena. Vattenkraftindustrin, slutligen, väntade otåligt på en defini
tiv ändring av de oordnade rättsförhållanden som tycktes hämma 
exploateringen av den mest lovande inhemska energikällan. 

Det var således för svensk industri synnerligen viktiga frågor som 
på olika sätt väntade på någon form av avgörande. Och det var inte 
bara mot energikällorna som intresset riktades. Det som pågick i 
början av 1900-talet var en stor kamp om villkoren för exploate
ringen av de svenska naturtillgångarna. Vi har sett exempel på hur 
skogen, malmen, vattnet och luften hamnade i brytningen mellan 
industrin och andra samhällskrafter. 

I det sammanhanget kom vetenskapen och dess tillämpningar att 
spela en stor roll. Den gav verktyg och arbetsmetoder med vars 
hjälp man hoppades kunna avlocka rikedomar ur torven, alunskiffrar, 
avfallslutar, geologiska formationer o dyl. Men den gav också auktori
tet åt de vetenskapliga och tekniska experter, vilka såsom sakkunniga 
fick ett stort inflytande vid behandlingen av de brännbara frågor, 
som gällde exploateringen av naturtillgångarna. 

En liten grupp ingenjörer spelade en framträdande roll när sådana 
frågor avhandlades. Vi har t ex mött Ivar Svedberg, som företrädde 
den svenska stenkolsindustrin, Gunnar Dillner, som utredde skiffer
oljorna och även i övrigt var en ofta anlitad sakkunnig i frågor röran
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de fossila bränslen, samt J.G. Richert, Sven Lübeck och Axel F. 
Enström, vilka i en rad olika sammanhang deltog i behandlingen av 
vattenkraftsfrågor. Namnen är värda att läggas på minnet, bl a därför 
att de, som vi senare skall se, spelade en framträdande roll vid 
formandet av Ingenjörsvetenskapsakademin. 
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4 STATEN, INDUSTRIN OCH INGENJÖRSKÄREN 

IVA blev något mer än ett institut för kraft- och bränsleforskning 
och dess ursprung kan inte bara sökas i de energi- och naturresurs
frågor, som var aktuella efter sekelskiftet. 

I början av det här kapitlet skall vi se hur det vid samma tid efter
lystes en anpassning av statsapparaten till industrins behov samt hur 
IVA kan beskrivas som en pusselbit i det sammanhanget. 

Samtidigt aktualiserades frågan hur industrins intressen skulle 
kunna komma till uttryck inför det allmänna. Därvid knöts stora för
hoppningar till de tekniska föreningarna och många hoppades att en 
samverkan dem emellan skulle ge industrin och ingenjörskåren ett 
inflytelserikt språkrör. Resultatet blev emellertid häftiga motsätt
ningar och ett starkt missnöje riktades mot den främsta föreningen, 
Svenska teknologföreningen, som värnade om sin självständighet och 
auktoritet som »ren» ingenjörsförening. En annan fråga som vållade 
stora stridigheter var utbildningen vid Tekniska högskolan, som, 
enligt bl a Sveriges industriförbund, var alltför teoretiskt inriktad och 
saknade samband med den industriella verkligheten. 

Under alla dessa motsättningar låg, som vi skall se, en splittring i 
två läger: ett tekniskt-vetenskapligt, som ville se ingenjören som en 
oberoende, opartisk och vetenskapligt bildad fack- och ämbetsman, 
och ett industriellt, som ville se ingenjören som en företagsledare 
med ekonomiska och praktiska kunskaper. Motsättningarna fram
trädde därför ofta som en spänning mellan å ena sidan vetenskap och 
teori och å andra sidan praktik och ekonomi. 

Vi skall se att Enström och hans kollegor var djupt indragna i 
dessa stridigheter inom industri- och teknikerkretsar, samt att IVA 
kan uppfattas som något av en syntes ur motsättningarna. 

Staten och industrin 

De klassiska liberala doktrinerna, enligt vilka staten skall spela en 
minimal roll i samhällsekonomin, blev aldrig allmänt omfattade ideal 
inom den svenska industrin. I början av 1900-talet fanns också, som 
Nils Runeby har visat, starka stämningar för en reformering av det 
svenska samhället genomförd i samarbete mellan staten och indu
strin. De som gick i spetsen för kraven på en modernisering av lag
stiftning och förvaltning var ofta personer ur ingenjörs kåren, som 
verkade med Teknologföreningen som plattform.1 

Här skall vi, som ett karaktäristiskt exempel, hänvisa till ett be
tänkande från är 1907 av en kommitté för en teknisk centralmyndig
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het, som hade tillsatts av Teknologföreningen. Bland ledamöterna 
fanns cheferna för några av Sveriges största industriföretag samt J.G. 
Richert och andra framstående tekniker. Det är därför sannolikt att 
kommitténs åsikter var representativa för svenska industrimän och 
tekniker. 

Kommittén menade att statens uppgifter gentemot industrin kan 
indelas i två grupper, dels de som syftar till att främja industrins ut
veckling och dels de som skall skydda mot faror av och olägenheter 
från industriell verksamhet. I en synnerligen omfattande lista speci
ficerades uppgifterna. Den är så lång, att vi här får inskränka oss till 
att nämna, att till den förstnämnda gruppen hörde bl a »inrättandet 
av materialprovningsanstalter, försökslaboratorier och industri-
muséer». Man erkände med andra ord att industrin var beroende av 
staten och underströk det med påståenden som att industrin, »för att 
kunna nå en kraftig utveckling och full konkurrensförmåga på världs
marknaden, kräver verksamt stöd av regeringen».2 

Men kommittén var inte nöjd med det sätt på vilket staten beva
kade industrins villkor. Det stora missnöjet gällde tekniker- och indu
striintressenas representation inom förvaltningen. Man fann sig miss
gynnad vid en jämförelse med den andra huvudnäringen, jordbruket. 
»Då man betänker», skrev kommittén, »att jordbruket, oavsett jord
bruksdepartementet, lantbruksstyrelsen och lantbruksakademin, är 
försett med såväl lokala som ett centralt, representativt organ, hus
hållningssällskapen och »lantbruksriksdagen», måste det medgivas, att 
industrin, som arbetar med större värden och kanske under vansk
ligare förhållanden, varit relativt illa utrustad för att göra sig gällande 
i det offentliga samfundslivet». Med hänsyn till den stora mängd 
frågor där stat och industri måste samverka, var det nödvändigt att 
industrin fick en representation inom den statliga förvaltningen som 
motsvarade jordbrukets. Därför krävdes ett statsdepartement för 
handel, industri och sjöfart, en central teknisk-administrativ myndig
het samt ett officiellt erkännande av och stöd till lokala handels- och 
industrikammare.3 

Kravet på en anpassning av den offentliga förvaltningen till 
handelns och industrins intressen hade framförts vid flera tillfällen 
redan under 1800-talet. Men under 1900-talets första decennier 
skedde det med ökad ihärdighet och större framgång. När det nyss 
nämnda kommittéutlåtandet behandlades vid Teknologföreningens 
årsmöte 1907, presenterades samtidigt två föredrag om behovet av 
nya departement för handel, industri och kommunikationer. Det ena 
framfördes av C.J.F. Ljunggren, vars namn två år tidigare hade ståtat 
överst på en riksdagsmotion där en departementalreform krävdes. 
Det andra föredraget, som var författat av J.G. Richert, återkom ett 

62 



år senare, i oförändrad form, som en riksdagsmotion där en utredning 
av ett departement för kommunikationer och allmänna arbeten 
krävdes. 4 

Teknologföreningen bildade således plattform för flera aktioner, 
vilka syftade till en reformering av statsapparaten. Det var också bl a 
Ljunggrens och Richerts motioner som ledde till att departementens 
och Kommerskollegiums organisation blev föremål för omfattande 
statliga utredningar. Dessa utredningar låg sedan till grund för den 
departementalreform, som bl a ledde till att ett kommunikations-
och ett handelsdepartement inrättades år 1919. 

Parallellen med vattenrättslagstiftningen är påfallande. I bägge 
fallen gällde det av industrin efterlängtade reformer, som föranledde 
ett drygt decennium av omfattande diskussioner och utrednings
arbete innan de avgörande besluten fattades. Det gällde en anpassning 
av samhällsmaskineriet till industriella förhållanden och i bägge fallen 
var ingenjörskåren med Teknologf öreningen hårt engagerad till för
mån för en modernisering av förvaltningen.5 

Ingenjörsvetenskapsakademin kan uppfattas som en logisk följd av 
diskussionerna kring departementalreformen. Vi har sett hur indu
strins och teknikens representanter eftersträvade en representation 
inom statsförvaltningen som motsvarade jordbrukets. Visserligen 
nämndes i de sammanhangen aldrig kravet på en motsvarighet till 
Lantbruksakademin. Vid något tillfälle antyddes dock att staten 
borde utrusta industrin med en institution jämförbar med Central
anstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet.6 Det låg också 
nära till hands, att det ur diskussionerna utvecklades en föreställning 
om statens skyldighet att samla och ordna den teknisk-vetenskapliga 
forskningen. 

När planerna för IVA började ta form hette det också, mycket 
karaktäristiskt, att akademin skulle bli »det statsorgan, som skulle 
taga vård om det tekniskt-vetenskapliga forskningsarbetet i landet», 
att IVA:s närmaste motsvarighet »torde vara att söka i Lantbruks
akademin» samt att IVA »skulle komma att sortera under ett blivande 
industri- och handelsdepartement».7 

Två motstridiga ingenjörsideal 

Det var inte bara genom allmänna reformer som förvaltningen skulle 
moderniseras. Gång på gång klagades över sedvanan att sätta jurister 
eller militärer i spetsen för statens eller kommunernas tekniska verk 
och tillsättningen av högre chefsposter följdes med stor uppmärksam
het. 

När t ex två ingenjörer år 1907 hade utnämnts till generaldirektör 
resp överdirektör vid SJ hoppades Teknisk tidskrift att det inte skulle 
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vara en tillfällighet, utan »innebära ett permanent systemskifte, 
varigenom juristernas verksamhet inom våra tekniska verk koncen
treras på de områden, de verkligen har förutsättningar att behärska». 
Någon månad senare skrev Enström, som då var Teknologföreningens 
vice ordförande, i samma fråga: »vi vilja ha ett nytt system här i 
lande t,...vi vilja ha en sakernas ordning, som närmar sig förhållandena 
inom de stora privata verken».8 

Kravet att den tekniska sakkunskapen skulle tillerkännas sin be
rättigade plats framfördes unisont inom ingenjörskåren. Men ingen
jörernas förväntade uppträdande på chefsbefattningar inom stor
industri och offentlig förvaltning var inte utan problem. 

När Enström krävde ett nytt system, hävdade han inte bara att 
jurister och militärer saknade lämplig utbildning, utan också att det 
föreföll »som om man i allmänhet vore benägen tillmäta en erfaren
het i särskilt ekonomiska angelägenheter en alltför stor betydelse 
gent emot teknisk sakkunskap».9 Därmed berörde han en ytterst 
känslig fråga. Signaturen »Go on» kritiserade honom omgående för 
att ej ha understrukit att ingenjörer i chefsposition måste besitta inte 
bara teknisk, utan även ekonomisk och organisatorisk sakkunskap. 

De tider är förbi, då ingenjörens arbete huvudsakligen bedömdes efter elegansen 
i av honom utförda konstruktioner eller efter den lätthet, med vilken han till-
lämpade vetenskapens nyaste uppslag i lösandet av sina uppgifter. Ingen anlägg
ning, huru genialiskt projekterad och utförd den än må vara, betecknas numera 
såsom ingenjörsmässigt fulländad, för så vida icke kostnaderna för densamma stå 
i lämpligt förhållande till det ändamål, för vilket den tillkommit, överallt i sitt 
arbete möter ingenjören ekonomiska spörsmål, och det är just hans viktigaste 
uppgift att väga mellan de ekonomiska och tekniska hänsynen. 

Med hänvisning till den minimala utbildning i ekonomi och organisa
tion, som svenska ingenjörer hade fått, ifrågasatte signaturen om de 
verkligen var lämpliga som chefer. Han kritiserade också »den ensidig
het» med vilken Teknologföreningen verkade och pekade på »det 
energiska motstånd som inom vissa kretsar i Föreningen riktats mot 
varje förslag att vidga Föreningens intressesfär utom de rent tekniskt-
vetenskapliga frågorna».10 

Här kan vi förnimma ett starkt missnöje med ingenjörsutbild
ningen och Teknologföreningen. Det var två intresseriktningar som 
stred om makten. Den ena riktningen menade, enligt Teknologföre
ningens dåvarande ordförande, Gunnar Dillner, att föreningen ute
slutande borde syssla med tekniska och tekniskt vetenskapliga ären
den. Den andra riktningen ville vidga programmet till att omfatta 
även industriella och tekniskt-ekonomiska frågor. Varje diskussion 
om föreningsangelägenheter, suckade Dillner, »mynna ut i ett oav
gjort ordande om dessa båda riktningars fördelar och nackdelar».11 

Under närmare tio år före världskrigets utbrott präglades diskus

64 



sionerna av detta oavgjorda ordande. 1 botten fanns motsättningen 
mellan två ingenjörsideal, som antingen ville se ingenjören som en 
oberoende och opartisk fack- och ämbetsman eller som en företags
ledare i industrins tjänst. Vad det gällde var ytterst huruvida ingen
jörskåren och ingenjörsvetenskapen skulle vara det allmännas eller 
industrins tjänare. Men det handlade också om en spänning mellan 
vetenskapliga ambitioner och en mer ekonomisk och praktisk inrikt
ning av ingenjörsyrket. Därför fanns länge en mer eller mindre klart 
uttalad motsättning mellan vetenskap och industri. 

Det tydligaste exemplet på det ämbetsmannamässiga ingenjörs
idealet gav ingenjör Oscar Nycander vid Teknologföreningens års
möte 1911. Han framställde industrin som »en stor härlig byggnad, 
vilande på 3aie grundpelare»: kapitalet, arbetskraften och ingenjörs
konsten. Med hänvisning till ett antal konkreta frågor hävdade han, 
att det finns en motsättning mellan det kapitalistiska och det tek
niska intresset. Det säger sig självt, sade han beträffande ångpanne
lagens införande, »att denna fråga icke kunde hava samma intresse 
för ångpanneägarna som för allmänheten, och att det storkapita
listiska intresset icke borde ha för mycket att säga vid behandlingen 
av en sådan fråga». Teknologf öreningen borde vara en ren ingenjörs
förening med uppgift att stödja industrin »genom höjandet av den 
tekniska arbetsledningen och dess tekniskt vetenskapliga hjälpmedel». 
Därför skulle också »kapitalets målsmän» hållas utanför före
ningen.1 2 

Det hör till sammanhanget att Nycander på intet sätt var någon 
ung samhällsomstörtande teknolog. Han var drygt 60 år gammal, 
Tcknologföreningens vice ordförande, direktör för ett antal företag, 
ledamot av Lantbruksakademin, högerrepresentant i Stockholms 
stadsfullmäktige m m. Hans främsta merit var att han, genom att 
verka för opartiska arbetsformer, hade varit en föregångsman inom 
den konsulterande ingenjörsverksamheten i Sverige.13 Det ideal han 
företrädde omfattades också företrädesvis av konsulterande ingen
jörer, högskolelärare och offentligt anställda tekniker, vilka hade 
intresse av att framhäva ingenjörsyrkets opartiska och »ämbetsmanna
mässiga» natur. 

Omkring år 1910 betraktades emellertid Nycanders ingenjörsideal 
som föråldrat. Det går inte, enligt den andra intresseriktningen, att 
göra ingenjörskonsten till en tredje samhällskraft. Ingenjören arbetar 
inom industrin och i den sociala striden måste han ställa sig på indu-
striidkarnas och kapitalets sida. Den moderne ingenjören kan inte 
vara oberoende. Han måste som företagsledare företräda industrins 
intressen och vidga sin kompetens till att gälla inte bara teknisk
vetenskapliga frågor, utan även företagets ekonomi och organisation. 

65 



Den tydligaste företrädaren för detta ideal vid årsmötet 1911 var 
Erland Nordlund, som då var verkställande direktör i det nybildade 
Sveriges industriförbund och som tidigare, som redaktör för Teknisk 
tidskrift, hade fört en intensiv propaganda för den ekonomiska sidan 
av ingenjörernas arbete. Efter Nycanders föredrag hävdade han bl a 
att vad som behövdes var inte den gamla sortens ingenjörer utan nya, 
»moderna» ingenjörer med blick för det »levande livet». Industrin 
ropade inte efter »rent tekniska ingenjörer». Den ville inte ha perso
ner »som så stirrat sig blinda på den vetenskapliga tekniken, att allt 
annat slutit sig för deras ögon». Nej, den tekniska vetenskapen måste 
stödjas av andra kunskaper, om den trebenta stolen (dvs Nycanders 
härliga byggnad) skulle stå stadigt.1 4 

De motsättningar, som här har illustrerats med hjälp av Nycander 
och Nordlund, komplicerades av att de framträdde på flera plan. 
Inom Teknologföreningen framträdde de som en spänning mellan å 
ena sidan Stockholms högskolelärare, konsulterande ingenjörer och 
offentligt anställda ingenjörer och å andra sidan landsortens indu
striellt verksamma ingenjörer. Det fanns inom föreningen ett motsats
förhållande mellan konstellationerna Stockholm-byråkrati-teori och 
landsort-industri-praktik. 

Utåt framträdde motsättningen bl a som en konflikt mellan 
Teknologföreningen och landets övriga tekniska föreningar, som 
ibland uppfattade den förstnämnda som ett tillhåll för högfärdiga 
teoretiker utan kontakt med industrin. Efter år 1911 visade den sig 
också i en häftig strid mellan Tekniska högskolan och Sveriges indu
striförbund. 

I de närmast följande avsnitten skall vi granska de olika formerna 
för motsättningen. De är viktiga i vårt sammanhang, bl a därför att 
de ger en uppfattning om det stämningsläge, som föregick den all
männa uppslutning kring de tekniska vetenskaperna, som symboli
seras av IVA. 

Teknologföreningen och dess kritiker 

De diskussioner som föranleddes av de två intresseinriktningarna för
des i stor utsträckning i och kring Teknologföreningen. 

När föreningen firade femtioårsjubileum år 1911 var den sedan 
länge erkänd som Sveriges förnämsta tekniska förening. Dess ur
sprung var en kamratförening för studenter vid Teknologiska Insti
tutet (efter 1876 Tekniska högskolan). Eftersom medlemmarna 
kunde kvarstå inom föreningen efter avslutade studier, omfattade 
den snart yrkesverksamma ingenjörer och verksamheten blev mer 
utåtriktad. Föreningen indelades i två sektioner, den första med 
elever vid KTH och den andra med utexaminerade f d elever. Efter 
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år 1887 fördelades arbetet inom den andra sektionen på ett antal 
fackavdelningar, vilka behandlade olika specialfrågor. På andra sek
tionen i dess helhet vilade i fortsättningen ansvaret att bevaka all
männare frågor. Samtidigt vidgades rekryteringen då varje »fram
stående odlare av teknisk vetenskap eller framstående utövare av 
teknisk verksamhet» kunde bli medlem. Därigenom blev föreningen 
öppen även för tekniker som inte hade utbildats vid högskolan. 

Teknologföreningen kunde således från 1880-talets slut uppträda 
med anspråk på att företräda Sveriges tekniska sakkunskap och an
litades allt oftare för utredningar och yttranden i tekniska och indu
striella frågor. Men med stigande status och auktoritet följde också 
ökat ansvar. Föreningen förväntades representera inte bara ingenjörs
kåren, utan också den industri där ingenjörerna var verksamma. För 
att förstå dessa förväntningar måste vi komma ihåg att före år 1910, 
då Industriförbundet bildades, fanns ingen allmän organisation som 
bevakade industrins intressen.15 

Föreningen var knappast vuxen det dubbla ansvaret att represen
tera både den tekniska sakkunskapen och industrins intressen och 
med tiden framträdde en allt tydligare splittring i två läger — det ena 
ville värna om föreningens och ingenjörskårens oberoende, det andra 
önskade ta steget fullt ut och ställa Teknologföreningen i spetsen för 
den svenska industrin. 

År 1906 utbröt ett häftigt missnöje med föreningens sätt att be
vaka industrins intressen. Då gick en av Sveriges främsta elektrotek
niker, Robert Dahlander, till häftigt angrepp mot Teknologföre
ningen och dess andra sektion. Den påstods ligga i händerna på »en 
liten klick Stockholmare» av vilka »de tongivande till största delen 
består av konsulterande ingenjörer eller representanter för statens 
eller stadens tekniska verksamhet eller monopoliserande industri»T 

Därför kunde, enligt Dahlander, föreningen inte göras till ett språkrör 
för landets tekniska och industriella intressen. Framstående represen
tanter för storindustrin hade dessutom förvägrats medlemskap och 
»endast de tekniskt vetenskapliga frågorna anses värdiga att behand
las, under det de tekniskt ekonomiska sättas i andra rummet».16 

Vilka var det som Dahlander, utan att nämna namn, gjorde till 
ansvariga för missförhållandena? Teknologföreningens främste före
trädare vid denna tid var utan tvekan en av huvudpersonerna i vår 
berättelse, Axel F. Enström. Han var ordförande i andra sektionen 
1905, föreningsordförande 1906-07 och vice ordförande 1908. Vid 
hans sida framstår F.V. Hansen, Gunnar Dillner och August Decker 
som speciellt framträdande. Med en lätt överdrift kan man säga, att 
föreningens ledning vilade i deras händer under den kritiska period 
åren 1906-09, då den anklagades för att behärskas av en teoretiskt 
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och tekniskt-vetenskapligt sinnad klick stockholmare.1 7 

Deras dåvarande verksamhet stämmer också väl med Dahlanders 
karaktäristik. Dillner och Enström var bl a knutna till Materialprov
ningsanstalten, Hansen var, innan han blev vattenfallsdirektör, chef 
för Stockholms stads vattenledningsverk och Decker var överingenjör 
vid Stockholms elverk. Och även i övrigt var det vid denna tid före
trädesvis s k byråkratingenjörer, dvs personer knutna till KTH, 
statliga eller kommunala verk samt konsulterande ingenjörer, som 
dominerade Teknologföreningen. 

Dahlander tycks således ha träffat mitt i prick och han fick om
gående stöd av flera insändare i Teknisk tidskrift. Ett förslag som 
framfördes var att teknikerföreningarna på landsorten skulle inkorpo
reras i Teknologföreningen. Då skulle Stockholmsklickens inflytande 
minska och de industriella intressena få bättre gehör.18 Det blev 
också kring en lösning i den riktningen, som meningsmotsättningarna 
bröts i fortsättningen. 

Frågan om samarbete mellan de tekniska föreningarna 

En av diskussionsfrågorna vid det allmänna svenska teknikermötet i 
Norrköping sommaren 1906 var: »Är ett samarbete mellan Sveriges 
tekniska föreningar önskvärt, på vilka principer bör det grundas och 
hur effektivt genomföras?». 

Frågan var inte ny. Allmänna teknikermöten, till vilka Sveriges 
samtliga tekniker och industrimän inbjöds, hade tidigare arrangerats 
i Göteborg 1891, Malmö 1896 och Gävle 1901. Redan vid Göte
borgsmötet hade ett intimare samarbete diskuterats. Erfarenheterna 
från de första mötena visade dessutom att dessa manifestationers 
tillfälliga karaktär gjorde deras betydelse av övergående natur. Det 
var svårt att följa upp fattade beslut och tillse att mötesresolutioner 
o dyl fick den behandling de förtjänade.1 9 

Efter Gävlemötet tillsattes en kommitté med representanter för 
landets tekniska föreningar, som skulle ge förslag till en mer kon
tinuerlig organisation. Men den kunde inte komma överens. A ena 
sidan fanns de, som ville begränsa kommitténs arbete till att föreslå 
hur teknikermöten bättre kunde planeras. A den andra sidan fram
hölls, att man borde åstadkomma ett förslag till »en verkligt perma
nent sammanslutning mellan de tekniska föreningarna, ett förbund 
eller en centralorganisation, vilken ständigt vore i tillfälle att bevaka 
teknikens och industrins intressen». Men det hade invänts, att ett 
sådant förbund förmodligen skulle möta motstånd från Teknolog
föreningen, då det kunde skada den ställning som föreningen hade 
uppnått.20 

Vid Norrköpingsmötet inleddes diskussionerna av Ivar Svedberg, 

68 



som presenterade ett förslag från Tekniska Föreningen i Hälsingborg, 
enligt vilket de tekniska föreningarna skulle bilda en Centralrepresen
tation med uppgift »att representera de tekniskt-industriella intresse
na, när helst så påfordras».21 Svedberg slutade sin presentation med 
en patriotisk maning till enighet: »Tro vi, att vårt arbete är något värt 
för vårt land, äro vi vissa därom att vårt enade arbete bliver till större 
nytta än det splittrade vi nu prestera, låtom oss då som svenske män 
det anstår kasta bort alla små hänsyn och handla fosterländskt till 
Sveriges väl!»22 Men han blev inte bönhörd. Diskussionen blottade 
en djup spricka inom teknikerkåren och en stark animositet gente
mot Teknologföreningen. 

Axel F. Enström, som representerade Teknologföreningen, tillhör
de en minoritet, som vågade tala mot ett intimare samarbete. Huvud
argumentet var, att landsortens föreningar hade mindre stränga in
valskrav, varför de inte ägde samma kompetens som Teknolog
föreningen. När det var fråga om ämnen av allmänt tekniskt och 
industriellt intresse var, enligt Enström, alla rustade att behandla 
dem, men gällde det fackfrågor var förhållandena annorlunda. 

Inom Teknologföreningen behandlas ett dylikt ärende inom den respektive 
fackavdelningen. Man vet, att där finnas alltid personer, som syssla med och äro 
inne i saken. För närvarande äro de andra tekniska föreningarna på grund av 
förhållandenas natur icke med säkerhet i stånd att alltid lämna en sådan saklig 
behandling, ty de ha ännu icke nått den utveckling, att de kunnat bli uppdelade 
i fackavdelningar. ̂  

Det är inte förvånande att detta provocerade Teknologföreningens 
kritiker. Visserligen ville ingen bestrida att föreningen representerade 
teknisk-vetenskaplig sakkunskap. Men just därför, menade många, 
var den inte lämpad att föra industrins talan. »Jag föreställer mig», 
sade AJ. Atterberg från Tekniska Samfundet i Göteborg, »att emellan 
nuvarande åsikter inom Teknologföreningen och i andra föreningar 
det är ungefär samma skillnad som mellan teori och praktik eller som 
mellan teknik och industri».24 R.F. Berg, chef för Skånska Cement 
och grundare av Skånska Ingenjörsklubben, menade att meningar 
från olika delar av landet måste få komma fram till Sveriges myndig
heter. 

Tankarna kunde få komma fram oförändrade och oavkortade, även om vi lands
ortsbor icke kunna avfatta dem i skrift så väl som de i formen kunnigare och 
teoretiskt lärdare personer, vilka avfatta yttranden hos Teknologföreningen i 
Stockholm. Mången gång äro enkla bondtankar för landet mer fruktbärande än 
sådana, som äro klädda i de bästa former. Det är bra ledsamt att höra, att vi i 
våra småföreningar i landsorten skulle sakna förutsättningar för att kunna 
motsvara de krav, vilka nu anses kunna tillfredställas genom den fackinsikt och 
fackrepresentation, som finns i Teknologföreningen i Stockholm. Det är....möj
ligt, att vi kunna ha fackkunskaper i landsorten, vilka totalt saknas i huvud
staden.^ 
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Diskussionerna slutade med att teknikermötet med stor majoritet 
gjorde ett uttalande till förmån för den av Svedberg föreslagna 
Centralrepresentationen.2 6 

Det är ingen tvekan om att den häftiga kritiken gjorde intryck på 
Teknologföreningens ledning. I två osignerade artiklar i Teknisk tid
skrift, vilka förmodligen hade författats av den dåvarande huvud
redaktören Gunnar Dillner, sammanfattades i surmulna ordalag er
farenheterna från Norrköpingsmötet. Klandret av föreningen be
skrevs i termer som »applåderade oförskämdheter» och »ostentativa 
bifallsyttringar» till de »ovettigaste talarna» och »byråkratingenjörer
na» försvarades. Men samtidigt erkändes att många av anmärkningar
na var värda all uppmärksamhet och att Teknologföreningen var en 
kluven förening, varför det gällde att ge landsortsintressena större 
inflytande.27 

Ett steg i den riktningen togs när andra sektionen beslöt anordna 
ett större möte, där frågor av allmänt intresse skulle behandlas »i 
sådan form och på sådant sätt, att tillfälle och anledning beredas 
föreningens medlemmar ej blott i Stockholm utan även i landsorten 
till deltagande».28 Det första årsmötet av den karaktären hölls under 
tre dagar i mars 1907 och blev därefter en årligen återkommande 
begivenhet för föreningens medlemmar. De frågor som avhandlades 
var vanligtvis av allmännare industripolitisk karaktär och det är 
iögonfallande med vilken självklarhet föreningen i detta sammanhang 
uppträdde som industrins språkrör.29 

Vid mötet år 1908 underlättades dessutom inval av andra än hög
skoleutbildade ingenjörer. Det stadgeenliga invals kriteriet ändrades 
från »framstående» till »kunnig och erfaren» idkare av teknisk veten
skap eller teknisk verksamhet. Dessutom avskaffades andra sektionen 
och första sektionen förvandlades till en studentsektion med in
flytande endast i ett litet antal inre föreningsangelägenheter. 

Förändringarna kan synas små, men tillmättes mycket stor bety
delse. Det tidigare sambandet med första sektionens studenter hade 
varit besvärande och ansågs minska föreningens auktoritet. Stadge
ändringarna hade därför, enligt Teknisk tidskrift, »sin betydelse däri, 
att Foreningen fr.o.m. nästa år är en ren ingenjörsförening, och att 
sålunda Föreningens huvudsyfte från att vara kamratbandets upp
rätthållande mellan ingenjörerna nu blivit teknikens främjande».30 

Det tredje årsmötet, år 1909, var utan tvekan avsett att bli en 
mogenhetsförklaring. Inför mötet gav t ex Teknisk tidskrift ut ett 
märkligt specialnummer, där framstående föreningsmedlemmar och 
andra auktoriteter hade mobiliserats för att skriva om aktuella spörs
mål. Dessutom hade man lyckats bjuda in representanter för regering 
och riksdag samt konungen, vilken för första gången hedrade före
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ningen med sin närvaro. Det var därför med stolthet som Hansen, i 
sitt öppningsanförande, pekade på utvecklingen från en förening för 
kamratlig samvaro till en förening av »utbildade teknici», som intar 
»en auktoritativ ställning inom landet och tjänstgör i många fall 
såsom sakkunnig rådgivare även åt statens myndigheter».31 

Den stora frågan kvarstod dock: skulle föreningen förbli en ingen
jörsförening eller skulle den vidgas till att bli en ingenjörs- och indu
striförening? Stadgeförändringarna hade bara accentuerat problemet. 
Å ena sidan hade första sektionen avskaffats, varför föreningen 
kunde uppträda som en »ren» ingenjörs förening. Å andra sidan hade 
invalsbestämmelserna mildrats och föreningen riskerade sin auktori
tet i tekniska frågor. 

Även formerna för samarbetet mellan de tekniska föreningarna 
fortsatte att vara kontroversiell. Frågan hade varit föremål för inten
siva diskussioner vid upprepade tillfällen men den Centralrepresenta
tion, som föreslogs vid Norrköpingsmötet, väckte ingen större 
entusiasm inom det tongivande Stockholmslägret. Det ansågs att 
Teknologföreningens auktoritet skulle rubbas om den underordnades 
en utomstående överstyrelse.3 2 För många landsortsrepresentanter 
framstod detta som högfärd, översitteri och avundsjukt bevakande av 
privilegier. I diskussionens hetta kunde t ex hävdas, att förenings
arbetet var grundat »på Stockholmsmedlemmarnas önskan att flyta 
ovanpå och få sina namn fram i stället för på levande intresse för 
teknik och fosterland». Mindre hätska, men lika ihärdiga förespråkare 
för ett samarbete varnade för ett renodlat industriidkareförbund, 
som kunde komma att bildas. Då skulle ingenjörerna och Teknolog-
föreningen definitivt förlora sin ledande ställning.33 

Först år 1912 avgjordes den segslitna samarbetsfrågan när Tekno-
logföreningen och tio andra föreningar träffade en föga förpliktigan-
de överenskommelse om formerna för gemensam behandling av vissa 
frågor.34 Men då hade faktiskt frågan upphört att vara ett strids
ämne. 

Sveriges industriförbund 

Det kan, mot bakgrund av de tidigare motsättningarna, synas över
raskande att s am arbetsfrågan kunde avföras under odramatiska for
mer. Det berodde emellertid inte på att spänningen mellan de två 
intresseriktningarna hade upphört, utan på att frontlinjen hade för
flyttats efter Teknologföreningens årsmöte 1909. Då beslutades att 
föreningen skulle bibehålla sin karaktär »att utgöra en sammanslut
ning mellan tekniskt bildade personer».3 5 Förespråkarna för en »ren» 
ingenjörsförening vann med andra ord en viktig seger. Men i gengäld 
resulterade årsmötet även i en ren industriidkareförening. 
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I ett föredrag vid årsmötet hade Stora Kopparbergs chef, E.J. 
Ljungberg, föreslagit »en förening för samhällsnyttig produktion, en 
förening som skulle samla våra krafter för att överlägga om, vad som 
för den industriella utvecklingen kan och bör göras, samt för utveck
lingen vidtaga de åtgärder, som anses lämpliga». Förslaget välkomna
des allmänt. Inte minst de som värnade om en ren ingenjörs s am m an
slutning hälsade det med tillfredsställelse.36 

Det torde ha varit ofrånkomligt att Industriförbundet, som blev 
resultatet av Ljungbergs förslag, uppkom som en förlösande tanke ur 
de fruktlösa försöken att ställa en samlad teknikerkår i spetsen för 
den svenska industrin. Det är också karaktäristiskt att förbundets 
konstituerande sammanträde ägde rum i Teknologföreningens lokaler 
i början av år 1910.3 ^ Men kanske var det en gökunge, som kläcktes 
ur föreningens bo. År 1911 var det dags för den konfrontation 
mellan industri- och teknikerintresset där Oscar Nycander och Erland 
Nordlund var huvudpersoner. Diskussionen hade dock ytterligare en 
huvudperson, Tekniska högskolans stridbare rektor C.J. Magnell. 

Nordlund hade på sedvanligt vis kritiserat Teknologföreningen för 
att domineras av stockholmare, vilka »företrädas till största delen av 
sådana, som icke hava direkt kontakt med det industriella livet, av 
lärare vid Tekniska Högskolan, en del personer, som äro anställda 
inom olika ämbetsverk o.s.v.». Denna insinuation föranledde Magnell 
att utropa. »Det är ju helt enkelt upprörande!». Alla lärare i tillämp
ningsämnen har »en synnerligen ingående kontakt med industrin». 
Nordlund stod emellertid på sig och hävdade, att han efter samtal 
med en stor del av landets industriidkare hade fått uppfattningen att 
det fanns fackskolor vid KTH, där industrin inte hade någon kontakt 
med lärarna.38 

Nordlund talade ofta i vi-form och hänvisade till »en sammanslut
ning, som jag är ganska lierad med», varför hans angrepp uppfattades 
som ett ställningstagande från Industriförbundet. Under de närmaste 
åren blev det också konfrontationen mellan förbundet och högskolan 
som hamnade i blickpunkten. Kritiken av Teknologföreningen er
sattes av ett allt tydligare missnöje med ingenjörsutbildningen. 

Industriförbundet och Tekniska högskolan 

När Industriförbundet firade tioårs-jubileum, hette det i dess minnes
skrift, att en av de frågor, »som mest torde hava fäst uppmärksam
heten vid det nybildade Förbundet, var dess kraftiga aktion rörande 
undervisningen vid Tekniska högskolan, åsyftande att här få till 
stånd mera förståelse för ekonomiska synpunkter».39 

Klandret av ingenjörsutbildningen hade aktualiserats många gånger 
i samband med diskussionerna om högskolans omorganisation och 
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upprustning. Ofta rörde det sig väl om det missnöje konventionen 
bjuder äldre personer att ge uttryck för, när de kommenterar hur 
»deras» skola har fostrat den »moderna» ungdomen. Men en gemen
sam nämnare hade kritiken, nämligen att de unga ingenjörerna 
saknade sinne för ekonomi. 

I kapitel 5 skall vi se hur uppmärksammandet av de ekonomiska 
aspekterna kunde förenas inte bara med ett nytt ingenjörsideal, utan 
även med ett nytt industriideal och i vissa avseenden t o m ett nytt 
samhällsideal. Den bakgrunden är egentligen viktig för att förstå 
den intensitet med vilken de ekonomiska frågorna framfördes. Men 
tills vidare skall vi begränsa oss till att följa det yttre förloppet i 
Industriförbundets kritik av högskolan. 

Vid Industriförbundets årsmöte år 1911 stod KTH i centrum för 
intresset. Förbundets undervisningskommitté hade granskat rege
ringens förslag till omorganisation av den högre tekniska utbildningen 
och kommitténs uttalande refererades av Gunnar Dillner, som nu 
hade lämnat byråkratingenjörernas krets och övergått till det indu
striella lägret. 

Uttalandet var genomsyrat av en misstro mot den högre ingenjörs
utbildningens värde. Industrin sades lida av ett övermått av över
kvalificerad teknisk arbetskraft, som inte motsvarade företagens 
krav. De föredrog många gånger i stället att rekrytera ingenjörsbe
hovet från lägre tekniska skolor. Men samtidigt var det brist på väl 
utbildade förmän och arbetsledare. Därför borde egentligen utbild
ningen av de tekniska underbefälen gå före den högre tekniska utbild
ningen. För att inte den sistnämnda skulle bli tillgodosedd på den 
lägre utbildningens bekostnad, hade kommittén gjort allt för att 
nedbanta förslaget till omorganisation. Man ville bl a begränsa nyin-
taget av elever, ta bort oväsentliga läroämnen, avkorta den obliga
toriska studietiden och undvika kostsamma nybyggnationer. Kom
mitténs slutsats blev att regeringsförslaget innehöll så allvarliga bris
ter, att det borde omarbetas och ställas i samband med frågan om 
den lägre tekniska undervisningen.40 

Kommittén fick inget större gensvar vid Industriförbundets års
möte. Det visade sig att de flesta inte ville stjälpa den planerade 
upprustningen av den högre tekniska utbildningen.41 Men ett år 
senare återupprepades kritiken av Tekniska högskolan med ny kraft. 

En av de statliga kommittéer som utredde en reformering av stats
apparaten, den s k kommerskollegiekommittén, hade i en enkät 
frågat vilken statsmyndighet det tekniska undervisningsväsendet 
borde underordnas. KTH:s lärarkollegium svarade att högskolans 
undervisning var på väg att bli jämnbördig med universitetens och 
därför även i fortsättningen borde ligga under ecklesiastikdeparte-
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mentet. Industriförbundet invände, att högskolan »under de 
senaste åren icke på något sätt visat vetenskaplig livaktighet». Sam
tidigt klagades över den lilla hänsyn som hade tagits till att ingenjörs
yrket är ett ekonomiskt yrke och förbundet hänvisade till ett stegrat 
missnöje med högskolans undervisningsresultat. Eftersom ecklesia
stikdepartementets inflytande inte hade varit tillfredsställande, 
föreslogs att högskolan skulle ställas »under det blivande industride
partementet, genom vilken anordning högskolan skulle erhålla en 

• A Q 
bättre möjlighet att hålla kontakt med det praktiska livet». 

De skilda uppfattningarna om Tekniska högskolans uppgifter och 
naturliga hemvist återkom i det gemensamma betänkande, som 
départemental- resp kommerskollegiekommittérade avgav år 1913. 
De sistnämnda följde Industriförbundet och hävdade att högskolan 
skulle sortera under ett handelsdepartement, eftersom dess uppgift 
inte är »den vetenskapliga forskningens i samma mån som undervis
ningens, och den senare är direkt inriktad på praktiskt ekonomisk 
förvärvsverksamhet».44 

Departementalkommittérade betonade däremot högskolans likhet 
med universiteten. Dess uppgift skulle vara att genom vetenskaplig 
undervisning och forskning vårda den tekniska vetenskapen, vilken 
för nationen är lika viktig som universitetens vetenskaper. Tekniska 
högskolans naturliga hemvist var därför undervisnings dep ar te m en te t 
— »det centrala departementet för vetenskapen». Högskolan får inte 
sjunka ned till att bli en fackskola, den är inte enbart »industrins 
tjänarinna», utan »framförallt vårt lands främsta härd för teknisk 
forskning, vilka sidor av kulturlivet denna forskning än må beröra».45 

Frågan om departementstillhörighet var, som de motsatta uppfatt
ningarna visar, av grundläggande principiell natur. Det är därför inte 
förvånande, att Industriförbundets yttrande i departementsfrågan 
provocerade högskolans lärarkollegium till ett skarpt genmäle. Med 
ett stänk av ironi förmodades att förbundets uttalande var grundat 
på en omsorgsfull prövning av »synnerligen innehållsrika» meddelan
den från industrin, vilka dock borde delges högskolans myndigheter. 
Man hoppades på Industriförbundets rättskänsla — detta särskilt 
med tanke på »den kraft varmed Industriförbundet tillintetgjorde 
kapten Nordlunds och hans tillskyndares agitation mot högskolan 
under 1911 års riksdag».46 

Kollegiet lyckades inte upprepa den tidigare framgången. I decem
ber 1912 redovisade Industriförbundet ett uttalande undertecknat av 
hela 103 industrimän, som bekräftade missnöjet med högskoleutbild
ningen. Framförallt kritiserades ingenjörernas bristande ekonomiska 
kunskaper.47 Dessutom var bifogat som separat tryck utförligare 
uttalanden från enskilda personer. 
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Industrins j'accuse, som skrivelsen kallades av Teknologföre-
ningens sekreterare, G. Holmberger, väckte stor uppmärksamhet och 
blev föremål för en offentlig diskussion, som inte bara engagerade 
industriella och tekniska kretsar.49 I februari 1913 gick högskolans 
försvarare till motoffensiv. Vid ett offentligt diskussionsmöte bemöt
te rektor Magnell industrins anklagelser. Med större skärpa än någon 
tidigare, underströk han att högskolan inte var till för att tjäna 
industrin. Nej, det var snarare industrin, som hade att underordna sig 
den fria vetenskapliga forskningen. Eftersom Magnells synpunkter var 
av så principiell natur, är ett längre citat ur hans anförande motiverat. 

En teknisk högskolas högsta uppgift i fråga om undervisningen är att meddela 
vetenskaplig teknisk bildning. Den tekniska vetenskapens mål är åter att tillämpa 
naturvetenskapernas resultat för åstadkommande av sådana anordningar, som 
giva största ändamålsenlighet med minst uppoffring. 

Detta är ekonomi i detta ords djupaste betydelse. 
Industrin är icke teknikens mål, utan ett dess medel att i så vidsträckta kretsar 

som möjligt sprida de tekniska vetenskapernas frukter. 
Teknikens framsteg skola allt framgent såsom hittills framgå såsom en fri 

vetenskaplig forsknings resultat och den industri, som icke vill anpassa sig efter 
dessa framsteg måste, även om den giver industriidkaren en god vinst och är 
fotad på det bästa ekonomiska system, gå under för att ersättas med en ny, som 
bättre tillgodoser den stora allmänhetens behov. 

Icke så sällan komma vetenskapens och teknikens framsteg olägligt för en 
eller annan industri, men på detta sätt drives dock industrin på det hela taget 
framåt till mänsklighetens gagn och kulturens höjande, men kraftkällan heter 
vetenskap och motorn är tekniken. 

Det påståendet, att en teknisk högskola är till huvudsakligen för att utbilda 
arbetsledare för industrin, och att industrin i kraft härav borde övertaga den 
högre tekniska undervisningen, vittnar om en fullkomligt skev grundåskådning. 
Den högre tekniska undervisningens målsmän måste därför på det kraftigaste 
reagera emot allt, som söker att tränga sig in emellan vetenskapen och tekniken 
och därmed även emot, att högskolan skiljes från det departement, som vårdar 
landets övriga kulturella intressen och som hittills fört fram tekniska högskolan 
så, som det gjort. 

Av mötesreferaten att döma, var det lärarkollegiet som vann den 
efterföljande diskussionen. Stockholms Dagblad skrev försiktigt att 
högskolans vänner var i majoritet, under det att Socialdemokraten 
triumferande meddelade att »kapitalistangreppen på högskolan till
bakavisas».^ 1 

Teknologföreningens årsmöte 1913 

Inom Teknologföreningen väckte Industriförbundets skrivelse och 
den offentliga diskussionen stor oro. Flera styrelsemedlemmar ansåg 
att ingenjörs kåren s anseende hade skadats och ville se en kraftfull 
protest från föreningen. Andra föredrog att agera försiktigare och 
menade att kritiken riktades mot högskolan — ej ingenjörskåren i 
dess helhet. Som en kompromiss beslutades att ta upp den högre 
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ingenjörsutbildningen vid föreningens årsmöte i mars 1913.5 2 

Vid årsmötet fick frågan en allsidig belysning efter tre längre inled
ningsanföranden samt en omfattande diskussion.5 3 Även om debat
ten många gånger spårade in i väl nötta banor, kan man nog säga, 
att den lyftes upp på ett högre plan. Den som angav tonen var Axel 
F. Enström, vilken inledde diskussionen. Senare skulle han, som 
IVA:s chef, kallas ingenjörsvetenskapens ambassadör. Det ligger nära 
till hands, att se hans framträdande år 1913 som det första i en lång 
rad, där han med diplomatisk takt medlade mellan teori och praktik 
— vetenskap och industri. Men samtidigt skall vi ha i åtanke, att 
denne medlare sju år tidigare hade varit ledare för den »klick», som 
fick motta mycken spott och spe för sitt värnande om Teknologföre-
ningens teknisk-vetenskapliga auktoritet. 

Enström menade att Industriförbundet och högskolan inte hade 
förstått varandra. 

Å ena sidan har från Industriförbundet med skärpa framhållits betydelsen av de 
ekonomiska synpunkterna. Det är ju fullkomligt riktigt. Å andra sidan har 
svarats, att dessa ekonomiska synpunkter i och för sig icke få tillmätas en domi
nerande betydelse, utan att den tekniskt-vetenskapliga kompetensen för ingen
jören är huvudsaken. Ja, även det är riktigt. Från industriellt håll vill man nu för
söka förklara saken så, att de unga ingenjörerna tungas av för mycket teori, 
vilket skulle skymma den ekonomiska synen. Det beror nog däremot på att man 
icke riktigt tänkt sig in i saken. Jag vill påstå, att vad som för dessa personer tett 
sig som för mycket »teori», i stället är för lite teori, d.v.s. de unga ingenjörerna 
ha en hel massa kunskap, som kallas teori, men det är till stor del steril teori, 
det är död kunskap. Jag har kommit till den bestämda uppfattningen, att den 
verkligt vetenskapliga utbildningen f.n. icke är tillräcklig med hänsyn till moder
na fordringar. 

Enström hänvisade till sitt mångåriga flackande i Sverige, varvid han 
hade kunnat konstatera att många ingenjörer saknade förmåga att 
tänka själva och på teoretisk grund bearbeta de resultat de funnit. 
Därigenom frånhändade de sig den kontroll, »som ligger i att draga ut 
konsekvenserna». 

De kunna komma med de mest omöjliga saker. Under min verksamhet ute bland 
tekniker i arbete har jag även ofta konstaterat, att bristande förmåga hos från 
Tekniska Högskolan utexaminerade ingenjörer att bedöma saker ur rent teknisk 
synpunkt haft den påföljd att allvarliga ekonomiska missgrepp därav uppstått 
eller kunnat uppstå. De ha tagit uppgifter från andra för goda utan vidare, fastän 
det kunde ha varit ganska enkel sak till och med att skaffa sig lite kontroll. Det 
är denna brist på grundlig skolning tillsammans med bristen på tänkande, som jag 
anser vara kärnpunkten i de nuvarande förhållandena. Det är klart, att detta ger 
sig tillkänna för industrimannen på så sätt, att de ekonomiska intressena bliva 
lidande genom vederbörandes åtgöranden. Om ingenjören är fullt skicklig att 
göra nödiga beräkningar, kommer allt hans görande och låtande att automatiskt 
utmynna i ekonomiskt riktiga åtgärder, och då får industrimannen en annan 
uppfattning om honom. ̂ 4 
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Enström menade således, att det var ingenjörernas dåliga skolning i 
ett vetenskapligt arbetssätt, som för industrimännen framstod som 
bristande sinne för de ekonomiska realiteterna. Om missförhållande
na skulle rättas till, var det därför viktigt att ingenjörerna tillägnade 
sig »konsten att på egen hand taga sig fram till ökat vetande» samt 
att de hade »någon vana vid att forska och tänka».55 

En av Enströms slutsatser var, »att det rationella vetenskapliga 
underlaget är av fundamental betydelse». Den stöds, menade han, 
bl a av att kemister och elektrotekniker hade haft bättre möjligheter 
än andra ingenjörer att tillfredsställa praktiska behov. De står på 
vetenskaplig grund och »deras utövare ha från början fått den kvanti
tativa analysen av resp. fenomen i blodet». Bergsfacket och meka
niska facket däremot har fått sin näring från bruket och verkstaden, 
varför de står på en mera »kvalitativ» grund.56 

Skillnaden mellan olika fack hade redan tidigare påtalats av andra, 
som framhöll, att de flesta som hade undertecknat Industriförbun
dets skrivelse, tillhörde det mekaniska facket eller den mekaniska 
verkstadsindustrin. Problemet skulle med andra ord vara, att verk
stadsindustrin och den högre tekniska undervisningen var främmande 
för varandra.5 7 I Enströms anförande fanns också en känga till 
mekanisterna när han talade om den elektriska mätningstekniken — 
»elektrikerns wattmeter och illa beryktade cos^» — som visat sig ha 
en starkt ekonomiserande verkan. I ett tidigare sammanhang hade 
pekpinnen varit tydligare. Då talade han om »den av mekanister och 
andra lekmän så avskydda cosV?».58 Det är inte alltför djärvt att 
gissa, att han syftade på Nordlund och hans anhängare, som inte 
förstod det ekonomiska i denna teknisk-vetenskapliga specialitet. 

Trots den lilla gliringen, är det ingen tvekan om att Enström ville 
ställa sig över de ursprungliga stridigheterna. Han erkände att det 
fanns brister i ingenjörsutbildningen och tog därigenom inte helt av
stånd från Industriförbundets kritik. Men han preciserade kritiken 
till att gälla det otillräckliga utrymmet för ett »vetenskapligt studie
sätt». Och det skulle, enligt Enström, inte uppfattas som ett klander 
mot lärarna vid högskolan. Nej, felet var att omorganisationen av 
den högre tekniska utbildningen inte hade varit tillräckligt genom
gripande. Om de nya präktiga byggnaderna skulle fyllas med den 
nödvändiga vetenskapliga undervisningen, krävdes »väsentligt flera 
lärarkrafter och rikliga anslag för undervisningen». Hans budskap till 
de stridande parterna blev, att alla gemensamt och med kraft måste 
arbeta för att »införa en möjligast grundlig vetenskaplig undervisning» 
vid Tekniska högskolan.59 

Det förefaller också som om Enströms inlägg var av överbryggande 
och medlande natur. Efter honom uppträdde överingenjören vid 
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Separator, Erik August Forsberg, som var en ledande förespråkare för 
de ekonomiska synpunkterna och en av de mer högljudda i skallet 
mot högskolan (bl a som ledamot av Industriförbundets undervis
ningskommitté). Visserligen klagade han på nytt över högskolans 
bristande intresse för de ekonomiska synpunkterna. Men samtidigt 
harmonierade hans inlägg med Enströms och underströk dennes 
efterlysning av ett mer vetenskapligt studiesätt. 

Denna fråga, att höja den vetenskapliga kvaliteten, är en utomordentligt viktig 
fråga och om möjligt viktigare än den ekonomiska. Jag vill även understryka 
ingenjör Enströms yttrande, att vetenskaplighet icke är detsamma som visst 
kvantitativt vetande i ett visst ämne. Jag påstår visserligen, att ganska stora 
kunskaper i dessa ämnen fordras, men det är icke det som gör vetenskapligheten. 
Vetenskapligheten är det sätt, varpå jag angriper ett visst problem. 

I likhet med Enström ansåg han således, att det som krävdes var en 
förmåga att självständigt finna lösningar och det i sin tur förutsatte 
en vetenskaplig skolning. Forsberg gav tom högskolan ett erkännan
de, såtillvida att han medgav att han hade haft god hjälp av nyutexa
minerade elever. 

Men det är ej nog med det, som redan vunnits. Vi få icke glömma, att här i 
Sverige ha vi ju knappt någon egen tekniskt-vetenskaplig litteratur. Tag vilket 
nummer som helst av t.ex. Tyska Ingenjörsföreningens Tidskrift och låt en från 
högskolan utexaminerad elev studera den. Han skall i de flesta fall få tag i upp
satser, som han icke kan följa. Han saknar icke blott den vetenskapliga förut
sättningen att själv kunna göra en sådan uppsats utan även kompetens att förstå 
den. Undervisningen måste drivas längre än nu. Högskolan borde bli ett centrum 
för svensk teknisk vetenskaplighet.^ 

Det är anmärkningsvärt att Enström och Forsberg — en »byråkrat
ingenjör» och en anhängare av det »moderna» ingenjörsidealet — gav 
uttryck för en så samstämmig uppfattning. Bägge betonade den 
vetenskapliga metodens och forskningens betydelse och ville, med 
Forsbergs ord, göra högskolan till ett centrum för teknisk vetenskap
lighet. Tonvikten i kritiken av högskolan flyttades från att gälla dålig 
kontakt med industrin och ekonomin till att gälla bristande veten
skaplighet. Kanske kan man säga att de banade vägen för en kom
promiss. I stället för att ge ytterligare bränsle till motsättningarna, 
försökte de visa att ekonomi och vetenskap kunde ses som två sidor 
av samma sak. 

Den fortsatta diskussionen vid Teknologföreningens årsmöte inne
bar i stort sett ett återupprepande av argument från de tidigare 
stridigheterna. Men det är ändå ingen tvekan om att den tillmättes 
stort värde. Förhandlingarna trycktes inte bara i Teknisk tidskrift, 
utan gavs även ut i Industriförbundets skriftserie. Det förefaller också 
som om diskussionen, framförallt tack vare Enström och Forsberg, 
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innebar ett närmande mellan de tekniskt-vetenskapliga och de indu
striella intressena. Rektor Magnell, som avslutade debatten, kunde 
t ex konstatera, att hans förhoppningar om en mer saklig diskussion 
hade infriats. 

Det är glädjande, att en del talare, särskilt de, som uppträdde i början, haft ett 
och annat positivt sakligt att framföra, som säkert kan bliva till nytta för hög
skolan. Att åtskilligt, som måste betecknas som käbbel, förekommit, är ju att 
beklaga, men det kan man ju bortse ifrån. ̂ 2 

Efter Teknologf öre ningens årsmöte är det svårt att hitta nya frågor 
där splittringen mellan de två lägren antog större proportioner. 
Redan debattens offentliga karaktär, som hotade såväl ingenjörs
kårens som industrins anseende, torde ha manat till viss återhållsam
het. Snart skulle också världskriget bryta ut och uppfordra till 
nationell samling och försoning. Men dessutom tycks en attitydför
ändring, en syntes ur de tidigare motsättningarna, som innebar ökad 
förståelse för vetenskapens värde, ha varit på väg att växa fram redan 
under åren närmast före världskriget. 

Vi måste komma ihåg att den tidigare spänningen, vare sig det 
gällde Teknologföreningens inriktning, samarbetsfrågan eller under
visningen vid Tekniska högskolan, ofta uppfattades som en motsätt
ning mellan å ena sidan vetenskap och teori och å andra sidan praktik 
och ekonomi. Teknologf öreningen kritiserades för att ensidigt upp
märksamma tekniskt-vetenskapliga frågor, föreningens vetenskapligt 
orienterade »byråkratingenjörer» ställdes mot landsortens praktiker 
och högskolan anklagades för att vara behärskad av verklighets
främmande teoretiker. Det är därför ingen överdrift att hävda, att 
när motsättningarna var som häftigast, betraktades den vetenskap
ligt inriktade ingenjören av många med skepsis och ibland tom med 
fientlighet. Attitydförändringen innebar att mycket av denna skepsis 
försvann och motsättningen mellan den tekniskt-vetenskapligt och 
den praktiskt-ekonomiskt orienterade ingenjören mildrades. 

Det var ingen plötslig förändring, som går att avläsa i stora princi
piella deklarationer. Det är snarare flera mindre tecken som tyder på 
att motsättningarna var på väg att dämpas. 

Ett av dessa tecken är att Enström och Forsberg, utan att bli mot
sagda och med stort eftertryck kunde plädera för ett mer vetenskap
ligt studiesätt vid högskolan. De åsikter de framförde var i och för sig 
inte nya.63 Men de fick en speciell innebörd i den hetsiga stämning, 
som rådde inom tekniker- och industrikretsar i början av år 1913. 
Samtidigt satte Teknologföreningens årsmöte punkt för de mer upp
rörda faserna i diskussionen om den tekniska utbildningen. 

Ett annat tecken var att man mer allmänt böljade tala om de 
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tekniska vetenskapernas särart i förhållande till de teoretiska veten
skaperna vid universiteten. Genom att betona de förstnämndas 
ekonomiska och praktiska innebörd blev det möjligt att vinna stöd 
från både tekniskt-vetenskapligt och industriellt inriktade kretsar. Vi 
skall snart möta en konkret illustration till detta i form av en symbo
lisk tillsättningsstrid vid Tekniska högskolan. I nästa kapitel skall vi 
dessutom se hur Industriförbundet samtidigt i sin publikationsverk
samhet gav stöd åt likartade tankar (se s 95). 

Slutligen vill jag också till dessa tecken på en attitydförändring 
hänföra det vid denna tid snabbt växande intresset för »vetenskaplig 
arbetsledning» (scientific management), industriell psykologi (s k 
psykoteknik) o dyl. Läror som taylorismen, som introducerades i 
Sverige på allvar just år 1913, överbryggade mycket av den tidigare 
klyftan mellan vetenskap och praktik genom att i ett och samma 
system behandla ekonomi, organisation och teknik. Dessa nya 
»tekniska vetenskaper» är, enligt min mening, så betydelsefulla, att 
jag ägnar större delen av nästa kapitel åt dem. 

Tagna var för sig ger kanske inte dessa omständigheter fog för att 
tala om en attitydförändring. Men sammantagna, och sedda mot bak
grunden av de tidigare motsättningarna, ger de intrycket av en ny 
uppslutning kring de tekniska vetenskaperna. 

Jag skall återkomma till mycket av detta i kapitel 5. Men eftersom 
det här kapitlet har varit så dominerat av motsättningar, skall jag av
sluta det med en fråga, som enade industri- och teknikerkretsar. Den 
har en symbolisk innebörd, eftersom den bl a illustrerar attitydför
ändringen i form av en pendang till Industriförbundets j'accuse. 

En tillsättningsstrid vid Tekniska högskolan 

År 1913 var högskolans professur i mekanik ledig och två personer, 
Carl Heuman och Henrik Petrini, konkurrerade om tjänsten. Bägge 
hade disputerat, men den förstnämnde var dessutom ingenjör och 
hade verkat som lärare vid högskolan. Petrini hade i gengäld varit 
docent i mekanik vid Uppsala universitet. 

Lärarkollegiet, som stödde Heuman, ville göra gällande att det 
finns en grundläggande skillnad mellan mekanik som universitets
disciplin och mekanikämnet vid högskolan. 

Vid våra universitet äro studiet och den vetenskapliga forskningen inom meka
niken inriktade dels på denna vetenskaps allmänna principer och metoder jämte 
hjälp teorierna ur den högre matematiska analysen, dels på de särskilda grenarna 
av den fysikaliska mekaniken eller matematiska fysiken samt den celesta eller 
astronomiska mekaniken. Det vidsträckta forskningsfält, som den tekniska 
mekaniken erbjuder, faller däremot väsentligen utanför de områden av mekani
ken, som odlas åtminstone vid våra universitet. 
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Därför är det inte självklart att en person, som är meriterad för en 
professur vid ett universitet också är meriterad för en sådan tjänst vid 
högskolan. Innehavaren måste ta impulser från tekniska problem och 
låta de matematisk-fysiska och astronomiska tillämpningarna träda i 
bakgrunden. Det är nödvändigt att högskolan, om den vill följa med 
sin tid, »mer än någonsin målmedvetet koncentrerar sig på sin sär
skilda uppgift, som är att meddela teknisk bildning och främja de 
tekniska vetenskapernas utveckling».64 

Heuman, som senare fick tjänsten, vidareutvecklade lärarkollegiets 
argument och hävdade t ex att en universitetsutbildad person är så 
specialiserad på högre matematisk analys, att han i allmänhet är full
ständigt främmande för de grafiska metoder som är oumbärliga vid 
en behandling av tekniskt-mekaniska problem. En tekniker kan inte 
arbeta med exakta matematiska lösningar om han inom rimlig tid och 
med rimligt arbete skall kunna lösa ett problem. Han måste tillägna 
sig approximationsmetoder. 

Vad är en bjälkes längd? Vad är ett materials elasticitetsmodyl? överallt inom 
tekniken handlar det sig om medelvärden och så blir den »strängt vetenskapliga» 
lösningen, även om den i enstaka fall kan genomföras, merendels ändamålslös. ^ 

Det bör observeras att Heuman knappast ville hävda att den tekniska 
mekaniken var mindre »vetenskaplig». Nej, det var snarare fråga om 
två skilda vetenskapliga metoder att finna lösningar på problem. 

Samtidigt som Heumans synpunkter infördes i Teknisk tidskrift, 
presenterades ett inlägg från signaturen »F.d. vetenskapsidkare och 
nuvarande industrichef», vilken måhända tolkade känslorna hos en 
stor del av tidskriftens läsekrets. Signaturen blickade tillbaka på sin 
tid som »ung student, idealist, matematiker». 

Man studerade Abel — ynglingen-mästaren — hänfördes av Mittag-Lefflers teo-
rem, berusade sig av vetenskapernas vetenskap. Vad luften dock var klar och hög 
på matematikens och mekanikens oändliga firmament! Huru fröjdades man ej att 
vara en av de få utvalda, som umgicks med vetenskapens heroer, Poincaré, 
Painlevé, Picard etc., som sysslade med uppgifter, höga nog för en över jorde
livets vardagligheter upphöjd intelligens. Man läste Nietzsche. Man förstod 
honom, övermänniskan. Man kände blodsbandet. 

Med medlidande hade den dåvarande vetenskapsidkaren sett på de 
blivande ingenjörerna som en lägre kast, som sysslade med verkstads
arbete och konstruktionsberäkningar. Men verkligheten tog med 
tiden ut sin rätt. Vetenskapsidkaren kom i beröring med teknici och 
fick intresse för deras uppgifter. 

Man fick använda sitt matematiska ingenium på problem med färre variabler, 
fick studera enkla specialfall i stället för de generella, måste approximera och 
behandla exempel med praktiska tillämpningar och siffror. 

81 



Man kände, att man sjunkit djupt. Man vågade knappt visa sina gamla vänner 
de uppgifter, med vilka man sysslade. De voro sannerligen icke värdiga en mate
matiker, en de absoluta vetenskapernas dyrkare. De kunde på sin höjd intressera 
en ingenjör.... 

Där slutar den f d vetenskap sid karen s tillbakablickar och i fortsätt
ningen talar industrichefen, som uppmanar sina kollegor att ej låta 
sig duperas. »Vi uppskatta till fullo att under oss i vårt arbete se 
teoretiskt utbildade och vetenskapligt intresserade ingenjörer, men 
vad vi behöver är vetenskapliga insikter på tekniska problem, och 
icke en vetenskaplighet, som endast prövats på den matematiska 
analysens transcendenta uppgifter, vilkas värde för tekniken — åtmin
stone inom överskådlig tid — är = ±0».66 

Striden om mekanikprofessuren föranledde en skrivelse under
tecknad av 144 personer. I Teknisk tidskrift presenterades den med 
all rätt som »ett synnerligen auktoritativt instämmande i högskole
styrelsens förslag av ett flertal framstående ingenjörer från alla delar 
av Sverige och från de mest skilda tekniskt-industriella läger och 
ingenjörs kretsar».6 7 Bland undertecknarna fanns sålunda de flesta 
ledande namnen inom Teknologföreningen samt Tekniska högskolans 
tidigare försvarare. Men där fanns också ett flertal av dem som hade 
undertecknat Industriförbundets j'accuse. 

I skrivelsen hävdades att mekanikstudiet vid KTH borde ha en 
annan inriktning än vid universiteten. »I båda fallen gäller det visser
ligen ett vetenskapligt studium av ämnet, men ändamålen är skilda». 
För ingenjören har det ett praktiskt syfte och »de teoretiskt intres
santa metoderna och problemen får därför ej för honom bliva huvud-

Q 

saken». 
Den som vill se skrivelsen som en symbolisk handling tar nog ej 

miste. Det var bara ett år sedan Industriförbundet på ett likartat sätt 
hade gjort en bredare allmänhet medveten om de stora motsätt
ningarna inom tekniker- och industrikretsar. Nu satte representanter 
från de tidigare motsatta lägren sina namn under en skrivelse, som 
innebar en allmän uppslutning bakom de tekniska vetenskaperna. 
Det är svårt att tänka sig en tydligare illustration till den tidigare om
talade attitydförändringen. 

Avslutning 

Det har ofta hävdats att ingenjörerna intar en mellanställning i sam
hället.69 Mellanställningen ingick också i ingenjörernas föreställnings
värld i början av 1900-talet. År 1912 skrev t ex Gunnar Holmberger 
om Industriförbundets angrepp och klagade: »Ingenjörskåren, vars 
medlemmar i så många samhälleliga förhållanden intaga en stundom 
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föga avundsvärd mellanställning, har också i detta fall på sätt och vis 
kommit mellan barken och trädet».70 Mellanställningen kunde an
taga olika former. Den kunde vara eftersträvad och självpåtagen, som 
när Oscar Nycander talade om ingenjörskonsten som industrins tredje 
grundpelare vid sidan av arbete och kapital. Men den kunde också, 
som det här kapitlet har visat, innebära en mer problematisk ställ
ning mellan vetenskap och industri. 

Ingenjörs kåren formades under 1800-talet i ett agrart samhälle 
där industrin hade blygsam omfattning och bildningseliten utgjordes 
av akademiskt utbildade ämbetsmän. Ingenjörs kårens vetenskapliga 
ambitioner motiverades då mer av en anslutning till akademiska 
ämbetsmannaideal och mindre av hänsyn till industrins nytta. Det 
var också statens behov av tekniskt utbildade tjänstemän, som styrde 
den tidiga utbyggnaden av det tekniska utbildningsväsendet. 

Kring sekelskiftet var det svenska samhället i hastig omvandling. 
Vi kan tala om brottet mellan en agrart präglad ämbetsmannastat och 
en modern industristat. I kapitel 3 såg vi en sida av detta brott: en 
mer eller mindre öppen kamp om villkoren för exploateringen av 
naturresurser. Här har vi sett hur brottet problematiserade ingen
jörernas mellanställning. Å ena sidan hade de under 1800-talet, så 
att säga på vetenskaplig grund, erövrat en bräcklig plats inom den 
bildningselit, som bar upp den gamla ämbetsmannastaten. A andra 
sidan väntade nya uppgifter och en ny arbetsmarknad inom de 
snabbt växande industriella storföretagen. Skulle ingenjörerna söka 
sin identitet som ämbetsmän och byråkrater eller som företagsledare? 
Ämbetsmannen tycktes kräva en vetenskapsmans bildning och sak
liga, opartiska hållning. Företagsledaren däremot behövde nya insik
ter i ekonomi och andra praktiska färdigheter, som var nödvändiga 
för att sköta ett industriföretag. 

Samtidigt knöts identitetskrisen till andra frågor, som även de för
anleddes av brytningen mellan den äldre ämbetsmannastaten och den 
moderna industristaten. Vi har sett hur de tekniska föreningarna blev 
forum för krav på departementalreformer o dyl, som skulle anpassa 
statsförvaltningen till industrins behov. Parallellt med dessa strävan
den löpte försöken att göra de tekniska föreningarna till språkrör 
för industrins intressen. 

Såväl dep artemen taire formen som samarbetet mellan de tekniska 
föreningarna aktualiserade ingenjörskårens mellanställning och den 
tekniska utbildningens uppgifter. Det hela ställdes, som vi sett, på sin 
spets i striden om Tekniska högskolans departementstillhörighet. 
Skulle högskolan vara en härd för teknisk forskning i det allmännas 
tjänst eller vara industrins tjänarinna, direkt inriktad på ekonomisk 
förvärvsverksamhet? 
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Det hände tom att striden om Tekniska högskolan uppfattades 
som än mer grundläggande och ställdes i samband med kampen om 
naturresurserna. När Socialdemokraten i en ledare kommenterade 
»anloppet» mot Tekniska högskolan, beskrevs det som »ett av de 
märkligaste och mest typiska utvecklingsstadierna i nutidens sociala 
kamp»: kapitalismens försök att strypa den fria forskningen. Bakom 
anloppet låg, enligt vad man sade sig ha inhämtat från tillförlitligt 
håll, »en brottning» om äganderätten till naturrikedomar. 

Därvid krävs ofta utlåtanden av teknisk art. Och därvid återigen har det visat sig 
ytterst svårt att få sådana utlåtanden, där vederbörande både velat och kunnat 
vara opartiska. De tekniskt utbildade ha varit så inpyrda med privatkapitalistiska 
synpunkter, så bundna vid enskilda intressen, att de på allt sätt varit förutintagna 
mot det allmänna. 

Om alla har dock icke detta gällt. Det har funnits några, hos vilka den 
gammalsvenska ämbetsmanna- och sakkunnigandan levt kvar. Det är alltså dem 
Industriförbundets män måste ha bort. Allra bäst kan ju detta ske om man får 

71 Tekniska högskolan i sin hand. 

Det är ingen tvekan om att ingenjörskåren stod inför ett dilemma. 
Att göra avkall på yrkets vetenskapliga, opartiska inriktning vore 
detsamma som att ge upp sin plats inom bildningseliten. Men med ett 
envetet framhärdande i yrkets vetenskaplighet, riskerade man sam
tidigt att dömas ut av industrin som onyttiga och opraktiska teore
tiker. 

I slutet av kapitlet har vi mött en möjlig lösning av dilemmat. 
Genom att lyfta fram de tekniska vetenskaperna som självständiga 
och särpräglade vetenskaper, vilka bl a tar hänsyn till ekonomiska 
faktorer, blev det möjligt att upphäva motsättningen mellan teori och 
praktik. Ingenjörsyrkets vetenskapliga nimbus kunde bevaras, sam
tidigt som de ekonomiska och praktiska intressena tillgodosågs så att 
säga i teorin. 

En av de ingenjörer, som på av Socialdemokraten antytt vis hade att 
avge utlåtanden av teknisk art var, som vi såg i kapitel 3, Axel 
Enström. Där hävdades att han, tillsammans med kollegor som 
Dillner, Lübeck, Richert och Svedberg, spelade en viktig roll vid 
formandet av IVA samt att energi- och naturresursfrågor gav en bak
grund till akademin. Även i det här kapitlet har vi mött dessa perso
ner — men nu inblandade i stridigheterna kring Teknologföreningen, 
Industriförbundet och Tekniska högskolan. Även dessa händelser ger 
en viktig del av bakgrunden till IVA. 

Enström hade framträtt som ledare för den »klick» stockholmare 
med teknisk-vetenskapliga intressen, som fick mottaga mycket kritik 
för Teknologföreningens ovilja att samarbeta med övriga tekniska 
föreningar. Det är naturligt att tänka sig, att dessa upplevelser väckte 
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tankar på nya former för den teknisk-vetenskapliga sakkunskapens 
representation. Dessa bör ha underbyggts av den fortsatta utveck
lingen, som visade att Teknologföreningen inte var vuxen det dubbla 
ansvaret att representera både industrin och sakkunskapen samt att 
klyftan mellan de teknisk-vetenskapliga och industriella lägren bara 
fördjupades efter Industriförbundets tillkomst. 

Mot den bakgrunden framstår IVA som en nästan genial »upp
finning». Akademin gav på ett självklart sätt säte för en teknisk
vetenskaplig och en industriell elit och blev den Centralrepresenta
tion, som de tekniska föreningarna aldrig lyckades förverkliga. Sam
tidigt överbryggades klyftan mellan de två lägren och den ingen
jörsvetenskapliga forskningen fick status och officiellt erkännande. 
Enström anspelade direkt på de tidigare stridigheterna när han i ett 
P.M. om den planerade akademin år 1917 hävdade, att en »viss riva
litet» mellan Teknologföreningen och Industriförbundet hade »verkat 
i någon mån splittrande på intresset bland de industrins män», som 
velat stödja forskare. Hans förhoppning var, »att en institution sådan 
som IVA kunde hava förutsättningar att ena och samla dylika intres
sen».72 

Till detta skall läggas att IVA dessutom, som vi såg i början av 
kapitlet, kan uppfattas som en pusselbit i moderniseringen av stats
förvaltningen. Om industrin och tekniken skulle få en representation 
motsvarande jordbrukets, var det naturligt att man även utrustades 
med en institution likvärdig Lantbruksakademin. 

Slutligen skall vi komma ihåg att IVA även måste ses som ett 
uttryck för en allmän uppslutning bakom den teknisk-vetenskapliga 
forskningen. I början av 1910-talet fanns knappast förutsättningar 
för en sådan uppslutning då den teknisk-vetenskapliga intresserikt
ningen betraktades med stor misstro. I kapitel 7 skall vi få en konkret 
illustration till detta i form av en misslyckad insamling till förmån för 
teknisk forskning år 1911 (se s 113). 

Sju år senare, när förberedelserna för inrättandet av IVA var i 
full gång, var stämningsläget ett helt annat. En orsak till detta var 
den attitydförändring, som vi sett några exempel på i slutet av detta 
kapitel. Den tidigare klyftan mellan vetenskap och industri var redan 
något år före krigsutbrottet på väg att ersättas av en mer allmän upp
slutning bakom de tekniska vetenskaperna. I nästa kapitel skall vi 
möta ytterligare några av de omständigheter, som möjliggjorde ett 
överbryggande av klyftan. 
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5 DE NVA TEKNISKA VETENSKAPERNA 

Den »moderne» ingenjören skulle, som vi förstod av det föregående 
kapitlet, vara utrustad med kunskaper om hur man ekonomiskt och 
organisatoriskt leder ett industriföretag. I det här kapitlet skall vi 
först granska några av de idéer, som låg till grund för propagandan 
för industriell ekonomi och organisation. Vi skall finna, att den 
intensitet med vilken de nya idéerna framfördes, förklaras av att de 
var förbundna inte bara med ett nytt ingenjörsideal, utan också med 
ett nytt industriideal. 

Industriell ekonomi och organisation framställdes ursprungligen 
som något skilt från teknik och vetenskap. Det var en av orsakerna 
till motsättningarna mellan de tekniskt-vetenskapliga och industrielit-
ekonomiska intresseriktningarna. Men i början av 1910-talet var det 
ekonomiska synsättet, som jag vill visa i fortsättningen av det här 
kapitlet, på väg att inordnas i s k vetenskapliga lärobyggnader. Då 
introducerades i Sverige taylorismens läror om »vetenskaplig» arbets
ledning, där vetenskap, teknik, ekonomi och organisation kunde 
mötas i ett och samma system. Det var ocksådå, som intresset för 
industriell psykologi, s k psykoteknik, vaknade. Därigenom vidgades 
de tekniska vetenskapernas domäner och kom att gälla inte bara 
energi och materia, utan även »konsten att sköta folk och pengar». 

De idéströmningar jag pekar på i det här kapitlet är synnerligen 
väsentliga och skulle egentligen förtjäna ett betydligt djupare stu
dium. Det handlar om en central del av 1900-talets idé- och veten
skapshistoria: uppkomsten av discipliner inriktade på tekniken att 
styra arbete och kapital. I vårt sammanhang är de av speciellt intresse 
dels därför att de synes ha bidragit till att överbrygga de tidigare mot
sättningarna mellan vetenskap och industri och dels för att IVA, som 
vi senare skall se, från första början kom att lägga stor vikt vid dem. 

Industriell ekonomi och organisation 

Propagandan för de nya idéer, som sammanfattades under begreppen 
industriell ekonomi och organisation, framträdde med full styrka i 
Teknisk tidskrift fr o m år 1907, dvs vid samma tidpunkt som man 
började tala om ett tekniskt-vetenskapligt och ett tekniskt-industri-
ellt läger. De ihärdigaste förespråkarna för den nya rörelsen var då 
Erland Nordlund, Erik August Forsberg och Nils Fredriksson. Den 
sistnämnde var ingenjör från Abjörn Anderssons mekaniska verkstad 
och var i övrigt specialist på tegeltillverkningstekniken och den lägre 
tekniska utbildningen.1 
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År 1907 var Erland Nordlund nyutnämnd huvudredaktör för Tek
nisk tidskrift. I en redaktionell kommentar till en artikel av Forsberg, 
som anges som böljan till en ökad uppmärksamhet av ekonomiska 
frågor, heter det att ingenjörerna måste bibringas »en riktigare upp
fattning av den tekniskt-ekonomiska delen av deras arbete».2 

Forsbergs artikel handlade om industriell kostnadsberäkning. Det 
låter föga upphetsande och kan vid en ytlig betraktelse framstå som 
en tämligen trivial detalj i ett företags ekonomiska administration. 
Vid närmare påseende visar sig emellertid kostnadsberäkning vara en 
central del i ett omfattande reformprogram. Lite tillspetsat kan man 
säga att den var det verktyg med vars hjälp man ville modernisera 
industrin. 

Grundtanken med industriell eller rationell (som det ofta hette) 
kostnadsberäkning var, att företagen skulle tillägna sig rutiner och 
metoder, som gjorde det möjligt att kalkylera kostnaderna för olika 
produkter. Det gällde att fördela direkta kostnader för råmaterial 
o dyl samt indirekta kostnader för ritkontor, försäljningsavdelning 
m m som inte omedelbart belastade den direkta tillverkningen av en 
viss produkt. Fullt utvecklad skulle kostnadsberäkningen ge en detal
jerad kontroll och översikt över företagets totala verksamhet. Det 
skulle bli möjligt att upptäcka de produkter som tillverkades med 
dålig lönsamhet och man fick ett underlag för prisberäkningar. 
Visserligen borde tillgång och efterfrågan bestämma priset, men, 
skriver en av kostnadsberäkningens missionärer, intet är oriktigare. 

Efterfrågan av en vara kan i dessa reklamens tider framtvingas och upparbetas, 
tills tillverkningen därav blir lönande. När den blir, det skall kostnadsberäk
ningen visa. Det gamla systemet att rätta sina priser efter konkurrentens duger ej 
längre. Det är för riskabelt och slutar förr eller senare med ruin. Industriidkaren 
måste därför skaffa sig en kostnadsberäkning, vilken sätter honom i stånd att 
möta en hotande konkurrens och, om denna skulle visa sig vara honom för stark, 
visar honom de sårbara punkterna i tillverkningen, där hans omkostnader äro för 
höga och en reduktion måste ske.^ 

Den industriella kostnadsberäkningen var dessutom inte bara nöd
vändig för att göra den egna produktionen mer lönsam, utan också 
för att undvika s k osund konkurrens. Ett företag som inte beräknar 
sina kostnader korrekt kan råka bjuda ut en vara till för lågt pris. De 
mer lönsamma produkterna i sortimentet kan dölja de förlustbring-
ande och företaget i sin helhet kan uppvisa lönsamhet, trots att 
ekonomisk ruin hotar på sikt. Men ännu värre är att konkurrerande 
företag, som gjort en korrekt kalkyl och därför satt ett högre pris, 
inte får avsättning för sin produkt, trots att den kanske tillverkas 
med rationellare metoder. Bristande kostnadsberäkningar hos ett 
enda företag kan således i värsta fall förstöra en hel bransch.4 

Det räcker inte heller med att vaije företag var för sig inför ratio-
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nella kostnadskalkyler. Beräkningsmetoderna måste vara enhetliga 
för att priserna på ett jämförbart sätt skall spegla omkostnaderna. 
Därför har de utbildningsanstalter där industrins ledare utbildas en 
viktig uppgift att fylla för att sprida kunskap om kostnadsberäk-

5 ningens principer. 
Enhetliga beräkningsmetoder skapar också förutsättningar för ett 

ökat samarbete mellan företagen. När de infört dem skall de upp
täcka bristerna i verkstädernas mångsyssleri. I stället skall följa 
specialisering, samarbete och fördelning av arbetet mellan företagen, 
vilket i sin tur möjliggör standardisering, massproduktion och till
verkning för lager. Därav följer även en ökad arbetsdelning inom 
företaget, vilket underlättas av den kontroll och överblick kostnads
beräkningarna ger.6 

Med specialisering, massproduktion, standardisering och tillverk
ning för lager följer arbetsro. Företaget slipper den ryckighet och det 
mångsyssleri som präglade äldre tillverkning. Man får också bättre 
kontroll över arbetarnas prestationer och det blir möjligt att stoppa 
slöseriet med den mänskliga arbetskraften. Företaget kan höja arbets
intensiteten, införa nya avlöningssystem och skapa en rationell orga
nisation med förmän och specialiserade arbetslag. Samtidigt får man 
ett vapen mot den lättja och trilska, som fackföreningsagitatorerna 
påstods förleda arbetarna till.7 

Det hände också att kostnadsberäkningar o dyl sattes in i ett 
större sammanhang. Vid Teknologföreningens årsmöte 1908 höll 
Forsberg ett föredrag om åtgärder för att öka användningen av 
svenska industriprodukter och svensk arbetskraft. Synpunkterna 
sammanfattades till ett uttalande i sjutton punkter, som antogs av 
årsmötet, och som bildar ett industripolitiskt program. Bl a krävdes 
bättre kreditanstalter, en departementalreform, anpassning av tull-
och patentlagstiftning samt transportstöd till företagen. Men där 
fanns också punkter som visar att frågor med anknytning till indu
striell ekonomi och organisation var en central del av programmet. 
Den svenska industrins män bör, heter det, söka: 

2) att specialisera sin tillverkning för att dels undvika skadlig inhemsk konkur
rens, dels erhålla tillräckligt stor tillverkning för att kunna möta den utländska; 

4) att genom rationella kostnadsberäkningar skaffa sig noggranna kunskaper om 
sina resp. tillverkningars räntabilitet och de förändringar i tillverkningsmetoder
na, som äro av behovet påkallade; 
5) att samverka till lösning av frågan rörande en bättre utbildning av arbetsbefäl 
och yrkesskickliga arbetare; 
6) att genom lämpliga åtgärder höja vakenheten och arbetsintensiteten hos såväl 
arbetsgivare och arbetsledare som arbetare;.... ® 

Samarbete företagen emellan, specialisering, massproduktion, stan-
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dardisering, kontroll av arbetet och höjning av arbetsintensiteten var 
således rörelsens mål. Vad det ytterst gällde var en total organisation 
av industrin. Organisation var också något av ett nyckelbegrepp, som 
ofta användes synonymt med begreppet industriell ekonomi. Före
språkarna för moderniseringsprogrammet beskrev sig många gånger 
som just industrins organisatörer. 

Nordlund och andra organisatörer kom, som vi sett, många gånger 
i konflikt med andra grupper inom ingenjörskåren. Motsättningarna 
förorsakades ofta av att de förstnämnda, med ett polemiskt tonfall, 
framställde industriell ekonomi och organisation såsom väsensskilt 
från teknik och vetenskap. I Teknisk tidskrifts specialnummer år 
1909 beskrev sålunda Forsberg organisation som något nytt, som i 
princip kunde uträtta samma saker som tekniska förbättringar. 
Samma år hävdade Nordlund, att industrins organisatörer hade till
kämpat sig en rangplats, »som sätter dem i jämbredd med eller över 
de tekniske vetenskapsmännen». Och Fredriksson berättade att ett 
företags organisation hade ansetts vara något som ej tillhörde ingen
jören, »något som ej var fint nog att taga upp bredvid vetenskapliga 
studier över t.ex. en ångmaskins verkningsgrad eller högre matema
tik, fastän i en industriell hantering det stora organisationsmaskine
riet ofta rör sig med hundrafalt större värden än den ångmaskin, som 
endast har att driva verkets axelledningar att gå runt, och konsten att 
rätt använda de fyra enkla räknesätten i hela tal och bråk kan lämna 
betydligt större avkastning än den finaste differential och integral
räkning, hur tankeodlande en sådan än kan vara».9 

Kritiken riktades därför mot utbildningen vid Tekniska högskolan, 
vars lärare anklagades för att alltför ensidigt driva de teknisk-veten
skapliga synpunkterna. Lärarna å sin sida, uppfattade det många 
gånger som om industrins organisatörer ville införa bokföringsteknik 
och andra trivialiteter på bekostnad av ingenjörsutbildningens cen
trala naturvetenskapliga moment. 

Taylorismen 

Ursprungligen hämtades de nya idéerna främst från Tyskland, men 
efter 1910 blev inflytandet starkt även från USA.10 För den fort
satta utvecklingen blev det av stor betydelse, att man vid samma tid 
började tala om »vetenskapen om organisationen av tekniska företag» 
eller »vetenskaplig arbetsledning». När de läror, som gjorde anspråk 
på att vetenskapligt behandla industriell ekonomi och organisation, 
introducerades i Sverige i början av 1910-talet, skapades förutsätt
ningar för en syntes mellan det teknisk-vetenskapliga och det ekono
miska synsättet. Taylorismen synes ha varit av särskilt stor betydelse 
för denna syntes. 
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F.W. Taylors lära om »Scientific Management» har blivit så upp
märksammad, att den inte kräver någon mer ingående presenta
tion.11 Därför skall jag begränsa mig till några synpunkter, som är 
speciellt relevanta i vårt sammanhang. 

För att förstå Taylors popularitet inom ingenjörskretsar, måste 
vi komma ihåg att han var en man ur mekanisternas led och en full
fjädrad och självmedveten ingenjör. Han hade skurit sina första lagrar 
som uppfinnare av det s k snabbstålet och framlade med förkärlek 
sina idéer inför The American Society of Mechanical Engineers 
(ASME), överhuvudtaget var ASME det forum där verkstadsorganisa
tion o dyl först diskuterades i USA. Det är också karaktäristiskt att 
Taylor och hans efterföljare förenade intresset för organisation och 
kostnadsredovisning med ett tekniskt utvecklingsarbete, som syftade 
till att intensifiera produktionsprocessen med hjälp av nya maskin
verktyg o dyl.1 2 

Inom taylorismen förenades således de ekonomiska och organisa
toriska aspekterna med ett mer traditionellt ingenjörsmässigt intresse 
för teknik. Därtill kom, att Taylor uppträdde med anspråk på att ha 
gjort vetenskap av sina analyser av maskiners och människors arbets
sätt. Han ville bevisa att »den bästa arbetsledning är ingenting mindre 
än tillämpningen av en verklig vetenskap, grundad på bestämda lagar, 
regler och principer, samt....att grundsatserna för rationell arbetsled
ning kunna tillämpas på alla slag av mänsklig verksamhet».1 3 Men 
därav följde också att ansvaret för arbetsledningen måste vila på 
vetenskapligt bildade personer, nämligen ingenjörerna. 

I Sverige introducerades taylorismen i början av 1910-talet. En av 
de mest entusiastiska missionärerna för de nya idéerna var E.A. Fors
berg. Ett resultat av kritiken mot KTH var att han utsågs till special
lärare i industriell ekonomi — ett ämne som enligt högskolans under
visningsprogram omfattade följande: 

Industriell organisations betydelse och uppgifter. Kostnadsberäkning. Jäm
förande av olika tillverkningsmetoder. Verkstadsstatistik. Lagerkontroll. In
köpssystem. Inventering. Avlöningssystem. Arbetsintensitet. Vetenskaplig 
administration. Organisationssystem vid blandad tillverkning. Organisations
system vid masstillverkning. 

»Vetenskaplig administration», som förekommer i programmet, är en 
direkt översättning av Scientific Management. Senare skrev Parsberg 
även en lärobok i industriell ekonomi, som i huvudsak är en tillämp
ning av taylorismen.1 5 

När Taylor, genom Industriförbundets försorg, år 1913 för första 
gången kom ut i svensk översättning, var det också Forsberg som 
skrev det entusiastiska förordet. Där hävdade han att den rationella 
arbetsledningen i och för sig inte representerade något nytt. »Den 
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halvmänniska, som för några 100 000 år sedan först bar hem källans 
vatten i ett kokosnötskal eller en huvudskalle och sedan kunde und
vika att gå till källan, var gång hon blev törstig, bidrog till rationellt 
ordnande av arbetet lika väl som den moderne effektivitetsingenjör, 
som med tidtagare och kinematogr af apparat studerar det fördelakti
gaste sättet att betjäna ett valsverk». Men genom Taylor och hans 
lärjungar hade ett nytt moment införts. Förutom att studiet av verk
tygsmaskiners arbetssätt hade fördjupats, hade Taylor riktat upp
märksamheten på det rent mänskliga momentet i den industriella 
verksamheten. För första gången, skrev Forsberg, har det mänskliga 
arbetet blivit föremål för vetenskapliga analyser.16 

Det är naturligt att tänka sig, att entusiasmen för de nya idéerna 
förklarar det eftertryck med vilket Forsberg samma år, vid Teknolog-
föreningens årsmöte, betonade behovet av en vetenskapligt inriktad 
ingenjörsutbildning. Det kan inte heller uteslutas att även Enström 
redan då hade tagit intryck av den nya läran. Han efterlyste, som vi 
sett, »ett vetenskapligt studiesätt». 

Med vetenskap menar jag då icke vad kanske många göra, sysslandet med mate
matik och formler, jag menar endast rationell kunskap, i vilket ämne det vara 
må. Jag går så långt, att jag säger, att en skomakare kan vara vetenskapsman på 
sitt område. 1 ̂  

Senare skulle IVA med Enström i spetsen bli ett av de viktigaste 
organen för den svenska rationaliseringsrörelsen.1 8 Det är lockande 
att redan i Enströms uttalande år 1913 se ett samband t ex med 
Taylors påstående, att den vetenskapliga arbetsledningen kan till
ämpas på alla slag av mänsklig verksamhet. Om inte annat finns en 
själsfrändskap mellan den Taylor, som i sina klassiska exempel skriver 
om t ex skyfflingsarbetets vetenskap, och den Enström, som hävdar 
att en skomakare kan vara vetenskapsman.19 Det är också sannolikt 
att Enström, som så starkt betonade den kvantitativa analysens be
tydelse för kemister och elektrotekniker, skulle ha tilltalats av 
Taylors försök att matematiskt-teoretiskt undersöka verkstadsarbe-
tet.20 

Industriell psykologi 

En av de första som introducerade de amerikanska management
idéerna i Sverige var psykologen Gustav Aksel Jaederholm.21 Det 
skedde i en serie artiklar i Arbetsgivareföreningens tidskrift åren 
1910-11. 

Det var ingen slump att psykologer engagerades för att sprida 
de nya idéerna. Visserligen brukar det påstås att Taylors idéer sällan 
kunde omsättas i praktiken eftersom de saknade psykologisk insikt. 
Men det kan med lika stor rätt hävdas, att de stimulerade beteende-
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vetare till att utveckla den ursprungliga taylorismen och förfina 
metoderna att anpassa den mänskliga arbetskraften till produktions
systemet.22 

Den kanske främste förgrundsgestalten inom den tidiga s k indust
ripsykologin var Hugo Münsterberg. I sin bok om psykologi och 
näringsliv, som första gången kom ut år 1912, skriver han att Scienti
fic Management kom till för att hejda »det gränslösa slöseriet med 
människomaterialet», men att rörelsen hade kommit till en punkt där 
den psykologiska sidan av frågan ej kunde kringgås, eftersom syste
mets långt drivna arbetsdelning krävde hänsyn till psykiska egenska
per hos arbetarna.23 Då kunde den tillämpade psykologin komma till 
hjälp. 

Vi fråga oss: för det första: huru skola vi finna de människor, vilkas psykiska 
egenskaper göra dem mest lämpade för det arbete de skola utföra? för det andra: 
under vilka psykologiska förhållanden kunna vi försäkra oss om det mest till
fredsställande arbetsutbytet av varje individ? och slutligen: huru skola vi säkrast 
kunna utöva det inflytande över människor, som är önskvärt i en viss närings
grens intresse 

Eftersom den industriella psykologin syftade till uppnåendet av eko
nomiska mål genom tillämpning av teoretiskt vetande, räknade 
Münsterberg den som en av de tekniska vetenskaperna. Han döpte 
den också till psykoteknik.25 De konkreta exempel på dess värde, 
som han gav, gällde olika anlagstester, metoder att inrätta arbets
platser för att få mesta möjliga arbete ur arbetaren samt reklamens 
förmåga att påverka konsumenterna. 

Även Münsterberg utgavs på svenska genom Industriförbundets 
försorg och återigen var det Forsberg, som stod för förordet. Den 
sistnämnde knöt stora förväntningar till psykologin, framförallt vad 
gällde dess förmåga att bistå vid personvalet och det rätta sättet att 
ordna arbetet. »Fältet är snart sagt oändligt, och säkert misstager man 
sig ej, om man i psykologins användning inom näringslivet ser ett av 
de kraftigaste medlen för mänsklighetens utveckling mot allt högre 
levnadsstandard».2 6 

I likhet med taylorismen syntes industripsykologin överbrygga 
klyftan mellan vetenskap och praktik. Samtidigt kompletterade de 
två idéströmningarna varandra. Till läran om rationell arbetsledning 
knöts hela den experimentalpsykologiska traditionen och ur detta 
möte uppstod den s k arbetsvetenskapen där ingenjörer och psyko
loger, forskare och praktiker, kunde förenas för att undersöka be
tingelserna för den mänskliga arbetskraftens effektiva tillgodo
görande. Flera svenska psykologer var engagerade i försöken att 
tillämpa psykologins läror för industriella syften.27 Men även 
ledande personligheter inom ingenjörs kretsar knöt, i likhet med 
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Forsberg, stora förhoppningar till psykologin och dess förmåga att 
göra vetenskap av »konsten att sköta folk». 

Ett vanligt argument var, att 1700- och 1800-talens naturveten
skapliga utveckling hade gett den kunskap, som var nödvändig för 
att behärska energi och materia. 1900-talet skulle därför bli det sekel 
då människan studerades. För de ingenjörer, som var vana vid att 
handskas med maskiner, var inte heller steget så långt till den meka
nistiska människobild, som fanns inom den e xperimentalpsy ko lo
giska forskningstraditionen. 

Analogin mellan människor och maskiner var lockande. I en upp
sats med den karaktäristiska titeln »Vid övergången från ångans och 
elektricitetens tidevarv till människans» skrev Nils Fredriksson, att 
förmågan att behärska naturkrafterna hade lett till ständiga förbätt
ringar av maskinerna, men samtidigt hade man glömt människorna. 
Hela det mänskliga maskineriet hade kommit i olag och likt en van
vårdad maskin nekade människan till slut att arbeta. 

Kugghjulen rasslade och lagren gnisslade, så att det skar i öronen. Så försökte 
man bättra på med smörja, men smörjan kom för sent, kuggarna hade blivit 
kantiga och glappet i lagren för stort, delarna voro icke rätt avbalanserade, man 
måste skrida till en större reparation eller rent av ombyggnad och kanske sam
tidigt ändra hela konstruktionen. 

En ingenjör, som skall reparera en maskin, undersöker konstruktion 
och material och studerar verkningssättet teoretiskt och praktiskt. 
Så måste man, enligt Fredriksson, göra även i fråga om det mänskliga 
och samhälleliga maskineriet. 

Maskiningenjören känner t ex ångans och elektricitetens eller jär
nets och stålets egenskaper. Men den som skall reparera det mänsk
liga maskineriet, t ex genom att omorganisera ett företag, vad vet han 
»om arbetarnas inre egenskaper och förutsättningar och huru dessa 
bäst skola tillgodogöras?». Något har han lärt sig av erfarenhet, men 
han kan ingenstans finna motsvarigheten till den exakta kunskap, 
som står till buds i fråga om energi och materia. Därför är det dags, 
att vi börjar ägna oss mer åt utforskandet av den mänskliga naturen. 
När vi sett hur vetenskap och teknik tidigare har lyckats ställa natu
rens krafter i människans tjänst, kan vi hoppas att under 1900-talet 
»de forskningar, som nu icke minst i praktiskt syfte göra människan 
i hennes psykiska och fysiska bestämdhet till sitt föremål, kunna leda 
till sådana framsteg i kännedomen om människan, att hon därigenom 
kunde lära förstå och behärska krafterna inom sig själv, likaväl som 
hon nu förstår och behärskar de naturens förut okända krafter, hon 
nu betjänar sig av». Man kunde tänka sig t ex att psykologin skulle 
kunna »bedöma en människas lämplighet för det ena eller andra 
yrket, för det ena eller andra arbetet inom detsamma, lika säkert som 
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ingenjören bedömer exempelvis järn, cement och andra materia-
lier».28 

I samma anda hävdade Fredriksson i ett annat sammanhang, att 
man har insett, »att människorna äro de dyrbaraste maskiner, som en 
ingenjör kan hava att dirigera, och att det därför gäller att noga stu
dera deras egenskaper för att ernå högsta verkningsgrad». Men för att 
nå det målet krävdes ett vetenskapligt forskningsarbete. Fredriksson 
kunde också meddela att det fanns planer på ett psykotekniskt forsk
ningsinstitut. Av allt att döma var, som vi senare skall se (se s 125), 
avsikten att institutet skulle knytas till IVA.29 

Industriförbundet och de nya tekniska vetenskaperna 

Industriförbundet gjorde från första början till sin uppgift att sprida 
kunskap om och propagera för de nya idéerna. Det utgav, som vi sett, 
Taylor och Münsterberg på svenska och publicerade även flera andra 
större arbeten om industriell kostnadsberäkning, fabriksorganisation 
etc. Förbundet inrättade också Industribyrån AB, som länge var det 
dominerande svenska konsultföretaget för företagsadministrativa 
frågor.30 

Här skall jag begränsa mig till två inslag i förbundets propaganda, 
som stod i samband med striden om Tekniska högskolan. De gäller 
dels en uppsats av österrikaren Walter Conrad om maskiningenjörer
nas ekonomiska utbildning vid de tyska tekniska högskolorna, och 
dels en bok av tysken Alois Riedler om »Högskolorna och det 
tjugonde århundradets krav». 

Conrads uppsats publicerades i Industriförbundets tidskrift i 
januari 1913, när motsättningarna kring Tekniska högskolan var som 
intensivast. Huvudtanken i uppsatsen är, att för maskiningenjörerna 
blev teoretiska ämnen som fysik och matematik av värde först sedan 
läran om maskinbyggnad hade blivit en länk mellan den vetenskapliga 
teorin och praktiken. Förhållandet till de ämnen, som ingår i ingen
jörens ekonomiska bildning, borde vara likartat. Om teori och prak
tik skall förenas även på det området, måste till de teoretiska ekono
miska ämnena fogas läran om organisationen av tekniska företag. 
Denna vetenskap skall behandla organisationsarbetet, vilket, enligt 
Conrad, är att anse som en del av det tekniska arbetet »och kan defi
nieras såsom den verksamhet, som sysselsätter sig med människors 
användning som verktyg för uppnåendet av tekniska ändamål ».31 

Här möter vi återigen en högst instrumenteil människouppfattning, 
men också en föreställning om tekniska vetenskaper, som överbryg
gar klyftan mellan teori och praktik. 

Conrads uppsats var inte skriven för svenska förhållanden och var, 
när den översattes, flera år gammal. Den enda orsaken till att den 
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publicerades år 1913 måste ha varit, att Conrads åsikter tillmättes 
ett stort principiellt värde i den pågående striden om Tekniska hög
skolan. Det samma gällde Alois Riedlers bok, som när den utgavs av 
Industriförbundet redan var 15 år gammal. Den kom första gången ut 
år 1898 och var då ett inlägg i de tyska tekniska högskolornas kamp 
för jämställdhet med universiteten. Detta förhindrade inte att Erland 
Nordlund, i förordet till den svenska upplagan, beskrev boken 
som en »urkund av bestående värde».3 ^ 

Visserligen behandlar inte Riedlers bok det som i det här kapitlet 
har beskrivits som »nya» tekniska vetenskaper. Den tar i stället upp 
högskoleutbildningen och de tekniska vetenskapernas villkor på ett 
mer allmänt plan. Men samtidigt som Riedler argumenterade för de 
tekniska vetenskapernas värde och särart, ville han underordna dem 
ekonomiska och praktiska värden. Därför harmonierade boken inte 
bara med Industriförbundets kritik av Tekniska högskolan, utan 
också med dess propaganda för de nya management-idéerna. 

Riedler ställde de tekniska högskolorna och den praktiskt och eko
nomiskt inriktade ingenjörskonsten mot universitetens spekulation, 
intellektualism, specialisering och »för dess egen skull» bedriven 
forskning. Det innebar inte att han förnekade vetenskapens och 
forskningens värde — tvärtom. Ingenjörsarbetet, underströk Riedler, 
är ett intellektuellt arbete och ingenjörerna får aldrig bli halvbildade 
hantverkare. Men den vetenskapliga skolningen skall utgöra blott 
första trappsteget i de tekniska högskolornas utbildning. På ett högre 
plan kommer den tekniska tillämpningen av vetenskapen och högst 
finns en ekonomiskt rationell verksamhet, »som förutsätter det tek
niskt riktiga såsom närmaste trappsteg och de vetenskapliga insikter
na såsom det första».33 

Alltför ofta har undervisningen vid de tekniska högskolorna blivit 
anförtrodd åt teoretiker, som varit främmande för de tekniska och 
ekonomiska trappstegen. Men därtill kom, enligt Riedler, att de var 
missgynnade i förhållande till universiteten. De sistnämnda var för
sedda med rika resurser och ägde talrika av staten avlönade forskare. 
Professorerna vid de tekniska högskolorna däremot betungades av 
sin undervisningsplikt. Därigenom drabbades hela den tekniska ut
vecklingen, ty utan forskning kunde, enligt Riedler, de tekniska pro
blemen inte lösas.34 

Den forskning på vilken den moderna tekniken skall bygga, fort
satte Riedler, kan bedrivas »blott av den vetenskapligt bildade ingen
jören, aldrig av den ensidiga teoretikern». Därför måste de tekniska 
högskolorna få resurser för forskning och, som en bekräftelse på 
ingenjörernas alltigenom vetenskapliga utbildning, erhålla rätten att 
utdela titeln »doktor i ingenjörsvetenskap».35 
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Det är inte svårt att se de idéer där Industriförbundet kunde finna 
stöd för sin kritik av Tekniska högskolan: den ekonomiska och prak
tiska verksamheten som det översta trappsteget i utbildningen, 
misstron mot den »rena» vetenskapen och den ensidige teoretikern 
samt föreställningen om att lärarna måste hämtas från den produk
tiva verkligheten. Där »arbetar man och tänker man också redan 
sedan länge vetenskapligt, långt mer vetenskapligt än inom många 
högskoleområden, där teorin ännu för en tillvaro skild från fack
studiet».36 

Riedler hade bl a varit rektor för tekniska högskolan i Charlotten-
burg och var en av de drivande krafterna bakom de tyska tekniska 
högskolornas pro motionsrätt samt det förslag till en akademi för 
tekniska vetenskaper, som omtalades i kapitel l.37 Det är ingen 
tvekan om att Industriförbundet ville utnyttja Rie diers auktoritet 
till att bemöta hans svenske kollega, rektor Magnell, vilken, som vi 
sett, hävdade att industrin inte är teknikens mål, utan dess medel att 
sprida de tekniska vetenskapernas frukter. Här möter vi snarast den 
motsatta uppfattningen där den ekonomiska tillämpningen är de tek
niska vetenskapernas mål. 

Men Riedler anvisade också en väg ut ur motsättningen mellan 
teori och praktik. Det var inte de tekniska högskolorna, som bar 
huvudansvaret för missförhållandena. Ansvaret låg snarare hos sam
hället i stort, som inte till fullo erkände ingenjörsvetenskapernas 
egenvärde och särart. Slutsatsen borde därför bli, att endast en all
män uppslutning kring den ingenjörs ve tenskapliga utbildningen och 
forskningen kunde överbrygga motsättningen mellan teori och prak
tik. 

Sammanfattning 

Förespråkarna för industriell ekonomi och organisation ville, till
spetsat uttryckt, skapa ett nytt samhälle, karaktäriserat av samarbete 
mellan företagen, specialisering, massproduktion, standardisering, 
kontroll av arbetet och ökad arbetsintensitet. 

En närmare undersökning skulle förmodligen visa, att det var ett 
stort idékomplex, som fick spridning i Sverige under åren före världs
krigets utbrott. I det ingick taylorismen och tillämpad psykologi, 
men även inslag från fysiologi, pedagogik och det som vi idag kallar 
företagsekonomi. Det handlade helt enkelt om läran om en ny tek
nik, »management», tekniken att hantera ett modernt industriföretag. 
De tekniska vetenskaperna vidgades till att omfatta inte bara energi 
och materia, utan även arbete och kapital. 

De »moderna» ingenjörer, som bar upp de nya idéerna, hamnade 
ursprungligen ofta i konflikt med dem, som betonade ingenjörsyrkets 
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mer traditionella tekniskt-vetenskapliga inriktning. Men ett närmande 
mellan de två lägren blev möjligt genom läror som taylorismen, 
vilka inom sig förenade ekonomi, organisation, teknik och vetenskap. 
Därigenom skapades också förutsättningar för en mildring av de 
tidigare motsättningarna mellan vetenskap och industri och marken 
förbereddes för en attitydförändring i form av en mer allmän upp
slutning bakom de tekniska vetenskaperna. 

Industriförbundet var aktivt vid spridningen av de nya manage
ment-idéerna. Men de fick också snart, som vi skall se, en självklar 
hemvist inom Ingenjörsvetenskapsakademin. 
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6 KRAFT- OCH BRÄNSLEINSTITUTET 

Vi skall nu lämna de frågor, som behandlades i de två föregående 
kapitlen och återanknyta till kapitel 3. Där såg vi att i början av 
1900-talet var energifrågor aktuella. Vattenkraft, torv, stenkol, 
skifferolja och skogsindustrins råvara och avfall var på ett mångskif
tande sätt föremål för statens och industrins intresse. 

År 1916 togs ett initiativ till en samordning av alla dessa aktivi
teter då lantmanna- och borgarepartiet efterlyste en nationell energi
politik. En motion från partiet utmynnade i en begäran om en ut
redning av en s k vetenskaplig-praktisk institution för energifrågor. 

I det här kapitlet skall vi granska motionen och det utrednings
arbete, som följde. Kraft- och bränsleinstitutet (en av benämningarna 
på den planerade institutionen) förverkligades visserligen aldrig. Men 
det blev det indirekta upphovet till IVA och flera av dess tänkta upp
gifter kom att övertas av akademin. 

Riksdagsmotionen år 1916 

Det första namnet på motionen var högerledaren Arvid Lindman. 
Han hade också i olika sammanhang visat ett intresse för frågor med 
anknytning till teknisk-vetenskaplig forskning (se s 147). Mycket 
talar dock för att det var hans partikamrat Sven Lübeck, som var 
upphovsmannen.1 

Motionen präglas av det försök till helhetsbedömning av Sveriges 
energiförsörjning, som hade genomförts av Enström och Lübeck för 
1911 års s k elektriska kraftkommitté. Den hade till uppgift att före
slå en lagstiftning, som tryggade avnämares rätt till kraft,2 samt att 
utreda om elpriset borde bli föremål för statlig prisreglering. Det sist
nämnda skulle vara för att undvika att kraftproducenterna gjorde 
oskäliga vinster på sitt försäljningsmonopol. 

För att få en uppfattning om konkurrenssituationen satte kommit
tén vattenkraften i relation till den totala energiförsörjningen. 
Vattenkraft tillgångarna uppskattades och prognoser gjordes för det 
framtida elkraftsbehovet (jmf s 51). Torv, stenkol, oljeskiffrar och 
övriga inhemska energitillgångar värderades, samtidigt som man sökte 
uppskatta världens stenkolstillgångar och framtidens priser.3 Slut
satsen blev, att vattenkraften visserligen inte behövde räkna med 
någon allvarlig konkurrens från andra inhemska energikällor, men att 
el från stenkolseldade kraftverk skulle vara ett alternativ i framtiden. 
Eftersom de potentiella vatten kraft tillgångarna dessutom var så stora, 
behövde man inte befara elkraftsmonopol eller överpriser. En statlig 
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prisreglering var därför, enligt kommittén, onödig, ja tom skadlig.4 

Utredningen är intressant på många sätt. Den var t ex det första 
försöket till en helhetsbedömning av Sveriges energiförsörjning. Men 
den ger också ett tydligt exempel på hur »utlåtanden av teknisk art» 
(jmf s 84 ) kunde gripa in i politiska frågor. Dessutom är den av 
speciellt intresse i vårt sammanhang, eftersom underlaget för bedöm
ningen utarbetades av Enström, sannolikt sekunderad av vännen Sven 
Lübeck.5 Det är troligt att tankar, som väcktes i samband med kom
mittéarbetet, präglade mycket av Enströms framtida verksamhet 
inom IVA där energifrågor dominerade. Den säregna form av kon
junkturanalyser och framtidsprognoser, som tilldrog sig Enströms 
lidelsefulla intresse, hade också sitt ursprung i utredningen (se s 
110). 

I den s k Lindmanska motionen återkommer samma försök till en 
helhetsbedömning av Sveriges energiförsörjning — vid flera tillfällen 
f ö med direkt hänvisning till utredningen.6 Huvuddelen av motionen 
består av en diskussion kring bränsleimporten och de inhemska 
energitillgångarna. De åtgärder för minskad bränsleimport, som 
nämndes, var ibland av brännande politisk natur. Framförallt gällde 
det vattenkraften, där staten, enligt motionärerna, hade hämmat den 
privata företagsamheten.7 Men motionen kan också ses som ett för
sök att visa på värdet i det som idag kallas »alternativa energikällor». 
Den energipolitiska målsättningen skulle vara att undvika utlandsbe
roendet. På oprövade områden borde det vara statens uppgift att 
bana väg, men i sista hand var framgången, enligt motionärerna, 
beroende av »den enskilda företagsamhetens förmåga att klokt ut
nyttja förefintliga naturliga möjligheter».^ 

Det enda konkreta yrkandet var, att riksdagen skulle begära en ut
redning om staten »kan medverka till varaktigt befrämjande av en 
planmässig nationell kraft- och bränslepolitik, exempelvis genom 
upprättande av någon i samband med kommerskollegium stående 
vetenskaplig-praktisk institution». Motionärerna efterlyste ett organ, 
som kunde samordna arbetet på kraft- och bränsleområdet och »som 
under ständigt samarbete med olika statsmyndigheter och med 
näringslivets organisationer vetenskapligt och praktiskt bearbetar vad 
som inom kraft- och bränsleområdena vid olika tidpunkter påkallar 
särskild uppmärksamhet, ingriper kontrollerande, ordnande och råd
givande, sammanhåller och publicerar vad som framkommer i form 
av uppfinningar, utredningar och driftresultat i in- och utlandet».9 

Det är oklart vad som egentligen åsyftades. Tankarna går till ett 
ämbetsverk för energifrågor, men samtidigt hänvisar motionärerna till 
Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohlenforschung. Det var sannolikt 
första gången i riksdagssammanhang, som ett tekniskt-vetenskapligt 
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forskningsinstitut presenterades : 

Vid instituten tillämpas allmänt den fria forskningens metod, varav följer, att de 
vid instituten arbetande personerna kunna fritt välja sina uppgifter. Instituten 
skola arbeta för en intim samverkan mellan vetenskap och industri, varvid man 
dock vill förebygga, att instituten komma i beroende av enskilda industriella 
verk. Resultaten av de vid instituten anställda tjänstemännens verksamhet torde 
i regel bringas till allmän kännedom. Man vill vid dessa institut bl.a. lämna för
hoppningsfulla yngre vetenskapsmän tillfälle att utveckla sin uppfinnaretalang. 
Högskolor, industriella sammanslutningar och andra korporationer tillåtas där
jämte att efter eget val sända personer till ifrågavarande institut för lösande av 
bestämda uppgifter. 

Motionen i riksdagen 

Oklarheten över motionens egentliga syfte framkom tydligt i Jord
bruksutskottets utlåtande och diskussionen i riksdagens bägge kam
rar. 

Det var främst liberaler och socialdemokrater som ville avslå 
motionen. De fruktade att ett tillstyrkande skulle tolkas som ett god
kännande av både ett nytt ämbetsverk och den allmänna högerpolitik 
som ansågs prägla motionen. 

Ingen lär kunna förneka, menade t ex liberalen F. Holmquist, »att 
av detta uppdragande av linjerna för en sådan centralmyndighet, som 
motionärerna skissera, man har anledning anse, att där bör samlas 
under olika speciella byråer eller avdelningar allt vad man har av 
teoretisk och praktisk erfarenhet på detta område, och då frågar jag 
verkligen: kan någon anse annat än att denna centrala anstalt komme 
att bli en fullkomlig jätte»? Många ansåg, ilikhet med socialdemokra
ten E. Hage, att »genom motionen går en viss fläkt av höger företagar
anda», varför man hade svårt att stödja den. Man var, sade Hjalmar 
Branting, rädd att godkänna hela den tankegång som låg bakom. 
Erik Palmstierna, en av de privata vattenkraftintressenas mest strid
bara motståndare, menade att om man läser noggrannt, »så finner 
man sida upp och sida ned uttalanden, som jag är alldeles viss därom, 
såväl liberaler som socialdemokrater i denna kammare har mycket 
svårt att förena sig uti».11 

Med undantag för Hage, som menade att en statsunderstödd insti
tution endast skulle innebära en premiering av storkapitalet, var det 
dock ingen som ifrågasatte det allmänna värdet i en s k vetenskaplig-
praktisk institution. Riksdagens slutliga beslut byggde på ett kom
promissförslag från Palmstierna, som föreslog en utredning om 
»staten genom upprättande av någon vetenskaplig-praktisk institution 
kunde medverka till varaktigt befrämjande av en planmässig kraft-
och bränslepolitik».1 ^ Vid en jämförelse med den ursprungliga 
motionen kan skillnaden synas minimal. Men i den sistnämnda var en 
planmässig nationell energipolitik huvudsats och den föreslagna insti

100 



tutionen bisats. Genom att endast begära en utredning om en institu
tion, kunde kompromissen vinna stöd från dem som var tveksamma 
inför den Lindmanska motionens mer allmänpolitiska innehåll.1 3 

Om inte annat, visar den försiktiga behandlingen av motionen hur 
känsliga de energipolitiska frågorna var. Därför kan vi också förstå 
den tillfredsställelse som Sven Lübeck visade när han, i samband med 
sin sedvanliga redogörelse för vattenkraftfrågor, vid Svenska Vatten-
kraftföreningens årsmöte 1916 kommenterade motionens lyckliga 
resultat. 

Vad man bör söka uppnå är ett institut under ekonomisk medverkan av såväl 
staten som kommuner och enskilda korporationer m.fl., under styrelse av 
representanter för dessa samverkande, utrustat med alla nödiga hjälpmedel för 
vetenskaplig och praktisk forskning (event, med utnyttjande av statens prov
ningsanstalt m.m.) samt främst med en synnerligen skicklig ledare. Så ordnat må 
man kunna av institutets arbete vänta ett för vår industriella utveckling samt våra 
allmänna kraft- och bränslebehov gagneligt resultat, utan att detta skall behöva 
vidlådas av den misstro, varmed man eljes så gärna mottager även de mest sakliga 
meningsyttringar från s.k. intressesammanslutningar.»! ̂  

Det är inte alltför illvilligt att tolka Lübeck som att han menade, att 
kontroversiella frågor skulle neutraliseras när de ställdes under den 
vetenskapliga och tekniska sakkunskapens auktoritet. 

Kommerskollegium och Kraft- och bränsleinstitutet 

Riksdagens beslut innebar att ärendet sändes på remiss till Järnkon
toret och några statliga myndigheter. Men det dröjde hela fyra år 
innan frågan slutgiltigt avgjordes. Det hela komplicerades av två nya 
förslag. Dels utarbetade 1916 års Torvkommitté ett eget förslag till 
ett Bränsleinstitut och dels väckte Kommerskollegium idén till en 
Ingenjörsvetenskapsakademi, som skulle överordnas energiforsk
ningen. Remissbehandlingen blev därför en komplicerad och utdra
gen process. Det skulle föra för långt att redovisa alla enskilda ut
låtanden och andra skrivelser i frågan.15 Därför skall vi begränsa oss 
till de två huvudalternativen: Kommerskollegii förslag och Torv-
kommitténs Bränsleinstitut. 

Vid Kommerskollegium var det Axel Enström som blev ansvarig 
för handläggningen av ärendet. Han hade då lämnat Elektriska pröv
ningsanstalten och efterträtt Gunnar Dillner som chef för kollegiets 
s k industribyrå. 

Frågan ägnades ingen större uppmärksamhet under år 191616 men 
i mars 1917 tillsatte Kommerskollegium en särskild kommitté, som 
bestod av Enström och industribyråns sekreterare, jur kand S.E. 
österberg, samt särskilt kallade sakkunniga Sven Lübeck, Ivar Sved
berg, E.A. Forsberg och Johannes Ruths. Den personliga kontinuite
ten i frågans behandling är, som synes, påfallande. Förutom öster
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berg är den ende, vars namn vi inte mött vid ett flertal tillfällen 
tidigare, Johannes Ruths. Men även han stod Enström och de övriga 
mycket nära. Ruths hade en tysk doktoringenjörexamen och var en 
framstående uppfinnare samt chef för AB Vaporackumulator, som 
exploaterade hans viktiga patent på ångteknikens område. Dessutom 
hade han tidigare varit delägare i Elektriska prövningsanstalten. 

Det förslag till Kraft- och bränsleinstitut, som utarbetades av 
dessa sakkunniga, sades ha det tyska institutet för kolforskning som 
förbild. Men av den föreslagna mångfalden uppgifter att döma, var 
det knappast en egentlig forskningsinstitution som åsyftades. Upp
gifterna var: 

att företaga vetenskapliga undersökningar av inom vårt land använda bränslen, 
särskilt de inhemska, deras sammansättning och egenskaper, 

att företaga provningar i industriell skala till utrönande av olika sätt för 
rationellt utnyttjande av inom landet använda, särskilt inhemska bränslen samt 
till prövande av metoder för ekonomisering av desamma, 

att föranstalta om utförande av undersökningar till ekonomisering med hus
hållsbränslen, 

att utreda och studera den hydroelektriska kraftens lämpligaste tillgodo
görande i samband med bränslenas användning för kraft- och värmeändamål, 

att tillvarataga gjorda erfarenheter samt pröva och stödja initiativ och uppslag 
i hithörande frågor, som framkommit från institutet utomstående organisationer 
eller enskilda, 

att föranstalta om utredning angående storleken av landets bränsletillgångar, i 
den mån sådan utredning ännu saknas, och att samla och sammanfatta uppgifter 
härom, 

att på lämpligt sätt sprida kunskap om erfarenheter och rön på bränsle- och 
kraftområdet, 

att tillhandagå myndigheter med utredningar och utlåtanden i bränsle- och 
kraftfrågor samt 

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som äro ägnade att främja ett planmässigt 
tillgodogörande av förefintliga bränsle- och krafttillgångar. ̂  ^ 

Flera av punkterna omfattar, som synes, verksamhetsområden som 
skulle ha legat vid sidan av egentlig forskning. Institutet skulle inte 
heller äga egna forskningsresurser utan utnyttja befintliga laborato
rier vid Tekniska högskolan, Materialprovningsans tälten och enskilda 
industriföretag. 

De sakkunniga hoppades också på ett samarbete med Pappers
massekontoret, som nyss hade grundats av cellulosaindustrin. Kon
toret skulle bl a bli en av de institutioner, som hade rätt att utse en 
representant i institutets styrelse. De övriga var Järnkontoret, Indu
striförbundet och Teknologföreningen samt Kommerskollegium eller 
IVA, som skulle representera staten. 

Personalen skulle bestå av chefen — »en på bränsle- och kraftområ
det i dess helhet väl förfaren ingenjör med vittomfattande blick och 
forskarbegåvning» — en värme- och krafttekniker, en förbränningstek
niker, en torvsakkunnig och en skogssakkunnig samt assistenter, 
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skrivbiträden och vaktmästare. Institutet krävde inte några »vidlyf
tiga och kostsamma lokaler Utöver vanligt byråutrymme» och den 
enda extravagansen som förespeglades, var den samling precisions
instrument, som tjänstemännen behövde vid resor till de platser där 
undersökningar skulle utföras.1 8 

För instrumenten krävdes ett engångsanslag på 50 000 kronor. I 
övrigt beräknades den årliga kostnaden till 115 000 kronor, varav 
merparten var avsedd för löner, arvoden och lokalhyra.19 Institutet 
skulle med andra ord inte vara utrustat med några egentliga medel för 
forskning och de tänkta resurserna framstår i efterhand, med hänsyn 
till det omfattande verksamhetsområdet, som ganska blygsamma. 

Finansieringen beredde ändå Kommerskollegii sakkunniga vissa 
bekymmer. För att kunna konkurrera om den kvalificerade persona
len skulle man tvingas betala högre löner än vad som var normalt 
inom statsförvaltningen. Samtidigt kunde institutets verksamhet för
väntas komma inte bara staten och allmänheten, utan även industrin 
till godo. Därför var det rimligt att industrin medverkade vid finansi
eringen, varigenom man också kunde motivera högre löner till per
sonalen.^0 De sakkunniga kunde även meddela att Järnkontoret, 
Industriförbundet och den svenska stenkolsindustrin (dvs Svedberg 
från AB Höganäs-Billesholm) hade ställt i utsikt att bidraga med var
dera 10 000 kronor årligen.21 

Torvkommitténs Bränsleinstitut 

Torvkommittén tillhörde inte de ursprungliga remissinstanserna, men 
presenterade ändå i maj 1919 ett eget förslag, som kom att konkur
rera med Kommerskollegii Kraft- och bränsleinstitut. I kommittén in
gick två välkända tekniker: dess ordförande, f d överingenjören vid 
Järnkontoret J.A. Brinell, samt föreståndare för Materialprovnings
anstalten, J.O. Roos af Hjelmsäter. Men självfallet var framförallt 
torvintressena starkt företrädda, bl a genom statens förste torvingen-
jör, Ernst Wallgren, samt föreståndaren för svenska mosskultur
föreningen, fil dr Hj. von Feilitzen. 

Torvkommittén anslöt i stort sett till Kommerskollegii förslag, 
men avvisade tanken att det skulle knytas till IVA. Dessutom hade 
Bränsleinstitutet betydligt större dimensioner och man ville avsätta 
en betydande summa — drygt 200 000 kronor/år — till undersök
ningar och experiment. Följaktligen blev det kostsammare än det 
planerade Kraft- och bränsleinstitutet. Men Torvkommittén hade en 
radikal lösning på finansieringsproblemet. Eftersom syftet var att 
minska bränsleimporten, »synes det kommittén rimligt, att för be
stridande av nu avhandlade utgifter en särskild avgift lägges på allt 
kolbränsle, som införes i riket». Med en avgift på 10 öre per ton kol, 
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skulle institutet under normala förhållanden tillföras ca 500 000 
kronor per år!22 

Torvkommittén ville helt utesluta vattenkraftfrågor, eftersom 
dessa redan var föremål för en »långt driven vetenskaplig bearbet
ning» (jmf s 52). Av naturliga skäl kom i stället det tänkta institutet 
att domineras av torvfrågor. Förutom rent forsknings- och utveck
lingsarbete, skulle institutet bl a utöva konsulterande och upplysan
de verksamhet, avge yttranden rörande statslån och ansvara för 
statens torvskola. Dessutom föreslogs att statens torvingenjörers 
verksamhet skulle överföras till Bränsleinstitutet.23 

Ämbetsverk eller forskningsinstitution? 

Såväl Torvkommittén som Kommerskollegium förespeglade som vi 
sett ett institut, som var lika mycket en administrativ myndighet som 
ett forskningsinstitut. Flera av de övriga remissinstanserna betonade 
dock med eftertryck, att verksamheten borde ligga på det vetenskap
liga området. Vattenfallsstyrelsen hävdade t ex att uppgifterna skulle 
vara av rent »vetenskaplig-praktisk art» samt att institutet inte fick bli 
»ett ämbetsverk, som skulle givas något direkt inflytande på förvalt
ningen».24 Tydligast på denna punkt var Tekniska högskolans styrel
se, som bestämt framhöll att det skulle organiseras som »ett fritt 
forskningsinstitut». 

Kollegiets medlemmar hava själva bitter erfarenhet av, huru hindrande en inten
siv ämbetsmannagärning är för forskningsarbete, det må gälla rent vetenskapliga 
eller teknisk-ekonomiska problem. Vi vilja betona, att då vi använda uttrycket 
forskningsinstitut avser det alldeles icke, att vid institutet skulle bedrivas rent 
vetenskaplig forskning utan praktiskt syfte, men vi anse, att de praktiska resul
tat, som man avser att vinna, bäst ernås genom ett planmässigt, systematiskt 
undersökningsarbete. ̂ 5 

Det ligger nära till hands att uppfatta de omtalade bittra erfaren
heterna som en anspelning på de tidigare stridigheterna kring Tek
niska högskolan. Även preciseringen av begreppet forskningsinstitut 
bör ses mot den bakgrunden. 

I likhet med Vattenfallsstyrelsen och Torvkommittén ville inte 
KTH att vattenkraftfrågor skulle falla under institutets verksamhets
område. I själva verket var det endast Kommerskollegium som, i 
kryptiska ordalag, antydde att det skulle syssla med »den hydro-
elektriska kraftens lämpligaste tillgodogörande» (se s 102). I efter
hand kan det synas omotiverat, att så viktiga energitekniska frågor 
nästan enhälligt uteslöts från det föreslagna institutets verksamhets
område. Med hänsyn till bl a de väldiga outnyttjade krafttillgångarna 
i Norrland, borde det ha funnits angelägna uppgifter som väntade på 
en vetenskaplig och teknisk behandling.26 Men förmodligen var 
vattenkraftfrågorna så känsliga, att varje tanke på ytterligare statlig 
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inblandning var kontroversiell. Det framgår t ex av Järnkontorets 
yttrande, där det uttryckligen sägs att det staten kan göra för vatten
kraften är inte att stödja den vetenskapliga forskningen, utan att 
undanröja den hämmande lagstiftningen.2 

IVA:s Kraft- och Bränsleutredning 

När alla remissinstanser till slut hade sagt sitt, hade det blivit år 
1920. I den proposition i ärendet, som avgavs av den dåvarande 
finansministern, socialdemokraten F.V. Thorsson, föreslogs varken 
ett Bränsle- eller ett Kraft- och bränsleinstitut. Torvkommitténs stor
slagna förslag föll, inte minst sedan remissinstanserna nästan en
hälligt hade avvisat den föreslagna kolavgiften. Inte heller tanken att 
institutet skulle upprättas oberoende av IVA vann någon större gen
klang. 

År 1920 var redan akademin så etablerad, att den enklaste lös
ningen blev att ställa medel till dess förfogande »för åstadkommande 
av en tekniskt-vetenskaplig bearbetning av bränsle- och därmed sam
manhängande frågor». IVA fick för det ändamålet totalt 150 000 
kronor för år 1920 och 200 000 kronor för år 1921. Avsikten var att 
ge akademin fria händer för att sedan i framtiden fatta beslut om en 
eventuell institution. Visserligen var det en provisorisk lösning men, 
hette det i propositionen, den var att föredraga framför att redan 
från början skapa två särskilda institut för forskning.2** 

Den s k Kraft- och Bränsleutredningen blev sedan något av rygg
raden i IVA:s verksamhet. Under hela mellankrigstiden erhöll akade
min i statsbidrag 100 000 - 200 000 kronor per år för bränsleteknisk 
forskning och utrednings- och upplysningsverksamhet. Arbetet 
präglades av en uttalad strävan att minska beroendet av importerat 
bränsle. Man sysslade dels med att undersöka bränslebesparande åt
gärder inom industrin och i hemmen och dels med att utröna möjlig
heterna att utnyttja inhemska bränslen. 

Intresset koncentrerades till att börja med till torven och alun-
skiffern och flera större undersökningar utfördes under ledning av 
Bror Holmberg och Sven Odén. Men även möjligheterna att utnyttja 
sulfitsprit samt oljeutvinning ur ved, vedavfall och torv blev föremål 
för stort intresse, överhuvudtaget kom IVA att spela en central roll 
under mellankrigstiden, då akademin var det enda organ, som hade 
någon kontinuitet i behandlingen av bränslefrågorna.29 

Sammanfattning 

Den s k Lindmanska motionen från år 1916 var präglad av samma 
försök till helhetsbedömning av Sveriges energiförsörjning, som tidi
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gare hade gjorts av 1911 års elektriska kraftkommitté, där bla 
Enström och Lübeck hade deltagit. 

Både riksdagsdebatten och remissyttrandena präglas av frågan om 
det var ett ämbetsverk eller ett forskningsinstitut, som eftersträvades. 
Trots att det tyska Kaiser-Wilhelm-institutet för kolforskning vid ett 
flertal tillfällen framställdes som förebild, föreslogs det svenska insti
tutet många gånger få uppgifter som skulle ha gjort det till en admi
nistrativ myndighet. Ett annat genomgående tema i debatten var 
vattenfallfrågornas kontroversiella natur. De föreslogs vanligen ligga 
utanför institutets verksamhetsområde. 

Slutresultatet blev varken ett ämbetsverk eller ett forskningsinsti
tut. Men motionen blev inte verkningslös. Ur den framkom något 
mycket större — en akademi som bl a blev ett centrum för energi
frågornas behandling under mellankrigstiden. Det återstår nu att i 
nästa kapitel se hur denna akademi växte fram under åren 1917-19. 
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7 INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN 

S.E österberg, som var sekreterare i den kommitté inom Kommers
kollegium, som utredde frågan om ett Kraft- och bränsleinstitut, 
har berättat att Enström en dag meddelade, att han kommit fram till, 
»att det förelåg ett trängande behov av en central forskningsanstalt, 
inte blott för kraft- och bränslefrågor utan också för den tekniskt -
vetenskapliga forskningen överhuvudtaget». Enström hade fått idén 
till en ingenjörs vetenskapsakademi.1 

Varifrån kom idén? Det är svårt att ge ett bestämt svar på den 
frågan. I de fyra föregående kapitlen har vi följt flera olika trådar 
som alla, i efterhand, synes löpa samman i IVA. Vi har talat om 
strävandena att omorganisera statsapparaten och försöken att skapa 
en centralrepresentation för Sveriges tekniska föreningar. Vi har även 
sett motsättningarna mellan ett tekniskt-vetenskapligt och ett tek-
niskt-industriellt läger, men också hur förutsättningar för en upp
slutning kring ingenjörs vetenskapen skapades, när man mer medvetet 
började skilja mellan de rena, teoretiska vetenskaperna och de tek
niska vetenskaperna. Samtidigt vidgades de tekniska vetenskapernas 
område från att gälla enbart materia och energi till att även inbegripa 
arbete och kapital. Slutligen har vi sett hur Sveriges energiförsörj
ningsproblem föranledde strävanden att inrätta en s k praktiskt-
vetenskaplig institution. 

Alla dessa trådar löper samman i IVA, som kan uppfattas som en 
del i den reformerade industristaten, en ersättning för centralrepre
sentationen, en bro mellan de stridande lägren inom Industriför
bundet, Teknologföreningen och Tekniska högskolan samt en om
gestaltning av det planerade Kraft- och bränsleinstitutet. 

Men trådarna löper också samman i Axel F. Enström, akademins 
skapare och dess dirigent under hela mellankrigstiden. Han var en av 
de mest framstående personligheterna inom Teknologföreningen 
under den tid, då den anklagades för att vara behärskad av en »klick» 
byråkratingenjörer med snävt tekniskt-vetenskapliga intressen, sam
tidigt som han några år senare med framgång kunde försvara yrkets 
vetenskapliga inriktning. Dessutom var han, som assistent vid Mate
rialprovningsanstalten och delägare i Elektriska prövningsanstalten, 
en etablerad expert på de kraftfrågor som var så viktiga under år
tiondena efter sekelskiftet. Genom vännen och kollegan Sven Lübeck 
stod han nära de intressen som drev fram den s k Lindmanska 
motionen och som chef för Industribyrån vid Kommerskollegium 
fick han ett avgörande inflytande över motionens vidare öden.2 
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Svaret på frågan varifrån idén till IVA härstammade synes därför 
vara lika enkelt som självklart: den kom från spindeln i nätet av de 
trådar, som löper samman i akademin — från Axel F. Enström. 
Därför är det också naturligt att detta kapitel, som skall handla om 
detaljerna i akademins tillkomst, inleds med ett litet porträtt av den 
person, som mer än någon annan präglade den. 

Efter avsnittet om Enström skall jag redovisa två tidigare förslag 
till en teknisk akademi resp ett institut för teknisk forskning, som 
förebådade IVA. Därefter redogör jag för planeringen av akademin 
inom Kommerskollegium samt andra aktiviteter, som föregick det 
officiella inrättandet av IVA år 1919. Slutligen ger jag en bild av 
akademin vid starten samt en kortfattad beskrivning av verksam
heten de första åren. 

Axel F. Enström 

Torsten Althin skriver i sin biografi över Enström att denne kunde 
ha sagt: »IVA det är jag».3 Även om påståendet är tillspetsat, är 
Althins karaktäristik träffande. Det var Enström som präglade aka
demins historia från det ögonblick han framkastade den ursprungliga 
idén tills han avgick som dess verkställande direktör år 1940. 

När akademin startade var Enström 45 år gammal och hade bakom 
sig en framgångsrik ingenjörskarriär, vars huvuddrag redan har fram
skymtat i de föregående kapitlen.4 

Enström var utan tvekan en ovanlig studiebegåvning. Han kom 
från enkla förhållanden men lyckades i rask takt klara av alla grund
läggande examina. Enligt egen uppgift hade han ord om sig att vara 
tidig — i en s k nidvisa hette det att »redan vid 12 års ålder fyllde han 
13».5 När han gick ut Tekniska högskolan som färdig ingenjör, efter 
att ha studerat mekanik och elektroteknik, var han endast 19 år 
gammal! Allt talar för att Enström därefter siktade på en vetenskap
lig karriär. Han fortsatte sina studier vid Uppsala universitet och 
Stockholms högskola — bl a för Svante Arrhenius — och kunde av
lägga en licentiatexamen år 1902 efter en avhandling »Om katod-
strålarnas förmåga att urladda elektriskt laddade kroppar». Enström 
kunde emellertid inte fullfölja de akademiska studierna. Av försörj-
ningsmässiga skäl tvingades han arbeta som lärare vid Tekniska hög
skolan och andra läroanstalter. Dessutom etablerade han sig som 
konsulterande ingenjör — fr om 1903 som delägare i Elektriska 
prövningsanstalten. När han år 1916 på nytt bytte bana och blev 
ämbetsman vid Kommerskollegium, var det dock, enligt egen upp
gift, bl a för att få mer tid till vetenskapligt arbete.6 

Bilden av Enström som framträder ur källorna, är bilden av en all
varlig och sluten, men också vederhäftig, kompetent och ämbets-
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mannamässig fackman. Hela hans kärva personlighet synes ha varit 
präglad av en ingenjörsexakthet i allt — vare sig det gällde organisa
tionen av den teknisk-vetenskapliga forskningen eller arrangemanget 
av ett practical joke inför vänkretsen^ Men under den sträva ytan 
fanns ett säreget och lidelsefullt engagemang för tekniken och den 
vetenskapliga forskningen samt en yrkesstolthet av stora mått. 

I ett högstämt tal inför den stora internationella ingenjörskon
gressen i Tokyo år 1929, beskrev han med stolthet ingenjörerna som 
ledare och föredömen i tjänst hos mänskligheten i dess strävan efter 
kulturell och materiell utveckling. Anförandet avslutades med föl
jande ord: 

I am proud and glad to be an engineer, for this occupation is in quite a special 
degree a service rendered to my fellow men. Technics are fitted to create a 
happier future, in the first place by rendering possible better material conditions 
of life, and in the second place, on the foundation of a developed material 
culture, by contributing to the rise of a true spiritual culture, characterised by 
truth and good will between men and nations. ? 

Enström hyste en nästan reservationslös tilltro till teknikens väl-
signelsebringande följder för mänskligheten. Den befriar människan 
från betungande arbete, ökar den materiella välfärden och ger henne 
tid och lust för andliga och kulturella sysselsättningar. Han vände sig 
mot alla föreställningar att tekniken skulle minska tillfredsställelsen i 
tillvaron, t ex genom en mekanisering, som tar bort glädjen i arbetet. 
Nej, ingenjören skulle vara »the apostle of rationalisation». Han skulle 
stå i spetsen för den rörelse, som hade till mål »the elimination of 
waste of time, of material and of work, the creation of the necessary 
prerequisites for the increase of production and therewith the 
smoothing of the road to the goal: a better standard of living».8 

En av Enströms mer egenartade älsklings t an kar var, att tekniken 
höjer mänsklighetens intellektuella nivå genom att ställa vardags
människan i kontakt med allt mer komplicerade maskiner. Dessa 
ökar takten i levnadssättet och ställer högre krav på kunskaper och 
iakttagelseförmåga, vilket i sin tur utvecklar den intellektuella 
standarden i de breda folklagren. När var och en har blivit en ingen
jör, frågade han världens samlade ingenjörer i Tokyo, »will not both 
a power of thought and thirst for knowledge have been created 
which will promote a more and more general penetration into higher 
and more serious spheres of knowledge»?9 

Enström utvecklade detta tema i flera olika sammanhang, t ex i 
ett märkligt föredrag, där han samtidigt behandlade Emanuel Swe
denborg. Han ville bl a göra gällande, att det fanns en konsekvens i 
Swedenborgs utveckling från forskning om den materiella världen till 
sökandet efter det transcendentala. 
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Teknikens roll ser jag för min del däri att den verkar uti de breda lagren. Det 
individen vet härrör ur de föreställningar, som sinnesintrycken ger honom. I 
den mån dessa föreställningar anknyta till verkligheten, desto större är sannolik
heten för att de äro sanna. Ju mer vår förmåga att iakttaga skärpes, desto mera 
vidgas möjligheterna för sanningssökandet. Tekniken tvingar människan till 
skarpare observation av omvärlden. Bondpojken, som skall sköta en traktor, 
fiskarpojken i motorbåten och ynglingen, som knåpar med en radioapparat, om 
han inte tar reda på vad det är han har för händer och noga ger akt på tingesten, 
kan han råka få en ordentlig smäll på fingrarna. På samma sätt med alla som 
tvingas att syssla med tekniska hjälpmedel, de vänja sig nog av med att gå och 
drömma och inbilla sig saker och ting utan att göra sig besvär att göra iakttagel
ser. På så sätt ser jag teknikens uppgift i det stora sammanhanget. Den skall dels 
lära individen att genom iakttagelse skaffa sig säkert underlag för sina föreställ
ningar och sålunda komma närmare sanningen. Dels är den ägnad att jämte 
naturvetenskaperna vidga bottenplattan hos mänsklighetens kunskapspyramid, 
så att dess topp kan sticka högre och högre upp, kanske slutligen upp i en stra
tosfär, som ingen nu vet något om, men som många liksom Swedenborg ana 
vara tillfinnandes. ̂  

Denna kombination av en bokstavligen handfast och mekanisk 
kunskapsteori samt Swedenborgs transcendentala stratosfär kan 
synas märklig. Men bakom fasaden av ingenjörsexakthet fanns en 
dragning mot kunskapspyramidens dimhöljda högre höjder. Det 
citerade föredraget presenterades visserligen i ett sent skede av 
Enströms liv, men två studiekamrater från teknistiden har berättat 
att han tidigt var en sökande person, som funderade över en ande
värld och tycktes tro på en högre ledning och något förutbestämt.11 

För omvärlden visade sig denna tro på det förutbestämda framför
allt i Enströms lidelsefulla intresse för konjunkturanalyser och fram
tidsprognoser. 

I samband med arbetet för 1911 års elektriska kraftkommitté 
tyckte sig Enström finna vissa cykliska variationer i stenkolspriserna 
och den allmänna prisnivån. Dessa enkla iakttagelser blev utgångs
punkten för funderingar och forskningar, som ibland fick honom att 
framstå som något av en modern astrolog. Grundtanken i den teori 
som han utvecklade var, att naturkrafter i universum verkar med en 
regelbundenhet, som skapar en periodicitet i energistrålningen från 
solen. Därigenom får också klimatet och livsmedelsproduktionen på 
jorden en periodicitet. Eftersom avkastningen inom jordbruket har 
en avgörande inverkan på den övriga ekonomin, överförs de regel
bundna variationerna till hela det ekonomiska och politiska livet. 
Enström menade t ex att krigen följde denna periodicitet. 

Goda jordbruksperioder stimulera företagsamheten, vilken giver sig uttryck i 
livlig ekonomisk utveckling, ökad industriell produktion och handel med 
åtföljande ökad livsmedelsproduktion och stegrade priser. Den produktiva 
expansionen giver i sin tur upphov till nationernas eller rasernas tryck utåt, med
förande krigiska explosioner. 
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Enström räknade med en sextioårig grundcykel, men inom den rym
des enligt ett komplicerat mönster flera mindre cykliska variationer. 
Dessutom menade han sig ha funnit spår av månghundraåriga perio
der. 1 2 

Teorin underbyggdes med statistiska serier över priser, skördeut
fall, nederbörd, temperatur, befolkning, emigration, kolproduk
tion, solfläckar, järnvägs byggande, guldproduktion och mycket 
annat. Detta synnerligen omfattande siffermaterial sammanfattades 
sedan till kurvor, där Enström sökte deducera fram de cykliska varia
tionerna med hjälp av komplicerade matematiska och statistiska 
metoder. Förhoppningen var givetvis att få en inblick i den framtida 
samhällsutvecklingen genom extrapolering ur det statistiska materia
let.1 3 

Enström mötte inget större gensvar från fackekonomerna, trots att 
han kunde hänvisa till en sådan auktoritet som W.S. Jevons, vilken 
hade antytt ett samband mellan konjunkturer, skördeutfall och sol
fläckar.*4 Men han hyste inte heller själv något större förtroende för 
ekonomerna. Är 1919 skrev han, att nationalekonomin aldrig kunde 
få gehör i det praktiska livet om den inte löste frågan om konjunktur
växlingarna. 

Då först kunna motsättningarna mellan teoretici inbördes lösas och då först kan 
teorin bli praktik, såsom fallet redan är på det naturvetenskapliga området. 

Jag var djärv nog att för ett par år sedan söka ange en väg, på vilken man har 
utsikter att framtränga till konjunkturproblemets väsen, ehuru jag inte var 
utrustad med lämpliga galoscher för att själv traska fram den vägen. Jag har 
emellertid sedan dess endast blivit allt mer och mer övertygad om, att det endast 
är på det sättet, som man kan komma konjunkturväxlingarna och därmed det 
ekonomiska livets kärna in på livet, nämligen genom att anlägga naturvetenskap
liga undersökningsmetoder. Den vägen måste bestämt nationalekonomin förr 
eller senare vandra.^ 

Det är lockande att i dessa tankar läsa in inte bara en kritisk syn på 
nationalekonomerna, utan också ett eko från de tidigare motsätt
ningarna om olika ingenjörsideal. 

Enströms lidelsefulla intresse för tillvarons periodiciteter stod utan 
tvekan i förbindelse med en tro på en högre ordning. Lars Blume, 
som har vittnat om den unge Enströms religiösa intresse och tro på 
en högre ledning, har berättat hur dessa frågor diskuterades även 
sista gången de träffades. 

Han hade tydligen då samma uppfattning om människolivet såsom något ödes
bestämt. Jag hade...ställt mig tvivlande /till hans kurvor/ såtillvida att jag ville 
tillerkänna människorna en fri vilja åtminstone i viss mån och därmed deras 

o  1 fi möjlighet att påverka händelseförloppen. Men det var han inte med på.10 

Det är också möjligt att Enströms intresse för vetenskaplig forsk
ning till viss del kan spåras i denna tro på tillvaron som något ödes
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bestämt. Vetenskapshistorien är fylld av gestalter som har sporrats 
av likartade visioner. Men det fanns även en mer handfast grund för 
Enströms vetenskapliga intressen. 

Gösta Malm menar att särskilt studierna under Svante Arrhenius 
hade »befruktat hans sinne för forskning, och jag tror ej man kan ta 
fel på, att under det samarbetet utvecklade sig inom honom den 
känsla för forskningen och dess betydelse för mänskligheten som hos 
honom blev ett patos».1 ^ Det är också naturligt att Enström, som 
enligt Malm ursprungligen var inriktad på högskoleundervisning och 
forskning, tidigt blev medveten om de svårigheter, som mötte en 
tekniskt inriktad forskare. 

Erfarenheterna från Materialprovningsanstalten spelade en stor 
roll. Enström har berättat hur anstaltens två första föreståndare, 
Axel Wahlberg och Gunnar Dillner, inte nöjde sig med att bara ut
föra provningsuppdragen, utan även sökte genomföra vetenskapliga 
undersökningar. »Men det var en sak, som ytterst sällan intresserade 
uppdragsgivaren, och i varje fall ville denne absolut inte betala kost
naden för 'onödiga' undersökningar».18 Av speciellt intresse är en 
undersökning av magnetiska och elektriska egenskaper i järnplåt och 
gjutstål, som utfördes vid anstalten av Enström och Dillner. De hade 
svårt att få medel för sina undersökningar, men fick ett s k Carnegie
stipendium från Iron and Steel Institute i England. 

I ungdomligt övermod sökte vi gemensamt ett stipendium, och till vår stora för
våning blev ett sådant tilldelat oss »foreigners». 

På så sätt kunde vi genomföra undersökningen och inhöstade till på köpet 
en medalj. Men kvar stod en viss bitterhet att man skulle vara tvungen gå utom
lands för att få understöd till för landet nyttiga forskningsarbeten, och hos oss 
båda såddes nog då det tankefrö, som många år senare tog gestalt i tillkomsten 
av Ingenjörsvetenskapsakademin.I ^ 

Gunnar Dillner blev också den, som kanske mer än någon annan, 
stödde Enström när det åren 1917-18 var aktuellt att konkretisera 

Q  A  

planerna på IVA. Andra personer som aktivt tog del i Enströms 
tankar om behovet av ett forum för teknisk forskning var Axel Wahl
berg och Tore Lindmark (professor i ångteknik vid KTH) samt 
kollegan från Elektriska prövningsanstalten, Johannes Ruths, som 
sedan studietiden i Tyskland närde ett djupt intresse för teknikens 
teoretiska sidor.^1 

Det fanns således mycket i Enströms personliga bakgrund, som 
förr eller senare måste ha väckt idéer om mer ordnade former för den 
tekniska forskningen. Han har själv uttryckt det på följande sätt: 

Har från första början haft en stark dragning till teknisk vetenskap men har av 
omständigheternas makt ständigt blivit driven till ett typiskt mångsyssleri och 
sålunda förhindrad att göra någonting helt. Närde en stilla förhoppning att 
kunna genom akademin verka för att kommande generationer av tekniskt-veten-
skapligt intresserade skulle kunna få hjälp till sådant arbete.^2 

112 



Men det var inte bara Enström, som hade idéer i den riktningen. 
Innan vi går vidare till detaljerna i akademins tillkomst, skall vi möta 
två tidigare förslag, som förebådade IVA. 

En teknisk akademi 

När Teknologföreningen år 1911 firade 50-årsjubileum, sammanföll 
det med 250-årsminnet av Christopher Polhems födelse. För att 
manifestera de lyckligt sammanfallande jubiléerna, ville man bl a 
skapa en fond, vars avkastning kunde användas »till understöd åt 
svensk forskning inom tekniska ämnesområden samt i allmänhet till 
uppmuntran och belöning av för industrin och byggnadskonsten vik
tiga tekniska framsteg och rön i vårt land».^ 

Ett annat förslag, som väcktes för att hugfästa märkesåret 1911, 
var upprättandet av ett svenskt tekniskt museum. När det diskutera
des vid Teknologföreningens årsmöte 1910 föreslog civilingenjör 
Wollmar Fellenius, att en teknisk institution skulle skapas i samband 
med muséet. Det var, påpekade han, 200 år sedan Vetenskapssociete-
ten i Uppsala stiftades och år 1911 skulle det vara 160 år sedan 
Vetenskapsakademins stadgar fastställdes och 100 år sedan Lant
bruksakademin bildades. 

Det är väl ej då för tidigt att vi snart även få en teknisk akademi. Lantbruksaka
demin tjänar ju vår gamla modernäring: jordbruket, må då våra modernare 
näringar, industrin och samfärdseln, snart få vad dem tillkommer. 

I likhet med de äldre förebilderna kunde en teknisk akademi äga sam
lingar och museer. Men man skulle även vinna andra fördelar, »bl.a. 
ett mera officiellt omhuldande och uppmuntrande av den tekniskt 
vetenskapliga forskningen och en allmän höjning av ingenjörens ställ
ning i samhället, vilken sistnämnda fråga just i dessa dagar bragts på 
tal».24 

Det tekniska muséet blev inte, trots årsmötets positiva inställning, 
förverkligat i samband med märkesåret. Fellenius förslag väckte ingen 
omedelbar entusiasm och insamlingen till den s k Polhemsfonden 
blev en besvikelse. När det festliga firandet av de två jubiléerna 
närmade sig, hade endast drygt 200 000 kronor redovisats. Eftersom 
en del av dessa pengar skulle bekosta en minnesskrift och ett minnes
märke över Polhem, blev nettotillskottet för understöd till den tek
niska forskningen endast 14 500 kronor.25 

Det är ingen tvekan om att det ljumma intresset för fonden och 
den tekniska akademin speglar den misstro mot den teknisk-veten
skapliga intresseriktningen, som fanns inom breda tekniker- och 
industrikretsar i början av 1910-talet. Sju år senare var stämningsläget 
ett annat, vilket inte minst belyses av att akademiinsamlingen då in
bringade ca 1 800 000 kronor. Det finns inga belägg för att Enström 
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skulle ha hämtat sin idé från Fellenius förslag. Men så mycket är 
klart, att hans idé hämtade näring ur tidigare misslyckanden att vinna 
stöd för den teknisk-vetenskapliga forskningen. 

Institutet för teknisk forskning 

Ar 1917, när Enström presenterade sin idé, var också ett annat insti
tut aktuellt sedan något år tillbaka. 

I oktober 1916 sammanträffade J.G. Richert, Tore Lindmark, 
Henning Pleijel (professor i elektroteknik), Carl Forssell (professor i 
byggnadsstatik), Edvard Hubendick, Johannes Ruths och Carl Ross-
ander (delägare i Elektriska prövningsanstalten) för att diskutera ett 
»Institut för teknisk forskning». Det skulle vara en självständig anstalt 
med en styrelse av representanter från Vetenskapsakademin, Teknis
ka högskolan, Industriförbundet och Teknologföreningen och dess 
uppgift skulle vara »att befrämja den vetenskapliga teknikens utveck
ling genom att understödja utförandet av undersökningar i för den 
tekniska vetenskapen viktiga grundläggande frågor och att offentlig
göra dessa undersökningars resultat och slutsatser».26 

Tore Lindmark uppgav senare att institutet, enligt den ursprung
liga tanken, »först skulle taga hand om uppfinningarna». Men det 
P.M., som upprättades i oktober 1916, tyder mer på att det skulle 
fungera som en fond från vilken forskare kunde ansöka om medel. 
Grundkapitalet skulle insamlas från den svenska industrin och ett 
undersökningsprogram förbereddes sedan förslag inhämtats från olika 

27 personer. 
De som låg bakom planerna tillhörde Enströms bekantskapskrets 

och det vore märkligt om han inte hade känt till det redan på ett 
tidigt stadium. Hösten 1917 hade dock inga avgörande beslut fattats 
om det planerade institutet. Det var bl a svårt att finna finansiärer. 
Därför är det sannolikt att det fanns ett omedelbart samband mellan 
svårigheterna att vinna stöd för institutet och Enströms idé till en 
akademi. IVA kom ju också att ta hand om dess tänkta uppgifter.28 

En förtrolig rådplägning 

Det var under hösten 1917, som Enström fick uppslaget till en ingen
jörsvetenskapsakademi, och i slutet av oktober inbjöd Kommers
kollegium en samling »representanter för vetenskap och industri» till 
»förtrolig rådplägning» om det förslag, som skisserades i en till inbju
dan bifogad »P.M. angående ordnandet och samlandet av det tek-
niskt-industriella forskningsarbetet».29 

Vi har all anledning förmoda, att man hade eftersträvat att inbjuda 
en så representativ och inflytelserik samling som möjligt. Men de som 
inbjöds var också, enligt Enströms hälsningsanförande, »de som på ett 
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eller annat sätt tagit initiativ i den riktning som här avses» och »som 
mest aktivt visat sitt intresse för saken». Därför kan det vara av 
intresse att se vilka som var kallade. Enligt en utsändningslista var de: 

Sakkunnige för kraft- och bränslefrågan: 
öv er ing. E.A. Forsberg /ej närvarande/ 
Ing. Sven Lübeck 
Dr.Ing. J. Ruths /ej närvarande/ 
övering. Svedberg 

Sakkunnige för organisationen av ny statens provningsanstalt 
övering. A. Wahlberg 
Kommerserådet G. Dillner 
Ing. J. Roos af Hjelmsäter 

Repr. för Tekniska Högskolan 
Prof. E. Hubendick 
Prof. T. Lindmark 
Prof. C. Forssell 
Prof. W. Palmaer 

Repr. för Vetenskapsakademin 
Prof. J.G. Richert 

Repr. för Sv. Teknologföreningen 
Ing. C.A. Rossander /ej närvarande/ 

Repr. för Järnkontoret 
(Wahlberg, se ovan) 
Prof. C. Benedicks 

Repr. för Industriförbundet och Kemiska Industrikontoret 
Överstelöjtnant A. Hultcrantz 
Direktör Birger Carlsson 
övering. S. Nauckhoff 
Prof. C. Kullgren 

Repr. för Pappersmassekontoret 
Disp. Storjohann /överstruket/ 

Dessutom deltog från Kommerskollegium bl a Enström, österberg 
och verkets chef, K.A. Fryxell.30 

Det vi möter är nästan uteslutande välkända namn. Förutom vissa 
tjänstemän vid Kommerskollegium, är det bara Industriförbundets 
dåvarande verkställande direktör, Axel Hultcrantz, och Chr. Stor
johann (se s 156), som kan karaktäriseras som något av främmande 
fåglar i en i övrigt tämligen homogen samling av ingenjörer och veten
skapsmän.3 1 * 

I det P.M., som var bifogat till kallelsen, och som var författat av 
Enström, hänvisades till den internationella utvecklingen och världs
kriget, som hade visat på betydelsen av ett högt utvecklat ingenjörs-
vetenskapligt forskningsarbete. Framförallt Tyskland, med dess väl
utrustade högskolor, Doktor-Ingenieurexamen och Kaiser-Wilhelm-
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institut, framställdes som det stora föredömet. 
I Sverige, skrev Enström, hade det tekniska forskningsarbetet varit 

försummat, men krigsårens erfarenheter hade stimulerat till ett ny
tänkande, som bl a hade kommit till uttryck i den Lindmanska 
motionen, Pappersmassekontoret, Kemiska industrikontoret, förbe
redelserna för Metallografiska institutet och Institutet för teknisk 
forskning samt krigsmaterialkommissionens undersökningsarbeten 
för försvarsberedskapen. Men när krigssvårigheterna var över, var det 
risk att »åtskilligt, som nu göres, ånyo går till spillo i stället för att 
till landets framtida båtnad fullföljas». Därför föreslog Enström en 
ingenjörsvetenskapsakademi. 

Denna akademi skulle sortera under ett blivande industri- och 
handelsdepartement och bli det »statsorgan», som vårdade och sam
lade det spridda tekniskt-vetenskapliga forskningsarbetet. Men den 
skulle också stå i nära kontakt med industrin, »vars om teknisk forsk
ning förtjänte män där skulle vinna inträde». Enström underströk 
också med kraft, »att akademin med sin vetenskapliga läggning och 
sitt på vetenskaplig verksamhet syftande namn dock måste ordnas 
såsom ett led i det praktiska livets syften» (observera att promemo
rians rubrik talar om det tekniskt-industriella, ej det tekniskt-veten
skapliga forskningsarbetet). Den närmaste motsvarigheten sades där
för vara Lantbruksakademin och dess försöksanstalt, där föreningen 
av vetenskaplighet och praktisk syftning hade resulterat i ett be
tydande uppsving inom jordbruket. 

Under akademin skulle organiseras olika »undersökningsinstitu
tioner» — i första hand det planerade bränsle- och kraftinstitutet. 
Dessutom tänktes IVA få ett inflytande över den planerade Statens 
provningsanstalt. 

IVA skulle också stödja »spontant uppträdande forskare». En 
sådan verksamhet hade redan utövats av Teknologföreningen, som 
emellertid saknade tillräckliga resurser. En viss rivalitet mellan 
föreningen och Industriförbundet hade också »verkat i någon mån 
splittrande på intresset bland de industrins män, som velat pekuniärt 
stödja en verksamhet av här ifrågavarande slag, och det lär väl icke 
vara uteslutet, att en institution sådan som IVA kunde hava förut
sättningar att ena och samla dylika intressen till det helas båtnad». 
Akademin skulle därför kunna bli en »fristad» för det forsknings
arbete, som inte bara de nämnda organisationerna, utan även Järn
kontoret och Kemikontoret m fl skulle vilja främja.32 

I sitt inledande anförande vid mötet underströk Enström än en 
gång, att det behövdes »ett sammanhållande moment» och en »central 
sparbössa» för den tekniska forskningen. Det räckte inte med att 
varje företag gjorde sitt för att höja produktionens kvalitet, eller att 
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Specialsammanslutningar upprättade särskilda institutioner. Dess
utom borde staten medverka, »särskilt då det gäller undersökande i 
och för tillvaratagande av naturtillgångar i hela landets intresse».33 

Den diskussion, som följde, visade att de flesta var positiva till för
slaget.34 Den ende som på allvar antydde en avvikande mening var 
Hultcrantz, som underströk »att industrin gärna vill se att de ha en 
praktisk nytta av saken». Ju mer forskningsinstitutionerna får karak
tären av statsinstitutioner, desto mindre stöd kommer att utgå från 
industrin. Därför skulle akademin, enligt Hultcrantz, inte komma att 
understödjas av industrin. 

Trots dessa illavarslande tongångar kunde de närvarande enhälligt 
framhålla önskvärdheten av att Enströms förslag fullföljdes. Men, 
»i fråga om detaljerna varom rått vissa skiljaktiga meningar, skola de 
närvarande icke binda sig». 

Dessa detaljer gällde främst just om akademin skulle vara en statlig 
institution. Bland dem som ville göra IVA så oberoende av staten 
som möjligt var, förutom Hultcrantz, Sven Lübeck och Axel Wahl
berg. Men de bemöttes av Enström och Dillner, som hänvisade till 
svårigheterna att finansiera det planerade Institutet för teknisk forsk
ning. Det ekonomiska stödet hade uteblivit, menade de, därför att 
eventuella donatorer inte hade vetat vem de gav medel till så länge 
sammanslutningen hade formen av en privat förening. Därför var det 
viktigt att den institution man nu diskuterade fick en statlig karaktär. 
Dillner förordade t o m en »högst officiell» ställning. »Pengar kommer 
då ej att saknas».35 

Två dagar efter mötet kallade Kommerskollegium fem personer till 
en kommitté, som skulle utarbeta riktlinjerna för den planerade aka
demin. De som kallades till denna s k akademiutredning var Richert, 
Lindmark, Dillner, Rossander och Carlsson. Dessutom deltog givetvis 
Enström och österberg. I mars 1918 kunde därför Kommerskolle
gium samtidigt med det planerade Kraft- och bränsleinstitutet före
slå en ingenjörsvetenskapsakademi. Därefter följde akademifrågan två 
vägar — en officiell med remisser o dyl, som utmynnade i en 
regeringsproposition om IVA i mars 1919, och en halvofficiell där 
Enström och akademiutredningen bearbetade industrin för att vinna 
ekonomiskt stöd för akademin. 

Kommerskollegiums skrivelse år 1918 

Argumenten i skrivelsen från mars 1918, som hade utarbetats av aka
demiutredningen, följde i stort sett samma linjer som i Enströms P.M. 
från hösten 1917. 

Akademins uppgifter sammanfattades till två områden. Den skulle 
för det första samla och leda och för det andra stödja och uppmuntra 
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teknisk forskning. 
Det första verksamhetsområdet tillhörde egentligen Kommers

kollegium, men man sade sig inte vara tillräckligt rustad för att fylla 
det ansvaret. Därför var man hänvisad till att lita till frivillig arbets
kraft och allt pekade på behovet av en institution, »där den utmärkel
se, som kan beräknas ligga i ett ledamotskap av institutionen skulle 
utgöra en form av ersättning för arbete och uppoffringar till den 
te knisk-ve tens kap liga forskningens fromma». 

Beträffande det andra verksamhetsområdet hette det visserligen 
att en uppfinning, som redan i en snar framtid kunde bli föremål för 
vinstgivande exploatering, förmodligen uppmärksammades av 
industriföretag. Men när det gällde uppfinningar med mer långsiktan-
de syfte och av allmän, nationalekonomisk betydelse, kunde det vara 
svårt för uppfinnaren att få sin idé genomförd. Man hänvisade också 
till KTH, Chalmers och Provningsanstalten som blivit, eller snart 
skulle bli, utrustade med tidsenliga laboratorier och kvalificerad per
sonal, men som saknade ekonomiska resurser för teknisk forskning. 

Ledamöterna i akademin skulle fördelas på sex avdelningar: en för 
mekanisk-tekniska, skeppsbyggnadstekniska och värmetekniska vet-
tenskaper, en för kem is k-tekniska vetenskaper, en för elektrotek-
niska vetenskaper, en för byggnads tekniska vetenskaper, en för bergs
tekniska vetenskaper samt en för produktions- och fabriks tekniska 
vetenskaper. Med hänsyn till omfattningen av forskningsuppgifter 
inom den kemiska industrin, föreslogs den kemiskt-tekniska avdel
ningen få dubbelt så många (dvs 20) ledamöter som de övriga 
avdelningarna. 

Slutligen bör vi notera en liten brasklapp. Kommerskollegium 
sade sig vara berett på invändningar mot akademiformen. 

Bland det praktiska livets män förefinnes otvivelaktigt på sina håll en viss miss
tro gent emot denna form och en fruktan för att begreppet akademi är förbun
det med ett sterilt teoretiserande. Kollegium anser emellertid dylika farhågor i 
detta fall icke vara berättigade, då det torde ligga i sakens natur, att akademins 
ledamöter komma att med ett eller annat undantag väljas just bland det prak
tiska livets män, bland framstående ingenjörer och i n d u s t r i m ä n . ^  

Remissutlåtandena 
I maj 1918 utsändes skrivelsen på remiss till Tekniska högskolan och 
Vetenskapsakademin. 

Bägge institutionerna tillstyrkte och hade inga invändningar annat 
än i detaljfrågor. Mest entusiastisk var Vetenskapsakademin, som 
varmt förordade förslaget, »såsom ägnat, att i ett viktigt avseende 
gagna vårt land och bereda detsamma möjlighet att framgångsrikt 
deltaga i den stora tävlan mellan folken på det industriella området, 
som efter världskrigets slut utan tvivel ännu mer än förr skall visa sig 
nödvändig för vår ekonomiska och kulturella utveckling».3 7 
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Till Vetenskapsakademins utlåtande var också fogat ett yttrande 
från Gustaf Gröndal och Klas Sondén, som innehöll flera påpekanden 
av mer principiellt intresse. Den förstnämnde var en framgångsrik 
uppfinnare inom malmförädling och bränsleteknik och Sondén var 
Sveriges ledande expert på vattenhygien, byggnadshygien och andra 
tekniskt-hygieniska frågor. 

För att understryka behovet av den nya akademin målade Grön
dal och Sondén en dramatisk bild av den omvälvande tid de tyckte 
sig leva i. Knappheten av förnödenheter, som förut fanns i nästan 
obegränsad mängd, hade gjort att det arbetades »så att säga under 
högtryck» för att utveckla nya idéer. Därför kunde man förvänta sig 
nya uppfinningar, som betydde en »omvärdering av förutvarande 
värden». 

Vi stå mitt upp i en industriell jäsningsperiod, och de krafter, som därvid på alla 
håll äro verksamma, förebåda en utveckling inom industrins område, som knap
past kan anas. — Det land, som blir efter i detta arbete, är dömt till industriell 
undergång. Ty samtidigt med denna utveckling ifråga om industriella arbets
metoder pågår en ej mindre betydelsefull omvälvning hos industrins levande 
material. De krav på bättre löneförhållanden, kortare arbetstid och andra för
måner, som framkomma hos industrins arbetarestam, komma industrins måls
män med all sannolikhet att på ett betydligt mera vittgående sätt än hittills 
nödgas taga hänsyn till. 

För att möta alla dessa krav var det, enligt Gröndal och Sondén, nöd
vändigt att alla krafter arbetade på nya arbetsmetoder och förbätt
ringar inom industrin. 

De underströk också att IVA borde få ordentliga ekonomiska 
resurser — i synnerhet om det skulle bli möjligt att inrätta flera 
institutioner likartade Kraft- och bränsleinstitutet. Dessutom på
pekade de att IVA, enligt Kommerskollegiums förslag, endast skulle 
syssla med vetenskapsgrenar, »vilka kunna sägas äga en direkt lukrativ 
uppgift». Men även t ex hygieniskt-tekniska, nationalekonomiska och 
rättsliga frågor, som berör teknisk verksamhet, borde, enligt Sondén 
och Gröndal, tillhöra akademins verksamhetsområde. Därför före
slog de inrättandet av en sjunde, allmän avdelning, för dessa frågor.38 

Sondén och Gröndal ville således vidga akademins verksamhets
område. När Kommerskollegium yttrade sig över remissutlåtandena 
tog man också hänsyn till detta och föreslog en sjunde avdelning för 
s k tekniska gräns- och hjälp vetenskaper.3 9 

Propositionen år 1919 

I mars 1919 föreslogs i en proposition, signerad av finansminister 
Thorsson, att riksdagen på ordinarie stat för år 1920 skulle bevilja 
IVA ett anslag på 40 000 kronor. Eftersom ett eventuellt godkännan
de av förslaget även skulle föranleda ett officiellt fastställande av 
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stadgar, utseende av de första ledamöterna samt förordnande av aka
demins preses, vice preses och verkställande direktör, gällde propo
sitionen i praktiken hela frågan om akademins inrättande. 

Thorsson talade varmt för den teknisk-vetenskapliga forskningens 
betydelse (sannolikt med bistånd från statssekreteraren i finans
departementet, Rickard Sandler — se s 191). Argumenten var väl
bekanta. 

Det torde icke vara något tvivel underkastat, att en dylik institution är att anse 
såsom ett betydelsefullt led i utvecklingen av våra industriella krafter i fram
tiden, liksom erfarenheten givit vid handen, att motsvarande i utlandet inrättade 
organisationer hava varit produktionen till stor nytta under kriget och ännu mera 
kunna beräknas bliva av gagn i den kommande fredliga produktionen. Icke minst 
bör härvid beaktas, att nutidens strävanden att genomföra en förkortning av 
arbetstiden effektivt befrämjas genom varje åtgärd, vilken syftar till åstadkom
mande av förbättringar» genvägar och besparingar i produktionen. Även ur denna 
allmänt sociala synpunkt synes mig föreliggande förslag vara av betydelse.40 

Det sistnämnda påpekandet skall kanske ses som en markering från 
den socialdemokratiske finansministern, men i princip tillförde 
Thorsson inga nya argument, utan ställde reservationslöst upp bakom 
Enströms och Kommerskollegiums förslag. 

Sommaren 1919 fastställdes stadgarna och förordnades de första 
40 ledamöterna av Kungl. Maj:t. Därmed var Ingenjörsvetenskaps-
akademin äntligen färdig att träda i verksamhet. 

Förverkligandet av Enströms idé var emellertid inte bara en fråga 
om officiell status och statligt stöd. Det stora arbetet fick Enström 
och akademiutredningen lägga ned på att bearbeta industrin. Det var 
också synnerligen viktigt, eftersom det officiella erkännandet förut
satte att man från privat håll samlade in en grundfond, som borde 
uppgå till minst 1 250 000 kronor, men helst det dubbla beloppet.41 

Akademiutredningen och insamlingsarbetet 

Enström och akademiutredningen gick mycket grundligt till väga.42 

En av de första åtgärderna, som vidtogs redan innan Kommers
kollegium avlämnade sin skrivelse i mars 1918, var att Enström in
formerade arbetsutskottet vid Industriförbundet. Han underströk 
att akademin borde ha till sitt förfogande medel insamlade från en
skilda, »så att icke det fria initiativet vid arbetet hindrades genom den 
omständliga kontroll, staten brukar kräva över användande av 
penningmedel». Arbetsutskottet beslöt också »uttala sina sympatier 
för tillkomsten av en svensk ingenjörs vetenskapsakademi samt för
klarade sig skola stödja densamma på lämpligt sätt».43 

Samma vår kunde Enström redovisa planerna vid Industriför
bundets årsmöte. Med tanke på den skepsis, som Hultcrantz hade 
visat vid den förtroliga rådplägningen, är det naturligt att Enström 
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återigen diskuterade det eventuella statliga engagemanget. Statens 
medverkan var önskvärd, menade han, »för att ge företaget aukto
ritet och en opartisk, över privatintressena upphöjd ställning». Men 
det gällde samtidigt att undvika ämbetsverkens tungroddhet och be
gränsade handlingsfrihet. Den bästa lösningen borde därför vara »en 
institution under samfälld medverkan av staten och industrin».44 

Men det var inte bara Industriförbundet som informerades. Även 
Verkstadsföreningen, Teknologföreningens åxsmöte och flera enskil
da industrimän fick ta del av Enströms och akademiutredningens pla
ner.45 Man tryckte också ett upprop till den svenska industrin, som 
tillsammans med personliga brev och teckningslistor sändes till leda
möter av industristyrelser o dyl. Samtidigt vidtogs det för ett statligt 
ämbetsverk ovanliga steget, att en provisorisk byrå inrättades vid 
Kommerskollegium för att administrera insamlingen från den privata 
industrin.46 

Den store eldsjälen i detta arbet var utan tvekan Enström, men han 
hade gott stöd från framförallt Gunnar Dillner och Kommerskol
legiets chef, K.A. Fryxell. Korrespondensen från akademiutredningen 
visar att Enström hade nära personliga kontakter med många av de 
ledande industrimännen, varför han också vågade ställa krav på de 
tänkta bidragsgivarna.47 

Insamlingen blev framgångsrik — åtminstone så tillvida att man 
överskred minimigränsen på 1,25 miljoner kronor. År 1919, när 
akademin stod inför sin start, hade man fått utfästelser motsvarande 
1,8 miljoner kronor. De största bidragsgivarna var Grängesbergsbola
get (100 000) där Dillner var chef, Ernst Sievert från Sieverts kabel
verk (100 000) —ett av Europas största företag för tillverkning av 
elektrisk ledningstråd — samt Höganäs-Billesholm (75 000). Därefter 
följde ett tjugotal företag eller finansgrupper, som gav 50 000 kr var
dera. Bland dessa fanns de flesta större moderna industriföretagen i 
Sverige, t ex LM Ericsson, Separator, Stockholms Superfosfat, AGA, 
Uddeholm, SKF, Stora Kopparberg och ASEA.48 

Det är svårt att i övrigt visa på någon klar profil bland bidrags
givarna. Men det är uppenbart att vissa branscher var mindre villiga 
att stödja akademin. Det gällde främst textilindustrin och pappers-
och massaindustrin. Inom den förstnämnda fanns några av Sveriges 
största industriföretag, som dock menade att IVA knappast skulle 
komma att ägna sig åt deras verksamhetsområde.49 Flera företag 
inom massaindustrin avböjde att teckna bidrag, med motiveringen att 
man redan stödde Papparsmassekontoret.50 Det förekom också en 
likartad konkurrens från Metallografiska institutet.51 Förmodligen 
var det massaindustrin och järnindustrin som Enström syftade på, när 
han i ett föredrag berättade, att de enda invändningarna mot aka
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demin hade kommit »från representanter från större redan välorgani
serade industrigrupper, vilka resonerat ungefär som så, att de där 
undersökningsfrågorna kunna vi klara själva».5 2 

En stor del av de insamlade medlen utnyttjades i början av år 
1919, innan akademin var officiellt instiftad, till att köpa den fastig
het vid Grevturegatan i Stockholm, som än idag är säte för akademin. 
När verksamheten kom igång hösten 1919, skedde det därför redan 
från början i egna lokaler. 

Akademins ledamöter och tjänstemän 

Trots de ekonomiska tillgångarna efter insamlingen, var vid starten 
IVArs främsta resurs utan tvekan dess ledamöter och tjänstemän. 
Besättningen blev klar sedan Kungl. Maj:t under sommaren och 
hösten 1919 hade förordnat de första 40 ledamöterna samt akade
mins verkställande direktör, preses och vice preses. 

Den främste bland tjänstemännen var givetvis verkställande direk
tören Axel F. Enström, som hade till uppgift att hålla samman 
arbetet inom akademin och dess olika avdelningar. Till sin hjälp hade 
han, på tjänstemannasidan, bl a en notarie och en kamrer.5 3 

Avsikten var att IVA skulle kunna anställa personer, som utförde 
det egentliga vetenskapliga arbetet. Ett visst ansvar — i synnerhet i in
ledningsskedet — vilade självfallet också på ledamöterna själva. Det 
hade upprepade gånger betonats att ett ledamotskap inte bara skulle 
uppfattas som en hedersbetygelse. Det var arbetande ledamöter man 
villa ha och stadgarna föreskrev t o m en form av pensionering, efter
som en arbetande ledamot automatiskt skulle överföras till gruppen 
av hedersledamöter när han fyllde 65 år.54 Dessa arbetande leda
möter förväntades dock inte själva bedriva undersökningar för akade
mins räkning. De skulle i stället verka som ett sorts forskningsråd 
samt vara beredda att bistå då staten begärde yttranden från akade-

. 5 5 min. 
Den högsta ledningen tillkom akademins preses. År 1919 utsågs 

Gustaf Ekman till preses och J.G.Richert till vice preses.56 Den 
sistnämnde var något av den svenska ingenjörs kåren s grand old man. 
Ekmans kvalifikationer var annorlunda. Han hade visserligen i sin 
ungdom studerat vid Chalmers, men de stora lagrarna hade han skurit 
på havsforskningens område. Framförallt var dock Ekman industri
man och en av de ledande personligheterna inom den svenska socker
industrin. Dessutom var han ordförande i Industriförbundet åren 
1917-19, varför valet av Ekman till den ärofulla posten som IVA:s 
förste preses måste tolkas som en gest gentemot förbundet. 

Vilka var då de övriga ledamöterna? Enligt stadgarna skulle dessa 
väljas bland personer »kända för framstående självständigt arbete för 
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ingenjörsve ten skapen s och teknikens utveckling». Begreppet »själv
ständigt» behövde dock, enligt Enström, inte bara mätas i publicerade 
skrifter, utan kunde lika gärna »manifestera sig i nyskapade värden av 
mera materiell natur». Därför ville man till akademin få personer som 
uträttat något självständigt, vare sig det skett »på mera vetenskapliga 
eller mera praktiska områden av teknik, industriell produktion eller 
organisation».5 7 

Av allt att döma var det Enström, med biträde av akademiutred
ningen, som föreslog de 40 första ledamöterna. I Enströms arkiv 
finns ett antal namnlistor, som tyder på att man arbetade med flera 
olika alternativ. Sammanlagt omfattar listorna drygt etthundra 
namn.58 Det är svårt att utläsa något entydigt mönster, men ett 
tjugotal namn tycks vara så självklara, att de alltid återkommer i de 
olika alternativen. Den grupp, som på detta sätt identifieras, kanske 
kan sägas utgöra IVA:s kärna. 

Inom denna kärngrupp går det att urskilja flera mindre grupper. 
Den största utgörs av sju personer från KTH, nämligen professorerna 
E. Hubendick, C. Kullgren, T. Lindmark, W. Palmaer, W. Petersson 
och H. Pleijel samt docenten K. Sondén. En annan tydlig grupp var 
de som hade någon anknytning till Elektriska Prövningsanstalten och 
Vattenbyggnadsbyrån: A. F. Enström, S. Lübeck, J.G. Richert, C.A. 
Rossander och J. Ruths. En tredje grupp kom från den kemiska indu
strin: K.J. Beskow, B. Carlsson, S. Nauckhoff och Alf. Larsson. Järn
kontoret representerades av J.A. Brinell och A. Wahlberg och den 
elektrotekniska industrin av C.A. Lindström (teknisk rådgivare vid 
ASEA) och A. Ekström (chef för olika kraftbolag). Slutligen kan till 
denna kärngrupp även föras Gustaf Dalén, Gunnar Dillner, Gustaf 
Ekman och E.A. Forsberg. 

De flesta namnen har vi redan mött vid flera tillfällen och kanske 
kan vi utnämna dessa personer inte bara till IVA:s kärngrupp, utan 
också till den tidens teknisk-vetenskapliga elit i Sverige. 

Om vi vidgar gruppen av ledamöter till att omfatta samtliga 64 
personer, som utsågs under år 1919, blir det möjligt att urskilja ytter
ligare några mönster. 

Vi finner då för det första, föga överraskande, att IVA dominera
des av personer med examen från KTH, vilka utgjorde drygt hälften 
(36) av ledamöterna. Mindre självklart är kanske att endast fyra 
chalmerister vann inträde i akademin. De var faktiskt färre än de åtta 
ledamöter, som endast hade utbildning från lägre tekniska skolor. 
Tio personer kom från den akademiska världen och nio av dessa hade 
doktorerat. De resterande sex ledamöterna hade de flesta en utländsk 
utbildning.59 

Det är också slående, men återigen föga överraskande, att Tekno-
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logföreningen var starkt företrädd. Inte mindre än 60 av ledamöterna 
var medlemmar i föreningen och hela 40 av dessa hade eller hade 
haft någon form av förtroendeuppdrag där. Men även Industriför
bundet var starkt representerat, eftersom sju av dess styrelseleda
möter valdes in i IVA. Det fanns också många framträdande industri
män inom akademin, men det bör understrykas, att det är svårt att 
visa på någon som invaldes enbart p ga sina meriter som företags
ledare. De som förekom var personer som Dillner, Richert och Hj. 
Lundbohm, vilkas tekniska sakkunskap var odiskutabel.60 

Om man ser till de industribranscher, som ledamöterna represen
terade, är det uppenbart att gruv-, järn- och stål-, verkstads-, kemisk
tekniska och elektrotekniskaindustrierna var väl företrädda. Det är 
framförallt slående att så många i egenskap av anläggningstekniker, 
elektrotekniker eller elektrokemiska tekniker hade varit engagerade i 
exploateringen av vattenkraften. Men lika slående är att träindustrin, 
en av Sveriges största industribranscher, var mycket svagt represen
terad. Därifrån kom endast tre personer (Chr. Storjohann, Hugo 
Wallin och Sixten Sandberg). Det är svårt att säga vad det berodde 
på. Kanske var det helt enkelt en följd av massaindustrins svaga 
ingenjörsvetenskapliga underlag (jmf kap 8). 

De första åren vid IVA 

På vilka områden satsades akademins krafter? Enligt ett pressmed
delande från januari 1920, var det »tre stora områden av mera all
mänt intresse, som träda i förgrunden och fordra en systematisk 
grundforskning, det är bränslefrågan, de byggtekniska spörsmålen 
samt slutligen allt som kan sammanfattas under den betecknande 
rubriken 'arbetsvetenskap'».61 

Bränslefrågan har vi redan följt och det räcker här med att hänvisa 
till det föregående kapitlet. 

Även »arbetsvetenskapen» berördes i ett tidigare kapitel. Vi såg där 
hur taylorism, industriell psykologi o dyl introducerades i Sverige 
under 1910-talet. En av akademins första uppgifter blev också att ta 
ställning till ett eventuellt psykotekniskt institut. 

Hösten 1919 begärdes i en skrivelse undertecknad av 12 personer 
från centrala delar av svenskt samhällsliv en utredning om ett statligt 
psykotekniskt institut. 

Statens omsorg om individernas levnadsvillkor, arbetstidens begränsning, sociala 
förmåner gör det också angeläget att staten på alla möjliga sätt främjar produk
tionen och ingenting torde erbjuda större möjligheter i detta avseende än studiet 
av individernas begåvning samt deras ändamålsenliga utveckling och tillgodo
görande till individens och samhällets gagn — alltså just psykologien och dess 
tillämpning med hjälp av psykoteknik."^ 
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Skrivelsen var undertecknad av generaldirektörer och tjänstemän från 
Kommerskollegium, Socialöverstyrelsen och Skolöverstyrelsen, däri
bland Fryxell, Enström och Nils Fredriksson (då undervisningsråd 
vid SÖ:s yrkesskoleavdelning) samt av Hultcrantz från Industriför
bundet, Oskar Hagman från LO, socialdemokraternas partisekreterare 
Gustav Möller samt slutligen professorn i psykologi och pedagogik 
vid Lunds universitet, Axel Herrlin. 

Det är sannolikt, att det fanns förhoppningar att det föreslagna 
psykotekniska institutet, i likhet med Kraft- och bränsleinstitutet, 
skulle bli ett i en rad av forskningsinstitutioner som sorterade under 

r  o  

IVA. Hans De Geer har också visat, att akademin blev centrum för 
de fortsatta strävandena att etablera den s k arbetsvetenskapen i 
Sverige. IVA sände bl a G.A. Jaederholm till USA och Tyskland för 
att studera den senaste utvecklingen på området och arrangerade år 
1922 en föreläsningskurs i arbetsvetenskap för ingenjörer och indu
strimän. Samma år bildades IVA:s kommitté för psykoteknik med 
Nils Fredriksson som ordförande och året därpå anställdes en 
psykolog, fil dr Helge Lundholm, som sekreterare. Akademin hade 
emellertid svårt att uppbåda tillräckligt ekonomiskt stöd för verksam
heten på psykoteknikens område och tvingades släppa frågan vid 
mitten av 20-talet. Det innebar dock inte att IVA:s intresse för dessa 
frågor dog ut. Inte minst Axel F. Enström var engagerad i rationali
seringsrörelsen och under 1930-talet var akademin, och då främst 
dess avdelning för s k produktions- och fabrikstekniska vetenskaper, 
mycket aktiv när det gällde att sprida arbetsstudiernas och psyko
teknikens evangelium.^ 4 

Det tredje området, de byggtekniska frågorna, hade på ett annat 

sätt än bränslefrågan och psykotekniken ett ursprung utom de 
kretsar, som formade IVA. 

Under världskriget blev den svenska bostadsmarknaden mycket 
besvärlig. Prisstegringar och andra svårigheter, som följde av kriget, 
gjorde att byggnadsverksamheten gick starkt tillbaka. Samtidigt 
fortsatte befolkningstillväxten i städer och tätorter och följden blev 
en akut bostadsbrist vars omfattning det idag är svårt att föreställa 
sig. 

Inom civildepartementet arbetade en grupp sakkunniga (1918 års 
bostadssakkunniga, även kallade 1918 års bostadskommission) med 
förslag till åtgärder från statens sida, som skulle kunna höja bostads
produktionen. För att minska kostnaderna ville de sakkunniga stimu
lera en industrialisering av byggandet med medel som standardisering, 
typisering och massproduktion av byggnads de täljer som dörrar, 
fönster och köksinredningar. Även själva byggnadsplatsen skulle 
industrialiseras genom »en i detalj genomförd arbetsfördelning, inom 
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vilken den enskilde arbetaren hade att utföra en relativt likformig, 
oupphörligt återkommande arbetsprestation, /som/ skulle förläna 
honom ständigt stigande vana och färdighet». För att påskynda denna 
övergång från hantverk till industri var det, enligt de sakkunniga, 
nödvändigt att staten understödde både »teoretiska experimentella 
undersökningar» och en »praktisk studieverksamhet» och det var 
önskvärt att man ägde tillgång till »ett permanent organ» för ända
målet. »Ett dylikt mångskiftande vetenskapligt utredningsarbete, 
förenat med ett fritt men på samma gång auktoritativt värdesättande 
ur ekonomiska synpunkter av uppfinningar och metoder, innebär 
enligt vår mening en särdeles lämplig uppgift för den under bildning 
varande ingenjörs vetenskapsakademin». 

När Kommerskollegium skulle yttra sig över de bostadssakkunni
gas förslag var Enström föredragande och kollegiet underströk med 
kraft att husbyggande borde betraktas som industriell produktion. 
Det enda effektiva sättet att komma till rätta med kostnadssteg
ringarna sades vara »en oavlåten strävan att vid fabrikationen tillämpa 
den tekniskt-vetenskapliga forskningens modernaste rön och att se 
till, att det bästa och mest ändamålsenliga utnyttjandet av arbets- och 
maskinkraften kommer till stånd». Därför tillstyrkte givetvis Kom
merskollegium förslaget att IVA skulle få statsmedel för byggnads-
tekniska undersökningar. 

Under hösten 1919 tillsatte IVA en särskild delegation för de 
byggnadstekniska frågorna. I december begärde den statsanslag för en 
rad specificerade undersökningar. Listan omfattade främst »ytbe
handling av byggnadsfasader» o dyl, men som en särskild punkt in
gick även »rationell arbetsdelning».6 7 Framställningen resulterade i 
50 000 kronor i statsanslag för år 1920 och under de följande tre 
åren tilldelades IVA ytterligare 220 000 kronor. 

Arbetsvetenskapen samt de bränsletekniska resp de byggnadstek
niska undersökningarna var således de stora frågor, som dominerade 
verksamheten vid akademin under de första åren. I övrigt är det svårt 
att kortfattat ge en rättvisande bild av de mångskiftande aktiviteter
na. Men med hjälp av den femårsberättelse, som Enström gav år 
1924, kan de viktigaste dragen tecknas.68 

Akademin hade tillsatt ett flertal kommittéer som trädestillations-
kommittén (i samarbete med Järnkontoret), sädestorkningskom-
mittén (gemensamt med Lantbruksakademin) och den s k sulfitsprit-
delegationen (i samarbete med Kommerskollegium och Kontroll
styrelsen). Med de under kriget organiserade engelska branschforsk
ningsinstituten (se s 27 ) som förebild, hade också två s k forsknings
föreningar bildats, nämligen Svenska Skifferindustrins forskningsför
ening samt Torvtillverkarnas Tekniska förening. Avsikten hade varit 
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att åstadkomma en utvidgning av akademin genom ytterligare lik
nande föreningar, men depressionen i början av 1920-talet om
intetgjorde planerna.69 

Ett viktigt inslag i verksamheten under de första åren var de före
läsningsserier, som akademin anordnade. Avsikten var att för bredare 
teknikerkretsar redogöra för den senaste tekniska utvecklingen på 
olika områden. I samma riktning verkade de två skriftserierna, 
Ingenjörsvetenskapsakademins handlingar och Ingenjörs vetenskaps
akademins meddelanden. Såväl föreläsningarna som skriftserierna 
dominerades inte oväntat av olika energitekniska spörsmål. 

Inom de olika avdelningarna sökte man utarbeta ambitiösa arbets
program. Dessa kunde emellertid inte förverkligas och det är svårt 
att ur avdelningsprotokollen utläsa någon enhetlig »forskningspolitik» 
eller prioritering. Avdelningarna synes i första hand ha fungerat som 
en sorts forskningsråd, vilka bedömde olika ansökningar om stöd för 
forskning.70 Tyngdpunkten låg på de energitekniska och byggnads
tekniska undersökningarna, men i övrigt var det en synnerligen 
heterogen samling forskningsuppgifter, som utfördes med stöd från 

7 1 
akademin. 

Den ursprungliga avsikten var att det av IVA understödda forsk
ningsarbetet skulle utföras på redan befintliga laboratorier. Snart 
visade det sig dock att akademin behövde egna laboratorieutrymmen 
och det första steget i den riktningen togs år 1923, när man beslutade 
att upprätta det s k Elektrovärmeinstitutet. Det skulle verka som en 
konsulterande ingenjörsbyrå men även bedriva en tekniskt-vetenskap-
lig forskningsverksamhet. Mot slutet av 1920-talet och början av 
1930-talet tillkom dessutom vid akademin Kolningslaboratoriet, 

1 O 
Cementlaboratoriet och Ångvärmeinstitutet. 

En annan institution, som var nära knuten till IVA, var Tekniska 
Muséet. Redan år 1921 tillsattes en kommitté för den frågan och tre 
år senare anställdes Torsten Althin för att organisera det blivande 
muséet. Under ett drygt decennium inrymdes sedan den teknik-

n o 
historiska verksamheten i akademins fastighet. 

Avslutning 

Hur mycket av de ursprungliga ambitionerna förverkligades? Ett 
uttömmande svar på den frågan skulle givetvis kräva en grundlig 
undersökning av IVA:s verksamhet under mellankrigstiden, varför 
det här inte kan bli fråga om mer än några försiktiga slutsatser. 

Det är ingen tvekan om att akademin framgångsrikt slog en bro 
mellan vetenskap och industri och höjde ingenjörs ve ten skapen s 
status. Detta gällde dock i första hand på ett allmänt plan. När det 
gällde det ekonomiska stödet till den tekniska forskningen, för vilken 
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IVA förväntades vara en »central sparbössa», visade det sig vara svårt 
att mobilisera några större summor. Det rörde sig hela tiden om blyg
samma belopp. När IVA startade var förhoppningen att 400 000 
kronor årligen skulle stå till dess förfogande.74 Detta är, även om
räknat till dagens penningvärde, inte mycket med tanke på det gigan
tiska verksamhetsområdet. Men inte ens den summan förverkligades 
och verksamheten hämmades ständigt av ekonomiska svårigheter. 
Som exempel på de blygsamma medel man hade att röra sig med kan 
nämnas, att under de första tio åren utdelades totalt ca 230 000 
kronor i forskningsstöd, fördelat på ett hundratal forskningsarbe
ten.75 

IVA blev inte heller det »statsorgan», som samlade det tekniska 
forskningsarbetet. Och det är väl, som Enström skrev efter tio år 
vid akademin, »icke säkert, att den i saken mest intresserade parten 
— industrin — med oblandad tillfredsställelse skulle se dessa ange
lägenheter i händerna» på ett statligt verk. Det förhindrade inte att 
IVA hade blivit »den organisation Kungl. Maj:t gärna anlitar, när 
yttranden i tekniska ämnen erfordras i ärenden, som äro under 
regeringens prövning». Som regeringen gör, fortsatte Enström, så göra 
också de centrala ämbetsverken.76 

Kanske var det på detta område, som IVA bäst förverkligade de 
ursprungliga ambitionerna. Förväntningarna hos dem, som efterlyste 
större gehör för teknikens och industrins synpunkter inom statsför
valtningen, bör ha tillfredsställts. Akademiformen var utan tvekan 
något av en snilleblixt. Den anslöt, som Enström skrev år 1929, till 
en nationell tradition. En akademi »hade redan inom sin krets den 
högsta tillgängliga sakkunskap till sitt förfogande, den kunde handla 
mera oberoende av former och reglementen, och den ägde tillgång 
till det frivilliga intresse, som icke kan köpas för pengar».77 

En av de ursprungliga tankarna hade också varit, att IVA skulle 
få ett övergripande ansvar för den teknisk-vetenskapliga forskningen. 
På två viktiga områden fick akademin utan tvekan en central och 
överordnande ställning under mellankrigstiden. De gällde dels den 
energitekniska forsknings- och utredningsverksamheten och dels 
psykoteknik, arbetsstudier o dyl med anknytning till rationali
seringsrörelsen. I övrigt förverkligades knappast ambitionerna. De 
»undersökningsinstitutioner», som skulle organiseras av akademin, 
dröjde och redan befintliga institutioner som Pappersmassekontoret, 
Metallografiska institutet och Statens provningsanstalt kom aldrig 
att hamna under dess hägn. 

IVA var dock inte helt utan samband med Pappersmassekontoret 
och Metallografiska institutet. Enström satt t ex i styrelsen för det 
sistnämnda och akademin gav ekonomiskt stöd till den tidiga verk

128 



samheten vid de två institutionerna. Dessa omständigheter bör vi ha 
i åtanke, när vi nu i de närmast följande kapitlen lämnar IVA för att 
i stället granska bakgrunden till och tillkomsten av Pappersmasse
kontoret och Metallografiska institutet. 
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8 MASSAINDUSTRIN OCH TRÄKEMIN 

En av de ingenjörer, som i början av 1920-talet bedrev forskning med 
stöd från IVA, var Pappersmassekontorets f d chef Hugo Wallin. 
Akademin erbjöd honom och hans forskning en tillfällig fristad sedan 
massaindustrins första gemensamma forskningsinstitution hade upp
lösts. Wallin var också en av de få akademiledamöter, som represen
terade cellulosatekniken. 

Massaindustrin var ung. Efter en trevande början på 1870- och 
1880-talen, då de första sulfat- och sulfitfabrikerna anlades och den 
något äldre slipmassetillverkningen utbyggdes, hade genombrottet 
kommit under 1890-talet. Därefter blev utvecklingen explosiv och 
vid krigsutbrottet var den en av Sveriges främsta exportindustrier, på 
väg att utvecklas till en kemisk storindustri. Huvudprodukten var 
givetvis pappersmassa. Men olika biprodukter hade börjat tilldra sig 
allt större intresse. Hugo Wallin hade t ex utvecklat en metod att jäsa 
sulfitluten till sprit. Andra förfaranden gjorde det möjligt att tillvara
ta terpen tin olja, harts m m. Man hade även gjort försök med s k 
silkesmassa (även benämnd dissolving- eller viskos mais s a), för att 
utnyttja cellulosan bl a som textilfiber.1 

Utvecklingen mot kemisk storindustri kunde tolkas som att en 
vetenskap sbase rad industri var på väg att växa fram. I en mer blyg
sam bemärkelse är, som det här kapitlet kommer att visa, en sådan 
karaktäristik riktig. Men den tidiga massaindustrin var aldrig, på 
samma sätt som t ex den elektrotekniska industrin, grundad på 
vetenskapliga upptäckter. Dess historietecknare beskriver tvärtom 
enstämmigt den första utvecklingen som resultatet av empiriskt 
»trial and error»-arbete. Det krävdes ingen kemisk teori för att med 
framgång tillverka kemisk trämassa och sulfat- och sulfitcellulosa 
kunde bli stora världsartiklar utan att man visste något närmare om 
de kemiska förloppen. En av branschens ingenjörer, Walter Améen, 
har tom hävdat att den svenska cellulosaindustrin var »nästan allt
för framgångsrik, varför det dröjde alltför länge, innan kemisten 
'slog igenom' i cellulosaindustrin och forskningen hann ifatt tekniken 
och fick vind i seglen».2 

Det vilade också en stämning av hemlighetsfullhet, vilken minst 
av allt kan ha gynnat vetenskapliga ansatser, över massatillverk
ningen. I Svenska pappers- och cellulosaingenjörsföreningens historik 
berättas: 

Där satt man vid sin fabrik och arbetade på problemen fullkomligt isolerad. 
Gjordes några goda rön, var man mycket ängslig att de skulle komma ut någon 
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konkurrent till nytta. En god sport var att föra en kollega bakom ljuset genom 
diverse ej alltför sanningsenliga historier. Fabrikernas portar voro slutna för vem 
det vara månde, och det var mycket svårt att få kasta en blick inom murarna. 
Hemligheterna, om sådana funnos, bevakades omsorgsfullt. ̂  

Föreningen bildades år 1908 för att skapa närmare kontakter mellan 
cellulosateknikerna. Ett tidigare försök hade, karakteristiskt nog, 
omintetgjorts, eftersom flera ingenjörer inte fick infinna sig, då deras 
chefer fruktade att de skulle avslöja fabrikshemligheter.4 

Det saknades trots allt inte forskningssträvanden. Framförallt 
tiden efter 1910 har framställts som karaktäriserad av »begynnande 
tekniskt vetenskaplig behandling av cellulosatillverkningens pro
blem».5 Pappersmassekontorets tillkomst under kriget symboliserar 
också en ny medvetenhet om behovet av en organiserad forsknings
verksamhet inom massaindustrin. 

Pappersmassekontoret och Hugo Wallin skall jag återkomma till 
i kapitel 9. Här skall jag i fortsättningen redovisa några av de tidiga 
frågor och forsknings strävanden, som i ett eller annat avseende kan 
sägas ha förebådat kontoret. I de närmast följande avsnitten skall jag 
beskriva de problem, som visade på behovet av närmare kännedom 
om förloppet vid cellulosatillverkning. Jag kommer att uppmärk
samma avfallsproblemen, som uppstod p ga massaindustrins luft- och 
vattenutsläpp, de förhoppningar och svårigheter som sulfitspriten 
förorsakade samt konkurrensen om skogsråvaran. Efter denna »pro
bleminventering» följer en översikt över de tidigaste forskningssträ
vandena. 

Jag börjar den med ett litet porträtt av cellulosaforskningens obe
stridde pionjär och förgrundsgestalt, Peter Klason. Därefter berättar 
jag om det första systematiska försöket att utveckla cellulosatekni
ken: F.V. Strehlenerts experiment åren 1899-1900 vid ett av Frans 
och Seth Kempes sågverk. Experimenten fick också, som vi skall se, 
ett märkligt efterspel i form av ett förslag till en gemensam försöks
anstalt för skogsindustrin. 

Strehlenerts försök syftade till att ta tillvara skogsindustriellt av
fall. Ett likartat syfte hade två riksdagsmotioner från år 1902, som vi 
möter i det följande avsnittet. Där skall vi bl a se hur kolningstekni
ken kunde knytas inte bara till massaindustrin, utan också till hela 
Sveriges industriella framtid. Motionerna resulterade dessutom i ett 
långvarigt forskningsprojekt, under ledning av Klason. Därefter be
handlas Kolningslaboratoriet samt Fonden för skogsvetenskaplig 
forskning, som bägge hade betydelse för den träkemiska forskningen. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse för tre laboratorier vid enskilda 
företag: Stora Kopparbergs laboratorium i Skutskär, Uddeholms la
boratorium vid Skoghallsverken samt det sk Reymersholmsinstitutet. 
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En resursslösande industri 

Massaindustrin var, även mätt med det tidiga industrisamhällets 
generösa mått, mycket slösaktig med råvaror, energi och ren miljö. 
Den enkla tekniken kunde helt enkelt inte tillgodogöra mer än en 
begränsad del av råvarorna. Det sammanhängde i sin tur framför
allt med massavedens sammansättning. 

Gran- och tallved består till ca 40% av cellulosa. I övrigt ingår 
knappt 30% lignin samt s k hemicellulosa, harts m m.6 Eftersom 
cellulosan har lägre reaktionsbenägenhet än övriga ämnen, kan den 
isoleras i mer eller mindre ren form. Så länge produktionen endast 
syftade till cellulosaframställning, utnyttjades därför i bästa fall 
endast ca 40% av vedråvaran. Resten försvann som avgaser eller lösta 
i avfallsluten. Gunnar Sundblad, en av Sveriges främsta cellulosatek
niker, formulerade problemet med all tydlighet när han år 1914 
konstaterade, att för världsproduktionen »användes c:a 10 000 000 
ton (absolut torr) vedsubstans, varav fortfarande de 6 000 000 ton, 
som utlösas, i stort sett icke tillgodogöras».7 

Sulfatindustrin, som utnyttjade dyrbarare kemikalier, hade, för att 
överhuvudtaget kunna konkurrera med sulfitindustrin, tvingats ut
veckla metoder för tillvaratagande av avfallsluten. Alkaliet, som kok-
luten framställdes av, kunde efter indunstning återvinnas och sam
tidigt erhölls en torrsubstans, som kunde förbrännas och bidra till 
fabrikernas energiförsörjning.8 Men förbränningen upplevdes som 
otillfredsställande. Gunnar Sundblad ansåg t ex att »de av naturen 
uppbyggda, komplicerade och värdefulla ämnena borde kunna bättre 
utnyttjas».9 Dessutom vållade, som vi skall se, avgaserna från sulfat
fabrikerna synnerligen besvärande problem. 

Sulfitlutens kemikalier var inte så dyrbara, varför kokluten kunde 
tappas ut utan kemikalieåtervinning. Det dröjde ända till 1940-talet 
innan företagsekonomiska skäl tvingade fram en indunstning av sul-
fitluten.10 En viss användning fick den dock vid tillverkning av sul
fitsprit, men det var endast drygt 10% av de ur veden utlösta sub
stanserna som kunde tillgodogöras på det sättet. Dessutom motarbe
tades sulfitspriten. 

Många cellulosatekniker insåg att det fanns stora vinster att göra 
om man fann metoder att tekniskt och kommersiellt utnyttja avfal
let. De mest optimistiska drömde om en svensk kemisk storindustri, 
som motsvarade den som tyskarna hade byggt upp med stenkolet 
som bas. Men då måste också svenskarna, skrev Stora Kopparbergs 
kemist, Ernst Larsson, i likhet med tyskarna »put more brain into 
their goods».11 

Det var dock inte bara strikt företagsekonomiska överväganden 
som riktade intresset mot avfallet. Det föranledde också en kritik 
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som mer eller mindre tvingade fram vetenskapliga analyser av pro
duktionsförloppet inom massaindustrin. 

Massaindustrins luft- och vattenutsläpp 

I början av 1900-talet framstod massaindustrin som den stora indus
triella miljöfaran. Sulfitfabrikerna pumpade ut enorma mängder 
avfallslut i vattendragen och stanken från sulfatfabrikerna plågade 
vidsträckta områden. Massaindustrin kom därför i konflikt inte bara 
med jordbruks- och fiskeintressen, utan även med en bredare allmän
het. Missnöjet blev snart en politisk fråga och åren 1902 och 1903 
upptogs det i riksdagen.1 2 

I en motion, som präglas av återhållen indignation och god riks
dagssvenska, beskrev t ex Johan Wahlgren hur fabriksanläggningar 
»hava lite varstädes på landsbygden uppstått, i många fall till synner
ligt men för de kringboendes välbefinnande och hälsa, ej mindre 
genom spridande över vidsträckta områden av osunda gaser och 
ångor, än även och i all synnerhet genom förorenande i hög grad av 
vattnet i sjöar och mindre vattendrag, så att detta bliver absolut 
oanvändbart till dryck för både människor och kreatur samt till 
andra nödvändiga behov såsom tvätt m m, varjämte fisken i vatten
dragen totalt utrotas och många människor därigenom förlora sin 
bärgning».13 

År 1903 föreslog en enig riksdag, att det skulle utredas om det var 
möjligt att lagstiftningsvägen förebygga industriella utsläpp. De 
kemiska massafabrikerna utpekades speciellt för att »medföra särskild 
olägenhet».1 4 Sedan frågan först hade förhalats av regeringen, fick 
Dikningslagkommittén år 1907 i uppdrag att utreda vattenförore
ningarna och deras förebyggande.15 

Föroreningsfrågorna aktualiserades på nytt år 1908 sedan två 
riksdagsmän, med hänvisning till ett påbörjat bygge av en sulfat
fabrik i Timrå, hade krävt ett temporärt förbud mot driften av ny
anlagda sulfatfabriker och andra förorenande industrier. Skrivelserna 
från stadsfullmäktige i Sundsvall och kommunalstämmorna i de om
givande kommunerna, som bifogades till motionen, ger vältaliga bevis 
för den motvilja som mötte sulfatindustrin i det klassiska skogsindu
stridistriktet. Fabrikerna beskrivs som »pesthärdar» och det utmålas 
hur bolagets planer hotar att göra »en hel bygd snart sagt obeboe
lig».16 Resultatet av riksdagsdebatten blev att Dikningslagkommit-
téns uppdrag vidgades till att gälla även luftföroreningar. 

År 1915 gav kommittén ett förslag till lag angående vatten- och 
luftförorening, som bl a grundades på Klas Sondéns omfattande kart
läggning av föroreningsförhållandena i Sverige. Enligt lagförslaget 
skulle industrin bli tvungen att söka koncession för att uppföra för
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orenande anläggningar. Ett nyinrättat organ, Vatteninspektionen, 
föreslogs bli utrustat med vetenskaplig auktoritet och egna utred
ningsresurser för att bedöma koncessionsvillkor, skadereglering och 
andra föroreningsfrågor. Massaindustrins representant i utredningen, 
Victor Folin, reserverade sig dock med motiveringen att den tekniska 
utvecklingen år efter år hade minskat föroreningsproblemen.1 7 

Folin fick som han önskade. Visserligen utsändes lagförslaget på 
remiss, men krigsförhållandena och andra omständigheter gjorde att 
frågan vilade till år 1921 då regeringen beslöt att den inte skulle för
anleda någon åtgärd.18 

Även om industrin undgick den föreslagna lagstiftningen, måste vi 
komma ihåg att de kemiska massafabrikerna i början av 1900-talet 
verkade under hotet från en eventuell statlig reglering. Massaindust
rins avfall var dessutom känsligare än andra industriella miljöprob
lem. Luft- och vattenutsläppen drabbade inte bara en arbetarklass, 
som ännnu inte hade tillerkänts alla samhälleliga rättigheter. Även en 
greve Mörner i Örebro eller en direktör Knaust i Sundsvall riskerade 
att utsättas för de utsläpp, som tycktes hota livsmiljön för både 
människor, djur och växtlighet i hela landsändar.19 

Det är ingen tvekan om att massaindustrins företrädare såg allvar
ligt på klagomålen. I början av år 1908 samlades representanter för 
sulfatindustrin för att diskutera gemensamma åtgärder och i maj till
sattes den s k sodacellulosakommittén med professorn i kemisk 
teknologi vid KTH, Peter Klason, som ordförande. Dess uppgift var 
att ordna med försök för att visa vad som kunde göras åt förore
ningarna. Därvid spelade Klasons undersökningar av luktfrågans 
kemiska grunder en viktig roll. Arbetet resulterade bl a i ett flygblad 
där det i sju punkter föreslogs åtgärder för att förhindra spridandet 
av dålig lukt.20 

Även vid det första allmänna kemistmötet, som anordnades av 
Teknologföreningen år 1908, spelade avfallsfrågan en viktig roll. 
Förhandlingarna började med ett föredrag av Klason om rening av 
avloppsvatten från sulfitfabriker.21 Därefter inledde ingenjör R. 
Wieselgren en livlig diskussion om de industriella luft- och vatten
utsläppen. Han hoppades bl a att de närvarande representanterna för 
olika industrigrenar »ville taga exempel av sulfatcellulosafabrikanter
na och genom livligt deltagande i denna diskussion giva åt den
samma ett så fullödigt uttryck som möjligt av den kemiska indust
rins behov av hjälp och understöd från vetenskaplig och teknisk 
sida».22 I en resolution, som antogs av mötet, framställdes sulfat
industrins åtgärder som ett efterföljansvärt exempel och i ett senare 
föredrag pläderade Birger Carlson för forskning i organisk kemi. Även 
Carlsons föredrag resulterade i en resolution, där kemistmötet krävde 

134 



en fortsatt utveckling av den högre undervisningen i kemisk tekno
logi, »särskilt med hänsyn till den organiska och fysikaliska kemins 
allt större betydelse».23 

Föroreningsfrågan var utan tvekan en av de starkaste orsakerna till 
det stigande intresset för de kemiska processerna vid kokningen och 

O A  
biprodukternas tillgodogörande. Men under 1910-talet var också 
en annan fråga aktuell, där massaindustrin kom i konflikt med mäk
tiga intressen. Även den hade anknytning till biproduktsutvinningen 
och gällde sulfitspriten. 

Sulfitspriten och dess motståndare 

I början av 1900-talet hade ingenjörerna Hugo Wallin och Gösta 
Ekström utvecklat metoder för fabriksmässig produktion av sulfit
sprit och år 1909 bildades AB Ethyl för att exploatera deras paten
ter. Problemet var att finna avsättning för spriten. Spritlagstiftningen 
satte käppar i hjulen för tillverkarna och marknaden dominerades av 
Reymersholmsbolaget, som efter år 1910 hade i det närmaste mono
pol på all traditionell spritförädlingsindustri i Sverige. Reymersholm 
blev för en tid återförsäljare även för sulfitspriten och det var endast 
under stora svårigheter som massaindustrin kunde bryta detta mono
pol. 

Problemet var emellertid fortfarande att finna avsättning för sul
fitspriten. Stora förhoppningar knöts till möjligheterna att utnyttja 
den som motorbränsle och såväl Reymersholm som Ethyl under
s t ö d d e  e n  o m f a t t a n d e  e x p e r i m e n t v e r k s a m h e t .  E t h y l  s a t s a d e  t o m  
större delen av vinsten i ett nytt bolag, AB Spritmotorer, som skulle 
tillverka motorer och bilar för spritdrift. 

Strävandena att utnyttja sulfitspriten motarbetades hela tiden av 
mäktiga jordbruks- och nykterhetsintressen. När AB Vin- och sprit
centralen hade inrättats, blev all sprithantering ett statligt monopol 
och Reymersholmsbolaget övergick till annan verksamhet. Dessutom 
förbjöds i praktiken sprit för motordrift, varför AB Spritmotorers n p 
verksamhet blev omöjlig/ 

Sulfitspriten ställde således cellulosaindustrin på kant med mäktiga 
samhällsintressen. Men det var också ett område som visade på be
hovet av ett fördjupat studium av sulfitlutens sammansättning och 
andra därmed sammanhängande frågor. 

Det var stora värden, som stod på spel. Förhoppningen var att hela 
Sveriges drivmedelsförsörjning skulle kunna grundas på sulfitsprit. 
Om det hade blivit verklighet, hade också en stor kemisk industri för 
denaturerings- och karbureringsmedel m m samt en mekanisk industri 
för spritmotorer o dyl blivit möjlig. Sulfitspriten tycktes med andra 
ord understryka vilka fantastiska rikedomar och möjligheter, som 
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avfallslutarna dolde. Dessutom utnyttjades endast en bråkdel av 
luten — de jäsbara kolhydraterna — vid sprittillverkningen. Det åter
stod att upptäcka en metod att tillgodogöra övriga beståndsdelar. 
Sprittillverkningen tänktes påskynda dessa arbeten, eftersom den för
ädlade luten genom att skilja på jäsbara och ojäsbara delar. Den blir 
därför, skrev AB Ethyl, »i viss mån inkörsporten för de industrier, 
som komma att byggas på avfallsluten såsom råvara».26 

I ett senare avsnitt skall vi se hur sulfitspriten vid det s k Rey-
mersholmsinstitutet blev just en inkörsport till avancerade under
sökningar av lutens kemiska beståndsdelar. 

Konkurrensen om skogsråvaran 

Massaindustrins biprodukts- och avfallsfrågor tangerade aktuella 
problem inom övriga delar av svensk skogsindustri. Träkolsfrågan 
spelade en viktig roll i förkrigstidens ekonomiska och tekniska debatt 
inom järn- och stålindustrin och sågverken hade problem med till
gången på sågningsbart timmer av större dimensioner. Samtidigt 
anklagades skogsbolagen för skövling och kortsiktig exploatering av 
framförallt Norrland. Dessutom hade även sågverken ett avfalls
problem. De lämnade efter sig toppved, kvist, spån, ribb o dyl och 
tillvaratog inte skog av sämre kvalitet eller klenare dimensioner. 

De olika skogsindustriernas problem tillspetsades ofta av debatten 
om skogstillgångarnas omfattning. Många menade att gränsen, där 
virkesuttaget började tära på skogskapitalet, redan hade överskridits 
eller att en överexploatering hotade i en nära framtid. 

De tre skogsindustrierna kunde komplettera varandra och genom
föra ett rationellare utnyttjande av de begränsade skogsresurserna. 
Träkol kunde t ex framställas av lövträdsved, stubbar och annan ved 
som inte var av intresse för massa- och sågverksindustrierna. Och 
massafabrikerna kunde utnyttja sågverkens avfall och den skog som 
ej gick att såga. En integrering mellan sågverks- och massaindustri 
följde också, samtidigt som många järnbruk helt eller delvis omvand
lades till rena skogsindustrier. Men i början av 1900-talet existerade 
ändå en viss motsättning mellan de olika formerna för industriellt 
utnyttjande av skogsråvaran. Det var t ex påfallande hur svårt sulfat
industrin hade att slå igenom i Norrland, trots dess möjligheter att 
tillvarata sågavfall och klenare dimensioner. 

Intressemotsättningarna skall dock inte överbetonas. Ytterst gällde 
det ett rationellt tillgodogörande av begränsade skogstillgångar och 
oavsett om det förelåg konkurrens eller inte, bör det ha varit uppen
bart att den bransch hade största förutsättningarna att expandera, 
som bäst kunde förädla veden. För massindustrins del uttrycktes det 
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på följande sätt av ingenjör Joe Westergren i ett föredrag vid Tekno-
logföreningen år 1911: 

Då dessutom den begränsade tillgången på råmaterial icke gör en fortsatt ökning 
av produktionen i samma tempo som hittills önskvärd, står cellulosaindustrin 
inför nödvändigheten av att genom en rationellare teknik, genom framställning 
av högvärdig kvalitetsvara samt icke minst genom tillvaratagandet av biprodukter 
söka utvinna större värde av landets begränsade virkesproduktion.^ 

Vedens kemi 

Det är svårt att avgöra vad som betydde mest för massaindustrin: den 
politiskt känsliga avfallsfrågan, utsikterna att framställa lönsamma bi
produkter, den påstådda skövlingen av och misshushållningen med 
skogen eller konkurrensen om en begränsad råvara. Alla faktorer 
pekade mot behovet av bättre kunskaper om vedens sammansättning. 
Häri ligger, skrev Gunnar Sundblad år 1914, cellulosaindustrins stora 
problem: 

Huru försiggår vedbildningen, vilka äro vedens beståndsdelar, och vad bildas vid 
cellulosatillverkningen därav? Ju närmare vi komma svaret på dessa frågor, dess 
mera närma vi oss också möjligheten att reglera våra kokprocesser, så att ett 
bättre utbyte, av en bättre cellulosa kan ernås och framförallt ett rationellt till-

9Q 
godogörande av avfallet genomföras. v 

Men det var ingen lätt uppgift som väntade hugade forskare. Den 
påminde i vissa avseenden om metallografernås (se s 165) eftersom 
ved, i likhet med järn och stål, inte är en homogen kemisk förening, 
som låter sig beskrivas i en enkel formel. Det gällde därför att identi
fiera vedens huvudsakliga beståndsdelar samt att beskriva formerna 
för deras förekomst.30 

I början av 1900-talet hade beståndsdelarna fastställts till cellulosa, 
hemicellulosa, lignin och extraktivämnen som harts m m. Men det var 
högst oklart om de är enhetliga föreningar, eller om de skall betraktas 
som kollektiva benämningar för flera olika föreningar. Det var också 
obekant på vilket sätt de förekommer i veden — är de fria eller på ett 
eller annat sätt bundna till varandra? Därav följde givetvis även att de 
teoretiska kunskaperna om förloppet vid vedens förädling var be
gränsade.3 1 

Vedens kemi är således mycket svårbemästrad och än idag bereder 
^ 9 

ligninets kompletta kemiska struktur forskarna stora svårigheter. 4 

Vi bör också komma ihåg att i början av seklet försvårade de kompli
cerade föreningarna forskningen på mer än ett sätt. De var inte bara 
svåra att analysera. Många gånger var det också svårt att utanför 
specialisternas krets motivera en forskning, som avslöjade den ena 
invecklade föreningen efter den andra. Träkemin framstod ofta som 
ett stort virrvarr av kryptiska formler och begrepp. Förutsättningarna 
för erkännande var förmodligen sämre än inom den samtida metall
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forskningen, som vi skall behandla i ett senare kapitel. Det är lätt att 
förstå om järnhanteringens män fascinerades av metallografernas 
enkla och eleganta järn-kolstrukturer. Men det är lika begripligt om 
framgångsrika massafabrikanter kunde ha svårt att inse träkemins 
värde. 

En insändare, med rubriken »Ligninfeber», föranledd av några 
artiklar i Svensk Papperstidning, ger ett talande exempel på de kval 
äldre företrädare för industrin kunde uppleva. Insändaren hade in
riktat sig på en njutningsstund med tidskriften och kröp till rätta på 
sitt viloläger. 

På första sidan prunkade ett föredrag om ligninet: Herr ordf., m.h. — fullständigt 
korrekt — början lättläst, delvis användbar, ehuru där förekom nog så tillräckligt 
av »koniferylhypoteser», »metoxylsubstituerade kanelgrupper», »pyrokatekin» 
och andra liknande krokiga ord. Fortsättningen blev kärvare när råhartset kom, 
som dock förståndigt nog nedsköljdes med litet »hydroxikoniferylalkohol». Där 
stannade jag ett tag och undrade hur en grogg med så grann — till namnet — 
alkohol skulle smaka. Den borde väl Bratt och hans anhang inte ha något emot. 

Så traska jag på igen till jag kom till »kaffesyran». Där kände jag mig hemma
stadd och slumrade till — vaknade kort därpå och började läsa: 

»T etr ahy dr of eruylko nif erylalkohol», 
»Oktohydrokumarylferulasyra», 
»Tetrahydrohydrooxikaffeyldioxikanelalkohol», 
»Trihydroxitetrahydrokaffeylkaffesyrå» 

och samtidigt såg jag en hop sexkanter och lösa bokstäver dansa runt, se så, nu 
har den granna alkoholen börjat verka! Jag började frukta det värsta, i hjärnan 
dansade lignin med alla sina atomer och fan-tomer ringdans och på slutet en sån 
där lång binnikemask som ovanstående, jag började formligen lida själskval, för
sökte somna, läste Gud som haver barnen kär och bad en särskild bön till för
fattarinnan, men det var lögn — ringdansen fortsatte och jag led timmar av kval. 

När inget annat hjälpte böljade den hårt prövade insändaren läsa 
nästa uppsats. Vid rubriken »Beiträge zur Kenntnis der Ligninsub-
stanzen» slängde han tidskriften och tog resolut Strindbergs »Spök-
sonaten», vilken verkade både hjärtstyrkande och livgivande på den 
av lignin upprivna själen.33 

Författarinnan till lignin uppsatserna, Astrid Cleve von Euler från 
Uddeholms vetenskapliga laboratorium (se s 150), besvarade in
sändaren i samma raljanta ton. Men hon passade också på att fastslå, 
att lignin är allt annat än skämtsamt. Först skall »den dubbelt be-
klagansvärde» lignin forskaren »med vetenskapsmannens komplicerade 
rustning och oändliga tålamod belägra ett molekylärt fort, som det 
behagar vår Herre att göra ovanligt krångligt och svårtillgängligt, och 
när han så glädjer sig åt att skönja så mycket av arbetsplan och kon
turer, att han kan göra upp en liten anfallsplan med hopp om vidare 
inträngande, bli folk onda för att fälttåget är besvärligt att följa med 
på kartan».34 

Vilka var då de vetenskapsmän, som belägrade de träkemiska mole-
kulära forten? Svaret är enkelt att ge — åtminstone för tiden före 
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världskrigets utbrott. Peter Klason var då den, som mer än någon 
annan stormade ligninet och andra likartade befästningar. Så gott 
som samtliga tidiga forskningssträvanden inom träkemin och cellu
losateknologin var i ett eller annat avseende knutet till hans namn. 
Innan vi kommer till en översikt över dessa strävanden, bör vi därför 
teckna ett litet porträtt av denne kemist, som blev lärofader för ett 
par generationer av svenska cellulosatekniker. 

Peter Klason 

Johan Peter Klason var kemist från Lund och hade doktorerat på en 
avhandling inom svavelkemin (förtrogenheten med svavel föreningar
na kom väl till pass när det gällde sulfatfabrikernas stank). Efter att 
ha verkat som laborator i kemi vid Lunds universitet blev han år 
1890 professor i kemisk teknologi vid KTH. Där tjänstgjorde han till 
sin pensionering år 1913, varefter han arbetade ett par år hos Svante 
Arrhenius på Nobelinstitutet samt som extralärare vid Skogshög
skolan. När sistnämnda förordnande upphörde år 1923 fick Klason 
ett arbetsrum vid sin gamla institution på KTH. Där var han, ända 
till sin bortgång vid nära 89 års ålder, livligt verksam med experimen
tella arbeten och vetenskapligt författarskap.35 

Klason visade ett stort intresse för vetenskapens praktiska till
ämpningar. Bryggeri-, torv- och sockerindustrierna var bland de 
näringsgrenar, som blev föremål för hans uppmärksamhet. Bäst 
känd var dock Klason för sina undersökningar av barrträden — 
»nordens palmer» — och deras industriella utnyttjande.36 

Redan år 1881 utförde Peter Klason sitt första arbete inom 
cellulosakemin, då han analyserade s k svartlut från Delary massa
fabrik. Men det var först vid KTH, som han på allvar började intres
sera sig för cellulosatekniken. År 1893 publicerade han tre uppsatser 
om vedens kemiska sammansättning och processerna vid cellulosa
framställning. I stort sett, skriver hans efterträdare vid KTH, »blev 
sedan kännedomen om utlösningsförloppet vid sulfitkokningen... 
stående vid samma punkt» under de följande trettio åren.3 7 

Peter Klasons stora testamente blev en serie om fem volymer, som 
utgavs med statsstöd under titeln »Kemiskt-tekniska undersökningar 
rörande Sveriges industriellt viktigaste träslag» (se s 146 ).38 De tre 
första präglas av ambitionen att åstadkomma en vetenskaplig och 
teknisk handbok i träkemi. I de två senare volymerna dominerar de 
ligninkemiska undersökningar, som Klason bedrev med växlande 
framgång och stor ihärdighet under de sista fyrtio åren av sitt liv. 
Men där hade också insmugit sig andra resultat av den produktive 
kemistens breda intressen, som sannerligen inte begränsades till 
Sveriges industriellt viktigaste träslag. I den fjärde volymen finns 
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således t ex uppsatser rörande »Den normala halten Arsenik i urin» 
samt »Antikens maltdryckstillverkning». 

De sistnämnda notiserna från forskarens laboratorium är på många 
sätt karaktäristiska. Peter Klason var en av den vetenskapliga och 
tekniska världens mest färgstarka personligheter — en person som 
med samma intresse hanterade allt från stinkande svavelföreningar 
till den antika kulturens klassiska filosofer. Han var också en vän av 
humanistisk bildning och ville bl a se kunskaper i filosofi och kristen
dom hos de blivande ingenjörerna. Teknikern blir eljest behäftad med 
samma »torrhet» som den tekniska undervisningen och benägen att 
bara betrakta arbetaren som en maskin, varför han får svårt att 
fungera som arbetsledare. Han måste därför även ha kunskaper om 
det han har gemensamt med arbetaren: det goda och det sköna som 
det framkommer i religion, moral och konst. Professorn i kemisk 
teknologi kunde följaktligen, men något oväntat, utbrista i den 
retoriska frågan: »Och är icke t.ex. kyrkohistoria ett av de främsta 
bildningsmedel?»3 9 

Det humanistiska intresset präglade också Klasons uppsatser och 
anföranden, som är kryddade inte bara av svavelosande struktur
formler, utan också av kulturhistoriska hänvisningar och citat från 
litteraturens och filosofins klassiker.40 Men det minskade på intet 
sätt hans intresse för ekonomiska och praktiska ting, vilket framgår 
av följande citat från en föreläsning i kemisk teknologi år 1894, 
förmedlat av lärjungen A.S.W. Odelberg: 

Herrarna har lärt sig åtskilligt under åren här på Tekniska högskolan, men nu 
gäller det att ekonomiskt tillämpa Edra insikter — jag säger ekonomiskt, ty det 
är penningen som är den röda tråden i näringslivet. En uppfinning må vara aldrig 
så genialisk, bär den sig ej i praktiken är den till föga gagn.41 

Peter Klasons största betydelse låg förmodligen i det inflytande 
han utövade över flera generationer av kemi-ingenjörer. I början av 
1900-talet fanns ingen specialiserad utbildning för blivande cellu
losaingenjörer. Man får leta förgäves i högskolans program efter 
kurser o dyl, som antyder en anpassning till Sveriges största kemiska 
industri. Under sådana omständigheter och när den unga massaindu
strin dessutom nästan helt saknade tekniska traditioner, spelade 
Klasons intresse för cellulosatekniken en utomordentligt stor roll. 

Under hans ledning utvecklades också institutionen för kemisk 
teknologi till en av de första institutioner vid KTH där forskning be
drevs under mer systematiska former.42 Det tiotal medarbetare, som 
framträder i »Kemiskt-tekniska undersökningar rörande Sveriges 
industriellt viktigaste träslag», var alla, med ett undantag, elever till 
Klason och hade under någon tid varit knutna till hans institution. 

Bakgrunden till dessa undersökningar, som kan beskrivas som ett 

140 



av de första egentliga forskningsprojekten vid KTH, skall vi snart 
återkomma till när vi nu övergår till en redogörelse för de tidiga 
träkemiska forskningssträvandena. Men först skall vi, för att upprätt
hålla en kronologisk ordning, behandla det tidigaste försöket inom 
skogsindustrin att göra cellulosatekniken till föremål för mer syste
matiska undersökningar. Inte heller då kan vi undvika att nämna 
Peter Klasons namn. 

Bröderna Kempe och F.V. Strehlenert 

De två norrländska patriarkerna och patrioterna Frans och Seth 
Kempe har, bland mycket annat, blivit kända som mecenater och 
gynnare av vetenskaplig forskning. Deras intressen låg främst på 
botanikens och skogsvetenskapens område, men år 1899 inleddes 
dessutom en omfattande försöksverksamhet vid ett av deras sågverk. 
Syftet var främst att utveckla den s k viskosmetoden, men möjlig
heterna att tillvarata sågavfall för massatillverkning skulle också 
undersökas. Den som väckte herrarna Kempes intresse för saken var 
en av de märkligare svenska teknikerna och uppfinnarna, R.V. 
Strehlenert. Han hade börjat som Sveriges förste glödlamp s tillverkare 
och intresserade sig bl a för nya material för glödtrådar. När företaget 
gick i konkurs utnyttjade Strehlenert erfarenheterna till att experi
mentera med kons tsilke fram ställning (s k viskos) ur cellulosa. Han 
samarbetade med Alfred Nobel, bl a vid dennes laboratorium i San 
Remo, men Nobels död omkullkastade planerna att bygga upp en 
svensk konstsilkeindustri. Strehlenert fortsatte dock sitt utvecklings
arbete och vistades bl a vid ett institut för viskosundersökningar, som 
hade uppförts av The Nobel Dynamite Trust. Centraisteile für 
Wissenschaftlich-Technische Untersuchungen i närheten av Neu-
babelsberg utanför Berlin.43 

När Strehlenert engagerades av bröderna Kempe var han således 
väl förtrogen med den internationella utvecklingen på viskosområdet. 
Som ett led i förberedelserna inför upprättandet av en planerad 
»experimentfabrik» vid det Kempeägda Dals sågverk vid Ångerman
älvens mynning, besökte han sommaren 1899 bl a Neubabelsberg och 
Breslau, där det europeiska viskossyndikatet, Continental Viscose 
Co., hade ett laboratorium. Men avståndet från viskossyndikatets 
huvudsäte till det av Strehlenert med viss skepsis betraktade Norrland 
var stort. Hans redogörelse för de »Experimentella Cellulosaarbetena» 
vid Dals sågverk kom att bli en berättelse om besvärligheter, alltifrån 
svåra is förhållanden till oförstående disponenter och (om man läser 
mellan raderna) självsvåldiga bolagsherrar.44 

Visserligen inköptes textilmaskiner till experimentfabriken, men 
viskosförsöken kunde aldrig fullföljas. Arbetet inriktades i stället på 
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att finna metoder att utnyttja sågavfallet för massatillverkning. Sam
tidigt engagerades Peter Klason som vetenskaplig konsult. 

Redan efter ett år avbröts försöken vid experimentfabriken och 
det är inte svårt att gissa sig till, att det i bröderna Kempes ögon blev 
ett dyrbart misslyckande. Strehlenert hade dock velat gå vidare med 
försöken och i hans redogörelse finns en motsättning antydd: 

För icke fackmannen är det alltid en ledsam sak att se ett felslaget experiment, 
till då han ekonomiskt skall betrygga företaget. Så länge som ett arbete befinner 
sig på experimentstadiet, har man dock alltid att förutse motgångar. De felaktig
heter, som därunder kunna uppstå, erbjuda för fackmannen största intresse, då 
han lärt sig huru desamma skola avhjälpas. Finnes mellan dessa båda parter ett 
ömsesidigt förtroende, skördas givetvis största fördelarna, finnes det ej, så för
svåras arbetet, misslyckas det, så drabbar ofta förlusten dem båda.^5 

Strehlenerts erfarenheter från Norrland och herrarna Kempe fick 
ett märkligt efterspel, som är av intresse i vårt sammanhang. 

Vid teknikermötet i Gävle år 1901 höll Strehlenert ett föredrag 
med titeln »Finnes utsikter för ett rationellt tillgodogörande av såg
verksavfallet för cellulosaändamål»? Han konstaterade att en stor del 
av sågverksindustrins avfall borde kunna utnyttjas för framställning 
av nitrocellulosa, viskos och alkohol. Eftersom den enskilda offer
villigheten vid realiserandet av nya företag, enligt Strehlenert, inte var 
så stor, föreslog han, med hänvisning till sina erfarenheter från »ett 
institut uti Tyskland, vilket är uppkommet genom sammanslutning 
av en mängd olika fabrikanter inom samma verksamhetsområde», in
rättandet av en central anstalt för utveckling av nya metoder.46 

Föredraget resulterade i att sektionen för kemi vid teknikermötet 
beslöt att för sågverks- och massaindustrin »framhålla det önskvärda 
uti inrättandet av en särskild centralanstalt för tekniskt och veten
skapligt främjande av hithörande för vårt land så viktiga indust
rier».47 

Vi kan nog se detta förslag som ett tidigt uppslag till Pappers
massekontoret. Men Strehlenerts föredrag är också intressant ur ett 
annat perspektiv. Udden var nämligen riktad mot sågverksägarna, 
som sades vara ointresserade eftersom de ansåg att de »förtjäna till
räckligt med pengar som sakerna nu skötas» och att det skulle »bliva 
förenat med för mycket tekniskt vetande att ordna saken».48 

Strehlenerts kritik framfördes med större skärpa vid ett föredrag 
inför Kemistsamfundet i november år 1901. Han anknöt till den s k 
norrlandsfrågan, som då var speciellt aktuell efter den motion av Carl 
Lindhagen som resulterade i den s k Norrlandskommittén. I Ekono
misk tidskrift pågick en frän debatt mellan Lindhagen och Frans 
Kempe, och Strehlenert hänvisade till en artikel av den förstnämnde, 
enligt vilken begreppet industri inte kunde användas om bolagens 
verksamhet. Samtidigt beskrev han hur han själv, under sin vistelse 
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i Norrland, hade fått erfarenhet av bolagens »ohejdade skogsskövling» 
och dåliga hushållning.49 

Om skogen skall bestå, sade Strehlenert, och »det mångbesjungna 
framtidslandet Norrland» skall »kunna bliva ett för Sverige viktigt 
industricentrum», måste sågverksägarna lära sig att med teknikens 
hjälp hushålla med och förädla råvaror och avfallsprodukter. Men det 
är, påstod Strehlenert, mot sågverksägarens bestämda vilja att be
gagna sig av de tekniska krafterna. Han citerade ett yttrande, som 
han sade sig ha hört samma dag: 

»Vi behöva inga ingenjörer uti Norrland, vi sköta oss dem förutan». Detta yttran
de är fällt av vår, kanhända störste sågverksägare. Jag förstår allt för väl hans 
tankegång, själv sköter han endast en ringa del av det tekniska i sin affär, det 
huvudsakligaste därav ligger i händerna på s.k. förvaltare. 

Dessa förvaltare saknar i regel teknisk bildning, men de är »durk-
drivna uti att tillhandla sig skogsområden för en spottstyver» åt sina 
bolag. Följden blir att sågverksägaren med ringa besvär kan göra goda 
förtjänster och anser sig kunna arbeta utan ingenjörsvetenskapen. 
»För teknikern med framtidsblick ställer sig saken dock helt annor
lunda, han måste tänka på att rädda, medan något finnes att rädda, 
samt att använda det nuvarande, så att det även för framtiden kan 
äga bestånd». Men även sågverksägaren måste lära sig inse vad tek
niken och vetenskapen kan uträtta och det var därför Strehlenert 
hade föreslagit Centralanstalten.50 

Strehlenerts hårda kritik betingades säkerligen till stor del av 
personliga motiv, eftersom han hade kommit på kant med bröderna 
Kempe sedan experimenten vid Dals sågverk hade avbrutits. Men den 
är ändå intressant i flera avseenden. Den ger bl a ytterligare ett exem
pel på hur vetenskap och teknik kunde knytas till frågor med djupa 
politiska och sociala dimensioner. Dessutom illustrerar kritiken en 
ovanligt tydlig motsättning mellan en teknisk-vetenskaplig och en 
mer affärsmässig syn på industriell drift. Därför är det också intres
sant att notera, att Strehlenert fick starkt stöd för sina tankegångar 
vid Kemistsamfundet.51 

Ett år senare aktualiserades på nytt frågan om ett rationellare ut
nyttjande av skogsavfallet. 

Koin ing av skogsavfall 

År 1902 föreslog Albert Bergström och Elof Biesèrt i två likalydande 
riksdagsmotioner en utredning om statens åtgärder för ett mer eko
nomiskt tillgodogörande av virke stiligångarna. 

Bägge riksdagsmännen var ingenjörer och aktiva inom skogsindu
strin.52 Den förstnämnde hade dessutom en son, Hilding Bergström, 
som var på väg att etablera sig som forskare på kolningens och trä
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kemins område. Just år 1902 hade denne utsetts till sekreterare i 
Järnkontorets kolningskommitté (se s 147). Förmodligen fanns det 
ett samband mellan riksdagsinitiativet och de samtidiga strävandena 
inom Järnkontoret. Kolningsfrågan var överhuvudtaget mycket 
aktuell i början av 1900-talet. Den berörde omedelbart massaindu
strin, eftersom träkolning och cellulosatillverkning utnyttjade samma 
råvara och forskning på det ena området hade tillämpning även på 
det andra området. Dessutom kunde kolningstekniken, som vi skall 
se, knytas till storartade drömmar, som inte bara inbegrep massa
industrin, utan hela Sveriges industriella framtid. 

Det övergripande motiv, som angavs i Bergströms och Biesèrts 
motioner, var »bränslefrågan». Sveriges växande import av bränsle 
borde minskas med hjälp av skogsavfall, som omvandlades till träkol. 
Kolningens vetenskapliga och tekniska grund var dock, enligt motio
närerna, svag och det krävdes en fördjupad kunskap om de olika trä
slagens och kolningsprodukternas sammansättning. Därför föreslog 
man, med stöd av ett bifogat yttrande från Klason, »en vetenskaplig 
utredning på statens initiativ och bekostnad och med dess befintliga 
vetenskapliga institutioners tillhjälp angående olika virkessorters 
sammansättning av organisk substans, såsom fibrin, lignin, hartser, 
stärkelse, socker m.fl. samt dessa ämnens lösningsmedel och egen
skaper under olika förhållanden såväl som sönderdelningsprodukter 
vid torrdestillation».5^ 

De tankar som framfördes i motionerna år 1902 fanns i utförligare 
form i ett föredrag av Bergström ett år tidigare. Där visar det sig att 
de handfasta frågorna om kolningsteknik i själva verket utgjorde 
nyckeln till en magnifik vision om Sveriges framtid! 

Bergström hoppades på ett utbyggt kommunikationsnät och en ny 
kolugn, som på växtplatsen omvandlade avfallet till transportbäriga 
former. Det skulle ge en »säker och gen väg att nå våra 'slumrande 
miljoner'». Norrland skulle öppnas och hela stenkolsimporten kunde 
ersättas med träkol av skogsavfall. Samtidigt skulle det bli möjligt 
att utnyttja tidigare otillgängliga mineralfyn dighe ter och vattenfall, 
varvid malmen kunde förädlas med »vårt eget inhemska förträffliga 
bränsle». Det låg också, enligt Bergström, nära till hands att tänka 
sig en kemisk industri, som utnyttjade kondensationsprodukterna 
från kolningen. 

Men inte nog med detta. Det svenska jordbruket skulle finna av
nämare för sina produkter i den uppväxande industrin, Norrland 
skulle på allvar koloniseras och emigrationen upphöra. »Den eko
nomiska behållning för vårt land», sammanfattade Bergström, »som 
jag framvisat, är resultatet av ett mera vetenskapligt och rationellt 
bedrivande av en enda process för våra råmaterialiers tillgodogörande 
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/ d v s  t r ä k o l n i n g e n / ,  o c h  j a g  h a r  s ä r s k i l t  o r d a t  o m  d e n n a ,  e m e d a n  d e n  
för vårt relativt skogrika land har större nationell betydelse än för 
något annat, och emedan vi således genom dess tillämpning vinna en 
fördel, som intet annat land i samma mån kan nå».54 

Vid sidan av de vidlyftiga visionerna fanns också en kritik av ett 
förslag till skogsvårdslagstiftning, som hade utarbetats av 1896 års 
skogskommitté. Bergström menade, att det var fel att ta uppgifter 
om den skogsråvara, som ruttnade bort, som orsak till att tvinga 
skogsägarna till skogsvård. Det hade varit bättre att visa på utvägar 
att ta till vara det som förfares. Om man hade bemödat sig om att 
utveckla metoder att ta till vara stubbar o dyl, bleve också kommit
téns farhågor för skogsbrist ogrundade. Dessutom var, enligt Berg
ström, de skogar som kunde ekonomiskt tillgodogöras under alla 
omständigheter föremål för god vård. Bättre än lagstiftning vore 
därför förbättrade kommunikationer och en rationellare kolnings-
teknik, eftersom tidigare värdelösa och försummade skogar då skulle 
bli föremål för samma vårdande krafter.55 

Bergström tycks således ha menat att ny teknik, grundad på veten
skaplig forskning, skulle göra lagstiftningen onödig. I motionerna 
1902 uttrycktes det på följande sätt. »Jämför man de resultat, som... 
skulle kunna tänkas framgå ur ett systematiskt och på vetenskapliga 
grunder utfört arbete för bästa ekonomiska tillgodogörande av våra 
skogsprodukter med resultatet i den ökade virkestillgång, som skulle 
bliva följden av en förbättrad skogsvård, skall man säkert icke längre 
tveka om den väg, man har att beträda».56 Lite tillspetsat kunde man 
säga, att Bergström ställde forskning och teknisk utveckling mot 
skogsvård. 

När Bergströms och Biesèrts motioner behandlades, uppmärk
sammades inte den motsättningen.5 7 Visserligen föreslog ett riks
dagsutskott, att de skulle avslås, men samtidigt instämde man i be
hovet av en vetenskaplig utredning och uppmanade motionärerna att 
vända sig direkt till regeringen.58 De följde uppmaningen och vidga
de samtidigt undersökningens syfte till att gälla inte bara kolning 
utan även cellulosatillverkning.59 Därefter beviljades statsanslag och 
aktionen kom att resultera i det forskningsprojekt under Klasons 
ledning, som redovisades som »Kemiskt-tekniska undersökningar 
rörande Sveriges industriellt viktigaste träslag». 

Ett forskningsprojekt vid Tekniska högskolan 

Projektet fortlöpte under många år enligt en plan som Klason hade 
skisserat år 1902.60 Statsanslagen uppgick till knappt 10 000 kr/år 
och motsvarade årslönen för två heltidsarbetande personer (idag 
skulle vi kalla dem forskningsassistenter). Det delades upp till arvode 
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åt flera personer, varför med åren sammanlagt ett tiotal unga ingen
jörer från Klasons institution engagerades i undersökningarna. 

En viss tonvikt kom att ligga på undersökningar av kåda och barr-
trädshartser, som utfördes av docenten i analytisk kemi vid KTH, 
John Köhler, samt studier över torrdestillation utförda av förestånda
ren för SJ:s kemiska laboratorium, Gustaf von Heidenstam. Men 
dessutom genomfördes olika kolningstekniska undersökningar samt 
studier rörande sulfatprocessens kemiska förlopp, vattenföroreningar, 
granbarkens halt av garvämne, ligninets sammansättning, tallens töre-
bildning mm.61 Efter år 1910 avtog takten i undersökningarna. Det 
s k sjätte arbetsåret redovisades först år 1917, men även då och 
ytterligare en gång år 1926 tilldelades Klason nya medel. När han år 
1931 redovisade de senaste arbetena kunde han, efter närmare trettio 
år, se tillbaka på den ursprungliga planen och hävda att den, »så långt 
som för teknikens behov kan synas behövligt», blivit fullföljd. Men 
han begärde och fick också ett »slutligt statsanslag». Det tilldelades 
nog mindre av hänsyn till den kemiskt-tekniska forskningen och mer 
som ett sista erkännande av den då drygt 80-årige kemistens mång
åriga fors kargärning.6 2 

Fram till Klasons pensionering år 1913 måste dessa undersök
ningar ses som ett uttryck för en, efter tidens förhållanden, ovanligt 
livaktig forskningsinstitution. Resultaten publicerades i olika fack
tidskrifter, men trycktes också i den tidigare nämnda serien om fem 
volymer »Kemiskt-tekniska undersökningar». De tre första volymer
na, som utgavs åren 1909-13, dominerades av resultaten från de stats
understödda undersökningarna, men där fanns också flera av Klasons 
tidigare uppsatser samt några uppsatser från Järnkontorets undersök
ningar av träkolning. 

De senare volymerna domineras av Klasons ligninundersökningar. 
Där hade också, som vi sett, insmugit sig uppsatser om antikens 
maltdryckstillverkning och andra resultat av hans breda intressen. Så 
formades den ursprungliga undersökningen av Sveriges viktigaste trä
slag till slut till ett av honom själv utmejslat monument över en origi
nell kemiker. 

Ursprunget till de av Klason ledda undersökningarna var kolnings-
tekniska frågor, men även cellulosatekniken hamnade inom ramen 
för projektet. I nästa avsnitt skall vi möta ett laboratorium som på 
ett likartat sätt förenade de två områdena. 

Kolningslaboratoriet 

Träkolsfrågan spelade en framträdande roll i förkrigstidens ekono
miska och tekniska debatt om järnhanteringen. Det antogs allmänt 
att den svenska järn- och stålindustrin kunde överleva endast om den 
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litade till fortsatt kvalitetsproduktion och utnyttjade de naturliga 
fördelar, som de rika skogstillgångarna gav. Kolningen uppmärk
sammades också flitigt av Järnkontoret, som bl a understödde olika 
kolarskolor och kolningstekniska försök. 

Efter initiativ från Arvid Lindman tillsatte kontoret år 1902 en 
speciell kolningskommitté med bl a Peter Klason som ledamot. 
Sekreterare blev en av Klasons elever, den tidigare nämnde Hilding 
Bergström, som dessutom två år senare fick kontorets nyinrättade 
tjänst som ingenjör för frågor rörande kolning och torr destination av 
ved.64 Bergström föreslog sedan att Järnkontoret skulle ta initiativ 
till ett kolningstekniskt laboratorium vid Materialprovningsanstalten. 
Föreståndare för laboratoriet, vars verksamhet började år 1906, blev 
givetvis Bergström och till sin hjälp hade han ännu en av Klasons 
elever, ingenjör Oscar Fagerlind. 

Kolningslaboratoriets uppgift var, »att på träkolningsområdet 
verkställa undersökningar, huvudsakligast med praktiskt-ekonomiskt 
syfte, att utföra alla i samband med kolning stående analyser å rå
material, kol och biprodukter, såsom acetat, träsprit, aceton, tjära, 
terpen tinolj a osv, samt att i den mån det låter sig göra verkställa 
utredningar över fabriksdriften såväl vid själva kolningen som vid 
renings- och förädlingsverk.65 Eftersom undersökningarna berörde 
träkemi, kom verksamheten att tillgodogöras inte bara av järnbruken, 
utan även av massaindustrin. Flera studier behandlade också förhål
landen inom massaindustrin. Bergström utförde t ex redan år 1907 
en ingående undersökning av kokerikondensat från sulfatfabriker.66 

Verksamheten finansierades på sedvanligt sätt vid Materialprov
ningsanstalten, dvs med avgifter från uppdragsgivarna och årliga 
anslag från Järnkontoret. Är 1910 skildes dock laboratoriet från 
provningsanstalten och i fortsättningen betalade i stället Järnkonto
ret ett speciellt laboratorieanslag till sin kolningsingenjör.6 7 I prak
tiken innebar det att laboratoriet knöts till Hilding Bergström, som 
etablerade sig som en av de ledande teknikerna på kolningens och trä
kemins område. Formellt sorterade det under Järnkontoret ända till 
år 1932, då det i stället knöts till IVA. När Bergström pensionerades 
år 1945 fortsatte han att driva Kolningslaboratoriet i privat regi.68 

Fonden för skogsvetenskaplig forskning 

Arvid Lindman var även inblandad i det initiativ, som ledde till 
Fonden för skogsvetenskaplig forskning. Den inrättades i samband 
med invigningen av Skogshögskolans och Skogsförsöksanstaltens nya 
byggnader år 1917. 

Det ursprungliga initiativet härstammade från den allerstädes när
varande Gunnar Andersson, vilken i egenskap av ledamot av Skogs
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högskolans styrelse föreslog styrelseordföranden Arvid Lindman att 
en fond skulle inrättas. Svaret blev, med Anderssons ord, som väntat 
var. »Då det gäller samarbete mellan vetenskap och näringsliv till 
bägges förkovran och fromma kan man alltid lita till Arvid Lindman». 
Ett upprop publicerades och snart hade olika intressenter i skogs
industrin lovat att bidraga med drygt 350 000 kronor. 

Enligt stadgarna var fondens uppgift »att stödja all forskning, som 
avser ett djupare förstående av skogens liv, en bättre vård och en 
ökad ekonomisk avkastning av landets skogskapital samt ett allt 
fullständigare tillgodogörande av skogens produkter». I detta kunde 
givetvis även cellulosateknisk forskning inbegripas och redan vid den 
första utdelningen erhöll docenten Håkan Sandqvist från Uppsala 
universitet ett anslag för en analys av en biprodukt från sulfatpro
duktion. I nästa kapitel skall vi också se att fonden stödde projekt 
vid Pappersmassekontoret.69 

Stora Kopparberg 

Inom skogsindustrin anlades de första permanenta laboratorierna 
med uppgifter utöver den enkla driftskontrollen av Stora Koppar
berg och Uddeholm. 

Det var knappast någon slump, att just dessa företag började in
tressera sig för mer systematiska undersökningar. De hade gamla 
bruksanor men i slutet av 1800- och början av 1900-talen genomgick 
de en omfattande modernisering, där ny metallurgi, elektroteknik 
och kemisk teknik utnyttjades för att exploatera bolagens rika till
gångar på malm, skog och vattenkraft. Tekniken öppnade kombina
tionsmöjligheter, där olika verksamhetsområden kunde integreras 
och samordnas. Vattnet transporterade veden och gav kraft till såg
verk, elektrokemisk industri och stålverk; skogen och sågverken gav 
avfall och gallringsvirke till massafabrikerna; den kemiska industrin 
gav råvaror till massafabrikerna, som i sin tur tillsammans med järn-
och stålverken gav biprodukter för vidare förädling i de kemiska 
f a b r i k e r n a  o s v .  

Mycket av den nya tekniken var dock oprövat och osäkert. Det 
krävdes experiment, utvecklingsarbete, sakkunskap och kapital för 
att lyckas och många andra bruksföretag förmådde inte tillvarata de 
nya möjligheterna att exploatera sina naturtillgångar. Men Uddeholm 
och Stora Kopparberg klarade omställningen och ett led i den blev 
inrättandet av laboratorier för bl a cellulosatekniska undersök
ningar. 7 0 

Stora Kopparbergs första massafabrik anlades vid bolagets sågverk 
i Skutskär. Avsikten var att utnyttja avfall och ditflottad ved, som ej 
var sågningsbar. Eftersom fabriken var den första, som producerade 
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massa av sågavfall, uppstod många oförutsedda problem och det 
dröjde innan den gav tillfredsställande resultat. Det blev upptakten 
till de undersökningar, som skulle göra Skutskär till något av ett 
cellulosatekniskt utvecklingscentrum i Sverige.71 

Vid Stora Kopparberg var sedan år 1895 Ernst Larsson anställd 
som kemist. Hans uppgifter gällde inte bara massatillverkningen utan 
också kopparverket och Domnarvets järnverk, som producerade flera 
värdefulla kemiska biprodukter. Larsson, som präglades av en stark 
övertygelse om den vetenskapliga forskningens betydelse för indust
rins utveckling, var förmodligen den drivande kraften bakom den 
senare utbyggnaden av bolagets laboratorieresurser.72 

Aren 1899 och 1901 gjorde han två undersökningar för att finna 
orsakerna till den otillfredsställande driften av massafabriken i Skut
skär och pekade bl a på möjligheterna att utvinna biprodukter ur 
avgaserna och det avfall, som lämpades i sjön. År 1903 anställdes 
Sixten Sandberg för att fullfölja Larssons utredningar. Därvid inrätta
des också det laboratorium, som har karaktäriserats som det första 
permanenta inom svensk massaindustri med heltidssysselsättning för 
en kvalificerad tekniker.73 

Flera banbrytande cellulosatekniska utvecklingsprojekt kom att 
genomföras i Skutskär. Sandberg avancerade snabbt till posten som 
överingenjör och fabrikschef, men framträdde samtidigt som en av 
Sveriges främsta cellulosatekniker och utvecklade en rad nya metoder 
för kemikalieåtervinning, värmeekonomi, biproduktutvinning m m. 
Tillsammans med Gunnar Sundblad utvecklade han bl a det s k SS-
systemet, som enligt Elis Bosaeus gjorde »först den värmeekonomiska 
kalkylen och sedan en tekniskt vetenskaplig syn på cellulosatillverk
ningen i dess helhet till regel i stället för undantag inom sin indust
ri». Det var också vid Skutskär, som Gösta Ekström fullföljde sina 
försök att utvinna sprit ur sulfitluten. 

Åren 1908-12 var en akademiskt skolad kemist, fil dr Ernst Ludvig 
Rinman, anställd vid Skutskär. Tillsammans med Abraham Langlet, 
som var kemilektor vid Chalmers, hade han lyckats erhålla en fällning 
ur sulfatlut, som gav uppslag till en ny metod att utnyttja sulfat
processen. I Skutskär arbetade Rinman, Sundblad och Sandberg, med 
visst bistånd från Langlet, för att utveckla metoden. Ar 1914 uppgav 
Sundblad att dessa undersökningar i laboratorier och för ändamålet 
upprättade försöksfabriker »torde vara de mest omfattande och in
gående, som överhuvud förekommit på avfallslutens område».75 

Fördelen med metoden skulle bl a vara bättre möjligheter att tillvara-
1 C\ 

ta biprodukterna samt en helt luktfri process. 
Metoden kom aldrig att tillämpas i full skala inom Stora Koppar

berg, eftersom det befarades att priserna på biprodukterna skulle 
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sjunka vid en storproduktion.77 Men det sk Rinmansförfarandet 
väckte mycket stort intresse och vi kommer att möta det på nytt, 
eftersom Pappersmassekontoret arbetade med metoden. 

I början av 1910-talet tog Larsson initiativ till ett nytt kemiskt 
laboratorium. Det skulle knytas till disponentkontoret för att ge 
företagsledningen ett laboratorium där »förslag till förbättringar uti 
använda förfaranden, förslag till nya sådana och till nya fabrika
tioner...kunna prövas och där nya uppslag kunna få sin allra första 
tekniska utformning».78 Då det visade sig vara svårt att finna en 
lämplig byggnad i Falun och det nya laboratoriets närmaste uppgift 
skulle bli undersökningar av sulfitlut, utökades i stället laboratoriet 
i Skutskär. Men år 1919 överflyttades verksamheten till Falun där ett 
större forskningslaboratorium, Stora Kopparbergs bergslags central
laboratorium, hade upprättats. Det var inte enbart avsett för cellu
losaforskning och omfattade en teoretisk avdelning samt en industri
avdelning för försök i större skala.79 

Uddeholms vetenskapliga laboratorium 

Uddeholmsbolaget genomgick efter sekelskiftet en snabb moderni
sering där framförallt elektrotekniken spelade en nyckelroll. De 
gamla masugnarna ersattes med elektriska tackjärnsugnar, som 
hämtade kraft från bolagets kraftstationer. Elektrifieringen fick även 
följder för Uddeholms skogsindustri, eftersom den tillgängliga el
kraften och de elektriska hyttornas träkolsbesparing möjliggjorde en 
expansion av trävaruhanteringen. 

Skogsindustrin koncentrerades till Skoghall där det redan fanns ett 
sågverk, som moderniserades. Åren 1917-19 tillkom vid Skoghall en 
sulfit-, en sulfat- och en elektrokemisk fabrik. Därigenom kunde ett 
brett sortiment av produkter framställas på en och samma plats.80 

När Skoghallsverken anlades planerades ett laboratorium, som inte 
bara skulle syssla med den löpande driften. Enligt direktiven från 
Uddeholms chef, August Herlenius, skulle alla analyser och undersök
ningar, som var nödvändiga för sulfiten, sulfaten, elektrokemiska 
fabriken och skogen, kunna utföras där. Dessutom borde det vara 
möjligt att utföra försök »för utvinnande av nyttiga produkter av 
avfallslutar från sulfit- och sulfatfabrikerna, ävensom av andra av
fall sp ro du k ter från de olika fabrikerna».81 

I juni 1917 utsågs fil dr Astrid Cleve von Euler till föreståndare för 
laboratoriet. Därigenom blev hon i dubbel bemärkelse en pionjär. 
Industriforskningslaboratorier var, som vi förstått, en stor sällsynt
het. Än mer sällsynta var kvinnliga forskare och laboratorieföre
ståndare. Men Cleve von Euler var ovanligt väl meriterad efter att bl a 
ha disputerat blott 23 år gammal år 1898 — som andra kvinna i 
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Sverige för filosofie doktorsgraden — med en växtfysiologiskt och 
biokemiskt orienterad avhandling. Hon hade även arbetat som 
assistent i kemi vid Stockholms högskola samt som biologisk assistent 
vid hydrografiska biologiska kommissionen.8^ 

Cleve von Euler var f ö inte den enda kvinnan vid Skoghallslabora-
toriet. När hon redovisade laboratorieundersökningarna förekom 
ytterligare två namn: fil mag Greta Hallberg och fil lic Ella Söderlund 
(jmf s 183). Laboratoriet synes med andra ord för en tid ha varit en 
av de få arbetsplatser i Sverige, som dominerades av kvinnliga forska
re! 

Enligt en notis i Svensk Papperstidning skulle det nya laboratoriets 
uppgift bl a bli att hitta på »ersatz» för allt som inte kunde imp or-

ö £ 
teras. Det kunde få märkliga följder, vilket framgår av Cleve von 
Eulers första uppdrag som laboratoriechef. Företaget hade brist på 
smörjolja och hade därför inköpt ett större parti fisklevertran! På 
uppmaning av Herlenius fick Cleve von Euler omgående överge pla
nerade cellulosaarbeten för att i stället utarbeta metoder för smörj-
ning med detta undermedel. Undersökningen komplicerades sedan 
150 fat silltran, som förvarades under bar himmel, hade undergått 
»en synnerligen ledsam förändring». Tranen hade börjat jäsa och blivit 
»i allra högsta grad illaluktande» och »då ett fat slås upp blir det 
nästan explosion». Cleve von Euler kunde meddela den orolige 
kammarherre Herlenius att hon funnit ett sätt att ta bort lukten, men 
om det löste Uddeholms smörjoljebrist förmäler ej källorna.84 

Snart nog kom laboratoriet att sysselsättas med frågor av mer 
central natur. Bl a inleddes ett samarbete med Pappersmassekontoret 
för att utveckla Rinmans metod samt för att undersöka olika veds 
värde för massafabrikation (se s 158). Ett annat större arbete, som 
utfördes under Cleve von Eulers tid vid Skoghallslaboratoriet, gällde 
granbarrens kemiska beståndsdelar.85 

Bolaget var emellertid inte tillfredsställt med resultaten från 
laboratoriet och år 1921 uppmanades hon vara beredd att söka annan 
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plats, varpå hon uppsades året därpå. Eftersom laboratoriet inte 
lades ned och en ny föreståndare utsågs, var förmodligen orsaken ett 
missnöje med hennes alltför grundläggande undersökningar. De var av 
stort vetenskapligt intresse, men gav inga praktiska, vinstgivande 
resultat för bolaget. Vi har ju också tidigare sett hur Cleve von Euler 
tvingades värja sig mot anklagelser för att sprida »ligninfeber». 

Reymersholmsinstitutet 

De två företagen med intressen i sulfitspriten, Reymersholmsbolaget 
och AB Ethyl, bedrev en omfattande experimentverksamhet. Det 
sistnämnda hade, enligt egen utsago, till uppgift att tillgodogöra de 
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organiska och oorganiska ämnena i sulfitavfallsluten och hade för det 
ändamålet inrättat ett »förstklassigt laboratorium».8 7 Tyvärr finns 
inga närmare uppgifter om det laboratoriet. Bättre känt är Reymers-
holmsinstitutet. 

Eftersom Reymersholmsbolaget hade svårt att finna avsättning för 
sulfitspriten och dess spritmonopol hotades, började ledningen intres
sera sig för möjligheterna att utnyttja sulfitluten för tillverkning av 
andra produkter än sprit. Förhoppningen var att ligninföreningarna 
skulle vara lika användbara som s ten kols tjäran för de stenkolsprodu-
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cerande ländernas finkemiska industri. 
Vid KTH hade docenten i kemisk teknologi, Erik öman, experi

menterat med sulfitlut och funnit att det borde vara möjligt att till
verka ligninfärger. År 1917 anslog Reymersholm 200 000 kronor för 
fullföljande av ömans experiment. Ett större laboratorium ställdes 
till hans förfogande och flera kemister anställdes för att assistera 
honom. Dessutom engagerades professorn i kemisk teknologi vid 
KTH, Bror Holmberg, i verksamheten. Sedan öman hade visat prov 
på färger framställda vid laboratoriet, ökade bolagets intresse och 
enligt den dåvarande chefen överskreds anslaget högst betydligt.89 

Reymersholmsinstitutet var förmodligen för en tid en av de största 
forskningsinstitutionerna i Sverige. När verksamheten var som mest 
omfattande, var inte mindre än 13 kemister anställda där. Arbetet 
var organiserat på sex avdelningar — bl a en vetenskaplig avdelning, 
en färgämnesavdelning samt en avdelning för ligninets nedbrytning. 
Den förstnämnda bearbetade, enligt vad öman senare berättade, 
ligninet utan syfte att få fram tekniskt användbara produkter och ut
förde »vad man nu kallar grundforskning».90 Undersökningarna där 
resulterade t o m i en akademisk avhandling av Karl Melander. För
modligen var det den första svenska doktorsavhandling, som hade ett 
direkt ursprung i ett industriforskningslaboratorium.91 

Reymersholmsinstitutets historia blev emellertid kort. När AB 
Vin- och spritcentralen bildades flyttades Reymersholmsbolagets 
verksamhet till en annan del av den kemiska industrin och intresset 
för de resultatlösa ligninundersökningarna falnade. Ar 1919 avveckla
des institutets verksamhet. Men en del överlevde ytterligare några år, 
eftersom Pappersmassekontoret övertog institutets laboratorieut
rustning, anställde Melander och fick tillgång till undersökningsresul
taten. 

Sammanfattning 

Massaindustrin var en ung industri, som på kort tid hade utvecklats 
till en av Sveriges största exportindustrier. Framgångarna grundades 
emellertid inte på något systematiskt forsknings- och utvecklings
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arbete och cellulosatekniken omgärdades med en hemlighetsfullhet, 
som motverkade eventuella vetenskapliga ansatser. 

Kring sekelskiftet framträdde dock de första strävandena till ett 
mer planmässigt utvecklingsarbete. Vid Dals sågverk uppförde Streh-
lenert på uppdrag av bröderna Kempe en experimentfabrik och i 
Skutskär inrättades ett laboratorium, som snart gjorde orten till 
något av ett cellulosatekniskt centrum i Sverige. Där verkade bl a 
Gösta Ekström, Sixten Sandberg, Gunnar Sundblad och E.L. Rinman 
som alla utvecklade uppmärksammade metoder för tillvaratagande av 
biprodukter m m. 

Stora Kopparbergs laboratorium i Skutskär, som utvidgades och 
senare överfördes till centrallaboratoriet i Falun, var länge det enda 
mer permanenta och avancerade laboratoriet inom cellulosaindustrin. 
Under kriget inrättades dock ett större laboratorium vid Uddeholms
bolagets Skoghallsverk och samtidigt tillkom det s k Reymersholms-
institutet, som var en ovanligt avancerad institution. 

Den store centralgestalten i de cellulosatekniska forskningarna 
var länge professorn i kemisk teknologi vid KTH, Peter Klason. Han 
blev lärofader för flera generationer av cellulosatekniker och vid hans 
institution på högskolan utfördes många viktiga forskningsuppgifter. 
Det blev möjligt tack vare de statsbidrag, som utgick till de kemiskt-
tekniska undersökningar av ved, som Klason ledde. 

Alla de tidiga forskningssträvandena hade en sak gemensamt: de 
var inriktade på att ge underlag för nya metoder att ta till vara massa
industrins väldiga avfall. Intresset för avfallet betingades av företags
ekonomiska orsaker, men också av de statliga regleringar, som hotade 
den miljöförstörande industrin. Samtidigt tangerade massaindustrins 
avfallsproblem likartade problem inom den övriga skogsindustrin. 
Stubbar, kvist o dyl borde inte få ruttna bort i skogen och spån och 
annat sågavfall kunde användas på ett rationellare sätt. Stora för
hoppningar knöts till en förbättrad kolningsteknik. Men kolningen, i 
likhet med massatillverkningen, saknade det teoretiska underlaget, 
varför intresset för vetenskapliga undersökningar av vedens kemi 
o dyl ökade. Verksamheten vid Kolningslaboratoriet, liksom Klasons 
kemiskt-tekniska undersökningar, visar hur kolnings- och cellulosa
tekniska undersökningar kunde bedrivas i ett och samma träkemiska 
sammanhang. 

153 



9 PAPPERSMASSEKONTORET 

Det fanns en klar kontinuitet mellan de tidiga cellulosatekniska 
forskningssträvandena och verksamheten vid Pappersmassekontoret. 
Rinmansförfarandet, ligninundersökningarna vid Reymersholmsinsti-
tutet och vedanalyser vid Skoghallsverkens laboratorium blev några 
av de områden som på ett eller annat sätt knöts till kontoret. Men 
det fanns också en kontinuitet från Strehlenerts förslag till en cen
tralanstalt för massa- och sågverksindustrin, så till vida att tanken på 
en gemensam försöksanstalt fördes på tal vid ett flertal tillfällen. 

År 1905 föreslog Svensk Papperstidning att massaindustrin skulle 
anställa en kemist, som kunde utföra vetenskapliga utredningar av 
kemiska förhållanden, som behövde klargöras.1 Tidningen var organ 
för Svenska Pappersbruksföreningen och Svenska Pappers- och Cellu
losainge njörsf öreningen (SPCI) och den enda egentliga facktidskrif
ten för cellulosatekniska frågor. Dess redaktör var den kände 
pappers- och cellulosateknikern Alvar Miinzing, som också var sekre
terare i nämnda föreningar. Tack vare Miinzing kom tidningen vid 
ett flertal tillfällen att uppmärksamma behovet av vetenskapliga 
undersökningar inom massaindustrin. 

Drygt ett år senare återupprepade Svensk Papperstidning förslaget. 
I motiveringen anspelades på den hemlighetsfullhet, som omgärdade 
massaindustrin. Ledningen för de företag, som har kemister anställda, 
skrev tidningen, »är emot att dessa senare sysselsätta sig med lös
ningen av frågor av allmännare vetenskaplig natur och framförallt 
mot att något offentliggöres om de rön, man till äventyrs har kunnat 
göra, eller om de resultat, till vilka man kommit, på det att konkur
renter ej må sättas i tillfälle att draga fördel därav». Därför borde 
cellulosa- och pappersföreningarna ge ekonomiskt stöd till akade
miskt utbildade vetenskapsmän, så att de fick möjlighet att under
söka de frågor, som pappers- och massaindustrierna behövde få 
lösta.2 

Ar 1912 blev en gemensam försöksanstalt aktuell på allvar. Inom 
SPCI föreslogs att ett fast laboratorium med en »expertkemist» skulle 
inrättas och inför Svenska Cellulosaföreningen framhöll Peter Klason 
vikten av att cellulosatekniken underbyggdes med vetenskapliga teo
rier. Han föreslog tom att han själv skulle beredas möjlighet att fort
sätta arbetet med cellulosateknikens teorier efter pensioneringen från 
professuren vid KTH — bl a för att han »innan arbetsdagen är slut, 
hunne utbilda någon att taga vid, då jag släpper». Klason fick också 
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starkt stöd av Miinzing, som i flera artiklar i Svensk Papperstidning 
fortsatte att driva frågan om en gemensam försöksanstalt.3 

En utvidgning av Skogsförsöksanstalten 

År 1914 tycktes man närma sig en lösning. Efter initiativ från 
Miinzing föreslog Cellulosa- och Pappersbruksföreningarna att Skogs
försöksanstalten skulle utökas med ett kemiskt-tekniskt laborato
rium. Anstalten, som inrättades år 1902, hade ditintills främst stu
derat skogens tillväxtbetingelser och hade inte sysslat med frågor 
rörande skogens industriella användning.4 

Skogsförsöksanstaltens styrelse stödde förslaget och menade att 
det var riktigt att staten »åtager sig en avsevärd del av det allmänna 
forskningsarbete, som är behövligt för näringarnas utveckling». Upp
gifterna skisserades för en framtida teknologisk avdelning, uppdelad 
i en kemisk-teknologisk och en fysikalisk-teknologisk underavdel
ning. Den förstnämnda skulle bl a syssla med cellulosans framställ
ning och förädling, tillgodogörandet av avfallsprodukter, kolnings-
frågor och metoder att minska avfallsproblemen. Skogsförsöksan
staltens styrelse påpekade dessutom värdet av en statlig institution, 
som kunde yttra sig i de motsättningar som föranletts av luft- och 
vattenföroreningarna! 

Men efter att ha redovisat dessa långtgående planer gick man till 
reträtt och pekade på det stora antal forskare som skulle krävas. I 
stället förordades en koncentration på de delar av programmet där 
det fanns kompetent folk. Därför nöjde sig styrelsen med att föreslå 
ett kemiskt-teknologiskt laboratorium, som inrättades på försök 
under fem år. Där skulle Klasons »framgångsrikt påbörjade» studier av 
vedens och cellulosatillverkningens kemi fortsättas. Eftersom Klason 
vid tillfället var anställd som extralärare vid Skogshögskolan före
faller det som om man tog tillfället i akt att söka upprätta ett 
skräddarsytt laboratorium åt den gamle forskaren. 

Enligt kostnadsförslaget, som f ö grundades på Klasons beräk
ningar, skulle staten bestrida de årliga arvodes- och driftskostnaderna. 
Cellulosa- och Pappersföreningarna förutsattes dock stå för en en-
gångsutgift på 15 000 kronor för instrument, böcker o dyl.5 

Det kan tyckas att 15 000 kronor var en blygsam summa för en 
bransch, som omsatte niosiffriga belopp. Men föreningarna tillbaka
visade med indignation förslaget att de skulle bekosta en statsinstitu
tion. Det var inte heller bara en fråga om pengar. En viss skepsis mot 
den åldrande Klason framskymtar och det klagades över att labora
toriet hade fått för små dimensioner.6 Dessutom avslöjade Cellulosa
föreningen att det hade väckts förslag »om inrättandet på våra för
eningars bekostnad av ett försökslaboratorium, avsett att inredas dels 
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med fullständig utrustning för såväl forskningsarbete inom kemiskt-
tekniska området i vad angår cellulosa- och pappersindustrierna som 
för kemiska undersökningar i vanlig mening, dels med maskinell ut
rustning i nödig utsträckning för möjliggörandet av ett tillförlitligt 
experimenterande och ett praktiskt tillgodogörande, till hela vår 
industris fromma, av nya uppfinningar eller anordningar, som tid 
efter annan komma till synes, men vilkas användbarhet hittills den 
enskilde fått pröva med ofta mycket kännbara kostnader».7 

Pappersmassekontoret 

Förslaget utreddes av en kommitté från Cellulosaföreningen och 
Svenska Trämasseföreningen (intresseorganisation för den mekaniska 
massaindustrin).8 Den ursprunglige förslagsställaren var chefen för 
Billeruds AB, Christian Storjohann. Han saknade egentliga cellulosa
tekniska meriter och även i övrigt var den gemensamma kommittén 
av »disponentnatur». Den ende kvalificerade teknikern i sällskapet var 
Sixten Sandberg. 

Krigsutbrottet och de osäkra förhållanden som följde medförde att 
förslaget fick vila. Först år 1917, »sedan vår industri har att se till
baka på ett synnerligen gott resultat av de senaste årens verksamhet», 
kunde kommittén presentera sitt förslag till en gemensam försöks
anstalt, »AB Svenska Cellulosa och Trämassekontoret». 

Det är inte svårt att se varifrån förebilden hade hämtats. Redan 
namnet antyder att man ville efterlikna Järnkontoret. Där hade, 
menade kommittén, järn- och stålindustrin kunnat anställa de skick
ligaste tekniker, som hade bidragit till industrins utveckling och gjort 
kontoret till en institution, vars ord vägde tungt när viktiga frågor 
skulle avgöras. Inom massaindustrin hade förhållandena varit annor
lunda och där hade industrins kvantitativa utveckling ej motsvarats 
av en lika påtaglig kvalitativ, teknisk utveckling. Driftsingenjörerna 
hade varit upptagna av de dagliga göromålen och arbetsgivaren ville 
inte experimentera med de dyrbara anläggningarna. Därför hade 
många goda idéer kvävts i sin linda.9 I en intervju i Svensk Pappers
tidning hävdade Storjohann rakt på sak: »Vi har kommit att tänka på 
Järnkontoret och vilja ha något liknande».1 0 

Försöksanstalten skulle bl a pröva maskiner, utöva konsulterande 
verksamhet och söka metoder att utnyttja mindervärdigt virke (jmf 
s 19). Den främsta uppgiften var dock utan tvekan tillgodogörandet 
av biprodukter. Storjohann menade att dessa strävanden hade fått en 
knuff framåt genom kriget. Men det måste bli »ordning och reda» och 
därför behövs en »central punkt».11 Han kunde också antyda fantasi
eggande användningsområden för cellulosan och biprodukterna. 
Träfibern skulle ersätta bomull och jute och kanske skulle det bli 

156 



möjligt att framställa läkemedel och färger ur avfallslutarna.1 2 

I likhet med IVA tänktes kontoret bli en fristad för uppfinnare, 
som skulle kunna fullfölja sitt arbete utan att omedelbart behöva 
söka sig ut på marknaden. Kommittén argumenterade också för själv
ständig forskning. Eftersom den kunde ske »utan att resultatet i för
tid, mången gång i ofullständigt skick, pressas ut i marknaden av en
skildas vinningslystnad», skulle den få stor betydelse för hela indu-

l 3 strin.1 ° 
Verksamheten skulle ledas av en högskoleutbildad ingenjör och 

under honom kunde, efter behov, olika specialutbildade ingenjörer 
anställas. Det föreslogs också att en mindre försöksfabrik skulle upp
rättas. 

Ekonomiskt tänktes det hela tryggas genom att enskilda cellulosa-
och trämasseindustrier under fem år erlade en insats vars storlek be
stämdes av mängden årligen producerad massa från resp företag. I 
ersättning skulle varje företag erhålla aktier i kontoret. Enligt beräk
ningarna borde aktiekapitalet efter fem år uppgå till närmare 
440 000 kronor, vilket ansågs vara vad som behövdes. Det uteslöts 
inte heller att kontoret kunde gå med vinst p ga försäljning av licen
ser, konsultarvoden och fabriksverksamhet. Därför föreslogs att 
bolagsordningen skulle föreskriva att utdelningen ej fick överskrida 
5% per år.14 Senare ändrades dock den juridiska formen från aktie
bolag till ekonomisk förening och namnet på företaget fastställdes till 
Pappersmassekontoret. 

Kommitténs förslag presenterades vid Cellulosaföreningens års
möte i mars 1917 och i november samma år hölls det konstituerande 
sammanträdet för kontoret. Då hade de flesta större cellulosa- och 
trämassefabrikerna förbundit sig att betala tillsammans närmare 
90 000 kronor per år.1 5 

Redan vid det konstituerande sammanträdet framhölls att konto
ret borde ha getts större dimensioner och utrustats med ett fullt 
modernt kemiskt laboratorium. Det talades om en kostnad på tre- till 
fyrahundratusen kronor per år. Förmodligen hade denna tänkta ut
vidgade försöksanstalt ett samband med det »Sveriges träkontor», 
som samtidigt diskuterades i skogsindustrikretsar. Det skulle vara 
centralorgan inte bara för cellulosa- och trämasseföreningarna, utan 
även för pappersbruks-, trävaruexport- och skogsägarföreningarna, 
dvs för hela den svenska träförädlingsindustrin.1 6 Detta Träkontor 
förverkligades dock aldrig och verksamheten vid Pappersmassekonto
ret kunde börja år 1918. 
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Verksamheten vid Pappersmassekontoret 1918-21 

I februari år 1918 utsågs en av Peter Klasons mer framstående lär
jungar, Hugo Wallin, till föreståndare för kontoret. Denne var en upp
slagsrik uppfinnare och hade framförallt blivit känd som den som, 
samtidigt med Ekström, utvecklade en praktiskt fungerande metod 
att jäsa sulfitluten till alkohol. 

Till kontoret knöts även en akademiskt skolad kemist, fil dr Erik 
Wahlberg. Denne hade tidigare varit anställd som kemist vid ASEA 
samt vid AB Cellulosa — det företag som exploaterade Rinmans upp
finningar. Dessutom anställdes en gymnasieingenjör och en »pojke» 
för laboratoriet samt ett par kontorstjänstemän. Arbetslokaler fick 
man vid Skeppargatan i Stockholm där några butikslokaler hyrdes.1 7 

Det första arbetsåret ägnades främst åt organiseringen av verksam
heten, men enligt årsberättelsen igångsattes också vetenskapliga 
undersökningar av sulfit- och sulfatlut, försockring av cellulosa m m. 
Stommen i den tidiga verksamheten utgjordes, enligt Wallin, av en 
undersökning som igångsattes med stöd från bl a Fonden för skogs
vetenskaplig forskning.18 Avsikten var att bestämma olika sorters 
veds värde för massatillverkning. 

Vedundersökningen genomfördes i samarbete med lektor 
G. Kinnman från Skogshögskolan och Astrid Cleve von Euler vid 
Uddeholms laboratorium i Skoghall. Från Pappersmassekontoret del
tog främst Wahlberg. Det kunde nog behövas ett samarbete, eftersom 
undersökningsprogrammet var gigantiskt. Olika vedsorter skulle ana
lyseras med avseende på bl a specifik vikt, barkvolym, cellulosahalt, 
fiberlängd, förekomst av fett och hartser, ligninhalt m m. Det var i 
sig tillräckligt många faktorer att ta hänsyn till, men eftersom man 
utgick från att veden kunde variera inom ett och samma träslag och 
tom inom enstaka träd, mångfaldigades undersökningarna. Be
stämningar skulle således utföras på träden »i olika väderstreck, på 
olika radieavstånd, i delar av årsringar, olika höjd över marken, efter 
grovleksklasser, gallringsgrad, olika trädslag, skador och abnormiteter 
samt från träd med hänsyn till olika klimat och olika mark».1 9 För
hoppningen var att undersökningen skulle göra det möjligt att avgöra 
vilka sorters ved som var lämpliga för olika delar av skogsindustrin. 
Dessutom borde den ge resultat av stort värde för skogsskötseln. 

Under år 1919 vidgades verksamheten högst avsevärt då kontoret 
övertog Reymersholmsinstitutet och fick tillgång till dess undersök
ningar av sulfitlut. Visserligen hade de ej gett några »definitiva resul
tat», men, hette det i kontorets konfidentiella meddelanden till del
ägarna, »det är ju uppenbarligen av stort värde att få kännedom om 
alla dessa arbeten samt huru de är utförda, då ju härigenom en massa 
onödigt arbete undvikes». I samband med övertagandet anställdes 
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också Karl Melander, som fick möjlighet att fortsätta sina lignin-
teoretiska undersökningar i ett nyinrett laboratorium vid kontoret.20 

En annan viktig händelse under år 1919 var att kontoret träffade 
överenskommelse med AB Cellulosa om övertagande av ensamlicen
ser för Sverige för vissa Rinmanska patent. Pappersmassekontoret 
började en försöksverksamhet vid en pappersfabrik i Grycksbo, där 
Rinmans kokningssätt provades, samt vid Skoghallsverken, där en 
ugn för torrdestillering av indunstad avfallslut uppfördes. Försöken 
gav, enligt kontoret, mycket tillfredsställande resultat vad gällde såväl 
massautbytet som återvinningen av biprodukter ur avfallsluten. 
Metoden såg ut att bli en lönsam affär och man pekade på dess över
lägsenhet över sulfatmetoden, samtidigt som intresserade uppmana
des »att snarast möjligt träda i underhandling med Pappersmassekon-

9 1 tore t». 
När verksamheten hade pågått något år borde förutsättningarna 

för en fortsatt utveckling ha tett sig gynnsamma. Erik Wahlberg 
bedrev i samarbete med Kinnman och Cleve von Euler kemiska 
undersökningar av ved, Melander fortsatte de avancerade lignin-
undersökningarna från Reymersholmsinstitutet och Rinmansför-
farandet var föremål för ett lovande utvecklingsarbete. 

Det visade sig emellertid snart att kontorets ekonomiska resurser 
var alltför knappt tilltagna. Penningvärdet försämrades snabbt under 
åren efter världskriget och urholkade de ursprungliga anslagen. Man 
klagade över personalbrist och de mer grundläggande undersök
ningarna stördes av att personalen tvingades utföra uppdrag som 
gällde rutinartade analyser av prover från enskilda fabriker.22 

I ett försök att vidga grunden för kontorets verksamhet föreslog 
Hugo Wallin och Hilding Bergström att ett gemensamt reningsverk 
för biprodukter skulle bildas. Denna Cellulosafabrikernas Biprodukts
förening föreslogs få till uppgift »att tillgodogöra biprodukter från 
cellulosaindustrin särskilt för renande av terpentinolja och metyl
alkohol samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet». Avsik
ten var, att de fabriker som saknade egna reningsanläggningar skulle 
sända sina produkter till det centrala reningsverket för upparbetning 
till handelsvara, som kunde omhändertagas av en gemensam försälj
ningsorganisation. Dessutom förespeglades möjligheten av en fortsatt 
bearbetning av produkterna för framställning av formalin, bakelit 
o dyl.23 

En lämplig fastighet med laboratorielokaler och diverse apparatur 
fanns till salu, men det visade sig att kontorets medlemmar inte var 
villiga att satsa på det gemensamma reningsverket. Den främsta 
orsaken till det låga intresset var förmodligen helt enkelt att de flesta 
större fabriker redan hade egna reningsverk för biprodukter. För
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slaget utmynnade således i besvikelse och blev ett avbräck i kontorets 
fortsatta utveckling. »Hade intresse för gemensamt reningsverk då 
kunnat nås och fastigheten förvärvats», skriver Wallin i sina minnen, 

O H  

»kanske Pappersmassekontoret överlevt krisen». 
Ar 1921 gjordes ett nytt försök att stärka kontorets ställning. 

Enligt ett omorganisationsförslag skulle i fortsättningen de främsta 
uppgifterna bli att tillvarataga redan vunna tekniska erfarenheter, 
att ge råd i tekniska frågor, att följa den tekniska utvecklingen i ut
landet samt att upprätta en tillförlitlig tillverkningsstatistik för 
massaindustrin. Först i andra hand skulle man ägna sig åt experimen
tell verksamhet. Kontoret skulle med andra ord bli mer en konsul
terande intressebyrå och mindre en forskningsinstitution.25 

Det var i och för sig ingen ny uppgift. Redan från första början 
blandades forskningsarbetena med en verksamhet, som innebar att 
man samlade uppgifter om den tekniska utvecklingen på annat håll. 
Framförallt hade, för att motarbeta patentansökningar, som innehöll 
uppfinningar vilka redan utövades inom den industri kontoret repre
senterade stor vikt fästs vid bevakningen av patent. Genom inköp 
av beskrivningar av samtliga beviljade patent, som berörde massa
industrin, samt prenumeration på utländska facktidskrifter hade man 
sökt hålla sig à jour med den utvecklingen.26 

Planerna att omorganisera verksamheten kunde aldrig förverkligas. 
Den svåra ekonomiska krisen inom massaindustrin i början av 1920-
talet medförde att delägarna ansåg sig ha svårt att stödja kontoret. 
Allt fler företag sade upp sitt medlemskap och i början av år 1922 
avvecklades Pappersmassekontoret.2 7 

Avslutning 

När kontraktet hävdes fick Wallin ett års lön från Pappersmassekon
toret. Samtidigt erhöll han anslag från IVA samt från tre privatperso
ner och kunde fortsätta arbetet med att utveckla Rinmansmetoden 
vid ett av IVA förhyrt laboratorium. Avsikten var att finna en metod 
att utvinna oljor och andra värdefulla biprodukter ur ved och avfalls-
lutar, som behandlades under högt tryck. Anslagen var emellertid 
snart förbrukade och Wallin tvingades ta ett arbete som resande för 

o o 

en maskinfirma. 
Mot slutet av år 1921 hade Wahlberg och Melander börjat redo

visa resultaten av sina omfattande undersökningar av ved från tall och 
gran resp av lignin. Men även dessa undersökningar fick avbrytas när 
kontorets verksamhet upphörde. Visserligen fick Melander vissa upp
gifter vid den teoretiska utredningen för Wallins undersökningar vid 
IVA och Wahlberg kom senare att utföra några cellulosatekniska 
undersökningar med bidrag från IVA, men deras tid som heltids-
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sysselsatta forskare var över. Både Melander och Wahlberg slutade 
som läroverkslärare. 

En annan person, som vid samma tid mot sin vilja var på väg att 
lämna den träkemiska forskningen för att bli lärare, var Astrid Cleve 
von Euler. I ett brev till Carl Benedicks omtalade hon våren 1923, 
att hon sedan länge hade haft känslan av att »segla på ett sjunkande 
skepp» och insett att Uddeholmsbolaget ville bli av med henne. Hon 
hade dock försökt hålla sig kvar för att fullfölja vedundersök-

29 nmgen. 
När Cleve von Eulers, Kinnmans och Wahlbergs undersöknings

resultat presenterades vid Skogsvårdsföreningens årsmöte 1923, 
kunde den förstnämnda göra anspråk på att ha visat »allmänna lag-
bundenheter beträffande växlingarna i vedens sammansättning allt 
efter ålder, tillväxtförhållanden och läge inom vedkroppen». Sam
tidigt visade Kinnman vilket stort värde undersökningsresultaten 
kunde ha för skogshushållningen.30 

Skall nu, frågade Cleve von Euler i brevet till Benedicks, denna 
arbetsinsats, »som ju är ingenting mindre än att verkligt känna vårt 
lands numera förnämsta industriella råmaterial, veden», offras på 
lågkonjunkturens altare? I framtiden måste skogsindustrin bygga på 
kunskap om veden. 

Vi behöva alltså träforskningen — och då slopar vår stolta massaindustri Pappers
massekontoret och låter det arbete i enskild tjänst, jag företräder, svälta ihjäl. 
Finns det ingen inflytelserik kulturfrämjare, som ser det ur litet större synpunk
ter verkligt oekonomiska häruti? Finns det ingen Institution, som kan bereda 
plats för oss träkemister?^! 

Det skulle dröja ytterligare åtta år innan den av Cleve von Euler 
efterlysta institutionen inrättades. Efter en donation från Cellulosa-, 
Trämasse- och Pappersbruksföreningarna kunde i december 1931 
den nya institutionen för cellulosateknik och träkemi vid KTH in
vigas. Till den av industrin likaledes donerade forskningsprofessuren 

Q  O  

vid institutionen utnämndes Erik H ägglund. 4 Denne hade då under 
tio år varit verksam i Finland där träkemin vann institutionaliserade 
former långt tidigare än i Sverige (se s 23). 

I inledningen av det här kapitlet hävdades att det fanns en konti
nuitet mellan de tidiga forskningssträvandena och verksamheten vid 
Pappersmassekontoret. Den bröts i början av 1920-talet när kontoret 
lades ned och personer som Wallin, Melander, Wahlberg och Cleve 
von Euler under delvis snöpliga omständigheter tvingades avbryta 
sina forskarkarriärer på träkemins och cellulosateknikens område. 
Det innebar givetvis inte att all forskning med anknytning till massa
industrin upphörde, men händelserna kring Pappersmassekontoret 
illustrerar ändå hur svårt det var att etablera denna forskning. Hur 
skall vi förklara dessa svårigheter? 
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Det var givetvis av stor betydelse att massaindustrin var ung och 
saknade traditioner. En forskningstradition hade visserligen varit på 
väg att växa fram kring den samlande gestalten Peter Klason. Denne 
var också en erfaren forskare med akademisk bakgrund och de första 
försöken att åstadkomma en gemensam försöksanstalt var knutna till 
hans starka personlighet. Men Klason var pensionerad och kanske 
inte längre så lämpad att förestå en nyinrättad institution. 

När strävandena att upprätta en gemensam anstalt började ta kon
kret form blev det i stället krafter som saknade egna erfarenheter av 
tekniskt forsknings- och utvecklingsarbete, som bestämde den nya 
institutionens inriktning. Det kom att vila en anda av »business» över 
Pappersmassekontoret, som bl a kom till uttryck i det tidiga förslaget 
om utdelning på insatt kapital, försöken att exploatera Rinmans-
patenten och förslaget till gemensamt reningsverk. De affärsmässiga 
ambitionerna höjde förmodligen delägarnas förväntningar på omedel
bara ekonomiska och praktiska resultat, men minskade förståelsen 
för forskningsarbetets mer långsiktande natur. Branschen var van vid 
snabba framgångar, men obekant med det vetenskapliga arbetets 
villkor. 
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10 JÄRNINDUSTRIN OCH METALLOGRAFIN 

Årtiondena före första världskriget karaktäriseras ofta som stålets 
epok och stålet har fått symbolisera den väldiga tekniska och eko
nomiska utvecklingen tiden före krigsutbrottet.1 Mellan 1870 och 
1910 nästan hundradubblades världsproduktionen av stål. Billigt stål 
fick en användning överallt och specialstål blev en förutsättning för 
allt fler komplicerade tekniska anordningar. Stålproduktionen antog 
nästan nationella symbolvärden, något som kan avläsas i upphets
ningen och den patriotiska yran kring sådana ingenjörs tekniska 
underverk av stål som Eiffeltornet eller pansarskeppen. 

Även i Sverige hade järn- och stålhanteringen ett symbolvärde. 
Den representerade svensk kvalitet, tekniskt kunnande och export
framgångar. Men de svenska bruken hade inte samma starka ställning 
på den internationella marknaden som under 1700-talet. Den teknis
ka utvecklingen under 1800-talet hade upphävt mycket av Sveriges 
naturliga fördelar i form av god tillgång till träkol, vattenkraft och 
ren malm och för de gamla bruken innebar stålets epok en besvärlig 
omställning. Konkurrensen från moderna stålverk på kontinenten, 
som byggde på de nya götstålsprocesserna, tvingade fram en radikal 
förändring av branschens struktur. Ett stort antal småbruk lades ned 
och produktionen koncentrerades till större enheter. Den gamla 
bergsmansorganisationen upplöstes definitivt och brukspatronerna 
fick ge plats för moderna aktiebolag. Samtidigt köptes flera äldre 
bruk av unga, snabbt växande verkstadsföretag som SKF och ASEA, 
varigenom järn- och stålhanteringen knöts till den exportinriktade 
verkstadsindustrin.^ 

Den allmänna uppfattningen var, att Sveriges naturliga fördelar, 
främst de rika skogstillgångarna, gjorde att brukens framtid låg i 
fortsatt kvalitetsproduktion. Därför spelade också träkolsfrågan, som 
vi sett, en framträdande roll i förkrigstidens ekonomiska och tek
niska debatt. Men under åren före första världskriget växte medveten
heten om att det ej var nog att lita till de naturliga fördelarna. Den 
tekniska utvecklingen i utlandet hotade att på allvar förvandla den 
svenska kvalitativa överlägsenheten till en myt. Man började tala om 
den svenska efterblivenheten på specialstålens område och insåg att 
bakom de utländska framstegen låg satsningar på teknisk-vetenskaplig 
forskning.3 Intresset ökade för den nya vetenskapsgrenen metallo-
grafi, vilken beskrevs som den del av fysiken, kemin och fysikalisk 
kemi, som behandlar metallers och legeringars egenskaper.4 Under 
världskriget blev det sedan möjligt att mobilisera tillräckligt stöd 
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från industrin och staten för att inrätta ett speciellt metallforsknings
institut, det s k Metallografiska institutet. 

Det här kapitlet skall handla om framväxten av metallografi som 
en självständig vetenskapsgren, vilken kunde förena teoretisk veten
skap och praktisk metallurgi. För att förstå de svårigheter som mötte 
vetenskapsmän och tekniker, skall vi först fördjupa oss i järnets och 
stålets egenskaper. Därefter behandlas översiktligt den internationella 
utvecklingen före världskriget. De avslutande avsnitten handlar om 
metallografin i Sverige. 

Järnets mysterier 

Järn och stål bildar i likhet med andra metaller i fast tillstånd kristal
ler.5 När en smälta kallnar uppstår miniatyrkristaller, s k kristalla-
tionskärnor, som växer tills de stöter mot varandra. I en stelnad 
smälta finns därför korn, som har en oregelbunden form och som 
inte liknar t ex salters regelbundna kristallytor. Kristallerna som 
bygger upp kornen har dock en regelbunden struktur och i järn
kristallen är atomerna ordnade i ett kubiskt gitter. 

Gittret kan anta olika former och motsvarar järnets s k allotropa 
modifikationer, som uppträder inom olika temperaturintervall. Det 
framgår bl a av oregelbundenheter i avsvalningskurvan för ett stycke 
järn, som upphettats till smältpunkten. Vid vissa temperaturnivåer 
upphör avsvalningen en tid, eftersom energi frigörs vid omstruktu
reringen i atomgittret. De olika modifikationerna är synnerligen 
viktiga, eftersom inte bara gitterstrukturen, utan även andra egen
skaper förändras vid övergången från en modifikation till en annan. 

I praktiken förekommer rent järn mycket sällan eftersom grund
ämnet järn är obeständigt. Det vi i dagligt tal kallar järn är i själva 
verket en legering. Vid höga temperaturer är järnlegeringar homogena 
flytande lösningar, men när de stelnar övergår de i en heterogen 
blandning. Där kan ingå grundämnen, kemiska föreningar eller 
kristalliserade fasta lösningar. 

Det tekniska järnets egenskaper är beroende av halten av främman
de legeringsämnen. Ett järn med en kolhalt understigande 2% är så
ledes smidbart i värme och kallas stål. Vid högre kolhalter upphör 
smidbarheten och järnet kallas då tackjärn. 

Men egenskaperna är också beroende av formerna för legerings
ämnenas förekomst i järnet. Två stålprover, som vid en kemisk analys 
uppvisar exakt samma kolhalt, kan således ha helt olika mekaniska 
egenskaper. I det ena provet kanske kolet i huvudsak förekommer i 
kemisk förening med järnet, under det att kolet i det andra provet 
är bundet i fast lösning. För dessa variationer spelar de olika modi
fikationerna en stor roll. Den som förekommer vid normal tempera
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tur, kan således inte hålla kol i fast lösning. Om stålet upphettas, så 
att järnet byter modifikationsform, kan emellertid kolet lösas. Av
kyls — härdas — därefter stålet hastigt, återgår visserligen järnet till 
den ursprungliga modifikationsformen, men kolatomerna »hinner 
inte» ingå i kemisk förening med järnet och blir vid omlagringen i 
kristallgittret inkilade mellan järnatomerna. 

Genom fortsatt värmebehandling, t ex anlöpning, kan stålets 
egenskaper ytterligare förändras genom en påverkan av järn-kolstruk-
turen. Slutligen kan också egenskaperna påverkas genom smidning, 
valsning och annan mekanisk bearbetning, som finfördelar de av 
kristaller uppbyggda kornen. 

Det tekniska järnets egenskaper är således beroende av halten och 
typen av legeringsämnen, dessa ämnens förekomstformer samt 
strukturförhållanden som kornstorlek. I framställningsprocessen kan 
egenskaperna påverkas av råvarornas kemiska sammansättning, färsk-
ning och andra processer som reglerar halten av legeringsämnen, 
värmebehandling som härdning och anlöpning samt mekanisk bear
betning som smidning och valsning. Det är de rika kombinationsmöj
ligheterna mellan dessa faktorer, tillsammans med järnhäl tiga minera
lers allmänna förekomst, som gjort järn och stål till den industriella 
teknikens centrala konstruktionsmaterial. För snart sagt varje prak
tiskt ändamål är det möjligt att finna en kombination, som ger 
järnet de eftersträvade egenskaperna. 

Men det är också det komplicerade samspelet mellan dessa fak
torer, som förklarar varför den praktiska metallurgin så länge hade 
ett försprång före de teoretiska förklaringarna. Varken en kemisk 
eller en fysikalisk undersökning var tillräcklig för att ge insikt om alla 
de företeelser, som styr järnets egenskaper. Det blev möjligt först när 
den kemiska analysen systematiskt kombinerades med en fysikalisk 
undersökning av strukturen och en mekanisk provning av egenska
perna. 

Stålforskarnas problem påminner därför om de svårigheter, som 
läkare och andra »människoforskare» kan möta. Liksom den levande 
människokroppen i all sin komplexitet trotsar alla simpla förklarings
modeller, trotsar järn tillverkningens mysterier alla enkla fysikaliska 
och kemiska modeller. Ja, det händer än idag att järnet beskrivs som 
»levande».6 

Metallografins historia 

I allmänhet menas med metallografi den del av fysiken, kemin och 
fysikalisk kemi, som behandlar metallers och legeringars egenskaper. 
Även om metallografin tog form som självständig vetenskapsgren 
först kring sekelskiftet, hade den givetvis, med denna definition, 
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mycket gamla anor. Det fanns även en äldre tradition av samverkan 
mellan praktisk metallhantering och fysikalisk och kemisk vetenskap 
i Sverige. I Bergskollegiet och Järnkontoret institutionaliserades 
denna samverkan redan under 1700-talet. De som tjänade på detta 
var dock främst de svenska kemister, som vann världsrykte tack vare 
stimulans och erfarenheter från metallurgin. Järnframställningen 
däremot förblev förhållandevis opåverkad av forskningen och vid 
stångjärnshamrar och masugnar dominerade länge den teknik, som 
fördes vidare i gamla hantverkstraditioner.7 Inte ens vid så sena och 
epokgörande upptäckter som 1800-talets götstålsprocesser var veten
skaplig forskning av någon direkt avgörande betydelse, varför man 
kan säga att den metallurgiska tekniken ännu långt in på 1800-talet 
hade ett stort försprång före vetenskapen.8 

1800-talets kemi dominerades länge av den lavoisierska grund
ämnesläran och den daltonska atomläran. Atomer och molekyler blev 
de grundenheter med vars hjälp man sökte tolka verkligheten. Intres
set styrdes av den lag, som säger att grundämnen endast kan ingå i 
kemiska föreningar i bestämda proportioner. Därför uppmärksam
mades i första hand endast »äkta» kemiska föreningar. Lösningar 
o dyl, där proportionerna mellan de ingående ämnena varierar, 
ägnades mindre intresse.9 

Av likartade orsaker bortsåg man från strukturella egenskaper hos 
fasta ämnen, så länge det inte gällde regelbundna symmetriska 
kristaller, som kunde göras till föremål för avancerade matematiska 
analyser. Det paradoxala förhållandet uppstod därför att den teore
tiska naturvetenskapens framsteg under 1800-talets första del mer 
eller mindre fjärmade fysiken och kemin från den praktiska metallur
gin. I praktiken möter man nämligen ytterst sällan enbart »äkta» 
föreningar med atomer i bestämda proportioner och ordnade i en 
regelbunden struktur. Minst av allt gäller detta det tekniska järnet 
där, som vi sett, det snarare är oregelbundenheten och heterogeni-
teten som bestämmer egenskaperna. Det föreföll med andra ord som 
om det inte skulle finnas plats för metallurgernas komplicerade 
blandningar i vetenskapens idealiserade värld.10 

Först mot slutet av 1800-talet förenades på allvar fysik, kemi och 
metallurgi då metallografin växte fram som en självständig veten
skapsgren. 

Uppkomsten av den metallografiska vetenskapen speglar den väl
diga ekonomiska och tekniska betydelse stålet hade fått efter göt-
stålsprocessernas genombrott på 1850-70-talen. Det visade sig att 
vissa processer var svåra att utnyttja och utveckla utan en systematisk 
undersökning av järn och stål.11 Men metallografins framväxt var 
också resultatet av två stora vetenskapliga framsteg: dels utnyttjandet 
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av nya instrument — främst s k metallmikroskop — för undersökning 
av metaller och dels tillämpningen av den nya fysikaliska kemins 
teorier på frågor rörande metallurgiska processer. Med hjälp av 
metallmikroskopen kunde man urskilja och identifiera beståndsdelar
na i t ex järnets heterogena blandning och den fysikaliska kemin 
gjorde det möjligt att teoretiskt analysera inte bara »äkta» föreningar, 
utan även lösningar, blandningar och andra tillstånd. 

Metallmikroskopering ansluter till en bland hantverkare ofta prak
tiserad uråldrig metod, att genom optisk besiktning av brottytor 
bestämma ett materials egenskaper. Det var dock först mot slutet av 
1800-talet som metoder utvecklades för att undersöka metaller med 
hjälp av mikroskop. Pionjärer var framförallt engelsmannen Henry 
Clifton Sorby — en av de tidstypiska engelska »amatörerna», som tack 
vare en personlig förmögenhet kunde ägna sitt liv åt forskning — samt 
den franske ingenjören Floris Osmond. 

Vid metallmikroskopering etsas och poleras ett provstycke, vari
genom en karaktäristisk struktur erhålles. Den observeras och foto
graferas i relief i ett för ändamålet inrättat mikroskop. Därigenom 
kan många av beståndsdelarna i den heterogena blandningen urskiljas 
och deras inbördes ordning analyseras. En mikroskopisk undersök
ning kan därför komplettera en kemisk analys genom att ge upplys
ningar t ex om formerna för kolets förekomst i stål. Kombinerad 
med en mekanisk provning av hårdhet, hållfasthet o dyl ger en mikro
skopisk och en kemisk analys stora möjligheter till en systematisk 
undersökning av sambandet mellan ett provs egenskaper och dess 
framställningssätt. Rätt utnyttjat kunde därför mikroskopet bli ett 
värdefullt instrument för såväl den teoretiskt inriktade metallforsk
ningen som för den löpande kontrollen i produktionen. 

Ett annat viktigt instrument för metallograferna blev de s k pyro-
metrar för mätning av höga temperaturer i metallsmältor, som ut
vecklades av fransmannen Henry Louis Le Chatelier och engels-

1 ^ mannen William Roberts-Austen. Subjektiva temperaturuppskatt
ningar, ofta baserade på smältans färg, kunde ersättas med exaktare 
mått och det blev t ex möjligt att fastställa de temperaturnivåer där 
byte av modifikationsform skedde. 

Den tidiga metallografin dominerades av ett omfattande empiriskt 
systematiseringsarbete. Det gällde att utveckla metoder med vars 
hjälp metallernas beståndsdelar kunde identifieras samt att bestämma 
sammansättning och struktur hos dessa. Först därefter kunde sam
bandet mellan provets sammansättning, egenskaper och framställ
ningssätt analyseras. Likheten med utvecklingen inom 1800-talets 
läkarvetenskap är slående. Där blev den på mikroskopiska undersök
ningar grundade histologin en viktig förutsättning för framsteg inom 
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andra medicinska discipliner. 
Floris Osmond tyckte också om att visa på analogier mellan levan

de organismers uppbyggnad och metallernas struktur. Han utvecklade 
bl a en »cellulärteori» för järn och stål och i ett uppmärksammat före
drag år 1897 talade han om metallografins tre delar: den anatomisk-
histologiska, den biologiska och den patologiska metallografin. Den 
förstnämnda undersöker och bestämmer en legerings olika bestånds
delar. Den biologiska metallografin analyserar sambandet mellan 
sammansättning, struktur och framställningssätt och den patologiska 
metallografin, slutligen, undersöker följderna av felaktig behandling 
eller kemiska föroreningar.1 4 

För metallograferna blev de s k tillståndsdiagram, som först ut
vecklades av Roberts-Austen, ett utomordentligt hjälpmedel för 
systematisering och sammanfattning. Diagrammen upplyser om en 
legerings beståndsdelar vid olika temperaturer och olika propor
tioner mellan legeringsämnena. I ett tillståndsdiagram för järn-kol
legeringar är det således möjligt att utläsa legeringens beståndsdelar 
vid varje tänkbar kombination av temperatur och kolhalt hos järnet. 
Den översikt diagrammen ger förenklar och systematiserar metallo
grafin och de har liknats vid de topografiska kartor, som är en förut
sättning för detaljerade geologiska fältundersökningar.1 5 

Diagrammen grundades ursprungligen på omfattande empiriska 
undersökningar, men de kunde också beskrivas som stelnings- eller 
fryspunktskurvor. För den unga metallografin var det av utomordent
ligt stor betydelse att man upptäckte att legeringar kan studeras som 
lösningar. Därigenom kunde den komplicerade lösning av kol i järn, 
som vi i stelnat tillstånd kallar stål, uppfattas analogt med en enkel 
lösning som koksalt i vatten och centrala delar av den fysikaliska 
kemin blev tillämpbara på metallurgins område. Detta bidrog i hög 
grad till att ordna och tolka de empiriska iakttagelserna. År 1899 
kunde således en av de tidiga tyska metallograferna, Hanns von 
Jüptner, berätta för Teknisk tidskrifts läsare: 

Den ståndpunkt, från vilken vi kunna vinna denna översikt, hava de nya åsikter
na inom den fysikaliska kemin rörande lösningarnas natur givit oss. Allt mera 
bryter sig nämligen den åsikten fram, att metallegeringarna är att uppfatta som 
lösningar, i smält tillstånd såsom flytande, och i stelnat tillstånd såsom fasta lös
ningar. 1 " 

Av central betydelse blev också de termokemiska teorier där 
grundläggande termodynamiska begrepp och lagar introducerades på 
kemins område. De teoretiska undersökningar av kemisk jämvikt, 
som grundades på amerikanen J.W. Gibbs' allmänna utredning av 
termodynamiska villkor från 1870-talet, hade en avgörande betydelse 
för metallografins utveckling. Med hjälp av GibW teorier kunde Le 
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Chatelier på 1890-talet i fysikaliska och kemiska termer beskriva 
t ex händelseförloppet vid stålets härdning. Därefter utvecklade 
holländaren H.W. Bakhuis-Roozeboom Gibbs' teorier till en allmän 
teori för jämvikt i heterogena system. Den gjorde det bl a möjligt att 
på teoretisk väg omarbeta och utvidga tillståndsdiagrammen.1 

Vid sekelskiftet var således metallografin en utvecklad vetenskap, 
som grundades på såväl den praktiska metallhanteringen som natur
vetenskapens mer sofistikerade teorier. Kunskapen om metaller och 
deras legeringar växte snabbt, antalet professionella metallografer 
ökade och metoderna förfinades. 

Metallografin i Sverige 

Svenska forskare och tekniker spelade, med ett undantag, en mycket 
blygsam roll i metallografins tidiga utveckling. I enlighet med tradi
tionen hade metallforskningen i Sverige länge en slagsida i riktning 
mot bergskemi. Proberingskonsten var ett omhuldat ämne som — 
kanske på bekostnad av andra delar av bergsvetenskapen — utveckla
des till fulländning. R. Åkerman har i en historik över den högre 
bergsundervisningen i Sverige visat hur Bergsskolans två första före
ståndare — en läkare resp en kemiprofessor — satte undervisningen i 
bergskemi före allt annat. Den tredje föreståndaren, Viktor Eggertz, 
införde, »ehuru han uppfostrats till bergsman», ingen förändring. 
»Med åsidosättande av metallurgin såsom sådan», skriver Åkerman 
beskt, »lade sig tvärtom Eggertz ännu mer än någon av sina företräda
re vinning om proberkonstens förbättring, vari han ock hade sådan 
framgång, att den svenska bergsskolan under 1860- och 1870-taleni 
den disciplinen nog stod främst bland jordens alla då befintliga 

1 8 bergsläroverk». 
Enligt en enkät från år 1921 byggdes de första kemiska labora

torierna vid de svenska järnverken på 1870-talet. De sysslade sanno
likt i första hand med den löpande driftskontrollen och var mycket 
enkla. De mekaniska laboratorierna, till vilka metallografin hänför
des, var av senare datum och det var först under världskriget som stål
verken på allvar utrustades med, som det hette, moderna material
provningsanstalter.19 

Med hänsyn till järn- och stålindustrins gamla anor och centrala 
betydelse för svensk ekonomi uppmärksammades således den nya 
metallografiska vetenskapen förvånansvärt sent. I en historik över 
metallografin i Sverige talar Einar Améen tom om en negativ inställ
ning till den nya vetenskapen. Bakom låg sannolikt den fast rotade 
övertygelsen, att det svenska stålet på grund av rena råmaterial var 
bättre än något annat, och att den nymodiga vetenskapen knappast 
kunde ge något jämfört med gamla beprövade metoder. Améen 
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citerar också ett yttrande från början av 1900-talet: »Inte ser man 
b ä t t r e  i  m i k r o s k o p e t  ä n  v a d  j a g  s e r  i  e n  l u p p  p å  e n  b r o t t y t a » .  P g a  
brukens negativa attityd var även ingenjörerna tämligen ointresserade 
av att utbilda sig i ett ämne, som inte hade så lockande framtidsut
sikter.20 

Den nya vetenskapen var dock inte helt okänd för den svenska 
publiken eftersom uppsatser av bl a Roberts-Austen och Osmond 
hade förekommit i svenska tidskrifter redan före sekelskiftet. Det var 
också i Stockholm, vid 1897 års internationella materialprovnings
kongress, som Osmond gjorde en av de mest uppmärksammade pre
sentationerna av metallografin.21 Dessutom fanns i Sverige det 
antydda undantaget — J.A. Brinell — som redan på 1880-talet fram
trädde som en av världens främsta stålkännare. I böljan av 1900-talet 
blev metallografin föremål för ett mer systematiskt intresse sedan 
bl a Carl Benedicks och Gunnar Dillner hade presenterat metall-
mikroskoperingstekniken och de mest aktuella teorierna om järnets 
kolföreningar. 

I de följande avsnitten behandlas metallografins insteg i Sverige 
före 1920. Först möter vi Brinell och därefter Materialprovningsan
stalten där de två första föreståndarna, Wahlberg och Dillner, spelade 
en viktig roll för att introducera den nya vetenskapen. Det följande 
avsnittet handlar om undervisningen i metallografi vid KTH, varefter 
den akademiska forskningen på området, med Carl Benedicks som 
självklar centralfigur, redovisas. De två sista avsnitten ger några exem
pel på hur metallografin kom att vinna insteg vid järnbruken och den 
mekaniska verkstadsindustrin. Där kommer vi också att möta de 
första exemplen på industriella forskningslaboratorier, som utnyttja
de den nya vetenskapen. Samtidigt vill jag med hjälp av Brinell, 
Dillner, Benedicks och andra visa på olika forskartyper, som kunde 
förekomma i början av 1900-talet. 

J.A. Brinell 

Det stora namnet inom svensk stålforskning vid sekelskiftet var 
Johan August Brinell, som trots bristfällig formell utbildning lycka
des nå världsrykte som en av samtidens främsta kännare av järn och 
stål.22 

Brinells berömmelse härstammade från de undersökningar han ut
förde som överingenjör vid Fagersta bruk, och som redovisades i 
Jernkontorets Annaler år 1885. Huvudsyftet var att fastställa hur 
härdningen skall utföras och resultatet blev en precisering av vill
koren för lyckad härdning samt en beskrivning av händelseförloppet 
när stål avsvalnar från höga temperaturer. Brinell kunde bl a visa på 
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de oregelbundenheter i stålets avsvalningskurva, som beror på över
gången frän olika modifikationsformerà 3 

Nästa stora arbete utfördes under 1890-talet och var resultatet 
av en rad synnerligen omfångsrika undersökningsserier, som utfördes 
vid Fagersta. En serie omfattade glödningens och härdningens infly
tande pä hållfasthetsegenskaper, en annan handlade om den kemiska 
sammansättningens inflytande på stålgöts täthet och en tredje 
studerade den kemiska sammansättningens samt olika behandlings 
inflytande på järns och ståls förmåga att motstå stötpåkänningar vid 
olika temperaturer. Dessutom redogjorde han för omfattande försök 
med hjälp av den s k kulprovningsmetod för bestämning av materials 
hårdhet, som han själv hade utvecklat. Sammantagna innebar under
sökningarna förmodligen de mest omfattande, som ditintills hade 
blivit utförda på stål och järn. De väckte stor internationell uppmärk
samhet och den skriftliga sammanfattningen av undersökningarna 
översattes till alla världsspråk. 24 

Det som i efterhand framstår som anmärkningsvärt är Brinells 
metod. Där Osmond och andra tidiga metallografer arbetade med 
modern laboratorieutrustning, symboliserad av pyrometern och 
metallmikroskopet, arbetade Brinell i smedjan med hammare, städ 
och förstoringsglas. Hans styrka var inte en grundläggande vetenskap
lig skolning — den saknade han — utan en intim, jordnära kunskap 
om stål förvärvad i praktiskt arbete. Som exempel kan nämnas hur 
Brinell uppskattade temperaturnivåer genom att iaktta stålprovets 
färg. På så sätt kunde han urskilja och karaktärisera inte mindre än 
12 olika temperaturer.25 

Brinells huvudarbeten uppvisar nästan inga spår av påverkan från 
den framväxande metallografin och de mer avancerade teorierna om 
metallernas natur. Han försökte inte heller själv uppställa några all
männa teorier och det vetenskapliga i hans arbeten ligger mer i 
metoden och ambitionen att systematisera de praktiska erfaren
heterna. Hans undersökningsresultat kom i teoretiskt avseende att 
överskuggas av Osmonds och andra metallografers stål teorier, men de 
fick ändå stor betydelse för den nya vetenskapen. Det har bl a häv
dats att Osmonds slutsatser slog igenom så snabbt tack vare att de 
stöddes av Brinells arbete, vilket var grundat på observationsmetoder, 
väl beprövade och kända inom järnhanteringen.26 

Som forskartyp är Brinell mycket intressant. Man kan se hans 
arbeten som det förnämsta resultatet av den hantverksmässiga stål-

9  7  produktionens intima förtrogenhet med stålet. Brinells vetande på 
det metallurgiska området var grundat på självstudier och egna iakt
tagelser och han torde ha varit både en av de få och en av de sista, 
som, trots avsaknaden av högre vetenskaplig eller teknisk bildning, 
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lyckades nâ en position av obestridd vetenskaplig och teknisk kompe
tens. Efter honom var det mer den formella kompetensen och mindre 
den praktiska förtrogenheten med arbetet på verkstadsgolvet, som 
blev avgörande för förutsättningarna till framgång. Den forskartyp 
Brinell representerar kunde sannolikt endast existera i det sena 1800-
talets och sekelskiftets brytning mellan hantverksmässig och modern, 
storskalig, av ny teknik präglad produktion. 

Brinells undersökningar vid Fagersta var sannolikt inte integrerade 
i järnverkets övriga verksamhet. Forskningsarbetet utförde han under 
lediga stunder och nätter. Men samtidigt var det den dagliga kontak
ten med den praktiska järnhanteringen, som gav den nödvändiga 
stimulansen. Ar 1903 kallades han till den nyinrättade befattningen 
som överingenjör vid Järnkontoret. Gunnar Dillner har berättat hur 
Brinell hoppades få möjlighet att mera ostört ägna sig åt sina forsk
ningar. 

Han besinnade icke, att just anställningen vid stålverket gav uppslagen till nya 
forskningar, och att för arten av hans problem det dagliga disponerandet av 
ugnar och smedjor samt sakkunniga medhjälpare av alla grader voro oundgäng
liga förutsättningar. Ofta hörde jag honom senare vid vårt samarbete på prov
ningsanstalten klaga över detta, och säkerligen var Brinells förflyttning till Stock
holm ti l l  s tor skada för den metal lurgiska f o r s k n i n g e n . ^  

Vid Järnkontoret ägnades den metallografiska vetenskapen 
knappast mer än ett pliktskyldigt intresse. Två av de större metallo-
grafiskt inriktade arbetena från 1910-talet — Folke Sandelins om 
specialstål och Ivar Barthens om nyttan av mikroskopin — härstam
made från Brinells assistenter.29 Inget av arbetena vittnar dock om 
någon självständig forskning. De är snarare ambitiösa sammanfatt
ningar av den internationella litteraturen på området samt redogörel
ser för erfarenheter från studieresor i utlandet. 

Järnkontoret hade emellertid, som vi skall se, en betydelse för 
metallografin i Sverige på ett annat sätt. Det erbjöd, bl a genom de 
tekniska diskussionsmötena och sin tidskrift, ett forum för dem som 
ville sprida kunskap och vinna stöd för den nya vetenskapen. 

Wahlberg, Dillner och Materialprovningsanstalten 

Det var naturligt att metallografin uppmärksammades vid provnings
anstalten, eftersom den nya vetenskapen behandlade frågor av 
omedelbar betydelse för kunskapen om materialiers egenskaper. 

Anstaltens förste föreståndare, Axel Wahlberg, var bergsingenjör 
och hade tidigare arbetat vid Sandvikens järnverk. Som ett led i för
beredelserna av anstalten gjorde han bl a en omfattande studieresa 
och besökte flera av de större europeiska provningsanstalterna. Dess
utom var han generalsekreterare vid den stora materialprovnings
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kongressen i Stockholm år 1897. Det var därför oundvikligt, att han 
Q  f \  

blev bekant med de senaste hjälpmedlen på området. 
År 1898 inreddes ett rum vid anstalten för mikroskopering och 

mikrofotografering och mikroskop och kamera med tillbehör inför
skaffades. Sannolikt var det Sveriges första metallmikroskop. År 
1901 redovisades de första mikroskopiska undersökningarna. Man 
saknade dock fortfarande erfarenhet på området, vilket framgår av 
att vissa prover sändes till England för mikroskopering.31 

Wahlberg kom att gå i Brinells fotspår. År 1903 efterträdde han 
honom som överingenjör vid Fagersta, för att år 1914 på nytt avlösa 
honom — då som överingenjör vid Järnkontoret. Vid Materialprov
ningsanstalten efterträddes Wahlberg av Gunnar Dillner. Denne hade 
redan som assistent vid anstalten varit huvudansvarig för de mikro
skopiska undersökningarna och hade, sannolikt efter studier vid 
Polytechnikum i Zürich och bergakademin i Freiberg, en grundlig 
kunskap om metallografin. 

Det var Dillner som på allvar introducerade metallografin inom 
den svenska järnhanteringen. Det skedde med två uppsatser i Jern-
kontorets Annaler år 1902.3^ Den första ger en utförlig redovisning 
av framförallt Le Chateliers, Roberts-Austens och Roozebooms 
teorier om järnet och dess kolföreningar. Dillners slutsats blev, att 
även om full klarhet saknades beträffande vissa förhållanden vid 
järnets stelnande, »det är att hoppas, att den under så livlig utveckling 
stadda metallografiska vetenskapen vid sina forskningar över järnets 
inre byggnad förr eller senare skänker lösningen även av dessa spörs
mål åt järnindustrin,vilken redan nu visat sig kunna draga nytta av de 
rön, den vetenskapliga forskningen i detta hänseende lämnat den
samma».33 Den andra uppsatsen var ursprungligen ett föredrag vid 
Tekniska diskussionsmötet och innehåller en utförlig beskrivning av 
förfaringssättet vid metallmikroskopering samt exempel på hur 
föroreningar m m kunde studeras. 

De två uppsatserna ger tillsammans en utomordentlig introduktion 
till metallografin. De karaktäriseras av ett klart, pedagogiskt fram
ställningssätt och vittnar om en stor förtrogenhet med de senaste 
framstegen på området. Framförallt bör understrykas den självklar
het med vilken Dillner sammankopplar den fördjupade kunskapen 
om järn och stål med de senaste framstegen inom den teoretiska 
forskningen. 

Han redovisade inte något eget forskningsarbete, men det är, som 
hävdades redan i kapitel 2, uppenbart att såväl Wahlberg som Dillner 
hade ambitioner att utveckla teknisk-vetenskaplig forskning. Enström 
har beskrivit Dillners insatser vid anstalten med följande ord: 
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Den som skriver dessa rader anlitades från anstaltens begynnelse för utförande av 
de elektriska och magnetiska provningsuppdragen, och det föll sig så tämligen av 
sig självt att de båda unga assistenterna kommo i ett intimt samarbete under den 
intressanta och spännande utvecklingsperiod som förestod för anstalten. 

Materialprovningen bestod i sin barndom huvudsakligen i utförande av drag
prov och kemiska analyser på järn och stål. Men varken den svenska anstaltens 
grundare, Axel Wahlberg, och ännu mindre Gunnar Dillner hade någon håg att 
förfalla till blott och bart rutinarbete. Dillner med sin klart vetenskapliga lägg
ning kunde inte nöja sig med att bara utföra provningsuppdragen. Han ville nöd
vändigt tränga djupare in i vad som skedde med materialet. Men det var en sak, 
som ytterst sällan intresserade uppdragsgivaren, och i varje fall ville denne abso
lut inte betala kostnaden för »onödiga» undersökningar. Det blev att arbeta på 
den privata fritiden, och resultatet blev en rad utredande uppsatser och avhand
lingar, mest i Jernkontorets Annaler och Teknisk Tidskrift. 34 

Ett resultat var givetvis Enströms och Dillners tidigare nämnda 
undersökning av magnetiska och elektriska egenskaper i järnplåt och 
gjutstål (se s 112). Dessutom undersökte Dillner bl a teoretiska och 
praktiska tillämpningar av den brinellska kulprovningsmetoden samt 
den kemiska sammansättningens och strukturens inverkan på rost
bildning hos järn och stål.35 

I samtliga nu nämnda undersökningar ingick mikroskopering som 
en undersökningsmetod och det är uppenbart att Dillner under tiden 
vid Materialprovningsanstalten var på väg att utvecklas till Sveriges 
ledande metallograf. Han föreslogs t ex som medlem i den interna
tionella kommitté för metallmikroskopiska undersökningar, som 
bildades i början av 1900-talet på initiativ av bla Le Chatelier.36 

För Dillners speciella kompetens talar också att han erbjöds att vara 
opponent på Carl Benedicks'doktorsavhandling om fysikaliska och 
fysikalisk-kemiska undersökningar av stål — ett erbjudande som 
Dillner accepterade med viss tvekan. Det var vid den tiden synner
ligen ovanligt att en ingenjör förekom i så högtidliga sammanhang 
som akademiska disputationer.3 7 

Dillners karriär som forskare fick ett tämligen abrupt slut när han 
år 1907 övergick till den privata industrin. I likhet med Brinell hade 
Dillner utan tvekan ett levande intresse för forskning. Men han var 
en annan forskartyp så tillvida att han genom sin högre utbildning 
kunde följa den avancerade internationella utvecklingen på metallo-
grafins område. Vi vet inget närmare om motiven till att han övergav 
forskningen. Men en starkt bidragande orsak torde ha varit avsakna
den av en egentlig forskarkarriär för tekniker. Förmodligen hade 
också Dillner svårt att vinna full uppskattning för sin verksamhet. 
Den gav ingen omedelbar status, metallografin betraktades med viss 
skepsis inom bruksvärlden och kanske skulle fortsatt teknisk-veten
skaplig verksamhet t o m ha varit ett hinder för en karriär inom den 
privata industrin. Vi bör komma ihåg, att Dillners sista år vid Prov
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ningsanstalten sammanfaller med den tid då han och andra ledande 
personer inom Teknologföreningen anklagades för att vara teoretiskt 
sinnade byråkratingenjörer, som saknade kontakt med industrin.38 

Dillners efterträdare som föreståndare vid provningsanstalten var 
John Roos af Hjelmsäter. Denne var utbildad i elektroteknik och 
kemisk teknologi och hade därför inte samma självklara intresse för 
metallografi som bergsingenjörerna Wahlberg och Dillner. En speciell 
metallografisk avdelning fanns dock vid det mekaniska laboratoriet 
och några av de mest kända specialisterna på metallografins och 
materialprovningens område började sin karriär som assistenter vid 
anstalten. Till dessa hörde bl a Ivar Barthen samt de blivande labora
toriecheferna m m vid SKF, Uno Forsberg och Axel Hultgren (se s 
181).39 

Metallografin vid Tekniska högskolan 

Vid Tekniska högskolan infördes undervisning i metallografi år 1908 
då bergsingenjör Alf Grabe förordnades som extra lärare i ämnet. 
Undervisningen omfattade enligt programmet lösnings te ori, stelnings-
diagram, upphettnings- och avkylningsfenomen, temperaturbestäm
ning, avkylningskurvor, den mikroskopiska tekniken samt grund
dragen av järnlegeringarnas metallografi. Undervisningen var obliga
torisk för de studerande vid sista årskursen i metallurgi och hytt
konst, men med den blygsamma undervisningstid, som stod till för
fogande, kunde det inte bli fråga om mer än en ytlig orientering i 

4 0  ämnet. 
Omorganisationen av KTH skapade inte någon egentlig förbättring 

och undervisningsvolymen ökades inte nämnvärt. Ett laboratorium 
för metallografi inrättades, men där tycks inte ha förekommit någon 
egentlig forskning. Alf Grabe, som innehade lärartjänsten till år 
1927, har inte heller blivit känd som någon framstående forskare, 
även om han på andra sätt agerade för att öka intresset för metallo
grafin. Dessutom var intresset bland de unga ingenjörerna svagt. 
Einar Améen har hänvisat till sin egen erfarenhet från mitten av 
1920-talet, då eleverna på KTH:s bergshögskola fortfarande ansåg, 
»att metallografin var ett rätt oväsentligt ämne och i varje fall ej ett 
område, att ge sig in på som hade några lockande framtidsutsik
ter».41 

Först år 1937 inrättades en professur i metallografi. Till förste 
innehavare kallades den ovan nämnde Axel Hultgren.4^ 

Carl Benedicks 

Metallografin förde en osäker tillvaro även inom den akademiska 
världen. Det är egentligen anmärkningsvärt att en så tekniskt be
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tingad disciplin överhuvudtaget hade någon företrädare vid univer
siteten. Uppsalaforskaren Carl Benedicks, som snart framträdde som 
metallografins självklare centralgestalt, var dock väl förankrad i både 
universitetsvärlden och bruksmiljön. Han härstammade från en 
familj, som ägde Gysinge bruk och hade även på andra sätt intima 
familjära band med järnhanteringen.43 

De akademiska studierna bedrev Benedicks vid Uppsala universitet, 
där han tidigt gav prov på en mångsidig forskning och utförde studier 
inom såväl kemi och geologi som fysik och mineralogi. Han ville vara, 
har det sagts, »något av en sentida polyhistor — i den stora svenska 
tradition där vi förunnats en Rudbeckius och en Arrhenius, men 
framförallt en Linné».44 Själv ville han beskriva sig som en experi-
mentalfysiker, vilket dock inte hindrade honom från snabba och 
djärva teoretiska spekulationer, som ibland ställde honom i konflikt 
med allmänt vedertagna naturvetenskapliga principer.45 

Även om Benedicks' forskningar spände över ett brett fält, var 
hans huvudintresse järnets och stålets egenskaper. Redan år 1900 
redogjorde han i en uppslagsrik uppsats i Svensk kemisk tidskrift för 
de senaste rönen rörande stålets kemi och fysik.46 I doktorsavhand
lingen från år 1904 sammanfattade han sina egna mycket omfattande 
fysikaliska och fysikalisk-kemiska undersökningar av stål.47 Med dess 
breda uppläggning företer avhandlingen vissa likheter med Brinells 
omfattande undersökningar. Men när Brinell arbetade med många 
olika provstycken, undersökte Benedicks så många olika egenskaper 
som möjligt hos identiskt likartade provstycken. Hans huvudsakliga 
undersökningsmaterial var »ett stål av högsta kvalitet, Gysinge 
elektrostål». På dessa provstycken bestämde han kemisk sammansätt
ning samt mikrostruktur, specifik vikt, elasticitet, hårdhet, elektriskt 

A. fi 
ledningsmotstånd och magnetiska egenskaper. 

Det var ingen slump att undersökningsobjektet var stål från famil
jeföretaget. Avhandlingen skall förmodligen ses som ett inlägg i den 
då aktuella frågan om elektrostålets framtidsutsikter — en fråga där 
Gysinge i högsta grad var involverat. 

Carls halvbroder Gustaf, som förvaltade Gysinge, var mycket 
intresserad av tekniska uppfinningar och kontaktade år 1899 den 
unge ingenjören Fredrik Kjellin, som knappt ett år senare uppförde 
världens första induktionsugn för stålsmältning.49 Förmodligen var 
det en kombination av vetenskapliga ambitioner och omsorg om 
familjeföretaget och dess experimentverksamhet, som gav Benedicks 
avhandling dess speciella inriktning. Carl tycks tidigt ha erbjudit 
Gustaf sina tjänster och denne svarade att »det skulle synnerligen 
glädja mig, om du ville göra undersökningar om stålets egenskaper». 
Gustafs son Edvard hjälpte till med analyser och Gustaf lovade att 
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»sta till tjänst med allt vad jag kan, som ju tillika ar i vart eget m-
5 o tresse». 

Olyckligtvis undergrävde Gustafs experimentlusta brukets ekono
mi och Gysinge gick förlorat för släkten Benedicks, men det andra 
»familjeföretaget», Carls avhandling, blev en framgång och Carl blev 
docent i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet. 

År 1908 uppfördes Benedicks på tredje förslagsrummet till en 
professur i allmän och oorganisak kemi. Han överklagade och hävda
de att de sakkunniga inte hade räknat hans arbeten inom fysikalisk 
kemi som en merit. Med speciell skärpa kritiserade han professorn i 
organisk kemi, Oskar Widman, enligt vilken den bristande homogeni
teten och varierande strukturen hos järn och stål »så litet som gärna 
är möjligt» gör dem lämpade »såsom undersökningsobjekt för besva
rande av frågor rörande den allmänna kemin».51 

Widmans omdöme ger en utmärkt illustration till den skepsis med 
vilken man fortfarande inom den akademiska världen kunde betrakta 
tekniska forskningsobjekt. Att järn och stål är teknikens viktigaste 
material, svarade Benedicks, »är ju i sig självt intet hinder för deras 
vetenskapliga intresse». Han hänvisade också till Roberts-Austens, 
Le Chateliers och Roozebooms viktiga arbeten över järn och stål 
och hade tom begärt och fått stöd för sina åsikter från självaste 
van't Hoff — den förste nobelpristagaren i kemi.52 

Benedicks' överklagande hjälpte inte och snart tycks han själv ha 
accepterat, att hans huvudintresse föll under fysiken och inte 
kemin.53 Hans förändrade inställning förklaras sannolikt av att pro
fessuren i fysik vid Stockholms högskola hade ledigförklarats år 1909 
och att det också tycktes finnas möjligheter att få till stånd ett 
metallografiskt laboratorium (se s 187 ). Benedicks fick efter vissa 
problem professuren och kunde år 1911 installera sig i huvudstaden. 
Men det metallografiska laboratoriet dröjde och det visade sig snart 
vara svårt att odla det metallografiska intresset vid högskolans 
Fysiska institut. Benedicks blev därför, som vi skall se i nästa kapitel, 
den drivande kraften vid Metallografiska institutets tillkomst. 

Benedicks byggde målmedvetet upp både sin egen position och 
metallografins ställning som etablerad vetenskap. Han grundlade 
tidigt goda kontakter med Le Chatelier, Osmond och andra av 
metallografins storheter och nådde själv internationell ryktbarhet.54 

Benedicks fick ofta förfrågningar i metallografiska spörsmål från 
svenska företag och grep därvid alltid chansen att understryka beho
vet av ett metallografiskt laboratorium.55 Andra inslag i hans strä
van att etablera metallografin var de många anförandena vid Järnkon
torets möten samt en planerad men ofullbordad lärobok. Ett klas
siskt inslag i etableringen var slutligen bildandet av Svenska Metallo-
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grafförbundet år 1921.56 

Benedicks' ställning inom metallforskningen påminner i många 
avseenden om Klasons inom träkemin. Men i ett avseende fanns en 
skillnad — Benedicks fick aldrig så många lärjungar som Klason. 
Under 1910-talet hade han bara en verklig lärjunge, Ragnar Arpi, 
som i gengäld blev föremål för en nästan faderlig omvårdnad. Bristen 
på lärjungar innebar emellertid inte att det i övrigt helt saknades 
metallografer med akademisk utbildning. Mot slutet av 1910-talet 
var det faktiskt akademiker, som inom eller i anslutning till indust
rin bedrev den mer avancerade metallforskningen. Det berodde inte 
på något genombrott för metallografisk utbildning vid universiteten, 
utan snarare på att utvecklingen inom den naturvetenskapliga grund
forskningen vid tiden kring första världskriget ledde till upptäckter, 
som omgående visade sig vara av stort värde för metallforskning och 
materialprovning. Det gällde bl a områden som kolloidkemi och 
röntgenspektrografi där de mindre specialiserade ingenjörerna hade 
svårt att följa utvecklingen. Resurserna i form av apparatur och teore
tiskt bildade handledare fanns vid universitetens naturvetenskapliga 
institutioner. I de följande avsnitten kommer vi att möta några namn, 
som illustrerar denna utveckling. 

Metallografin vid enskilda järnverk 

Sandvikens järnverk var förmodligen det första enskilda företaget, 
som uppmärksammade metallografin. Verkets »arvtagare», K.F. 
Göransson, hade åren 1900-01 studerat metallografi i USA, och när 
han återvände till Sandviken medförde han ett metallmikroskop, som 
installerades i ett speciellt laboratorium. Detta laboratorium fick med 
åren allt större betydelse för Sandvikens kvalitets tillverkning, men 
det finns inget som tyder på att egentlig metallografisk forskning 
skulle ha förekommit där. Lokalerna var begränsade och först år 
1919 påbörjades byggandet av en mer ansenlig laboratoriebyggnad, 
som senare blev centrum för en livlig stålforskning.5 7 

De metallografiska undersökningsmetoderna tycks inte heller ha 
fått någon större spridning vid övriga bruk. Ar 1908 var, enligt en 
enkät, endast sex järnverk försedda med mikroskoputrustning. Fem 
år senare uppgav 13 stålverk och mekaniska verkstäder att de ägde 
mer eller mindre fullständiga utrustningar (vid bägge tillfällena till
frågades ca 70 företag). Först vid en förnyad förfrågan i början av 
1920-talet blev slutsatsen, att metallografin på allvar var på väg att 
accepteras av järnverken.58 Det var också efter 1920 som den stora 
expansionen kom. Enligt Einar Améens undersökning var år 1920 
totalt ca 75 personer anställda vid brukens metallografiska labora
torier. Endast 15-20% av dessa beräknas ha haft någon högre utbild
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ning. År 1945 var antalet anställda ca 300 och år 1970 hade det 
stigit till ca 1 000. Tillgången till laboratorieutrymmen och metal-
lografisk utrustning har ökat på motsvarande sätt.59 

Den omständigheten att det fanns järnverk, som ägde metallogra-
fisk utrustning före år 1920, får givetvis inte tolkas som att dessa 
företag bedrev forskning. Mikroskopen användes i första hand vid 
reklamationer för att bevisa, att kunden hade behandlat stålet fel
aktigt.60 Antalet specialiserade metallografer vid bruken före år 
1920 var mycket begränsat och det är egentligen bara två namn, som 
framträder med större tydlighet: B.D. Enlund från Degerfors och 
R. Arpi vid Uddeholm. 

Bror David Enlund påminner, som forskartyp, om Brinell. Han 
hade ingen högre teknisk utbildning och hans insatser grundades 
främst på självstudier och ett brinnande intresse för vetenskapliga 
och tekniska problem. Trots det vann han erkännande som en av 
Sveriges främsta stålforskare och var laboratoriechef vid Degerfors 
järnverk under nästan ett halvt sekel(1901-46).61 

Ragnar Arpi var, som nämnts, lärjunge till Benedicks och fil lic i 
fysik. Benedicks faderliga omvårdnad tog sig bl a det uttrycket att 
han en tid anställde Arpi som sin private assistent. När sedan Bene
dicks flyttade till Stockholm, följde Arpi med och var åren 1911-14 
assistent vid Fysiska institutet. Därefter genomgick han på Udde
holms bekostnad en sex månaders kurs i metallografi vid universi
tetet i Sheffield, för att sedan tillträda tjänsten som föreståndare 
för ett nytt fysiskt-kemiskt laboratorium vid Uddeholms stålverk i 
Hagfors. Laboratoriet var avsett »att tillgodose de krav, som med 
allt större styrka, särskilt vid tillverkning av specialstål och legerade 
stål, gjorde sig gällande i fråga om verkställandet enligt moderna 
metoder av erforderliga fysiska, kemiska och mikroskopiska under
sökningar av materialier och tillverkningar».62 Laboratoriet tillkom 
på initiativ av August Herlenius, men planerades i övrigt av Arpi. 

Laboratoriet blev sannolikt ett av de bäst utrustade i Sverige 
och kan knappast karaktäriseras som ett enkelt driftslaboratorium. 
Precis som på träkemins område, blev därför Uddeholmsbolaget inom 
metallografin ett av de första svenska företag som satsade på mer 
avancerade laboratorieresurser. 

Brinell och Dillner har tidigare fått illustrera två olika forskar-
typer. Benedicks, som var universitetsutbildad och lyckades göra en 
akademisk forskarkarriär, representerar en tredje forskartyp. Arpi var 
även han universitetsutbildad, men motsvarar en fjärde typ: den pro
fessionelle industriforskaren. 

I likhet med Dillner torde Arpi ha haft svårigheter med sin forskar
karriär. Högskoleingenjören Dillner hade överhuvudtaget svårt att 

179 



vinna status och socialt anseende som forskare. Han kunde, förenklat 
uttryckt, inte göra karriär som vetenskapsman, men väl som företags
ledare. För akademikern Arpi stod däremot möjligheterna till 
forskarkarriär öppna. Men hans dilemma var att han av sekretesskäl 
förhindrades att offentliggöra sina forskningsresultat. Därigenom 
hade han svårt att utåt göra sig gällande och meritera sig för en tradi
tionell akademisk forskarkarriär, som förutsatte offentlighet och fritt 
meningsutbyte. 

Arpi tycks ha gjort för Uddeholm viktiga upptäckter och år 1919 
skrev han till Benedicks att bolaget »förtjäna millioner på att vi 
kunna åstadkomma ett bättre material än konkurrenterna, och då 
vore det ju oekonomiskt att publicera våra viktigaste erfarenheter». 
Men han klagade också över att hänsynen till bolaget begränsade hans 
möjligheter att utåt göra sig gällande som vetenskapsman. »Genom 
att nu binda mig för flera år avstänger jag mig för det första från en 
del vetenskaplig publiceringsverksamhet, då ju mina viktigaste under
sökningsresultat i allmänhet icke få publiceras, och för det andra 
kunna möjligheterna att få framtida anställning vid högskolor och 
forskningsinstitut under den tid, jag är bunden, gå mig ur händer
na».63 Som kompensation begärde han en ordentligt tilltagen löne
förhöjning, vilket emellertid föranledde en konflikt med Herlenius 
samt en örfil från lärofadern Benedicks, som skrev: 

Som du vet har jag stort intresse för att människor med vetenskaplig utbildning 
skola komma vår svenska industri till gagn, och att de för ändamålet blir ordent
ligt betalda. Men lika beklagligt vore det däremot om de komma med alltför 
snabbt ökade, omotiverade löneanspråk, ty detta kommer endast att medföra, 
att folk med vetenskaplig skolning råka i misskredit — såsom saknande ett avvägt 
ekonomiskt omdöme.64 

Några år senare efterlyste Benedicks föredrag eller uppsatser från 
Arpi, där han visade att han gjorde nytta som metallograf i Udde
holmsbolaget. Men då hade Arpi försonats med tanken att hans 
arbete i första hand tjänade Uddeholm och att hans eventuella bidrag 
till vetenskapen var av underordnat intresse. Du har, svarade han 
Benedicks, inte riktigt förstått hur mitt arbete är ordnat och vad som 
fordras av mig. 

Av mig i min nuvarande anställning fordras i första rummet, att jag i intim 
kontakt med tillverkningen skall stödja denna genom löpande kontrollunder
sökningar, förslag till förändringar, som kunna förbättra kvaliteten eller göra 
tillverkningen billigare o.s.v. Och mitt arbete i Munkfors och Hagfors har i hög 
grad varit ett sådant praktiskt stödjande arbete, icke, såsom Du antagligen före
ställer Dig, ett forskningsarbete i lugn och ro....Den nytta, jag eventuellt gjort i 
Uddeholmsbolaget, anser jag att jag gjort mycket mera genom de kontrollunder
sökningar, jag anordnat och fullföljt, och genom de förslag till större eller mindre 
förändringar i tillverkningsmetoderna, som jag framställt och fått helt eller delvis 
genomförda, än genom de få större och mera sammanhängande undersökningar, 
som jag kommit med, och som möjligen kunna publiceras. Om mina arbetskam
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rater bland ingenjörer och överingenjörer i en del fall föranlett, att jag i det helas 
intresse mycket ägnat mig åt rent praktiska frågor, anser jag detta rent praktiska 
arbete vara en merit i mitt arbete för Uddeholm, även om det inte är vidare an
vändbart, då det gäller publikationer.6^ 

I det här sammanhanget är slutligen en liten episod, som Améen 
berättat för att illustrera misstänksamheten mot forskningen, av 
intresse. Améen hade som ung ingenjör år 1926 anställts som assis
tent vid metallografiska laboratoriet i Hagfors, och stötte en dag ihop 
med en av brukets högre tjänstemän. 

Han stannade och frågade: »Vad gör Du här?» Inte utan en viss stolthet svarade 
jag: »Jag forskar på laboratoriet». Hans nästa fråga blev då: »Ja, men har Ni inte 
forskat färdigt än?» 

Frågan var inte ställd på skämt, utan han ansåg verkligen, att då laboratoriet 
i Hagfors vid den tiden hade funnits i 10 år, så borde det snart vara färdigfors-
kat!"6 

Metallografin inom mekanisk verkstadsindustri 

Det var inte bara järn- och stålverken som kunde ha användning för 
den metallografiska vetenskapen. Den mekaniska verkstadsindustrin, 
som tillverkade elektriska maskiner, automobiler, aeroplan och andra 
nymodigheter krävde tidigare okända kvaliteter hos stål och andra 
konstruktionsmaterial. Det visar sig också att de mest avancerade 
laboratorierna före 1920 fanns vid två mekaniska verkstadsföretag— 
SKF och Thulins Aeroplanfabrik. Den tillämpning av metallografiska 
undersökningsmetoder, som utfördes vid dessa två företag, var så 
avancerad att vi i detta avsnitt kommer att tangera några av det tidiga 
1900-talets mest centrala naturvetenskapliga forskningsområden. 

Vid SKF inrättades år 1912 ett välutrustat materialprovnings
laboratorium, som hade till uppgift att analysera stålet, som användes 
vid tillverkning av kullager, samt att undersöka de färdiga kullagrens 
egenskaper. Företaget hade problem med den ojämna kvaliteten i 
stålråvaran och dess grundare, Sven Wingquist, bedrev själv under 
flera år försök för att få fram bättre kontrollmetoder. Resultatet 
blev dock inte det önskade och han påstås ofta ha yttrat till sina 
medarbetare: »Vi måste anställa en professor i metallurgi».6 7 År 
1916 nära tredubblades laboratoriets lokaler efter en tillbyggnad 
och det blev ett efter tidens förhållanden mycket avancerat labora-

/r o 
tonum. 

Det hade från första början en fullständig metallografisk utrust
ning och dess förste chef, bergsingenjör Uno Forsberg, var bekant 
med metallografiska undersökningsmetoder efter en anställning vid 
Materialprovningsanstalten samt en utländsk studieresa med bl a en 
termins studier i metallografi vid universitetet i Sheffield.69 År 1915 
efterträddes han av Axel Hultgren — även han med ett förflutet vid 
Materialprovningsanstalten.70 Tre år senare tillfördes SKF:s laborato
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rium en framstående forskare, då fil dr Arne Westgren utsågs till 
metallograf. På uppmaning av Wingquist hade Hultgren frågat Bene
dicks om någon kompetent metallograf, »gärna akademiker». Bene
dicks svarade, att den enda färdigutbildade och kompetente personen 
han kände till var Westgren och efter att ha konfererat med The 
Svedberg kunde han, »med hänsyn till Westgrens vetenskapliga begåv
ning», rekommendera honom.71 

Som lärjunge till The Svedberg hade Westgren specialiserat sig på 
kolloidkemi — ett ämne som inte saknade anknytning till metallo-
grafi — men vid SKF ägnade han sig framförallt åt undersökningar av 
stålets kristallbyggnad och utförde därvid ett pionjärarbete vad avser 
utnyttjandet av röntgenspektrografiska metoder. 

Dessa metoder hade utvecklats efter år 1912, då den tyske fysi
kern Max von Laue presenterade den grundläggande teorin för under
sökning av kristaller med hjälp av röntgenstrålning. Westgren var 
sannolikt den förste forskaren i världen som utnyttjade dessa meto
der, som skulle få en enorm betydelse för metallograf in, till att be
stämma kristallstrukturen hos järnets olika modifikationer. Under
sökningarna redovisades första gången vid Järnkontorets tekniska 
diskussionsmöte år 1920. Det var, som mötesordföranden Carl Sahlin 
uttryckte det, som att få »glänta på dörren till ett nytt rum». Det är 
inte heller svårt att förstå den »nästan högtidliga känsla» Carl Bene
dicks sade sig erfara, »då en av de vackraste upptäckter, som gjorts 
inom ren vetenskap, kommit fram i Järnkontoret som ju alltid visat 
sig uppskatta vetenskapliga framsteg». 7 2 

Det var således ett pionjärarbete av grundforskningskaraktär, som 
utfördes av Svenska Kullagerfabrikens metallograf. Men det bör till
äggas att Westgren år 1920 såg sig tvingad att lämna SKF för att få 
tillfälle att fortsätta sina röntgenspektrografiska undersökningar. 
Han ville komma ifrån »den starka splittring i arbetet, som råder vid 
ett driftslaboratorium» för att mera odelat få ägna sig åt ett eller 
några få viktiga större problem.73 Lösningen blev att han anställdes 
som förste metallograf vid Metallografiska institutet fr o m år 1921. 
Där kunde han också fullfölja sina tidigare undersökningar av kristall
strukturen hos järn. 

Vid Westgrens SKF-undersökning verkställdes upptagningarna av 
röntgenogrammen vid Lunds universitets fysiska institution, som, 
under ledning av Manne Siegbahn, hade utvecklats till ett inter
nationellt centrum för röntgenspektrografi. Westgren samarbetade 
framförallt med assistenten vid institutionen, Axel E. Lindh.74 

Lindh var inte den ende lundafysikern, som utförde undersök
ningar i samarbete med industrin. Institutionen i Lund tycks under 
åren kring första världskriget på många sätt ha varit centrum för en 
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experimentell forskning, där de vetenskapliga genombrotten om
gående visade sig vara av tekniskt intresse. En av dessa fysiker var 
Nils Åkesson, som var en av de fem personer som nämndes när 
bildandet av ett Metallografförbund fördes på tal år 1918 (de övriga 
var Benedicks, Arpi, Enlund och Westgren).75 

Åkesson, som disputerade på en avhandling om katodstrålar år 
1916, anställdes år 1917 vid ett av den tidens märkligaste svenska 
företag, AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik i Landskrona. Det hade 
på några få år växt från en liten verkstad i ett skjul med det stolta 
namnet Aeroplanvarvet Avis till ett jätteföretag med 800-900 an
ställda. Företaget var i högsta grad vetenskapsbaserat. Enoch Thulin, 
»flygdoktorn», var väl förberedd efter att år 1912 ha disputerat i 
Lund på en avhandling »Om luftmotståndet mot tunna plattor med 
föränderlig hastighet», som gav den blivande flygplanskonstruktören 
en värdefull teoretisk grund.76 Åren 1916-17 inrättades dessutom 
vid företaget en teknisk avdelning med bl a ett aerodynamiskt labo
ratorium, som innehöll Sveriges första vindtunnel, samt en material
provningsanstalt. 

En av Siegbahns lärjungar, fil dr Ivar Malmer, var chef för den 
tekniska avdelningen (sedermera blev han Sveriges förste professor 
i flygteknik samt föreståndare för den statliga Flygtekniska försöks
anstalten).7 7 Det aerodynamiska laboratoriet förestods av en annan 
ung lundafysiker, fil dr G. Albin Nilsson, som också var en av 
Sveriges första radioexperter. Chef för materialprovningsanstalten 
var Nils Åkesson. Vid dess kemiska laboratorium arbetade ytterligare 
en akademiskt skolad kraft, fil lic Ella Söderlund, vars namn vi tidi
gare mött i samband med Uddeholms träkemiska forskningslabora
torium (se s 151).78 

Det måste anses anmärkningsvärt att ett industriföretag vid den 
tiden ägde så många vetenskapligt kvalificerade krafter. Aviatiken 
var emellertid en svårbemästrad konst och erfarenheter vunna enbart 
enligt »trial and error» var dyrköpta. För Thulin var det, enligt 
Åkesson, »ett axiom, att en storfabrikation av flygmaskiner och 
motorer icke framgångsrikt kunde bedrivas utan tillgång till prov
nings» och forskningslaboratorier, i vilka alla i sammanhang med 
fabrikationen uppstående tekniska frågor skulle kunna studeras och 
utredas på ett vetenskapligt sätt».79 

Den metallografiska vetenskapen visade sig vara av stort värde för 
Thulinverkens materialprovningsanstalt. Den mikroskopiska under
sökningen gjorde, enligt Åkesson, att man vid flera tillfällen kunde 
fastställa orsaken till att motordelar och verktyg gick sönder. Prak
tiskt taget alla konstruktionsmaterial för viktigare motordelar under
kastades därför en metallografisk undersökning för att materialet 
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skulle vara felfritt när det lämnade verkstaden. Dessutom låg de 
metallografiska undersökningarna till grund för framställningen av 
alla de olika specialstål, som flygmotortillverkningen krävde.80 

Flygets pionjörer levde, alla försiktighetsåtgärder till trots, en 
heroisk men nyckfull tillvaro. År 1919 omkom Enoch Thulin i en 
flygolycka och samma år nedlades flygplanstillverkningen. Därmed 
upphörde också den flygtekniska forskningen i Landskrona. Men 
även om företagets saga blev kort, ger det, som vi sett, ett intressant 
exempel på hur teknik och vetenskaplig forskning hade börjat gå 
hand i hand. 

Sammanfattning 

Metallografin innebar ett genombrott inom metallforskningen och 
sammanförde den vetenskapliga teorin och den metallurgiska prakti
ken. Med hjälp av nya instrument som metallmikroskop samt teorier 
från framförallt fysikalisk kemi blev det möjligt att undersöka de 
faktorer, som styr metallernas egenskaper. 

Genombrottet kom vid en lämplig tidpunkt. Stål hade blivit billigt 
samtidigt som modern teknik ställde nya krav på specialstål och 
andra legeringar. Metallografin visade sig vara av stort värde såväl vid 
den löpande kvalitetskontrollen, som vid utforskandet av nya mate-
rialier. 

Med undantag för J.A. Brinell spelade svenska forskare och tekni
ker en blygsam roll vid den unga metallografins utveckling. Svensk 
järnhantering var traditionsbunden, vilket bl a kom till uttryck i en 
misstänksamhet mot den nya vetenskapen. Utbildningen i metallo-
grafi vid Tekniska högskolan var blygsam och möttes inte av något 
större intresse från de blivande ingenjörerna. Vid bruken fick inte de 
metallografiska undersökningsmetoderna någon större spridning före 
1920. Under världskriget upprättades dock några välutrustade en
skilda laboratorier. Vi har mött Uddeholmsbolagets laboratorium i 
Hagfors samt anstalterna vid de mekaniska verkstadsföretagen SKF 
och Thulin verken. 

Den institution, som tidigast bevakade den nya vetenskapens ut
veckling, var Materialprovningsanstalten vid KTH. Den hade emeller
tid svårt att få resurser för mer grundläggande undersökningar och de 
unga ingenjörer, som verkade där, försvann snart till anställningar 
inom industrin. Centralgestalten inom den svenska metallografiska 
forskningen blev i stället fysikprofessorn Carl Benedicks. Även i 
övrigt utfördes den mest avancerade forskningen av personer från 
den akademiska världen, som kunde utnyttja de senaste vetenskapliga 
genombrotten inom framförallt röntgenspektrografin. 

Ännu vid världskrigets slut saknade disciplinen en naturlig hemvist. 
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KTH och Materialprovningsanstalten hade varken tillräckliga resurser 
eller kvalifikationer och de universitetsinstitutioner som kunde 
komma ifråga, hade knappast utrymme för en mer omfattande me-
tallografisk utbildning och forskning. Inom vissa akademiska kretsar 
fanns förmodligen även en skepsis mot den tekniskt orienterade 
metallografin. 

Metallografin tycktes sålunda hamna mitt emellan den tekniska 
och vetenskapliga världen. Endast genom tillkomsten av ett friståen
de forskningsinstitut kunde den unga vetenskapsgrenen etableras på 
allvar. 
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11 METALLOGRAFISKA INSTITUTET 

Den som var synnerligen väl skickad att föra den metallografiska 
forskningens talan, var Carl Benedicks. Han stod bruksvärlden nära 
och hans forskning tangerade centrala tekniska frågor. Samtidigt var 
han etablerad inom den akademiska världen. Metallografiska institu
tet blev också, som vi skall se i det här kapitlet, i hög grad Benedicks' 
personliga verk. 

Ett laboratorium för metallografi och molekularfysik 

Det var i ett föredrag vid Järnkontorets tekniska diskussionsmöte år 
1909, som Benedicks första gången offentligt förde ett fristående 
metallografiskt laboratorium på tal. 

Föredraget präglades av en stark övertygelse om den vetenskapliga 
forskningens betydelse för teknikens och industrins framåtskridande 
och Benedicks sökte visa på den nytta järnindustrin kunde ha av 
metallografin. Men om den skulle komma till användning måste 
kompetenta metallografer finnas och dessa kunde endast utbildas 
genom vetenskapligt forskningsarbete. Tanken var närmast att ingen
jörer från industrin skulle få möjlighet att utföra undersökningar vid 
ett metallografiskt speciallaboratorium. Därigenom skulle industrin 
tillföras metallografiskt skolade personer »och deras så vunna erfaren
het vore tvivelsutan av långt större praktiskt värde än den som blott 
inhämtas genom examenskurser». 

Laboratoriets främsta värde skulle således ligga i utbildningen av 
vetenskapligt skolade metallografer, men Benedicks hänvisade även 
till möjligheten att överta mer ingående undersökningar från Mate
rialprovningsanstalten samt till »den rent vetenskapliga kulturinsats», 
som kunde göras.1 

Laboratoriets uppgifter skulle i första hand vara: 

A. att undersöka fysiska och termiska egenskaper hos järn, stål och 
andra legeringar. 

B. att undersöka utländska nyheter inom »den så frodiga verktygs-
eller specialstålsbranschen». 

C. att studera »en hel del tills dato mycket ofullständigt kända 
företeelser i samband med härdning, utrönande av kallbearbet
ningens verkliga natur och inflytande på skilda egenskaper; stu
dium av flera kristallationsföreteelser och andra till den s.k. 
m o le kular ïys\k.en hörande ämnen». 
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Sådana frågor har, menade han, inte bara praktiskt utan också stort 
vetenskapligt intresse och studeras lämpligen även på andra material 
än metaller. För att inte undersökningsområdet skulle bli alltför 
snävt föreslog han därför att laboratoriet benämndes »Laboratorium 
för metallografi och molekularfysik».2 

Benedicks presenterade inga konkreta förslag till hur laboratoriet 
skulle finansieras och organiseras. Det förefaller dock som om vissa 
planer existerade i början av år 1909. Matematikprofessorn vid 
Stockholms högskola, Gustav Mittag-Leffler, hade gjort ett »vänligt 
förslag», som föranledde Benedicks att skissera ett »rationellt utrustat 
metallografiskt laboratorium» samt att tom anlita en arkitekt.3 Det 
är oklart vad Mittag-Lefflers förslag gick ut på, men sannolikt hade 
den förmögne matematikprofessorn ställt i utsikt att ge ekonomiskt 
stöd till det planerade laboratoriet.4 Men det är också möjligt att 
Mittag-Leffler var inblandad i de aktioner som följde ett år senare vid 
Stockholms högskola. 

En professur i tillämpad fysik och metallografi 

När Benedicks sökte den år 1909 ledigförklarade professuren i fysik 
vid Stockholms högskola, menade den matematisk-naturvetenskap
liga avdelningen vid högskolan att varken Benedicks eller huvudkon
kurrenten Vilhelm Carlheim-Gyllensköld var lämpade eftersom de 
bara hade sysslat med begränsade delar av fysiken. Avdelningen trod
de dock att det för såväl högskolan som järnindustrin skulle vara 
värdefullt om Benedicks fick möjlighet »att inom huvudstaden med 
alla dess resurser fullfölja sitt arbete» och man hade fått representan
ter för industrin att lova ekonomiskt stöd till en ny professur i tilläm
pad fysik och metallografi.5 Samtidigt anmäldes i högskolans styrelse 
att en anonym person var villig att ge ett årligt bidrag under förut
sättning att metallografin blev företrädd bland högskolans läro
ämnen.6 

Hösten 1910 fick Järnkontoret en förfrågan om det ville bidraga 
till den planerade professuren. Kontorets styrelse stödde förslaget, 
eftersom »erfarenheten allt mera ådagalagt nödvändigheten av ett 
intimare samband mellan den vetenskapliga forskningen och det 
praktiska arbetet». Bruks-Societeten beslöt dock att avslå begäran 
med motiveringen att »en sådan verksamhet som här är i fråga, bör 
bedrivas vid Tekniska Högskolan».7 

Det inrättades aldrig någon professur i metallografi vid högskolan, 
men i gengäld fick Benedicks den sökta fysikprofessuren. En del av 
de utlovade bidragen överfördes till en metallografifond som snart 
uppgick till drygt 60 000 kronor.8 

Benedicks upphörde emellertid inte att sträva efter att få till stånd 
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ett metallografiskt laboratorium.9 Till slut förmådde han också 
Stockholms högskolas styrelse att år 1917 vända sig till Järnkontoret. 
Därmed hade det avgörande steget mot Metallografiska institutet 
tagits. 

Metallografiska institutets tillkomst 

År 1917 hade ett nytt argument fått dominerande plats. Världskriget 
hade visat på den vetenskapliga forskningens betydelse och högskolan 
ville, i sann patriotisk anda, i god tid vidtaga åtgärder »varigenom hon 
kunde i sin mån bidraga till att vårt land måtte stå väl rustat för den 
ekonomiska kamp, som torde komma att upptagas nationerna emel
lan». Eftersom den bland sina lärarkrafter förfogade över en av metal-
lografins främsta forskare, hade det legat nära till hands att rikta upp
märksamheten mot den disciplinen. Högskolan saknade dock de nöd
vändiga ekonomiska medlen och vågade inte heller räkna med statliga 
bidrag, varför man hoppades på järnhanteringens »offervilliga intres
se» och stöd.10 

Högskolestyrelsens framställan kom vid en lyckad tidpunkt. Järn-
och stålindustrin hade högkonjunktur och inom Järnkontoret fanns 
starka krafter, som ville aktivera forskningsinsatserna. I februari 1917 
framhöll chefen för Domnarvets järnverk, Ivar Olsson, nödvändig
heten av att Järnkontoret verkade kraftigare för forskning och i mars 
samma år påtalade redaktionskommittén för Jernkontorets Annaler 
(Walfr. Pettersson, J.A. Leffler, Axel Wahlberg och Alf Grabe) att 
forskningen mer och mer hade blivit förlagd till de industriella ver
ken. Därför hade det blivit svårare för kontoret »att göra de veten
skapliga rönen till allmän egendom» och resultaten kom till allmän
hetens kännedom »endast i mycket ringa utsträckning och på om
vägar». Utvecklingen var till gagn för konkurrensen mellan verken, 
men, sade man, »till skada fordet allmänna framåtskridandet»! Dess
utom klagades över det ringa antalet ansökningar om understöd för 
vetenskaplig forskning samt de sparsamt inflytande originalupp
satserna till Jernkontorets Annaler.11 

Järnkontorets styrelse tillsatte en s k teknisk kommitté, som skulle 
behandla frågor rörande järnindustrins forskning. Dess utredning 
föregreps emellertid i och med att kontoret gav sitt stöd till hög
skolans förslag. Förmodligen påskyndades Järnkontorets agerande av 
rädslan för konkurrens från det planerade Institutet för teknisk 
forskning (se s 114).12 

I juni 1917 fick Benedicks och Wahlberg i uppdrag att söka erhålla 
bidrag från enskilda företag. Knappt ett år senare kunde de meddela 
att det minimibelopp på en miljon kronor, som av vissa donatorer 
hade gjorts till villkor för bidrag, hade uppnåtts. Listan över bidrags
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givare omfattade ett femtontal större järnverk och verkstadsföretag. 
De största bidragen kom från Uddeholm (150 000 kr) samt Stora 
Kopparberg, SKF och Sandviken (100 000 kr vardera).1 3 

Eftersom projektet hade nått en viss ekonomisk trygghet fick 
Benedicks och Wahlberg i uppdrag att utarbeta ett förslag till insti
tutets organisation, uppförande och drift.14 I deras PM, som är 
daterat februari 1919, föreslogs institutets syfte bli fyrfaldigt: 

1. Självständigt forskningsarbete. 

2. Vetenskapliga utredningar på uppdrag av Järnkontoret, Statens 
provningsanstalt eller enskilda företag. 

3. Utredningar i samband med vetenskapliga forskningsarbeten vid 
Tekniska högskolan eller andra liknande institutioner. 

4. Utbildning av specialister inom metallografin.1 5 

Här liksom i flera tidigare sammanhang där Benedicks hade yttrat 
sig, underströks att institutet inte skulle underordnas Tekniska hög
skolan. En förutsättning för ett framgångsrikt forskningsarbete 
sades vara, att institutet blev självständigt men samtidigt fick ett 
samband med Stockholms högskola. 

Benedicks och Wahlberg vände sig framförallt mot Arvid Johans
son — chef för Sandvikens järnverk och medlem av Järnkontorets 
tekniska kommitté — som hade varnat för en överskattning av metal
lografin. Han menade att Järnkontoret inte borde medverka vid 
inrättandet av ett isolerat institut vid Stockholms högskola och före
slog i stället ett forskningsinstitut, som »inriktas på att tekniskt 
fullkomna våra stora exportindustrier, järnhanteringen och trämasse
fabrikationen». Det skulle inrättas i anslutning till Tekniska högsko
lan och Materialprovningsanstalten och utgöra »en topp på vår tek
niska högskoleutbildning». Johansson tänkte sig bl a att studier vid 
institutet skulle vara en förutsättning för teknisk doktorsgrad.1 6 

Benedicks och Wahlberg höll med om att det borde finnas ett 
samband med Tekniska högskolan och Materialprovningsanstalten, 
men menade att personalen måste få »ägna sig åt sina uppgifter med 
den ostördhet, som är oeftergivlig förutsättning för ett djupgående 
forskningsarbete». Detta kunde endast ske i anslutning till Stock
holms högskola. »Sambandet med den vetenskapliga atmosfär, som 
skapas genom närbesläktade ämnen och institutioner vid Stockholms 
högskola, genom dess fria, redan från början vetenskapligt lagda 
studier, medför en helt annan jordmån för fruktbärande forsknings
arbete än t.ex. Tekniska högskolan med dess obligatoriska deltagande 
i på förhand skarpt bestämda kurser — vilket lämnar självständig 
tankeverksamhet föga utrymme».1 7 
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Benedicks' och Wahlbergs PM innehöll även en kostnadsplan, som 
visade att det var nödvändigt att söka bistånd från staten.18 I juni 
1919 begärde därför Järnkontoret och Stockholms högskola att 
staten kostnadsfritt skulle upplåta Bergsskolans och Provningsanstal
tens gamla lokaler.19 

Motiveringen för behovet av ett metallografiskt laboratorium 
följde de tidigare uppdragna linjerna, men var underbyggd med ytter
ligare ett argument: 

Från statens sida måste det vara av största vikt att främja sådan verksamhet som 
är till industrins gagn. Under en tid, då största möjliga begränsning av arbetarnas 
arbetstid står på dagordningen, torde allt som är ägnat att befordra tillkomsten 
av rationella, effektiva arbetsmetoder förtjäna Statens stöd.^O 

Man citerade också ett påstående ur en beskrivning av förhållandena 
i USA: »Forskningslaboratorierna hava dock i hög grad motvägt såväl 
den förkortade arbetstiden som den högre avlöningen genom bättre 
arbetsfördelning».^1 Det var givetvis ingen slump att detta motiv 
plötsligt fick en så framträdande plats. Regeringsmakten innehades 
av en koalition mellan socialdemokrater och liberaler och minister 
vid finansdepartementet, dit frågan hänfördes, var F.V. Thorsson. 
Just år 1919 stod riksdagen i beredskap att realisera det gamla 
socialdemokratiska kravet att begränsa arbetsdagen till åtta timmar. 

Kommerskollegium tillstyrkte lokalförslaget, men föreslog också 
att institutet skulle knytas till IVA. 

De arbetsuppgifter, som hava uppställts för institutet, ansluta sig nära till den 
med statsbidrag hugnade ingenjörsvetenskapsakademins. Närmast torde institutet 
kunna sägas utgöra ett led i den organisation av det tekniskt-vetenskapliga forsk
ningsarbetet i vårt land, för vilket akademin är avsedd att vara det samlande 
organet. Det synes Kollegium sålunda väl motiverat, att staten bidrager till insti
tutets förverkligande. 

Akademin borde, »för bevarandet av enhetlighet i ledningen av forsk
ningsarbetet», få utöva inflytande över sammansättningen av institu
tets styrelse. Dessutom föreslogs att institutet skulle ha skyldighet att 
»bereda tillfälle för IVA och av akademin understödda forskare att 

Q O 
utnyttja institutets laboratorieresurser». 

Metallografiska institutet kom dock inte till helt utan våndor för 
Carl Benedicks — den närmaste intressenten. Benedicks och Wahlberg 
hade fått sitt utredningsuppdrag från en större kommitté med repre
sentanter från bidragsgivarna, Stockholms högskola och Järnkonto
ret. Inom den fanns motsättningar. Svante Arrhenius, som hade in
bjudits att deltaga i kommittéarbetet, ville, enligt Benedicks, att 
»det hela göres så smått som någonsin möjligt; instrument m.m. in
köpas först när de direkt behövas; det hela inriktas på att mot dryga 
avgifter utföra direkta praktiska undersökningar för industriella verk 
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..., rent vetenskapliga arbeten för publicering utföres på ledig tid». 
Jag står, skrev Benedicks till Wahlberg, »fullkomligt ensam i min 
värdesättning av de experimentella resurser, som nu faktiskt behövas 
för metallografiskt arbete».23 

Samtidigt tycks Tekniska högskolan ha motsatt sig att institutet 
fick ta de föreslagna lokalerna i användning.24 

Benedicks hade dock mäktiga sympatisörer i form av Thorsson 
och dennes statssekreterare Rickard Sandler. Uppsalafysikern Harald 
Norinder kunde berätta, att han hade träffat Sandler och att denne, 
i likhet med Thorsson, var mycket intresserad av institutets utveck
ling. De bägges uppfattning var, enligt Norinder, att institutet från 
början skulle vara fullt utrustat för effektiv forskning. Sandler hade 
varit särskilt noga med att uppgifterna ej skulle begränsas till under
visning; 

ty skulle man blott kunna bedriva undervisning och icke forskningsarbete bleve 
ju resultatet sannolikt icke i proportion till statens uppoffring. Han ansåg, eller 
rättare sagt tycktes anse: undervisning har vi nog av här i landet, vad vi behöver 
är forskning. 2 5 

Det framgår även att Sandler ville träffa Benedicks — ett samman
träffande som förmodligen också ägde rum.26 

När regeringen i början av år 1920 avgav proposition i frågan om 
Metallografiska institutet, var den signerad F.V. Thorsson och för
fattad av Sandler.27 De föreslog att institutet skulle få disponera 
Bergsskolans och Materialprovningsanstaltens gamla lokaler (med 
undantag för en våning) samt att det skulle ställas i samband med 
IVA. Propositionen bifölls av riksdagen, dock med tillägget att be
slutet inte skulle tydas så att IVA fick förhandsrätt till användningen 

9 & av lokalerna. 
Riksdagens beslut följdes av att Kungl. Maj:t fastställde institutets 

stadgar den 21 maj 1920. Därmed kunde också inredningsarbetet 
igångsättas. Det fördröjdes dock av olika skäl och först den 1 juni 
1922 kunde institutet invigas av den dåvarande ordföranden i dess 
styrelse, Svante Arrhenius.29 

Verksamheten vid Metallografiska institutet 

När institutet invigdes hade det vetenskapliga arbetet pågått under 
ett drygt år. Den vetenskapliga personalen utgjordes av föreståndaren 
Carl Benedicks, förste metallografen Arne Westgren samt institutets 
ingenjör, Johannes Härdén. Den sistnämnde hade omfattande elek-
trometallurgiska erfarenheter efter längre anställningar i utlandet och 
var känd som en flitig uppfinnare. Han samarbetade framförallt med 
Benedicks vid konstruktionen av experimentapparatur. Vid institutet 
verkade dessutom — ursprungligen som oavlönad forskare — fil kand 
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Gösta Phragmén. År 1927 efterträdde han Westgren, som kallades till 
professuren i allmän och oorganisk kemi vid Stockholms högskola. 

Verksamheten finansierades under de första åren främst av räntor
na från den fond, som blev resultatet av Benedicks och Wahlbergs 
insamling. Donatorerna bildade dessutom Metallografiska institutets 
stiftelse, som gav ett ekonomiskt stöd utöver den ursprungliga fon
den. Därtill kom bidrag och anslag från staten, IVA, Järnkontoret 

o  A  

och Stockholms högskola samt inkomster från olika uppdrag. 
I institutets styrelse satt två ledamöter utsedda av stiftelsen. 

Dessa var från början A. Herlenius och A. Wahlberg. Dessutom ingick 
i den första styrelsen ordföranden S. Arrhenius — utsedd av Kungl. 
Maj:t — institutets föreståndare C. Benedicks samt I. Bendixsson, 
E. Kinander och A.F. Enström, utsedda av Stockholms högskola, 
Järnkontoret resp IVA.31 Eftersom stiftelsen hade rätt att utse 
revisorer och bestämma styrelsens ansvarsfrihet, var donatorerna 
garanterade ett visst inflytande över verksamheten. 

Institutets uppgift var, enligt stadgarna, »att inom metallografi och 
därmed samhöriga områden utöva och främja vetenskaplig forsk
ning». I den mån det vetenskapliga intresset ej skadades, skulle man 
också tillhandagå med utredningar av mera direkt praktiskt intres
se.32 Föreståndaren var dock »fullständigt fri i fullgörandet av sitt 
vetenskapliga arbete samt i valet och utförandet av sina vetenskapliga 
undersökningar».3 3 

Stadgarna markerade således att huvuduppgiften var grundläggan
de forskning. När Benedicks år 1922 presenterade institutet, angav 
han som det mest aktuella problemet »utforskandet av atomernas 
gruppering i rena metaller, blandkristaller och kemiska föreningar». 
Två andra forskningsområden av stort teoretiskt och praktiskt intres
se var, enligt Benedicks, termoelektriciteten samt bestämningar av 
flytande metallers specifika vikt.34 

Forskningsarbetet kom att domineras av Westgrens och Phragméns 
röntgenkristallografiska undersökningar av specialstål, f err olegeringar 
och andra specialmetaller.35 De utfördes under intimt samarbete 
med Stockholms högskola, och institutet uppfattades nog många 
gånger som en av högskolans institutioner. 

Avslutning 

Det visade sig snart att institutets prioritering av grundforskningen 
inte tillfredsställde samtliga intressenter. Redan i revisionsberättelsen 
för år 1925 påtalades att institutets ekonomi borde tryggas genom en 
mer praktiskt inriktad uppdragsforskning.36 Några år senare konsta
terade revisorerna, att de praktiska resultaten inte hade blivit vad 
man hoppats. Under åren 1920-29 hade gåvomedlen uppgått till 
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närmare en miljon kronor och intjänade medel till ca 60 000 kronor. 
Institutet hade med andra ord, som revisorerna så pregnant uttryckte 
det, »icke kunnat ekonomisera sin verksamhet till större del än med 
5,63%». Därför var det nödvändigt att man sökte kontakt med pro-

^ 7 
duktionen för att öka de inkomstbringande uppdragen. 

Missnöjet med verksamheten resulterade i en omorganisation i 
början av 1930-talet. Initiativet härstammade från institutets dåva
rande styrelseordförande, Arvid Johansson, som kan sägas ha åter
upprepat sin kritik från år 1918. Han menade bl a, att de som plane
rade institutet inte hade insett, att det vid sidan av den rent veten
skapliga verksamheten krävdes en forskningsverksamhet »där vitala 
problem i driften, vilka icke lämpligen bearbetas i driftslaboratorier
na, kunde behandlas, om ej med omedelbara resultat, dock med 
sådan skärpt inriktning, att de icke förlorade sig i den fria forsk
ningens vidsträckta, från dagsbehoven tämligen frigjorda områden». 
Han förmodade också att resultatet hade blivit bättre om man till 
institutet hade knutit en person med erfarenhet som driftsingenjör 
eller laboratoriechef vid ett järnverk.38 

Resultatet av omorganisationen blev att institutet delades i en 
teoretisk och en teknisk avdelning. Den förstnämnda ställdes under 
ledning av Arne Westgren och inordnades under institutionen för 
allmän och oorganisk kemi vid Stockholms högskola. Den tekniska 
avdelningen, där Phragmén blev föreståndare, inrättades i institutets 
ursprungliga lokaler. Benedicks kvarstod som föreståndare, nu med 
titeln prefekt, men hans inflytande beskars, eftersom institutets 
åtaganden avgjordes av en s k driftsnämnd. I denna satt, förutom 
prefekten, de två avdelnings fö re ståndarna. Dessutom stadgades att 
prefekten och avdelningsföreståndarna skulle vara skyldiga »att till-
handagå ingenjörer och annan teknisk personal i första hand inom 
järnhanteringen och metallindustrin, men även i mån av tid inom 
andra industrier med råd och anvisningar vid eller i anslutning till 
personliga besök å lämplig tid vid institutet». De företag som stödde 
institutets verksamhet ekonomiskt skulle åtnjuta sådan rådgivning 
kostnadsfritt.39 

Omorganisationen genomfördes delvis mot Benedicks vilja. Denne 
ville ge det avgörande inflytandet till prefekten och försvarade med 
eftertryck institutets tidigare vetenskapliga verksamhet. Hela omorga
nisationen var ju, på många sätt, ett misstroendevotum mot hans 
insatser. Det dröjde inte heller länge förrän motsättningar uppstod i 
driftnämnden och Benedicks förklarade att styrelsen hade att välja 
mellan honom och Phragmén.40 Styrelsen valde Phragmén med 
motiveringen, »att professor Benedicks' ledning av institutet icke på 
ett tillfredsställande sätt motsvarat de syften till industrins fromma, 
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som stiftare och donatorer avsett, samt i beaktande av att institutets 
fortsatta bestånd intimt sammanhänger med ett nära samarbete med 
industrin och Järnkontoret».41 Visserligen lyckades Benedicks för
handla till sig gynnsamma avgångsvillkor — full lön samt rätt att ut
föra undersökningar vid institutet och för detta disponera utrymmen 
i byggnadens översta våning — men det måste ändå ha varit med stort 
vemod, som han i april 1935 tecknade sina avskedsord till institutets 
styrelse: 

Vetenskapsmannens liv är, och kommer väl alltid att vara, ägnat utforskandet av 
sanningen. Det ligger därför för honom nära, att i ödmjukhet konstatera huru 
obetydliga hans insatser varit i förhållande till de oändligt rika kunskapsmöjlig
heter Naturen erbjuder. Ligga honom sålunda känslor av ödmjukhet nära till 
hands, är det samtidigt hans rättighet — och även hans skyldighet — att tillse i 
vad mån den av honom faktiskt gjorda insatsen fått ett sakmässigt bedömande. 
Detta i synnerhet när röster vunnit genljud att det han presterat saknar betydelse 
för praktiken — vilken han av gammalt stått nära. Det händer, att bristande upp
skattning av presterat arbete kan vara beroende av bristande kännedom därom. 

Därpå följer på nytt ett försvar av den tidigare verksamheten samt en 
varning för den nya väg, som institutet hade slagit in på. »Att even
tuellt inskränka verksamheten till sådant, som anses kunna vara av 
omedelbart ekonomiskt gagn, står i strid med den vidsynta avsikten 
med institutets upprättande och komme säkerligen att i längden 
straffa sig».42 

Till ny (oavlönad) prefekt utsågs överingenjören vid Järnkontoret, 
Magnus Tigerschiöld, vilken snart kunde meddela »att institutet 
under sin nya regim mera än förut eftersträvat att erhålla konsulta
tionsuppdrag».43 

Förändringarna under 1930-talet innebar att institutet fick en 
ganska säregen ställning. Enligt de nya grundstadgarna från år 1933 
stod det under inseende av Stockholms högskolas styrelse. Vid hög
skolan fanns också en av institutets två avdelningar. Men samtidigt 
kom institutets prefekt från Järnkontoret. Mot den bakgrunden är 
det förståeligt att 1940 års statliga utredning rörande den tekniskt-
vetenskapliga forskningens ordnande kunde beskriva institutet som 
»en till Stockholms högskola knuten forskningsinstitution, som kan 
sägas tillhöra Järnkontorets organisation».44 

Ett resultat av nämnda utredning blev att institutet ställdes på nya 
fötter. Enligt ett avtal år 1943 mellan staten och den nybildade 
Stiftelsen svensk järn- och metallforskning, skulle staten upplåta 
tomt och anvisa medel till en ny byggnad för institutet. Stiftelsen å 
sin sida skulle svara för de årliga driftskostnaderna med minst 
150 000 kronor per år. Samtidigt blev institutet helt fristående från 
Stockholms högskola. Därigenom blev Metallografiska institutet ett 
av de halvstatliga branschforskningsinstitut, som tillkom under 
1940-talet.45 
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12 AVSLUTNING 

Ingenjörsvetenskapsakademin, Pappersmassekontoret och Metallogra-
fiska institutet tillkom oberoende av varandra. Det fanns inte någon 
övergripande forskningspolitik från statens eller industrins sida. Men 
det var knappast någon slump att de inrättades vid samma tid. 

I det avslutande kapitlet skall jag diskutera orsakerna till den tek
nologiska forskningens insti tu tionalisering. Jag berör världskrigets 
betydelse och diskuterar sedan industrins intresse för de tre insti
tutionerna. Därefter uppmärksammar jag en ny kraft — arbetar
rörelsen — som mot slutet av 1910-talet visade allt större intresse 
för teknik och vetenskap. Slutligen tecknar jag en sammanfattande 
bild av de ingenjörer som verkade mest aktivt för den teknologiska 
forskningen. 

Avslutningen anknyter till de tidigare kapitlen. Men samtidigt 
tillför jag några nya mer hypotetiska perspektiv — framförallt genom 
att diskutera olika funktioner hos teknologin och den teknologiska 
forskningen. 

Världskriget 

Världskriget verkade som en utlösande faktor. Det var vanligt att 
hänvisa till de krigförande ländernas strävan att organisera den tek
nologiska forskningen. Tysklands förmåga att uthärda krigets påfrest
ningar talade för att en ordnad forskning kunde stärka en hel nation. 
Mot slutet av kriget växte medvetenheten om de åtgärder, som hade 
vidtagits i andra länder — främst Storbritannien och USA. Om 
Sverige skulle överleva i nationernas kamp för tillvaron — vare sig 
den fördes på slagfältet eller efter freden på ekonomins område — 
gällde det därför att följa exemplen och samla de vetenskapliga och 
tekniska krafterna. 

Försörjningssvårigheterna under kriget stimulerade till ökade 
forskningsinsatser. Det var märkbart inom massaindustrin, som ägde 
en fantasieggande potential till »ersatz», men även på andra områden 
hade, som Affärsvärlden skrev, »krigets tvång» gett goda resultat 
»genom att förbinda vetenskaplig forskning med det praktiska arbe
tet.»1 Dessa insatser blev också ett av argumenten för IVA, som skul
le samordna alla aktiviteter och ta till vara erfarenheterna. 

En av krigets mer speciella konsekvenser var, att det inledningsvis 
skapade goda konjunkturer för den svenska industrin. Pappersmasse
kontoret och Metallografiska institutet planerades med uttryckliga 
hänvisningar till det gynsamma ekonomiska läget inom resp bransch 
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och det var av stor betydelse att initiativen togs så tidigt som 1916-
17. Eftersom konjunkturerna raskt försämrades mot krigsslutet, 
hade sannolikt projekten spruckit om förberedelserna hade startat 
något år senare. Verksamhetens konjunkturkänslighet framgår f ö 
av Pappersmassekontorets snabba undergång. 

Slutligen bör vi komma ihåg att världskriget medförde en nationell 
samling, som överbryggade många tidigare motsättningar. »Till de 
'sår kriget helat' hör», skrev Affärsvärlden, »en förut ej sällan fram
trädande avoghet mellan teknikens och vetenskapens män».2 

Industrin 

Under den period jag har undersökt, visade aldrig industrin någon 
större entusiasm för det vetenskapliga forskningsarbetet. Det är 
lättare att finna uttryck för industrimännens misstro mot forskare 
och vetenskapligt inriktade tekniker. Från Strehlenerts försök vid 
Mo ångsåg till Benedicks' avskedsansökan löper som en röd tråd en 
bristande förståelse för forskningsarbetets långsiktiga och grund
läggande natur. Antalet företag, som ägde egna forskningsresurser, 
var också mycket litet. 

Samtidigt med denna allmänna bild av skepsis, måste vi dock 
konstatera att industrins intresse för den teknologiska forskningen 
var växande vid tiden kring första världskriget. Utan industrins stöd 
skulle aldrig Ingenjörsvetenskapsakademin, Pappersmassekontoret 
och Metallografiska institutet ha förverkligats. 

I de fyra närmast följande avsnitten skall jag diskutera olika orsa
ker till industrins intresse för en institutionalisering av det tekniskt-
vetenskapliga arbetet. Det är viktigt att inse, att teknologin kan ha 
olika funktioner och jag kommer att resonera kring den produktiva, 
den kommunikativa, den kontrollerande samt den administrativa och 

Q  

politiska funktionen. 

Den produktiva funktionen 

Den produktiva funktionen är den självklara och ofta enda diskute
rade funktionen hos teknologisk forskning. Den beskrevs av Enström 
på följande sätt: 

Men framför allt måste tekniken — i allt flera fall med vetenskapens hjälp — sörja 
för dels att tillverknings- och driftkostnader nedbringas i största möjliga mån, 
dels att nya utvägar skapas, nya tillverkningsmetoder prövas och eventuellt nya 
tillverkningar framarbetas, som antingen genom sin nyhet kunna tilltala och 
stimulera kundernas köplust, eller ock ha förtjänsten av en billigare framställ
ningskostnad. Sålunda antingen skapa och täcka ett nytt behov eller täcka ett 
gammalt behov på ett bättre och billigare sätt. 

Observera att det inte bara handlade om att täcka behov, utan också 
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om att skapa behov! IVA:s tillkomst var, hävdade Enström, ett ut
tryck för en strävan »till en ökad användning av vetenskaplig teknik 
direkt i industrins tjänst».4 

Den produktiva funktionen var givetvis uppenbar även när det 
gällde Metallografiska institutet och Pappersmassekontoret. Förvänt
ningar om snabba resultat var en förutsättning för det ekonomiska 
stöd som mobiliserades. Vi har också sett hur tilltron till de två in
stitutionerna omgående rubbades när det omedelbara utbytet ute
blev. 

Förhoppningen om snabba produktiva resultat torde emellertid 
inte ha varit det enda motivet för stöd till våra institutioner. Det 
största intresset visades från företag, som redan ägde eller var på väg 
att inrätta egna forsknings- och utvecklingsavdelningar. Det kunde 
tyckas att för det enskilda företaget var det nog med ett eget labo
ratorium. Industriforskning var sekretessbemängd och syftade till 
ett kunskapsmonopol, som inte kunde garanteras av de gemensamma 
institutionerna. Men det fanns andra omständigheter, som talade för 
att de kollektiva institutionerna var viktiga komplement till de en
skilda företagens verksamhet. De hade inte bara en produktiv, utan 
även en kommunikativ, en kontrollerande samt en politisk och 
administrativ funktion. De tre sistnämnda uppgifterna var många 
gånger av sådan art, att de inte kunde tillgodoses av ett enskilt 
laboratorium. 

Den kommunikativa funktionen 

Vi har mött flera exempel, som visar att sekretessen kring enskilda 
företags laboratorier och produktionsteknik var stor. Det fanns risker 
med ett sådant hemlighetsmakeri och dessa ökade sannolikt i en tid 
när — internationellt sett — allt mer av den avancerade tekniken 
byggde på vetenskaplig forskning. 

Vetenskap är en form för kommunikation av idéer, där kärnan 
består av kritisk granskning och offentligt meningsutbyte. De veten
skapliga sällskapen, kongresserna och tidskrifterna symboliserar, i 
likhet med formerna för forskarens gesällprov — den offentliga dispu-
tationen — denna kommunikativa sida. Samtidigt erbjuder vetenska
pen ett språk, som upphäver många gränser och ger tillgång till 
ackumulerade kunskaper och konstruktiv kritik. Birger Carlson till
hörde dem som hade upptäckt dessa fördelar. Hans redogörelse för 
undersökningsresultaten vid Månsbolaboratoriet, som redovisades i 
kapitel 2, kan ses som en ypperlig illustration av vetenskapens kom
munikativa funktion. Men Carlson och Månsbolaboratoriet var ett 
undantag. Vetenskapliga laboratorier var sällsynta inom industrin 
och i de fall de existerade torde det — som exemplet Arpi har visat — 
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ha varit vanligare att sekretessen förhindrade ett fullt utnyttjande av 
den kommunikativa funktionen. 

Teknologins vetenskapliga kommunikationsformer var överhuvud 
taget eftersatta i början av 1900-talet. Tekniska högskolan var en 
utbildningsanstalt och ägde inte universitetens förutsättningar för 
vetenskaplig kommunikation. De tekniska facktidskrifterna, liksom 
de regelbundet återkommande teknikermötena, var av blandad kvali
tet. Teknologföreningens fackavdelningar och Järnkontoret erbjöd 
visserligen värdefulla fora för dem, som ville dryfta tekniska och 
vetenskapliga spörsmål. Men samtidigt utsattes de, som gav uttryck 
för ett »ensidigt» tekniskt-vetenskapligt intresse, för en häftig kritik 
från dem som ville se mer praktiskt och ekonomiskt orienterade 
ingenjörer. 

Ännu vid sekelskiftet tycks industriutställningarna och teknikernas 
utländska studieresor ha varit de stora källorna till information om 
den tekniska utvecklingen. De förstnämnda bevakades med omsorg 
och de stora teknikermötena anordnades ofta i anslutning till ut
ställningarna. Studieresorna kan kanske beskrivas som en fortsättning 
av de äldre gesällvandringarna, men också som en statsunderstödd 
underrättelsetjänst i tekniska och industriella frågor.5 

Utvecklingen inom massaindustrin i början av 1900-talet visar 
dock att man började söka nya former för utbyte av teknisk informa
tion. Det fanns en strävan att motverka hemlighetsmakeriet. Den 
kom bl a till uttryck i en kritik av företagens sekretess samt i bildan
det av SPCI. Samtidigt började enstaka företag, som Stora Koppar
berg, att bygga upp egna vetenskapliga resurser. De var, som Ernst 
Larsson uttryckte det, »överföringsstationer» mellan vetenskap och 
industri.6 

Pappersmassekontoret kan ses som en tillfällig kulmen på utveck
lingen inom massaindustrin. Dess uppgifter var lika mycket av kom
munikativ som av omedelbart produktiv natur. Vid kontoret bevaka
des internationell fackpress och patentansökningar och dess med
delandeserie understryker på ett subtilt sätt den kommunikativa 
funktionen. Där blandas tryckta underrättelser med konfidentiella 
hektograferade rapporter, som doftar förtrolig information till kon
torets delägare. 

Samma förhållande illustreras av Järnkontoret med dess tidskrift, 
diskussionsmöten och konsulterande ingenjörer. Men där beklagade 
man sig också över att allt mer av det vetenskapliga forskningsar
betet hade blivit förlagt till de enskilda företagen, 

varifrån tyvärr dess resultat endast i mycket ringa utsträckning och på omvägar 
kommit till allmänhetens kännedom. Det torde ej kunna bestridas, att den 
nutida utvecklingen i allt högre grad uppmuntrar ett sådant förhållande till 
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gagn för konkurrensen de olika verken emellan, men till skada för det allmänna 
framåtskridandet. 

Det hade därför blivit allt svårare för Järnkontoret »att föra de veten
skapliga rönen till allmän egendom».7 

Det var säkerligen tankar som dessa, som låg bakom mycket av 
Wahlbergs och Järnkontorets engagemang för Metallografiska insti
tutet. I samma riktning pekar Benedicks' och Wahlbergs argumenta
tion för institutets anknytning till Stockholms högskola med dess 
vetenskapliga atmosfär. 

Även IVA hade, som framgår redan av akademiformen, en klart 
uttalad kommunikativ funktion. Enligt stadgarna skulle akademin 
trycka förtjänstfulla avhandlingar och utredningar samt utge en tid
skrift. Vidare hade verkställande direktören till uppgift att en gång 
per år — vid akademins högtidssammankomst — redogöra för den 
teknisk-vetenskapliga forskningens allmänna utveckling. Under 
Enströms ledning och med bistånd från de olika experter, som fanns 
inom akademin, formades dessa årsberättelser till informativa över
sikter över forskningen inom och utom landet. Slutligen kan nämnas 
att akademin, enligt stadgarna, skulle stå i oavbruten förbindelse 
med handelskamrar, industrisammanslutningar och tekniska före
ningar inom landet »och såvitt möjligt utgöra föreningsbandet mellan 
dessa i vad angår tillvaratagandet av de teknisk-vetenskapliga in
tressena».8 

Den kontrollerande funktionen 

Redan under 1800-talet fick vetenskapen en kontrollfunktion. Det 
var t ex Vetenskapsakademin, som svarade för standardisering av 
tid- och måttsystem och vetenskapliga experter anlitades för över
vakning av eldfarliga oljor, kemiska produkter o dyl.9 En liknande 
kontrollfunktion var framträdande hos många av de teknisk-veten
skapliga institutioner, som vi har mött. Den var självklar när det 
gällde Materialprovningsanstalten och de enskilda laboratorierna vid 
t ex SKF och Thulinverken. Hela den metallografiska vetenskapens 
framväxt skall ses mot bakgrund av det växande behovet av material
provningar. Dess förtjänster framträdde tydligt t ex i brukens och 
verkstädernas kontroll av leveranser och vitala konstruktionsdelar. 

Maskin- och materialprovning var överhuvudtaget intimt förknip
pad med uppkomsten av betydande teknisk-vetenskapliga institu
tioner. Det illustreras av utländska institutioner som Das Physika
lisch-Technische Reichsanstalt, The National Physical Laboratory 
och The Bureau of Standards, men också av den svenska Material
provningsanstalten. 

Ett viktigt inslag i den kontrollerande funktionen hos dylika an-

199 



stalter kunde vara standardisering och utarbetande av normer och 
specifikationer för olika varor och konstruktionsdelar. Den verksam
heten var en förutsättning för den specialisering och massproduktion, 
som eftersträvades av många industriföretag. Samtidigt förutsatte den 
industriella standardiseringen en vetenskaplig standardisering. Veten
skapen gav de instrument och metoder, med vilka industrins produk
ter och utrustning kunde formas i enlighet med bestämda normer vad 
avsåg kvalitetsegenskaper, storlek o dyl.10 

Standardisering, specialisering och massproduktion var också in
timt förknippat med ett annat uttryck för kontrollfunktionen: kon
trollen över de producerande och konsumerande människorna. Ingen
jörerna tilldelades nya arbetsuppgifter i de moderna industriföreta
gen. De förväntades inte bara kontrollera energi och materia, utan 
även arbetets och ekonomins organisering. De skulle — tillspetsat ut
tryckt — behärska verktyget människan. 

De nya uppgifterna skapade motsättningar mellan de tekniskt-
vetenskapligt orienterade ingenjörerna och de mer praktiskt-ekono-
miskt inriktade anhängarna av de nya idealen. Under 1910-talet 
skapades dock förutsättningar för ett närmande mellan de två lägren. 
Då introducerades läror som taylorismen, vilka förenade ekonomi, 
organisation, teknik och vetenskap. Det kan utan överdrift hävdas att 
Taylor och hans anhängare var mer eller mindre besatta av en strävan 
att föra kontrollen över det industriella arbetet och ekonomin till 
de vetenskapligt utbildade ingenjörerna. Samtidigt anslöt, som 
David Noble skriver, de nya »vetenskapliga» management-idéerna 
till standardiseringsprocessen: 

If scientific standardization laid the basis for industrial standardization, the 
latter provided the foundation for the rationalization of production. By the 
1920s, moreover, the standardization movement had reached into the realms 
of accounting, distribution, and consumption. The most important extension 
of the concept of standardization was into the area of »personnel», manage
ment's scientific term for standardized labor. The scientific management of 
labor followed directly, in the minds of the engineers, from the standardiza
tion of materials and machinery. ̂  

Den svenska Ingenjörsvetenskapsakademins tillkomst måste ses 
mot bakgrund av strävandena att i standardiseringens och den 
»vetenskapliga» kontrollens tecken effektivisera produktionen. Den 
kom till för att överbrygga de tidigare motsättningarna. Samtidigt 
kan den sägas ha institutionaliserat och auktoriserat de föreställ
ningar, som låg till grund för de tekniska vetenskapernas nya kon
trollfunktion. Under mellankrigstiden blev akademin ett vetenskap
ligt centrum för den svenska rationaliseringsrörelsen och ett forum 
för psykoteknik, arbetsvetenskap o dyl. Samtidigt etablerade den ett 
samband mellan standardisering och teknisk forskning. Svenska 

200 



industrins standardiseringskommission t ex, som inrättades år 1922, 
hade en intim samhörighet med de innersta kretsarna kring IVA. 
Kommissionens ordförande och vice ordförande var Axel F Enström 
resp E A Forsberg och bland övriga ledamöter fanns välkända namn 
som C A Rossander, N Fredriksson, A Wahlberg och J Roos af Hjelm-

1 9 sater. * 

Den administrativa och politiska funktionen 

I början av 1900-talet restes krav på en reformering av den statliga 
förvaltningen och IVA var ursprungligen tänkt som ett statsorgan 
under ett handels- och industridepartement. 

Sambandet mellan vetenskapliga institutioner och statlig förvalt
ning var inte nytt och hade djupa rötter i ämbetsmannastaten. 
Vetenskapsakademin och Lantbruksakademin var något av ämbets
verk med viktiga administrativa uppgifter och i många andra statliga 
verk fanns en omedelbar koppling mellan vetenskapliga kvalifika-

1 ^ tioner och ämbetsmannastatus. IVA:s förhistoria som det planera
de Kraft- och bränsleinstitutet ger också en illustration till hur flytan
de gränsen mellan forskningsinstitut och administrativ myndighet 
kunde vara. 

Det var dock inte självklart att industrin skulle medverka till in
rättandet av en vetenskaplig institution med statlig prägel. Enström 
och hans medhjälpare vid akademins förverkligande balanserade 
ständigt mellan fördelarna av officiell status och de nackdelar, som 
ämbetsverksstämpeln kunde medföra. Den statliga medverkan var 
dock, som Enström uttryckte det, önskvärd för att ge IVA auktoritet 
och en över privatintressena upphöjd ställning. Man hoppades för
modligen att inflytandet skulle öka om inte akademin betraktades 
som ett renodlat uttryck för de industriella intressena. En likartad 
tanke formulerades, som vi sett, av Sven Lübeck när han förmodade 
att Kraft- och bränsleinstitutet inte skulle mötas av den misstro »var
med man eljes så gärna mottager även de mest sakliga meningsytt
ringar från s.k. intressesammanslutningar». 

Lübecks förhoppning var förmodligen att kontroversiella energi
politiska frågor skulle neutraliseras om de behandlades av ett institut 
med officiell och vetenskaplig auktoritet. Utlåtanden av teknisk art 
var, som Socialdemokraten uttryckte det år 1913, av stor vikt i den 
»brottning» om äganderätten till naturrikedomar, som pågick. Glorian 
av auktoritet och opartiskhet ökade givetvis om den tekniska och 
vetenskapliga sakkunskapen var institutionellt förankrad och försedd 
med officiell status. Vi kan även återerinra oss försöken att göra de 
samverkande tekniska föreningarna till industripolitiska organ. De 
misslyckades men IVA kan, som jag har hävdat, ses som en Central
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representation för den teknisk-vetenskapliga och industriella eliten. 
Akademin blev också, som Enström summerade efter tio års verk
samhet, en institution som staten gärna anlitade när det gällde yttran
den i tekniska och industripolitiska ämnen. 

Arbetarrörelsen och den tekniska forskningen 

Hitintills har Pappersmassekontoret, Metallografiska institutet och 
IVA framställts som industrins skapelser. Men det fanns andra intres
senter — åtminstone vad gäller de två sistnämnda. De var även resul
tatet av en politisk process och de propositioner, som föregick deras 
tillkomst, var formade av den socialdemokratiske finansministern 
F V Thorsson och hans statssekreterare R Sandler. 

Deras intresse var inte bara av formell natur. Det framgår bl a av 
den tacksamhet, som Metallografiska institutets styrelse uttryckte, 
när man skrev, att det var tack vare ett »tillmötesgående intresse från 
regeringens sida, väl i främsta rummet statsrådet Thorsson, som 
institutet överhuvud taget kunnat träda i verksamhet».14 IVA visade 
sin stora uppskattning vid akademins tioårsjubileum, då dess exklu
siva minnesmedalj präglades över Thorsson. Därigenom kom den f d 
skomakargesällen och agitatorn att ingå i den lilla skara berömdheter 
på vetenskapens och teknikens område, som har vederfarits denna 
äre betydelse.1 5 

Det var inte självklart att företrädare för arbetarrörelsen visade ett 
aktivt intresse för institutioner, som syftade till att tjäna den privata 
industrin. Ingenjörerna betraktades med skepsis och uppfattades nog 
i allmänhet som representanter för arbetsgivarna. I viktiga industri
politiska frågor, som vattenrättslagstiftningen, var det ofta ingenjörer 
som förde industrins talan gentemot vänstern. Vi har också sett hur 
Socialdemokraten i samband med striden om Tekniska högskolan 
hävdade, att de flesta tekniker var »inpyrda med privatkapitalistiska 
synpunkter». 

Historikern S A Söderpalm har visat att många industrimän när
made sig högern under årtiondet före krigsutbrottet. Framförallt 
försvarsstriden ledde till en öppen revolt mot liberalerna.16 En stor 
del av ingenjörskåren följde förmodligen med i denna rättning mot 
höger.17 Världskriget innebar emellertid ett närmande mellan 
vänstern och industrin. De hade ett gemensamt intresse av att till
godose export- och importbehov samt att skydda marknader och 
sysselsättning. Industrins missnöje med den förda handelspolitiken 
bidrog till att fälla regeringen Hammarskjöld och banade vägen för 
en koalitionsregering mellan liberaler och socialdemokrater. Enligt 
Söderpalm påskyndade storföretagarna ytterligare det demokratiska 
genombrottet genom att verka för rösträttsreformen år 1918. Under 

202 



trycket av revolutionsvågen i Europa och oron i Sverige ville de und
vika varje handling, som kunde underblåsa de revolutionära stäm
ningarna. 18 

Samtidigt tycks den socialdemokratiska ledningen ha kommit att 
inta en mindre kritisk inställning till den industriella och tekniska 
sakkunskapens män. Det framgår bl a i en viktig uppsats av den då
varande partisekreteraren Gustav Möller. 

Uppsatsen hade tillkommit mot bakgrund av den revolutionära 
oron i Europa och Möller vände sig mot dem som, i likhet med bol-
sjevikerna, ville omorganisera samhällsekonomin med våld. Det skulle 
bara skapa kaos och oordning. De enda tänkbara revolutionära för
ändringarna i produktionssättet var i själva verket, enligt Möller, de 
som förorsakades av nya vetenskapliga upptäckter eller uppfin
ningar.19 Det var inte heller möjligt att avskaffa fattigdomen enbart 
med en omfördelning av produktionsresultatet. I stället gällde det 
att skapa sådana förhållanden »så att den till fördelning disponibla 
produktionsmängden växer och tillåter att den allmänna standarden 
uppnår en verkligt tillfredsställande höjd». Därför skulle man sam
verka med de ekonomiskt och administrativt skolade krafterna och 
ställa ingenjörsvetenskapen i samhällets tjänst. Produktionen kan 
inte, skrev Möller, »bedrivas rationellt utan stor duglighet i adminis
tration och teknik» och socialismen kan inte genomföras med en 
produktion som skulle »gå på kryckor». Det som behövdes var »de 
rationellaste tekniska metoderna, den högsta möjliga organisationen 

H A  

och den glattast fungerande administrationen». 
Likartade tongångar anslogs t ex av Nils Karleby, som i en uppsats 

år 1919 utnämnde höjd produktivitet till socialismens käpphäst. 

Den högre produktiviteten är i själva verket verklighetens praetera censeo till 
socialismen, då denna vill förverkliga sina mål. Därmed är det givet, att socia
lismens principiella produktionsprogram icke kan vara annat än högsta produk
tivitet. Den produktionens organisationsform, som i ett givet fall garanterar 
högsta effektivitet, måste utan alla sentimentala bihänsyn krävas.21 

Det finns en slående likhet med föreställningarna hos de industrins 
o r g a n i s a t ö r e r ,  s o m  v i  m ö t t e  i  k a p i t e l  5 .  K a n s k e  k u n d e  m a n  t o m  
säga, att de sistnämnda samt Möller och Karleby förenades i ett av
ståndstagande från kapitalismens anarki. Skillnaden var att arbetar
representanterna hoppades på socialismens organisation under det 
att Nordlund m fl eftersträvade en »organiserad» kapitalism.22 

Det var framförallt en av arbetarrörelsens äldsta politiska frågor, 
som förespråkarna för den teknologiska forskningen kunde anknyta 
till: kravet på åtta timmars arbetsdag. I likhet med frågan om den 
allmänna rösträtten var den på väg att lösas just åren 1918-19. Vi har 
också sett hur målsmännen för Metallografiska institutet anspelade 
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på arbetstidsförkortningen samt hur Thorsson hoppades att IVA 
skulle befrämja reformens förverkligande. För IVA:s del synes åtta-
timmarsdagen ha motiverat mycket av den uppmärksamhet, som 
ägnades psykotekniken.23 Vi kan även erinra oss det föreslagna 
psykotekniska institutet där Möller och Enström tillhörde förslags
ställarna. 

Här kunde vi tala om ytterligare en funktion hos den teknolo
giska forskningen — en social funktion, som betingades av arbetar
rörelsens framväxt. Visserligen betonades den produktiva funktionen, 
men den var trots allt hos arbetarrörelsens representanter underord
nad sociala mål. Tekniken var ett medel att åstadkomma välfärd och 
social trygghet.24 

Teknikerna och vetenskapsmännen 

I sista hand var det givetvis tekniker och vetenskapsmän, som utgjor
de drivkrafterna bakom IVA, Metallografiska institutet och Pappers
massekontoret. 

Varje institution hade sin specielle nyckelperson, nämligen En-
ström, Benedicks och Klason (den sistnämnde dock mer indirekt som 
föredöme och genom sina lärjungar). Alla tre hade erfarenhet av aka
demisk forskning — Klason och Benedicks efter en traditionell akade
misk karriär och Enström efter en i förtid avbruten forskarkarriär. 
I en tid när det teknologiska forskningsarbetet saknade traditioner, 
var det förmodligen av stor betydelse att det präglades av sådana 
personer. Det understryks ytterligare av Pappersmassekontorets 
öden, där det till slut blev andra krafter än Klason, som kom att be
stämma kontorets inriktning. 

Vetenskap var för Enström, Benedicks och Klason inte bara en 
samling nyttiga kunskaper, utan ännu mer en metod att söka ny 
kunskap. Inte minst betonade de forskningens värde vid utbildning 
och vi kan tala om ytterligare en funktion — den utbildande funk
tionen. Det var bl a med hänvisning till denna, som Benedicks kunde 
argumentera för ett metallografiskt laboratorium, som skulle syssla 
med grundforskning. Denna forskningsinriktning minskade inte, 
enligt Benedicks, det praktiska värdet för industrin — tvärtom. Dess 
främsta uppgift var att skapa »en vetenskapligt skolad stab för den 
svenska industrins behov». Den praktiska nyttan kom när dessa 
forskare lämnade laboratoriet och tillämpade sina erfarenheter i den 
industriella praktiken.25 

Enström, Benedicks och Klason synes illustrera Laytons inled
ningsvis nämnda tes, att »engineer-scientists» eller »scientist-engineers» 
som tillhörde både vetenskaps- och teknikersamhället, spelade en 
viktig roll för att etablera ett samband mellan vetenskap och teknik. 
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Om kretsen av målsmän för den teknologiska forskningen vidgas 
ytterligare, framträder ännu ett intressant mönster. 

Det ligger nära till hands att utgå från den grupp, som kallades till 
förtrolig rådplägning vid Kommerskollegium hösten 1917. Den be
stod utan tvekan, som Enström sade, av dem som hade visat mest 
intresse för den teknologiska forskningen. I stort sett sammanfaller 
den också med den grupp akademiledamöter, som jag har kallat 
kärnan i IVA. 

Inom denna grupp fanns Benedicks och Kullgren, vilka hade en 
traditionell akademisk bakgrund; Carlson och Nauckhoff, som repre
senterade den kemiska industrin samt mekanisterna Svedberg och 
Forsberg.26 De övriga, som närvarade vid rådplägningen (jag bortser 
från Hultcrantz och några tjänstemän från Kommerskollegium, vilka 
närvarade mer i tjänsten och mindre av personligt intresse) har så 
många gemensamma drag, att det är möjligt att teckna idealtypen för 
en talesman för den teknologiska forskningen. 

Han var utbildad vid Tekniska högskolan under 1890-talet och 
hade haft flera förtroendeuppdrag inom Teknologföreningen. Under 
första delen av sin yrkeskarriär var han anställd vid någon eller några 
av följande institutioner eller företag: Materialprovningsanstalten, 
Järnkontoret, Vattenbyggnadsbyrån eller Elektriska prövningsan
stalten. Slutligen hade vår idealtyp även verkat som lärare vid Tek
niska högskolan samt varit aktiv inom Svenska konsulterande ingen
jörers förening. 

De personer som i olika avseenden kan sägas motsvara denna ideal
typ är Dillner, Wahlberg, Roos af Hjelmsäter, Ruths, Palmaer, 
Enström, Lübeck, Hubendick, Lindmark, Forssell, Richert och 
Rossander. 

Jag har tidigare hävdat att Materialprovningsanstalten, Tekniska 
högskolan och Järnkontoret stod varandra nära samt att Vattenbygg
nadsbyrån och Elektriska prövningsanstalten samarbetade. Men det 
är möjligt att tala om ett samband mellan alla fem institutionerna. 
Det framgår t ex av att den elektriska avdelningen vid Material
provningsanstalten länge var inhyst vid Elektriska prövningsanstalten 
samt av att Vattenbyggnadsbyråns chef, J G Richert, under flera år 
var professor i vattenbyggnadskonst vid KTH.2 7 

Det förefaller med andra ord som om denna kärngrupp domi
nerades av en liten klick stockholmare bestående av konsulterande 
ingenjörer och representanter för statens tekniska verksamhet. Jag 
har medvetet valt samma karaktäristik, som Dahlander använde när 
han år 1906 inledde kritiken av Teknologföreningens ledning. Det var 
i n g e n  s l u m p  a t t  d e t  v a r  s a m m a  t y p  a v  p e r s o n e r  —  t i l l  s t o r  d e l  t o m  
samma individer — som tio år senare gick i spetsen för försöken att 
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organisera den teknologiska forskningen. 
Jag vill framförallt understryka två omständigheter, som synes ha 

varit av stor betydelse för dessa ingenjörers vetenskapliga intresse
riktning: erfarenheterna från Materialprovningsanstalten samt från 
konsulterande ingenjörsverksamhet. 

Det är ingen tvekan om att provningsanstalten attraherade och 
fostrade en grupp synnerligen fack- och vetenskapsmedvetna ingen
jörer. Framförallt Wahlberg, Dillner och Enström tog starka intryck 
av tiden vid anstalten och mycket av deras engagemang för den 
teknologiska forskningen föddes där. Det fanns f ö en anmärknings
värd kontinuitet i anstaltens ledning, som under 1900-talets första 
decennier nästan uteslutande bestod av personer ur kärngruppen. 
Det illustreras t ex av den första styrelsen för Statens Provnings
anstalt, som bestod av Wahlberg, Enström, Roos af Hjelmsäter, 

po 
Lindmark, Nauckhoff samt Lübeck. 

Ingenjörerna vid provningsanstalten utförde en form av konsul
terande arbete. Detsamma gällde ingenjörerna vid Järnkontoret, 
Vattenbyggnadsbyrån och Elektriska prövningsanstalten samt lärarna 
vid Tekniska högskolan. De sistnämnda utövade ofta en omfattande 
konsulterande verksamhet vid sidan av sin lärargärning. I början av 
1900-talet ifrågasattes många gånger formerna för de konsulterande 
ingenjörernas yrkesutövande. De mötte en misstro likartad den som 
riktades mot ingenjörskåren i stort. För att öka förtroendet bildades 
år 1910 Svenska konsulterande ingenjörers förening. Dess syfte var 
»att — i likhet med vad förhållandena påkallat för andra yrkesutövare 
såsom läkare och advokater — under sammanslutningens form om
gärda den konsulterande ingenjörsverksamheten med vissa garantier, 
vilka måste betraktas såsom nödvändiga, för att staten, kommuner 
och enskilda utan ingående personkännedom med förtroende skola 
kunna kalla konsulterande ingenjörsexperter till hjälp». Föreningens 
stiftare var, karaktäristiskt nog, återigen personer ur vår kärngrupp. 
I spetsen fanns Richert, Lübeck och Enström.29 

De stora honnörsorden för de konsulterande ingenjörerna var 
ansvarskänsla, opartiskhet och sakkunskap.^0 De var, i likhet med 
lärarna vid Tekniska högskolan och ingenjörerna vid provningsanstal
ten och Järnkontoret en sorts ämbetsmän, som krävde vetenskaps
mannens auktoritet och integritet. En av de starkaste drivkrafterna 
bakom tillkomsten av IVA var utan tvekan dessa ingenjörers yrkes
stolthet och strävan att höja ingenjörsyrkets vetenskapliga status. 
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SUMMARY: THE ORGANIZATION OF TECHNOLOGICAL 
RESEARCH IN SWEDEN AT THE BEGINNING OF THE 20TH 
CENTURY 

The period around the end of the First World War saw the organiza
tion of technological research in Sweden. It was at this time that 
work began at the Wood Pulp Research Association, an organization 
that undertook research and development work on behalf of the 
pulp industry. Work also began at the Swedish Institute for Metals 
Research and at the Swedish Academy of Engineering Sciences. The 
latter organization had as its basic aim »the promotion of technical 
and scientific research and thereby the support of Swedish industry 
and the utilization of the natural resources of the country». This 
dissertation is concerned with the background to and the establish
ment of these three institutions. 

Developments in Sweden were not unique, but followed an interna
tional pattern in which primarily the experiences of the First World 
War created a situation in which technological research was mobiliz
ed and placed at the service of industry and the war effort. The three 
Swedish institutions in question were to a great extent results of the 
same circumstances that led, for example, to the establishment of the 
German Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaf
ten with its Institut für Kohlenforschung, etc; the British Depart
ment of Scientific and Industrial Research; and the American 
National Research Council. 

Research of importance to industry was not unknown in Sweden 
prior to the war. The breakthrough of industrialism coincided with 
an enormous expansion in the field of natural sciences. Between 
1870 and 1914, the number of professorial chairs in natural science 
fields almost trebled within the Swedish university system. At the 
same time, research became more and more an important aspect of 
a career in academe. The Swedish Academy of Sciences and the 
Swedish Academy of Agriculture and Forestry were provided with 
new research institutions and government agencies with a research 
profile, e.g. the Geological Survey of Sweden (SGU) came into 
existence. 

In the long run, this scientific explosion was an important part of 
industrial development. It resulted primarily in the building up of an 
inventory of Swedish natural resources. However, scientific activities 
that were directly aimed at industrial application were not well-
developed. This was particularly true in industry, where only a hand-
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ful of companies organized their own research laboratories prior to 
the First World War. There were, however, three institutions that at 
an early stage were heedful of technological research in one way or 
another: The Swedish Ironmasters' Association, the Materials Testing 
Laboratory, and the Institute of Technology in Stockholm. 

The Swedish Ironmasters' Association was an institution that 
dated back to the 18th century and was run by the Swedish mills. 
While it did not sponsor research of its own, it fostered something 
of a scientific spirit in an otherwise tradition-dominated industry. Its 
engineers had a high level of technical competence and its magazine 
and its meetings provided a forum for discussion of matters of scient
ific and technological interest to the industry as a whole. The 
Association also provided a certain amount of financial support to 
some research and development activities . 

The Materials Testing Laboratory, which was established as an 
annex to the Institute of Technology in 1896, had as its primary task 
the execution of tests, such as tests of the strength of materials, etc. 
It was also to engage in technological research within its field. 
Despite rapid expansion — in 1916, it had 36 employees — its resour
ces were insufficient for a more systematic research programme. The 
day-to-day testing work accounted for too much of the available 
time. Nevertheless, the Laboratory was important, particularly inso
far as it provided young engineers, who were employed there as 
laboratory assistants, with valuable experience of systematic labora
tory work and scientific methods. A large number of the engineers 
who at the beginning of the 20th centrury showed an interest for 
technological research had begun their careers at the Testing Labora
tory. 

The Institute of Technology underwent a considerable expansion 
during the 1910's. New premisses were added and the number of 
professorial chairs was doubled. The Institute was, however, still 
primarily a seat of education and instructors generally did not con
duct research to the same extent as was the case at the universities. 
A career in research did not exist at the Institute, and although there 
was discussion concerning the establishment of a higher degree for 
engineers, it was not until 1927 that these plans were realized. 

The Academy of Engineering Sciences, which was founded in 1919, 
was formed to a great extent by persons connected with the three 
above-mentioned institutions. The indirect cause of the founding of 
the Academy, however, was a parliamentary motion in 1916 which 
resulted in an enquiry into an institute responsible for energy and 
fuel matters. Such an institute never came into being, but the 
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enquiry resulted in the birth of the idea that led to the founding of 
the Academy, which was to organize energy-technological research, 
among other things. 

Questions concerning energy were of great interest at the turn of 
the century. Sweden was dependent on the import of bituminous 
coal, which constituted the largest item in Sweden's balance of pay
ments. Because of this, great interest was attached to the possibility 
of exploiting domestic energy resources, which included wood, waste 
from the forestry industry, coal from Skåne, shale oil, peat and 
hydro-electric power. 

The latter two items aroused the greatest hope, constituting as 
they did in many ways objects of interest both for industry and for 
the State. This was not only true from the technological or research 
standpoint. Many of the burning political issues of the early part of 
the 20th century concerned conditions relating to the industrial 
exploitation of energy resources and other natural resources. Allied 
against the interest of industry were older branches of the economy 
such as agriculture and fishing, together with parties at the left wing 
of the political spectrum. These forces advocated restrictions in the 
extent to which industry should be able to »grab» the valuable 
resources available. 

Science and its applications played an important part in these 
events. Science provided tools and techniques which could, it was 
hoped, assist in the extraction of great wealth from, for example, 
peat, shale oil and the byproducts of pulp production. It also provid
ed the scientific and technological experts with a greater measure of 
authority, which enabled them to take their places as expert advisers 
in the great political struggle over natural resources that took place. 
It was from these experts that the initiative came to found the 
Academy, which became a centre for energy-technological research 
and investigation in Sweden during the entire period between the 
wars. 

Another social issue which was current at the turn of the century, 
and which also played a part in the sequence of events that led to the 
founding of the Academy, was the demand that emanated both from 
industry and from the ranks of the engineers themselves for a 
modernization of Swedish government administration. There was a 
demand for the same level of representation within the government 
and its agencies as was enjoyed by the other major branch of the 
economy: agriculture. Demands were made for the establishment of a 
ministry with responsibility for trade and industry which would 
correspond to the Ministry of Agriculture. The Academy of Engine
ering Sciences fell within this line of reasoning too. Agriculture had 
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an Academy of Agriculture and Forestry possessing practically the 
status of a state agency. If the machinery of state was to be moderni
zed, then it was clear that technology and industry should have a 
corresponding academy. 

At the same time as demands for modernization in government 
were to be heard, the issue was raised of how industry was to be able 
to state its views on industrial policy questions. In 1910, the Federa
tion of Swedish Industries was formed but, prior to this, great hopes 
were placed in the technological associations as the industry's mouth
piece. However, attempts to provide industry and engineers as a pro
fession with, at least partially, the same organization resulted in 
clashes of interest. The Swedish Association of Engineers and 
Architects was careful to preserve its existence as a »purely» engineer
ing association, and felt that the Association should lose its authority 
in technical questions if it were to allow too great a proportion of 
industrial interests. On the other hand, the Association's opponents, 
both internal and external, felt that the Association was in the hands 
of a little »clique» of bureaucrats from Stockholm whose scientific 
interests were narrow and theoretical and whose desire to become 
involved in the real world of industry was non-existent. 

The result of these clashes, which were at times quite vehement, 
was that the Association of Engineers and Architects remained a 
»purely» engineering association, while the Federation of Swedish 
Industries came into existence in 1910 to monitor and represent the 
interests of industry. One of the first acts of the newly-founded 
Federation was to launch an attack on the Engineers' Association 
and the Institute of Technology accusing them of attending only to 
purely scientific questions while neglecting equally-inportant areas of 
an engineers training such as administration and economics. The 
battle culminated in 1912-13 when the Federation openly, and 
amid some publicity, criticized the training of engineers for not 
corresponding to the needs of industry. 

At the root of these clashes lay the fact that there existed two 
distinct schools of thought as regards the profession of engineer 
as such. The elder of these, with its roots in Sweden's civil service 
traditions, emphasized the engineer's scientific competence and his 
independence and impartiality in society. At the beginning of the 
20th century, this ideal was set against that of the »modern» engine
er. The modern view emphasized the role of the engineer as a 
manager in industry, placing importance upon his ability to manage 
a modern business enterprise both with regards to economics and 
administration. These »modern» engineers often critized the Institute 
of Technology for neglecting vital aspects of an engineer's training, 

210 



such as cost analysis, management and other skills required of a 
manager in business. The intensity of the criticism may be explained 
by the fact that the concept of the »modern» engineer was closely 
associated with a new business ideal, characterized by specialization, 
standardization, mass-production, controls on the working force, and 
an increase in the intensity of work. 

These conflicts may also be characterized as a state of tension bet
ween, on the one side, theory and science, and on the other, econom
ics, practice and industry. Industry was not in the market for 
abstract scientists, but expressed a need for professionals with heads 
for economics and real-life situations. 

Following the great public clash concerning education at the 
Institute of Technology in 1913, the gap between the two camps 
began to narrow. There appeared a synthesis from the conflict of 
views which, to state it simply, was reflected in a more conscious 
separation of the theoretical and more practical sciences. The latter 
should then be able to take into consideration demands of a practical 
and economic nature. Thus was made possible a measure of unanimi
ty over the concept that an engineer's profession was that of a scient
ist with tasks of a practical nature within the industrial sphere. 

One important step in the formation of this synthesis was the 
introduction of Taylor's Scientific Management, Münster berg's 
Industrial Psychology, and similar works. These gave management 
ideas the stamp of scientific theory, and amalgamated science, 
technology, economics, and organization theory in one system. In 
this way, much of the old conflict concerning scientific or economic 
approaches to the profession could be regarded as obsolete. 

The Academy of Engineering Sciences came into being with the 
clearly defined aim of bridging the earlier conflict between industry 
and the scientifically-oriented engineers. The Academy's foundation 
was something of a work of a genius. It clearly defined and assigned 
status to both the scientific and the industrial elite, and can be said 
to have institutionalized the above-mentioned synthesis. Not least 
the new ideas concerning management received a good deal of atten
tion within the Academy. 

Energy questions, industry's demands for modernization of the 
machinery of state, and the conflict between the technical/scientific 
and the economic/industrial camps thus provide an important back
ground to understanding the nature of the Academy of Engineering 
Sciences. The idea originated from an engineer named Axel F. 
Enström, who had been deeply involved in the issues mentioned as 
Chairman of the Swedish Association of Engineers and Architects at 
the time it was under the heaviest attack, and as a technical expert in 
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energy questions. He had, in addition, a great interest in technologic
al research and had, as an assistant at the Materials Testing Labora
tory, come to understand how difficult it was to obtain support for 
such research. 

When Parliament requested an enquiry into the possibility of 
founding an energy-technological institute in 1916, Enström was 
employed at the Swedish Board of Commerce and was in this capaci
ty given responsibility for handling the matter. By 1917, Enström 
had come to the conclusion that there existed a need for a central 
institution not merely for energy questions but for technological 
research as a whole. The Board of Commerce appointed a special 
committee to enquire into the matter and, in 1918, this could 
present a detailed proposal regarding the Academy. A sum of 1.8 
Crowns was collected from industry and Parliament granted an annu
al allocation of funds. In 1919, the Government determined the 
Academy's charter and appointed its President, Vice-President, 
Chief Executive and 40 fellows. Gustaf Ekman, Chariman of the 
Federation of Swedish Industries became President of the Academy. 
Axel F. Enström became its first Chief Executive. The fellows of the 
Academy constituted without doubt something of a technological, 
industrial and scientific elite. 

When the Academy began to function at the end of 1919, there 
were three areas in which its powers were concentrated. The first 
area was that of research and investigation into matters of energy 
technology. The second area was that of research into construction 
techniques. The housing shortage was at this time acute in Sweden, 
and the Academy was charged with the task, through a series of 
investigations, of creating conditions that could lead to an industria
lization of the construction of housing. The third area of concentra
tion was that of the scientific study of work in industry. The 
Academy was, among other things, involved in attempts to establish 
a psychotechnical institute, and became during the period between 
the wars something of a centre for those »scientific» ideas that form
ed the basis of the rationalization movement in Sweden. 

It is difficult to give a more comprehensive picture of the diverse 
activities of the Academy. Its economic resources were meagre and 
were spread over so many different technological and scientific fields 
of endeavour. For this reason, the importance of the Academy 
probably lay on a more general level. It created a bridge between 
science and industry, gave status to technological research, and 
constituted an authoritative body to which proposed measures of 
a technological or industrial-political nature could be referred for 
consideration. 
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The Wood Pulp Research Association was founded by the pulp 
industry, which had quickly become one of Sweden's most import
ant export industries. The early successes of the nascent pulp indust
ry had not been based on any systematic research or development 
work. Each individual company had instead surrounded cellulose 
techniques with a veil of secrecy which had hindered possible scient
ific endeavour in the field. Even at the beginning of the 20th century 
it was still possible to produce pulp without the slightest knowledge 
of a scientific nature concerning the process itself. 

After the turn of the century, interest in the chemistry of wood 
and other related substances began to increase. All early research 
efforts in this area had one aim in common: the utilization of the 
vast amounts of waste material that the pulp-manufacturing process 
produced. Primitive techniques could only exploit a fraction of the 
raw material input. The remainder was released into the air and 
water in the form of emissions and effluent. Any method that could 
enable a more rational exploitation of the raw materials promised 
to realize enormous profits. In addition, the industry, which was 
responsible for much environmental pollution, was threatened by 
governmental intervention and limitation if pollution could not be 
reduced. Several proposals were put forward in Parliament concern
ing the placing of restrictions on the continued development of the 
pulp industry. 

The waste problem spotlighted by the pulp industry bordered 
onto similar problems in the forestry industry. Stubbs, twigs and 
other surplus materials should not be allowed to rot away. Similar
ly, sawdust could be used in a more rational manner. Great hopes 
were placed in the possibility of reducing Sweden's dependence on 
imported fuels through more rational exploitation of the fuel value 
of wood through improved carbonization techniques. In addition, 
supplies of charcoal were still of strategic importance to the iron and 
steel industry. However, carbonization techniques, in common with 
the techniques of producing pulp, were not based on any body of 
scientific theory. This explains the steady interest in scientific in
vestigations into the chemical composition of wood. 

Around the turn of the century, the first initiatives were taken to 
promoting more systematic technological development in this field. 
During the First World War, a small number of private companies 
formed their own research laboratories. Prior to this, the central 
figure in the field of cellulose-technological research was Peter 
Klason, Professor of Chemical Engineering at the Institute of Tech
nology. He became the father of modern cellulose-research in 
Sweden, directing much valuable work at his department at the 
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Institute. 
Peter Klason was involved in the first attempt to establish an 

institution to serve the interests of the entire pulp industry. When 
he retired from his chair at the Institute in 1914, it was proposed 
that the Forest Experimental Institute, which had hitherto primarily 
engaged in the field of forest biology, be expanded to incorporate 
a chemistry laboratory in which Klason could complete his study of 
the chemistry of wood and of the cellulose manufacturing process. 
The proposal took it for granted that the pulp and paper industry 
would contribute to the financing of such a laboratory. However, 
the industry rejected the idea that they should contribute to the 
financing of a state institution, proposing instead that the industry 
should found an experimental institute on its own, without govern
ment involvement. 

The First World War caused a delay in the realization of these 
plans, but at the end of 1917, the Wood Pulp Research Association 
was established with the Swedish Ironmaster's Association as a 
model. The Association was jointly owned by a majority of the larger 
pulp companies. The aims of the establishment included »to work 
independently for the improvement of older methods and to devise 
new ones». It had also to test equipment and to provide consultative 
services. The head of the new establishment was engineer Hugo 
Wallin, who was principally known for his invention of a method of 
fermenting sulphite lye to produce alcohol. Assisting him were two 
university-trained chemists. 

Activities were dominated by three large investigations. The first 
aimed at deciding on the types of wood that were suitable for the 
various branches of the forestry industry. The second investigation 
was aimed at discovering methods of using the hitherto unexploited 
lignin residue in wood for purposes of producing, for example, dyes. 
The third investigation was aimed at developing and exploiting a new 
method for the production of cellulose for which the Association 
had aquired the Swedish rights. 

It was soon apparent that the economic circumstances of the new 
organization were shaky. At the same time, the pulp industry under
went an economic crisis which resulted in a number of companies 
withdrawing their support. In an attempt to reorganize, research was 
played down in order to transform the Association into a purely con
sultative body. This failed, however, and in 1922 the organization 
was abolished. It was not until 1931 that the pulp industry was to be 
graced by a similar establishment. Then, a research professorship was 
established together with a Department of Wood Chemistry and 
Cellulose Science at the Institute of Technology, both financed by 
the pulp industry. 
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The Swedish Institute for Metals Research was established in order to 
engage in metalographic research. 

The science of metalography constituted a breakthrough in the 
field of metals research, combining as it did both science and metal-
urgic practice. Using new instruments such as the metals microscope 
together with theories taken primarily from the field of physical 
chemistry, it became possible to analyse the properties of metals. 

The breakthrough came at an opportune moment. Steel was be
coming cheaper at the same time as there was an increase in the 
demand for high-grade steel and other alloys. Metalography proved 
to be of great value not only as regards the day-to-day requirements 
concerning quality control, but also as regards the development of 
new materials. 

Swedish researchers played a minor role in the development of 
the nascent science of metalography; that is, with the exception of 
J.A. Brinell. The iron and steel industry in Sweden was somewhat 
hidebound, a fact that became apparent in its chronic suspicion 
concerning the new science. Courses in metalography at the Institute 
of Technology had a very low profile, and aroused no great interest 
in the prospective engineers who studied there. For this reason, 
metalographic methods of analysis did not become widespread until 
the 1920's. During the First World War, however, a few well-equipp
ed metalographic laboratories were established within individual 
companies. 

The institution that was earliest in monitoring the new science's 
development was the Materials Testing Laboratory. The Laboratory 
did, however, find it difficult to scrape together the means to engage 
in more thorough investigations, and the young engineers who work
ed there soon disappeared into jobs in industry. The father of 
Swedish metalographic research was in fact the Professor of Physics 
at the University of Stockholm, Carl Benedicks. The fact is that the 
most advanced research was carried out within the academic sphere, 
possessing as it did access to the very latest scientific technical inno
vations, primarily within the area of X-ray spectrography. 

The new science continued to constitute something of a cuckoo in 
the scientific nest even up until the end of the war. Neither the 
Materials Testing Laboratory nor the Institute of Technology had 
sufficient qualifications, and the university departments that might 
have been able to contribute more to education and research within 
the field of metalography had not the capacity. In certain academic 
circles there seems even to have existed a certain scepticism regarding 
the technically-oriented science of metallography. 

The new science seems thus to have fallen between two stools: 
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that of the technological world and that of the scientific. Only 
through the establishment of an independent research institute could 
the nascent science become established. 

The driving force behind the establishment of the Swedish Insti
tute for Metals Research was Carl Benedicks. After several earlier 
failures to awaken interest in the establishment of a metalographic 
research laboratory, he finally succeeded, in 1917, in convincing 
the University of Stockholm and the Swedish Ironmasters' Asso
ciation to back his plan. A fund-raising campaign quickly accumulat
ed a sum of over one million Crowns from about fifteen of the larger 
iron and steel companies and engineering companies. The State 
contributed with laboratory premisses together with a modest annual 
allocation of funds. In 1920, the Government was able to ratify the 
charter of the new Institute. The Institute for Metals Research, like 
the Academy of Engineering Sciences, became thus half State-
sponsored, being established as a result of cooperation between the 
State and industry. 

Carl Benedicks was, of course, appointed Director of the Institute, 
and those who worked there were primarily university-trained 
researchers. The Institute began also to engage primarily in basic 
research, dominated by work based on advanced X-ray spectroscopic 
investigations. Unlike the Wood Pulp Research Association, the 
Metals Research Institute survived the chilly economic climate of 
the years between the wars. Its existence was, however, not entirely 
trouble-free. The industrial interests that lay behind the Institute 
expressed repeated dissatisfaction over the fact that basic research 
was given such a high priority. 

The Academy of Engineering Sciences, the Wood Pulp Research 
Association, and the Institute for Metals Research were established 
independently of each other. It was, however, not purely by chance 
that they were established during the same period. The First World 
War constituted a catalyst. The example of the warring nations, fears 
of increased competition in the economic sphere when peace was 
declared, difficulties in the provision of supplies during the war, and 
the very fact of national mobilization were factors that together 
created a suitable climate for those interests that wished to provide 
technological research with an organizational structure. 

Within industry, there existed a growing interest for technological 
research which was quite independent of the fact that there was a 
war in progress. Those individual companies that invested in research 
and development organizations of their own were few, but their 
number grew, particularly during and directly after the war. These 
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were the companies that primarily supported the Academy of 
Engineering Science and the other two institutions. These public 
establishments complemented the private laboratories in their role 
as centres of scientific communication. At the same time, they pro
vided status and authority to those scientific experts and technical 
experts who acted as spokesmen for industry in industrial-political 
discussions. 

Another force that was on the march during the 1910's was more 
political. The Academy of Engineering Sciences and the Institute 
for Metals Research were half State-sponsored. The government bills 
that preceeded their establishment were drafted by the Social Demo
cratic Minister of Finance, F.V. Thorsson and his Under-secretary 
of State R. Sandler. 

It might appear contradictory that two leading representatives of 
the labour movement should demonstrate an active interest in 
institutions whose aims were to serve private industry. However, one 
of the results of the war was to create a closing of ranks between 
industry and social democracy, both of which had a vested interest 
in ensuring that the wheels of industry were kept in motion during 
the difficult war years. In fact, industry helped to pave the way to 
the situation in 1917, when a left-wing government was formed by 
the Liberals and the Social Democrats. Among leading Social Demo
crats at this time there spread the conviction that the eradica
tion of poverty and the establishment of a welfare state was conting
ent upon making production more efficient. It was thus necessary 
to cooperate with technologists and scientists and to support techno
logical research. 

During the years 1918-1919, one of the great political issues 
of the Swedish labour movement was nearing realization — the 
eight-hour working day. Technological research was generally regard
ed as a means by which the practical conditions for such a reform 
could be created. 

The third great driving force behind the establishment of these 
three institutions was, of course, the body of technologists and 
scientists themselves. 

Each of the three institutions had its own key figure: Axel F. 
Enström, Carl Benedicks, and Peter Klason (the latter being more of 
an indirect influence, an example, a forerunner). One characteristic 
that each of these men had in common was the fact that they had 
experience of academic research — Klason and Benedicks having 
pursued a traditional academic career, and Enström having had a 
career in research which he had to interrupt prematurely. At at time 
when technological research had little in the way of tradition, it 
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cannot be overestimated that the field should be influenced by these 
three men, possessing as they did a realistic view of the conditions 
under which research must operate. 

If we broaden the scope of our study of those persons who par
ticipated actively in the organization of technological research, we 
find that a group existed comprising roughly ten persons, all of 
whom had been employed at the Materials Testing Laboratory, the 
Ironmasters' Association, the Institute of Technology, and/or had 
worked as consultant engineers. It was the same type of engineer 
(indeed, in some cases, the same persons) that ten years previously 
had been accused of posessing theoretical interests of too narrow a 
nature, and of being incapable of engaging in the practical reality of 
industry. Political and economic developments in the 1910's had 
given them new impetus and a new status with regards to the direc
tion of their scientific endeavour. 
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ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR 

AEA Axel F Enströms arkiv 
AK Andra kammaren 
CBS Carl Benedicks papper 
DSIR Department of Scientific and Industrial Research 
FK Första kammaren 
IVA Ingenjörsvetenskapsakademin 
JKA Jernkontorets Annaler 
KK Kommers kollegium 
KTH Kungliga Tekniska högskolan 
KWG Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissen

schaften 
NRC National Research Council 
PTR Physikalisch-Technische Reichsanstalt 
SBL Svenskt biografiskt lexikon 
SFS Svensk författningssamling 
Skt Svensk kemisk tidskrift 
SPCI Svenska pappers- och cellulosaingenjörernas förening 
TT Teknisk tidskrift 

A Allmänna avdelningen 
KoB Kemi och bergsvetenskap 
M Mekanik 
VU Veckoupplagan 

VAÅ Vetenskapsakademins årsbok 
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NOTER 

Inledning 

1. De la Gardie i Förhandlingarna vid 
Baltiska ingenjörskongressen (1915), 
s 15 och Lübeck i TT 1914 VU, s 
377. 

Under den tidsperiod jag skildrar 
kunde olika stavningsprinciper före
komma. För att vinna enhetlighet, 
har jag moderniserat stavningen i 
citaten. 

2. En översikt över den utveck
lingsteoretiska diskussion, som var 
aktuell under 1960- och början av 
1970-talen, finnes i Hettne (1973). 
Se spec s 181 f. 

3. Dillard (1969), s 306. 

4. Jmf Lindberg &c Nilsson (1978) 
samt Frängsmyr (1973-74). 

5. En översikt över olika teorier om 
den vetenskapliga revolutionens 
orsaker finns i Ronny Ambjörnssons 
inledning till Idé och klass (1972). 

6. En fyllig redovisning av olika upp
fattningar om vetenskapens och tek
nikens betydelse för den industriella 
revolutionen ges i A E Mussons inled
ning till Science, Technology and 
Economic Growth in the Eighteenth 
Century (1972). 

Ett värdefullt arbete från senare 
år, som innehåller många stimuleran
de uppsatser om sambandet mellan 
vetenskap och teknik under såväl 
den vetenskapliga och industriella 
revolutionen, som under modernare 
tid, är The Dynamics of Science and 
Technology (1978). 

7. Lindberg & Nilsson (1978), s 99 f. 

8. Förutom det omedelbart teknik-
historiskt inriktade arbetet om gruv
brytningstekniken och kopparhante
ringen vid Stora Kopparberg (1955), 
kan som exempel nämnas historiken 
över Vetenskapsakademin (1967) 
samt de två volymerna om svensk 
lärdomshistoria under stormaktstiden 
och frihetstiden (1975 och 1978), 
vilka under varierande rubriker inne
håller långa avsnitt om teknik och 
vetenskap. 

9. Se Eriksson (1978); Runeby 
(1976); Runeby (1978); Torstendahl 
(1975), Teknologins nytta samt 
Torstendahl (1975), Dispersion of 
Engineers. 
10. Eriksson (1978), s 3. 

11. Lay ton (1971). 

12. Ibid s 5 77 f. 

13. Se t ex Noble (1977), Introduc
tion. 

14. Eriksson (1978); Runeby 
(1976); Runeby (1978) De Geer 
(1978); Lundgren (1974) samt 
Lundgren (1978). 

Här bör även nämnas Gårdlund 
(1942), som ger en bred och levande 
skildring av det industriella genom
brottet i Sverige, samt Annerstedt 
(1974); Elzinga (1969) och Jamison 
(1980). De tre sistnämnda arbetena 
är dock mycket knapphändiga för 
den tid jag skildrar. 
Jag vill även framhålla de historiska 

översikter, som författats av perso
ner, vilka verkat inom eller i anslut
ning till de institutioner jag skildrar. 
Se framför allt Bosaeus (1949); 
Althin (1958) samt Améen, En kort
fattad skildring av metallografins ut
veckling. 

15. Berner (1981), s 106. 

Kapitel 1 

1. Affärsvärlden 7/8 1918. 

2. Förslag till gemensam försöksan
stalt för cellulosa- och trämasseindu
strierna (1917), s 10 f. 

I denna inledande översikt beläggs 
endast de direkta citaten i noter. I 
övrigt hänvisas till de avsnitt där de 
olika institutionerna behandlas. 

3. Stadgar för IVA i SFS 1919:591. 
Det följande citatet är ur manuskript 
av Enström i IVA, AEA, box 4. (Jmf 
kap 7 not 33) 

4. Stadgar för Sveriges Kemiska 
Industrikontor, publicerade som 
bilaga till Svensk kemisk tidskrift 
(1917). 
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5. Utvecklingen i Norge och Dan
mark framgår av handlingar och 
skriftväxling i RA, IVA, box 43 och 
box 51. Se även Nerheim (1980), 
s 28, not 5, samt Jamison (1980), 
s 52 ff. 

Nerheims uppsats ger också ett in
tressant exempel på tidig forskning 
inom den elektrokemiska industrin i 
Norge. Det bör även nämnas, att i 
Danmark fanns ända sedan 1870-
talet en stor privat forskningsinstitu
tion med anknytning till industrin. 
Det var det s k Carlsbergslaborato
riet, som inte bara behandlade den 
vetenskapliga grunden för bryggeri
tekniken, utan även sysslade med 
uppgifter av grundläggande veten
skaplig natur. Se The Carlsberg Labo
ratory (1976), kap II och III. 

6. Enkvist (1972), s 120 f och 
Holmberg (1917), s 114 ff. 

7. Nordström (1968), s 203 ff. 

8. Bergman (1920); Enkvist (1972), 
s 89; Aschan (1914); Aschan (1916) 
samt RA, IVA, box 51, Redogörelse 
för verksamheten vid Aktiebolaget 
Centrallaboratorium — Keskuslabora-
torio Osakeyhtiö under år 1921. 

9. Enkvist (1963), s 3 ff. 
IVA tycks inte ha stått den fin

landssvenska akademin så nära. 1924 
skrev Enström till en dansk kollega, 
att den »efter allt att döma tycks vara 
en utpräglad representant för den 
svenska minoriteten i Finland och så
lunda icke något effektivt uttryck för 
Finlands teknik och tekniska veten
skap, snarare stående i visst motsats
förhållande till de rent finska intres
sena på området». Se RA, IVA, box 
51, Enström till Pedersen 16/4 1924 
(kopia). 

10. Aschan (1916), s 22 f. Se även 
Aschan (1914), s 381. 

11. Manegold (1969), s 292 ff. Se 
även Bor scheid (1976), Manegold 
(1970) och Manegold (1978). 

12. Manegold (1970), s 215 ff. 

13. Burchardt (1975), s 12 och 
Pfetsch (1970), s 562 ff. 

14. Burchardt (1975), s 24 ff. 

15. Ibid, s 31 ff och 48 ff. 
Harnacks utredning och andra 

dokument från KWG:s grundande 
återges i Planck (1936), citatet är 
från s 40. 

16. Burchardt (1975), s 66 ff. 

17. Ibid, s 100 ff. 

18. Se Cardwell (1972), kap 4-6. 

19. Mosely (1978). 

20. Cardwell (1972), s 220 ff och 
Varcoe (1970), s 192 ff. 

21. Varcoe (1970), s 193 f. 

22. Varcoe (1970), Cardwell (1972), 
s 222 f och Rose 8c Rose (1971), 
s 37 ff. 

23. Noble (1977), kap 7. Se även 
Chandler (1977), passim men fram
förallt s 374 f samt Tobey (1971), 
s 6 f. Den sistnämnde framhåller 
dock USA:s efterblivenhet vid en 
jämförelse med den tyska industri
forskningen. Enligt Tobey var det 
först på 1920-talet, som industri
forskningen expanderade på allvar i 
USA. 

24. Noble (1977), s 74 f. Se även 
kapitel 2, not 26. 

25. Om NRC:s tillkomst och upp
gifter, se Noble (1977), s 150 ff och 
Tobey (1971), s 20 ff. 

NRC:s verksamhet var enligt Noble 
(s 162) imponerande. »They estab
lished cooperative research programs 
among manufacturers of enameled 
wares, refractories, glass, ceramics, 
and even macaroni, and initiated 
research projects with the Bureau of 
Standards in such areas as electro
plating, metal cutting, and metal 
alloys. Their most enduring achieve
ments, however, involved the estab
lishment of industrial research insti
tutes in cooperation with various 
trade associations». 

Tobey är inte lika övertygad om 
NRC-.s framgångar, mycket beroende 
på att han främst intresserar sig för 
grundforskningens villkor. 

26. 1920 skrev Kommerskollegium 
till en rad svenska beskickningar och 
begärde upplysningar om motsvarig
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heter till IVA i andra länder. Av 
svaren, som sändes direkt till IVA, 
framgår att motsvarigheter saknades i 
Spanien, Frankrike, Österrike och 
Italien. I Österrike fanns dock ett 
förslag till en »Akademie der tech
nischen Wissenschaften», som tycks 
ha haft KWG som förebild. 

I Frankrike bildades år 1915 La 
Direction des Inventions, som senare 
ombildades till La Direction des 
Recherces scientifiques et des Inven
tions och som blev föregångare till 
L'Office nationale des Recherches 
scientifiques et Industrielles et des 
Inventions från år 1922. 

Uppgifterna har hämtats ur RA, 
IVA, box 43. 

Kapitel 2 

1. Följande framställning bygger på 
Eriksson (1978). 

2. Eriksson (1978), s 103 f. 

3. Ibid, s 104. 

4. Om de Laval och Nobel, se 
Eriksson (1978), s 91 ff. 

Med industriforskningslaboratorium 
avser jag ett laboratorium, som är en 
integrerad del av företagets övriga 
verksamhet och där vetenskapliga 
metoder utnyttjas för att söka ny 
kunskap, som är av betydelse för ut
vecklingen av företagets produktions
teknik. 

Driftslaboratorier, som utnyttjades 
för att kontrollera driften, var be
tydligt vanligare. Skillnaden mellan 
ett forsknings- och ett driftlabora
torium kan sägas vara, att det först
nämnda används för att kontrollera 
redan känd teknik. 

I praktiken kan det givetvis vara 
svårt att dra klara gränser mellan 
forsknings- och driftlaboratorier. 
»Varje industriföretag från denna tid 
med eget laboratorium var en poten
tiell forskningshärd», skriver Eriksson 
(s 77). Det krävs detaljerade under
sökningar av verksamheten vid resp 
laboratorium för att få en klarare 
uppfattning om karaktären av dess 
verksamhet. Allt talar emellertid för 
att de flesta driftlaboratorier var 

synnerligen enkla och att egentliga 
industriella forskningslaboratorier var 
mycket sällsynta ännu i början av 
1900-talet. 

5. Gelhaar (1946), s 105. 

6. Se Althin (1946), s 44 f. Jmf 
dock Gelhaar (1946), s 105. 

7. Gelhaar (1946), s 105 f. 

8. Ibid, si 07 ff. 

9. Carlson (1910), s 299. 
Birger Carlson, som blev en fram

trädande personlighet inom den 
svenska industrivärlden, var en av 
de som ihärdigast pläderade för 
ökade satsningar på teknisk-veten-
skaplig forskning. Han deltog bl a i 
planeringen av IVA. Vid ett möte, 
som föregick akademins tillkomst, 
yttrade han följande: »Ett behov av 
högre tekn. skolade krafter på för-
söksavd. har länge förefunnits. Vi har 
70 ing. anst. varav 32 på försöksavd. 
8 på maskinavd. (arbetar för konstr. 
till försök). Alla dessa behöva högre 
vetenskaplig bildning ex. motsv. den 
tyska Dr. Ing. examen». (RA, KK, 
Huvudarkivet, F I aa:508, IVA Proto
koll hållet vid sammanträde den 3 
nov 1917 inför Kungl. Kommers
koll. med representanter för veten
skap och industri för dryftande av 
frågan om en ing. vet. akad.) 

Sannolikt avsåg det uppseende
väckande höga antalet ingenjörer hela 
Superfosfatbolaget. 

10. Mina undersökningar, som själv
fallet inte kan göra anspråk på att 
vara heltäckande, har, för tiden före 
världskriget, endast avslöjat ytterliga
re två större permanenta laboratorier: 
Stora Kopparbergs cellulosatekniska 
laboratorium i Skutskär och SKF :s 
laboratorium i Göteborg (se s 149 
och 181). Dessutom torde några av 
de större järnverken ha varit ut
rustade med tämligen avancerade 
driftslaboratorier (se Eriksson, a a, 
s 82 ff). Det kan inte heller uteslutas 
att en närmare undersökning skulle 
visa, att några av de elektrotekniska 
företagen inrymde en teknisk-veten
skaplig verksamhet. I början av 1900-
talet betonades ofta att vattenkraften 
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var föremål för en långt driven veten
skaplig bearbetning (se s 52). De 
källor jag utnyttjat har dock inte gett 
några belägg för att den elektro-
tekniska industrin skulle ha varit ut
rustad med forskningslaboratorier 
före världskriget (jmf Eriksson, a a, 
s 85 f). 

11. Se Lindroth (1975), s 515 ff och 
Lindroth (1978), s 377 ff. 

12. En kortfattad översikt över Järn
kontorets historia finns i Sahlin 
(1947). Dess historia under 1700-
och 1800-talen behandlas i Clason 
(1917). En rik, kanske allför flödan
de rik historik över Järnkontoret 
fram till mitten av 1800-talet ger 
Bofthius & Kromnow (1947, 1968 
& 1955). 

13. SFS 1868 Nr 28 § 1. 

14. Antalet ingenjörer och deras 
uppgifter kunde variera år från år, 
vilket framgår av de årsvis tryckta 
Berättelse om besluten vid Bruks-
Societetens allmänna ordinarie sam
mankomst i Järnkontoret samt Be
rättelse till Bruks-Societeten vid dess 
allmänna ordinarie sammankomst i 
Järnkontoret. Den följande beskriv
ningen bygger på dessa årsberättelser, 
som även i övrigt ger en god bild av 
kontorets verksamhet. 

15. Om Järnkontoret som förebild 
för Vattenkraftföreningen och Pap
persmassekontoret, se s 55 och 156; 
för Kemiska Industrikontoret, se TT 
1915 KoB s 115. 

16. Skrivelse från Grabe till fullmäk
tige i Järnkontoret, citerad i JKA 
1926, s 486. 

17. Om ångpanneexplosioner, se 
Burke (1966). 

Materialprovningens betydelse för 
affärslivet framgår av Järnkontorets 
argumentering för att Materialprov
ningsanstalten utvidgades med ett 
bergskemiskt laboratorium i Berättel
se till Bruks-Societeten vid dess all
männa ordinarie sammankomst i 
Järnkontoret 1902, § 16. 

18. Materialprovningens historia i 
Sverige behandlas översiktligt i 

Odqvist (1970). 

19. Dillner (1906), s 4 f och Odqvist 
(1970), s 41 ff. 

20. SFS 1897, Bih., Nr 18 § 1. 

21. Betänkande och förslag till orga
nisation av Statens provningsanstalt 
(1917), s 7. 

22. Dillner (1906), s 6 och 11 samt 
Betänkande, a.a., s 6 ff. 

23. Eftersom alla löpande utgifter 
skulle täckas med inkomsterna från 
provningarna, uppstod det inom 
statsförvaltningen unika förhållandet, 
att tjänstemännens lön utgick som 
provision på anstaltens nettobehåll
ning. Se Betänkande, a a, s 9 ff 
samt Dillner (1938), s 3. 

24. Wahlberg enligt Kommerskolle-
giikommitténs betänkande: II 
(1913), s 623 f. 

25. Betänkande och förslag till orga
nisation av Statens provningsanstalt 
(1917), s 16. 

26. Här kan en intressant internatio
nell jämförelse göras. När den norske 
professorn Sem Saeland mot slutet av 
första världskriget besökte The 
Bureau of Standards i USA, blev han 
djupt imponerad av dess vetenskap
liga kvalifikationer. Framförallt hade 
den verkat »som en vaeldig utdannel-
seanstalt for det ledende personale i 
de mange andre forskningsinstituter 
i Amerika, icke mindst de private» 
och en stor del av de framstående 
forskarna vid General Electrics och 
Western Electrics forskningsavdel
ningar hade rekryterats därifrån. Se 
RA, IVA, box 51, Saeland, Industri
elie Forskningsinstitutter (kopia av 
föredragsmanus). 

27. KTH:s äldre historia behandlas i 
Henriques (1927), Torstendahl 
(1975), Teknologins nytta och 
Runeby (1976). Om tidig forsknings
verksamhet vid KTH, se Eriksson 
(1978), s 24 ff. 

I kapitel 8 kommer jag att redogöra 
för ett av de få forskningsprojekten 
vid KTH i början av 1900-talet: 
Peter Klasons träkemiska forsk
ningar. 
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Jag har inte närmare undersökt för
hållandena vid Chalmers, som under 
den aktuella tiden intog en mellan
ställning mellan KTH och de tekniska 
elementarskolorna. Visserligen stad
gades år 1902 att Chalmers skulle 
lämna »såväl elementär som veten
skaplig teknisk undervisning och be
fordra för de industriella yrkena be
tydelsefull forskning». Det finns ock
så exempel på lärare från Chalmers, 
som bedrev viss forskning (se Eriks
son, a a, s 28 ff). Mitt allmänna in
tryck, grundat på en genomgång av 
tekniska tidskrifter och annat käll
material som förekommer i avhand
lingen, är dock att Chalmers spelade 
en betydligt blygsammare roll än 
KTH i början av 1900-talet. Personer 
från Chalmers är t ex nästan helt 
frånvarande i sammanhangen kring 
de tre institutioner, som är huvud
föremålet för min avhandling. 

28. År 1906 tillsattes en utredning, 
som fick i uppdrag att ge förslag 
till den högre tekniska undervis
ningens ordnande. Dess betänkande 
låg till grund för en proposition vid 
1909 års riksdag, i vilken det bla 
föreslogs att 17 nya professurer 
skulle inrättas och närmare 10 mil
joner kr anslås för högskolans ny
byggnationer. Propositionen avslogs 
men vid 1911 års riksdag återupp
repades i stort sett samma förslag. 
Byggnadsplanerna hade dock ned
bantats och för detta ändmål begär
des nu närmare 5 miljoner kr. Se 
Underdånigt betänkande och för
slag till ordnandet av den högre tek
niska undervisningen i riket (1908); 
1909 prop nr 155 samt 1911 prop nr 
124. 

29. Underdånigt betänkande, a a, s 
13. 

30. Ibid, s 220 f. Jmf 1911 prop nr 
124, s 130. 

31. Kungl. Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Program för läsåret 
1918-1919 jämte redoförelse för hög
skolans verksamhet under år 1917 
(1918), s 83. 

32. Se Althin (1970), s 168. 

33. SFS 1927 nr 349 och SFS 1932 
nr 382. Se även Althin (1970), s 147 
ff. 

Av äldre stadgor framgår inte heller 
att professorer och andra lärare 
skulle ha haft till uppgift att bedriva 
forskning. De skulle undervisa i sina 
ämnen, avgiva betyg och följa indu
strins och vetenskapens framsteg. Se 
SFS 1901 nr 56. 

34. Se Hallberg (1908), s 17 ff ; 
Abenius (1906); Petrén (1908), s 316 
f; Carlsson (1908), s 139; TT 1914 
KoB, s 84 och 93 samt Henriques 
(1927), s 459 ff. 

Nästan samtliga, som föreslog in
rättandet av en högre ingenjörs
examen, såg inte bara universitetens 
forskningsorganisation som en före
bild — de hade själva högre akade
miska examina. 

35. Billberg (1911), s 149 f. 

Kapitel 3 

1. Se t ex TT 1912 VU, s 153 ff. 
Det finns ingen utförlig översikt 

över energifrågor i Sverige under den 
aktuella perioden. Lundgren (1976) 
och Lundgren (1978) skildrar svensk 
energipolitik 1890-1975 men be
handlar för tiden före 1920 enbart 
vattenkraftfrågor. 

2. Andersson (1915), s 2. 

3. Hubendick (1921), s 3. 

4. Ibid s 7 ff. 

5. Se Stridsberg & Mattsson (1980) 
s 56 ff fig 11 och 12, som ger en bild 
av vedens olika användningsområden. 

6. Svedberg (1914), s 388 ff och 
Sveriges land och folk, II (1915), 
s 317 och 352. 

7. I propositionen sopades de ve
tenskapliga intressena åt sidan och 
anslag begärdes endast för de två 
borrhål som, enligt jordbruksminis
tern, var av direkt praktiskt intresse. 
Se 1916 Riksdagens skrivelse nr 9, 
pkt 87, s 43; 1916 prop nr 1, nionde 
huvudtiteln, pkt 83, s 246 och 260 
ff samt 1916 FK prot nr 40, s 15. 
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8. Andersson (191 7), s 202. 

9. Högbom (1914), s 154 ff. Se 
även Hoel (1966), s 500 ff, som ger 
en allmän översikt över de svenska 
intressena på Spetsbergen, samt De 
Geer (1912), s 367 ff och Andersson 
(1917), s 217. 

10. Hoel (1966), s 504 ff. 

11. En historik över de svenska strä
vandena att tillgodogöra skiffern 
finns i Utredning rörande möjlig
heterna för en inhemsk tillverkning 
av mineraloljor och svavel (1919), 
s 1 70 ff. 

12. 1912 AK motion nr 239, s 9. 

13 Akademiker spelade en anmärk
ningsvärt stor roll vid de tidiga för
söken att exploatera alunskiffern. År 
1905 bildades t ex ett konsortium av 
professor Hj Sjögren, docent J G 
Andersson och fil dr G Hellsing. De 
analyser, som låg till grund för verk
samheten, utfördes under den sist
nämndes ledning vid Uppsala univer
sitet. Se Utredning, a a, s 170, 184 
och 207 samt Hellsing (1920), s 1 f. 

14. Utredning, a a, s 218 och 256 f. 

15. Ibid s 281 f och 292. 

16. Se t ex Wallgren (1908), s 118 f. 

17. Ibid s 118. 

18. Brinell (1916), s 168 ff. Se även 
Betänkande med förslag till stats
åtgärder för främjande av en ökad 
produktion och användning av torv-
bränsle (1921), del 1, s 160 ff. 

19. Förslag angående vissa omedel
bara åtgärder till främjande av pro
duktionen och användningen utav 
torvbränsle (1916), s 7. 

20. För en mer realistisk bedömning 
— se Dillner (1916), s 158, som 
menade att inte ens vid en lyckosam 
utveckling kunde bränntorven bli av 
större betydelse än den svenska 
stenkolen. 

21. Betänkande, a a, del 1, s 198 f. 
Se även Förslag, a a, s 19. 
22. Betänkande, a a, del 1, s 230 f. 

23. Eriksson (1978), s 68 f och 109. 

24. Andersson Be Dillner (1901), s 
333. 

25. Odén (1921). 

26. Arrhenius enl Hjulström (1940), 
s 131. 

27. Föredraget presenterades vid 
fjärde allmänna teknikermötet i 
Norrköping år 1906. Se Smedberg 
((1907), s 89. 

28. Betänkande med förslag till lag 
innefattande vissa bestämmelser i 
syfte att trygga rätt till elektrisk 
kraft m m (1915), s 217 och 232. 

29. Uppskattningen baseras på upp
gifter i Enström (1917), s 10. 

30. Hjulström (1940), s 79 ff och 
146 ff. 

31. Hjulström (1940), s 162 och 
Betänkande, a a, s 216 f. 

32. Betänkande med förslag till 
statsåtgärder för främjande av en 
ökad produktion och användning av 
torvbränsle (1921), del 1, s 231. 

33. Smedberg (1907) och Eriksson 
(1978), s 116 f. 

34. Lundgren (1976), s 12. 
Där ej annat framgår, bygger den 

följande framställningen om vatten
kraftpolitiken på Lundgren (1976). 

35. SFS 1880 nr 57 § 1. 

36. I den första Vattenfallsstyrelsen 
satt bla professor CJMagnell från 
KTH samt cheferna för Grängesberg 
och Uddeholm, E Frisell resp A 
Herlenius. Hansen (1909) visar att 
vattenfallsdirektörens allmänna in
ställning i vattenkraftfrågor ej avvek 
från den övriga industrins. 

37. Hansen (1916), s 242. 

38. Betänkande med förslag till 
Vattenlag m m (1911), s IV. 

39. Föredrag vid Svenska Vatten
kraftföreningens årsmöte 1919, 
tryckt i Lübeckiana (1927), s 345. 

40. 1895 AK motion nr 72. 

41. TT 1908 A, s 178. 

42. Lübeck (1909), s 18. Om 
Lübecks roll vid Vattenkraftföre
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ningens bildande, se Richerts inled
ning till Lübeckiana (1927), s 19. 

43. Om Richert, Lübeck, Enström, 
Vattenbyggnadsbyrån och Elektris
ka Prövningsanstalten, se Althin 
(1947), s 39 ff och Althin (1958), 
s 27 ff. 

44. Richert deltog t ex på olika sätt 
i planeringen av Trollhättans kraft
verk och organiseringen av Vatten
fallsstyrelsen och var ledamot av 
Vattenrättskommittén. Dessutom 
tjänstgjorde han under några år som 
professor i vattenbyggnadskonst vid 
KTH. Enström var knuten till Vat
tenrättskommittén som sakkunnig 
och deltog, i likhet med Lübeck, 
i 1911 års sk elektriska kraftkom
mitté. Lübeck deltog dessutom i 
arbetet med det reviderade vatten
lagsförslag, som presenterades 1917, 
och var en av de s k vattenfallssak
kunniga som 1914 fick i uppdrag 
att bl a utreda grunderna för för
valtningen av vattenfall där statens 
äganderätt var oklar. 

45. Om Norrlandsfrågan, se Strids
berg (1964) samt Stridsberg 8c 
Mattsson (1980), s 72 ff. 

46. De norrländska malmfälten, in
mutningsrätten m m behandlas i 
Meinander (1968), s 97 ff. 

47. Om vattenföroreningsdebatten i 
Sverige, se Lundgren (1974). 

48. 1909 AK motion nr 112, s 1. 

49. Se t ex Högbom (1902), s 359 
samt Lindhagen (1937), s 281. 

50. Se Meinander (1968), s 104 ff 
samt 1907 prop nr 107, bil G, H och 
I. 

51. Jmf Hoel (1966), s 516. 

Kapitel 4 

1. Se Runeby (1978). 

2. Betänkande avgivet av kommit
tén för en teknisk centralmyndig
het (1907), s 83 och 87. 

3. Ibid s 84 och 88. 

4. Ljunggren (1907); Richert 

(1907); 1905 AK motion nr 225 
samt 1908 FK motion nr 27. 

5. Parallellen gäller t o m så långt 
att det i stor utsträckning var samma 
personer, framförallt Richert — men 
även Lübeck — som engagerades för 
att föra ingenjörskårens talan. Se t ex 
TT 1913 VU, s 397 ff ; TT 1914 VU, 
s 98 ff och 129 ff samt TT 1916 VU, 
s 466 ff. 

6. Se TT 1906 A, s 238. 

7. P.M. angående ordnandet och 
samlandet av det tekniskt-industriella 
forskningsarbetet (1918), s 4. 

8. TT 1907 A, s 318 och Enström 
(1908), s 9. 

9. Enström (1908), s 10. 

10. TT 1908 A, s 18. Bakom signa
turen stod sannolikt E Nordlund. 

11. Dillner (1908), s 311. 

12. Nycander (1911), s 190 f samt 
Nycander enl diskussionsreferat i TT 
1911 VU, s 200. 

13. Se Adelsköld (1932), s 882. 

14. Nordlund enl diskussionsrefereat 
i TT 1911 VU, s 191 f. 

15. Teknologföreningens historia i 
Holmberger (1912), kap II och III. 
Om dess tidigaste historia, se Runeby 
(1976), s 96 ff och 247 f. Se även 
Runeby (1978), s 26 ff, som fram
håller föreningens viktiga roll i indu
stripolitiska frågor i början av 1900-
talet. 

16. Dahlander (1906), s 8. 

17. Teknologföreningens styrelse
ledamöter m m framgår av Holm
berger (1912), bil I och II. 

18. TT 1906 A, s 19 ff. 

19. Svedberg (1907), s 5 och Holm
berger (1912), s 186 ff. 

20. Enström, Dillner och Wilhelm 
Hoffstedt (lärare vid KTH) hade ut
arbetat ett kompromissförslag till ett 
»Centralförbund för Sveriges tekniska 
föreningar för ordnandet av All
männa Teknikermöten». Se TT 1906 
A, s 79 f där motsättningarna inom 
kommittén och olika samarbetsför-
slag redovisas. 
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21. Svedberg (1907), s 7. Se även 
TT 1906 A, s 82 ff som presenterar 
förslaget från Tekniska föreningen i 
Hälsingborg. 

22. Svedberg (1907), s 8. 

23. Förhandlingarna vid fjärde all
männa svenska teknikermötet (1907) 
s 10. 

24. Ibid s 11. 

25. Ibid s 13. 

26. Ibid s XVIII. 

27. TT 1906 A, s 201 f och 205 f. 

28. TT 1906 A, s 243. Jmf Dahlan
der (1906), s 8. 

29. År 1907 behandlades t ex refor
meringen av statsapparaten, elektri
fieringen av järnvägarna samt vatten
rättslagstiftningen. 

30. TT 1908 A, s 76 och 189 ff. 

31. Hansens öppningsanförande enl 
TT 1909 A, s 103. 

32. Se t ex diskussionsinlägg av 
Magnell, Peterson, Bergman och Bo 
i TT 1907 A, s 298ff. 

33. Se t ex diskussionsinlägg av Hök 
i TT 1908 A, s 5 samt av Atterberg 
i TT 1907 A, s 199. 

34. TT 1911 VU, s 213 samt TT 
1912 VU, s 55 ff och 191. 

35. TT 1909 A, s 157. 

36. Ljungberg (1909), s 108 samt 
diskussionsreferat i TT 1909 A, 
s 113. 

37. TT 1910 VU, s 76. Om bildan
det av Industriförbundet, se även 
Hildebrand (1970), s 559 ff och 
630, not 33, samt Runeby (1978), 
s 30. 

38. Magnell och Nordlund enl dis
kussionsreferat i TT 1911 VU, s 
192 f. 

39. Sveriges industriförbund 1910-
1920 (1920), s 43. 

Vid utarbetandet av detta avsnitt 
har jag haft tillgång till ett opubli
cerat manuskript av N Runeby, 
»Disponentutbildning eller teknisk 
högskola?». 

40. Undervisningskommittén enl 
Dillner (1911). 

41. Den liberale riksdagsmannen 
Thorvald Fürst hade, med argument 
som liknade undervisningskommit
téns, yrkat avslag på regeringens 
proposition. Industriförbundet riske
rade därför, enligt många indignerade 
talare, att stödja de politiska krafter 
som ville fördröja upprustningen av 
den högre tekniska utbildningen. Se 
1911 AK motion nr 345 samt Wahl
berg enl diskussionsreferat i Med
delanden från Sveriges industriför
bund Nr 10 (1911), s 22. 

42. Lärarkollegiets yttrande enl 
Kommerskollegiekommitténs betän
kande: II Handelsdepartementet 
(1913), s 242. 

43. Industriförbundets yttrande i 
Meddelanden från Sveriges indu
striförbund Nr 16 (1912), s 7. 

44. Kommerskollegiekommitténs be
tänkande: II Handelsdepartementet 
(1913), s 246. 

45. Ibid s 253. 
Skillnaderna mellan de två kommit

téerna förklaras i viss mån av att de 
industriella intressena var starkare 
företrädda i Kommerskollegiekom-
mittén. 

46. Lärarkollegiets skrivelse i Med
delanden från Sveriges industriför
bund Nr 20 (1912), s 2 f. 

47. Uttalandet i Meddelanden från 
Sveriges industriförbund Nr 20 
(1912), s 3 f. 

48. Uttalanden i Tekniska högskole
frågan (1913). 

49. Holmberger i TT 1912 VU, s 
435; Stockholms Dagblad 12/12, 
14/12 och 15/12 1912 . 

50. Magnell (1913), s 30 f. Se även 
Magnell, Vad göres för undervis
ningen (1913), som bla innehåller 
ett PM av Alf Grabe, vilket delades ut 
vid Teknologföreningens årsmöte 
samma vår. 

51. Ett fylligt diskussionsprotokoll 
finns i RA, Sv Teknologföreningens 
arkiv II, Huvudarkivet A 11:10, 

227 



Bilagor till Föreningens protokoll 
1913, Teknologföreningens årsmöte 
1913, bil 8 a. Se även Stockholms 
Dagblad 16/2 1913 samt Social
demokraten 17/2 1913. 

52. Se RA, Sv Teknologföreningens 
arkiv II, Huvudarkivet A 11:11, 
Bilagor till Styrelsens protokoll, bil 
6, 6 a och 6 b. 

53. Inledningsföredragen och diskus
sionsinläggen trycktes i TT och gavs 
även ut i Industriförbundets serie 
småtryck. Se Den högre ingenjörs
utbildningen i Sverige (1913). 

54. Den högre ingenjörsutbildningen 
i Sverige (1913), s 26 f. 

55. Ibid s 29. 

56. Ibid s 27 f. 

57. Se Otto Smiths inledningsföre
drag i Den högre ingenjörsutbild
ningen i Sverige (1913), s 19. 

58. Enström enl Den högre ingen
jörsutbildningen i Sverige (1913), 
s 28 samt TT 1911 E, s 141. 

59. Den högre ingenjörsutbildningen 
i Sverige (1913), s 29 f. 

60. Ibid s 33. 

61. Ibid s 34. 

62. Ibid s 61. 

63. Jmf t ex Forsberg i TT 1907 
A, s 290. 

64. Lärarkollegiets yttrande i TT 
1913 VU, s 330. 

65. Heuman (1913), s 336. 

66. TT 1913 VU, s 337 f. 

67. TT 1913 VU, s 401. 

68. Skrivelsen i TT 1913 VU, s 
401. 

69. Runeby (1976), s 49 ff och 
Berner (1981), s 204 ff. 

70. Holmberger i TT 1912 VU, s 
436. 

71. Socialdemokraten 19/2 1913. 

72. P.M. angående ordnandet och 
samlandet av det tekniskt-industriel-
la forskningsarbetet (1918), s 5. 

Kapitel 5 

1. Runeby (1978) behandlar denna 
rörelse, men tar främst upp infly
tandet från taylorismen och andra 
rationaliseringsidéer från USA. 

2. TT 1907 A, s 211. 

3. Palmgren (1908), s 49. 

4. Jäger (1909), s 280. Se även 
Blume i TT 1908 M, s 130. 

5. Jmf Jäger (1909), s 280. 

6. Fredriksson (1908), Om arbets
intensiteten, s 16. Se även Fredriks
son (1907) och Fredriksson (1908), 
Verkstadsorganisation. 

7. Fredriksson (1908), Om arbets
intensiteten, s 17 samt Fredriksson 
(1908), Omkostnadsberäkningar och 
fackskolor. 

8. Forsberg (1908) samt TT 1908 
A, s 75. 

9. Forsberg (1909), s 9; Nordlund 
enl TT 1910 M, s 20 samt Fredriks
son (1908), Verkstadsorganisation, 
s 126. 

10. Se litteraturhänvisningar i Fors
berg (1907) samt Fredriksson (1908) 
vilka helt domineras av tyska arbe
ten. Se även den entusiastiska an
mälan av Technik und Wirtschaft, 
Monatsschrift des Vereines deutscher 
Ingenieure i TT 1908 A, s 40. Genom 
utgivandet, skrev signaturen »Go on», 
tycks »den tyska föreningen hava 
övergivet sin föregående ståndpunkt, 
i vad den avsåg ett ensidigt fasthål
lande endast vid de rent tekniskt 
vetenskapliga sidorna av ingenjörs
arbetet». 

Om förebilder från USA, se Runeby 
(1908). 

11. Se t ex Braverman (1974), kap 4 
och 5, samt Noble (1977), kap 10. 
Taylorismen i Sverige behandlas bl a 
i Berner (1981); De Geer (1978); 
Runeby (1978) samt Jonsson (1981). 

12. Se Chandler (1977), s 272 ff 
och 279. 

13. Taylor (1913), s 7. 

14. Kungl Tekniska högskolan i 
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Stockholm. Program för läsåret 
1912-1913 jämte redogörelse för 
högskolans verksamhet under år 
1911 (1912), s 26. 

15. Forsberg (1916). 

16. Taylor (1913), Forsbergs förord 
s 3 f. 

1 7. Den högre ingenjörsutbildningen 
i Sverige (1913), s 29. 

18. De Geer (1978), kap 6. 

19. Jmf Taylor (1913), s 34 f. 

20. Se t ex utredningen om konsten 
att skära metaller i Taylor (1913), 
s 54 ff. 

21. Runeby (1978), s 35 f. 

22. Jmf Braverman (1974), s 86 f 
och 140 ff samt Noble (1977), s 272 
ff. 

23. Münsterberg (191 7), s 23 f. 

24. Ibid s 14. 

25. Ibid sii. 

26. Ibid, Forsbergs förord. 

27. Tre av förgrundsfigurerna inom 
svensk psykologi i början av 1900-
talet — Sydney Alrutz, G A Jaeder-
holm och Axel Herrlin — var enga
gerade i försöken att visa på psyko
logins nytta i industriella samman
hang. Se De Geer (1978), s 121 f 
samt Nilsson (1981), s 14 f. 

28. Fredriksson (1919), s 94 f. 

29. Fredriksson enl diskussionsrefe
rat i TT 1919 VU, s 480. 

30. De Geer (1978), s 105. Chef för 
Industribyrån AB var professorn i 
handelsteknik vid Handelshögskolan i 
Stockholm, Oskar Sillén. Denne be
traktas som en av pionjärerna för den 
företagsekonomiska vetenskapen i 
Sverige och har själv berättat, att det 
var under 1910-talet som företags
ekonomiska problem på allvar blev 
föremål för teoretiska undersök
ningar. Mönstret synes således upp
repas — en gammal teknik — i det här 
fallet »handelsteknik» — var på väg 
att göras till vetenskap. Det finns 
mycket som tyder på att taylorismen 
även i det här fallet fungerade som 

något av ett paradigm. Se Sillén 
(1943), s 22 ff samt Engvall (1980), 
s 37 och 56. 

31. Conrad (1913), s 5f. 

32. Ridler (1913), Nordlunds förord 

33. Ibid s 11 och 50. 

34. Ibid s 9 f. 

35. Ibid s 12, 63 och 69. 

36. Ibid s 71. Riedler menar dock 
inte att denna rena forskningen är 
meningslös — förr eller senare ger alla 
forskningsresultat praktiska resultat-
se s 1 2 f. 

37. Om Riedler och hans roll i de 
tyska högskolornas kamp för jäm
ställdhet med universiteten — se 
Manegold (1969) samt Manegold 
(1970), s 218 f och 249 ff. 

Kapitel 6 

1. österberg (1970), s 5. För 
Lübeck som upphovsman talar även 
den omständigheten att motionen 
trycktes i de valda skrifter av Lübeck 
som utgavs vid hans 50-årsdag. Se 
Lübeckiana (1927), s 431 ff. 

2. Den tilltagande användningen av 
elkraft gjorde det nödvändigt att 
reglera producenternas skyldigheter 
gentemot konsumenterna. 

3. Betänkande med förslag till lag 
innefattande vissa bestämmelser i 
syfte att trygga rätt till elektrisk 
kraft m m (1915), s 208 ff. 

4. Ibid s 246 ff och 262. 

5. Ibid s 189. Det var också En-
ström som i andra sammanhang 
presenterade utredningens slutsatser. 

6. 1916 AK motion nr 30, s 8, 10 
och 12. 

7. Ibid s 11. 

8. Ibid s 4. 

9. Ibid s 32 f. 

10. Ibid s 9, not 1. 

11. Holmquist i FK 1916 prot nr 
45, s 18 ff. Hage, Branting och Palm-
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stierna i 1916 AK prot nr 49, s 20, 
37 och 22. 
Jordbruksutskottets majoritet, som 

främst bestod av liberaler och social
demokrater, avvisade motionen med 
motiveringen att kraft- och bränsle
frågorna redan var föremål för flera 
utredningar samt att den föreslagna 
institutionen skulle bli alltför dyrbar. 
Se 1916 Jordbruksutskottets utlåtan
de nr 35, s 9. 

12. Palmstierna i 1916 AK prot nr 
49, s 23. 

13. Palmstiernas förslag segrade i 
andra kammaren sedan det fått stöd 
från bl a Lindman och Lübeck. I 
första kammaren segrade däremot en 
reservation fogad till Jordbruksut
skottets utlåtande. Reservationen be
gärde endast en utredning av hur 
staten kunde medverka till en plan
mässig kraft- och bränslepolitik. 
Efter Jordbruksutskottets samman
jämkning av kamrarnas skiljaktiga be
slut biföll riksdagen utan egentlig 
debatt ett uttalande, som i princip 
följde Palmstiernas kompromissför
slag. Se 1916 Riksdagens skrivelse 
nr 128. 

14. Lübeck (1916), s 232. 

15. Remissen gick först till Järn
kontoret, Kommerskollegium, Lant
bruksstyrelsen, Järnvägsstyrelsen och 
Vattenfallsstyrelsen. Men flera nya 
remissomgångar kom sedan Kom
merskollegium och Torvkommittén 
hade kommit med sina förslag. 

16. Den enda åtgärden bestod i att 
man begärde upplysningar om Das 
Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohlen
forschung från Svenska konsulatet i 
Berlin. 

17. RA, Finansdep, Konseljakter 
1920, 12/3 nr 75, Kommerskolle
gium till Konungen 16/3 1918. 

Skrivelsen är ej paginerad. En pagi-
nerad förlaga finns i RA, KK, Huvud
arkivet, F I aa:508, Bränsleinstitutet. 
Det cit avsnittet, s 18 ff. I fortsätt
ningen hänvisas till den paginerade 
förlagan. 

18. Kommerskollegium till Konun
gen 16/3 1918, s 21 ff. 

Förslaget byggde i stor utsträckning 
på ett yttrande från Järnkontoret. 
Där föreslogs »en organisation av 
samlad sakkunskap», benämnd 
Statens Bränsle- och Kraftkommis
sion, som skulle skapa enhetlighet 
i arbetet med bränslefrågor. Kom
missionen, som den skisserades av 
Järnkontoret, var mer av administra
tiv och mindre av vetenskaplig natur. 
Se RA, Finansdep, Konseljakter 
1920, 12/3 nr 75, Järnkontorets 
fullmäktige till Konungen 29/12 
1916. 

19. Kommerskollegium till Kon
nungen 16/3 1918, s 25. 

20. Ibid s 22 f och 26. 

21. Ibid s 26. 

22. Betänkande med förslag till 
statsåtgärder för främjande av en 
ökad produktion och användning av 
torvbränsle (1921), del 1, s 248 ff. 

23. Ibid s 245 f. 

24. RA, Finansdep, Konseljakter 
1920, 12/3 nr 75, Vattenfallsstyrel
sen till Konungen 23/11 1918. 

25. RA, Finansdep, Konseljakter 
1920, 12/3 nr 75, Styrelsen för Tek
niska högskolan till Konungen 12/12 
1919. 

26. I Betänkande med förslag till lag 
innefattande vissa bestämmelser i 
syfte att trygga rätt till elektrisk 
kraft mm (1915), s 212 f., konsta
terades t ex att den mesta vatten
kraften fanns i Norrland där den 
dock var av ringa värde. Med åren 
och tekniska framsteg inom t ex 
kraftöverföringstekniken förmodades 
dock förhållandet bli omvänt. Men 
överföring från Norrland till södra 
Sverige betraktade utredningen som 
en utopi! 

27. RA, Finansdep, Konseljakter 
1920, 12/3 nr 75, Järnkontorets 
fullmäktige till Konungen 29/12 
1916. 

28. 1920 prop nr 307, s 32 f. 

29. Jmf Lundgren (1976), s 76 ff. 
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Kapitel 7 

1. österberg (1970), s 5. 

2. Det kunde misstänkas att hela 
aktionen var planerad av Lübeck 
och Enström. Om så hade varit fal
let, borde det dock ha framkommit 
i efterhand. 

3. Althin (1958), s 37. 

4. En komprimerad sammanställ
ning över Enströms levnadsdata finns 
i Althin (1958), s 102 f samt i En-
ströms självbiografiska anteckningar 
från januari 1941, som förvaras i 
IVA, AEA, box 40. 

5. Enström i Kamrater vid Tek
niska högskolan (1932), s 24. 

6. IVA, AEA, box 40, självbiogra
fiska anteckningar av Enström, s 9. 

7. Enström A F, The Engineer's 
Profession. Särtryck i Tekniska 
Muséets arkiv. 

Förmodligen ingår föredraget i för
handlingarna från Tokyokongressen. 

8. Enström A F, The Engineer's 
Profession, s 3. 

9. Ibid, s 3. 

10. Enström (1938), s 56. 

11. IVA, AEA, box 40, Malm G, 
Anteckningar om kontakter med 
Axel F Enström (manuskript sep
tember 1952), samt Blume till 
Malm 26/7 1952. 

12. Enström (1914), s 396 och 490. 
En av de svenska forskare, som 

Enström stödde sig på, var havs
forskaren Otto Pettersson, vilken 
hävdade att det fanns ett samband 
mellan solfläckar, månens läge, djup
vattenströmmar i oceanen och fisket. 
Se Enström (1914), s 394. 

13. Det var ingen lätt uppgift han 
hade tagit på sig. Att bara handskas 
med det omfattande siffermaterialet 
var ett mödosamt arbete. En del av 
räknearbetet utfördes ursprungligen 
med hjälp av personal vid Elektriska 
prövningsanstalten, men det var svårt 
att få plats med sådan verksamhet 
inom ingenjörsbyrån. När Enström 
övergick till Kommerskollegium, var 

det förmodligen bl a för att få mer 
tid för kurvorna och periodiciteter-
na. Inom IVA blev han mer admi
nistratör av forskning, men när han 
sysslade med eget vetenskapligt ar
bete, så var det med periodiciteterna. 
Se t ex Enström, On Periodicities 
(1924). 

14. Enström, On Periodicities(1924) 
s 9. 

15. IVA, AEA, box 44, recension 
av Heckscher E, Svenska produk
tionsproblem (manuskript). 

16. IVA, AEA, box 40, Blume till 
Malm 26/7 1952. 

I en artikel i Vecko-J our nålen 11/6 
1939 med rubriken »Nu får vi 24 
magra år. Är det solfläckarnas 
skuld?», berättade Enström att han 
hade haft stor nytta av sina beräk
ningar. »När jag suttit i bolagsstyrel
ser har jag bestämt mitt röstande 
efter dessa prognoser...». 

17. IVA, AEA, box 40, Malm G, 
Anteckningar om kontakter med 
Axel F Enström (manuskript i sep
tember 1952). 

18. Enström (1941-47), s 315 f-

19. Ibid s 316. 
Syftet med stipendierna var, att per

soner, som genom studier eller prak
tisk verksamhet hade tillräcklig kom
petens, skulle få tillfälle »att ägna sig 
åt självständig forskning, studier och 
undersökningar inom området för 
järnets och stålets metallurgi samt 
närbesläktade ämnen i och för 
främjandet av denna vetenskaps 
framsteg och utveckling ävensom 
dess utveckling inom industrin». Se 
Bih t JKA (1902), s 53. 

Enströms och Dillners uppsats, som 
publicerades i Journal of Iron and 
Steel Institute (1905) och JKA 
(1905), belönades år 1905 med Iron 
and Steel Institutes s k Carnegie-
medalj. 
20. Se Enström om Dillner i IVA, 
AEA, box 40, självbiografiska an
teckningar, s 9. 

21. Jmf Althin (1958), s 37 f. 

22. Enström i Kamrater vid Tek
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niska högskolan (1932), s 25. 

23. Föreningen förfogade sedan tidi
gare över en s k Polhemsfond, som 
utnyttjades för att vart femte år pris
belöna förtjänstfulla originalavhand
lingar i tekniska ämnen. Det var den 
fonden som skulle utvidgas. Se Upp
rop till förmån för Svenska Tekno-
logföreningens Polhemsfond i TT 
1910 VU, s 213 ff. 

24. Se Smedberg (1910) om planer
na på ett tekniskt museum samt 
Fellenius enl mötesreferat i TT 1910 
VU, s 183 f. 

Althin (1958), s 46, nämner försla
get men hävdar att man den gången 
syftade till återblickande forskning 
och ett tekniskt museum. Som fram
gått var emellertid Fellenius' förslag 
mer omfattande. 

25. Nettotillskottet blev mindre än 
den ursprungliga fondens grundkapi
tal. Se TT 1911 VU, s 205; TT 1912 
VU, s 109 samt Bestämmelser för 
förvaltning och användning av 
Svenska Teknologföreningens Pol
hemsfond i TT 1913 VU, s 140. 

26. KB, CBS, P.M rörande före
slaget Institut för teknisk forskning, 
bil till Richert och Lindmark till 
Benedicks 30/10 1916. 

27. P.M. anfört i not 26 samt Lind
mark enl RA, KK, Huvudarkivet, 
F I aa:508, Ingenjörsvetenskapsaka
demin, Protokoll hållet vid samman
träde den 3 nov 1917 inför Kungl. 
Kommerskoll. med representanter 
för vetenskap och industri för 
dryftande av frågan om en ing.vet.-
akad. 

28. Det finns en kopia av P.M. 
rörande föreslaget Institut för tek
nisk forskning på vilken Enström har 
gjort mindre ändringar för att anpas
sa den till ett förslag till bestämmel
ser för lån och understöd från IVA 
till enskilda forskare. Se RA, KK, 
Huvudarkivet, F I aa:508, Ingenjörs
vetenskapsakademien, P.M. rörande 
föreslaget Institut för teknisk forsk
ning samt P.M. angående ordnandet 
och samlandet av det tekniskt-
industriella forskningsarbetet (1918), 

s 22 ff. 

29. RA, KK, Huvudarkivet, F I aa: 
508, Ingenjörsvetenskapsakademin, 
kopia av inbjudan. 

Promemorian, som bifogades, var 
undertecknad av Enström. År 1918 
trycktes den i Kommerskollegiums 
namn. 

30. RA, KK, Huvudarkivet, F I aa: 
508, Ingenjörsvetenskapsakademin, 
förteckning över inbjudna. 

31. Orsaken till att Storjohanns 
namn var struket framgår inte. 

32. P.M. angående ordnandet och 
samlandet av det tekniskt-industriella 
forskningsarbetet (1918), s 3 ff. 

33. IVA, AEA, box 4, manuskript 
till inledningsanförandet. Även 
tryckt i Althin (1958), s 39 ff. 

34. RA, KK, Huvudarkivet, F I aa: 
508, Protokoll hållet vid samman
träde den 3 nov 1917 inför Kungl. 
Kommerskoll. med representanter 
för vetenskap och industri för dryft
ande av frågan om en ing.vet.akad. 
En maskinskriven kopia av diskus
sionsprotokollet, som fördes av 
österberg, finns i IVA, AEA, box 4. 

35. Anfört protokoll 3 nov 1917. 
I ett brev berättade Enström, att han 
ursprungligen hade planerat institu
tionen som »en industrins egen 
organisation helt och hållet» men att 
han småningom fann det önskvärt 
»att få statens stämpel på det hela». 
Se RA, IVA, box 61, Skrivelser 
rörande teckn t IVA:s stiftelse 1918-
19, Enström till H von Eckerman 9/1 
1919 (kopia). 

36. RA, Finansdep, Konseljakter 
1919, 11/3 nr 3, Kommerskollegium 
till Kungl. Maj:t 16/3 1918. 

37. RA, Finansdep, Konseljakter 
1919, 11/3 nr 3, Vetenskapsakade
min till Konungen 5/6 1918. 

38. RA, Finansdep, Konseljakter 
1919, 11/3 nr 3, Sondén och Grön
dahl till Vetenskapsakademin 3/6 
1918, bil till Vetenskapsakademin 
till Konungen 5/6 1918. 

39. RA, Finansdep, Konseljakter 
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1919, 11/3 nr 3, Kommerskolle
gium till Konungen 16/1 1919. 

40. 1919 prop nr 210, s 1 7 f. 

41. Se t ex RA, Finansdep, Konselj
akter 1919, 11/3 nr 3, Kommers
kollegium till Konungen 16/3 1918 
samt 1919 prop nr 210, s 20. 

42. Grundligheten antyds av ett frag
ment av ett PM från akademiutred
ningens sammanträden, enligt vilket 
»delgivning under hand» bl a skulle 
ske till Tekniska högskolan, Finans
ministern, Statsministern, Konungen 
och Kronprinsen. Samtidigt skulle 
man ge information i pressen och 
föredrag vid årsmöten inom före
ningar och industriorganisationer. Se 
IVA, AEA, box 4, odaterad PM. 

43. Sveriges industriförbund, Arbets
utskottets protokoll 8/3 1918, § 7. 

44. Enström (1918), s 21. 

45. Se TT 1918 VU, s 152 samt RA, 
IVA, box 274, Akademiutredningen, 
Skrivelser rörande teckn t IVA:s 
stiftelse 1918-19, Enström till S 
Wingquist 11/3 1918. 

46. IVA, AEA, box 4, PM samman
träde 25/1 1918 samt Upprop till 
den svenska industrin. 

47. Se t ex Enströms »upptuktelse» 
av Stora Kopparberg i RA, IVA, box 
274, Akademiutredningen, Skrivelser 
rörande teckn t IVA:s stiftelse 1918-
19, Enström till O Söderberg 6/3 
1918. 

48. RA, IVA, box 275, förteckning 
över stiftare. 

49. Se t ex RA, IVA, box 274, Aka
demiutredningen, Skrivelser rörande 
teckn t IVA:s stiftelse, skrivelse från 
Gårda Fabrikers AB 21/6 1918. 

50. Se t ex RA, IVA, box 274, Aka
demiutredningen, Skrivelser rörande 
teckn t IVA:s stiftelse 1918-19, 
Wifsta varf till Akademiutredningen 
6/4 1918. 

51. Se t ex RA, IVA, box 274, Aka
demiutredningen, Skrivelser rörande 
teckn t IVA:s stiftelse 1918-19, 
skrivelse från Hellefors Bruk 8/5 

1918 samt E Falk till Enström 18/3 
och 26/4 1918. 

52. Enström (1918), s 22. 

53. Enl stadgarna i SFS 1919 nr 
591, § 38-40. 

54. Ibid § 4. 

55. Jmf IVA, AEA, box 4, PM 29 
sept 1919 ang IVA. 

56. Akademins valutskott föreslog 
enhälligt Enström och Ekman. 
Richert hade däremot en motkandi
dat, Gunnar Dillner. Richert före
slogs med röstsiffrorna 9 mot 5. Se 
RA, IVA, box 609, Kallelser, för
valtningsberättelser mm 1919-1924, 
valutskottets protokoll 18/10 1919. 

57. IVA, AEA, box 4, PM 29/9 
1919 ang IVA. 

58. RA, IVA, box 609, Kallelser, 
förvaltningsberättelser mm 1919-
1924, förslag till ledamöter i ingen
jörsvetenskapsakademin 11/7 1919 
samt namnlistor i IVA, AEA, box 4. 

59. Ledamöterna framgår av En
ström (1921), s 13 f. 

60. Akademin kunde dock utse per
soner, »som genom sin verksamhet 
eller på annat sätt kraftigt befordrat 
det akademin föresatta ändamålet», 
till hedersledamöter. De hade emel
lertid ej rätt att deltaga i besluten. 
De första hedersledamöterna var 
Kronprinsen, K A Fryxell, Richard 
Åkerman, Frans Kempe, Svante 
Arrhenius, JHRC:son Kjellberg, 
Peter Klason och Marcus Wallen
berg. Se SFS 1919 nr 591, § 4 och 
12 samt Enström, Berättelse (1924), 
s 10 f. 

61. RA, IVA, box 62, pressmedde
lande 20/1 1920. Jmf Enström 
(1921), s 17 och 19. 

62. Cit ur De Geer (1978), s 122. 

63. Se Wahlström (1919), s 480 
där ett institut för arbetsvetenskap-
lig forskning föreslås bli knutet till 
IVA. 

Wahlström hade, tillsammans med 
några av förslagsställarna bakom det 
psykotekniska institutet, deltagit i en 
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utredning som föreslog att psykologi, 
arbetsvetenskap m m skulle mobili
seras för att lära unga sjöofficerare 
att »sköta folk». Det kan inte ute
slutas att idén till ett psykotekniskt 
institut föddes under det utrednings
arbetet. Se Betänkande angående 
anordnande av befälskurser vid flot
tan (1919). 

64. Se De Geer (1978), kap 6. 

65. RA, Finansdep, Konseljakter 
1920, 19/3 nr 68, 1918 års bostads
kommission till civilministern 26/8 
1919. 

66. RA, Finansdep, Konseljakter 
1920, 19/3 nr 68, odaterad skrivelse 
från Kommerskollegium. 

67. RA, Finansdep, Konseljakter 
1920, 19/3 nr 68, IVA till Konungen 
11/12 1919. 

68. Där ej annat framgår är följande 
översikt grundad på Enström, Be
rättelse (1924). 

69. Ingeniörsvetenskapsakademien 
1919-1929 (1929), s 11. 

70. Omdömet grundas på en genom
gång av avdelningarnas protokoll för 
åren 1919-25 i RA, IVA, box 623-
630. 

71. En sammanställning av samtliga 
understödda forskningsprojekt finns 
som bilaga till Enström, Berättelse 
(1924). 

72. Enström, Berättelse (1924), s 
21; Liander (1970), s 13 f samt RA, 
IVA, box 59, IVA:s laboratorie
lokaler. 

73. Enström Berättelse (1924), s 
20 f. 

74. Ingeniörsvetenskapsakademien 
1919-1929 (1929), s 11. 

75. Ibid sii och 15. 

76. Ibid s 8 och 30. 

7 7. Ibid s 8. 

Kapitel 8 

1. Bosaeus (1949) ger en översikt 
över den svenska massaindustrins ut

veckling. Slipmasseindustrins historia 
behandlas speciellt i Prydz (1952). 

2. Se Westergren (1912), s 21; 
Sundblad (1948), s 14; Ulfsparre 
(1964), s 909; Améen (1948), s 
259 samt Hägglund cit i Bosaeus 
(1949), s 137. 

3. Svenska pappers- och cellu-
losaingenjörsföreningen (1933), s 7. 

4. Carr (1948), s 19. 

5. Bosaeus indelar tiden före 1922 i 
tre perioder: 

»Den första av dessa från början av 
1870-talet till 1890 var de grund
läggande experimentens tid. Under 
den andra perioden fram mot 1910 
skedde en rätt allmän övergång från 
smådrift till relativ stordrift, som 
allt fortfarande väsentligen byggde på 
praktisk erfarenhet. Den tredje peri
oden 1910-22 utmärktes av begyn
nande tekniskt vetenskaplig behand
ling av cellulosatillverkningens prob
lem, främst de värmetekniska». Se 
Bosaeus (1949), s 44. Jmf Sundblad 
(1948), s 13 ff. 

6. Uppgifterna från Hägglund & 
Johnson (1939), s 608. 

7. Sundblad (1914), s 356 f. 

8. Bosaeus (1949), s 49 ff. 
Vid både sulfat- och sulfitprocessen 

kokas veden under tryck och hög 
temperatur med en kemisk lösning. 
Ursprungligen kallades sulfatproces
sen soda- eller natronmetoden då 
kokluten bestod av en lösning av 
kaustik soda. Den var emellertid 
alltför dyr, varför man övergick till 
en alkalisk lösning av natriumhyd-
roxid eller natriumsulfit. Vid sulfit
processen utnyttjades en sur lösning 
av svavelsyrlighet och någon av dess 
salter. En annan skillnad mellan de 
två processerna var länge att sulfit
processen endast kunde utnyttja 
gran. Sulfatprocessen däremot ut
nyttjade både gran och tall samt såg
verksavfall. I gengäld gav sulfitpro
cessen en vitare massa. 

9. Sundblad (1914), s 365. 

10. Organisk-kemisk industri i 
Sverige (1975), s 62. 
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11. Larsson (1908), s 29 ff. 

12. Vattenföroreningarna behandlas 
i Lundgren (1973) och Lundgren 
(1974). 

13. 1902 AK motion nr 32. 

14. 1903 Riksdagens skrivelse nr 52. 

15. Lundgren (1974), s 75 ff. 

16. 1908 AK motion nr 158. 

17. Lundgren (1974), s 152 ff. 

18. Lundgren (1973), s 267. En 
vatteninspektion inrättades först år 
1958. 

19. Se Sv Papperstidning (1910), 
s 13 samt 1908 AK motion nr 158, 
s 10. 

20. Föreskrifter vid skötandet av en 
sodacellulosafabrik för att i görligaste 
grad undgå uppkomsten och spri
dandet av dålig lukt (1908). Se 
även Sv Trävarutidning (1908), s 
215; Sv Papperstidning (1908), s 33 
ff, 93 och 188; Sv Papperstidning 
(1909), s 198 ff; Lundgren (1973), 
s 230 not 3 samt Lundgren (1974), 
s 114. 

21. Se TT 1908 KoB, s 81 ff. 

22. Ibid s 99. 

23. Carlsson (1908), s 139 f samt 
TT 1908 KoB, s 121 och 157. 

24. Westergren (1912), s 22, häv
dar att möjligen »hade luktfrågan det 
goda med sig att den föranledde ett 
närmare studium av de kemiska 
processerna». 

25. En översikt, men samtidigt en 
partsinlaga, över sulfitspritfrågan före 
1920 finns i Minnesskrift utgiven 
med anledning av Aktiebolaget 
Ethyls 10-åriga tillvaro (1920). Rey-
mersholmsbolagets uppfattning 
framgår av Mathiasson (1931). Se 
även Tekniska Museet, SPCI, Hugo 
Wallins Minnen, avd 1, s 13. 

26. Minnesskrift utgiven med anled
ning av Aktiebolaget Ethyls 10-åriga 
tillvaro (1920), s 6. 

27. Se Arpi (1959), s 164. Det 
kanske inte var någon slump att 
1908 års hårda angrepp mot sul

fatindustrin härstammade från såg
verksdistriktet kring Sundsvall. I 
protestskrivelserna figurerar många 
namn med anknytning till sågverks
industrin. 

28. Westergren (191 2), s 21. 

29. Sundblad (1914), s 397. 

30. Se Klason (1893), s 20, där han 
hävdar att det med mikroskopet 
beväpnade ögat måste »iakttaga vad 
anatomens kniv och kemiska reagen-
tier samfällt kunna lära». 

31. Utvecklingen inom träkemin be
handlas översiktligt i Hägglund 
(1948) och Hägglund (1951), s 37 ff. 

32. Organisk-kemisk industri i 
Sverige (19 75), s 17. 

33. Sv Papperstidning (1921), s 279 
f. 

34. Astrid Cleve von Euler i Sv Pap
perstidning (1921), s 279. 

35. Klasons biografi tecknas bl a i 
Kullgren (1937) och Nauckhoff 
(1953). En självbiografi finns i 
Klason (1910). 

Klason föreslogs flera gånger för 
Nobelpriset i kemi. Se Euler-Chelpin 
(1969), s 75 f samt KB, CBS, Otto 
Pettersson till Benedicks 23/2 1936. 

36. Hyllningen till barrträden kunde 
ibland anta inte bara vetenskapliga, 
utan även fosterländska former. Se 
t ex Klason (1897), s 133 f. 

37. Kullgren (1937). Den fråga, som 
1893 och de följande drygt 40 åren 
dominerade Klasons intresse, var 
lignins kemiska byggnad. Svårigheter
na på området, skriver Holmberg 
(1953), s 350, »ha visserligen föran
lett honom till uppställandet av ett 
stort antal förr eller senare åter över
givna hypoteser», men han har ändå 
»gjort sig förtjänt av en av de främsta 
platserna bland ligninforskningens 
pionjärer». 

38. Kemiskt-tekniska undersök
ningar rörande Sveriges industriellt 
viktigaste träslag (1909-1930). 

39. Klason (1910), s CXXII ff. 

40. Det har berättats att Klasons 
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sista ord på sin dödsbädd var en 
fråga till den från Grekland nyss 
hemkomne sonen: »Såg du platsen 
där Sokrates stod inför sina domare?» 
Se Nauckhoff (1953), s 315. 

41. Odelberg (1937). 

42. Jmf Althin (1970), s 167 f samt 
TT 1906 A, s 220 not. 

43. Strehlenert (1900), s 4. övriga 
biografiska data enl Bodman (1945). 

44. Strehlenert (1900) innehåller en 
redogörelse för experimenten vid 
Dals sågverk. Det exemplar — tryckt 
som manuskript — som förvaras i 
Robertsfors bruksarkiv, innehåller 
även massaprover samt originalfoto
grafier. Se Robertsfors bruksarkiv, 
Arbeten vid Dal 1899-1900. 

45. Strehlenert (1900), s 27. 

46. Strehlenert, Finnas utsikter för 
ett rationellt tillgodogörande av såg
verksavfall till cellulosaändamål?» 
(1902), s 145 ff. 

47. Förhandlingarne vid tredje all
männa teknikermötet i Gefle (1902), 
Protokoll, s XVIII. 

48. Strehlenert, Finnas utsikter för 
ett rationellt tillgodogörande av såg
verksavfall till cellulosaändamål? 
(1902), s 146. 

49. Jmf Kempe (1901) och Lind
hagen (1901). Strehlenerts hänvis
ning till Lindhagen enl mötesreferat 
i Kemisk Tidskrift (1901), s 181 f. 
I den tryckta versionen av före
draget finns ej någon hänvisning till 
Lindhagen. 

50. Strehlenert, Om tillverkningen 
av textilfibrer av cellulosa (1902), s 
21 f. 

Strehlenerts Gävleföredrag tycks ha 
väckt ont blod hos Frans Kempe. Se 
Robertsfors bruksarkiv, Arbeten vid 
Dal 1899-1900, Strehlenert till Axel 
Lundström 27/7 1901. 

51. Se referat av Kemistsamfundets 
sammanträde den 21/11 1901 i 
Kemisk tidskrift (1901), s 182 f. 

52. Biesèrt har beskrivits som en av 
slipmasseindustrins föregångsmän 
och blev, som finansminister 1905-06 

den förste ingenjören i Sverige på 
en statsrådspost. Som minister kunde 
han förhala frågan om en utredning 
av industrins vattenföroreningar. Se 
Prydz (1952), s 52 samt Lundgren 
(1974), s 75 ff. 

53. Motionerna, som var likalydan-
de, framlades i första och andra kam
maren. Se 1902 FK motion nr 30 
och 1902 AK motion nr 169. Enl Sv 
Papperstidning (1913), s 141, var 
den ursprungliga avsikten att få »en 
permanent anstalt för skogsproduk
ter». 

54. Bergström (1901), s 51 ff. 

55. Ibid s 42 f. 

56. 1902 FK motion nr 30, s 6. 

5 7. Ett år senare blev skogslagstift
ningen en het stridsfråga i riksdagen, 
varvid Bergström upprepade en del av 
åsikterna från 1901 och 1902. Se 
Bergströms reservation till förslaget 
till skogslagstiftning i 1903 Särskilda 
Utskottets (N:o 2) Utlåtande N:o 5, 
s 277 och 282 f. 

58. 1902 FK:s Tillfälliga Utskott 
(N:o 1) Utlåtande N:o 9. 

59. RA, Finansdep, Konseljakter 
1903, 17/4 nr 8, Bergström och 
Biesèrt till Kungl Maj:t 15/5 1902. 

60. RA, Finansdep, Konseljakter 
1903, 4/9 nr 7, Klason till Kungl 
Maj :t 19/6 1903. 

61. Resultaten av undersökningarna 
redovisades för Kommerskollegium. 
Se RA, KK, Huvudarkivet, F I aa: 
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son, som sannolikt var gjutarmästare, 
att man skall utse tre representanter 
för »Gjuteri Vetenskapen» till akade
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varit dåligt». Se Arbetarrörelsens 

arkiv, Thorssons arkiv, Pärm 14 
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25. Benedicks (191 7), s 1 77 f. 
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nämna, att de fyra förstnämnda 
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fatbolag synes bl a ha grundats på 
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undersökningar med anknytning till 
cellulosa- och sprängämnestekniken. 
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