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            Bakgrund 

 Som del i masterexamen i museologi fick Hedda Gottberg och Rebecca Flodin 2008 i uppgift att 

dokumentera den samling av instrument som tillhörde avdelningen för Oorganisk kemi vid Uppsala Uni-

versitet. Samlingen hade några år tidigare flyttats till en källarlokal i det nya Ångströmlaboratoriet i 

Uppsala. Denna dokumentation skedde under ledning av avdelningens prefekt Yvonne Brandt Anders-

son och Nils Olov Ersson, pensionerad forskningsingenjör. Fotograferingen av alla föremålen, ofta från 

flera vinklar och alltid med angivande av föremålens angivna data, gav till resultat ett stort antal digitala 

filer. Ett urval av dessa fotografier med korta beskrivningar presenteras i denna skrift. 

    Fotona är samlade i olika grupper  (till vilken av dem kan vara svårt att bestämma!)   

    Grupperna   är: 

       Röntgeninstrument      Röntgendiffraktion var ett fundamentalt område under 1900-talet 

      Vågar            För synteser och resultat behövdes tillförlitliga data 

      Optiska instrument      Mikroskop och annan optik gav kompletterade information  

      El– och övriga apparater   Mätningar , dr ift av instrument. En mångfald med var ierande typer  

  Röntgendiffraktion  är vid Oorganisk Kemi i 

Uppsala starkt förknippad med professor Gunnar Hägg. När 

han tillträdde 1936 hade han redan stor erfarenhet från sin 

forskning i Stockholm. Han kom snabbt att introducera två 

typer av diffraktionsinstrument: Kameror avsedda för poly-

kristallina ämnen (”pulverkameror”) och kameror för under-

sökning av små enkristaller. Den första typen var huvudsak-

ligen av s.k. Phragmén-typ där ett finfördelat prov applice-

rades på ett papper som bestrålades. Röntgeninterferenser 

fångades upp på en film med en speciell emulsion. I de s.k. 

Weissenberg-instrumenten gav en liten kristall som bestrå-

lades ett interferensmönster som registrerades som små 

fläckar på denna typ av emulsion, en röntgenfilm. Det var 

filmer av samma slag som användes vid medicinsk röntgen. 

Denna registreringsteknik var förhärskande fram till slutet 

av 1900-talet när de elektroniska detektorerna blev använd-

bara. 

       Kameror tillverkades för skilda yttre omgivningar.    

Tidigt gjordes konstruktioner för att undersöka metaller i 

höga temperaturer. Enkristaller av andra ämnen kunde kylas 

till låga temperaturer, till och med så att en vätska kunde 

frysas för att bilda en fast fas i kameran (vilket är nödvän-

digt för att kunna ge en diffraktionseffekt). En av Häggs 

konstruktioner kunde å andra sidan ge temperaturer upp till 

18000C under högvacuum.  Gunnar Hägg  demonstrerar  en 

gammal röntgenkamera vid semi-

narium inför pensioneringen 1969 

Forskningsinstrumenten, grupp för grupp 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

           

              Guinierkamera  för mycket höga temperaturer, använd 1980-1995 

    De röntgenkameror som användes var till en början till stor del byggda vid Kemikums verkstad, 

många  efter ritningar av Gunnar Hägg. Svårigheter att köpa utrustning under 1940-talet gjorde att 

även den nödvändiga högspänningsutrustningen måste tillverkas inom landet.  

   Tidigare pulverkameror var ”ljussvaga” men redan Phragmén (forskare i Stockholm) använde en 

fokusseringsgeometri som både medgav kortare exponeringstider och skarpare resultat. Metoden 

förbättrades så att den använda strålningen blev monokromatisk med hjälp av en  speciellt formad 

kristallskiva. Hägg utvecklade i början av 1950-talet en serie sådana ”Guinier”-kameror och fullän-

dade i slutet av 1960-talet sin konstruktion så att den kom att användas i flera hundra exemplar vid 

internationella laboratorier. När tillverkningen av de röntgenfilmer som behövdes upphörde vid 

sekelskiftet,  måste även dessa kameror ställas undan i laboratoriernas förråd. 

   Vid det laget hade diffraktionsinstrumenten ersatts av datorstyrda diffraktometrar med detektorer 

besläktade med de som nu finns i digitalkameror. Dessa instrument, som finns för både enkristall– 

och pulver-röntgen, är så nya och även stora, att de inte finns med bland de instrument som här be-

skrivs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

      En äldre Weissenbergkamera använd vid strukturbestämning av enkristaller 

Forskningsinstrumenten, fortsättning gruppen Diffraktionsinstrument 



   

 

 Vägning är en väsentlig process- både vid syntes och analys av en 

produkt. Tidigt inköptes speciella analysvågar, det finns ett antal av 

dessa vackra vågar i förrådet. Enkla system av balansvågar följdes av 

sådana med förfinad teknik som pneumatisk dämpning och manövre-

ring av tyngder utifrån. Moderna vågar kunde avgöra vikter inom tu-

sendels milligram. Snabbvågar som lätt kunde nollställas (tareras) un-

derlättade handhavandet.   En bra våg är alltid ett oumbärligt  instru-

ment för en kemist! 

 

   Optiska instrument finns i helt skilda kategorier. Mikroskop 

som hjälper där ögat inte räcker finns i ett stort antal. Främst tänker 

man på sådana där ljuset passerar genom preparatet. De kan ha in-

byggd belysning och en uppsättning objektiv som sitter i en revolver-

fattning. De kan vara med ett okular (utbytbart) eller med två okular 

för att se med båda ögonen samtidigt. Det finns de som har ett tredje 

okular för att handledaren skall kunna instruera. Moderna mikroskop 

kan ha projektionsmöjligheter. Samlingen har ett antal monterade pre-

parat som använts vid undervisningen. 

   Har man ett opakt föremål, t.ex. en metallbit eller ett tjockt mineral 

måste objektivet förses med en kanal som belyser provytan. Ett metall-

mikroskop har ofta ett horisontellt bord där objektivet ligger under pre-

paratet så att det enkelt ligger på plats enbart av sin egen tyngd. 

 

  Elapparater avser en majoritet av de dokumenterade föremålen. 

Det finns många enkla mätinstrument (voltmetrar, amperemetrar, kom-

binationsinstrument) som använts både inom forskning och undervis-

ning. Ugnar och värmehållning, elmotorer, högspänningsaggregat. En 

särskild kategori är de högspänningskällor som behövdes för att driva 

röntgenrören. De skulle generera en likspänd ström på flera tusen volt. 

Så sent som på 1960-talet fanns ett ”hemmabygge” på laboratoriet. Det 

var dock för stort för att sparas i samlingen! Räkneapparater finns ett 

antal sparade, dels handdrivna räknesnurror och senare de elektro-

niska. Ett unikum är den summationsmaskin, en föregångare till dato-

rer, som i slutet av 1940-talet tillverkades efter samarbete mellan pro-

fessorerna Laurent, Stockholm och Hägg. Den arbetade med analoga 

summationer och kunde reducera de omfattande beräkningarna avse-

värt.  På 1950-talet kunde den svenska matematikmaskinen  BESK     

(i Stockholm) programmeras att göra beräkningarna ännu mer effek-

tiva. Sedan kom utvecklingen av de moderna datorerna . .  

   

 

 

 



        22 april 1943, hemma vid Häggs uteplats (Thunbergsvägen 24).   Från vänster:                                       

The Svedberg, fysikalisk kemi; Arne Fredga, organisk kemi; Arne Tiselius, biokemi; 

sir Lawrence Bragg; Gunnar Hägg; Axel E Lindh,fysik 

Foto från Häggs privata album 

Röntgendiffraktion, en kort förklaring av begreppet 

     Vid röntgendiffraktion utnyttjas en interferens mellan olika delar av en röntgenstråle. När den strålning 

som upptäcktes vid slutet av 1800-talet och i vissa länder kallades X-strålning fick den hos oss beteckning 

efter sin upptäckare Konrad Röntgen. Man fann att det var en strålning av samma typ som synligt ljus men 

med mycket kortare våglängd. En längdstorhet som är bekväm att använda är Ångströmenheten, uppkal-

lad efter Uppsalaforskaren Anders Jonas Ångström.  1 Å =  0,0000001 mm. Avståndet mellan två atomer i 

en förening rör sig om några få Å. Detta gör att röntgenstrålning passar utmärkt för att undersöka hur ato-

merna är placerade i ett fast material (när de finns kristalliserade i en ordnad struktur). 

   Röntgenstrålning kan uppstå när elektroner bombarderar en lämplig yta.  

Man fann att Volfram och Koppar var sådana ämnen. (Vid medicinsk rönt-

gen används ofta just Volfram) En mycket hög spänning och särskild foku-

sering av elektronerna behövs för att få önskad strålkvalitet. 

  Om man har strålning med en definierad färg (våglängd) och riktar den 

mot en kristall som ska undersökas kan atomerna i kristallen samverka och 

ge en interferens, diffraktion, som kan observeras. Tre storheter som sam-

verkar är: Avståndet mellan atomerna i provet d, vinkeln mellan inkom-

mande stråle och den diffrakterade strålen samt röntgenstrålens våglängd Forskningen kring 1910 var 

intensiv i Tyskland och Storbritannien. Två engelska forskare, William och Lawrence Bragg, far och son, 

fick 1915 Nobelpriset i fysik för sin forskning om röntgendiffraktion.   Lawrence var då endast 25 år.        

  Deras namn är förknippat med en formel som är grundläggande inom diffraktionsteorin,                        

 känd som  Braggs lag :   2d sinn  

Röntgenrör 

från tidigt 

1900-tal 

Det har ej 

använts till 

diffraktion, kommer troligen 

från ett ”skugg”-experiment. 

   Figuren  visar hur två infallande delstrålar ger 

en konstruktiv interferens (om strålarna ligger i 

samma fas vid inträdet och sedan behåller det 

vid utträdet) 



Tidiga konstruktioner för röntgendiffraktion 

Komplett uppställning 

med vakuumpump och 

röntgenrör. 

                 Tidigt 1940-tal 

Kameran > 

Praktiskt taget 

allt tillverkades 

i Kemikums 

verkstad! 

  ”Byggsats” för 

hemmabygge av 

röntgenrör.  De 

fordrade att man 

pumpat vakuum  

för att de skulle 

kunna fungera. 

Vissa av konstruktionerna var tillverkade och först använda i Stockholm  Kameran upptill, 

till vänster, hade en tunn metallplåt som fungerade som preparat. Genom att plåten kunde 

upphettas med en ström kunde metallens struktur vid olika temperaturer undersökas 

3 olika kameror för höga temperaturer 

En kommersiell version (Philips) från 1960-talet 

av en Debye-Scherrer kamera, konstruktionen 

är från 1920, enkel och var mycket spridd. 



Enkristallkameror av Weissenbergtyp 

1940-tal 

1950-tal 

1960-tal 

Innan datoriserade instrument fanns var Weissenbergkameran den viktigaste röntgenkameran för 

insamling av data för att lösa kristallstrukturer. Exponeringen av filmen var tidsödande, från dygn 

till veckor. Avläsningen av filmerna skedde med hjälp av lupp och skattning av intensiteten. Under 

en mellanperiod, från 1970 när avdelningen hade en egen dator, avlästes  filmerna med en special-

tillverkad skanner från SAAB.  

     Preparatet som under-

söks är betydligt mindre än 

1 mm3 

           Det  roterar kring en 

horisontell axel och bestrå-

las av en tunn röntgenstråle.  

     Den film som registrerar 

”reflexerna” omger provet i 

en cylinder som kan röra sig 

fram och tillbaka efter sin 

längsriktning.    

Efter framkallning visar fil-

men ett ”stjärnmönster” där 

läge och intensitet på varje 

fläck analyseras. 

Röntgenstrålen Preparatet 

Mikroskopet behövdes 

för att kunna centrera 

provet. 

   Det drogs undan  vid 

exponeringen 



Registrering av data från enkristaller 

Weissenbergkamera med filmcylindern flyttad åt vänster 

men för övrigt klar för exponering 

Varje kamera hade en låda med tillbehör för 

olika ändamål, till exempel möjlighet till att 

ladda multipla filmer 

    Två uppställningar av precessionstyp. Med en komplicerad rörelse under exponeringen fick 

man en avbildning på en plan yta som var lätt att utvärdera        1960– och 1980-tal 

Modernare instrument, anpassade för användning av detektorer (vänster) eller med stegmotorer för 

noggrann rotation av preparatet (höger), i båda fallen undersöktes enkristaller.   Ca 1980-tal 

 



Tidiga pulverkameror med fokusering på en cylinderyta, 

här kallade Phragmén kameror 

P 
X 

Film 

Exempel-

reflex 

P= preparatläge 

X= öppning där strål-

ningen kommer in 

Häggs konstruktion av en filmhållare, kamera   Ritningen samt färdig - tillverkades i Kemikums verkstad  

  Gösta Phragmén (1898-1944)  var forskare och konstruk-

tör vid Metallografiska Institutet i Stockholm.    Phragmén 

och Hägg var kollegor under Häggs Stockholmstid. 

Två kameror (Obs! av olika typ) uppställda mot röntgenröret. 

Upp till 6 kameror kunde användas mot samma röntgenrör 1940-tal 

 



Röntgenkällan 

Preparatläget —> 

      Denna uppställning av en Guinier-

kamera från 1950-tal visas i en passage i 

Ångströmlaboratoriet. Filmremsan på 

kanten visar hur ett resultat kunde bli 

Första generationens Guinierkameror 1950 -1965 

Röntgenstrålningen försvagas (absorberas) i luft. Där-

för byggdes utrustningen in i en kraftig, lufttät kam-

mare som pumpades lufttom.  Detta är två sådana 

uppställningar. Den övre är uppställd i passagen i 

Ångströmlaboratoriet. I den röda rörkåpan satt ett 

röntgenrör av modernare typ men den hade inte det 

säkrare skydd som modernare kåpor var försedda 

med         Omkring 1950 

 

Den aktiva delen av en kamera upplyft på sin 

platta. Här med en extra filmhållare, till vänster.  

Monokromatorn skyddad under sitt röda hölje 

 

Filmhållare för samtidig exponering av 4 olika 

preparat. Tidsvinsten hade sitt pris, linjeskär-

pan blev sämre på de yttre exponerade fälten. 

Kameran kom inte att användas i praktiken. 

   



  Guinierkameror 1960 - talet 

4 Guinieruppställningar i röntgensalen,  med tillhörande högspänningsaggregat   mitten 1960-tal 

 Vid en konferens på 1980-talet 

besökte professor André Guinier  

Uppsala.  Här med Gunnar Hägg 

till vänster 

Foto: Mats Boman 

Rörkåpa med  anslutning för 

ström och vattenkylning samt 

med säkerhetsbrytare 

I centrum den yta som träffats av elektroner och då avger röntgen-

strålning. Obs! Skåran som bildats av elektronbombardemanget 

      Röntgenrör  av 

den typ som använts 

vid kristallografiska 

undersökningar. Strål-

ningen tas ut i fyra 

vinkelräta riktningar 

  Röret är evakuerat. 

Röntgenstrålen tas ut 

genom plåtar av beryl-

liummetall som endast 

obetydligt minskar 

strålningens intensitet 

 



Häggs kamerakonstruktion från 1960-talet 

  Det fanns intresse av att sprida Häggs version 

av hans kamera enligt Guinierprincipen. Under 

slutet av 1960-talet byggdes på Kemikums verk-

stad den kameraprototyp som vi ser till vänster. 

Konstruktionen blev lyckad och kom att tillver-

kas kommersiellt. Den såldes av bl.a. Syntex In-

struments, Philips, Jungner Instrument och Ex-

pectron i över 250 exemplar. En sådan kamera 

användes av NASA för att undersöka mångrus! 

Filmen ligger formad till en 

cylinder under exponering-

en.   Den är ju ljuskänslig 

och skyddas därför utanför 

kamerahuset. 

Den viktigaste delen i en Guinierkamera är monokromatorn. Den 

består av en speciellt formad kristall. Vanligtvis används brasiliansk 

bergkristall: Ur decimeterstora naturkristaller sågas plattor, 20x12 

mm stora. De slipas sedan till cylinderform och spänns fast i en hål-

lare. För att garantera precisionen i tillverkningen konstruerade 

Hägg en slipapparat som hanterades av en instrumentoptiker i Upp-

sala. Slipningen av en kristall tog flera dagar i anspråk. 

Bengt Eriksson 

Instrumentmakaren 



Häggs kameror för höga/låga temperaturer 

      Gunnar Hägg vid sin uppställning för diffraktion av poly-

kristallina (pulver) prover vid hög temperatur    (ca 1975) 

    Eftersom ämnen ändrar egen-

skaper vid olika temperaturer vill 

man se hur strukturen ändras med 

temperaturen. Det gjordes enkla 

undersökningar med röntgenteknik 

redan på 1920-talet.  

   Häggs mål var att utveckla en ka-

mera som gav möjligheter att uppnå 

närmare 2000oC. Detta gjorde det 

nödvändigt att arbeta i vacuum eller 

i en ädelgasatmosfär. 

  Upphettningen skedde i en liten 

ugnscylinder av tantal som medgav 

att den röntgenstråle som användes 

kunde passera provet, även de strå-

lar som bildades vid diffraktion av 

provet. 

   Kameran kom bland annat att an-

vändas i samarbete med Sandvik 

Coromant för att bestämma tempe-

raturutvidgningen av volframkarbid, 

dvs.  hårdmetall 

 

 Preparatet som kan ses i mitten av ugnsele-

mentet kan rotera. Kopparledarna ger 

strömmen som upphettar de två ugnscylin-

derhalvorna. Röntgenstrålen kommer un-

derifrån och passerar mellan ugnshalvorna. 

Vid temperaturer över 10000C glöder preparatet så att 

det kan observeras. Med pyrometern ovan kan tempera-

turen avläsas när röntgenstrålen är avslagen. Med 

termoelement nära preparatet (bilden till vänster) kan 

temperaturen registreras kontinuerligt. 

 Löstagbar platta 

som bär filmhålla-

ren. Den har en 

mindre vinkel för 

strålningen än 

XDC-kamerorna 

Detta är en XDC-kamera där 

preparatläget ändrats så att pre-

paratet är nålformat (i en kapil-

lär eller på ett ”strå”). En kall 

gasström kyler preparatet som 

bestrålas. Kameran kom inte att 

användas i praktiken.  1970-tal  

 



Mätning och beräkning av diffraktionsmönster 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Komparator för pulverfilm, ursprungligen 

sent 1940-tal, senare ombyggd, för noggrann 

mätning av linjepositioner 

    Skanner för pulverfilmer, byggd 

i Stockholm, 1990-tal.  Automatisk 

mätning av positioner och intensi-

teter, kopplad till en persondator 

 Mekanisk räknare 

med skrivremsa.   

1950-tal.        

Flera andra mo-

deller finns spa-

rade, även nyare 

av elektronisk typ. 

    

Denna summationsmaskin utvecklades av Laurent och 

Hägg i slutet av 1940-talet.  (cirka 1 m  bred) Den står 

numera utställd i Ångströmlaboratoriets Häggsal.          

Det är en analog dator, föregångare till de mycket snabb-

bare maskiner som kom i bruk i slutet av 1900-talet 

 

  Skanner, kopplad till avdelningens dator IBM 1800, 

1970-tal. Avläste filmer monterade på en roterande 

trumma.   Använd i första hand för bladfilmer med 

Weissenbergteknik men även från precessions-

kamera. Senare modifierad för att även kunna avläsa 

pulverfilmer (från Guinierkamera) Tillverkare SAAB 

 

Enkel ljuslåda för granskning av pulverfilmer  

1970-tal 



Mikroskop—olika typer och med olika ursprungsår 

  Mikroskop från Leitz, Tyskland, daterade 1918, 1926 resp. 1934. Dessa har ingen inbyggd belysning. 

     De två första får belysningen genom preparatet, den i mitten har dessutom en polarisator som gör 

det möjligt att undersöka hur preparatet påverkar ljusets polarisationsriktning. 

   Mikroskopet till höger är för icke genomskinliga föremål. Synfältet kan flyttas i xy-led på provet 

samtidigt som mikroskopstativet i sin helhet är stillastående 

    Binokulärmikroskop med 

variabel förstoring.          

Används vid preparering av 

prover och undersökning 

t.ex. efter värmebehandling 

 Preparatet ligger på ett värmebord 

så att t.ex. smältning kan observeras.    

Till vänster kan ett okular sättas in 

så att ytterligare en person kan följa 

förloppet 

Metallmikroskop med belys-

ning i en kanal genom optiken.  

Provet ligger upp-och-nervänt 

på den horisontella ytan 

 



      En spektrometer som användes 

för undersökning av lågfärger.     

Ett prov som upphettades i en låga 

lyste i färger specifika för ett eller 

flera av grundämnena i provet. 

 Detta instrument har ett glasprisma 

som kan roteras med den silver-

färgade cylindern.  (1931) 

Vid undersökning av enkristaller med röntgendiffraktion 

fästes provet på en glasfiber med en liten mängd bivax.  

Den smältes med varmluft och manipulerades i denna an-

ordning så att kristallens orientering blev den önskade. 

Detta var väsentligt för att man skulle kunna utvärdera det 

mönster som observerades på den färdiga röntgenfilmen 

Optiska apparater 

   Tillbehören förvarades i eleganta trälådor   

men även i gamla cigarraskar.    

         I spektrofotometern upptill avläses färg och intensitet för 

en provlösning i en kyvett inskjuten till höger.  

 Belysning kommer från uppställningen nere till höger. (1943) 

      Glasprismat är monokromator till en spektrometer (1933) 



Foto och projicering av resultat 

Rune Nordlund var  tekniker  och skicklig fotograf.    Han använde sin pr ivata Hasselblad-kamera 

bland annat för illustrationerna till Häggs lärobok.   Ovanstående kameror var institutionens egna.    

Leica-kameran är från 1930-talet, medan Nikkormaten användes tills den digitala tekniken tog över. 

    Hemmabyggd kontakt-

kopieringsapparat         

(med exponeringsur) för 

framställning av pappers-

kopior från svart-vit 

negativfilm 

      Med användningen av datorer på 1970-talet blev det möjligt att framställa ritningar och 

modeller i tre dimensioner av de strukturer/molekyler som undersöktes. Tidigt användes vid 

seminarierna bildvisningar där två projektorer simultant använde polariserat ljus när bilder 

visades.       Med användning av samma sorts glasögon som biograferna nu har vid 3d-

visningar erhöll de datorproducerade bilderna en stereoskopisk effekt.  Animeringsteknik 

redan på 70-talet! 

       Med vanliga diabilder och en 

polarisatorskiva med 45o riktning 

gav två sådana projektorer i par 

möjlighet att med hjälp av special-

glasögon se bilder i tre dimensioner.  

      Denna betraktningsapparat använde två bilder, en 

för varje öga, för att ge ett stereoskopiskt seende.       

Betraktaren var ursprungligen framtagen för att kunna 

utvärdera flygspaningsbilder som gjorde det möjligt 

att till exempel kunna rita höjdkurvor. 

 



Äldre vågar och tillhörande viktsatser 

Vikterna hanterades med en 

speciell pincett.   De blanka 

plattorna för småvikterna är 

av ädelmetall 

Vågarna är balansvågar så att vardera vågarmen ska ha samma belastning. För att skydda de ömtåliga 

delarna byggdes vågarna in i - ofta mycket vackra! - träkabinett.   När lasten på en skål ändrades var 

alltid vågskålarna låsta, se ratten mitt på framsidan.    Dessa vågar är från 1930-talet eller tidigare 

 



  Vågarna moderniserades med inbyggda vikt-

satser som manövrerades med rattar samt dosor 

som gav pneumatisk dämpning av svängningen 

vid ändrad last. Den sista siffran i avläsningen 

skedde med hjälp av pendelns läge. Minsta be-

lastning att lägga på var 0,01 g 

         Två modernare varianter, men med samma principer. 

Den till vänster är en mikrovåg för mycket små provmäng-

der. 

     Två specialvågar.    Den 

nedre liknar en varuvåg man 

såg i en matvarubutik under 

senare delen av 1900-talet 

1943 

 



Hjälpmedel 

  Pneumatisk mikromanipulator. Med styrkulan 

kan en arm styras i tre vinkelräta riktningar och 

rörelsen kan följas i mikroskop.          

 Beaudouin, Paris 1950 

  Här använder nobelpristagaren William Bragg 

den när han deltar vid en internationell kongress 

som Kemikum arrangerar i Uppsala 1951  

  En  ljusbågsugn.    Ett prov som skulle smältas placerades 

i en grop i en vattenkyld kopparplatta.      Med en elektrod 

(som styrdes med handkraft) bildades en urladdning, en 

ljusbåge. Den leddes genom, och upphettade provet och 

kunde observeras genom det mörka svetsglaset.   Reaktion-

en fick ske i en atmosfär av ultraren ädelgas (argon) som 

inte reagerade med provet.           Strömmen kom från ett 

ombyggt elsvetsaggregat 

     Beevers - Lipson strips.   Remsorna som förvarades i en 

särskild trälåda innehöll serieutvecklingar av sinus– och 

cosinus-funktioner. Genom att para ihop dem enligt en mall 

kunde man slippa tidsödande beräkningar.  De var genera-

tionen före maskinell bearbetning som inleddes med Hägg-

Laurents maskin-och sedan datorerna.    Nobelpristagaren 

Dorothy Crowfoot-Hodgkin använde denna metod vid sin 

bestämning av strukturen för vitamin B12 

 



Mätinstrument och strömkällor 

   Propptransformator,  använd vid under-

visning, ger olika spänningar      1945 

          Vakuumetrar kopplade till detektorer. 

National Research 1947       Edwards, 1960-tal 

       Strålningsmätare Gmets  1970-tal  
Användes för att säkerställa att strålning ej läckte ut 

från röntgenkamerorna. Vid Tjernobylkatastrofen  

visade gräsmattan utanför laboratoriet kraftigt utslag. 

  Skjutmotstånd, forskning och undervisning   1957 

 Galvanometer 

  Cambridge    1948 

Tångamperemeter Crompton-Parkinson, 1947 

     ”Tången” hölls med elkabeln i öppningen, 

utan direkt kontakt. Flera insatser för olika mät-

områden visas      

 



Högspänniningsaggregat  50-tal ? 

    Potentiometrar    (Visargalvanometrar)           

Båda märke Leeds & Northrup   1951 resp 1930 

    Normalelement från 1926,  signerade  L Ramberg 

    Ludvig Ramberg var professor i fysikalisk kemi.          

Ett normalelement hade en elektrolyt av noggrant känd 

sammansättning och gav då en väl definierad spänning. 

     Polarograf,  Radiometer  1946         Utvecklades i Prag 1922 av 

Jaroslav Heyrovsky som 1959 fick Nobelpriset för denna uppfinning. 

Den har stort användningsområde vid analyser men använder kvick-

silver till en elektrod vilket begränsar nutida användning 

 Rörpotentiometer använd som  pH-meter   

 Radiometer 1943 

   Visargalvanometer från 1921 

 



  Proppreostat  för seriekopp-

ling av resistanser (motstånd) 

till önskad resistans                      

           Handhållet spektroskop                  

R Fuess, Berlin   Steglitz  1930-tal (?)     

Mätning av våglängder i flammor 

      Mineralslipprover med angiven orientering 

för mikroskopering vid undervisning.                           

 K Frank Bonn   1940-tal (?) 

Motor av ASEAs till-

verkning,  1920-tal (?)                 

Intressant typskylt 

     Spegelgalvanometer                

Hartman & Braun  1919.  

Spolen inuti hästskomagne-

ten vreds när ström leddes i 

den vilket påverkade spegeln 

    Kamera för glasplåtar        

 Zeiss , Tyskland           

 tidigt 1900-tal (?) 

       Mätbord enligt Scheibe    

      Bergman & Beving   1929  

 



Gammalt och udda 

Laboratorieglas, möjligen      

från 1700-talet 

Utrustning använd vid analys med blås-

rörsteknik. Genom att studera lågfärger 

kunde man dra slutsatser om provets 

sammanställning. 1800-tal (?) 

En skakmaskin. Ett flytande prov kunde 

snabbare kristalliseras genom den skak-

rörelse maskinen genererade 

   En stor uppsättning modeller i trä finns,  

för att illustrera olika kristallografiska sy-

stem.     En annan användning ges med 

denna modell av en Skiodrom  som visar 

hur optiken fungerar i olika riktningar i en 

kristall.    Detta har anknytning till polari-

serat ljus som används  t.ex. vid dagens 

3D -visningar på bio.       1980-tal (?) 

Denna cigarrask är ett exempel på hur 

återanvändning inte är en ny företeelse! 

Enligt etiketten är den från 1926 

 



  Beräkningar: Från den hand-

drivna snurran (50-tal)  till stansning av 

hålkort för beräkningar med den centrala 

Datamaskinen i Luthagen (60-tal) till 

invigningen av Datorn IBM 1800, möj-

lig genom en miljondonation (och nu 

inte ens sparad på museet, stor som den 

var).   

                      Den invigdes 1971 av  

Gunnar Hägg, emeritus, och den nye 

professorn Ivar Olovsson 

              Ett foto från hösten 1939.      

  Personalen, inklusive professorerna, skyddar källarfönstren med sandsäckar . 

 



      Ett av resultaten av undersökningen är denna poster med bildmaterial som togs 

fram vid dokumentationen. 

       Den finns nu vid  avdelningen för Oorganisk kemi, Ångströmlaboratoriet,       

liksom ett skåp med valda delar av samlingen från källaren. 

       Även Museum Gustavianum har haft delar av dessa föremål utställda. 



                Personliga kommentarer. 

         Sommaren 1965 var jag praktikant vid Rönnskärsverken utanför Skellefteå. Där fick jag arbeta 
med att söka toppar på en flera meter lång kurva som erhållits via en mineralanalys gjord med en 
Philips Pulverdiffraktometer. Efter att ha börjat vid Oorganisk Kemi i Uppsala fick jag arbeta med 
andra röntgeninstrument och fick förmånen att arbeta under Gunnar Hägg.       

   Utvecklingen har gått snabbt på de 50 år som förflutit, där elektronik och informationsteknik gjort 
framsteg man inte trott vara möjliga. Föremålen i vårt museiförråd visar tydligt på det: Från remsor 
med data, handdrivna räknesnurror via en riktig Datamaskin IBM 1800 till dagens beräkningar någon-
stans i molnen. Från tidsödande sökningar i bokverk till sekundsnabba svar via Internet. Från bestäm-
ningar av enkla strukturer till dagens proteinundersökningar. 

   Samlingen som beskrivs här, via ett axplock av foton, är värdefull som länk till tidiga kunskaper och 
den bör inte bara bevaras utan även göras mer tillgänglig för dagens unga forskare. 

  Mitt stora Tack  till Rebecca och H edvig vars arbete ligger till grund för denna sammanställning 

 

         Uppsala, september 2018,     Nils Olov Ersson 

   Förrådet av äldre instrument hos  avdelningen för Oorganisk Kemi,  

Uppsala  Universitet 

 


