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I samband med reparationen och ombyggnaden år 2015–2017 av Hanaholmen – 

kulturcentrum för Sverige och Finland fick husets olika mötesutrymmen nya namn. 

Samtliga namn är kopplade till Sverige och till svenska uppfinningar.  

I den här broschyren finns fakta och berättelser om de personer och fenomen som 

döljer sig bakom namnen. 



CELSIUS  (auditoriet) 
 

 

På 1700-talet användes över 30 olika temperaturskalor. Som fixpunkter 

användes allt från människans kroppstemperatur till temperaturen i en djup 

observatoriekällare i Paris. Vattnets frys- och kokpunkter användes också, men 

man var osäker på om de var de samma över hela jorden.  Celsiusskalan 

lanserades år 1742 av den svenska forskaren Anders Celsius (1701–1744). 

Celsius var egentligen astronom, och publicerade verk om bland annat 

norrskenets magnetiska effekter.  

Den 100-gradiga celsiusskalan används i dag över hela världen. Det är egentligen bara i USA som Daniel 

Fahrenheits skala är mer populär.  

Celsius tog vattnets frys- och kokpunkt vid ett visst lufttryck som referens. Han gjorde många mätningar på 

olika höjder, eftersom vattnet kokar vid olika temperaturer beroende på lufttrycket. Han presenterade sin 

skala år 1742. På den var 0 grader angivna som vattnets kokpunkt och 100 grader som vattnets fryspunkt.  

Det brukar anses att Carl von Linné var den som vände på skalan, men inga fakta tyder på det. Däremot var 

Linné en av de första som beställde en modern celsiustermometer av instrumentmakaren Daniel Ekström i 

Stockholm, med 0 grader som vattnets fryspunkt. 

 

Kuriosa:   

Celsius var en matematikens Mozart. När Anders var tolv år gammal lyckades han lösa alla matematiska 

problem i en lärobok som användes på universitetet. Celsius blev professor i astronomi vid Uppsala 

universitet när han var 29 år gammal. Han var en av de sju astronomer som 1736–37 genom expeditioner 

till Tornedalen och Sydamerika bekräftade Isaac Newtons teori om att jorden inte är helt rund, utan lite 

tillplattad vid polerna.  

 

 

Källor: Uppsala universitet, Tekniska museet i Stockholm, Nationalencyklopedin.   

Celsiusskalan lanserades år 1742 av den svenska forskaren Anders Celsius 

(1701–1744). Skalans fixpunkter är vattnets fryspunkt vid 0 grader och 

vattnets kokpunkt vid 100 grader (vid normalt lufttryck). 



TETRA   (konferenssalen) 
 

 

Erik Wallenberg (1915–1999) var laboratorieassistent på ett 

förpackningsföretag i Lund och fick år 1944 i uppdrag att ta fram en 

engångsförpackning för mjölk. Den skulle göras i papper, vara billig och inte 

läcka. Det skulle inte heller gå åt så mycket material vid tillverkningen. 

Wallenberg var då ensam ansvarig för laboratoriet, eftersom hans chef var 

inkallad till kriget.  

Erik Wallenbergs idé var tetraedern, en pyramidformad pappersförpackning 

som kunde vikas av ett enda papperstycke. Formen har sitt namn av det 

grekiska prefixet tetra som betyder fyra. En lång papperstub fylldes med 

mjölk, därefter klämdes och limmades tuben ihop i en press, flyttades ett 

stycke, vreds 90 grader, klämdes ihop igen osv.  

Ägaren till företaget, Ruben Rausing tog patent på tetraedern samma år. Ruben Rausing kom att bli en av 

Sveriges rikaste män. Enligt Erik Wallenbergs dotter fick hennes far några tusenlappar för sina insatser. 

Först år 1991 fick Erik Wallenberg Ingenjörsvetenskapsakademiens Stora guldmedalj för ”hans idé och 

utvecklingen av förpackningssystemet Tetra Pak”.  

 

Kuriosa:  

Förpackningsraseri (på engelska wrap rage, eller package rage) är ett nytt begrepp, ett uttryck för ilska och 

frustration som ett resultat av problem med att få upp svåröppnade förpackningar, i synnerhet hårda 

plastförpackningar. Tusentals konsumenter drabbas varje år av skador, som till exempel skärsår i fingrar 

eller stukade handleder, både från verktyg som används för att öppna förpackningar och från 

förpackningarna själva. 

 

Källor: 

Tekniska museet i Stockholm/Alexandra Selivanova, Andersson-Larsson: ”Tetra - historien om dynastin 

Rausing” (Norstedts/Libris 1998) 

 

 

  

Tetraedern som mjölkförpackning uppfanns av Erik Wallenberg i 

Lund år 1944. Ruben Rausing, som skapade företaget TetraPak, står 

bakom den internationella affärsframgången. 



FRANK (lounge i bottenvåningen) 
 

 

Harmoniskt som av en slump. 

Josef Frank (1885–1967) var arkitekten och formgivaren som 

bidrog till den svenska funktionalismen i design och 

inredning, och tillsammans med den svenska pionjären inom formgivning Estrid Ericsson befäste 

varumärket Svenskt Tenn. Hans inredningsfilosofi fick namnet accidentismen: Om du tycker om ett föremål 

passar det sannolikt ihop med ett annat som du också tycker om. Därmed kan en harmonisk inredning vara 

brokig och se ut att vara sammansatt av en slump när den egentligen avspeglar din person.  

Josef Frank emigrerade från Österrike till Sverige år 1933. Hans efterlämnade möbelritningar, tapetmallar 

och textilmönster utgör i dag stommen i en omfattande produktion. Sedan år 2010 finns Josef Franks plats 

på Gärdet i Stockholm, utanför det hus där han bodde.  

 

Kuriosa:  

Josef Frank målade sina mönster med akvarellpensel. Han avslutade sin formgivarkarriär på 1950-talet och 

började i stället vid 68 års ålder måla figurativa akvareller. Han skänkte bort eller förvarade akvarellerna 

hemma, och de finns beskrivna i boken ” Josef Frank – de okända akvarellerna” av Anna Sievert och Ulrica 

von Schwerin Sievert.  

 

Källor: Svenskt Tenn, the Telegraph, Sköna Hem. 

  

Den österrikiskfödde arkitekten och designern Josef 

Frank (1885–1967) blev en av den svenska 

funktionalismens främsta företrädare och befäste 

tillsammans med formgivaren Estrid Ericsson 

varumärket Svenskt Tenn. 



RESTAURANG  
 

 

Hanaholmens restaurang hade länge namnet JOHANNES efter minister Johannes Virolainen. 

Den finländska regering som verkade från mars 1968 till maj 1970, fick ta ansvaret för placeringen av det 

nya kulturcentret för Sverige och Finland. Undervisningsminister var Johannes Virolainen (1914–2000), 

som samtidigt också var statsministerns ställföreträdare. Virolainen hade suttit i Kulturfondens för Sverige 

och Finland styrelse och var också positivt inställd till den nordiska orienteringen. Han drev bland annat 

frågan om att införa obligatorisk svenska i läroplanen för den nya finländska grundskolan.  

Den 27 februari 1969, med undervisningsminister Virolainen som föredragande, beslöt statsrådet att köpa en 

tomt för nybygget på Hanaholmen i Esbo.  Föravtalet gjordes upp följande dag och köpesumman var 500 000 

mark. Det var en strålande affär. För motsvarande summa får man inte i dagens läge ens en hyfsad 

egnahemstomt i det området.  

I arkitekt-, konstnärs- och andra kulturkretsar var man rasande över beslutet och ansåg att centret borde 

placeras på Sveaborg. Sveaborgsanhängarnas goda avsikt var förstås att kulturcentret skulle bidra till att 

vitalisera och utveckla Helsingfors kanske fattigaste stadsdel, som råkat i förfall. Delegationer besökte 

riksdagen och till och med Ekudden eftersom det var känt att president Kekkonen stödde Sveaborg 

Tvisten nådde sin kulmen då Finlands Arkitektförbund SAFA beslöt att inte delta i juryn i en eventuell 

arkitekturtävling om centret. Följaktligen beslöt statsrådet att helt enkelt beställa ritningar av en arkitekt, 

Veikko Malmio, som till vardags arbetade på byggnadsstyrelsen.  

Johannes Virolainen försvarade framgångsrikt Hanaholmen som placering genom hela den inflammerade 

debatten, och restaurangen på Hanaholmen döptes efter honom vid en ceremoni år 2005. I samband med 

nyinvigningen år 2017 fick också kabinettet ett eget, mer inofficiellt namn, ”Vironperä”, efter Johannes 

Virolainens hemgård i Lojo. År 2019 döptes restaurangen om till Restaurant Plats och fick en ny 

gastronomisk och visuell profil. Restaurant Plats har i pressen klassats som en av Helsingforsregionens 

främsta fine dining-restauranger. 

Kuriosa: 

Undervisningsminister Johannes Virolainen blev uppringd av borgmästaren i Helsingfors Teuvo Aura 

ytterligare en gång, och uppmanad att ompröva beslutet när planeringsarbetet på Hanaholmen redan hade 

inletts. När Virolainen undrade varför borgmästaren ringde om ett ärende som redan godkänts i riksdagen, 

svarade borgmästaren: ”Kekkonen gav order”.  

Källor: 

Haanaholmens historik ”Kulturen och tiden”, tidigare direktionsordförande Kalervo Siikala  

Johannes Virolainen (1914–2000) var en stor vän av Sverige och Norden 

och undervisningsminister i den regering som år 1969 bestämde att det 

nya kulturcentret för Sverige och Finland placeras på Hanaholmen. 

Restaurangen döptes efter Virolainen år 2005. 



CAFÉ, VINBAR & AKVAVIT  
(baren i foajén med kabinett)  

 

 

Akvavit har blivit en svensk och nordisk specialitet, även 

om varken drycken eller ordet har svenska rötter. ”Livets 

vatten”, aqua vitae på latin, har varit namnet på destillerad sprit sedan romartiden.  

I dag är svensk akvavit ett kryddat brännvin av många olika slag, ofta kulturellt kopplat till svenska 

sedvänjor som kräftskivan och snapsvisan. Som akvavit räknas i allmänhet endast brännvin som kryddats 

med kummin eller dill. Akvaviten skiljer sig genom kryddorna från okryddat brännvin, vodka eller genever. 

Biskopen Peder Månsson från Västerås beskriver redan 1522 hur kryddorna skulle extraheras: ”Man skall 

taga liffsens vathin och där lägga ört, krydda, rötter, frö, blomster eller annat lämpligt och ställa glasen i 

solen tre timmar eller på lättre eld, så taker thz til segh the samma dygdena oc krafftena som thz tingith 

haffwer som swa lagdis ther j”.  

Redan i medeltida läke- och örteböcker omnämns många kryddor som än idag hör till våra vanligaste 

brännvinskryddor. Bland dem finns kummin, fänkål, anis, körvel, isop och malört. 

En allmän tvistefråga är serveringstemperaturen. Skall akvaviten vara nedkyld eller serveras 

rumstempererad? En iskall snaps bryter skönt mot den övriga måltidens temperatur, medan en 

rumstempererad akvavit tar fram dryckens smak. Vad tycker du? 

 

Kuriosa: 

Svenska mästerskap i nyskrivna snapsvisor har arrangerats av Spritmuseum (tidigare Vin- och sprithistoriska 

museet) sedan år 1997. När finländska vismakare hade segrat två gånger i rad föreslogs att Finland kunde 

arrangera egna mästerskap, vilket skedde, numera i regi av Finlandssvenska Rimakademin. Sedan år 2000 

arrangeras också landskamper i nyskrivna svenska snapsvisor, ofta kallade världsmästerskapstävlingar. 

 

 

Källor: 

Spritmuseum.se 

Akvavit är ett kryddat brännvin, ofta kulturellt 

kopplat till svenska sedvänjor som kräftskivan och 

snapsvisan. Akvavit är den mest populära snapsen i 

Sverige och stora delar av Norden. 



SOLSIDAN (vinbarens terrass) 

 

Den svenska tv-serien Solsidan sändes 

första gången år 2010. 

Första avsnittet av den andra säsongen 

sågs av hela 2 530 000 tittare i Sverige. Det 

är det högsta tittarantalet TV4 haft på tio 

år. 

Under säsong 5 dokumenterades inspelningen vilket resulterade i dokumentären "Historien om Solsidan" 

som visades på juldagen 2015.  

 

 

Kuriosa: 

En rad kändisar har hoppat in i gästroller under seriens gång, bland andra solisten i Europe Joey Tempest, 

advokaten Leif Silbersky och fotbollsstjärnan Henke Larsson. 

 

 

Källor: 

tv4.se, Wikipedia 

  

Solsidan är en tv-serie, som sändes 

första gången år 2010 och produceras 

av den svenska kanalen TV4  



OMBUDSMAN (vid övre hallen) 

 

Den första statliga ombudsmannainstitutionen var 

justitieombudsmannens ämbete som inrättades i Sverige år 1809. I dag 

finns det över 170 självständiga ombudsmannainstitutioner i över 90 länder. 

En ombudsman har i uppdrag att representera en annan person, ett företag, en folkgrupp et cetera, 

exempelvis i rättsliga sammanhang eller vid förhandlingar. Ordet används bland annat om funktionärer i 

fackliga organisationer och om företagsjurister. I politiken betecknar ombudsman allmänt en statlig 

tjänsteman med uppdrag att skydda medborgarna och hantera klagomål mot främst myndigheters 

kränkningar av olika medborgerliga rättigheter.  

Fornsvenskans umboðsmaðr betyder representant. I den danska Jyskelagen från 1241 är termen 

umbozman och står för en kunglig myndighetsperson i ett härad. Från 1552 används ordet även i andra 

nordiska språk såsom det isländska "umboðsmaður", det norska "ombudsmann" och det danska 

"ombudsmand". 

 

Kuriosa: 

Europeiska unionen har också en ombudsman, inrättad år 1993. Den första chefen för Europeiska unionens 

ombudsmans byrå var finländaren Jacob Söderman, som arbetade för en ökad insyn i de interna 

beslutsprocesserna i EU. Södermans öppenhetsiver ledde till att han år 2003 tvingades lämna över posten 

till greken Nikiforos Diamandouros. 

 

Källor:  

Justitieombudsmannens byrå i Finland, Wiktionary, The International Ombudsman Institute.  

  

Ombudsman är en institution för att representera en person 

eller folkgrupp, och den första ombudsmannen inrättades i 

Sverige år 1809. 



BLIXTLÅS 
 

 

Det moderna blixtlåset uppfanns 1913 av Gideon Sundbäck, 

(1880–1954) som utvandrat från Vaggeryd i Småland till USA.  

Den amerikanska symaskinskonstruktören Elias Howe tog patent på ett blixtlås år 1851. Men det var väldigt 

krångligt att använda, och varje litet "lås" (häkta) syddes fast på tyget för sig. Femtio år senare lyckas 

svenskamerikanen Peter Aronson konstruera ett blixtlås som passar korsetter och klänningar. Blixtlåset 

fungerade fortfarande inte så bra. Först 1913 löste hans svärson Gideon Sundbäck problemet, och tog så 

småningom över företaget (och chefens dotter). Han lanserade blixtlåset Plako som efter många motgångar 

och förbättringar patenterades 1914 i en variant som ser ut som dagens dragkedjor. 

Första världskriget kom att bli blixtlåsets stora genombrott: soldaterna måste vara snabba, lättrörliga och 

varma — utan glipor mellan knapparna. Militären använde blixtlås i sovsäckar, flygvästar och overaller, och 

försäljningen på hemmafronten tog också fart. 

Den första svenska annonsen för blixtlås från 1912 löd: "Glädjens äkta män, befrielsens timme tycks ha 

slagit för er. En svensk-amerikan, P.A. Aronsson har nämligen kommit på den ypperliga idén att uppfinna en 

snabbknäppare, hvarigenom damerna kunna kläda på sig själfva, d v s knäppa ihop sig i ryggen." 

Den lilla piggen som hindrar blixtlåset att glida upp är en finländsk uppfinning, som brukar tillskrivas den 

helsingforsiske läraren i fysik och kemi Guido Simberg. Uppgiften är osäker. 

Under 1900-talet tillverkades stora mängder blixtlås på Gusums bruk i Valdemarsvik. I dag tillverkar det 

japanska företaget YKK närmare hälften av alla blixtlås som används i världen – ungefär 7 miljarder per år. 

Kuriosa:  

Blixtlåset blev en symbol för frigjort, enkelt sex. Till det bidrog också litteraturen; i exempelvis Aldous 

Huxleys skräckvision av ett totalitärt samhälle i Du sköna nya värld (1932) slinker hjältinnan Lenina ideligen 

ur sina kläder med enkla handgrepp. 

Källor: Tekniska museet i Stockholm, Populär Historia nr 2/2000, Svenskt uppfinnaremuseum 

  

Det moderna blixtlåset uppfanns 1913 av smålänningen 

Gideon Sundbäck. Blixtlåset slog igenom bland militärer 

under första världskriget. 

 



DYNAMIT 
 

 

Alfred Nobel (1833–1896) tog patent på sprängämnet 

dynamit år 1867. Processen hade varit lång. Nobel och 

hans medarbetare hade länge försökt blanda det känsliga ämnet nitroglycerin med ett ämne som gjorde 

det mer stabilt utan att minska dess sprängstyrka. Alfred Nobel provade bland annat kol, cement och 

sågspån. Inget av dessa fungerade. Till slut, under en vistelse i Hamburg, blandade Nobel nitroglycerin med 

en gråvit, mjölliknande sand eller jordart, kiselgur, från floden Elbes stränder. Jordarten har bildats genom 

sedimentering av kiselalger. Resultatet blev en stabil och formbar deg med sprängkraft. Nobel kallade 

blandningen dynamit efter det grekiska ordet ”dynamis”, kraft.  Dynamiten blev en succé och gjorde Nobel 

världsberömd och förmögen. 

Vid sin död hade Nobel höga poster i över 90 större företag i hela världen. Med pengarna från sin 

framgångsrika kemiska industri grundade Alfred Nobel i sitt testamente ett antal penningpris att utdelas åt 

internationellt framgångsrika vetenskapsmän.  Nobelpriset utdelades för första gången år 1901. 

 

 

Kuriosa: 

Alfred Nobels testamenterade förmögenhet, basen för Nobelpriset, fanns vid Nobels död i Frankrike. 

Nobels närmaste medarbetare Ragnar Sohlman ville undvika att franska myndigheter tog ut sin del av 

pengarna och säkra att Nobels testamente skulle kunna verkställas i Sverige. Därför tog han ut 31 miljoner 

kronor ur Nobels bankfack och körde dem i en täckt droska till Sveriges konsulat i Paris. Där lades pengarna 

i små paket och skickades diskret till Sverige, som vanliga brev.  

 

Källor: 

Nobelstiftelsen, Tekniska museet i Stockholm/Alexandra Selivanova 

  

Dynamit är en stabil sprängdeg bestående av nitroglycerin 

och kiselgur. Alfred Nobel fick patent på dynamit år 1867. 



KULLAGER 
 

 

Kullagret i den form vi känner idag tillskrivs ofta Leonardo da Vinci, 

även om kullager med kulor av trä användes redan av romarna i till 

exempel statyer som skulle vridas.  

Sven Gustaf Wingquist (1876–1953) var en svensk maskiningenjör och uppfinnare som utvecklade det 

flerradiga självreglerande radialkullagret, där axeln och lagret inte behöver vara i exakt linje, vilket 

revolutionerade kullagertillverkningen. Wingquist är mannen bakom Svenska Kullagerfabriken AB (SKF), 

som han var med och grundade i Göteborg 1907 och i vars ledning han verkade fram till sin död. Den första 

utlandsagenturen beviljades Johannes Borenius i Finland år 1908. 

Kul- och rullagren lade grunden till den snabba industriella utvecklingen under 1900-talet och ingår i snart 

sagt alla typer av maskiner med roterande axlar 

För att ett kullager ska fungera måste det vara tillverkat med yttersta precision. Man kan som jämförelse 

använda jordklotet. Om jordklotet motsvarar en 10 mm kullagerkula så får inte ojämnheterna någonstans 

på jorden vara högre än maximalt 13 meter. 

Kuriosa:  

Volvo började inte som bil utan som namnet på ett kullager. 1915 ansökte Svenska Kullagerfabriken om 

registrering av varumärket Volvo, som är latin och betyder ”jag rullar”. Samtidigt startades ett helägt 

dotterbolag, AB Volvo, och SKF beslöt att projektera en fabrik i USA där man avsåg att "för bilindustrins 

räkning tillverka det s k Volvolagret, ett prisbilligt, enkelradigt kullager". Projektet blev inte av, och tio år 

senare ställde SKF det overksamma patentbolaget Volvo till förfogande för den nya bilfabriken i Göteborg. 

”Jag rullar” råkar passa lika bra för bilar. 

Källor: 

Tekniska museet i Stockholm/Alexandra Selivanova, Populär Historia nr 7/2007, 

  

Det moderna kullagret, där axeln och lagret inte behöver vara 

i exakt linje, konstruerades av Sven Gustaf Wingquist som 

grundade Svenska Kullagerfabriken år 1907. 



PROPELLER 
 

 

 

Den grekiske teknikern Arkimedes, född 287 f.Kr., död 212 f.Kr., 

tillverkade en vattenpump i form av en spiralformad vattenränna som 

vevades runt för hand, ”Arkimedes skruv” användes främst till 

bevattning.  

I början av 1700-talet började man utveckla drivkonstruktioner i Arkimedes fotspår. 1753 föreslog den 

franske fysikern Daniel Bernoulli i en vetenskapstidskrift idén att driva fartyg med en fyrbladig skruv. De 

olika experimenten visade sig mycket ineffektiva.  

Svensken John Ericsson (1803–1889) hade flera samtida konkurrenter om de första användbara 

propellrarna. Hans första propeller efterliknade sjöfåglarnas simfötter och kallades gåsfotpropeller. 1836 

tog han ut patent på en ny konstruktion som var försedd med blad som satt monterade i en ring. Den var 

betydligt bättre. Dagens propellrar är princip konstruerade på samma sätt som Ericssons.  

Propellern består av två eller flera vinkelställda blad kring en roterande axel. När propellern drivs runt i 

vatten eller luft, uppstår en framdrivande kraft i axelns riktning. John Ericsson, som utförde ett 

banbrytande arbete om propellerns form och effekt, skapade bland annat begreppet stigning (eng. pitch, fi. 

nousu), vilket är längden längs axeln av ett helt varv med 

propellerbladets vinkel (ibland beskriven som ”den sträcka en 

propeller tillryggalägger under ett varv i smör”).  

Kuriosa:  

Sedan slutet av 1800-talet, har propellern ansetts vara en stabil 

konstruktion. Endast marginella effektivitetsförbättringar har uppnåtts. Det är möjligt att något nytt är på 

gång. Den svenske uppfinnaren Thomas Jemt lanserade år 2007 en imitation av stjärtfenan på en delfin, 

möjlig att applicera på en motoraxel. Utvecklingen och den industriella lanseringen av Dolprop pågår, och 

mycket tyder på att fenan är överlägsen propellern på många plan.  

Källor: 

Tekniska museet i Stockholm, propeller.se, Svenskt uppfinnaremuseum   

Den moderna propellern konstruerades av svensken John 

Ericsson år 1836 och den är i princip oförändrad sedan dess. 

 



SKIFTNYCKEL 
 

 

Johan Petter Johansson (1853–1943) som innehade Enköpings Mekaniska verkstad, 

fick år 1892 patent på en justerbar skruvnyckel där den ena av käftarna kunde skjutas 

in och ut med hjälp av en tvärställd skruv.  

I Stockholm verkade en verkstadsföretagare, Berndt August Hjorth, född i Dragsfjärd i 

Finland. B A Hjorth & Co fick ensamrätt på försäljningen av J P Johanssons skiftnyckel år 

1902. Skiftnyckeln kom senare att kallas BAHCO-skiftnyckeln, efter företagets namn. Hjorth 

gjorde internationell succé med både Johanssons skiftnyckel och med Frans W Lindqvists 

uppfinning, fotogenköket med varumärket "Primus”, 

J P Johansson avled i augusti 1943 strax före sin 90-årsdag, efter över 110 patenterade 

uppfinningar. Idag finns J P Johansson-sällskapet för att bevara minnet av honom och en staty föreställande 

en skiftnyckel återfinns också vid en av staden Enköpings infarter. 

 

Kuriosa:  

I USA kallas skiftnyckeln ofta ”Swedish wrench key, danskarna säger ”svensknøgle” och i Ryssland kallas den 

”Sjvedik” (den lille svensken). Bland J.P.Johanssons övriga uppfinningar finns både piprensaren och 

dörrknäppet till skåpdörrar. 

 

Källor: 

Svenska Dagbladets årsbok, Riksarkivet.se, J.P.Johansson Sällskapet  

Skiftnyckeln konstruerades år 1892 av Johan Petter Johansson 

i Enköping. Under namnet Bahco gjorde den ett segertåg över 

världen, och kallas på många språk ”svensk skiftnyckel”. 



TÄNDSTICKA 

Tändstickor är en gammal uppfinning. År 1680 kom engelsmannen Robert 

Boyle på idén att blanda vit fosfor med svavel och skapade den första tändstickan. Vit fosfor 

är emellertid dödligt giftig och människor som deltog i tillverkningen av tändstickor blev 

sjuka och dog.  

Resten av tändstickans historia är svensk. Kemisten Jöns Jacob Berzelius upptäckte 

att det gick att använda ofarlig röd fosfor istället för vit. Professor Gustaf Erik Pasch 

(1788–1862) vid Karolinska institutet utvecklade idén och uppfann år 1844den 

första säkerhetständstickan som endast tänder mot askens plån, men lyckades inte få 

igång en lönsam tändstickstillverkning. Det var i stället bröderna Carl och Johan 

Lundström som gjorde ”den svenska tändstickan” världsberömd. Under året 1858 

tillverkades över 12 miljoner tändsticksaskar i deras fabriker. Nya tändsticksfabriker 

uppstod nu på olika håll i Sverige. 

Hösten 1917 samlade finansmannen Ivar Kreuger hela den världsledande svenska 

tändsticksindustrin i ett företag, Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB). Ivar Kreuger blev 

vid 37 år ålder svensk tändstickskung. Genom stora banktransaktioner och finansiella 

arrangemang framstod Kreuger som en finansiell mirakelman som på egen hand 

förmedlade krediter till behövande stater i Europa i utbyte mot 

tändsticksmonopol. I mitten av 1920-talet stod Kreuger och hans företag för hela 40 procent av 

Skandinaviska bankens kreditgivning.  

Börskraschen i USA 1929 gjorde slut på sagan. Företaget STAB överlevde och levde i huvudsak på 

tändstickor fram till 1950-talet. 1980 bytte Svenska Tändsticks AB namn till Swedish Match. Idag tillverkar 

Swedish Match 250 miljoner tändstickor per dag.  

Kuriosa:  

Många av Ivar Kreugers finansieringsåtgärder tålde inte dagsljus, och hans ekonomiska krasch hade 

förutspåtts redan nästan tio år tidigare av den svenska bankinspektionen, som var starkt kritisk till 

bankernas frikostiga långivning, och i sitt utlåtande år 1920 bland annat skrev: ” Krediter, vilande å 

namnsäkerhet, äro nu uppe i sådana siffror, att en katastrof kan befaras.” 

Källor:  

Tekniska museet i Stockholm/Alexandra Selivanova,  

Svenska Dagbladet, Wikipedia 

  

Säkerhetständstickan som endast tänder mot askens plån 

uppfanns av Gustaf Erik Pasch i Stockholm år 1844, och den 

svenska tändsticksindustrin blev internationellt framgångsrik 

genom affärsmannen Ivar Kreuger på 1920-talet.  



ULTRALJUD 

 

 

Ultraljud är ljud med en frekvens högre än den översta gränsen för människans hörsel. Ultraljud definieras 

ofta som ljud med våglängd mindre än 17 millimeter i luft, det vill säga med frekvens högre än 20 kHz. 

Någon övre frekvensgräns finns inte definierad. Ultraljudskristallen avger varje sekund tusentals 

ljudsignaler som reflekteras tillbaka beroende på det undersökta organets täthet. Kristallen är också 

mottagare av ljudet som omvandlas till en bild på en tv-skärm. Samtidigt som undersökningen utförs tolkas 

bilderna, till skillnad från andra undersökningar där bilderna granskas efteråt. Ultraljud är både billigare och 

enklare än röntgen. Det har använts inom medicinen sedan 1950-talet.  

Diagnostik och skanning med hjälp av ultraljud utvecklades av elektroteknikern, professor Hellmuth Hertz 

(1920–1990) i Lund. Hertz studerade hjärtats rörelser med hjälp av ekot från ultraljudvågor. Det industriella 

intresset för Hertz uppfinning vaknade i Storbritannien och USA. I början av 1960-talet genomfördes den 

första ultraljudsundersökningen av en gravid kvinna.  

Fladdermöss och delfiner navigerar med denna teknik. Den tidigaste tekniska tillämpningen var ekolodet.  

 

Kuriosa:  

Med ultraljud kan man avgöra ett fosters kön. I vissa delar av Kina föds 150 pojkar per 100 flickor. 

Forskaren Maria Hvistendahl har i sin bok "Unnatural selection" (2011) skrivit om vad lanseringen av 

ultraljudet betytt för könsfördelningen i flera länder som Indien, Kina och Sydkorea. Hon uppskattar att 

cirka 160 miljoner flickor har aborterats. 

 

Källor: 

Cancerfonden.se, Wikipedia, Tekniska museet i Stockholm/Alexandra Selivanova 

  

Ultraljud som tekniskt hjälpmedel utvecklades i Lund av 

professor Hellmuth Hertz, som 1964 publicerade en 

rapport om ultraljudsskanning av hjärtrörelser. Ultraljud 

används i naturen av bland annat fladdermöss och delfiner.  



BLUETOOTH (soffgrupp i 4 våningen) 
 

 

Bluetooth är en licensfri standard för trådlös kommunikation mellan elektroniska 

apparater med hjälp av svaga radiovågor. Standarden är utvecklad efter ett initiativ 

av IT-experterna Jaap Haartsen och Sven Mattisson på företaget Ericsson och 

namnet föddes år 1997 i Lund.  Systemet arbetar i frekvensområdet 2,45 GHz. 

Räckvidden är mellan 10 och 100 meter. Bluetooth presenterades i maj 1998 och 

den första mobiltelefonen med Bluetooth kom år 2000. 

Bluetooth fungerar så att det i varje enhet finns en Bluetooth-krets, en kombinerad sändare och mottagare, 

som kommunicerar med andra Bluetooth-enheter. Så fort två enheter får kontakt med varandra, upprättas 

en förbindelse av lämplig art mellan enheterna. Enheterna kommunicerar så länge de är inom räckhåll för 

varandra. 

I dag förbrukar en Bluetooth-enhet i viloläge ungefär 0,3 milliwatt. Bluetooth-standarden har flera gånger 

uppdaterats till högre överföringshastighet och lägre energiförbrukning. Version 5 lanserades år 2016.  

 

Kuriosa:   

Namnet kommer av den danska vikingakonungen Harald Blåtand som levde på 900-talet och bland annat 

förenade delar av vad som numera är Danmark, Norge och Sverige. Arbetsgruppen som utvecklade 

Bluetooth bestod av medlemmar från Intel, IBM, Ericsson och Nokia, samtliga med blå logotyp. Intels 

representant hade precis läst Frans G. Bengtssons ”Röde Orm” på engelska. Harald Blåtand lär ha varit 

duktig på att få människor att enas och prata med varandra. Symbolen för Bluetooth är två stiliserade 

runor; H och B. Bluetooth var egentligen ett arbetsnamn, och skulle vid marknadsföringen bytas ut mot 

”Flirt”. Men Bluetooth ansågs bättre. 

 

Källor: 

Skåne.com, Allt om Vetenskap 6/2004, bluetooth.com 

  

Bluetooth är en licensfri standard för trådlös 

kommunikation mellan elektroniska apparater med hjälp 

av svaga radiovågor. Standarden är delvis utvecklad på 

företaget Ericsson och namnet föddes år 1997 i Lund.   



NOBEL (4 våningen) 
 

 

Alfred Nobel (1833–1896) är känd över hela världen som uppfinnaren 

av dynamiten och skaparen av Nobelpriset. Men han var också en 

affärsman som byggde upp ett stort internationellt företag kring sina 

uppfinningar. Han levde större delen av sitt liv utomlands och var ofta 

på resande fot. Alfred Nobel var en världsmedborgare som behärskade 

fem språk 

När Alfred var nio år gammal flyttade Alfred med sin mor och sina bröder till S:t Petersburg, där fadern 

sedan ett par år tillbaka arbetade med att tillverka undervattensminor åt den ryska försvarsmakten. 

Faderns verksamhet gick bra och sönerna kunde få privatundervisning i hemmet. En särskilt minnesvärd 

händelse var när Alfreds kemilärare gjorde ett experiment med nitroglycerin, ett nytt sprängämne. ”Jag var 

väldigt ung då, men blev mycket intresserad”, skrev Alfred, när han senare i livet tänkte tillbaka på 

händelsen. 

Vid 17 års ålder gjorde Alfred en längre studieresa i Europa och Amerika och fördjupade sina kunskaper i 

kemi och teknik ännu mer.  

Nobels viktigaste uppfinning var sprängämnet dynamit (se texten om detta rum på Hanaholmen). Alfred 

Nobel fortsatte att utveckla nya sprängmedel. Samtidigt ägnade han mycket tid åt att bygga upp en stor 

industri kring sina uppfinningar. Mot slutet av Alfred Nobels liv fanns ett hundratal fabriker med direkt eller 

indirekt koppling till de bolag han grundat. 

När Nobel dog i San Remo 1896 hade han testamenterat 31 miljoner kronor för att sporra till nya 

vetenskapliga innovationer. Nobelpriset var fött. 

 

 

Kuriosa:   

Vid sidan av utvecklandet av sprängämnen hade Alfred många idéer inom flera andra områden som han 

arbetade med, framför allt under den sista tiden av sitt liv. Han utvecklade konstsilke, byggde världens 

första aluminiumbåt och var med och tog fram den så kallade Svea-velocipeden, den första cykeln med 

flera växlar. 

 

Källor: 

Nobelmuseum.se   

Alfred Nobel är uppfinnaren av dynamiten och 

skaparen av Nobelpriset. Alfred Nobel var också 

affärsman och han byggde upp ett stort internationellt 

företag kring sina uppfinningar. 



ÅNGSTRÖM (4 våningen) 
 

 

Ångström är en längdmåttenhet, vanlig inom spektroskopi och astronomi. 

En ångström (1 Å) är en hundramiljondels centimeter, 10-10 meter, dvs 0,000 

000 000 1 m, eller 1/10 nanometer. Enheten ångström blev internationell år 

1927 men togs officiellt ur bruk 1960, då SI-systemet baserat på metern 

infördes.  

Uppkallad efter Anders Ångström, svensk fysiker och astronom (1814 –
1874), professor i fysik och rektor vid Uppsala universitet, en pionjär inom 
spektralanalys, där man studerar ljus.  När ljuset från en stjärna passerar den 
gas som omger stjärnan, absorberar gasen vissa våglängder, vilka då saknas i 
spektrumet. Det här gör det möjligt att bestämma till exempel stjärnors 
innehåll av olika grundämnen.  
 
Anders Ångström var också den första universitetsläraren i fysik som lät sina studenter utföra egna 
laboratorieexperiment, en pedagogisk metod som sedermera utgör standard. 
 
ur Minnesruna över A.J.Ångström 1875 av Carl David af Wirsén: 
 

O hvad beräkning, fin som ett slipadt stål,  
Hvad tanke, ljus och klar som den unga dagen, 
Hvad vilja, seg att verka för fattadt mål, 
Hos denne enkle man med de skarpa dragen! 
 
Det var hans konst att finna för tingens gång 
En form, en lag, om aldrig så djupt begrafven,  
Att binda kraftens Proteus med andens tvång 
Och till naturens chiffer att spåra klaven. 
 

 
 
Kuriosa:  
 
A.J.Ångströms mätningar var oerhört exakta – men felaktiga, eftersom 
Uppsala universitets meterstav var 0,19 mm för kort! Felen korrigerades av 
hans efterträdare. Ångström är förutom en längdenhet också namnet på en 
nedslagskrater på månen på gränsen mellan Oceanus Procellarum och 
Mare Imbrium, samt asteroid 42487 i asteroidbältet mellan Mars och 
Jupiter, upptäckt den 9 september 1991 och namngiven år 2003.   
  

Källor: Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, Uppsala Nya Tidning, Nordisk familjebok. 

  

Månkratern Ångström 

En ångström (1 Å) är en hundramiljondels centimeter, 10-10 meter, dvs 

0,000 000 000 1 m, eller 1/10 nanometer.  Uppkallad efter fysikern 

Anders Ångström, (1814 –1874), rektor vid Uppsala universitet. 



Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arbetar för att utveckla samarbetet mellan 

länderna inom alla samhällsområden. 

Hanaholmen planerar och arrangerar olika typer av evenemang, kurser, seminarier och projekt 
samt utreder olika samhälleliga utvecklingsbehov. Programverksamheten omfattar allt mellan 
utbildning, kultur, politik, näringsliv, forskning, konst och vetenskap. 

Hanaholmen är också ett totalrenoverat konferenscentrum med moderna utrymmen, högklassig 
restaurang och eget hotell med havsutsikt. Huset med alla funktioner under samma tak är 
väldisponerat och fyllt av inspirerande nutidskonst från Sverige och Finland.  

Fastigheten på Hanaholmen ägs av den finska staten och har överlåtits till Kulturfonden för Sverige 
och Finland, som är Hanaholmens huvudman. 

Historia 

När Sverige i samband med Finlands jubileumsår 1967 beslöt efterskänka 100 miljoner kronor i 
krigstida skulder krävde detta en gengåva. Regeringen i Finland beslöt då inrätta ett gemensamt 
administrerat kulturcentrum för att utveckla samarbetet mellan länderna. 

Kulturcentrets placering var föremål för långa diskussioner i både Finland och Sverige. Finlands 
president Urho Kekkonen förespråkade ett centrum på Sveaborg, en gammal svenskbyggd 
fästning, numera stadsdel i Helsingfors. I Sverige förhöll man sig däremot negativt till Sveaborg och 
istället godkändes placeringen på Hanaholmen med siffrorna 93-67. 

Tomten på Hanaholmen ägdes av Stiftelsen för Åbo Akademi, efter ett testamente från 
bryggarsonen Nicholas Sinebrychoff. Den finska regeringen förhandlade fram ett avtal och köpte 
tomten. Redan innan huset stod färdigt inledde centret sitt arbete i en kontorslokal på 
Mechelingatan i Helsingfors. 

Kulturcentret på Hanaholmen invigdes den 1 juni 1975 av Konung Carl XVI Gustaf och president 
Urho Kekkonen. Byggnaden är planerad av arkitekt Veikko Malmio och den ursprungliga 
inredningen av professor Yrjö Sotamaa. Den omfattande renoveringen och ombyggnaden åren 
2015–2017 planerades huvudsakligen av arkitekterna Kirsi Korhonen och Mika Penttinen och 
interiören av designbyrå Koko3 under ledning av inredningsarkitekt Jukka Halminen. En del av de 
66 hotellrummen är nyinredda av Kivi & Tuuli Sotamaa. 
 

www.hanaholmen.fi 


