
KONGL. PATENTBYRÅN I POSTHUSET

VID LILLA NYGATAN I ST OCKHOLM

av N ils Avelius

Patentverket tillkom år 1885 i blygsam skala under benämningen Kongl.
Pate ntbyrän. Denn a, som under de första sju ären 1885- 91 var understä lld
kommerskollegium, fick sina tid igaste lokaler 2 t r. upp i nuvarande post-
museihuset vid Lilla N ygatan och kvarstannade där i nära sex år. N edan
lämnas en skildring av dessa år, vilken i omarbetat skick grundar sig på
den nyligen utgivna boken »Patentverket frän gamla tider ti ll nu», som
verket givit mig uppdrag att skriva. Det huvudsakliga innehållet i bokens
tidigare kapitel fr am till omkring 1940 nedskrevs redan år 1941 och ingick
i en minnesskrift , som patentverket utgav detta år i samband med firandet
av sin 50-äriga tillvaro som själv ständigt ämbetsverk. För histo riken ut-
gjorde givetvis tryckta och skrivna handlingar av olika slag det väsentli ga
underlaget . Men vid denna t id levde fort farande flera tjänstemän, vilka
anställts i verket före sekelskiftet och kunde berätta om tidiga förhållanden
och om dem som varit med under de första åren. Sådana personliga upp-
lysningar av värde fick jag av bl. a. Erik Kuylenstierna (signaturen EKa),
som kom t ill patentbyrån redan 1891, och av Seth Karlson och Sigurd
Burman, som började 1897 resp. 1898. Dessutom hade den förste chefen,
greve H ugo H amilton, utgivit "H ågkomster" (Alb. Bonniers förlag 1928),
vari episoder kring patentbyråns tillkomst och från hans chefstid 1885
1900 skildras och som jag fått t illåtelse begagna mig av.

Först skall i korthet omnämnas, vad som avses med patent (uppfinnar-
patent). Därefter lämnas nägra uppgifter om patentväsendets uppkomst och
tid iga utveckling och om kommerskollegium, som under 1800-talet blev
svensk patentmyndighet och under drygt ett decennium 1875- 86 hade sina
lokaler i posth uset vid Lill a N ygatan.

Men ej endast lokalerna i gamla posthuset är av intresse utan även de
personer, som hade sin verksamhet förlagd dit . Åtskilliga uppgifter och ut-
sagor kommer att anföras om dem. Likaså kommer något om gällande lagar
och föreskrifter och om arbetsrutinen att beröras.
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Med patent avses ett av en regering eller en statl ig myndighet ut färdat
dokument, som tillförsäkrar ensamrätt för uppfinnaren eller den til l vil-
ken han kan ha överlåtit sina rättigheter att under begränsad tid (i vårt
land f . n . högst 17 år fr ån ansökningsdagen) t illgodogöra sig uppfinningen.
Under patentt iden skall enligt föreskrift i Sverige och många andra länder
(dock ej i USA) årliga avgifter erläggas för att upprätthålla patentet . N är
sådan avgift uteblir upphör patentet att gälla. Sedan patentets giltighet är
t ill ända efter de 17 åren eller tidigare, när innehavaren underlåtit att be-
tala årsavgift, kan vem som helst begagna sig av uppfinningen utan ersätt-
ningsskyldighet . Det kanske bör påpekas, att et t patent gäller endast inom
det land till vars patentmyndighet ansökan ingivits. Vill man ha patent i
flera länder måste man inge ansökan i varje land för sig. N ågra slags
»världspatent » existerar inte. Vi har dessutom krav på att uppfinningen
skall vara ny eller åtminstone väsentl igt skilja sig från vad som är t idigare
känt och ut för en omfattande granskning för att ut röna detta. H ärför
erfordras ti llgäng t ill sakkunskap inom olika tekniska omr äden.

- o - o -

N är det senmedeltida hantverket började inom vissa grenar att utvecklas
t ill industriell verksamhet uppkom en strävan inom dåtida handelsländer i
Syd- och Mellaneuropa att var för sig vinna försteg genom att tillägna sig
nya metoder och uppslag, varvid kompensation ofta utgick i form av privi-
legier och monopol t ill uppfinnarna och init iat ivtagarna. De första mera
allmänna bestämmelser härför, som kan göra skäl för benämningen patent-
lag, antogs av republiken Venedig år 1474. Andra länder, såsom Frankrike,
N ederländerna, England och några tyska stater, följde så småningom efter
för att säkra sin andel i utvecklingen. Bäst kända är förhållandena i Eng-
land. Den engelske kungens prerogativ att bevilja monopol inskränktes av
parlamentet år 1623 t ill att han endast fick bibehålla rätten att meddela
skydd för nya och nyttiga uppfinningar . Ett sådant p rivilegium beteckna-
des »letters patent», d. v . s. öppet brev, vilket innebar att ett beviljat patent
skulle offentl iggöras.1

I Sverige blev ett särskilt slags privilegier, kallade »privilegia exclusiva»,
reglerade genom en år 1668 ut färdad hantverksförordning, som innehöll
det första stadgandet om upp finningsskydd i vårt land. Sådana privilegier
förekom emellert id mycket sparsamt under 1600- och 1700-talen. Man
uppmuntrade i stället med direkta penningunderstöd eller premier.

1 Se Teknisk Tidskrift 1951, 5, p . 85- 87 (Gunnar Lindmark, N ägra blad ur patent-
väsendets förhistoria och äldsta historia).
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Behandlingen av p rivilegieärendena flyttades år 1819 från Kungl. Maj :t
t ill kommerskollegium, och i en förordning är 1834 utbytt es benämningen
privilegium mot patent , som på vissa villkor även kunde meddelas åt ut-
länning, nägot som tidigare endast undantagsvis förekommit . Under den
därpå följande 50-ärsperioden, varunder indust rialismens genombrott ägde
rum i vårt land, stegrades antalet ansökningar om patent från omkring 50
till inemot 500 per år . T ill en ansökan skulle fogas beskrivning över upp-
finningen samt ritningar och modeller, där sådant erfordrades. H andlingar-
na undergick en viss formell prövning av kollegiets tekniska biträde2, varpå
kollegiet faststäl lde patenttiden, som var frän 3 i l l 15 år, och ut färdade
patentbrev. Det ålåg patentha varen att därefter inom två månader införa
patentbrevets hela innehåll tre gånger i Post- och inr ikestidningar.

Ehuru i patent förordningen fanns angivet att patent meddelades på nya
uppfinningar, företogs icke någon egent lig nyhetsgranskni ng inom kollegiet .
Sådan granskning av nyheten hos ingivna ansökningar hade emellertid in-
fört s i USA år 1836 och i Tyskland år 1877.

I Sverige började krav på en mer tidsenlig patentbehandling att göra sig
alltmer gäl lande. En kunglig kommitte framla de 1878 förslag t ill ny patent-
förordning och organisation av patent myndigheten. Men genomförandet
kom att fördröjas några år av fr ågan om en fullständig omorganisation av
kommerskollegium, som vid denna tid hade sina lokaler i posthuset vid
Lilla N ygatan.

() () -

Kommerskollegium skapades und er stormaktstiden för att främja rikets
handel, industri och näringar. Det kom att få en vikt ig omfatt ning under
frihetstiden med då rådande merkantilistiska system. Förra seklets större
näringsfrihet och förenklade närin gslagst iftn ing bidrog t ill att avsevärt
minska kommerskollegiets arbetsuppgifter och inflytande. Visserl igen t ill-
fördes bl. a. åliggandena från det gamla bergskollegiet , när dett a indrogs
1858, medan å andra sidan ett antal arbetsområden försvann eller avskildes
vid olika tidpunkter.

2 Till arvode åt ett tekniskt bit räde för behandling av patentärenden beviljades 1853
ett belopp , som 1865 höjdes ti ll 1.0 0 riksdaler per år. Förste innehavare av denna be-
fatt ning blev p rofessor Car l P almstedt, född 1785. Sedan denne avlidi t 1870, efte r-
t räddes han fr. o. m. 1874 av löjtnanten vid väg- och vattenbyggnadskä ren Ca rl Anton
Klintberg . H ans arvode höjdes är 1876 t ill 1.500 kr och är 1881 ti ll 2.200 kr.

" U förlig a redogörelser för det svenska p atentväsendets äldre utveckling finns i bl. a .
Patentl agst iftnin gskommittens betän kanden I I (1912) och VI (19 19) samt Axel H asselrot ,
»Svensk p aten t lagst iftning i äld re ti der» i patentverkets minnesskrift 194 1, p . 108 120.
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Posthuset vid Lilla N ygatan var ju fram t ill mitten av 1870-ta let säte
för generalpoststyrelsen. För att vinna bätt re ut rymme igångsattes i 1870-
talets början ett posthusbygge vid Rödbotorget , som mot slutet av 1874
var så färdigt, att det kunde börja tagas i bruk.' D är v id blev lokaler vid
Lilla N ygatan lediga, och sådana fick utnyttjas av kommerskollegium, som
1875 dit överförde huvuddelen av sitt arkiv . A ven kollegiet som sådant
fick efter en ambulerande tillvaro flytta frän Storkyrkobrinken 9 ti ll
posthuset Lilla N ygatan 6, vilket förmodligen skedde under förr a hälften

av 1875.
En av kollegiets i posthuset inrymd a avdelningar var manufakturkonto-

ret , ursprungligen upprätt at 1739 och inordnat under kollegiet 1766. D et
skulle bl. a. genom lån i vanlig diskontoväg understödja inhemska fabriks-
och manufakturanläggningar. Enligt uppgift gavs lån på högst 9 mäna der
mot 4 "ho ränta. »Manu fakturdiskontens» betydelse avtog under 1800-talet
i den mån enskilda banker och andra låneinrättningar bildades, som kunde
bjuda fördelaktigare villkor. Den egentl iga diskontorörelsen slutade 1873.
Kontoret förvaltade därefter endast ca 40 förlagslån och hade härför 4
tjänstemän och 2 vaktbetjente . Det upphörde helt i slutet av 1877, och
manufakturförlagslänefonden lades under statskontorets förvaltnin g. D e
rum, som diskontokontoret disponerat , fick kollegiet använda som arkiv
enligt medgivande av regeringen den 29 juni 1883.6

Redan 1885 skedde en ny flyttning av kommerskollegiets ark iv, som nu
för en längre t id hamnade i huset nr 6 Kornhamnstorg. A ven kollegiet flyt-
tade följande vår frän posthuset vid Lilla N ygatan till Kornhamn storg 6.

Komme rskollegiets öden und er 18O -talet är en olust ig historia om oupp-
hörligt återkommande ut redningar och förslag ti ll organisationsänd ringar
och indragning av myndigheten. Långa tider uppehölls chefskapet och
andra tjänster endast på förordnande. Särskilt vände man sig mot den tung-
rodda, kollegiala behandlingen av ärendena. I proposit ion nr 31 är 1875
framhölls ett ut talande av riksdagen, att bergsrörelsen, handeln och indu-
st rien hade behov av mer praktiska målsmän än dem som uppfost rats för
handläggning av ärenden eft er kollegiala former. En i novemb er 1883 t il l-
satt kommitte, vari H amil t on var sekreterare, föreslog i mars 1884 att kol-

' U ppgi ften inhämtad ur »Berät telse om h vad i R iket och d ess St y relse sig ti lld ragi t
sedan sista R iksdag», given den 18 jan uari 1875, p . 38.

5 E nligt J. A. A lmquist , Kommerskollegium och riksens ständers manu faktu rkoncor samt
konsulsstaten, i Meddelanden fr ån Svenska R ik sarkivet , N y följd 2 :4 ( 19 12- 15).

6 Kollegiet måste nämligen vid denna t id ut rymma a rk iv lok aler i gamla r iksb anks-
huset , d ä r 3 rum ställt s t ill dess d isposit ion ä r 1875.

103



legiet skulle ersättas av et t nytt ämbetsverk. Detta skulle även vara patent-
myndighet och regist reringsmyndighet för varumärken. Men detta förslag
blev ej godtaget av riksdagen.

() )

I sina »H ägkoms ter» berätt ar H amilton, att han genom sin tjänstgöring
hos kommitten fick rikt till fälle att sätta sig in i det gamla kollegiets arbets-
metoder. Det var på den tiden verkligen en antediluviansk inrätt ning, men
så hade det också under många år misshandlats av riksdagen. Ganska ty-
piska företeelser var kommerseräden, för övrigt samtl iga fina gamla herrar,
fyllda av medvetandet att sit ta som »Råd» i ett av rikets kollegier8 • Sär-
skilt roade honom den myndige Sten Johan Stenberg, som var chef för kol-
legiets bergsavdelning och till vars rotel patentärendena hörde. En dag när
H amilton sysslade på registratorskontoret kom en liten man in och frågade,
om han möj ligtvis kunde få tala med Stenberg. H an fick vänta nära en
t imme, men då korn Stenberg instegande, tog upp sin guld lornjett , synade
den lille mannen och frägade: »Vad kan min herre vilja?» »Jo», svarade
denne, »för mer än et t halvt å r sedan ingav jag en skrivelse till kollegiet ».

»Vad gjorde herren?» avbröt Stenberg. - »Jo, jag gav in en skrivelse.»
»H ör nu, min bäste her re», sade Stenberg, »att avläta skrivelser är

Kunglig majestäts och rikets ämbetsverk förbehållet . H errn gav förmod-
ligen in en sk rif t . Vad gällde den?» N är mannen avlägsnat sig, vände sig
Stenberg t ill H ami lton : »Där ser greven hur svärt det är att uppfostra all-
mä nheten, även när det gäller de enklaste saker. »

H an berättar även om en kommitt eledamot, komm erserädet Johan Sjö-
berg, som var yt terl igt försiktig i sina uttalanden. N är H amilton i proto-
kollet skrivit : »H err Sjöberg yrkade etc.» protesterade Sjoberg. »N ej, förlät
jag gjorde visst icke något yrkande, jag hemställde blott, huruvida icke
möjli gen etc.» Denna hans försiktighet retade ofta ordföranden, som en
gång betecknade ett uttalande av Sjöberg »rent ut som humbug». Sjöberg
log och vred sina magra händer, som han för sed hade, och svarade milt och
stilla : »H umb ugen är också en makt här i världen.»

H amilton fann tydligtvis yttringar av gammaldags by råkrat i kuriösa.
Själv hade han en modernare inställning, och hans »H ägkomster» ger en
levande bild av hans vidsynta och älskvärda personlighet . EKa skildrade

' Ante före, diluvium översvämning, dvs. frän t iden före syndafl oden ; opra ktiskt
gammaldags.

Kommerseräd är 1883 var Johan Sjöberg, född 1816, J onas Gronlund, född 1824, och
Sten J ohan Stenberg, född 1818. Pa den fjärde roteln, som blivit vakant 1882, var vikarie
förordnad.
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honom som en gentleman i det ta ords bästa bemärkelse, glad och toujours
men med chefsegenskaper och dessutom kunnig på sit t område. Blev man
inkallad t ill honom för att få en scrupens eller gick man självmant in för
att någonting ej var som det skulle, då dröjde det inte många minuter förr -
än misstämningen utlöstes i hjärtliga skratt salvor ä ömse håll.

() )

Under loppet av är 1883 blev det tydligt, att ändringarna i patentbe-
handlingen skulle komma att genomföras oberoende av övriga svävande
organisationsfrä gor. En anledning härt ill var, att ett antal andra stater
hade i Paris den 20 mars 1883 und erteckna t en konvent ion om att bilda en
union t ill skydd för den indust riella äganderätten. Konventionen innehöll
bestämmelse om upprätt ande i varje unionsstat av ett cent ralorgan för pa-
tent och varumärken. I Sverige önskade man nu påskynda bildandet av en
myndighet i enlighet med konventionen för att kunna ansluta sig t ill den
nämnda s. k. patentunionen. Då varande civilministern Edvard von K rusen-
stjerna uppdrog vid jultiden dett a ä r ät H amil ton att skriva proposition
till ny patentförordning anpassad efter konventionen. P ropositionen bi-
fölls med vissa ändringar av 1884 års riksdag, och den nya patent förord-
ningen ut färdades den 16 maj 1884.

Tidigare hade inte funnits nägon allmän lag om skydd för varu märken.
En sådan blev nu utfärdad den 5 juli 1884 och medgav en näringsidkare
ensamrätt att som beteckning för sina varor använda varumärke, som
kunde utgöras av ett f igurmärke eller en sammanställning av figurmot iv
och ord. Efter en lagänd ring år 1897 kan även ordmärken regist reras.

Den nya patentförordningen och varumärkcslagen skulle t räda i k raft
fr . 0 . m. 1885. Det bestämdes, att patent- och varumärkesärendena skulle
t ills vidare handläggas på en särskild byrå inom kommerskollegium. Byråns
utgifter finge best ridas av inflytande avgifter för patent och för regist re-
ring av varumärken. D et ansågs, att man borde vänta med inr ättande av
ett fr istående patentverk tills ärendenas antal och inkomsterna därav vuxit
så, att verket kunde disponera över t illräckliga medel för sin självständiga

ut veckling.
Statsmakterna var emellert id medvetna om, att för sund utveckling av

patentväsendet var det väsentl igt, att patentmyndigheten fick tillgång t ill
erforderliga tekniska k raft er för en omfattande och fullständig förprö v-
ning. Man var därför beredd att avhjälpa dåvarande brist på tekniker hos
kollegiet . Medel till denna angelägenhets tidsenliga och tillfr edsställande
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ordnande ansåg man skulle beredas genom de betydande inkomster, som
vid den nya förfat tningens t illämpning komme att in flyta i form av patent-
avgifter.

D en 7 november 1884 förordnades H amilton t ill by råchef för den nya
»Kongliga pate ntbyran». En av hans första ätgärder blev att t il l ansök ning
utlysa befat tningen som föreståndare för by råns tekniska avdelning. Bland
de t io sökandena föll valet pa Salomon August An dree, den senare sä be-
römde nordpolsfararen . H amilton, som ägde de bästa förutsät tningar at t
handlägga patentärendenas formella och juridiska sida, f ick därigenom till
medarbetare en ingenjör, som med omfatt ande kunskaper och erfarenhet
kunde med skarpt omdöme föra fram de tekniska synpunkterna ti ll veder-
börligt beaktand e." Patent verkets båda skapare kom därigenom att kom-
p let tera varan d ra på et t I yckligt sät t .

) )

Med 1885 års ingång började Kong!. patentby rån sin verksamhet med
behandling av patent- och varumärkesärenden . By rän stod under överin-
seende av kommerskollegiets p resident, som i huvudsak hade at t övervaka,
at t byråns tjänstemän sköt te sina å ligganden men ej deltog i handläggning-
en av byräns ärend en .1" Byran fick lokaler i samma hus som komm erskol-
legium, nämligen nuvarande postmuseihuset vid Li lla N ygatan. H ami lton
berät tar, at t »vi fingo slå oss ned i några rum, som för r t illhö rt 'Manufak-
turdiskonten' i kommerskollegiet . D et var en ganska ansp råkslös början,
men Andree och jag d römde redan då om det palats, som nu in rymmer
patent- och registreringsverk et». Antalet rum utgjorde at t börja med fyra
och var belägna 2 t r. upp . R äkenskaperna visar, at t lokalerna i dee. 1884
och början av 1885 blev nödtorft igt reparerade. Möbler och andra inven-
tarier inköptes för inemot 5 000 kr ; bland dessa återfinns så t idstyp iska
föremål som 5 st . ljusstakar, 2 st. bleckskärmar, 4 stora eldgafflar och et t
st ryksti cksstäl l. Ved inköp tes och hemkördes i et t fa ll fr ån " R öda bodarna"
och i et t annat fall efter i läggning vid bron» (Munkbron?). Gasledningar
indrogs för belysning inom lokalerna med lysgas.

" Andree var född i Grän na 1854 och hade efter examen vid Tekn ologiska inst itut et
1874 varit rita re vid Göranssons mek . verkstad i Stockholm, verkmästare vid N orra-
hammars bruk och Spänhults mek. verkstad, delägare i firma And ree & Möl ler, St illefors
bruk, och assistent i fysik vid Tekniska högskolan. H an gjorde en studieresa till England
och Amerika I 876 och deltog I 882- 83 i den svenska meteorologiska expeditionen t ill
Spetsbergen.

10 H amilton hade lyckats genomföra, att den nya patentbyrån blev en självstyrande
enhet, som ej skulle underkastas kollegiets tungrodda arbetsformer.
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N är H amilton som nyutnämnd chef för patentbyrån övertog patent-
ärendena från Stenberg, sade denne, som avskydde a lla nyheter, att han
visserl igen i allmänhet icke v ille lägga sig i hur H amilton ämnade sköta
sitt uppdrag, men han skulle dock känna sig lyck lig, om H amilton ville
lova at t ald rig låta allmänheten sk riva sina inlagor »pä de där otäcka, ny-
modiga sk rivmaskinerna». D et var bara ett utslag av sjä lvsvåld. H an var
inte a lls nöjd, då H amilton svarade, at t man finge väl se hur den uppfin-
ningen utvecklade sig. H amilton hade dessutom haft sin hand med i något ,
som var mycket mer revolult ionerande än skrivmaskinerna och som också
flera än Stenberg betecknade som en ren galenskap , nämligen införandet i
patent förordningen av å liggandet för patentby rån at t d irekt korrespondera
me d de patentsökande,' ' vi lket dock gick sä oänd ligt lät t , när det en gang
genomförts. Under flera år gick emellert id Stenberg och många andra
gamla ämbetsmän och väntade på at t det skulle gå på tok . A llmänheten
torde däremot ha tagit emot reformerna med t ill fredsst ällelse, och patent -
byråns t illmötesgående väckte uppseende. Stockholms D agblad meddelade

bl. a . :

»Bland anordningar me ra egendoml iga för svenska ämb etsverk är det oss
ett sant nöje att här påpeka en särsk ild . Icke nog med at t vederbörande äga
rätt at t med posten insända sina ansökningshand lingar ,12 v ilken utväg re-
dan blivit ganska fl it igt anlitad och lär bliva det än mer, sedan den med-
givna fr iheten blivit mera allmänt känd ; byrån är ocksä ä sinsida skyld ig
att på samma sät t meddela sig med allmänheten och särsk ilt at t sålunda
bereda de sökande t illfälle att avhjälpa brister , som kunna förefinnas i an-
sökningshandlingarna. D enna skyldighet lär by rån hava uppfatt at så v id-
st räckt , at t den allt id, även i de fa ll då sådant icke är föresk rivet i förfat t-
ningarna, söker genom korrespondens komma vederbörande t ill hjälp .
H ärigenom undvikes omgångar och kostnader i följd av de eljest så ofta
förekommande avslagen på rent formella skäl. T värtemot vad man fr ån
vissa håll befarat , har denna anordning kunnat genomföras utan några
svä righeter.»

Kommerskollegium meddelade sina beslut genom p rotokollsutd rag, som anslogs. Sö-
kande och deras ombud fick där för förmodl igen ätnöjas med att studera kol legiets an-
slagstavla eller anhålla att få del av diariet .

i ? D et ta initi ativ vann snabb efterföljd . R edan i förordningar den 12 jun i 1885 med-
gavs att i betalt brev med allmänna posten insända ansökninga r, besvär och a nd ra hand-
lingar t ill statsdepartement och förvaltande myndigheter samt i kommunala mål och
vissa fattigvärdsmäl. Förslaget hade t illstyrkts av de flesta myndigheterna och a v samt-
liga i ämnet hörda centrala ämbetsverk, med undantag allenast av kommerskollegium. Sc
Betänkande med förslag till förordning ang. rätt att med allmänna posten t ill offentl ig
myndighet insända handlingar m. m., a vgivet den 31 dee. 1920 av f. d . hovrätt srädet G .
Lilienberg.
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Behandlingen av patentansökningarna t illgick så, a t t sedan ansöknings-
handlingarna undergått en förberedande översyn av byråchefen och före-
ståndaren för den tekniska avdelningen, överlämnades de, med undantag
av ansökning som av något skäl genast avslogs, t ill vederbörande biträ-
dande ingenjör, som verkställde granskning särskilt beträffande uppfin-
ningens nyhet och avgav sk riftl igt utl å tande häröver t ill föreståndaren ;
denne överl ämnade dem slutl igen jämte eget y t t rande t ill byråchefen. D et
resultat , va rt ill granskningen kunnat föranleda, delgavs därefter sökanden
i brev med föreläggande för denne at t inom v iss t id inkomma med erforder-
liga upp lysn ingar och avhjälpa framställda anmärkningar.

Stockholms D agblad fort sät ter :

»Patentbyran har även härvid gät t längre än författ n ingen föruts ätt er.
By rån bereder nämligen, efter det tyska patent-amtets föredöme, sökande
t illfälle icke blott att avhjälpa rent formella brister ut an även, dä uppfin-
ningen endast delvis är ny, att inskränka sina patentansp råk t ill det som
befunnits p atenterbart .»

P ate nt förordningen innefat tade s. k. uppbudsförfarande, v ilket inn ebar
at t innan patent ut färdades, kungjordes en ansökan t ill allmänhetens kän-
nedom. Vem som helst kunde inom två månader framställa invändning
mot at t patent beviljades eller kr äva at t patentansp råken insk ränktes. Med
hänsynstagande till vad som därvid fr amkom fat tade byrån beslut om an-
sökan skulle avslås eller patent beviljas."

U nder uppbudstiden fanns ansökningshandlingarna t illgängliga för all-
mänheten i by rans »förevisningsrum», som förestods av en av de bit rä-
dande ingenjörerna. D etta rum, som ut gjordes av komme rskollegiets hit-
t illsvarande sessionssal, var »uteslutande afset t för allmänhetens beqväm-
lighet ». I dett a rum fanns även handlingarna t ill alla äld re patent samt
de off iciella registren och diarierna. Tidningen slutar : »Beskrivningarna
komma att, i likhet med vad i Tysk land sker, av patentby rån utgivas i redi-
gerad form, dvs. a t t endast sjä lva besk rivningen med t illhörande ritningar
offentl iggöres, men at t däremot a lla betraktelser över at t ' upp finningen
är ny och kan med fördel användas' m . m. dylikt komma att uteslutas.»

D et sistnämnda syftade p å, at t det numera var patentbyrån som lät
trycka patent besk rivningarna och utge dem i form av särskilda blad eller
häften för varje patent i en nypäbörjad numm erserie.

) )

+ O ver slut ligt beslut i patentärend e och vägran att regist rera ett varumärke kunde
besvär anf öras hos Kungl . Maj :t .

108



Brew f rän K ongl. Generalpoststy relsen den 28 juni 1886 till K ongl. Patentby ran
angående by råns lok aler i posthuset v id Lilla N y gatan.
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SL PATENTY
Mässingssky lt f ör K ong/. Patentby rån.

Patentbyråns personal bestod under den första t iden av H amilton och
Andree samt 3 bit rädande ingenjöre r, en arvodesanställd ingenjör, 2 ama -
nuenser, en kvinnlig befattningshavare och en vaktmästare.

Greve H ugo H amilton var vid sin utnämning endast 35 år. H an kvar-
stod som chef till är 1900, dä han blev landshövding i Gävleborgs län. År
1891 invaldes han första gången i riksdagen och var 1907 11 civilmini s-
ter. Från besök i riksdagen under min skolt id minns jag hans ståtl iga ge-
stalt och med vilken pondus han som första kammarens talman frän 1916

skötte klubban.
Salomon August And ree var blott 30 är när han blev föreständare för

patentbyråns tekniska avdelning. Från och med 1886 ändrades t iteln t ill
överingenjör. EKa hade om Andree uppfattningen, att »han var strin g
och, om han blev arg, kunde han skälla som en borstbindare, men han var
rättvis och hade inga favoriter. H an var aldrig långsint , och man kunde
absolut lita på honom. H ade han sagt en sak, så visste man att det var lika
säkert som kungsord. H an var också kunnig på sit t område, ja verkligt
överlägsen, så att man måste få fört roende för honom.»

H amilton berätta r, at t utseendet av Andre ti ll föreständare »var ett val,
som jag sedermera hade all anledning att vara nöjd med. Och dock beredde
det mig mycken svett och möda. Andree var nämligen icke blott i sällsynt
grad obekant även med de enklaste administ rat iva regler, han var därjämte
ot roligt opposit ionell och envis och i följd härav mycket litet lärakt ig. Jag
brukade säga, att jag för att övertyga honom om de enklaste saker allt id
måste börja med världens skapelse. I full överensstämmelse härmed stod,
att han var i sällsynt grad oförmögen att tolka en författning. N är jag
sade: 'Men så står det ej i lagen', svarade han : 'J a, men så borde det stå.'
Och så reserverade han sig mot mina beslut år efter år i samma frågor, i
vilka Kungl. Maj :t otaliga gånger givit mig rätt och honom orätt . D et som
detta oaktat gjorde, at t jag t rivdes med honom, var icke blott hans i många
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hänseenden int ressanta personlighet , utan framför allt hans br innande in-
tresse för uppfinnarväsendet och patentverkets utveckling. Där behövde
jag aldrig ha besvär av hans tjurskallighet . H an var alltid med mig och
alltid eld och lägor.»

Ett utt ryck för Andrees intresse för uppfinnarväsendet utgör hans ini-
tiativ ti ll bildandet av Svenska Uppfinnarföreningen år 1886, och han tog
livligt del i denna förenings verksamhet.' ' H an anslöt sig ti ll föreningens
krit ik av den höga patentansökningsavgiften, som fr. o. m. 1885 bestämts
ti ll 50 kr, och lär i sammanhanget ha ytt rat, att »ett sädant kläsystem är
bäde omänskligt och ovärdigt et t hyfsat land». Fr. o. m. 1894 sänktes av-
gift en till 20 kr, men samtidigt bort togs den t idigare rätten att återfå halva
avgiften, om ansökan blev avslagen eller förföll.

D e första bit rädande ingenjörerna var Carl Anton Klintberg, Carl
Ämark och Oscar Andersson. Av dessa hade Klintberg tidigare varit tek-
niskt biträde för behandling av patent ärenden i kommerskollegium, innan
dessa av vederbörande kommerseråd föredrogs inför kollegiet . H an avgick
frän patentbyrän redan vid halvärsskiftet 1885, enär han utn ämnts till
lektor vid Tekniska elementarskolan i N orrköping.

Bergsnotarien Carl Ämark kvarstann ade däremot till sin död 1898. Tidi-
gare hade han varit anställd hos Alfred N obel för att anlägga en dynamit-
fabrik nära San Francisco. En tid efter hemkomsten blev han föreståndare
för Vintervikens dynamit fabrik nära Stockholm. H an råkade där ut för
någon explosionsolycka och blev genom slaganfall en tid berövad arbets-
förmågan. EKa uppger, att Åmark linkade på båda benen och kunde nätt
och jämt gå, ena armen var bort a och han såg illa.

Ingenjör Oscar Andersson blev år 1885 p rofessor vid Tekniska högsko-
lan. H an avgick från patentbyrån år 1888 och omkom ett par år senare
genom drunkning under en skridskofärd.

Ingenjör Albert Isakson, som fr ån årets början granskat mot arvode per
ansökan, blev bit rädande ingenjör på hösten 1885. H an stannade som
sådan t . o. m. 1889 men granskade även under ären 1891- 95 ätskilliga
patentansökningar mot arvode. Senare blev han skeppsbyggeriinspektör
och skeppsmätare.

De båda amanuenserna utgjordes av Wilhelm Swalin och Arvid Kuylen-
stjerna.

Om Swalin berättar Seth Karlson, att han under många år innehade jäm-
väl en befatt ning som p rotokollsekreterare i hovexpedit ionen. H an tjänst-

Se nä rma re hä rom i Svenska U pp finna refö reningens jub ileumssk rift 1936.
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gjorde där några timmar varje morgon, varför han hade svårt att hålla de
bestämda tjänstetiderna i patentbyrän. Detta i förening med en vacklande
hälsa och det myckna arbetet inverkade understundom mindre väl på hans
lynne, som då kunde gå ut över patentombuden, särskilt om de kom med
sina inlagor omedelbart före stängningsdags, vilket alltid utgjorde ett irri-
tationsmoment . Eljest var Swalin en god och älskvärd kamrat och en myc-
ket uppskat tad sällskapsmänniska. Med sitt ljusa helskägg, sin redingote-
kostym och ljusa damasker gjorde han int ryck av grandseigneur och på-
minde i viss mån om gamle kung Oscar .

Arvid Kuylenstjerna, som t idigare varit amanuens i finansdepartemen-
tet , benämndes skrivbit räde i vissa av verkets äldsta matriklar . D ärmed
torde förhålla sig så, att han att börja med hade t ill uppgift att för hand
skriva rent de utgående expedit ionerna m. m. i likhet med de senare an-
ställda fil. dr Mauritz Boheman och konsul John Rogh.15 Kuylenstjerna blev
sedermera kammarherre samt fr ån 1915 byråchef för patentverkets admi-
nistrativa och varumärkesavdelnin g och därmed personalchef. I dagligt tal
benämndes han »AK» efter sin signatur eller »Kammarherrn». Seth Karlson
berättade, att AK genom sitt vänliga och gemytl iga väsen var mycket om-
tyckt av dem som tjänstgjorde på hans avdelning. Själv i besittning av en
enastående arbetsförmåga var föga hågad för utökning av personalen. H an
brukade säga, att det var nyttigt med mycket arbete, då gick t iden så fort.
Men detta hindrade icke, att han flitigt deltog i sällskapslivet .

Den kvinnliga befattningshavaren var fröken Maria Lundgren . EKa
skildrade henne såsom patentbyrans »levande lexikon » och en i flerdubbel
bemärkelse framstående arbetskraft . Registren kände hon t ill fr ån pärm t ill
pärm. Var man tveksam frågade man Maria och fick korrekta svar . H on
såg int e illa ut och hon var dessutom en ovanligt trevlig människa. H amil-
ton berättar, att det väckte stor uppståndelse inom ämbetsmannavärlden,
när han en dag på nit tiotalet utnämnde Maria Lundgren till bokhållare i
patentverket . »Vad tar du dig ti ll?» frägade Edward v . Krusenstjerna, »gar
du och utnämner en kvinna t ill ordinarie befatt ningshavare i ett centralt
ämbetsverk?» »Ja, var star det förbjudet?» svarade H amilton och det
kunde v . Krusenstjerna verkligen inte påvisa. EKa kompletterar historien
med att det påstods, at t någon (möjligen en av statsrevisorerna) hade sagt
t ill H amilton, att om ett frunt immer skulle innehava en sådan befattning
skulle hon naturligtvis ha lägre betalt än en manlig innehavare. På det lär
H amilton ha svarat : »Det angär mig in te om befa ttningshavaren har syn-
liga eller osynliga pantalonger, huvudsaken är det arbete, som vederböran-
de utför.»

' Rogh hade 1886- 88 va rit svensk vicek on sul i Bone i Algeriet.
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Fröken Lundgren fick redan från början bl. a. syssla med granskning av
varumärken och vid 1914 års omorganisat ion blev hon föreståndare för
varumärkesgranskningen.

Johan Peter Johnsson var patentbyråns vak tmästare med stor självmed-
vetenhet , som särskilt gick ut över de yngre tjänstem ännen. H an brukade
pl atta ti ll dem med yt tran det , at t det var greve H amilton, Andree och
han , som skött e verket , och episoder visade hur det kunde kärva t ill sig.
Tidvis under de första åren hade han hjälp av en vaktmästare, som även
ombesörjde renhållning och städning. Johnsson t jänstgjorde i över 30 år
i patentverket , och med sit t pat riarkaliska yt t re var han en ganska väl-
känd stockholmare.

) )

Under paten tbyråns första verksamhetsår 1885 inkom 703 patentansök-
ningar (därav 311 med svenska uppfinnare) och ej m indre än 3 201 varu-
märkesansökningar, vilket sistnämnda stora an tal berodde på at t någon
varumärkesregist rering ej ägt rum tidigare och att i ant alet inräknades
1 746 äldre järnstämplar, som det ta år utan ansökning överflyt tades fr ån
kommerskollegiets stämpelbok till varumärkesregistret .

Genom at t ant alet paten tansökningar blev stör re än beräknat m åste
byrån anställa fler tekniska granskare. Under ären 1885- 86 började N ils
Rahm, Th ure Wawrinsky, Johan Thoren och Karl af Geijerstam.

N ils Rahm förenade teknisk begåvning m ed en viss juridisk läggning.
H an blev i högsta grad int resesrad av det indust riella rät tsskyddet . Efter
Andrees bortgäng 1897 var han verket s ledande ingenjör under et t par
decennier . R ahm blev överingenjör 1899 och byråchef 1915 samt avled
följande år.

Thure Wawrinsky sluta de 1890 för at t grunda en egen p rivat patent -
byrå, som sedermera blev en av landets största.16

Th oren var , dä han anställdes i patentbyrän, löjtnan t och blev seder-
mera kap ten i Gotlands nat ionalbeväring. Jämte militär utbildning hade
han avlagt civilingenjörsexam en. I patentverket tjänstgjorde han tidvis
som bibliotekarie och blev så småningom byråingenjör. H an skildras som
ett original, som alltid gick i galoscher och med överrocken knäppt högt
upp i halsen . Efter m iddagen återvände han ofta t ill verket och klädde om
sig i nat trock och tofflor. Men först efter en kvarts omsorgsfull tandborst-
ning och gurgling kunde han börja arbeta. Sit t fickur lät han gå 20- 30
minuter före som et t osvikligt m edel att aldrig komm a för sent .

N umera namnän d rad t ill H . A lbihn P a tentby rä AB.
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Karl af Geijerstam var livligt in t resserad av lit terära spörsmål. H an höll
föredrag om m adame Blavatsky och andra teosofer , m ot vilka h an r iktade
skarpa angrepp . I verket blev han byråingenjör 1896 och avled et t par år
senare.

Byråns personalstat ökades 1886 med en teknisk sekreterare. Som sådan
tjänstgjorde Isakson t . o. m . ap ril dett a år och därefter R ahm under et t
är tionde.

- 0 - 0 -

Patentbyråns urpsrungliga lokal visade sig ganska snart vara för liten.
Redan i et t kungligt brev den 30 oktober 1885 förordnades, at t i samband
med at t kommerskollegiet komme at t avflyt ta frän posthuset vid Lilla
N ygatan skulle till patentbyrån överlämnas yt terl igare fyra intill dess
dåvarande lokal belägna rum i posthuset . Kollegiet flyt tade den 1 april
1886, m en dess ut rymning av lokalerna i posthuset tycks ha dragit ut på
tiden i minst 3 mänader . Den 5 juni gjorde patentbyrän en pästötn ing till
generalpoststyrelsen at t till byrån måt te överläm nas åt skilliga rum och
lägenheter m. m . i posthuset . I sit t svar härpå den 28 juni t illkännagav
generalpoststyrelsen, att den icke hade något att erinra mot att vid kolle-
giets avflyt tning frän posth uset överlämn ades t ill patentbyrän de fyra
int ill byråns lokal belägna rum, som ditt ills begagnat s av kommerskollegii
registrator och dess avdelning för bergsärenden . Patentbyrån fick dess-
utom nödig plat s på posthusets vind för förvaring av byråns lokal ti llhö-
rande dubbelfönster m . m . samt för avt räden. Tills vidare, int ill dess at t
postverket eller postsparbanken visade sig få behov av ytt er ligare förökat
ut rymme, fick patentbyrån även disponera de två rum, som i byråns skri-
velse benämndes tamburer.

D äremot och då num era för postsparbankens och postverkets r äkning
mäste anskaffas et t betydligt större vedför räd än dit ti lls, ville generalpost -
styrelsen icke t ill byrån upplåta den stora källare i tre avdelningar , som
disponerats av kommerskollegium, utan anvisade i st ället en källare under
posthusets norr a flygel. Styrelsen t illmötesgick ej heller byråns begäran
om arkivrum och bostad för en vaktmästare i våningen 3 t r. upp.

I en skrivelse t ill telegrafstyrelsen den 28 juli 1886 anhöll patentbyrån
at t genom styrelsens försorg en telefon måt te uppsät tas i byråns lokal.
Byrån hade hitt ills endast haft t illgång t ill en i den ena av tamburerna
uppsat t telefonapparat , »som för närvarande befinner sig i mycket br ist -
fällig t skick». Telegrafstyrelsen meddelade omgående, at t lät tast och billi-
gast vore at t flytt a nämnda apparat t ill tjänlig plats inom byråns lokaler ,
vilket skulle ombesörjas av styrelsens tekniska byrå mot got tgörelse för
den därm ed förenade obetydliga kostnaden .
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VJningen tv J t rappor upp i p.osthuset v id Lilla N y gatan. Ef ter p lan ritning 1887.
Patentby rJn disponerade sannolik t rum i den v änstra delen av v Jningsplanet.
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För möblering av de nyt illkomna rummen anskaffades mer invent ar ier.
Bland dessa m ärkes en kassakista på fot samt en »komod m ed tillhörande
porslin». Denna kommod användes ännu på 1930-talet för sit t avsedda
ändamål men ändrades sedermera till ett förvaringsskåp . En annan relik
som är bevarad utgöres av en mi ssingsskylt med texten »KON GL. PA-
TEN TBYRAN ». Denna har sannolikt suttit i posthuset och i sä fall för-
modligen i porten eller i entren. Senare (i slutet av 1894) började byrän
använda beteckn ingen »Kungl.» i stället för »Kongl.». I övri gt torde det
mesta av vad som inköptes de första åren ha kasserats och försvunnit .

Byräns regist rato rsgöromäl hade under tiden 1/ 1 1885- 31/ 3 1886 om-
händerhafts av kommerskollegiets regist rato r mot et t särskilt arvode på
500 kr per år. Fr. o. m. den 1 april 1886 då kollegiet flytt ade, fick patent -
byrän en egen »regist rator och arkivarie», som även fick hand om kassa-
göromålen . D enna befatt ning innehade Swalin ända t ill sin död 1907. År
1886 förordnades han at t även vara kommissionär . Under år 1885 hade
H amilton själv måst föra byråns räkenskaper samt patent - och varumär-
kesregist ren.

By råns lokal disponerades nu på följande sät t : Et t rum begagnades som
sessionsrum och arbetsrum för byråchefen, två som arbet srum för över-
ingenjören och sek reteraren, ett som arbetsrum för amanuenserna och de
extra sk rivb it rädena och et t av de bit rädande ingenjörerna. På grund av
bristande ut rymme hade dock en del av dessa måst anvisas arbetsp lats
i det rum, som begagnades som förevisningsrum och läsrum för allm än-
heten. I et t rum satt regist ratorn och r ensk riverskan och et t rum använ-
vändes för förvaring av byråns modellsamling och för kopiering av pa-
tent r itningar. Biblioteket in rymdes ursp rungligen i förevisningsrummet
men växte till 1890 så, at t bokhyllor m åste placeras på alla därför lämpliga
platser såväl i det ta rum som i fyra av de övriga rummen.

U töver det ut rymme, som patentbyrån disponerade 1886, ställdes se-
nare yt terligare t vä rum ti ll byräns förfogande.

Sverige anslöt sig fr. o. m . den 1 juli 1885 t ill den t idigare omnämnda
paten tunionen . H amilton deltog som ombud i unionens kongresser i
Rom är 1886 och i Madrid är 1890. Andree erhöll är 1886 reseunderstöd
för besök vid patentverken i London och Berlin och år 1889 för at t be-
söka världsutställningen i Paris och en utställning i Berl in . Vid besöket i
Paris steg han för första gången till väders, vilket skedde med en hallon
captif.

- 0 - 0 -
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Antalet varumärkesansökningar nedgick under de närm aste ären efter
1885 t ill något över 200 per år. Däremot visade paten tansökningarnas an-
tal efter 1886 en stadig stegring. Byran anställde därför ären 18889 0
fyra nya ingenjörer , nämligen Gustaf Sellergren, Carl H äger, Edvard
Ottergren och R agnar Lewin.

O ttergren var en ligt EKa den bästa av de bit rädande ingenjörerna. H an
var en dukt ig arbetsmänniska och en t revlig kamrat . Ganska ofta erhöll
han förordnanden som sekreterare och andra uppd rag. U nder en stipen-
dieresa år 1893 t ill amerikanska patent verket och världsutställningen i
Chicago besökte han bl. a. N iagarafallen, förkylde sig därvid och avled
kort eft erät i Chicago.

De andra t re stannade endast få år i patentbyråns tjänst . Sellergren blev
1891 tillförordnad och 1899 ordinarie p rofessor i mekanisk teknologi vid
tekniska högskolan. H äger blev sedermera yrkesinspektör och Lewin
förste ingenjör vid Stockholms gasverk .

- o - o

Angående lönerna under byråns första t id kan följande nämnas. Byrå-
chefens lön utgjorde 6.000 k r år 1885 och 6.400 k r fr . o. m . 1886, var-
jämte han erhöll ett personligt lönetillägg på 600 kr fr. o . m . 1890. Over-
ingenjörens lön utgjorde 5.000 k r , sekreterarens 4.500 k r, regist ratorns
3.000 k r och amanuensernas 1.200 k r per år. D e bit rädande ingenjörernas
lön var 1.200 k r år 1885 och 1.500 fr . o. m . 1886. Efter i regel 5 års
tjänst fick dessa tjänstem än ett personligt lönetillägg på 500 kr.

Vaktm ästaren hade en årslön på 800 kr , vilken ökades med 100 k r
fr . o. m . 1890. Fröken Lundgrens lön 1885- 86 utgjorde 600 kr och där-
efter 900 k r per är .

En del av lönen räknades som tjänstgöringspengar , som fick avstås vid
vissa ledigheter och tillföll vikar ien. Ingenjörer och jurister , v ilka tjänst-
gjorde som t illfälliga bit räden, fick t ill jul och m idsomm ar grat ifikation
av varierande storlek .

Byrån hade m edgivande at t t illkalla utomstående sakkunniga, något
som ibland utnyt tjades under de första åren .

Av en skrivelse fr ån sekelskiftet fr am går, at t de fast anställda tjänste-
männen arbetade 4 6 timmar pa tjänsterummet, vartill för ingenjörerna
tillkom i r egel 1 a 1½ t immas hemarbete. Flertalet av dem som ej var
fast anst ällda måste skaffa sig ext rainkomster genom arbete även på
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annat håll. För dem var ingen särski ld tjän stgöringstid föreskr iven, m en
verket k rävde av sådana ingenjörer at t de skulle i patentansökningar , som
utlämnats till dem , avge u tl åt ande inom en mänad. EKa sade på tal härom :
»Gud trö ste den ingenjör , som utan fullgilt igt skäl överskred denna t id .
Då fick han med Andree at t göra och det var allt u tom angenämt , t rots
at t överingenjören annars var en utomordentl ig chef och kamrat .»

) )

Kont ak terna mellan patentbyrån och dess klientel, nämligen uppfin -
narna och deras ombud, var livliga. Enligt en uppgift för 1887 hade by-
råns bibliotek, som huvudsakligen bestod av svenska och utl ändska patent -
skrifter samt t idskrifter och annan teknisk lit teratur , det ta år besökts av
närmare 1.400 personer. Andree var ju, som nämnts, livligt verksam inom
uppfinnarföreningen och kände dess medlemmar. Men även H am ilton
hade beröring med många av den tidens svenska uppfinnare och nämner
bl. a. Gustaf de Laval, Carl Daniel Ekman och Alfr ed N obel. H an berät t ar

följande.

Oscar II understödde ti llsammans med N ob el som bekant An dree i
hans planer att med luftballong nå nordpolen. Kungen tyckte ibland
at t N obel och Andree var väl fant astiska och bad därför H amilton nägra
gånger at t deltaga i deras överläggningar. Vid et t tillfälle funderade kung-
en, hur Andree kunde fä visshet om at t han verkligen befann sig vid
polen . D å inföll N obel: »D et kommer at t gå av sig själv . O m Er s m ajestät
besinnar den fart varmed jorden måste snur ra vid polen, och hur den
snurrat på det sät tet i m ånga m illioner år , så inses det lätt at t en mängd
jordpartik lar just vid polen oavbrutet slungats åt sidan . D är är u tan tvivel
et t stor t hål. En rikt ig k rater , Ers m ajestät .» Kungen st irrade något för-
bluffad på N obel och sade slutl igen : »Ja, vad säger du om det här ,
Andree?» Andree sag generad ut . »Ja, det är en teori, Ers m ajestät. »

»Ja, kanske det », sade kungen och började tala om något annat .

() )

År 1890 markerar slutet på paten tbyråns vistelse i posth uset vid Lilla
N ygat an. Generalpoststyrelsen underrät tade patentbyrån , at t den hade
behov av byråns lokal för at t där in rymma sitt fr imärksförråd. Patent -
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byrån avflyt tade därför den 1 oktober 1890 t ill det Folckerska huset med
adressnummer 16, 18 och 20 Brunkebergstorg , där att börja med två
lägenheter med tillsammans 12 rum förhyrts.' 7 Vid denna t idpunkt bestod
byråns personal av H amilton, Andree och yt terl igar e 14 befat tningsha-
vare.

O ch vad hände sedan ?

Vid 1891 års riksdag ordnades än tl igen kommerskollegiets org anisa-
t ionsfräga." I samband däirmed avskildes pate ntbyrän!" fran kollegiet och
blev et t självständigt verk, som fr . o. m. 1896 fick den officiella benäm-
ningen Kungl. paten t- och regist reringsverket men vanligen kallas patent -
verket . Följande år blev verket regist reringsmyndighet för akt iebolag.
H östen det ta är försvann Andree pa sin sista ödesdigr a ballongfärd fran
Spet sbergen mot nordpolen. H amilton lämnade, såsom t idigare omt alats,
år 1900 patentverket . Samma år hade t illkommit registrering av mönster
och modeller t illhörande m etallindust r ien.

Patentv erk ets em blem , f astställ t av K ungl. M aj :t ar 1900.

i; För lokalerna i gamla posthuset hade sä rskild hyra ej erlagts.
' Vid denna frägas behand ling i riksdagen y tt rade dävaran de civilmi nister Victor

G roll : »Jag t ror, att om man skulle räkna efter vad alla överläggningar rörande kom-
merskollegium kostat riksdagen, skulle man komma t ill ett kapitalbelopp, va rå årliga
räntan mähända mots varade de ärliga kostnadern a för den nu föreslagna organisationen».

En översikt över kommerskollegiets historia 1651- 1951 lämnas i minnesskri ften
Kommerskollegiet och näringslivet (1951), utarbetad av Sven Gerentz. I denna l iksom
i Almquists i not 5 nämnda arbete saknas dock tydliga uppgifter om kollegiets lokal-
förhållanden un der 1800-talet.

I samband med kommerskollegium kan framhållas, at t tvä chefer för patentverket,
nämligen Ernst Gunther 1904- 06 och Bernt Lin dskog 1954- 58, tidigare varit kommer-
seräd.

1 De i patentbyrän anställda har port rätt och biogra fiska not iser i patentverkets min-
nesskrift 1941. I N ordisk Familjeboks 3 :dje upplaga finns biografier av S. A . Andree,
Karl a f Geijerstam , H ugo H amilton, Edvard von K rusenstjerna, Johan Sjöberg och
Wilhelm Swalin samt de i noterna nämnda Johan Axel Almquist , Victor G roll och Carl
Palmstedt. D essutom finns biografier av H amilton och samtl iga omnämnda ingenjörer
(utom Ämark) i Svenska Teknolog föreningens biogra fiska matri kel 1937.
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K ongl. Patentby rans personal i januari 1885.

H AM ILT O N , H U GO ERIK GU ST AF, greve.
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B OJIB 11\ N . M AU RITZ A tr RED H J AL-
M AR  E UGEN E.

R OGII , ] OIIN.

H A I L\ ! , N ILS O LOF W i LJ IH M .

Al G EIJ!:RST,\ M , K ARL ] O II A S .

A WR IN SKY,  T HI' RE  E RNI RID .

S ELLCRGREN , G UST Af A DO Lf.

T 110RLN , Jo 11AN Auct.:sT.

H .-,c ,: n , C ARL F RED RIK A UGUST.

0 TTERGREN , K ARL E DVARD. LE I N , R AGN AR C H RISTOH t R.
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Tjänstemän som anställdes patentby rån 1885- 90 .

A ND REE,  S ALOMON  A UGUST.

A NDERSSON ,  j 0 II AN O SCAIL

I SAK S ON ,  C ARL JOHA N AIBER T.

K u NT BERr. . C ARL A NTON .

S\V AI.IN . \ V !U IEI M ,

LUND GREN, A UGUSTA M ARIA.

- :_
¥,

t

.

k-«. ::.. ,..
A MA RK, C ARL E RIK FERDINAN D.

K UYI.ENSTJERNA, A R\"ID JESPER
C H RISTOFER.

j O IINSSON , ] O IIAN P l:TER.

År 1906 flytt ade verket in i et t eget hus i hörnet av Smålandsgatan och
Birgerjarlsgatan . Fr. o. m . 1915 t rädde en ny och förbät t rad organisat ion
i k raft . A ven lokalfr ågan fick sin lösning när verket år 1921 kunde taga
sit t nya ämbet shus vid Valhallavägen i besit tning. D et ta har sedan ökats
med flyglar i två etapper 1945- 47 och 1960- 61.
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Andree hy llades i Liechtensteins f lygpostserie 1948.

År 1931 inr ät tades en besvärsavdelning som m ellaninstans mellan pa-
tentavdelningarna och regeringsrätten. År 1962 t illfördes verket även
handläggning av namnärenden .

Det in ternationella och särskilt det nordiska samarbetet på patent- och
varumärkesområdena har varit livligt och haft stort inflytande på lagst ift -
ningen och arbetsrutinen . 1884 års varumärkeslag ersatt es fr . o. m . 1961
av en ny lag. Även 1884 ärs patentförordning upphörde at t gälla, när är
1968 likalydande p aten tl agar t rädde i k raft i de nordiska länderna.

Årliga an talet patentansökn ingar har ökat till över 18.000 och varu-
märkesansökningarna t ill ca 5.500. Verket har nu en personal på mellan
500 och 600, därav över 200 ingenjörer och dry gt 50 juri ster.
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