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Gustaf Dalén - 1912 års Nobelpristagare i fysik
Sammanställt av Ulf Schloss 
Källor: AGAs jubileumsbok 1954 samt div andra AGA publikationer

Nils Gustaf Dalén (GD) föddes den 
30 november 1869 i Skräddargården i 
Stenstorp på västgötaslätten. Han var 
nummer tre i en syskonskara på fem. 
Föräldrarna var av god bondestam och 
pappan aktiv som kommunalpolitiker.

GD visade sig redan i unga år vara 
intresserad av att uppfinna saker bl.a. 
en vattenkvarn i bäcken som rann förbi 
huset samt den berömda väckningsap-
paraten som förutom att väcka honom, 
han var mycket morgonsömnig, tända 
en gasolinlampa och förse honom med 
varmt kaffe.

Det bestämdes tidigt att GD skulle 
ta över gården, då han inte visade något 
större lässinne förutom matematik, de 
övriga syskonen hade skickats till läro-
verk.

Det var hårda och strävsamma år 
för GD då han mer och mer tog över fa-
derns arbete på gården och han försökte 
på alla sätt hjälpa syskonen ekonomiskt. 

Det är i år 100 år sedan Gustaf Dalén 
belönades med Nobelpriset i fysik ”för 
hans uppfinningar af självverkande 
regulatorer att i kombination med gas-
ackumulatorer användas till belysning 
af fyrar och bojar”.

Han gick igenom Stenstorps folkhögsko-
la och trädgårdsskola i Skara.

På väg hem på sin egenhändigt till-
verkade velociped från Skara råkade han 
p.g.a. fallerande bromsar hamna i diket. 
När han reste sig upp stod där en ljus-
hårig flicka och frågade ängsligt ”slog 
du dig”? GD glömde omedelbart sina 
skavanker och frågade vad flicka med 
de vackra blå ögonen hette. ”Elma Pers-
son i Munkabo”. Den flickan kom att bli 
GD:s hustru fast många år senare.

GD blir allt mer intresserad av tek-
nik. Han uppfinner en apparat för att 
mäta fetthalten i mjölk. Han tar med sig 
sin uppfinning och reser upp till Stock-
holm och dåtidens stora uppfinnare Gus-
taf de Laval som vänligt tog emot honom. 
Det visade sig att de Laval precis fått pa-
tent på en i stort sett liknande appararat. 
GD får rådet att söka till Chalmers slöjd-
skola i Göteborg för studier och sedan 
återkomma för ev. anställning. 
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GD studerade på lediga stunder och 
kom in på Chalmers 1892. Efter tredje 
året uppsöker han ånyo de Laval men 
han kan inte p.g.a. dåliga tider anställa 
honom. GD beslutar då fortsätta sina 
studier vid dåtidens förnämsta tekniska 
högskola, Polytechnicum i Zürich.

GD blev intresserad av karbiden 
och dess egenskap att med tillsats av vat-
ten bilda gasen acetylen. 

Tillsammans med en studiekamrat 
Henrik von Celsing bildades firman Da-
lén och Celsing.

1901 blir ett hektiskt år för GD. 
Han gifter sig med Elma, han får anställ-
ning som verkstadschef på Svenska Kar-
bid och Acetylen AB som hade patent 
på den franska uppfinningen ”dissous-
gas-acetylen” som man trodde skulle 
möjliggöra förvaring och transport av 
stora mängder av acetylen i stora behål-
lare, gasackumulatorer, får ett antal pa-
tent registrerade. Stor del av fritiden går 
åt till experiment med acetylen hemma 
i våningen. En förstående hustru kan 
man tänka!

Den 1 juli 1904 blev så Svenska 
Karbid och Acetylen AB, Svenska AB 
Gasackumulator- AGA. GD var då kon-
sulterande i företaget då han var alltför 

engagerad i sina andra arbetsuppgifter. 
1908 blev han företagets överingenjör 
och 1909 dess verkställande direktör.

GD m.fl. insåg acetylenens lämplig-
het för belysning tack vare sin intensiva 
låga men den ansågs farlig då gasacku-
mulatorerna hade en viss benägenhet att 
explodera.

GD hade även blivit intresserad av 
fyrbelysning och det svenska Lotsverkets 
försök med dissousgas. Han fick kontakt 
med överfyringenjören John Höjer som 
yttrade ”Ljusblinken får vara hur kort 
som helst”. Mer behövdes inte för att 
GD skulle sätta igång att lösa problemet. 
Klippapparaten föddes i hans våning 
1905 och AGA tog över uppfinningen 
1906. Klippapparaten reducerade gasåt-
gången med 90%.

Världens första automatiska fyr ut-
rustad med klippapparat var Gåsfetens 
Fyr i Kalmarsund 1906.

Nästa problem GD tog itu med var 
sammansättningen av den porösa mas-
san i gasackumulatorerna för att minska 
explosionsrisken. Tillsammans med sina 
medarbetare lyckades man med tillsats 
av asbest få fram en fastare massa och 
därigenom eliminerades explosionsris-
ken. AGA-massan kom till 1906. 

AGA-klipp från 1905. AGA-klipp nr 240. AGA-klipp modell 1943.
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GD var inte nöjd med att fyrarna skulle 
brinna dygnet runt. Gasåtgången blev 
för stor och därmed kostnaderna. Han 
utnyttjade vetskapen om att en kropp 
utvidgar sig när den värms upp av ex-
empelvis solstrålning och att en svart 
kropp utvidgar sig mer än en ljus kropp. 
Han omgav en svärtad metallstav, fästad 
upptill med tre blankpolerade stavar av 
samma metall. Tanken var att när dags-
ljuset föll på stavarna skulle den svarta 
staven utvidga sig mer än de blanka. 
Denna lilla skillnad i förlängning skulle 
kunna utnyttjas att öppna och stänga en 
ventil. Det fungerade och GD:s kanske 
största uppfinning, solventilen hade sett 
dagens ljus.

När en av dåtidens största uppfin-
nare amerikanen Thomas A. Edison fick 
höra talas om solventilen så yttrade han 
”It won´t work”. Likaså när patent skulle 
sökas i Tyskland var reaktionen från de 
tyska herrarna densamma, ”ausgeschlos-

sen”. Efter att GD demonstrerat sol-
ventilen på plats tvingades herrarna att 
ändra uppfattning! Solventilen gav en 
besparing på c:a 40% och i kombination 
med klippapparaten fick man en gas-
besparing på c:a 94%.

I juni månad 1907 sattes den för-
sta solventilen upp på Furuholmens fyr 
mellan Stockholm och Vaxholm.

De stora angöringsfyrarna krävde 
dock högre ljusintensitet än vad klipp-
apparatens öppna låga kunde ge. Större 
ljusstyrkor får man genom att använda 
ett glödnät som hålls vitglödande av en 
blandning av gas och luft, 10% acetylen 
och 90% luft. Att försöka åstadkomma 
detta med olika stora munstycken visade 
sig svårt då munstyckena tenderade att 
täppas igen. Lösningen blev Dalénblan-
daren som automatiskt ger gas och luft i 
rätta proportioner på ett driftsäkert sätt. 

I kombination med stora katadiop-
triska linser monterade på en linspelare 
som rotererar linsen kunde avsevärda 
lysvidder uppnås. För att rotera linsen 
kompletterades Dalénblandaren med en 
mekanisk anordning som tillvaratog den 
energi som frigjordes vid reduceringen 
av det högre trycket i ackumulatorerna 
och arbetstrycket i blandaren, och som 
satte linssystemet i rotation med önskad 
hastighet. Den automatiska glödnätsby-
taren med elva glödnät i reserv säker-
ställde en lång drifttid utan service och 
underhåll.

Den 27 september 1912 nåddes de 
anställda av nyheten att direktör Dalén 
är svårt skadad - kanske döende. Vid 
prov av gasackumulatorer hade av okänd 
anledning en exploderat. Han svävade 
länge mellan liv och död, men tack vare 
hans järnvilja och goda fysik överlevde 
han, men synen gick ej att rädda. 

Det var en mycket deprimerad man 
som den 12 november fick beskedet att 

Till vänster en av de första solventilerna 
och till höger en solventil i nuvarande 
utförande.
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han tilldelats årets Nobelpris i Fysik. De 
anställda vid AGA, familjen, ja en hel 
värld hyllade honom. Men själv var han 
en slagen man. ”Jag tycker det är kusligt. 
Det ställer så stora framtida fordringar 
på mig, som ingenting mer kan göra”.

Hans bror Albin, då landets skickli-
gaste ögonläkare, hade gjort allt för att 
försöka rädda synen men förgäves. Albin 
var den som i broderns ställe mottog 
Nobelpriset den 10 december 1912.

Man försökte nu med alla medel 
övertala GD att återta sin verksamhet 
som ledare av AGA, men GD tvekade. 
Till sist lyckades dock övertalningarna 
och den 1 februari 1913 kom GD till-
baka fylld av verksamhetslust och opti-
mism.

Under de följande åren tillkom en 
hel del nya produkter inom fyrområdet 
bl.a. fyrlyktor för bojar och i land, lys-
bojar i olika storlekar och utföranden, 
fyrskepp, linspendeln som användes på 
fyrskepp för att fyrljuset skulle förbli 
horisontellt hur fyrskeppet än rullar och 
stampar, mistsignaler, membransändare 
för undervattensignalering, fjärrmanöver 
och fjärrövervakningssystem, radiofyrar, 
dimdetektorer, radarfyrar-raconer m.m.. 

Under senare år har de gasdrivna fy-
rarna ersattas med elektriska i vilkas ut-
veckling AGA spelat en betydande roll.

Fyren Gustaf Dalén. Den är Finlands för-
sta kassunfyr byggd 1947 och är belägen 
i södra delen av Skiftet i farleden till Åbo. 
Karaktär Q(2) 6s. Lyshöjd  11,7m, räck-
vidd 6,5 sjömil.                 Foto: Ulf Schloss

Efter en tids sjukdom avled GD den 9 
december 1937 och i sorgen efter ho-
nom deltog en hel nation och stora delar 
av världens sjömän vilkas säkerhet till 
sjöss han förbättrat.

Bringer of Light
Inventor of beacons to illuminate man´s
progress, he walked in darkness himself


