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Oyftet med efterföljande studie är endast att söka sammanföra vad 
man av en del källor vet om den svenska modellkammarens yttre 
öden och med densamma hörande undervisningsfrågor. En slutgiltig 
historik över detta komplex med uppgifter om personal, anslags- och 
löneförhållanden kan först den ge, som forskat fram uppgifter ur de 
myndigheters arkiv, som modellkammaren under skilda perioder va
rit mer eller mindre beroende av: Bergskollegium, Vetenskapsakade
mien, Kommerskollegium, överintendentsämbetet, Kammarkolle
gium, Konstakademien, Lantbruksakademien och Tekniska Högsko
lan. Dessutom bör uppgifter sökas i riksdagshandlingar och kungliga 
brev, i arkiv där lokala och personhistoriska data kan finnas samt 
i svensk press.

Här kommer inte att behandlas modellernas art, ej heller vilka av 
dem som, märkligt nog, har blivit bevarade till våra dagar. En del 
av detta har tidigare berörts i olika artiklar och meddelanden i Dx- 
dalus till vilka hänvisas.

På 1600-talet och redan tidigare förekom, att mekaniska modeller 
samlades till modellkammare, väl närmast likställda med tidens 
andra »kuriositetskabinett». Såsom exempel kan här nämnas den 
modellkammare, som i början av 1690-talet grundades i Dresden 
(Scherer) samt de samlingar av konstruktionsmodeller, som fanns och 
delvis ännu finns i Augsburg och Regensburg.

I Sverige började den böjelse för mekaniska undersökningar och 
den håg att göra tekniska uppfinningar, som enligt Gustav Sundbärg 
var ett uttryck för svenska folkets starka naturkärlek, att under ka
rolinsk tid organiseras i officiell regi.

Olof Rudbeck d.ä. anlade 1665 »ett manufakturhus» vid Uppsala. 
Med offentligt anslag undervisades där, ej minst praktiskt, i alle
handa discipliner. Hans rika samling av modeller till uppfinningar 
förintades tyvärr i den stora Uppsalabranden 16/5 1702.

Vår nästa storman på det tekniska området är Christopher Pol
hammar (f. 1661, adlad Polhem 1716, d. 1751). Efter något års vis
telse i Uppsala och en resa i bergslagen arbetade Polhem från 1691 
i Falun. Från hösten 1694 till hösten 1696 vistades han på resa i 
Holland, England, Frankrike och Tyskland, där han torde ha blivit 
bekant med modellkammare och insett dessas betydelse ur undervis- 
ningssynpunkt.
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Hemkommen lyckades han vinna intresse för inrättandet av en 
svensk modellkammare. Karl XII:s förmyndarstyrelse beslöt därför 
20/4 1697 att inrätta ett »Laboratorium Mechanicum» på Kungs
holmen, i samma hus som Laboratorium Chemicum och att ställa det 
under Polhems inspektion och inseende. Där skulle dels undervisas 
i mekaniken och dels arbetas på »modeller och curieuse machiner», 
som Polhem tid efter annan kan inventera och finna nödigt i att låta 
förfärdiga i detta laboratorium. Anslagen skulle föras på Bergskol- 
legii stat.

Historien om Laboratorium Mechanicum 1697—1756 har i de
talj ännu ej kunnat klarläggas: vilka år det verkligen fungerade, hur 
det finansierades (periodvis med statsanslag och med tillfälliga under
stöd av Bergskollegium), hur och var det arbetade, vilka medarbe
tarna voro utom Polhem själv.

Emellertid flyttade Polhem 1701 från Falun till »det manufaktur
verk på tjänligt ställe vid Sund och Husby sn» (St. Kopparbergs län), 
för vilket verk privilegier utfärdats 29/5 1700 för G. Stierncrona och 
Chr. Pålhammar. Stjernsund blev länge centrum för Polhems verk
samhet. I brev 1713 nämner Polhem att Laboratorium Mechanicum 
då fanns på Stjernsund. 1729 lät han trycka en »kort berättelse om 
sina förnämsta inventioner som han till allmänhetens nytta och tjänst 
påfunnit». En andra del härav hade redan 20/3 1727 utlovats av 
Posttidningarna.

Efter hustruns död 14/10 1735 flyttade han till sin dotter Hedvig 
(f. 1705 på Stjernsund) och måg Carl Gripenstierna på dennes egen
dom Kersö, Ekerö sn. Det var väl där underrättelsen nådde honom 
om den eldsvåda på Stjernsund, som bl.a. förintade många av hans 
modeller. Från omkring 1743 var Polhem bosatt i Stockholm, där 
han hade en egendom vid Hornsgatan.

Att identifiera de originalmodeller, som gjorts i Polhems labora
torium eller över huvud tillhört denna samling, är för en sen efter
värld ej alltid lätt eller möjligt. Det fanns andra samlingar på olika 
håll.

Bergskollegium hade, utom ett mineralkabinett, en samling av 
»förfärdigade maskiner och modeller, vilka är nödigt att vara när 
vid handen». Hur svårt denna samling hade att få nödigt utrymme 
framgår bl.a. av kollegiets skrivelse till Kammarkollegium 1706. Där 
belyses, hur Bergskollegiet och Kollegium Medicum får trängas med 
Myntverket om nödiga rum i mynthuset. Det var med undersökning 57
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och reparerande av Bergskollegii samling av »maskiner till mekaniska 
verk», som Swedenborg, själv assessor i kollegiet, omkring 1725 syss
lade — där fanns då åtminstone en Polhems maskin.

Den för maskiner och teknik så intresserade överintendenten C. J. 
Cronstedt, elev 1729 hos Polhem på Stjernsund, hade hos sig på Ful- 
lerö hopbragt ett »maskin- och modellkabinett», som enligt en för
teckning från 1740-talet uppgick till 37 st., varav 14 var av Polhem, 
5 av ägaren själv. Rester av denna samling finnes nu i Tekniska 
Museet.

Sedan Jernkontoret 29/12 1747 inrättats, började man snart ock
så där lägga upp en modellsamling, som 1764 deponerades hos Kom
merskollegium. I ett trångt och mörkt rum i kollegiet hade S. Schrö- 
derstierna 1754 på kollegiets befallning inrättat en »modell- och 
champlounkammare» av utländska järn-, stål- och metallarbeten, 
kompletterat med av Schröderstierna på utrikes resa 1748—1751 
samlade modeller, ritningar, arbetsprocesser och verktyg. Av inrikes 
fabrikstillverkningar, t.ex. eggjärnssmiden, hade Manufakturkonto
ret vid den tiden skaffat från de förnämsta fabrikerna prover, nu i 
detta kontors förvar.

Modeller från Polhems laboratorium måtte vid tiden omkring 
1740 ha funnits i Stockholm, Falun, på Stjernsund och kanske även 
på Kersö.

Vid tiden 1745—1746 nedskrev Polhem en förteckning på alla 
sina förnämsta verk (liksom en andra del till hans berättelse 1729). 
Förteckningen, som trycktes 1761 av sonen Gabriel Polhem såsom 
bilaga till »Chr. Polhems patriotiska testamente», upptog 114 nr, 
varav 50 st. av sonen markerats såsom 1761 befintliga i modellsam
lingen.

Sedan riksdagen 1746—1747 dragit in ett statsanslag till labora
toriet, lät C. J. Cronstedt 23/2 1748 (med befogenhet enligt k. brev 
13/11 1747) hämta alla Polhems då färdiga modeller, till antalet 24 
st., till några av de ännu ofärdiga rummen i slottet. Arkitekt C. H. 
König beskrev och avbildade 1752 14 st. Polhems-maskiner: en fanns 
i modell i modellkammaren på det nya slottet, en i modell i Bergskol
legii modellkammare.

Efter Polhems död 31/8 1751 blev hans son Gabriel (f. 11/2 1700 
i Falun) »direktör i mekaniken» 21/7 1752. Och vid modellsamlingen 
fanns då redan modellören Jonas Norberg (f. 1711), som 22/2 1749 
hade förtecknat de i Polhems laboratorium sedan 1739 förfärdigade58



»Eldsvådan på Riddarholmen mellan den 15 och 16 Novem
ber 1802». Akvatint och konturteckning av M. R. Heland ef
ter P. Ulmgren. — Foto AT A.



En del av de från Kongl. Modellkammaren bevarade model
lerna, permanent utställda i Tekniska Museet sedan 1947.
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maskinerna, 29 till antalet, varav 11 st. sägs vara »på nya slottet upp
förda» och 6 skall komma efter, då de blivit färdigreparerade.

Men modellsamlingen var splittrad, och föremålen började för
falla. Genom kapten C. Knutberg och genom Polhems forne elev 
C. J. Cronstedts entusiastiska ingripande påverkades emellertid riks
dagens sekreta utskott att i en skrivelse 12/6 1756 bl.a. föreslå, att 
modellerna, som nu finnas kringspridda: något på K. Slottet, en del 
uti Bergskollegium och Manufakturkontoret samt kanhända flerstä
des, skulle insamlas och förvaras i gamla kungshuset och där bilda en 
modellkammare under Bergskollegii vård, överintendentens överin
seende och en direktörs underinseende. Genom k. brev 29/6 1756 
fastställdes nu stat och arbetsformer för det pånyttfödda Laborato
rium Mechanicum och den därmed förenade modellsamlingen.

Från 1756 blev »Kongliga Modellkammaren» den officiella be
teckningen för denna del av den Polhemska samlingen.

Cronstedts insats värderades högt. I Thure Wennbergs »Minne» 
vid Cronstedts död 1779 heter det bl.a.: »Modellkammaren blir i alla 
tider ett hedrande monument efter greve Cronstedt».

Cronstedt hade snart funnit att modellerna for illa i de ofärdiga 
slottsrummen och föreslog såsom tjänligare ställe »översta våningen 
av gamla rikssalen i gamla kungshuset» (Wrangelska palatset på Rid
darholmen) med tre därtill stötande rum, som »skola tjäna till verk
stad och mindre modellers förvarande och till sådana modeller, som 
böra hållas osedda av allmänheten eller vara förseglade».

Då i början av 1757 rummen i kungshuset blev färdiga, lät Cron
stedt ditföra de modeller, som fanns i slottet och i Bergskollegii lo
kaler (i mynthuset vid Mynttorget); och vid 1758 års början flytta
des även dit alla i Kungl. Arsenalen varande mekaniska modeller.
Större delen av alla dessa föremål voro »bofälliga», men efter repa
rationer var inom kort 72 st. fullkomligt iståndsatta. »Sedan den ti
den», meddelar Cronstedt i sin rapport 16/3 1761 om modellkamma
ren, »är 11 st. modeller nygjorda, tillika med 79 st. i ett s.k. meka
niskt alfabet, varav man lättast kan igenfinna var och en enkel rö
relse, som i en maskin innehålles. I modellkammaren förvaras nu 216 
st. modeller, alla i gott tillstånd samt på sina vissa ställen placerade 
och på var och en modell är så väl dess inventarienummer som inven- 
torns namn klistrat. — Med tanke bl.a. på eldfaran från verkstäderna 
har jag till kommissarien och modellören Norberg överlämnat ett 
rum till beboende». 61
5*
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Bergskollegiet besiktigade n/io 1772 modellkammaren i gamla 
kungshuset. Först förtecknades 184 nr på följande sätt:

1—30 (varav 25 st. av Polhem inventerade) från »maskinkamma
ren på k. slottet».

31 — 59 (varav 14 st. av Polhem) från Bergskollegiets modellkam
mare.

60—65 (varav 5 st. av Polhem) från Krigskollegiet och arsenalen.
66—67 (båda av Polhem) från Gabriel Polhem.
68—69 från Riddarhuset.
70—184 (varav 16 st. av Polhem) från C. J. Cronstedt.
Dessutom inlämnades från Krigskollegium och Fortifikationskon- 

toret över 40 st. maskiner, »hörande till experimentalfysiken».
Efter Gabriel Polhems död 1/8 1772 blev J. Norberg 3/12 1773 

direktör vid Laboratorium Mechanicum och K. Modell-Kammaren. 
Visserligen hade Chr. Polhem själv, hans son Gabriel och König för
tecknat åtskilliga Polhemspjäser, och Vetenskapsakademien då och 
då i sina Handlingar beskrivit enstaka dylika, men 1779 utgav Nor
berg ett inventarium över maskiner och modeller i modellkammaren 
i gamla kungshuset: 212 nr, av vilka 78 var »från förre Machine- 
och Modell-Kamrarne samt från andra ställen hitförde» samt resten 
134 st. här förfärdigade. Av Polhem var 55 st.: förutom hans s.k. me
kaniska alfabet, som var 80 nr enligt Norberg. I hans katalog ingick 
också 17 modeller »af gref Cronstedts invention».

Till 1779 hade journalförts 230 modeller under 1—229 (187 och 
187 1/2 äro två olika pjäser). Norberg klassificerade nu i sitt inven
tarium 1779 modellerna under 26 titlar och under 212 löpande n:r, 
med angivande också av resp. journalnr. Följande journalnr saknas 
emellertid: 4, 26, 38—40, 48, 58, 59, 63—65, 72, 77, 106, 109, 122, 
123, 125, 149, 150, 180 och 193. Såsom journalnr 112 uppger Nor
berg båda sina nr 24 och 194; 24 torde åsyfta ett annat journalnr än 
112. Och hans 149, 162 och 176 saknar sitt resp. journalnr. Allt ty
der på, att ca 20 modeller 1779 ej längre kunde redovisas.

Modellören Jonas Adolf Norberg (f. 1737) blev efter sin far Jonas’ 
död 1/4 1783 direktör vid modellkammaren och tryckte först i Extra 
Posten 13/2 1795 en förteckning på accessionen i modellkammaren 
1779—1795 (nr 230—359) samt utgav 1801 utom denna accession 
även tillväxten 1796—1801 (nr 360—384) — tyvärr utan gravyrer. 
I modellkammaren hade således till 1801 bokförts 384 nr, av vilka 
dock minst ett 20-tal saknades.62
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Den 18/9 1797 spekulerade Fredenheim i sin dagbok om »avrit
ningen av de i modellkammaren befintliga modeller och huru de 
måtte kunna graveras till allmän nytta och till underrättelse om den
na vackra inrättning, som gör Sverige heder». I hans under julen 
1797 nedskrivna Proposition om utgivandet av Konstakademiens 
Handlingar eller bättre Journal upptages bland raden av föreslagna 
uppsatsämnen även »Beskrivningar utur modellkammaren med gra
vyrer».

Modellkammaren hade blivit en sevärdhet och omnämnes då och 
då i reselitteraturen, t.ex. av Miranda (i Stockholm 1787), G. d’Enge- 
ström (i Stockholm 1796), J. Meermann (1797—98), de Latocnaye 
(1798), J. G. Eck (1801). Acerbi (1798—99) påstår t.o.m. efter besök 
i modellkammaren att många s.k. nyheter i England ursprungligen 
är kända i Sverige.

Efter en tidig eldning, som sedan ej kom att övervakas, i Kam
marrättens rum i första och andra våningen i Cruusiska huset intill 
kungshusets södra flygel uppkom en häftig brand kl. 4.45 f.m. mån
dagen 15/11 1802 (släckt först 3.30 e.m. följande dag). Husets hela 
norra flygel förstördes och den södra flygeln blev illa åtgången. 
Kungshuset skadades så svårt att dess södra flygel och södra »rundel» 
till stora delar senare måste rivas och nybyggas. Då kungshusets fly
geltak störtade in över modellkammaren blev en gardist dödad och 
en annan illa sårad.

En episod kan här som parentes berättas enligt Kammarkollegiets 
protokoll onsdagen 17/11 1802: »Regalierne, vilka jämte det mera 
av pretiosa, som förvarades i skattkammaren uti kungshuset, ha på 
måndagsmorgon på det sätt blivit flyttade undan faran för elden, att 
herr greven, överståthållaren och presidenten (Samuel af Ugglas), då 
nycklarna till sagda rum ej kunde i den hast, som angelägenheten 
fordrade, vara till hands eller framskaffas, låtit inslå dörren till skatt
kammaren och därefter under egen tillsyn och beledsagande uppköra 
dem i k. slottet; och hade greven låtit upprätta en förteckning på de 
sålunda af flyttade och bergade sakerna».

Strax efter eldsvådan vidtogs från olika håll åtgärder för att pro
visoriskt få de mer eller mindre skadade modellerna under tak. över
intendenten Fredenheim påstår i sitt Diarium 1802 att »modellkam
maren utflyttades uti bägge frimuraresalarne, där den dock generade 
hertig Carl, och således flyttades en halvpart 20/11 till mitt hus på 
Djurgården». Åtskilliga modeller flyttades senare (varifrån?) till 63
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Konstakademiens västra flygelvind. Under 1803 tycks emellertid de 
spridda föremålen ha samlats ihop på major-mekanikus Carl Apel- 
quists Marieberg för att där repareras.

Fredenheim visade ej endast å tjänstens vägnar stort intresse för 
modellkammaren och den tekniska undervisningen. Det var säkert 
genom hans personliga initiativ som Jonas Adolf Norberg, Carl Apel- 
quist och läraren i Mekaniska skolan C. G. Sjösten blev ledamöter av 
Konstakademien 21/1 1803.

Var inhystes nu modellkammaren? Ett k. brev 5/3 1805 medde
lar: »Vi ha funnit gott, att den på Marieberg provisionelt inrymda 
modellkammaren må därifrån instundande höst avflyttas samt trans
porteras till det av förra Livregements-brigadens värvade infanteris 
f.d. nyttjade kasärnhus, och vi ha i sådant ändamål nu låtit föran
stalta att i berörde hus bli apterade och inredde såväl tjänlige rum för 
själva modellsamlingen som nödige boningsrum och verkstad för 
dess föreståndare direktör Norberg».

Det gällde tydligen kvarteret Sporren nr 8, d.v.s. kvarterets nord
östra hörnhus, kronan tillhörigt »vid Beridarebanan», med Mäster- 
samuelsgatan i norr och Beridarebansgatan i öster (efter 1810 Mäs- 
tersamuelsgatan 43; senare 47). Angående den verkliga tidpunkten 
för överflyttningen från Marieberg till »modellkammarhuset» har ej 
någon uppgift påträffats. Kanske ej ens Norberg fick uppleva denna 
nya bosättning för sig och samlingen. Han dog 27/7 1806 och fick 
20/4 1807 till efterträdare löjtnant-mekanikus Z. Ekholm. Just i mel
lantiden besökte tysken J. F. L. Hausmann modellkammaren under 
ledning av löjtnant Fr. Blom. Omkring hälften av den mycket bety
dande samlingen ansåg Hausmann behövde mycket lagningar — var
med man också flitigt sysslade. I Stockholms Posten skrevs anonymt 
i september 1812 om modellsamlingen, som kallades nationalskatt: 
»vi äga en svensk modellsamling, som erkännes vara rikare eller bätt
re försedd och vald än de flesta sådana hos andra folkslag och som 
länge är sedd med mycken aktning av de upplystaste utländske re
sande». En dylik resande, dansken Chr. Molbech, besökte just detta 
år modellsamlingen. Nyerup, som besökte Stockholm 1810 och 1812, 
nämner i sin reseskildring 1816, att Uppsala universitet ägde två 
smärre modellsamlingar, men han blir verkligt imponerad av sam
lingen i Stockholm. Han förtecknar t.o.m. de 130 modeller (230— 
359), som tillkommit 1779—1795, märkvärdigt nog utan att lägga 
till de 25, varmed 1801 års inventarium slutar.64
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Nästa ändring i modellkammarens skiftesrika historia skedde 
emellertid redan 23/6 1813, då K. Maj:t ställde denna samling såsom 
en mekanisk avdelning under Lantbruksakademiens inseende och sty
relse och själva huset till nämnda akademis disposition. Byggnaden 
synes dock ha varit i allt annat än gott skick och värre blev det. 1821 
klagar modellkammarens föreståndare Z. Ekholm: »Omkr. 160 pjä
ser äro av bristande utrymme om varandra uppstaplade uti en brist
fällig vind, där de under takläck vid inträffande rägn och snöväder 
snarligen bli till sitt ändamål odugliga, jämte den olägenhet att de för 
allmänheten äro helt och hållet till påseende otillgängliga. Anhåller 
att rum måtte utses för modellsamlingen, för vilkens vårdande jag 
dessutom ej kan ansvara».

K. Maj:t beslöt 23/3 1826, att modellkammaren skulle förenas med 
det 18/5 1825 beslutade Teknologiska Institutet, och att till lokal för 
institutet upplåta det under Lantbruksakademiens vård sedan 1813 
ställda s.k. modellkammarhuset vid Mäster Samuels gränd. Till det 
nya läroverket överlämnades nämnda hus och däri förvarade sam
lingar och inventarier, med undantag av de modeller och verktyg, 
som anskaffats av Lantbruksakademien för hennes egna medel eller 
eljest borde tillhöra akademien (t.ex. sådant som rör lantbruket). An
slag, som tilldelats modellkammaren, skulle indragas.

I en skrivelse 18/1 1837 betonade G. M. Schwartz, som 1825 bli
vit Institutets förste direktör, betydelsen av modeller för undervis
ningen och tilläde: »Den s.k. allmänna modellkammaren är ett na- 
tionalmonument från den tid Sverige genom sina mekaniska inrätt
ningar i bergverk och andra industrigrenar var en föresyn i Europa, 
och intrycket därav fortlever ännu beständigt, så att de flesta utlän
ningar, som besöka vårt land, önska se denna samling. Oaktat vi ha 
en över 1 oo-årig lakun att fylla för att ha följt med tidens framsteg 
och därav ännu obetydligt förmått åstadkomma, äger likväl Institu
tet tillfredsställelsen, att värdet av dess i detta avseende lämnade gärd 
av besökande utlänningar och kännare blivit med odelat bifall vits
ordat».

Lokalerna var emellertid trånga och ej alltid riskfria. 1845 omta
las, att fyra rum i andra våningen var upplåtna åt modellsamlingen, 
varjämte en mängd maskiner och modeller av utrymmesbrist var pla
cerade på Institutets vindar. Av Institutets elever gjordes ofta model
ler, och dessa fördes ihop med samlingen.

I ett kommittébetänkande av 14/6 1845 framkom svåra anmärk- 65
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ningar mot modellsamlingens skötsel. »Frågan om ordnandet och ka
talogisering av modellsamlingen är så gammal som Institutet, men 
ännu ej löst. Denna dyrbara samling, som är den rätta upprinnelsen 
till Institutet, och utgör ett Sveriges arv efter Polhem, är ännu i 
fullkomligen oordnat skick, och dess skatter okända, ehuru dess sy
stematiska iordningbringande och uppteckning varit från Institutets 
första tillvaro ideligen anbefallda och utlovade. Uppställningen är 
icke ens systematisk, och modeller befinnas instuckna i åtskilliga rum, 
som för dem icke äro ämnade. — Den nästan vämjeliga osnygghet, 
som möter den besökande också i förvaringsrummen, är kanske mest 
märkbar på vindarna, där en mycket stor massa olikartade föremål 
är sammanblandat; vindarna ha fått förbli utan brandbottnar».

Men Teknologiska Institutet växte ut, och 29/8 1863 invigdes den 
nya av F. W. Scholander 1860 ritade byggnaden på tomten Drott
ninggatan nr 95. På förteckningen över de olika lokalerna enligt den 
ursprungliga anordningen letar man förgäves efter någon modell
samling. Men 1 trappa upp fanns två rum för mekaniska samlingar 
och 2 trappor upp fyra rum för mekanisk-tekniska samlingar. Var 
modellkammaren uppställdes i de olika rummen — om den över
huvud hölls ihop —, om den på något sätt fungerade och hur den 
genom åren vårdades, därom tycks inga uppgifter ha lämnats. En 
förteckning i mars 1864 över effekter tillhörande avdelningen för 
byggnadskonst upptog 37 st. modeller (varav åtminstone 6 var Pol- 
hemsmodeller).

I samband med inflyttningen 1863 avyttrades (!) till enskilda per
soner en mängd gamla modeller, som mestadels haft sin plats på vin
den. I förteckningen över då försålda saker finner man åtskilliga 
gamla Polhemska modeller, som man av historiska skäl och pietets- 
känsla kunnat önska bibehållna, såsom en sågkvarn med stampverk 
m.m. Uppgiften, av Henriques, bör dock kontrolleras.

Då och då inkom gåvor till Institutets modellsamling. Så överläm
nade Stockholms drätselnämnd 1865 en modell av stadens nya sluss
byggnad. Och bland de modeller, som Falu Bergsskola och Jernkon
toret, resp. 1868 och 1869, skänkte Institutet befann sig möjligen en 
och annan från äldre tider. Tyvärr decimerades också antalet äldre 
modeller. Sommaren 1871 skänkte Institutet till Stockholms slöjd
skola en mindre samling modeller, bl.a. 4 av Polhem.

I staten av 25/5 1871 finns upptaget 3 000 rdr för »samling av 
modeller m.m.». Kom något härav de äldre modellerna till godo?66
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I k. brev 12/5 1876 tilldelades Teknologiska Institutet benämning
en K. Tekniska Högskolan.

Under hösten 1917 överflyttade största delen av Högskolan från 
Drottninggatan till de då färdiga nybyggnaderna vid Valhallavägen. 
En del nummer av den gamla modellkammaren, vilka räddat sig 
fram genom olyckor, vanvård och hårdhänta flyttningar överfördes 
till Valhallavägen, en del lämnades kvar vid Drottninggatan.

År 1925 övertog det nygrundade Tekniska Museet vården av mo
dellsamlingen samt erhöll 1927 ett statsanslag för reparation och res
taurering av de illa åtgångna föremålen och mängder av oidentifie
rade modelldelar. Sedan samlingen en tid varit provisoriskt utställd 
i Tekniska Högskolans Bibliotek, överfördes den 1936 till museets 
nybyggnad. Efter ett omfattande identifierings- och katalogiserings- 
arbete är större delen av samlingen sedan 1947 utställd i museet och 
därmed åter tillgänglig för studerande och allmänheten.

* * *

Parallellt eller tidvis hopflätad med modellsamlingen och dess för 
praktisk undervisning lämpade föremål löpte den teoretiska under
visningen i mekaniken och närgränsande områden. Laboratorium 
Mechanicum omfattande även teoretisk undervisning.

I Stockholm kunde intresserade, oberoende av Polhems laborato
rium, bli delaktiga av teknisk undervisning. A. G. Duhre höll 1717— 
1723 föreläsningar i matematik, en del på Riddarhuset. Han begärde 
hos 1723 års riksdag att få inrätta en teknisk skola. Men han fick 
avslag, liksom tidigare Rudbeck fått, då han begärde anslag till upp
rättandet av ett tekniskt läroverk i Uppsala.

1728—29 höll Mårten Triewald föreläsningar i naturkunnighet 
med experiment, varvid hans rika instrumentsamling nyttjades. Dessa 
föreläsningar hölls i Riddarhusets övre vånings östra del.

Föreläsningsverksamheten i Laboratorium Mechanicum kom i brist 
på anslag att i flera repriser ligga nere.

Sedan C. Fr. Fredenheim blivit preses i Konstakademien (fullmakt 
21/1, tillträde 11/6 1795) och samma år chef för överintendents
ämbetet, trängdes i hans huvud och diarier uppslag och projekt för 
att också på dessa områden göra sig gällande. Om »Mekanikens up- 
hjelpande» diskuterar han ofta med bergsrådet Johan Erik Norberg. 
Denne begåvade man, född i Västerås 12/9 1749, började sin bana i 
Bergskollegium, blev 1780 kapten-mekanikus och 1793 bergsråd. 67
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Han gick senare i rysk tjänst, var 1809 verkligt statsråd, skrev sig 
von Norberg och dog 23/7 1818.

Den 1/2 1798 besökte direktör Jonas Ad. Norberg Fredenheim för 
att visa denne »Journalen över 1797 vid Laboratorium Mechanicum 
gjorda arbeten».

Då Fredenheim 21/3 1798 råkade bergsrådet Norberg på gatan, 
meddelade han denne »en i dessa dar hos mig uppkommen tanke att 
föreslå en Mecanique-Schola i akademien, varvid jag bad honom 
med första projectera mig en instruktion för densamma».

Om aftonen 7/5 1798 begav sig Fredenheim till kungshuset för att 
inspektera modellkammaren, »en av Stockholms pretiosa. Jag gav 
direktör Norberg idée att klassifiera katalogen och att vi skola tänka 
på en på fransyska samt citera Vetenskapsakademiens Handlingar i 
alla de beskrivningar och gravyrer de kunna innehålla. Laboratorium 
Mechanicum och snickareverkstaden besågs även och ända till vinden, 
där jag blev förundrad, huru kammarkollegii även nyare papper ligga 
i högar under Skurtaket, stjälpta på magen och med söndrige fönster 
i gluggarna, som är så farligt för elden, att jag ej nog kunde mana 
direktören att avertera kollegiet därom; ty snart flyger en gnista in 
från skorstenarna».

Den 25/9 1798 avgick Fredenheims, d.v.s. Konstakademiens, me
morial om Mekaniska skolan. »Detta memorial är ett bland de vik
tigare jag avgett». Det grundade sig till stora delar på samtal med 
bägge Norbergarna och på utlåtande och P.M. av bergsrådet.

Den 10/12 1798 lämnade direktör Norberg »mig en fullständig 
förteckning på allt vad som i Vetenskapsakademiens Handlingar, i 
andra verk eller i särskilda avhandlingar är beskrivet av modellkam
marens samling» (tyvärr ej återfunnen).

Och 11/12 1798 kom kungens bifall till Fredenheim »att få med 
Akademiens undervisningsverk kombinera en mekanisk skola» under 
akademiens vård och stat. Bergsrådet Norberg blev 21/5 1799 sko
lans direktör och s.å. ledamot av Konstakademien. Om skolans start, 
bl.a. dess arbetsschema för 1799, och dess korta förbindelse med 
Konstakademien, hänvisas till Henriques’ historik över Tekniska 
Högskolan, 1917, sid. 59 o. f.

Inrikes Tidningar ägnade 7/3 1800 stort utrymme åt Konstaka
demien, bl.a. åt Mekaniska skolan, som 13/2 fått ett första besök av 
konungen. Skolan visades då i arbete, »som bestod uti en modell i trä 
av det av Bramante vid S. Pietro in Montorio i Rom byggde tempel68
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och åtskilliga mekaniska inventioner». Föreläsningarna i teoretisk 
mekanik hölls i flera år i Vetenskapsakademien. Åtskilligt om skolans 
verksamhet (lärarförhållanden, undervisning, examina, belöningar 
m.m.) framgår av Konstakademiens protokoll.

Men de optimistiska förhoppningarna gick ej i uppfyllelse. Till
strömningen av elever blev ej den förmodade, åskådningsmaterialet 
(modellkammaren) förvarades ej i akademien, stridigheter uppkom 
mellan lärarna, och 6/3 1803 avled Fredenheim. Bergsrådet Norberg 
hade i november 1802 sagt upp sig såsom direktör för skolan, men 
tycks ännu i september 1803 ha kvarstått (efterträdare tillsattes ej 
förrän kapten-mekanikus Fr. Blom 22/4 1811 blev ord. direktör för 
Mekaniska skolan, som han förblev tills skolan 1826 upphörde). Lä
raren i teoretisk mekanik C. G. Sjösten avgick på egen begäran 10/9 
1803. Och slutligen gick det så långt, att Konstakademien hos K. 
Maj:t anhöll att bli befriad från Mekaniska skolan. Denna flyttades 
då (enligt beslut 5/3 1805) till modellkammarhuset vid Mästersa- 
muelsgatan, men fortfarande under Konstakademiens vård och stat. 
Först 23/6 1813 lades Mekaniska skolans vård under Lantbruksaka
demien och 24/1 1816 även skolans stat under samma akademi.

Mekaniska skolan synes jämte modellkammaren under perioden 
1816—1825 ha framlevt ett stillsamt och obemärkt liv. Genom k. 
brev 23/3 1826 förenades skolan med det året förut beslutade Tekno
logiska Institutet vid Mästersamuelsgatan. över två stipendier, som 
inom Mekaniska skolan tidigare utdelats av Kommerskollegium, 
skulle Institutet tilldelas dispositionsrätt, och anslag som tilldelats sko
lan, indrogs. Den mekaniska skola, som 1798 startat under så stora 
förväntningar, försvann nu 1826 såsom fristående undervisnings- 
forum.

Den 8/6 1826 förordnade K. Maj:t i skrivelse till Bergskollegium 
att »de till reparation och vidmakthållande av materialier och mo
deller för Laboratorium Mechanicum uppförde 100 rdr skulle be
sparas, tillika med föreståndarens nu lediga lön, enär denna befatt
ning genom föreningen med Teknologiska Institutet upphör».

Den tekniska undervisningen förlädes från och med 1826 till Tek
nologiska Institutet, som efter omorganisation blev Kungl. Tekniska 
Högskolan, där åtminstone tidvis kammarens modeller användes så
som undervisningsföremål.
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Modellkammaren, tillkommen på Polhems initiativ, kan således 
anses vara upprinnelsen till den högre tekniska undervisningen i vårt 
land, men den kan också betecknas som en första början till ett 
svenskt tekniskt museum.
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K. Akademien för de fria konsterna. Pro
tokoll 1798, 1802, 1803.
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utskottet 1756. Kommitterade öfver 
Kungshusbyggnaden. Bergskollegii arkiv.
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Blom, F., Inventarium öfver K. modell
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1704 Eenberg, J., Kort berättelse om . .. 
Upsala. Bl.a. förteckning av O. Rud
beck d.ä:s rarirtetskammares 16 nr, 
varav flertalet var modeller.

1716—1718 Daedalus Hyperboreus. Re
daktion Emanuel Svedberg (Swe
denborg).

1722 Duhre, A. G., Välmenta tankar om 
att upprätta ett laboratorium mate- 
matico-oeconomicum.

1722 Duhre, A. G., Förklaring öfver dess 
— välmenta tankar.

1724 Leupold, J., Theatrum machinarum 
generale. Leipzig. (Supplement 1739)

1728 Triewald, M., Notification om 30 
publique föreläsningar — — — på 
Riddarhuset.

1729 Polhem, Chr., Kort berättelse om de 
förnämsta mechaniske inventioner.

1735—1736 Triewalds 1728 och 1729 
hållne föreläsningar.

1741 Salvius, L., Uppland, s. 55—56.
1748 Laurel, L., Åminnelsetal öfver Trie

wald.
1751 Brauner, J., Tankar om åkrens och 

ängens rätta anläggning.
1752 König, C. H., Inledning till meka

niken och byggningskonsten. Bihang: 
Beskrifning öfver åtskillige af Pol
hems maskiner.

1754 Knutberg, C., Tal om nyttan af ett 
Laboratorium Mechanicum (i Ve
tenskapsakademiens handlingar).

1761 Chr. Polhems patriotiska testamen
te. Utgivet av L. Salvius och Gabriel 
Polhem.

1761 Vestrin, N., Beskrifning öfver ... 
tröskevagn.

1766 v. Stiernman, A. A., Samling af K. 
bref etc.

1775 Cronstedt, C. J., Samling af beskrif- 
ningar på åtskilliga eldstäder.

1779 Norberg, Jonas, Inventarium öfver 
-------K. Modellkammaren.



Kongl. Modellkammaren

1784—1808 Hushållningsjournalen, (1784, 
1785, 1788, 1798 och 1808), K. 
Patriotiska Sällskapets modellkam
mare.

1794 Rinman, S., Om Polhemska plåt
saxen (i Afhandling rörande mecha- 
niquen II).

1795 13/2. Extra Posten. F-r-m, Förteck
ning (över modeller tillkomna efter 
1779)-

1796 d^ngeström, G., Guide du voya- 
geur aux carrieres et mines de Suéde.

1800—1801 Lenz, Chr. L., Bemerkungen 
auf Reisen in — — Schweden (i 
Sverige 1799).

1801 Elers, J., Stockholm, del IV.
1801 de Latocnay, Promenade — — en 

Suéde (i Stockholm 1798).
1801 Norberg, Jonas Ad., Inventarium 

öfver maskiner och modeller i K. 
Modellkammaren (tillkomna 1779— 
1801).

1801 Schmidt, J. W., Reise (1799) durch 
einige schwedische Provinzen.

1802 Acerbi, J., Traveis through Sweden 
1798—1799.

1806 Eck, J. G., Reisen in Schweden 1801.
1807 Vägvisare genom Stockholm.
1810 de Boisgelin, L., Traveis through 

Denmark and Sweden, II (i Stock
holm 1791).

1810 Meermann, J., Reise durch den Nor
den (i Sthlm 1797—1798).

1812 Stockholms Posten 10, 12 och 17 
september.

1813 Lantbruksakademiens Annaler.
1814 Hausmann, J. T. L., Reise durch 

Skandinavien 1806—1807, III.
1816 Nyerup, R., Rejser til Stockholm 

1810 og 1812.
1817 Molbech, Chr., Breve fra Sverrige 

1812, II.
1820 Beecken, J. L., Dagbog paa en Reise 

i Sverrig.
1823 Stockholms provisoriska adress-lexi- 

con.

1823—1824 Clarke, E. D., Traveis in 
various Countries, III (i Stockholm 
I799)-

1829 Lundequist, N., Stockholms stads 
historia, III.

1831 Ståhl, A. J., Register öfver K. Ve
tenskapsakademiens handlingar från 
1739 t.o.m. 1825.

1858 Ferlin, P. R., Stockholms stad, II.

1887 Looström, L., Den svenska konst
akademien 1735—1835.

1909 Almquist, J. Ax., Bergskollegium.

1910 Hildebrand, E., Riddarholmen.

1911 Minnesskrift över Christopher Pol
hem, utgiven av Svenska Teknolog- 
föreningen.

1911 Rosman, H., Christopher Polhem.

1912—1915 Almquist, J. Ax., Kommers
kollegium.

1913 Juhlin-Dannfelt, H., K. Landtbruks- 
akademien.

1913 Scherer, V., Deutsche Museen.
1917 Henriques, P., Skildringar ur K. 

Tekniska Högskolans historia.
1920 Tandberg, J. G., Die Triewaldsche 

Sammlung.
1921 Anderberg, R., Det svenska under-^ 

visningsväsendets historia.
1922 Tandberg, J. G., Historiska instru

ment i Lund.
1925 Schröderstierna, S., Finare järn- och 

stålfabriker i Sverige 1754—1759. 
Utgiven av G. Malmborg.

1926 Sveriges Riddarhus.
1927 Areen, E. E., M. Triewald (i Järn

handlaren 14/4).
1928 Althin, T., Restaurering av meka

niska modeller (i Fataburen).
1928 Berg, G., Den svenska sädesharpan 

och den kinesiska (i Nordiskt folk
minne, tillägnat C. W. von Sydow).

1931 Berg, G., C. J. Cronstedt som jord- 
bruksreformator (i Västmanlands 
Fornminnesförenings årsskrift). 71
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1931 Carlqvist, S., En masugnsmodell 
från 1700-talet (och om restaure- 
ringsarbetet från 1927) (i Daedalus).

1932 Berg, G., Boskapsskötsel och jord
bruk i det gamla Stockholm (i S:t 
Eriks årsbok).

1932 Carlqvist, S., Polhems klädespress 
(i Daedalus).

1933 Carlqvist, S., Polhems flottbro (i 
Dxdalus).

1933 Hebbe, P., Duhres Laboratorium 
(i Lantbruksakademiens handlingar 
och tidskrift).

1934 Carlqvist, S., Kanonborrningsma- 
skin från 1700-talet (i Dazdalus).

1934 Sahlin, C., Valsverk.

1934 Way-Matthiesen, L., Tekniska Hög
skolans deposition av äldre under
visningsmaterial (i Dxdalus).

1935 Carlqvist, S., Tekniska Högskolans 
ritningssamling (i Daedalus).

1936—1937 Sahlin, C., Den Polhemska 
bergborrmaskinen av år 1693 (i Blad 
för Bergshanteringens Vänner).

1937 Carlqvist, S., Knutbergs mudder- 
pråm 1749 (i Dazdalus).

1937 Meyerson, Å., Carl Knutberg (i 
Dxdalus).

1937 Trotzig, D., Den förste Stjärnsunds- 
urmakaren (i Södra Dalarnes Tid
ning 15 juli 1937)-

1938 Trotzig, D., Tornur från Stjärnsund 
i Maria Kyrka (i Daedalus).

1939 Forssell, A., Ur Wrangelska palatsets 
och Cruusiska husets byggnadshis
toria (i Stockholms-Gillets Minnes
skrift).

1939 Hildebrand, B., K. Vetenskapsaka
demiens förhistoria.

1939 Meyerson, Å., En ritningsskatt (i 
Daedalus).

1939 Sköldberg, S., Polhems konstige 
tapp (i Daedalus).

I9395 J945 Hebbe, P. M., Den svenska 
lantbrukslitteraturen.

1940 Althin, T., Omdömen om modell
kammaren, 1791 —1820 (i Daedalus).

1940 Baeckström, A., Uppkomsten av 
Konstakademiens bibliotek och gra
vyrsamling (i akademiens Medde
landen).

1941 Bjarne—Sköldberg—Anbo, Polhems 
valsverk vid Stjernsund (i Daedalus).

1941 Granmalm, G., J. E. (von) Norberg 
(i Daedalus).

1941 —1946 Christopher Polhems brev
(i Lychnos-Bibliotek).

1942 Althin, T., Ett Polhemsspel vid Falu 
gruva (i Daedalus).

1944 Althin, T., Teknik i miniatyr, mo
deller (i Daedalus).

1947 Boethius, B.—Kromnow, Å., Jern- 
kontorets historia.

1947 Forsberg, Karin, »Hultboken» (i 
Daedalus).

1947—1954 Chr. Polhems Efterlämnade 
skrifter (i Lychnos-Bibliotek).

1948 Hy lander, H., Hultbokens prove
niens (i Daedalus).

1949 Lundwall, S., Polhems skärmaskiner 
för urhjul (i Daedalus).

1949 Lundwall, S., Stjärnsunds-uren.
1950 Kromnow, Å., Arkivbranden på 

Riddarholmen 1802 (i Donum 
Boethianum).

1950 Miranda i Sverige och Norge 1787, 
utg. 1950.

1951 Hallerdt, B., Strumpvävstolar av 
Polhem (i Daedalus).

1951 Lindroth, S., Christopher Polhem 
och Stora Kopparberget.

1951 Wollin, N. G., Från ritskola till 
konstfackskola.

1952 Bergman, Gertrud, Ch. Apelquist 
(i Daedalus).

1954 Bring, S. E., Itineraria Svecana, 
bibliografisk förteckning över resor 
i Sverige fram till 1950.

1955 Lindroth, S., Gruvbrytning och 
kopparhantering vid Stora Koppar
berget intill 1800-talets början.


