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Fredmans sånger och episdar har en dominerande del av melodierna 
visat sig vara av annan kompositör än Bellman, vilket för den gus
tavianska tidens människor säkerligen var lika naturligt som att en 
kuplettmakare i våra dagar begagnar sig av ett tillgängligt melodi
material och utnyttjar dess värde som publikdragande örhängen. 
Kupletterna sjunka i glömska; men Bellmanssångerna leva vidare 
tack vare skaldens genialitet.

Den bristande känslan för immateriell äganderätt på musikens om
råde fann under 1700-talet sin motsvarighet inom den tillämpade 
mekaniken. Då någon utges för att vara skapare av en viss »inven- 
tion», måste man ta uppgiften med stark reservation. Detta gäller inte 
minst Christopher Polhem, den störste mångfrestaren bland det be
gynnande 1700-talets svenska tekniker och industrimän. Sonen Gab
riel Polhem beskrev kortfattat 114 av faderns verk1), men en stor del 
av dessa var konstruktioner utan övervägande nyhetskaraktär. Den 
tillämpade ingeniörskonsten var Polhems starkaste sida. Fullt själv
ständiga och nyskapade var blott ett fåtal av hans arbeten, exempel
vis vissa kopplingar vid konststänger, polhemslåset, maskinen för 
kuggskärning vid Stjernsund och inom textiltekniken möjligen hans 
överskärningsmaskin.2) Andra voro kända tidigare men ha introdu
cerats i Sverige och senare nästan undantagslöst förbättrats av Pol
hem, i vissa fall av hans elever. Även denna del av hans verksamhet 
hade emellertid avgörande betydelse för det tekniska framåtskridan
det i landet. Då exportförbud gällde för såväl originalmaskiner som 
modeller av viktiga maskintyper, från England och andra västeuro
peiska länder, var en receptiv begåvning som Polhems ovärderlig, 
ty den gjorde det möjligt för honom att på grundval av ett synintryck 
ur minnet rekonstruera och sedan sprida kunskap om åtskilliga tek
niska nyheter i Sverige. Hans insatser till fromma för bergshante
ringen och dess förgreningar äro väl bekanta, men först på senare 
tid har hans intresse för den textila tekniken observerats i full ut
sträckning.3)

Lee. Till de mest fullgångna textilmaskinerna vid denna tid måste man
räkna strumpvävstolarna eller, riktigare utryckt, strumpsticknings- 
maskinerna, som genom William Lee fått en relativt färdig form 
redan 1589. I England, Frankrike och Nederländerna tyckas de ha 
varit i allmänt bruk, då Jonas Alströmer lyckades smuggla med sig
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tre maskiner till Sverige på hösten 1723.4) Dessa tre maskiner blevo 
stommen till maskinparken i strumpväveriet, en av de viktigaste verk
städerna vid manufakturverket i Alingsås. Importsvårigheterna mins
kade snabbt, och 1732 hade antalet stolar där stigit till 26. Fyra år 
senare började man tillverka strumpvävstolar i Alingsås, till en början 
med fransmannen J. Corbiére, senare med svensken P. Bruhn som 
verkmästare. Flera yngre företag i landet fingo sin maskinutrustning 
från denna verkstad, och enligt en uppgift från 17545) skulle antalet 
strumpvävstolar i drift då ha varit minst 300, varav flertalet säker
ligen levererats från verkstaden i Alingsås. Såvitt bekant äro tre sto
lar därifrån bevarade6), men verksamheten inskränkte sig till kopie
ring av de importerade maskinerna.

Linné besökte strumpstolsmakeriet i Alingsås 1746") och iakttog 
då även en av Polhem konstruerad strumpmaskin, »i vilken konsten 
prisade sin mästare». Han tillbakavisade påståendet, att denna skulle 
vara för långsam, vilket uppgavs vara orsaken till att den ej nyttjades 
eller tillverkades i flera exemplar. Polhem själv hade redan ett tiotal 
år tidigare på tal om Stjernsund beklagat sig över att »utrikes vävsto
lar och annat dylikt njuta tullfriheten men ej detta bruket, varest 
samma vävstolar alldeles göras så goda, om icke bättre».8)

Källorna om Polhem äro rika men ojämna9) och klart besked om 
när han började intressera sig för textilindustriens frågor står ej att 
få. Under sin utländska studieresa 1694—96 uppehöll han sig mest 
i Holland, men kortare tider även i England, Belgien och Frankrike. 
De mångsidiga studierna gällde även väverier av skilda slag, men det 
vetande Polhem härigenom ackumulerade aktualiserades efter allt att 
döma först åtskilliga år senare, då Alströmer 1716 diskuterade lokali
seringen av sitt planerade manufakturverk med den äldre och mera 
erfarne Polhem. Klara fakta föreligga emellertid först i ett tryckt 
arbete, planlagt 172710) och utgivet två år senare.11) Polhem säger 
sig där ha »förbättrat de vanliga vävstolar, som såväl här i Sverige 
som över allt utomlands brukas till strumpväveri och gjort ett slags 
vävstolar, som intet intaga 1/6 av det rum, som de vanliga behöva, 
och äro till själva invention och strukturen de samma alldeles olika». 
Då denna typ trots sin enkla konstruktion visade sig för svårhanterlig 
för gemene man, förbättrades den ytterligare och blev då »den full
komligaste, som kan påfinnas. Själva stolen är ej större än att han 
nästan kan stoppas i byxsäcken, och måste skruvas fast antingen på 
ett bord eller i ett fönster, när därpå skall arbetas. Han har alldeles
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inga trampor på sig, och äro alla rörelseeffekter här så kombinerade, 
att sedan tråden av silke eller regarn är över krokarna lagd, allenast 
en tryckning med handen är av nöden, som på en gång förrättar och 
absolverar alla de operationer, som till en rad och lyckors förfärdi
gande på de vanliga vävstolarna behöva så många omständigheter.» 
Den något omständliga beskrivningen är berättigad med tanke på att 
dessa portabla strumpmaskiner sannolikt icke bevarats i original eller 
modell.

De tid efter annan utgivna förteckningarna över modellerna i det 
på Polhems initiativ tillkomna Laboratorium Mechanicum (Kongl. 
Modellkammaren, numera i Tekniska Museet) ge summariska upp
gifter om Polhems strumpvävstolar. I 1749 års upplaga12) nämnes 
som nr 8 en strumpvävstol av trä i modell, tillverkad under tiden 
1739—41 men förkommen vid registrets upprättande. Nr 24 är en 
liten strumpvävstol »eller för detta ingiven invention», tillverkad 
1745 och med all sannolikhet identisk med den bevarade.13) Dess då
liga skick är förklarligt, då den redan på Norbergs tid var i behov 
av reparation, innan den flyttades upp till modellsamlingens nya 
lokal på »Nya Slottet».

Att Polhem under sina senare år omfattade tillverkningen av tex
tilmaskiner med stort intresse framgår av hans sista arbete14), enligt 
utgivarens förord nedskrivet 1745 eller 1746 men publicerat posthumt 
först 1761. Efter att ha beskrivit metoden för tillverkning av tunna 
plåtar med liten tolerans säger författaren: »Särdeles äro sådana 
grannlaga uträckningar högst nödige uti sådant smide, som göres 
till allehanda vävstolar, såsom till zvingar och platiner, till att där
igenom slippa tolkning och jämkning vid vart stycke, som drager lång 
tid ut, i anseende därtill, att de äro så många. Men när de med en be
hörig sax klippas av jämntjocka plåtar, så bli icke allenast alla styc
ken lika tjocka, utan kunna ock fortare förfärdigas. En sådan väv- 
stolsfabrik skulle väl löna sin man, så framt de påbegynte manufak
turer vinna sin önskeliga framgång». I den bifogade förteckningen 
över Polhems inventioner och verk, upprättad av sonen Gabriel, näm
nas bl. a.

No 61. Ny invention på strumpvävstol av järn.
No 67. En strumpmaskin, som väver själv medelst en vevs om

dragande.
Av dessa båda är tydligen no 61 densamma som nämndes av Nor

berg i modellkammarens förteckning av år 1749 under nr 24, beva-54
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rad på Tekniska Museet. No 6/ är däremot ej bekant genom äldre 
källor men kan möjligen vara identisk med eller förebilden till någon 
av de båda bevarade maskinerna på Bergslagets Museum i Falun, 
varom mera nedan.

I den därnäst utgivna upplagan av modellkammarinventariet10) 
omnämnas ånyo två strumpvävstolar, inventerade av Polhem, och av 
allt att döma är det fråga om samma typer som i Patriotiska Testa
mentet.

Som en sammanfattning av dessa uppgifter ur samtida tryckta käl
lor kan man konstatera, att Polhem konstruerat åtminstone fem olika 
typer av strumpvävstolar. De båda första tillkommo sannolikt under 
1720-talet, i varje fall före 1727, och voro avsedda att placeras på 
bord. Redan formatet, en sjättedel av det normala, ger tydligt besked 
om att de saknade trampor, vilket också utsäges om den yngre. Nål- 
bädden har manövrerats direkt med handen.

Den tredje typen utfördes något av åren 1739—41 i trä, och den 
fjärde 1745 troligen som en översättning i metall av den närmast före
gående. Det är den sistnämnda som antages vara bevarad på Tek
niska Museet.

Att i detalj rekonstruera, hur denna maskin fungerat, är svårt med 
hänsyn till dess ofullständiga skick. Det finns ingen anledning antaga, 
att de maskbyggande delarna varit placerade på helt annat sätt än på 
Lees strumpvävstol, där nålarna äro horisontellt och platinerna ver
tikalt fästade i två bäddar, som kunna manövreras oberoende av var
andra. De kvarvarande »nålarna» sakna krokar och sluta framtill 
med en mejselfotmig egg, vilken i förhållande till andra rörliga delar 
ej ligger tillräckligt långt fram för att ha kunnat medverka direkt 
vid maskbildningen.16) De måste tydligen vara nålhållare. Platinerna 
saknas fullständigt, men den del av maskinen, som manövreras med 
högra trampan, har två framåtriktade armar. Mellan dessa bör stället 
med platiner ha varit placerat. Den kam, som på maskiner av Lees 
typ trycker till nålkrokarna, så att de bilda en ögla och kunna dragas 
genom raden av maskor, motsvaras på polhemsstolen av en liknande 
tvärslå under nålhållarna, vilken manövreras med ett runt handtag 
vid vardera sidan. Då handtagen vridas mot vävaren, lyfter tvärslån 
nålarnas främre ändar; om platinerna varit försedda med sidoutskott 
som härvid tryckt till nålkrokarna eller en fast detalj haft samma 
verkan är omöjligt att avgöra. Tvärslån är så avvägd att den faller 
tillbaka av sig själv, då handtagen släppas, och nålarna följa efter till
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det undre läget. Av tramporna har den högra som redan nämnts an
vänts för att sänka den del av stolen, där platinerna antagas ha suttit; 
en V-formig fjäder återförde platinerna till deras övre läge. Med hjälp 
av mitt-trampan sänktes nålarnas främre ändar; de återfördes till nor
malläge av en spiralfjäder, placerad vid ett knä på dragstången från 
trampan. Den vänstra trampan slutligen användes till att föra hela 
nålbädden framåt, och även här fanns en V-formig fjäder för åter- 
föring.

Den principiella skillnaden mellan denna »Polhemsstol» och »Lee- 
stolen» är så långt det nu går att avgöra ganska liten och består fram
för allt i att fördelningen mellan hand- och fotarbete ändrats. Det är 
möjligt, att Polhem eftersträvat bättre rytm i arbetet och därigenom 
ökad hastighet, men hans försök har misslyckats eller i varje fall inte 
lett till något praktiskt resultat. Det bevarade modellexemplaret är 
såvitt bekant det enda av typen, som kommit till utförande.

Den femte i ordningen av Polhems strumpvävstolar har tillkommit 
vid en mera svårbestämd tidpunkt än de övriga. Gabriel Polhem säger 
kortfattat17), att den »väver själv, medelst en vevs omdragande». 
Tramporna ha således ersatts av en vev, vilket måste ha medfört en 
förenkling av arbetet men säkerligen också innebar, att själva maski
nen blev mera komplicerad. Den maskin Linné såg i Alingsås 174618) 
»var simplare än de allmännare» men »mentes vara för sen». Rör det 
sig om den året innan byggda strumpstol, som ovan beskrivits? Det 
är knappast troligt, ty Polhem själv hade redan vid mitten av 1730- 
talet beklagat sig över att de utländska stolarna föredrogos av strump
fabrikanterna framför de enligt hans mening bättre från Stjernsund.19) 
Detta yttrande har sannolikt fällts före 1736, då strumpstolsmakeriet 
i Alingsås grundades, ty annars hade Polhem säkerligen även bekla
gat sig över att hans verksamhet härigenom åsidosattes. Jag förestäl
ler mig att Polhemsstolen fanns i Alingsås redan 1736, men ej uthär
dade en jämförelse med Leestolen — möjligen till följd av en viss 
slentrian vid provstickningen — varför den senare föredrogs som pro
totyp för den nya inhemska tillverkningen.

Bland de maskiner, som Polhems berömda elever Carl Johan Cron- 
stedt och Augustin Ehrensvärd ritade av under sin vistelse vid Stjern
sund 1729, var en strumpvävstol20), som vid första anblicken tycks 
vara en oförändrad Leestol. Närmare granskning av ritningarna ger 
emellertid vid handen, att en del förändringar gjorts, särskilt i fråga 
om trampornas uppbindning. En av dem verkar via ett kugghjul med56



William Lee’s strumpvävstol, ursprungligen kon
struerad 1589. Detta exemplar har använts vid Al- 
strömers manufakturverk i Alingsås från r/23. Den 
drevs med fyra trampor och åstadkom 1 000—/ 300 
maskor i minuten. Av Nordiska Museet deponerad 
i Tekniska Museet. — Foto T. Althin 1920.

En av de båda Lee- strumpvävstolarna i Bergslagets 
Museum i Falun, förbättrade troligen av Polhem 
på j 730-talet. — Foto Stora Kopparbergs Berg
slags AB.

Polhems lilla strumpvävstol av år 1743 i Tekniska 
Museet. Denna manövrerades med tre trampor (den 
vänstra saknas) och handtag på ömse sidor om det 
rörliga överredet.



En strumpvävares verkstad. Ur Diderot & d’Alembert, Encyclo 
pédie. Recueil de planches. II: i. Paris 1763.
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spärrhake, vilket förefaller vara första steget mot den vevdrivna typ 
som representeras av de båda stolarna på Bergslagets Museum.21)

På dessa äro manöverorganen koncentrerade på ett mycket ratio
nellt sätt. Vevaxeln står genom ett drev i förbindelse med ett stort 
kugghjul, som på vardera sidan är utrustat med en excenterbana. De 
armar, som följa excentrarna, reglera den fram- och återgående rö
relsen hos nålar och platiner. Deras höjning och sänkning manövreras 
medelst kuggdrev i sektorform, som gripa in i vertikala kuggbanor. 
Slutligen föres »kammen» mot nålkrokarna genom att ändarna på dess 
manöverarmar skjutas bort av propellerlika järn på huvudaxeln. Ut- 
växlingen är 1:4, men rörelseförloppet är dubblerat, d.v.s. då väva
ren drar veven fyra varv och det stora hjulet går ett varv bildas två 
rader maskor. De arbetande delarna, nålar och platiner, fungera på 
samma sätt som på Lees vävstol, men genom att veven är det enda 
manöverorganet får vävaren vänstra handen fri för anbringande av 
garnet över nålarna. Arbetet bör därför ha kunnat förlöpa utan av
brott.

De båda ovan beskrivna vävstolarna återfunnos år 1896 på Vilkes- 
backa gård i Aspeboda socken i Dalarna av Carl Sahlin.22) Denna 
egendom tillhörde en medlem av Polhems släkt, och enligt traditionen 
skulle denne ha låtit tillverka de två maskinerna och andra liknande. 
Uppgiften är inte helt osannolik, utan troligen var det en stol av den
na typ, tillverkad vid början eller mitten av 1730-talet Linné såg i 
Alingsås. Om detta är fallet, krävs emellertid förklaring på två punk
ter: hur kunde denna vävstol med ytterligt förenklad manövrering 
anses vara långsam? Är det möjligt att den konstruerats före den syn
barligen mera primitiva av år 1745?

Enligt min uppfattning måste vevmanövreringen ha varit mycket 
tröttande för vävaren, och de fina maskbyggande delarna voro inte 
utförda med tillräcklig precision för att tillåta mekanisk drift (med 
vattenhjul och transmission) utan att trådbrott och andra fel även
tyrade resultatet. Det motsträviga materialet och de bristfälliga hjälp
medlen vid maskintillverkningen tvungo Polhem att överge en i prin
cip mycket överlägsen vävstol för en som bättre motsvarade samti
dens tekniska standard och tillät vävaren växla med arm- och ben
rörelser. Om frihetstidens svenska textilindustri haft någon verklig 
marknad, hade kanske en företagare som Alströmer vågat sig på ett 
experimentellt samarbete med Polhem, men manufakturverket i 
Alingsås saknade ekonomisk stadga och några påfrestningar utöver 61
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de normalt överskådliga vågade man inte utsätta det för. Ett starkare 
intresse från fabriksidkarna, liknande det som kom uppfinningarna 
inom bergshanteringen till del, skulle säkerligen ha inspirerat Polhem 
till ytterligare försök, vilka kunde ha lett fram till effektiv maskinell 
drift, men i brist på detta fingo strumpvävstolarna liksom andra av 
hans inventioner stanna på experimentstadiet.
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