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Eldkvarn

Eldkvarnen i Stockholm, färdigbyggd 1806 på den plats, där nu 

Stadshuset reser sig, förbindes i det allmänna medvetandet kanske 
mest med den våldsamma brand, som på kvällen den 31 oktober 1878 
utbröt i anläggningen och på några få timmar förvandlade den till en 
rykande ruin. Flammorna och gnistregnet, som lyste upp den mörka 
hösthimlen, återskenet i Riddarfjärden, allt erbjöd ett så praktfullt 
skådespel, att det gjorde ett outplånligt intryck på de täta åskådar
massorna. Väl ingen av de många, ofta långt mer förhärjande brän
der, som förekommit i Stockholm, har som denna fångat intresset 
och återberättats från generation till generation. Så starkt upplevdes 
branden, att stockholmarna förr gärna tidfäste händelser med ut
gångspunkt från det år, »när eldkvarn brann».

Mer än genom eldsvådedramat 1878 — i sina verkningar dock 
ingen katastrof, då anläggningen uppstod i utvidgad gestalt för att 
sedan gå en blomstrande framtid till mötes — är emellertid Eldkvar
nen värd att minnas som Sveriges första ångkvarn. Namnet härleder 
sig av den där installerade ångmaskinen, i 1800-talets början benämnd 
»eld- och luftmaskin». Kvarnens tillkomst var i sin mån av revolu
tionerande innebörd. Genom att ta ångan i spannmålsförmalningens 
tjänst, hade man på en viktig punkt inom livsmedelsförsörjningens 
fält frigjort sig från naturens makter.

Målning och Väderlekens växlingar var ju över huvud taget i äldre tid långt
väderlek. mer bestämmande över människornas tillvaro än i våra dagar. Inför

de för årsväxten ogynnsamma faktorerna stod man sålunda ganska 
maktlös. Jordbrukstekniken var alltför ofullkomlig för att i nämn
värd grad kunna eliminera deras verkningar. Missväxter var därför 
mycket vanligare företeelser än nu och dessutom ödeläggande på ett 
sätt, som är okänt i det moderna samhället med dess snabba kom
munikationer och högt uppdrivna organisation. Icke minst transport
väsendets bristfälligheter spelade här in, särskilt kännbara, om skör
den slagit fel inom ett vidsträckt område. Svår dyrtid följde i miss
växternas spår, svält och umbäranden blev den fattiges lott. Men det 
kunde hända, att brödet tröt även vid god tillgång på spannmål. För 
att komma hushållen till godo måste ju spannmålen beredas till mjöl 
eller gryn. Förutsättningen för att dessa produkter skulle framställas 
i tillräckliga kvantiteter var, att förmalningen, även den intimt be-

40 roende av vädrets skiften, fungerade på ett tillfredsställande sätt.
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Särskilt var detta av vikt på platser med större befolkningsanhop- 
ningar. Närmast skall vi rikta uppmärksamheten på hur möjligheter
na att tillgodose förmalningsbehovet gestaltade sig i Stockholm från 
1700-talets slut fram till tidpunkten för Eldkvarnens tillkomst.

Karakteristisk för Stockholms silhuett före industrialiseringens ti
devarv var väderkvarnen. Från höjder och krön i stadens utkanter 
svingade överallt väderkvarnar sina vingar mot skyn. Förmalningen 
ombesörjdes av medlemmar av det lovliga mjölnarskrået. Sedan långt 
tillbaka hade man också förstått att som drivkraft för kvarnar ta i 
anspråk de strida strömdrag, som Stockholm var så lyckligt lottat 
med. Redan under medeltiden anlades kvarnverk i Söderström, un
der tidernas lopp utvidgade, stundom genom nybyggnader från grun
den. Fänge, alltsedan 1500-talet, hade också Norrström utnyttjats för 
kvarnrörelse, men den sista kvarnen där, förvisso ett störande inslag 
i denna arkitektoniskt känsliga trakt, revs 1780. Den norra ström
kvarnen var i privat ägo, medan den södra tillhörde staden; rörelsen 
var utarrenderad.

I normala lägen torde förmalningsresurserna i stort sett ha svarat 
mot behovet. Men såväl väder- som strömkvarnarna hade en mycket 
betänklig egenskap: det starka beroendet av naturens nyckfulla mak
ter. Vid lugnt väder stod de förra till ingen nytta, och långvarig vind
stilla kunde förorsaka allvarlig mjölbrist. Inte heller Stockholms 
strömmar var alldeles att lita på; lågvatten och uppström dömde 
strömkvarnarna till overksamhet. När denna företeelse råkade kom
bineras med stiltje i luftlagren, kunde situationen bli synnerligen 
brydsam. Helt utan ersättare för de naturdrivna kvarntyperna stod 
man visserligen inte, ty det fanns sedan gammalt hästkvarnar, men 
deras kapacitet var givetvis liten i förhållande till de andra kvarnar
nas. Dessutom var — i mjölnarämbetets intresse — ännu i kraft ett 
kungligt brev av 1735, som stadgade förbud mot att utöka det då
varande beståndet av hästkvarnar med nya sådana.

Då det gäller kvarndriften och möjligheterna att öka dess kapaci
tet får man ej heller lämna ur sikte de näringspolitiska aspekterna. 
Man levde i privilegiesamhällets tid. Näringslivet i alla dess förgre
ningar var underkastat noggrant reglerande bestämmelser. Varje 
hantverksämbete och handelssocietet hade sina speciella rättigheter, 
som deras medlemmar avundsjukt bevakade. Mjölnarämbetet hade 
monopol på produktionen vid väderkvarnarna. Vi finner av Ernst 
Söderlunds stora arbete om Stockholms hantverkarklass under fri-

Näringspolitik.
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hetstiden — över huvud av vikt för kännedomen om de förhållanden, 
som vi här sysslar med —, att mjölnarna frenetiskt ehuru ej med sär
skild framgång sökte tillägna sig monopol på all förmalning. Med 
en sådan inställning hos mjölnarna säger det sig självt, att de — vilket 
kommer att framgå av denna skildring — med all makt skulle mot
sätta sig alla tendenser till skärpt konkurrens från andra samhälls
gruppers sida. Redan de befintliga strömkvarnarna var för dem up
penbarligen en källa till irritation. Varje tanke på nya kvarnar av en 
konstruktion, som utanför deras krets kunde göra det möjligt att 
mala även vid vindstilla, hade i dem en svuren fiende. Var och en, 
som tog initiativet till sådana kvarnar, hade att räkna med mjölnar- 
nas motstånd. Detta visade inga tecken på att mjukna ens i tider, då 
långvarig vindstilla med ty åtföljande mjölbrist vållat allmänheten 
de mest kännbara olägenheter.

Ej heller inom Stockholms magistrat, som uppbar arrendeavgifter 
av strömkvarnen — för att ej tala om arrendatorerna själva — var 
man särdeles trakterad av nya idéer på förmalningens område. För 
att kvarndriften skulle bli lönsam förband man med den gärna en 
önskan om rätt att få utminutera de framställda produkterna direkt 
till allmänheten. Men även här låg privilegier i vägen; ensamrätt till 
sådan utminutering tillkom enligt gällande författningar spannmåls- 
minut- och viktualiehandelssocieteten eller hökaresocieteten, som den 
också kallades. Mjölnarämbetet gjorde intensiva men fruktlösa an
strängningar att bryta hökarnas försäljningsmonopol. Så länge de 
själva var avstängda från rätten att avyttra mjöl till allmänheten, 
ville de givetvis inte unna andra kvarnägare denna förmån. Även i 
detta fall var mjölnarämbetets inställning till hinder för dem, som 
sökte tillstånd att driva kvarnar av ny konstruktion.

Redan har antytts, att man bland mjölnarna och andra, som sedan 
gammalt tillhandagick stadens invånare med förmalning, börjat få 
anledning till oro inför en konkurrens av alldeles nytt slag. Teknikens 
segrar har som bekant till stor del vunnits i tecknet av en strävan att 
bryta människornas slaveri under motspänstiga naturmakter. Vad 
var naturligare än att man genom nya uppfinningar även skulle söka 
att gardera sig mot de av väderleken framkallade förhållanden, som 
hindrade de konventionella kvarntyperna att fungera. Det eftersträ
vade målet ryckte närmare än någonsin, sedan James Watt utfört 
sina epokgörande förbättringar av ångmaskinen.
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Tanken på att nyttiggöra ångkraften för spannmålsförmalning 
blev i vårt land aktuell i slutet av 1700-talet. Är 1790 framlades så
lunda planer på att medelst en eld- och luftmaskin driva en kvarn i 
kronans regi. Meningen var att den skulle anläggas i Stockholm. Men 
avsikten synes aldrig ha fullföljts. Bättre underrättade är vi om ett 
annat ångkvarnsprojekt ej långt därefter. Dess upphovsman var ma
joren och stallmästaren hos konungen Lars Bergencreutz. Han hade 
blivit ägare av det bekanta glasbruket på Kungsholmen, och i en 
skrivelse till konungen, som han ingav i juni 1797, sade han sig öns
ka förbättra driftens dittills ofullkomliga resultat »genom den i sed- 
nare tider upptäckte eld- och luft-mashine». I vedbesparande syfte 
skulle maskinen eldas med stenkol. Men enligt vad Bergencreutz 
framhöll skulle det inte löna sig att använda denna i och för sig dyr
bara maskin endast för glasbrukets räkning. Han anhöll därför i dju
paste underdånighet att jämväl — mot utgörande av vanliga utskyl- 
der — få begagna maskinen för ett kvarnverk med 6 par stenar, så 
att dagligen 4 par stenar var i gång. För att ytterligare motivera sin 
ansökan hänvisade Bergencreutz till den brist på spannmål och mjöl, 
som ej sällan inträffade, genom att strömkvarnarna stannade som 
följd av stillastående vatten. Väderkvarnarna, menade han, förmåd
de vid sådana tillfällen inte täcka behovet.

Bergencreutz5 ärende remitterades till överståthållarämbetet, som 
lät infordra yttranden av magistraten med dess ämbets- och bygg- 
ningskollegium samt mjölnarämbetet och arrendatorerna av stadens 
strömkvarn. Mjölnarna utbredde sig särskilt i klagan över den kon
kurrens, som från alla sidor ansatte dem och hotade att ruinera deras 
tillvaro. Eldkvarnsprojektet förekom dem »wid första påseende . . . 
ganska rysligt, hälst som embetet är nog tilförene inskränkt medelst 
förbud, fuskerier så af private som flerehanda anläggningar». Dock 
ställde de sig inte alldeles avvisande, under förutsättning att deras 
rättigheter och privilegier lämnades utan inskränkning. De anhöll om 
att kvarnrörelsen måtte bibehållas i händerna på utlärda och i mjöl
narskrået organiserade personer. Även kvarnarrendatorernas utlå
tande dominerades av konkurrenssynpunkter. Om flera kvarnar 
skulle anläggas i Stockholm, skulle de förutvarande, de i stadens när
het belägna odalkvarnarna däri inbegripna, »alldeles ruineras och 
förstöras». Det var, menade de, ingen brist på kvarnar, men däremot 
kunde det vara ont om mäld. Att vädret i detta fall skulle spela nå
gon större roll, ville de för sin del inte tro. Också magistratens äm-

Ångkvarnsprojekt.
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bets- och byggningskollegium underströk, att det inte vore fråga om 
någon brist på kvarnar; det var mäld, som fattades.

Inom magistraten företrädde särskilt rådmannen Stenhammar en 
från de förutnämnda synpunkterna avvikande mening. I ett särskilt 
utlåtande avvisade han påståendet om otillräcklig tillgång på mäld. 
Det vore enligt honom allbekant, att flera par stenar i strömkvarnen 
inte var i gång under en stor del av året på grund av ogynnsamma 
strömförhållanden. Mjölnarna ägde inte heller, hävdade han bl.a., 
uteslutande rätt att anlägga mjölkvarnar; de hade blott erhållit till
stånd att genom sina väderkvarnar betjäna allmänheten med mäld, 
»vilket av tillfälliga händelser, då blåst inträffar, helt och hållit be
ror». Stick i stäv mot de förut framkomna åsikterna hävdade Sten
hammar den goda nyttan av ett ökat antal kvarnanläggningar. Råd
mannens tillstyrkande av den ovanliga ansökningen formade sig som 
en hyllning åt framsynt initiativkraft; i saknad av strömfall skulle 
säkerligen många »majoren Bergencreutz’ patriotiska tänkesätt efter
följa och hans uppfinning begagna».

Stenhammars utlåtande togs under omröstning, varvid de flesta 
stannade för bifall. Säkerligen är det ingen tillfällighet, att denna 
majoritet så när som på två rådmän bestod av litterata, d.v.s. rätts- 
lärda magistratspersoner. Såsom tillhörande samhällets konsument
grupp hade dessa intet intresse av att instämma i de meningar, som 
framfördes av den snäva skråsynpunktens förkämpar. Av deras tven- 
ne illitterata eller näringsutövande meningsfränder, rådmännen Sasse 
och Beve, hade i varje fall den senare ingen anledning att gå på mjöl
narämbetets linje, ty han var deputerad för mjölnarnas gamla med
tävlare spannmålsminut-och viktualiehandelssocieteten. Samtidigt må 
påpekas, att herrarna i ämbets- och byggningskollegium, som förfäk
tat en motsatt ståndpunkt, samtliga var illitterata. Som följd av om
röstningen tillstyrkte magistraten Bergencreutz’ ansökan. Så gjorde 
även överståthållarämbetet, dock med särskilt understrykande av att 
ett nådigt bifall med hänsyn till det höga vedpriset borde åtföljas av 
ett förbud mot att för eld- och luftmaskinen nyttja annat bränsle än 
stenkol. Det var ett krav, som i senare liknande fall skulle återkom
ma med långt större styrka och spela en framträdande roll i den svens
ka ångteknikens barndom. Den 30 mars 1798 resolverade Kungl. 
Maj:t i enlighet med överståthållarämbetets mening. Det kan emeller
tid med säkerhet konstateras, att Bergencreutz’ maskin ännu 1801 
inte kommit till utförande. Av allt att döma har så aldrig skett.44
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Det finns ingenting, som tyder på att bakom Bergencreutz’ ång- 
kvarnsplaner skulle ligga några akuta, av vädret betingade svårig
heter för spannmålsförmalningen. Vid diskussionen om hans ansökan 
berörde man helt allmänt de ogynnsamma följder, som kunde uppstå 
av lågvatten och vindstilla. Emellertid skulle vädret under de närmast 
följande åren under återkommande längre perioder anta en sådan 
prägel, att styrkan i argumenteringen för en kvarnteknik enligt mera 
avancerade metoder skulle framstå i en klar, för alla uppenbar belys
ning. Under åren 1798—1800 var vädrets makter lantbrukaren i 
högsta grad ogunstiga. På sommaren 1798 sände solen brännheta strå
lar från en molnfri himmel, och den förtorkade marken suktade efter 
regn. Följden blev felslagen skörd. På hösten blev väderleken dess
utom sådan, att den satte spannmålsförmalningen ur spel. Den bekan
te memoarförfattaren, stadssekreteraren i Stockholm Rutger Fredrik 
Hochschild antecknar den 12 november 1798: »Denna tiden hade en 
ovanlig torka och lugnt väder vållat, att vatten- och väderkvarnarna 
nästan afstannat, hvaraf uppkom mjölbrist i Stockholm, till hvars af- 
hjälpande man vidtog anstalter, som, om väderleken icke ändrar sig, 
blifva ändock otillräckliga, dyrheten alldeles ovanlig och agio 38 till 
40 pr.» Även i fortsättningen dröjer Hochschilds tankar emellanåt 
vid vädret och dess verkningar för folkhushållningen. Den 16 mars 
1799 skriver han: »Början af detta år visar icke särdeles goda utsikter. 
Förlidet års torka och den nu tillryggalagda stränga vintern ha vållat 
en sådan vattenbrist, att alla kvarnar stannat; därtill kommer, att fort
farande lugnt väder göra väderkvarnarna onyttiga. På somliga orter 
finnes ej mjöl för pengar, och i Stockholm är mjölbristen äfven så 
märklig som till sina följder äfventyrlig.» Myndigheterna ansträngde 
sig visserligen att lindra de nödställdas lott, men anstalterna befanns 
otillräckliga. Det är tydligt, att svälten mångenstädes i huvudstaden 
stod för dörren. Och värre blev det, särskilt som en regnig höst 1799 
ödeläde skörden. I slutet av nämnda år och början av det följande 
framkallade nöden oroligheter i Stockholm och flera andra av lan
dets större städer. Genom att utfärda förbud mot brännvinsbränning 
och utförsel av spannmål och genom att upphäva tullen på spann
målsimport sökte regeringen mildra följderna av missväxten. Först 
1802 återvände ljusare tider, sedan gynnsam väderlek under den före
gående sommaren ånyo fyllt lantmännens lador med god äring.

Det är mot den dystra bakgrunden av växande bekymmer för det 
dagliga brödet man har att se några förslag till kvarnanläggningar av

Nödåren.
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ovanligare konstruktion, vilka framställdes under åren 1799 och 
1800. De kvarnprojekt, som under de åren såg dagen, byggde visser
ligen inte på eld- och luftmaskinens principer. Men det är likväl allt 
skäl att något stanna vid dem. De visar, hur intensivt man vid denna 
tid — ej långt innan Edelcrantz lanserade sin eldkvarnsidé — sökte 
efter utvägar att göra förmalningen oberoende av väder och vind. 
I sin mån förebådar även dessa kvarnprojekt det nya, som skulle ta 
slutlig gestalt med Eldkvarnens tillkomst.

Den kände direktören i Ostindiska kompaniet och ledamoten av 
Vetenskapsakademien Johan Abraham Grill ingick i januari 1799 å 
egna och intressenternas i Södra skeppsvarvet vägnar med en under
dånig ansökan om att få anlägga en skeppskvarn. Så särdeles origi
nell var nu inte hans idé — detta påpekades också från magistrathåll 
—, då skeppskvarnar omtalas redan i århundradets början. Deras fö
reträde framför andra strömkvarnar låg i deras flyttbarhet allt efter 
vattenståndet, men här rörde det sig uppenbarligen om en förbättrad 
modell, då Grill sade sig ha korresponderat med utländska byggmäs
tare om den tillämnade anläggningen. Även utbad han sig bl.a. rätt 
att avyttra mjöl i större och mindre partier.

Vid remissbehandlingen av skeppsvarvsintressenternas ärende gick 
meningarna liksom i fallet Bergencreutz vitt i sär. Grupperingarna 
var i stort sett desamma som då, med den väsentliga skillnaden att 
magistratens flertal ställde sig avvisande. Det var fruktan för över
mäktig konkurrens med strömkvarnen, som här kom till uttryck. Att 
likaledes arrendatorerna av strömkvarnen liksom mjölnarna skulle 
gå emot ansökningen säger sig ju själv. I diskussionen figurerade Ber
gencreutz’ eldkvarn — man utgick då från att den skulle komma till 
stånd — och det kan vara av intresse att iaktta, hur man föreställde 
sig effekten av ångkraften i spannmålsförmalningens tjänst. Magist
raten menade för sin del, att maskinen skulle »i sin gång bliva mera 
säker än både väder och vattenkvarnar», för övrigt ett led i argumen
teringen mot varvsintressenternas planer. Även kvarnarrendatorerna 
hade en hög uppfattning om verket, men den framförde de inte liksom 
magistraten i en känsla av tillfredsställelse med en uppfinning, som 
väntades skänka det allmänna stora fördelar. De såg i anläggningen 
blott den farlige konkurrenten; med bekymmer och oro sade de sig 
avbida effekten av Bergencreutz’ kvarn. På vissa håll inom magistra
ten, där tanken på nödens bekämpande trängde alla andra hänsyn i 
bakgrunden, var man emellertid beredd att oavsett nyssnämnda kvarn46
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med tacksamhet acceptera varje sådant tillskott till kvarnbeståndet, 
som innebar möjlighet att mala under alla förhållanden. Men ju högre 
upp i ämbetsmannavärlden, desto liberalare brukade inställningen i 
dylika frågor vara; överståthållarämbetet förordade skeppskvarnen 
som en nyttig och förut i riket okänd kvarnanläggning.

Till de rörelseidkare, som blivit särskilt lidande av de onormala 
väderleksförhållandena 1798 och 1799, hörde bryggare och bagare. 
I mars 1799 ansökte bryggaren Jakob Röhl hos konungen om till
stånd att i förening med sitt bryggeri på Söder få driva en hästkvarn. 
Även vid handläggningen av hans ärende talades åtskilligt om det 
väder, som hejdat vatten- och väderkvarnarna i deras gång. Liksom 
i de förut relaterade fallen tillstyrkte överståthållarämbetet — mot 
övriga remissinstansers mening — och Kungl. Maj:t biföll. I april 
1799 överlämnades till överståthållarämbetet för yttrande ännu en 
ansökan om en kvarnanläggning, ingiven av den kände »konduktö
ren» Pehr Estenberg. Allmänheten svårigheter att under den gångna 
vintern få mala sin säd hade, såsom han uttryckte sig, »givit anledning 
till en ny upptäckt i mekaniken». Det rörde sig om ett slags kombi
nerad häst- och vattenkvarn, vilken uppgavs kunna mala 60 tunnor 
mjöl om dygnet. Dess sätt att fungera sammanfattade Estenberg i or
den: »Denna rörelse uppkommer genom en gungbotten, som förvand
lar en del av hästarnes tyngd i en vattenmassa, som bliver överfall på 
ett 13 alnars hjul.» Även Estenberg önskade rätt att sälja mjöl i mi
nut; detta ansågs tydligen som ett oeftergivligt villkor för att en 
kvarnanläggning i större skala skulle kunna bära sig. Efter att ha hört 
vederbörande myndigheter ansåg sig Kungl. Maj:t ha funnit, att den 
föreslagna konstruktionen inte vore sådan, att den torde kunna leda 
till åsyftat ändamål. Kungl. Maj:t ville dock ge honom sin chans; om 
han kunde förbättra sin »mechaniske principe», så att förmalning 
bleve möjlig, skulle han därmed få betjäna allmänheten. Mjöl skulle 
han däremot inte få utminutera, ett beslut i linje med av mjölnaräm
betet framförda erinringar. Magistraten hade för sin del, som vanligt 
av omtanke om strömkvarnen, helst velat se ett bifall till Estenbergs 
ansökan förknippat med villkoret, att anläggningen finge träda i 
funktion endast de tider, då väderleken stoppat övriga kvarnar — 
så långt sträckte man sig dock i tillmötesgående mot allmänheten.

På hösten 1800, medan nödtiden ännu varade, uppdök ännu ett 
kvarnprojekt. »Det är i detta svåra ögnablick jag insett med smärta 
huru denna huvudstad äger brist på mjölförråd, då flere dagar ut- 47
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visat, att fattigt folk hos stadsens bagare ej kunnat få köpa en enda 
grov brödkaka.» Så uttalade sig avskedade korpralen vid livhusar
regementet, sedermera extra kammarskrivaren Carl Wilhelm Florman 
i en inlaga till konungen, där han hemställde om tillstånd att få an
lägga »en flytande vattenkvarn i Saltsjön med 2:ne par stenar, som 
drives med vattenkonst både sommar och vinter». Den gången gick 
emellertid även överståthållarämbetet, jämte övriga remissinstanser, 
på avslagslinjen; det är uppenbart, att ämbetet funnit, att det nu 
kunde vara nog. Flormans affärer befann sig i sådant skick, att mjöl
narämbetet, som just inte brukade skräda orden, tilläde honom epi
tetet bankruttör. Kanske bidrog detta till överståthållarämbetets ne
gativa inställning.

Den 26 januari 1802 utfärdades ett kungligt brev i Flormans ären
de. Han skulle, hette det där, rätta sig efter ett annat, samma dag 
daterat kungabrev, enligt vilket det förutnämnda, 1735 stadgade för
budet mot anläggande av flera hästkvarnar inte längre skulle få lig
ga i vägen för »ansökningar om tilstånd til inrättande af hästquarnar 
och andre mechaniske mjölquarnar, som uppfinnas kunna, för att 
därmed betjena allmänheten med spannmålsmalning». Sådana ansök
ningar ägde »vederbörande» att pröva och avgöra med hänsyn till 
de föreliggande omständigheterna. Beslutet, som intogs i en överståt
hållarämbetets kungörelse den 16 februari, är av stort intresse. Det 
visar, att nödårens erfarenheter var på väg att tvinga fram en libe
ralare, av skråmässiga betraktelsesätt mera obunden syn på mekanisk 
kvarndrift. Men ännu skulle det dröja någon tid, innan det stora ge
nombrottet på spannmålsförmalningens område skedde genom till
komsten av en kvarn, som drevs av en ångmaskin av James Watts 
modell. Äran av att ha bringat denna anläggning till verkställighet 
tillkommer ett mångfrestande geni, ryktbart genom insatser på såväl 
den materiella som andliga odlingens fält: Abraham Niclas Clewberg, 
adlad Edelcrantz. Men även om hans planer skulle röna mindre mot
stånd än föregångarnas — tack vare den förändrade inställning, som 
möter oss i det kungliga brevet av den 26 januari 1802 — skulle ock
så han få känna av deras svårigheter att rå på konkurrensavund och 
ingrott privilegietänkande. Innan Eldkvarnen förs in i skildringen, 
bör dock lämnas en kort presentation av mannen och vad han uträt
tade intill den tidpunkt, då ångteknikens landvinningar övertygat 
honom om möjligheten att definitivt lösgöra spannmålsförmalningen 
från beroendet av de oberäkneliga vädergudarna.48



Demonstrationsmodell (220 cm hög) av Edelcrantz' 
optiska telegraf med ett system av 10 luckor och 
med regering med nedfällhara tangenter samt vev
mekanism. På en silverplatta på modellen finns in
graverat: A. N. Edelcrantz invt. 1794. Modellen har 
ingått i Kongl. Modellkammaren, nu i Tekniska Mu
seet. Foto Olle Ekberg. Om Edelcrantz' telegraf se: 
Svenska Telegrafverket, del 111, Göteborg 1938.
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Modell (21 cm hög) av Edelcrantz' optiska telegraf med 9 luckor. Den franske snicka
ren och mekanikern Joannet kom 1803 till Sverige. Den 19 mars 1808 hade han för
färdigat en modell till Edelcrantz' stora telegraf med regering och den 26 april 1808 
en portativ modelltelegraf. Troligen har han gjort de här avbildade apparaterna. Mo
dellen på denna sida har av Fysiska Institutionen vid Uppsala Universitet överläm
nats till Tekniska Museet. Luckorna för telegraftecknens åstadkommande är genom 
snören förbundna med varandra på ett sådant sätt, att när de horisontella tangenterna 
dragas åt sidan er hålles för varje tangent en viss kombination av uppfällda luckor och 
således ett på långt håll synligt telegraftecken. Foto Olle Ekberg.
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Släkten härstammade från uppländsk allmoge. Lärdomen vann 
insteg genom prästmannen Nils Clewberg, och dennes son Carl Abra
ham gick likaledes den lärda banan. Efter studier i Uppsala utnämn
des han 1741 till professor vid akademien i Åbo. I denna stad föddes 
1754 sonen Abraham Niclas, som fick sin grundläggande utbildning 
vid hemstadens vid denna tid ambitiöst livaktiga lärosäte. Redan ti
digt lade han i dagen ovanliga anlag åt så vitt skilda håll som natur
vetenskap och poesi; vad han förmådde i sistnämnda avseende visade 
han prov på i det vittra Auroraförbundet under uppmuntran av sin 
intime vän Johan Henrik Kellgren, då studiosus vid Åbo akademi. 
Clewbergs bana gick raskt uppåt. Efter att ha vunnit graden på en 
avhandling i optiken, utnämndes han 1773 till docent i litteratur
historia och naturkunnighet, en konstellation, som är synnerligen be
tecknande för den dubbla intresseinriktningen i hans väsen.

En vitter värld i större format än det ganska anspråkslösa Åbo 
kunde bjuda öppnade sig för Clewberg i Stockholm, som från 1783 
blev hans varaktiga hemvist. Det var nu han togs i anspråk för tea
terns ledning — i vår teaterhistoria intar han ett bemärkt rum —; 
han tilldrog sig Gustav III:s livliga uppmärksamhet och utnämndes 
vid 29 års ålder till andre direktör vid de kungliga spektaklerna. Jäm
sides med sin nitiska verksamhet för skådespelarkonsten anlitades 
han även på andra krävande poster. Framtiden log mot den unge fin
ländske skalden och naturvetaren, och hans väg steg snabbt mot ärans 
höjder. Den kungliga nådens sol strålade allt rikligare över hans bana. 
Clewberg förstod också att hålla sin konungs ynnest vid liv. I tal och 
skrift, i strofer, som för oss delvis ter sig ganska banala, lovprisade 
han Gustav III och hans hus. Som skald slog han framför allt igenom 
med diktverket Ode till svenska folket, skrivet 1786. Samma år in
valdes han i Svenska akademien, blev 1787 medlem av tulldirektio
nen och adlades 1789 med namnet Edelcrantz. År 1790 företog han 
en studieresa i flera länder med teaterstudier främst på programmet.

Efter Gustav III:s bortgång vidtog för Edelcrantz — vi omnämner 
honom i fortsättningen med detta namn — ett skede, då den på prak
tiska nyttostudier inriktade lidelsen i hans sällsynt mångfrestande 
natur på allvar skulle ta ut sin rätt. Tidsandan inbjöd härtill. Med.de 
gamla gustavianernas fall inbröt en ny era, präglad av helt andra 
grundsatser än tjusarkonungens flärdfyllda tidevarv. Nyttan sattes 
i högsätet, och teater och vitterhet fann en allt kargare jordmån i 
Gustav IV Adolfs och Reuterholms stramt regerade Sverige. I olikhet
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Optisk telegraf.

mot så många andra av den gamla regimens ledande personligheter 
lyckades Edelcrantz bevara ett gott förhållande till de nya maktha
varna — om så alldeles utan men för heder och ära må dock här 
lämnas osagt. När han 1793 erhöll kansliråds titel, betecknade detta 
endast början på en rad nya nådevedermälen. Med intresse följde 
man hans verksamhet. Han gjorde sig livligt bemärkt genom att i 
Sverige införa den optiska telegrafen. En dylik hade i augusti 1794 
av fransmannen Chappe anlagts mellan Paris och Lille, och i oktober 
samma år lät Edelcrantz utföra en liknande anläggning mellan Stock
holm och Drottningholm. Denna telegraflinje följdes inom kort av 
andra. Dessutom framträdde Edelcrantz 1796 med en uppseende
väckande avhandling om telegrafer. Året därpå invaldes han i Ve
tenskapsakademien, i vars skrifter han varit en flitig medarbetare. 
Men samtidigt fanns det åtskilligt annat, som sysselsatte detta rör
liga ingenium. Teatern bibehöll som förr sitt grepp över hans sinne. 
I den ivriga omvårdnad om modernäringen, som vid denna tid blev 
utmärkande för vårt land och bl.a. tog sig uttryck i stiftande av hus
hållningssällskap, tog även Edelcrantz en framträdande del. På sin 
lägenhet Stora Skuggan sysslade han med experiment i jordbruk och 
trädgårdsskötsel.

Högst betydelsefullt för vårt ämne blev ett uppdrag att företaga 
en utländsk studieresa, vilket Edelcrantz i december 1801 mottog av 
Kungl. Maj:t. Enligt för honom utfärdad instruktion skulle hans ar
betsprogram omfatta studier av penningväsende, brännvinstillverk
ning och järnmarknaden. I den berättelse, han senare avgav över sin 
resa, kan vi följa den vaket iakttagande, för allt intresserade resenä
rens färd genom Tyskland, Holland och Frankrike. Hans undersök
ningar sträckte sig långt utöver de officiellt utstakade studieområde
na. Spannmålsmagasiner, skogsvård, såg- och väderkvarnar och myc
ket annat, som kan vara av nytta för ett land, upptog livligt hans 
tankar. Själv blev han föremål för en smickrande uppskattning — ej 
minst i Berlin, där han demonstrerade en av honom själv uppfunnen 
kokmaskin — och invaldes i ett flertal lärda sällskap. I Paris väckte 
han uppmärksamhet genom en av honom uppfunnen lampa av ny 
konstruktion.

Efter vistelsen i Frankrike, vars folk Edelcrantz betraktade med 
ytterst kritiska ögon — ganska oväntat för övrigt, då han så länge 
inandats den fransyska atmosfären vid Gustav III:s hov — gick fär
den vidare till England. För det brittiska öriket däremot hyste Edel-52
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crantz den mest oförställda beundran; betecknande härför är bl.a., 
att han till svenska översatt den engelska kungssången God Save the 
King. över huvud dyrkades England av tidens hänförda nyttobeund- 
rare i dess egenskap av handelns och industrialismens högborg — 
»the workshop of the world». Enligt Edelcrantz’ mening var det 
endast där man fann »verkliga och huvudsakliga förbättringar i allt, 
som är nyttigt för ett land».

Tyvärr berör den tidigare omnämnda reseberättelsen icke uppe
hållet i England, vars jord resenären beträdde i början av 1803. Ge
nom andra källor, främst hans brevväxling med hemlandet, kan man 
dock ganska noga följa hans förbindelser med engelsmännen. De blev 
av den allra största, ja, man kan nästan påstå revolutionerande be
tydelse för hans svenska fosterland. Detta sammanhängde med Edel
crantz’ oerhörda intresse för den uppfinning, som mer än annorstädes 
nyttjades i England, och som enligt hans egen uppfattning tillskyndat 
detta land största delen av dess välstånd: James Watts ångmaskin. 
Men vid sidan därav underlät Edelcrantz icke att skaffa sig nog
grann kännedom även om andra grenar av landets materiella kultur. 
Jordbruket ägnade han ett flitigt studium, varpå hans landsmän fick 
ett konkret bevis genom den mängd engelska jordbruksredskap Edel
crantz lät överföra till Sverige. Samtidigt sökte han intränga i de 
engelska manufakturernas hemligheter. De var dock väl avskärmade 
och lät ingalunda avslöja sig så lätt. Edelcrantz var emellertid icke 
den, som endast helt passivt uppsamlade erfarenheter och lät sig im
poneras av vad han fick se. Han förstod även själv att från början 
göra ett starkt intryck på sina engelska värdar, vilket t.ex. framgår 
av följande rad i den svenske envoyén i London Silfverhielms den 
15 april 1803 daterade depesch: »Herr cantzlirådet Edelcrantz är 
redan proponerad och lärer snart bliva vald till hedersledamot av 
the Board of Agriculture.» Även vann han erkännande, då hans in
tresse för ångtekniken eggade honom till egna insatser på detta om
råde. Han uppfann en säkerhetsventil för ångpannor och belönades 
härför 1803 med silvermedalj av The Society for the Encouragement 
of Arts, Manufactures and Commerce i London, som dessutom i lik
het med flera andra lärda samfund i utlandet kallade honom till sin 
ledamot.

Redan i Frankrike hade Edelcrantz knutit personlig bekantskap 
med James Watt, som där inviterade honom till Birmingham. Om 
mötet mellan den ryktbare uppfinnaren och hans svenske beundrare 53
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verkligen blev av på engelsk botten, är däremot ej känt. Hur värde
full Edelcrantz’ personliga kontakt med Watt än må ha varit, kom 
den dock i sina följder både för honom själv och hans svenska foster
land att stå i skuggan för ett annat sammanträffande. Den i den 
svenska teknikens och industrins historia så ryktbare Samuel Owen, 
den förste ångbåtsbyggaren i vårt land, råkade nämligen komma i 
hans färdeväg. Från en torftig miljö hade Owen arbetat sig fram på 
egen hand. I sin ungdom hade han i fyra års tid smitt grunden till 
sina senare framgångar i gjuteriet och modellverkstaden i en Boulton 
& Watt tillhörig verkstad i Soho nära Birmingham. Owen begav sig 
sedan till Fenton, Murray and Wood i Feeds, de största konkurren
terna till verkstaden i Birmingham, där hans duglighet skördade nya 
triumfer.

Vid tiden för hans anställning där inledde Edelcrantz affärsför
bindelser med fabriksledningen. I England sysslade nämligen Edel
crantz även med uppköp av ångmaskiner enligt den av Watt för
bättrade modellen.

I brev till presidenten C. E. Lagerheim lovprisade Edelcrantz ång
maskinernas egenskaper. Deras rationaliserande verkan imponerade 
på honom; i skotska brännerier och bryggerier hade han iakttagit, 
huru de sparade arbetskraft av människor och hästar. Vissa av ma
skinerna, vilka Edelcrantz beställde i England, var avsedda för kro
nans räkning, väl från början med tanke på att de skulle komma till 
användning i brännerier. Men en av dem tänkte han tydligen driva 
för eget bruk. I varje fall lät han sina tankar syssla med planer på 
spannmålsförmalning förmedelst »eld- och luftmaskin». Hur långt 
hans idéer om en ångmaskin i egen regi avancerat, kan icke avgöras; 
dock är det sannolikt, att en egen eldkvarn hemma i Stockholm före
svävat Edelcrantz redan i England. I ett i London den 5 maj daterat 
brev till Lagerheim skriver han bl.a.: »Jag anser som en oundvikelig 
nödvändighet att härifrån låta komma en god eld- och luftmaskin, 
inrättad för sädesmalning, och ehuru den ej genast blir färdig, måste 
något därav betalas förut. Denna maskin är, ävensom åkerbruksverk- 
tyg, tillåten att exporteras, och jag tror mig kunna göra mycken nytta 
därmed hemma.» Som synes berör dessa rader även betalningen. Pen
ningproblem sysselsätter honom över huvud taget ständigt; han käm
par med besvärligheter att anskaffa de för maskinuppköpen nödiga 
medlen och ansättes av bekymmer för de dryga reseomkostnaderna. 
Man ser inför sig den fordom så vanliga bilden av en resande repre-54
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sentant för det fattiga Sverige, ständigt på bönestråten för att hop
skrapa pengar till det nödvändigaste.

Edelcrantz upphandlade fyra ångmaskiner, en i London och de 
övriga hos Owens principaler i Leeds. Till den för kvarnverket av
sedda maskinen anskaffade han dessutom drev och kugghjul av tack
järn. Men det gällde också att förvärva en person förfaren i konsten 
att montera dylika maskiner. I Sverige fanns nämligen ingen sådan 
sakkunskap att uppbringa. Ledarna för ångmaskinstillverkarna i 
Leeds föreslog Owen som den lämplige mannen. De stod ändå i be
grepp att mista honom; just då hade han fattat ett beslut att emigrera 
till Amerika för att där söka sin lycka inom ångtekniken. Owen för
måddes dock att lägga om den tillämnade resrutten för att i stället 
verka som Edelcrantz5 maskinexpert i Sverige.

Edelcrantz trivdes alldeles förträffligt i England. Men ändå tärdes 
han av en hemlängtan, som med tiden blev alltmera brinnande. I glad 
förväntan motsåg han på våren 1804 den annalkande tidpunkten för 
hemresa, vilken emellertid fördröjdes av alla bestyr med ångmaski
nerna. Av dessa hoppades han mycket, ehuru han var fullt medveten 
om att vissa inrotade fördomar skulle försvåra hans projekt i hem
landet. »Jag vet», skriver han på tal om maskinerna till Lagerheim, 
»att allmänna opinionen i Stockholm ej är fördelaktig i anseende till 
dem»; han trodde dock ej, »att några misslyckade försök av charla
taner» skulle stämma omdömesgilla personer ovilliga mot vad som 
var grunden till den engelska nationens välstånd. I mars hade Edel
crantz förberedelser fortskridit så långt, att tiden för hemfärd någor
lunda lät sig fixeras. Av Sveriges minister i London utverkade han 
resepass genom Kent, Sussex, Hampshire och andra grevskap, vilka 
han måste passera på väg till Harwich för vidare befordran till Sve
rige. I brev av den 25 mars underrättade han Lagerheim, att han föl
jande vecka ämnade gå ombord på en paketbåt i nyssnämnda hamn. 
Sina ångmaskiner måste han lämna efter sig; han kunde dock avsegla 
från England i visshet om att de blivit emballerade och inskeppade. 
På samma fartyg som Edelcrantz befann sig även Samuel Owen.

Den 4 maj 1804 landsteg Edelcrantz och Samuel Owen i Göteborg. 
Betydande uppgifter väntade dem. Med den okuvliga energi, som 
kännetecknade dem båda, grep de sig verket an, så snart omständig
heterna så tillät. De tre i Leeds beställda ångmaskinerna anlände på 
eftersommaren via Hull till Gävle, dit de fraktats av brist på lägen
het till Stockholm. Edelcrantz anhöll hos kommerskollegium om tull-
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frihet för dessa maskiner »såsom verkeliga modeller till högst nyttiga 
verktyg för flere fäderneslandet gagnande inrättningar». Owen fick 
nu full sysselsättning. Till en början inmonterade han en av maski
nerna i en klädesfabrik vid Elfvik på Lidingö, tillhörig fabrikören 
Lars Lresk, tygleverantör till kronan.1 Den togs i bruk på julaftonen 
1804. Enligt uppgift av en samtida satte »detta konstverk, som dag
ligen drifver alla spinn- och spolmaskinerna . . . om nattetid de 
qvarnar i rörelse, hvarigenom 150 arbetare förses med mjöl och gryn.» 
Sedan kom turen till Kungsholms och Ladugårdslands brännerier i 
Stockholm att förses med dylika maskiner. Som vi erinrar oss, hade 
ett av ändamålen med Edelcrantz’ resa varit upphjälpandet av brän- 
nerinäringen. Med frågan, hur den fjärde, senare än de övriga levere
rade ångmaskinen skulle användas, träder Edelcrantz själv åter i 
brännpunkten.1

Efter hemkomsten kastade sig den outtröttlige skalden, uppfinna
ren och ämbetsmannen med vanlig glupande arbetsaptit genast in i 
ärendenas mångfald. Han anförtroddes nu högsta ledningen av de 
kungliga teatrarna. Men vid sidan härav och många andra bestyr 
vinnläde han sig ivrigt om sina gamla planer på en ångkvarn. Hans 
avsikt var, att den fjärde ångmaskinen skulle komma en dylik inrätt
ning till pass. Men redan på ett tidigt stadium konstaterades, att ma
skinen var för liten för sitt tilltänkta ändamål. Dess säkerligen högst 
besvikne ägare erbjöd den i stället till intressenterna i Dannemora gru
vor för uppfordring av vatten. Dessa rådförde sig först, enligt vad 
Owen senare uppgiver, »hos de fyra största mechanici, som då funnos 
i Sverige». De sakkunniga stannade inför åsikten, att ångmaskiner 
icke dugde i Sverige, men däremot i England i anseende till det låga 
priset på stenkol därstädes. Eldning med ved skulle enligt dem ställa 1

1 Se Déedalus 1958.
1 Det kan här inskjutas, att enligt en bevarad räkning, utfärdad på Edelcrantz, till
verkades vid Bergsunds mekaniska verkstad delar till en ångmaskin med början under 
hösten 1804. Den sista räkningsposten är daterad den 13 december 1805, men räkningen 
är inte utställd förrän den 30 augusti 1806, då verkstaden genom Edelcrantz’ och Fresks 
förmedling övergått i G. D. Wilckes ägo. Denne säger i sina minnesanteckningar, att 
den första ångmaskinen från Bergsund levererades till en kvarn i Dannemora år 1807. 
Senare såldes maskinen till Zach. Tilländers klädesfabrik i Stockholm. Sannolikt var 
detta den maskin som började tillverkas 1804. Räkningen visar att en ångmaskinstill- 
verkning kom i gång under Samuel Owens ledning ganska snart efter hans första an
komst till Stockholm (räkningen är i avskrift intagen i en räkningskopiebok 1806— 
1807, som tillhört Bergsunds gjuteri, men numera ingår i borgerskapets bemedlings- 
kommissions i Stockholms stadsarkiv förvarade arkiv, där den redovisas under sig
num H II f).
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sig för dyrbar och besvärlig. Om sina betänkligheter inför James 
Watts uppfinning var de heller icke ensamma i denna tids Sverige, 
varöver ju Edelcrantz haft anledning att beklaga sig. Intressenterna 
böjde sig dock inför hans och Owens argument i motsatt riktning och 
inköpte maskinen. Tillika med ett pumpverk uppsattes den av Owen. 
Arbetet blev färdigt sommaren 1805 och utföll till stor belåtenhet.

I stället för den sålda lät Edelcrantz från England införskriva en 
femte, för kvarnen avsedd ångmaskin. Enligt uppgörelse den 13 sep
tember 1804 mellan Edelcrantz och gruvintressenterna i Dannemora 
skulle betalningen för den nya maskinen för deras räkning erläggas 
av kommerserådet och riddaren Carl Christopher Arfwedson, var
igenom likvid erhölls för den till dem förut levererade maskinen.

I februari 1805 var kvarnplanerna så långt framskridna, att Edel
crantz ansåg tiden mogen för att till Kungl. Maj:t ingå med en fram
ställning om tillstånd att förverkliga sin gamla dröm. I en till ko
nungen ställd skrivelse erinrade han till en början om de fyra ång
maskiner, vilka genom hans försorg ställts i svenska industriers tjänst. 
Därpå följer en underdånig »anhållan om tillstånd att nu för egen 
räkning få låta inkomma och sätta igång en dylik machin i huvud
staden, egenteligen ämnad att för allmänhetens behof drifva en mjöl- 
qvarn med tre par stenar tjänande även till modell för andre dylika 
nyttiga inrättningar på flera ställen i riket». Maskinkraften önskade 
han utnyttja även för andra tillverkningar. Slutligen hänvisade han 
till överståthållarämbetets förutnämnda kungörelse av den 16 feb
ruari 1802, enligt vilken äldre författningar ej mera skulle lägga hin
der i vägen för inrättandet av nya mekaniska mjölkvarnar i Stock
holm. Han hade dock velat inhämta Kungl. Maj:ts bifall till inrätt
ningen med hänsyn till de dryga och med vissa risker förbundna för- 
lagskostnader, som företaget krävde.

Edelcrantz’ ansökan remitterades till kommerskollegium, som i sin 
tur lät höra överståthållaren och andra stadens myndigheter. Även 
mjölnarämbetet anmodades såsom alltid, då det var fråga om kvarn
anläggningar, att ingiva sina påminnelser. Som väntat gjorde ämbetet 
gällande, att rika möjligheter till målning förelåg i huvudstaden. Och 
dock kunde, menade mjölnarna, icke ens dessa nyttjas till sin fulla 
kapacitet på grund av bristande spannmålstillförsel. Det var ett om
kväde av mjölnarnas gamla vanliga visa. Enligt deras övertygelse 
skulle ett bifall till Edelcrantz’ ansökan endast leda till ämbetets »yt
terligare förtryck». Dessutom påpekades den stora brandrisk, som
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eld- och luftmaskinerna i ännu högre grad än väderkvarnarna med
förde. Med hänsyn till brandfaran hade också utfärdats förbud mot 
uppbyggande av flera väderkvarnar. Mjölnarnas högst naturliga räds
la för konkurrens och i all synnerhet en mekaniserad sådan, inför vars 
verkningar de med sina gammaldags malningsmetoder kände en myc
ket berättigad ängslan, vann dock ingen genklang på rådhuset. Han
dels- samt byggnings- och ämbetskollegierna avvisade påståendet om 
för liten tillgång på mäld; i stället menade de, att denna ökats just 
tack vare tillkomsten av flera kvarnar. De tillstyrkte därför Edel
crantz’ ansökan, och magistraten gick på samma linje. Så gjorde även 
överståthållarämbetet. I mycket bestämda ordalag tog detta avstånd 
från mjölnarnas utlåtande och uttryckte sina icke minst då aktuella 
farhågor för följderna av vattenbrist och lugnt väder. På dessa grun
der tillstyrkte ämbetet på det högsta en så nationen hedrande och i 
flera avseenden gagnelig inrättning, varom det här var fråga. Som 
även kommerskollegiets yttrande gick i för Edelcrantz förmånlig 
riktning, var ärendets utgång på högsta ort given. Den kungliga re
solution av den 24 juli 1805, genom vilken Edelcrantz’ ansökan bi
fölls, må här återges in extenso i dess egenskap av för Eldkvarnen 
grundläggande urkund.

»Kongl. Majas nådiga resolution uppå öfwerintendentens och riddarens af 
Wår nordstjerne-orden A. N. Edelcrantz’s underdåniga ansökning, att för egen 
räkning från England få låta inkomma och i Stockholm i gång sätta en eld- och 
luftmachin, egenthn ämnad, att för allmänhetens behof drifwa en mjölqwarn 
med tre par stenar, men tillika tjenande till modell för andra dylika nyttiga 
inrättningar på flere ställen i riket, hwarjemte öfwerintendenten i underdånighet 
anhållit, att få anwända samma machin till andre mechaniske werk, hwartill 
dess kraft kan wara lämpelig och omständigheter och behof föranleda, gifwen 
Hellsingborg den 24. julii 1805.

Kongl. Maj:t har, sedan wederbörande hörde blifwit, denna underdåniga an
sökning sig föredragas låtit, och hwad angår det af öfwerintendenten sökte till
stånd, att med ifråga warande eld- och luft-machin drifwa en mjölqwarn till 
allmänhetens betjenande, så, emedan Kongl. Maj:t, genom nådig skrifwelse, den 
26 januari 1802, i nåder förklarat, att det medelst kongl. brefwet den i5:de julii 
1735 stadgade förbud emot flere häst- och handqwarnars inrättande i Stock
holm, än som den tiden woro att tillgå, icke bör ligga i wägen för ansökningar 
om tillstånd till inrättande af hästqwarnar och andre mechaniska mjölqwarnar; 
ty anser Kongl. Maj:t öfwerintendenten så mycket häldre böra wara obetaget, 
att till allmänhetens betjenande få i Stockholm, emot behörige utskylder till 
kronan och staden, drifwa mjölqwarn af ofwannämnde beskaffenhet, som ett 
dylikt qwarnwerk bör kunna blifwa wid flere tillfällen för stadens inwånare



Stentryck av L. W. Holm, verksam som 
stentryckare på 1830—40-talen vid Tjär- 
hovsgatan 6 i Stockholm. Tekniska Museets 
arkiv.
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1 Detalj av »Utsigt af Kungsholmen ifrän östra Sidan», utförd 180S av
2 Carl Petter Hilleström (1760—1812). Vid hrons västra landfäste reser sig 

Eldkvarn pä den tomt där Stockholms stadshus uppfördes 1911 —1923. 
Belägenheten framgär närmare av tomtkartan bilagd överstäthällarens 
skrivelse till Kongl. Maj:t den 28 september 1803, Riksarkivet.
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Detalj av Carl Akrels karta över Stockholm ritad 1802 och 180} med 
Kungsholmsbron och närmaste omgivningar, innan Eldkvarn byggdes.



•säf

Detalj av panorama över Stockholm på i8jo-talet av Heinrich Neuhaus 
visande Eldkvarns belägenhet och storlek ungefär 60 år efter det kvarnen 
byggdes. — Neuhaus’ panorama utgiven av Magnus Lundqvist och Gösta 
Selling, Stockholm 1954.



Modell (?} cm hög) av magasin med central hiss för uppfordring av säd 
till toppen av magasinets åtta tor krior med triangulära luftkanaler och 
separat tappning från varje torkria. Denna konstruktion av Edelcrantz 
är ett exempel på hans arheten till förbättringar av sädes- och mjöl- 
försörjningen. Modellen från omkring 1S10 har ingått i Kongl. Modell- 
kammaren, nu i Tekniska Museet, och är här fotograferad öppen för 
att visa det inre av denna föregångare till nutida siloanläggningar. Jfr 
Vetenskapsakademiens Handlingar 1812.
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gagneligt och i öfrigt medföra den wäsenteliga nytta, att, efter öfwerintendentens 
föresats, kunna tjena till modell för andre sådana inrättningar på flere ställen 
i riket. Widkommande sedan öfwerintendentens underdåniga anhållan, att få 
anwända ofwanberörde eld- och luft-machin till andre mechaniske werk, så 
finner Kongl. Maj:t ej därwid något hinder förekomma, så framt öfwerinten
dentens afsigt är, att drifwa sådana inrättningar, som utan särskildt tillstånd 
få werkställas; men att honom deremot bör åligga, att i behörig ordning om 
tillåtelse sig anmäla, däräst fråga är om sådana werk, hwilka icke utan erhållit 
tillstånd få anläggas.»

Edelcrantz5 ansökan hade lyckligen förts i hamn. Nu återstod det 
svåra värvet att överflytta tankarna i verklighetens värld. Den fi
nansiella sidan av saken berör Edelcrantz i en promemoria av den 2 5 
aug. 1805 till en nära förbunden vän, sannolikt presidenten Lager- 
heim. Sin länge närda plan på en ångkvarnanläggning motiverar han 
då med avsikten att förbättra sina inkomster. Edelcrantz5 mål var 
dels att befria sig från en gammal skuld, dels att uppnå en lugn och 
bekymmersfri framtid, som gjorde det möjligt för honom att verka 
»för allmänt gagn». Frasen är mycket typisk för Edelcrantz; vare sig 
omtanken om egen vinning — för övrigt ett allmänmänskligt drag, 
vars styrka hos honom det är oss omöjligt att mäta — varit förhärs
kande eller verkligen intagit en underordnad plats i hans medvetan
de, ger han den gärna en högre, ideell syftning. Hans egentliga avsikt 
med brevet var emellertid att förmå mottagaren att nedlägga kapital 
i anläggningen, vilket enligt brevskrivarens uppfattning icke inne- 
bure några faror. »På andra sidan», faller hans ord, »finner jag min 
egen dels använda möda och förlagskostnad vid inrättningen, dels 
omsorg och vaksamhet vid dess framdeles styrelse och förvaltning, 
åtföljd av så pass förmåner, att jag lätt bör kunna lyda min böjelse 
att dela avantagerne därav med en gynnare eller en vän.» Han öns
kade, att adressaten skulle i företaget insätta en fond av 5 å 6 000 
riksdaler banco. I gengäld förband sig Edelcrantz att lämna full sä
kerhet i inrättningen och lovade vidare att kapitalet skulle lämna en 
utdelning av 12 procent, samt att det alltid skulle vara fästat vid in
rättningen med ett års uppsägning från insättarens sida. Slutligen för
klarade han sig villig att ensam påtaga sig hela ansvaret för rörelsen. 
Huruvida adressaten godkände Edelcrantz5 förslag eller ej, är oss icke 
bekant. Men i varje fall tycks den senare ägt starkt ekonomiskt stöd 
bakom sig, ty hans planer antog snabbt fasta konturer och blev snart 
nog verklighet. 65
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Tomten. Efter att alla formella hinder för anläggningen undanröjts genom 
den kungliga resolutionen, och ekonomin efter vad det vill synas icke 
uppreste några svårare problem, blev Edelcrantz’ nästa åtgärd att 
ordna tomtfrågan och planera för sitt bygge.

Där nu stadshuset reser sig, låg ännu 1805 intill Nya Kungsholms- 
brons södra sida en liten klippa, sköljd av Mälarens vatten och invid 
bron bevuxen med pilträd. Vid mitten av 1700-talet hade detta stycke 
jungfrulig natur varit nära att skövlas. En handelsman, Nils Asklöf, 
kastade nämligen då sina blickar på klippan vid Nya Kungsholms- 
bron i akt och mening att där grunda ett såp- och tvålsjuderi, på vil
ket han 1747 erhållit kommerskollegiets privilegium. Stadsingeniören 
konstaterade också platsens förmånliga läge ur transportsynpunkt. 
Asklöfs manufaktur kom emellertid inte att förläggas dit utan upp
stod på ett annat håll. På klippan med dess pilträd föll även Edel
crantz’ val, då han sökte en tomt för sin kvarn. Själv var han dock 
icke kungsholmsbo; han bebodde en våning i Operahuset, vilken på 
sin tid fritt upplåtits åt honom av Gustav IIL

Vi lämnar här ett ögonblick Edelcrantz, som för övrigt under vå
ren 1805 utnämnts till överintendent och preses i Konstakademien 
och högste styresman för dess skolor, för att något orientera oss i den 
del av staden, som i hundra år skulle bli Eldkvarnens hemvist, nedre 
Kungsholmen.

Det område, som 1672 fick namnet Kungsholmen efter att tidigare 
ha benämnts Munklägret, donerades av kronan till staden på 1640- 
talet. Meningen var framför allt, att den nya stadsdelen skulle bli ett 
näringsflitens hemvist. Redan namnet Hantverkargatan vittnar om 
att avsikten kröntes med framgång. Vid fördelningen av tomterna 
skulle magistraten tillse, att sådana hantverksämbeten, som för sin 
rörelse drev vattenverk, skulle få företrädesrätt till strandtomterna. 
Stränderna, i all synnerhet Mälarens norra, ojämnt buktade strand, 
som då gick ett bra stycke innanför linjen för den nuvarande Norr 
Mälarstrands massiva stenkaj, kom också att med tiden garneras av 
hantverkerier och manufakturanläggningar. Särskilt blev tomterna 
begärliga för garvare, vilket avsatt spår i gatunamnen Garvaregatan 
och Garvar Lundins gränd för att ej nämna Jakob Westingatan, upp
kallad efter en medlem av den berömda garvarsläkten. På 1700-talet 
uppstod klädesfabriker, såp- och tvålsjuderi, en pipfabrik vid Gamla 
Kungsholmsbron och andra anläggningar. De lyckades dock till stor 
del icke överleva de förhärjande kriserna i århundradets slut.66
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För att nu särskilt inrikta oss på den blivande kvarnens allra när
maste omgivning, tar vi lämpligen Tegelbacken till utgångspunkt. 
Med denna plats förenades Kungsholmen genom den långsträckta 
Nya Kungsholmsbron — den ena av stadsdelens broförbindelser med 
Norrmalm; den andra, Gamla Kungsholmsbron, gick över Blekhol
men. Dess östra landfäste låg redan ungefär där Tegelbacken nu vid
tager, och bron ledde följaktligen över en vattenyta, som upptog en 
betydligt större bredd än Klara sjö i våra dagar. Vad som nu endast 
är en trång farled, var då en mäktig vik. Vid entrén till Kungshol
men låg till höger kvarteret Pilträdet med det kungliga lasarettet och 
andra byggnader men eljest med mycket utrymme för grönska. Lägre 
tjänstemän, men mestadels gesäller, bränneridrängar och annat ar
betsfolk var utom läkarpersonal mantalsskrivna i kvarteret. Bakom 
sjukhuset och dess mera blygsamma grannar skymtade bland träd
kronorna kyrkans tämligen oansenliga, ännu ej kupolförsedda torn 
och väl även dess enkla klockstapel. Till vänster om landfästet på 
Kungsholmssidan var dock ingen bebyggelse att iakttaga. Sedan Plant- 
verkaregatan tagit sin början vid Edelcrantz’ pilbevuxna klippa följ
de den vattenbrynet ett långt stycke ända upp till trakten av kyrkan. 
Med gatan landfast bebyggelse började först ungefär på andra sidan 
nuvarande Owengatan med kvarteret Bryggaren, ett typiskt industri
område. Där bodde »majoren mechanicus» vid arméns flotta, ridda
ren av Vasaorden Charles Apelquist, en av de mera bekanta företrä
darna för teknisk sakkunskap i dåtidens Stockholm, vilken gjort sig 
bemärkt genom sin 1799 verkställda gjutning av Gustav III:s staty. 
Bland sina invånare räknade kvarteret även garvaren Jakob Westin 
med familj, gesäller och lärlingar. I verkstadsslamret blandade sig 
kanske även bullret från den nyuppsatta ångmaskinen i det på platsen 
likaledes belägna Kungsholms kronobränneri, där en inspektor, en 
brännmästare och talrika verkdrängar såg till att en för kronan in
komstbringande brännvinsström flödade ut i marknaden i tillfreds
ställande kvantiteter.

Innan dåtidens vandrare Hantverkaregatan uppåt nått kvarteret 
Bryggaren, hade han på samma sida lagt märke till en i den svenska 
konstflitens hävder märklig, på en holme belägen anläggning, skild 
från gatan blott genom en smal vattenled. Det var Kungsholms glas
bruk. Dess tomt, vilken redan i drottning Kristinas dagar »varit till 
manufactori ämnad», hade 1688 upplåtits åt tillverkning av glas, 
tidigare bedriven på annat håll i huvudstaden. År 1804 förvärvades 67
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glasbruket av grosshandlaren »av judiska nationen» Moses Jacobsson, 
bördig från Karlsruhe. Denne ingick sedermera i kompanjonskap med 
brodern Abraham. Rörelsen stod vid denna tid inför sin nedgång; år 
1816 blev kronan ägare av tomten, och glasbiåsarna övergav de gamla 
byggnaderna för att lämna rum åt Karolinska medikokirurgiska in
stitutet. Eldkvarnen uppstod således i en trakt, som fått sin prägel 
av vardagsslit och idoghet och av gammal förnämlig industritradi
tion. Vi skall närmast betrakta nykomlingen i vardande och bevittna, 
hur det nya företaget infogades i stadens näringsliv och mötte de 
stundande svåra tider, som bragte dess närmaste granne, det ärevör
diga glasbruket, på fall.

Den av Edelcrantz för Eldkvarnen utsedda klippan vid Nya 
Kungsholmsbron räknades i början av 1800-talet till kvarteret Glas
bruket. Först sedan nykomlingen på platsen mera vuxit sig in i stock
holmarnas medvetande vann kvartersbenämningen »Eldkvarnen» 
stadga och hävd. Det var, när sommaren 1805 övergick i höst, som 
Edelcrantz’ avsikt att här anlägga sin kvarn fästes på papperet. Han 
vände sig till magistraten med begäran att få intaga och begagna detta 
område, det tjänligaste han funnit för dess tilltänkta ändamål. I när
varo av rådmannen J. E. Blom avmättes platsen, bestående av större 
och mindre klippor såväl ovan som under vatten och i övrigt klapper
sten, av stadsingeniören Hieronymus von der Burg. Den befanns vara 
38V4 alnar bred och 44 alnar lång eller till ytinnehållet 1 683 kvad
ratalnar. För sin del förordade stadsingeniören en upplåtelse av om
rådet med hänsyn till att olägenheten av de för sjöfarten riskfyllda 
undervattenklipporna härigenom skulle bortfalla. Tomtörena före
slogs till 25 sk. specie. Även byggnings- och ämbetskollegium, vilket 
annars skulle vålla Edelcrantz så mycken förtret, tillstyrkte ansök
ningen, särskilt »som huvudstaden därigenom kommer att äga en in
rättning, som på samma gång hedrar dess verkställare och gagnar 
allmänheten». Magistraten fann heller ingen anledning att avslå, var
för överståthållaren insände planritning och andra handlingar i ären
det till Kungl. Maj:t för nådig approbation. Efter godkännande på 
högsta ort följde magistratens upplåtelseresolution den 25 oktober 
och slutligen dess upplåtelsebrev den 8 april 1806. Tillståndet för 
Edelcrantz att få intaga och begagna platsen lämnades dock med vill
kor, att densamma vid behov för staden genast skulle avträdas till 
denna utan ersättning för fyllning, odling eller annat; ej heller var 
det dåvarande eller framtida ägare tillåtet att utan magistratens bi-68



Eldkvarn

fall genom köp, gåva eller förpantning upplåta tomten »till annor 
man». Desseinen återställdes till Edelcrantz för att bli till gagn vid 
bygget.

Kvarnbygget bedrevs anmärkningsvärt raskt. I januari 1806 be
viljades Edelcrantz av byggnings- och ämbetskollegium att för sin 
kvarn med iakttagande av tillbörlig försiktighet få spränga sten »å 
det öppna berg, som är belägit på Kongsholmen, väster om continua- 
tion av Capellans Backen, mitt emot herr majoren Ingelots tomt». 
Närmare detaljer om bygget står i övrigt knappast att vinna. Får 
man tro en långt senare uppgift av Owen, skulle byggnaden stått 
färdig redan på sommaren samma år.

Kvarnbyggnaden var ett hus av sten i fyra våningar med tegeltak. 
En av Edelcrantz för brandförsäkringskontoret utarbetad beskriv
ning av den 10 dec. 1807 ger en god föreställning om anläggningen 
i dess minsta enskildheter. Endast vissa karakteristika skall här fram
hävas. Jämte huvudbyggnaden, som var 29V4 alnar lång och 21 alnar 
bred, märktes ett särskilt pannhus, där ångmaskinen hade sin plats, 
samt vid västra gaveln en byggnad för »grynverket». De båda sist
nämnda husen var täckta med järnplåt. Huvudbyggnaden vilade på 
en fot av gråsten, som från klippan uppförts i höjd med bron. Innan
för gråstensmuren låg ett redskapsrum, genom vilket ledde en från 
sjön långt in i huset införd kanal. Där fanns även en siktmaskin för 
gryn. I nedre våningen hade inretts ett kvarnrum med kontor och 
vaktrum. Ett kvarnrum fanns också en trappa upp. Ovanför detta, 
två trappor upp alltså, låg ett siktrum jämte lokaler med gipsade tak 
för betjäningen, och i våningen ovanför märktes bl.a. ett magasins- 
rum och ett litet kök. I de nämnda tre våningarna befann sig kvarn
verket med tre par stenar, två siktmaskiner, ett par gröpningsvalsar 
jämte sädesrensnings- och uppfordringsverk m.m., allt vägande 48 
skeppund. I övrigt upptogs byggnaden av förstuga, stentrappa och 
maskinhus. Vidare är att anteckna en »verkstadsspisel» med ett ar
betsrum ovanför. I detta hade anlagts en vattenreservoir »dels för 
verkets behov, dels emot eldfara, vartill» — såsom Edelcrantz föga 
profetiskt inflikade — »dock här ingen anledning lärer finnas». Slut
ligen må nämnas en utfyllnad i sjön, tydligen utanför pannhuset, med 
stenmurar och grusfyllning, omgärdad med plank och staket.

Edelcrantz’ glädje över det fullbordade bygget grumlades säker
ligen i hög grad av omöjligheten att omedelbart göra detsamma funk
tionsdugligt. Som anförts, hade den för kvarnen ursprungligen på-

Bygget.
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tänkta maskinen inte visat sig lämplig utan i stället hamnat i Danne- 
mora. En annan maskin hade införskaffats från England, och så långt 
var allt gott och väl. Men uppmonteringen vållade svårigheter. Var 
skulle Edelcrantz få en yrkesskicklig kraft för detta grannlaga värv? 
I Stockholm fanns i varje fall ingen sådan att tillgå. Edelcrantz måste 
se sig om efter engelsk sakkunskap. Owen var nämligen ej längre inom 
räckhåll. Han hade i december 1805 återvänt till England i tanke att 
ej återse det land han lämnat. Hemkommen redogjorde Owen inför 
sina pricipaler för sin verksamhet i Sverige. Han lämnade därefter 
sin anställning, blev londonbo och tog tjänst hos ingeniören och upp
finnaren A. Woolf. Edelcrantz vände sig i sitt dilemma till Owens 
förre principal Murray för att få över en person för uppsättning av 
maskinen. Men intet svar inkom. Han beslöt därför att höra sig för 
hos sin gamle medhjälpare. I maj 1806 nåddes Owen av ett bekymrat 
brev från Edelcrantz med meddelande, att denne fått sin nya ång
maskin, men att hans därav föranledda hänvändelse till Murray läm
nats obesvarad. Edelcrantz anmodade därför Owen att i stället åtaga 
sig uppdraget. Men den engelske experten var denna gången svår- 
bedd. I ett svar till sin forne välgörare framhöll han sin motvilja mot 
att lämna den fördelaktiga anställning han innehade. Emellertid lo
vade Owen att rikta en påminnelse till Murray, vilket även skedde. 
Men ej heller han erhöll något svar. I augusti mottog han så ännu ett 
brev från Edelcrantz med bön att för all del komma; byggnaden var 
färdig, men ingenting kunde företagas, innan maskinen uppsatts.

Owens tacksamhet mot Edelcrantz för den godhet han tidigare be
visat honom tog nu överhanden. Han lät äntligen beveka sig att an
träda den långa färden. Men det visade sig nu, att ej heller Murray 
varit okänslig för anbudet från Sverige. Samma dag Owen anlände 
till Stockholm, öppnade nämligen Edelcrantz ett från England av
sänt brev med underrättelse, att Murray och tre man var på väg till 
den svenska huvudstaden. Redan dagen efter brevets ankomst nådde 
de sin bestämmelseort. Edelcrantz hade således bönhörts över hövan. 
För Murray och hans färdkamrater måste han nu förklara Owens 
närvaro. Eftersom den förstnämnde icke besvarat hans brev, hade 
han sett sig nödsakad att skriva efter Owen. Denne tycks ha känt sig 
besvärad över den oväntat komplicerade situationen. Den genom
hederlige Owen tillkännagav omedelbart för Edelcrantz sin avsikt 
att träda tillbaka men med det naturliga förbehållet att beviljas kost
nadsfri återresa till England. Därhän behövde det emellertid icke gå,70
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då Owen hade turen att anställas som verkmästare vid Bergsunds me
kaniska verkstad. Hans långa resa hade således ändå icke varit för
gäves.

Man må ingalunda föreställa sig, att Edelcrantz’ kvarnbygge för
siggått med den förströdda uppmärksamhet, ett dylikt företag skulle 
ha rönt i vår tid. Allt talar för att det av samtiden betraktades som 
ett intressant och djärvt experiment, och ångmaskinen var ju något 
av en sensation. Edelcrantz förstod också konsten att smida, medan 
järnet var varmt. Reklamens betydelse var honom ingalunda främ
mande. Han anmodade arkitekten Fredrik Blom att göra en avrit
ning av ångmaskinen. Meningen var, att vidare kretsar härigenom 
skulle kunna bilda sig en uppfattning om märkvärdigheten. Fredrik 
Blom stod då ännu i början av den lysand arkitektbana, som senare 
under Karl XIV Johan skulle nå sin kulmen. Det var då han i värdig 
klassicistisk stil bl.a. skapade sina kända kasernbyggnader på Ladu
gårdslandet och Skeppsholmen, kyrkan på denna holme och posthuset 
vid Lilla Nygatan. I konstakademiens utställningskatalog 1807 upp
tages under n:r 49 följande ritning av Blom: »Ångmaskin, af 20 häs
tars kraft, samt där till hörande quarnverk, med 3 par stenar, som nu 
uppbygges af herr öfver-intendenten och riddaren Edelcrantz, vid 
Nya Kongsholmsbron i Stockholm afritad efter meddelta underrät
telser.» Årets utställningsbesökare fick emellertid inte nöjet att skåda 
denna ritning, då den på grund av mellankommande hinder inte blev 
fullbordad förrän till följande års utställning. Att döma av att samma 
ritning även företeddes på konstakademien 1809 måtte den väckt 
ett betydande intresse. Vid sistnämnda års utställning fanns för övrigt 
även andra ritningar, vilka direkt anknöt till Eldkvarnen. Arkitekten 
Samuel Enander utställde nämligen där ett par lavyrer, den ena en 
profilritning av Eldkvarnen, den andra föreställande en i kvarnen an
lagd »grynsållningsinrättning».

Reklamen för Eldkvarnen arbetade även efter en annan linje. Edel
crantz tog det tryckta ordet i sin tjänst. Hos direktören Johan A. 
Carlbohm i Stockholm trycktes 1807 en broschyr under titeln Allmän 
underrättelse om eld-quarnen vid Nya Kungsholms-bron i Stock
holm, daterad den 15 juni 1807 och undertecknad Joh. Malmström, 
bokhållare vid Eldkvarnen. Det är en synnerligen utförlig beskrivning 
av kvarnen, främst avsedd till vägledning för dem, som där önskade 
mala sin spannmål. »Verket drifves», heter det där, »af kokande 
vattens ångor, genom en maskin, hvars kraft hvarje dag svarar emot
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hvad ioo verkelige hästars eller 800 menniskjors styrka på samma tid 
kunde högst uträtta.» Kvarnens fördelaktiga läge, nästan på tröskeln 
mellan tvenne viktiga vattenleder, framhäves eftertryckligt: såväl 
bebyggarna vid »havskusten» som de, vilka ägde tillgång till Mäla
ren, kunde därigenom bekvämt betjänas med mäld. Så ges råd och 
anvisningar för dem, vilka med sin spannmål anländer till kvarnen. 
Båtarna kan, heter det, lägga till invid kvarnmuren, varvid säckarna 
utan besvär upphissas medelst en maskin. De, vilka färdas land
vägen, skall avlämna sina lass vissa bestämda tider och alltid följa 
vänstra sidan av bron, »der ingen trängsel, genom fleras körning i 
bredd, får förorsakas».

Utförligt beskrives den procedur, som tillämpas vid leverans av 
spannmål. Vid avlämnandet av sin spannmål erhåller ägaren en 
kvarnsedel. På denna angives tid för sädesmalning och för avhämt
ning av mjölet jämte spannmålens och mjölets vikt samt avgång per 
tunna, allt med avsikt att förhindra underslev och onödig tidsutdräkt. 
överstiger kvantiteten ej 50 tunnor, behöver ingen efter föregående 
anmälan om spannmålsmängdens storlek vänta på expedition utöver 
24 timmar. Varken vattenbrist eller lugnt väder kan ju här verka 
hämmande. Genom att vikten åsättes kvarnsedeln, förekommes även 
underslev vid transporterna, om nämligen ägaren varit förutseende 
nog att vid avsändandet uppväga de för målning avsedda partierna. 
Vid beräknandet av avgifterna tages vikten som måttstock. Det mot
tagna mjölet kvitteras av spannmålsägaren i en särskild journal; ock
så står det honom fritt att till vidare rättelse göra anteckningar om 
oordningar, över vilka han ansett sig ha skäl att klaga.

De för mälden fastställda avgifterna, vilka kan sammanfattas i den 
gamla benämningen kvarntull, specificeras noga. I stort sett utgår de i 
enlighet med 1671 års kvarnordning. Att avgifterna icke kan hållas 
lägre än »vid de flesta andra bättre mjölkkvarnar i städer» motiveras 
med Eldkvarnens dyrbara drift i anseende till betjäning och bränsle. 
När verket är i ständig gång, åtgår för ved eller stenkol 15 å 25 riks
daler dagligen. Vidare saluföres vid kvarnen vete- och rågmjöl av 
alla sorter i parti jämte pärlgryn, havregryn m.m. Prover och pris
kurant tillhandahålles av bokhållaren direkt eller per post.

Även lämnas en kort redogörelse för kvarnens maskinella utrust
ning. Ångmaskinen har ju redan nämnts. Därtill omtalas en rens- 
ningsmaskin för åstadkommande av ett renare mjöl — »ett i sådant 
ändamål upptänkt nytt instrument» — med vars tillhjälp »fugtig72
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eller rå säd, emot en lindrig afgift, och på mindre tid än ett dygn, 
torkas efter behof, eller förvandlas till ritorr». I särskilda sikt för
delas mjölet i fem sorter.

Kvarnstenarna omnämnes med omisskännlig stolthet. De är, heter 
det, av franskt ursprung och de förnämsta i sitt slag i Europa, och de 
har kostat 700 riksd. riksg. paret. Så äger de egenskapen »att mycket 
mindre än de vanliga hetta mjölet eller blanda det med sand». I mot
sats till vad är fallet i de av naturens skiften beroende väder- och vat
tenkvarnarna utmärker sig dessa stenar för en jämn gång, »likt i ett 
ur», varigenom frambringas mjöl av jämn kvalitet. Provmalningar 
har dessutom utvisat en ovanligt ringa avgång.

Besökande är enligt broschyren välkomna att ta verket i skärskå
dande men dock med vissa ganska snäva inskränkningar. En meka
nisk inrättning kan ju, påpekas det, medföra fara till liv och lem för 
dem, som oförsiktigt nalkas densamma. Även är det störande för 
driften, om arbetarna besväras med täta besök utan annan anledning 
än nyfikenhet. Bokhållaren framhåller dock sin redobogenhet att stå 
till tjänst med upplysningar om maskinen för »de kända personer, 
som täckas dertill först begära någon viss tid».

Den lilla skriften med dess genomgående lätt moraliserande tonfall 
slutar med en uppmaning till allmänheten att icke låta sig förledas 
av osäkra förutbestämda meningar utan vänta med sina omdömen, 
till dess tiden givit pålitliga erfarenheter. Maningen hade säkerligen 
formulerats på förekommen anledning; en gissning ligger nära till 
hands, att allmänhetens naturliga misstro mot alla nymodigheter i 
detta fall med förtjusning underblåstes av Edelcrantz’ konkurrenter: 
medlemmarna av det lovliga mjölnarskrået. År 1807 förspordes dess
utom mera konkreta — och farligare — yttringar av missnöje, vilka 
uppfordrade Edelcrantz till försvar. De framträdde i samband med 
en av denne begärd utvidgning av kvarntomten.

Redan i början av året hade det blivit uppenbart, att kvarn tomten 
var för liten. Edelcrantz anhöll därför hos byggnings- och ämbets
kollegium att emot tomtöresavgift på västra sidan av kvarnhuset få 
»ytterligare inhägna och planera en del av den därvarande sjöplats». 
Kollegiet tillstyrkte, varpå magistraten tog ärendet i övervägande. 
Det visade sig då, att Edelcrantz’ planer mötte vissa invändningar. 
Rådman Sandberg, som tydligen gärna brukade företräda avvikande 
meningar, ville för bifall uppställa förbehållet, att ägaren vid risk att 
mista platsen skulle förbjudas att där uppföra en byggnad. Han be-
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kymrade sig för bropassagen: det kunde hända, att man inom kort 
invid denna skulle få se en räcka höga byggnader, som skulle för
vandla bron till en trång gata. Redan fann man där ett stenhus i tre 
våningar, »helt visst ingen särdeles prydnad för staden». Däremot 
vållade byggnaden olägenheter såsom hindrande samfärdseln över 
bron, och när kvarnen kom i gång — kvarnhjulen hade då ännu ej 
satts i rörelse — skulle genom den därav följande trafiken ytterligare 
svårigheter uppstå. Därigenom skulle också, menade Sandberg, staden 
förorsakas ökade underhållskostnader för bron. Rådmannen Lalér 
instämde. Innan beslut i saken fattades, befanns det emellertid rådligt 
att höra Edelcrantz’ mening.

Edelcrantz sökte hävda sin rätt att bebygga platsen — han sade sig 
verkligen vara sinnad att göra detta — i en ganska amper inlaga, vars 
tonfall ingalunda svarar mot aktstyckets överrubrik »ödmjukt me
morial». Skrivelsen upplästes i magistraten den 17 april. Utom till 
»inrättande av en ny i fäderneslandet förut okänd manufaktur» vore 
det hans avsikt, hette det där, att begagna platsen till upplag av sten
kol, ved, kvarnstenar och andra förnödenheter. »Byggnader, som in
nehålla nyttiga och nödvändiga inrättningar för allmänheten, som be
fordra slöjder, handel och industri, lära ej kunna på något ställe, 
minst i en folkrik huvudstad, anses som vanprydnader, även då de ej 
medgiva någon arkitektonisk prakt eller grannlåt i execution.» Efter 
denna något syrliga reflexion övergick Edelcrantz till de befarade 
olägenheterna för trafiken på bron. Hans byggnader inkräktade icke 
på dennas bredd, menade han; för övrigt uppstod det ju alltid mera 
rörelse såväl i Stockholm som på andra håll, så snart ett nytt hus 
blivit uppfört. Men sådant brukade ju icke lända till hinder för bygg
nadsverksamheten, inflikade han spydigt. Det nya tomtförvärvet 
skulle dessutom motverka trafiksvårigheterna på bron såsom görande 
det möjligt att befria området mellan kvarnen och sjön från upplag. 
I stället för att förorsaka trängsel på bron, kunde då kärror och sädes- 
lass köras ner på nämnda plats.

Edelcrantz’ synpunkter bidrog till att stämma stadens styresmän 
gynnsamma gentemot hans ansökan. Den nya marken uppmättes och 
avritades, och den 4 juni utfärdades upplåtelsebrev på tomten.

Även i fortsättningen skulle Edelcrantz få anledning att utkämpa 
duster med herrarna i rådhuset, som ingalunda alltid fann hans pla
ner i samklang med det allmänna bästa. Magistraten stod ju städse i 
skottlinjen för argusblickarna från de sedan gammalt privilegierade74
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närmgskorporationerna, vilka ängsligt vakade över sina rättigheter. 
Man levde i en tid, då visserligen de under sekler uppbyggda skran- 
kor, vilka omgärdade all näringsutövning, redan betänkligt börjat 
lossna i sina fogar. De var dock ännu långt ifrån fallfärdiga; vid be
farad konkurrens utifrån — d.v.s. från icke borgerligt håll — sökte 
handelns och hantverkets män ivrigt stöd hos lagens väktare för att 
skaffa respekt för länge sedan utfärdade privilegier och kungaresolu- 
tioner. Åtskilliga prov härpå har ju redan företetts. Fortfarande 
hade näringstvångets och konkurrensskräckens krafter starkt infly
tande i Stockholms rådhus. Å andra sidan var magistraten icke helt 
okänslig för de liberala näringsidéer, vilka framför allt fått fäste i 
kommerskollegium.

Det är i och för sig anmärkningsvärt, att en mångbetrodd ämbets
man som Edelcrantz vid sidan av sina officiella plikter och med 
mångahanda järn i elden varit i stånd att planera och fullfölja ett så 
kostsamt företag som Eldkvarnen. Men så hade också denna anlägg
ning frestat hårt på hans penningpung och åsamkat honom allvarliga 
ekonomiska bekymmer. Enligt egen uppgift i början av 1807 hade 
kvarnen, som han säger sig ha fullbordat till största delen utan under
stöd av staten, förtagit både hans kredit och enskilda tillgångar och 
försänkt honom i skulder, som han blott småningom såg det möjligt 
att avbörda sig. Han skriver detta i en ansökan till konungen, inläm
nad den 2 februari nyssnämnda år. Edelcrantz’ avsikt med denna var 
dels att utverka privilegium exclusivum på linspånad med maskin
kraft, dels att vinna ekonomiskt understöd. Det var Edelcrantz’ över
tygelse, att en sådan dittills utanför England okänd manufaktur — 
den därtill avsedda maskinkraften grundade sig på hans egna uppfin
ningar — skulle fylla ett verkligt behov i fäderneslandet. All införsel 
av lärft och buldan, som åtgick till tält, beklädnad och segelduk för 
Kungl. Maj:ts flotta och armé samt andra ändamål utgjorde ju en 
svår tyngd på »rikets handelsvåg», som han en smula poetiskt ut
trycker sig. Men ett privilegium av antydd art skulle, menade Edel
crantz, bli verkningslöst utan erforderligt förlag. Han utbad sig där
för ett lån av allmänna medel på 6 000 Rdr »emot så lindrig ränta 
författningarna medgiva och att på 10 års tid eller 1/10 årligen av
betalas».

Som vanligt mötte Edelcrantz välvillig förståelse hos kommers
kollegium. Den av honom uppfunna spinnerimaskinen ansågs vara av 
särdeles nytta för ett land som Sverige, vilket i nästan alla industrier
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hade att kämpa med brist på arbetskraft. Kollegiet tillstyrkte därför 
med vissa modifikationer hans ansökan. I nådigt brev den 2 maj till
mötesgick också Kungl. Maj:t Edelcrantz’ önskemål på av kommers
kollegium utformade villkor. Hans för en tid av 15 år gällande privi
legium skulle sålunda förfalla, därest verket icke vore i gång inom 
4 år. De 6 000 Rdr B:co, vilka som lån beviljades honom med 3 pro
cents ränta, skulle han vidare uppbära blott under iakttagande av 
vissa förpliktelser; hade icke spinneriverket färdigställts inom 4 år, 
skulle hela summan återgå. Halva lånebeloppet erhöll Edelcrantz i 
december. Den fastställda tidsfristen skulle emellertid visa sig för 
kort, vilket 1811 ledde till svårigheter. Innan dithörande frågor be
röras, skall dock först uppmärksammas Edelcrantz’ ansträngningar 
att genom andra inkomstkällor fylla hålen i sin tydligen ganska sön
dertrasade ekonomi. Att hans finanser icke var så alldeles välbeställ
da framgår t.ex. därav, att Edelcrantz i oktober 1810 mot viss säker
het upplånade 5 000 Rdr B:co av kryddkramhandelssocieteten. Sum
man återbetalades emellertid 1815. Kvarnens avkastning gav också 
anledning till bekymmersam eftertanke. Förtjänsten på spannmåls- 
förmalningen stod tydligen icke i någon rimlig proportion till utgif
terna. Här måste andra medel tillgripas, om debet och kredit skulle 
gå ihop. Edelcrantz beslöt därför att vidga ramen för sina försälj
ningar. Rättighet till utminutering av mjöl och gryn blev målet för 
hans närmaste strävanden. Vägen dit var dock icke så lätt att vandra 
i dessa skråsamhällets ännu gyllene tider.

Ensamrätt på minuthandel med mjöl och gryn tillkom som förut 
nämnts sedan gammalt spannmålsminut- och viktualiehandelssociete- 
ten. Hökarna kunde därvidlag stödja sig på åtskilliga kungliga reso
lutioner. Edelcrantz såg sig därför nödsakad att ingå med en särskild 
ansökan om sådan handel till konungen. Den nådde sin höga bestäm
melseort den 8 januari 1808. Edelcrantz framhöll där, huru kost
naderna för kvarnen, vars ändamål »i avseende till allmänhetens 
nytta» enligt honom redan uppfyllts, överstigit hans tillgångar. Enda 
sättet att råda bot på svårigheterna vore frihet att ej blott i parti — 
mjölhandel i parti var nämligen i viss utsträckning tillåten även för 
andra än hökarna — utan även i minut få försälja egen tillverkning 
av spannmål. Han motiverade sin anhållan med icke mindre än åtta 
olika skäl. Edelcrantz betonade bl.a., att intet »publikt understöd» 
kommit hans inrättning till godo, ehuru denna var av en i Sverige 
dittills okänd modell. Ångmaskinen slukade en högst betydande76
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kvantitet bränsle och vållade därmed utgifter, okända för kvarnar, 
vilka hämtade sin kraft ur väder och vatten. Alldeles särskilda kost
nader hade dessutom drabbat honom i hans egenskap av uppfinnare 
av vissa i kvarnen anbragta mekaniska drivmedel. Edelcrantz var där
för angelägen att framhäva, att hans tillverkningar naturnödvändigt 
måste bli dyrare än andras. Trots sin extra goda kvalitet skulle till 
följd därav hans varor finna en trögare avsättning än övrigas, om 
deras pris belastades genom den vinst mellanhänderna förbehöll sig. 
Och genom direkt utförsäljning från kvarnen skulle allmänheten — 
alltid fylld av fördomar mot »nya inrättningar», varav ju Edelcrantz 
gjort vissa bittra erfarenheter — själv kunna övertyga sig om de goda 
egenskaperna hos Eldkvarnens produkter. Detta vore knappast möj
ligt, om hans tillverkningar hos mellanhänder sammanblandades med 
andras. Slutligen vädjade kvarnägaren till Kungl. Maj:ts omvittnade 
intresse för en god handelsbalans, detta med tanke på att hans kvarn 
framställde pärlgryn och andra tidigare till Sverige blott importerade 
grynsorter.

Spannmålsminut- och viktualiehandelssocieteten, vilken som sig 
borde bereddes tillfälle att yttra sig i ärendet, ställde sig helt naturligt 
avvisande gentemot konkurrenten Edelcrantz’ ansökan. Hökarna slog 
vakt om sina rättigheter. De påminde om att all utminuteringsrättig- 
het vore vatten- och väderkvarnarna förbjuden. Om Eldkvarnen icke 
bure sig, vore detta ett bevis, att den ej kunde upptaga tävlan med 
omnämnda kvarnar. Societeten framhöll, att den levererat betydande 
mängder spannmål till kronan och givit väderkvarnarna full syssel
sättning. Som hökarna under tidernas lopp gått vissa rättigheter för
lustiga, fasthöll de desto ivrigare vid privilegiet att utminutera mjöl 
och gryn såsom den »huvudsakliga grunden för deras nödtorftiga 
bärgning». Skulle Eldkvarnen ur allmännyttig synpunkt förklaras 
oumbärlig, vore skäl att giva den understöd på allmän bekostnad. 
Därför borde dock icke societeten få vidkännas enskilda förluster.

Saken gjordes därefter till föremål för överläggningar i rådhuset. I 
magistratens handelskollegium var den uppe den 29 mars. Dettas 
ledamöter — utom en — tog helt parti för hökarna med hänsyn till 
deras i lag och förordning förankrade intressen. Handelskollegiets 
memorial i ärendet till magistraten kom således att gå i för Edelcrantz 
oförmånlig riktning. Fronten hade dock som nämnts icke varit all
deles obruten. Rådmannen Hallquist gav uttryck åt en egen mening. 
I fråga om mjölförsäljning gick han visserligen på de övrigas linje 77
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Bränsle.

men yrkade bifall till Edelcrantz’ anhållan om avyttring av gryn. 
Sådana kunde icke, påpekade Hallquist, tillverkas på vanliga kvar
nar; de hade tidigare måst importeras till Sverige, varför Eldkvarnens 
gryntillverkning kunde »skattas såsom en national vinst».

I magistraten lyckades Edelcrantz ej heller vinna mera än en enda 
anhängare. Rådmannen Blom ställde sig utan reservation på hans sida. 
Visserligen, menade denne, vilade handelskollegiets åsikt på rättvis 
grund, men ändå borde man helt göra undantag för eldkvarnen. Han 
vidrörde Edelcrantz5 stora ekonomiska offringar för denna, för visso 
»överstigande en ämbetsmans tillgångar». Han talade också högst 
erkännsamma ord om allmänhetens nytta av Eldkvarnen, denna in
rättning, som försåg staden med mjöl och gryn oberoende av vatten
brist och blåst. Edelcrantz, vars »verkelige patriotisme» lagts i dagen 
genom skapandet av detta verk, ansåg han förtjänt av all den upp
muntran han kunde få. Men trots Bloms av värme uppburna anföran
de prövade magistraten i övrigt skäligt att avstyrka Edelcrantz5 an
sökan.

Efter vanligheten skulle Edelcrantz möta större förståelse hos de 
högre instanserna med deras från en skråmässig uppfattning skäligen 
frigjorda syn på näringslivets krav. överståthållaren fann visserligen 
i likhet med magistraten att spannmålsminut- och viktualiehandels- 
societetens ståndpunkt förestavades av rättsligt bärande motiv. Men 
då Eldkvarnen ej kunde jämföras med vanliga, av naturkraft drivna 
kvarnar och därtill dragit ansenliga kostnader, förordades Edel
crantz5 ansökan. Den understöddes även av kommerskollegium, som 
dock ansåg, att Edelcrantz5 frihet att till allmänheten utminutera sina 
tillverkningar skulle inskränkas till tvenne salubodar. Så blev också 
Kungl. Maj:ts beslut i brev av den 9 juni. Av detta framgår, att man 
i den högsta instansen ej velat äventyra en för det allmänna så oerhört 
nyttig inrättnings bestånd genom att dess tillverkningar betungades 
genom prisfördyrande mellanhänder.

Magistratsbyråkrati och skråväsen hade som vi sett gjort Edel
crantz5 bana som kvarnägare ganska törnbeströdd. I gengäld hade 
den högre ämbetsmannavärldens hållning bildat en för honom gläd
jande motvikt till de krafter, som sökte rida spärr mot hans okonven
tionella påfund. En snarlik rollfördelning ehuru endast med magistra
ten som utpräglad motspelare skulle under samma år 1808 möta 
Edelcrantz i en annan fråga av vital betydelse för hans ekonomi. Det 
gällde i detta fall det material, ur vilket Eldkvarnen hämtade sin78
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energi, nämligen bränslet. Sin ångmaskin drev Edelcrantz med ved. 
Han ansåg detta mest lönande och han räknade med en årlig förbruk
ning av 800 famnar bryggved för att produktionen skulle nå en till
fredsställande nivå. Till en början väckte väl heller icke de vedforor, 
som dundrade fram på Nya Kungsholmsbron, några farhågor hos 
magistraten annat än som trafikhinder och ägnade att slita på brobe
läggningen, och de växande vedtravarna på tomten, fartygen, som 
angjorde kajen med sin bränslelast, rönte väl icke heller någon sär
skild uppmärksamhet. Men 1808, detta svarta år i Sveriges hävder, 
blev det annorlunda. Den 21 februari ryckte kejsar Alexanders armé
er in i Finland. I mars besattes Åbo — vilka känslor av bitterhet måste 
icke detta ha utlöst hos den gamle åbostudenten Edelcrantz — och 
redan i april stod ryssarna på Åland. Dessa händelser äger direkt sam
band med ett hos myndigheterna plötsligt uppvaknande intresse för 
huvudstadens vedkonsumtion i allmänhet och Eldkvarnens i syn
nerhet.

Finland och den åländska ögruppen var ju sedan gammalt Stock
holms förnämsta vedleverantörer. Varje år, från islossningen och till 
dess vintern åter lade skärgårdsvattnen i bojor, sökte sig en mängd 
vedlastade farkoster från finska kuster in i Stockholms hamn, och så 
hade de gjort i århundraden. Men den ryska ockupationen åstadkom 
svåra rubbningar i denna trafik, och finnskutorna blev allt sällsyntare 
gäster på Stockholms ström. Följden blev bristande vedtillgång, och 
detta födde i sin tur nödvändigheten att hushålla med den dyrbara 
varan. Regeringen fann, att situationen krävde särskilda åtgärder. 
Anstalter vidtogs för att underlätta vedimporten. I samband därmed 
förständigades överståthållarämbetet genom nådigt brev den 28 maj 
att utreda, om icke vissa vedödande verk i stället skulle kunna betjäna 
sig av stenkol. På grundval av därvid vunna erfarenheter skulle äm
betet föreslå en lämplig författning i ämnet. I motsats till 1900-talets 
svåra bränslekriser kännetecknades nämligen läget 1808 ingalunda av 
någon kolbrist. Tillfartslederna västerut låg ju öppna, och i övrigt 
var kolkonsumenterna i denna tids industriellt outvecklade Sverige 
lätt räknade.

Stadens myndigheter gick snabbt till verket i enlighet med det 
kungliga brevets riktlinjer. För att bilda sig ett begrepp om förbruk
ningen på bränslemarknaden lät man på rådhuset uppkalla en rad 
representanter för tillverkningar, vilkas behov av bränsle var särskilt 
utpräglat. Den 7 juni hördes inför byggnings- och ämbetskollegium 79
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åldermännen för kopparslagarna, kakelugnsmakarna, mässings- och 
plåtslagarna, tenn- och klockgjutarna, bagarna, klen- och pistolsme
derna och andra »ämbeten». Det visade sig därvid, att endast plåt- 
slagarna, klen- och pistolsmederna och hovslagarna brukade mata 
sina ugnar med stenkol. De övriga förklarade sig absolut beroende av 
ved. Någon påpekade skillnaden i fråga om ugnarnas konstruktion i 
det koleldande England och i Sverige — här i landet var de special
byggda för ved — och på ett annat håll framhölls de svenska arbe
tarnas ovana vid konsten att elda med kol.

Under några följande junidagar var det därpå industrimännens 
och ett par societeters tur att inför magistratens handelskollegium föra 
sina synpunkter till torgs. Sockerbruksidkarna förklarade enstäm
migt, att de för sin sockerkokning enbart nyttjade stenkol. Ved före
kom blott för påtändning av kolen. Samma eldningsmetod tillämpa
des av kronobrännerierna och av Samuel Owens arbetsgivare, chefen 
för Bergsunds gjuteri G. D. Wilcke. Men i övrigt var anhängarna av 
koleldning mera tunnsådda. Båda bränslesorterna användes i större 
mängder av tre tillverkare, bl.a. överdirektören för Rörstrands pors
linsbruk Bengt Reinhold Geijer. Mer eller mindre kategoriskt till för
mån för veden uttalade sig de återstående, åtta till antalet, såsom 
ägaren av Kungsholms glasbruk. Till dessa sällade sig även Edel
crantz. Hans eldkvarn betraktades tydligen som en vedslukare av 
betydande mått, ty man uppbjöd speciellt stora ansträngningar att 
bringa Edelcrantz på andra tankar. Men han blev icke lätt att komma 
till rätta med, hans ståndpunkter tycks i allmänhet präglade av en 
hårdnackad envishet. Vad kvarnens bokhållare Johan Malmström, 
tidigare omtalad som författare till kvarnbroschyren, till en början 
hade att andraga, tycks visserligen peka på en något annan inställ
ning hos Edelcrantz än den nyss antydda. Bokhållaren förklarade, 
att av 600 föregående år uppköpta famnar ved 300 famnar ännu var 
i behåll. Dock, menade han, vore verket så beskaffat, att det kunde 
eldas med stenkol. Edelcrantz skulle därtill ha förbjudit ytterligare 
uppköp av ved i anseende till varans dyrhet innevarande tid.

På Malmströms yttrande skulle magistraten med förtjusning ta 
fasta. Men i själva verket stod det inte i någon samklang med de åsik
ter, som omfattades av bokhållarens chef. I ett dagen därpå genom 
Malmström till handelskollegium ingivet, av Edelcrantz författat 
memorial ljuder nämligen helt andra tonarter. »Eldkvarnens gång 
och möjeliga bestånd», heter det, »är helt och hållet grundat på ved».80
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Man hade från början, menade han, icke kunnat kalkylera med sten
kol med hänsyn till de väldiga avstånd transporterna av denna bräns
lepost från främmande land måste tillryggalägga. Antydande vissa 
vid eldning med stenkol prisfördyrande faktorer betecknade han den 
årliga ökningen i kostnad till 200 Rdr B:o, om veden utbyttes mot 
kol. I ty fall måste dessutom ugnen byggas om. Årsförbrukningen av 
ved uppgick till 800 famnar eller blott omkring en åttondedel av dit
tills för brännerierna i Stockholm åtgångna kvantiteter, »då likväl en 
inrättning, som lättar tillgången av mjöl och bröd för allmänheten, 
synes böra hava företrädet för dem, som tillverka brännvin». Edel
crantz anhöll slutligen att få tillhandla sig vedpartier i förut antydd 
mängd, för så vitt vedpriset tillät kvarnens fortsatta bestånd.

Magistraten lät sig icke alldeles övertygas av Edelcrantz’ argumen
tering. Handels- samt byggnings- och ämbetskollegierna hade visser
ligen genom sina underhandlingar med industrimän och hantverkare 
drivits till slutsatsen, att det icke vore lämpligt att föreslå en ändring 
i gängse eldningsmetoder. De ansåg i stället bäst att vädja till de med
borgerliga dygderna för att uppnå sparsamhet med ved. Det uppoff
rande patriotiska sinnelaget skulle nog leda till en önskvärd begräns
ning i vedkonsumtionen. »Av dessa känslor intagen, skulle ock, som 
collegierna hoppas, varje enskild person av förmögenhet inskränka 
sina behov av denna nödvändighetsvara och ej elda flera rum, än han 
för sig och de sina oumgängligen behöver.» I en skrivelse till över
ståthållaren bekände sig magistraten i princip till kollegiernas upp
fattning, dock med bestämt undantag för Eldkvarnen. Att Edelcrantz 
så otvetydigt framhållit sitt beroende av vedtillförsel ansågs icke böra 
tillerkännas avgörande betydelse. I stället ville magistraten ehuru 
utan full säkerhet erinra sig, att Edelcrantz redan i sin första ansökan 
om en ångkvarn tillkännagivit en avsikt att för denna använda sten
kol. Vidare hänvisade magistraten till Malmströms förutnämnda ytt
rande, vilket gick ut på att ved skulle kunna undvaras; ett vittnesmål 
av en så i verket insatt person måste ju tillmätas trovärdighet.

Dessutom framfördes en synpunkt, som ter sig ganska främmande 
ut ifrån erfarenheterna under 1900-talets kristider. Stenkol, påpeka
des det, var en inhemsk artikel, som kunde införskaffas oberoende av 
läget inom handelskonjunkturer och sjöfart, ja, att konsumera sten
kol vore en »national vinst». Man hade därvid Höganäs, där sten
kolsbrytningen sedan 1700-talets slut skjutit kraftig fart, i tankarna; 
en inskränkning i vedförbrukningen skulle med andra ord innebära 81
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en uppmuntran för den skånska kolgruvan. På alla dessa grunder 
sade sig magistraten övertygad om att Eldkvarnen skulle kunna drivas 
med stenkol i analogi med förhållandena i England. Beträffande 
Kungsholms glasbruk anbefalldes slutligen en förnyad undersökning.

Edelcrantz blev inte svaret skyldig. Han gick till kungs med en vid
lyftig, temperamentsfullt författad inlaga. Han var en mästare i att 
utarbeta dylika försvarsskrifter. Med nykter saklighet förenar de en 
starkt känslobetonad, medryckande stil — det är teknikern och skal
den i samma person som talar — och de synes alltid skrivna con 
amore. Verkningsfullt ställde Edelcrantz mot varandra den kungliga 
nåd, som dittills låtit hans planer gå i fullbordan, och en motvillig 
magistrats upprepade försök att tillintetgöra dem. Egendomligt nog 
lät han påskina, att magistraten även skulle gått honom emot, då han 
1805 ansökte om Eldkvarnens anläggning. Så förhöll det sig lika litet, 
som att Edelcrantz vid samma tillfälle skulle lovat att elda sin kvarn 
med stenkol, som nyss nämnts ett påstående av magistraten, vilket 
Edelcrantz nu förklarade osant. Det förtörnade honom även, att han 
ensam skulle förständigas att bruka stenkol; inte ens hade Eldkvarnen 
förunnats nåden av en förnyad undersökning, såsom föreslagits be
träffande glasbruket. Finge man i rådhuset igenom sin vilja, så skulle, 
menade Edelcrantz, han ensam åläggas en ökning i utgifter motsva
rande en årlig beskattning av mer än 1 600 Rdr B:co. Verkan därav 
bleve enligt hans uträkning blott, att vedtillgången i Stockholm för
bättrades med en hundradedel.

Magistratens avsikter vägrade Edelcrantz dock att härleda ur nå
gon ovilja mot kvarninrättningen, ehuru de, om de förverkligades, 
enligt hans mening skulle leda till Eldkvarnens totala ruin. »En så 
respectable och upplyst corps kan ej beskyllas för väld eller fördo
mar.» Han vågade förutsätta såsom magistraten bekant, att mjölpri
sets jämnhet trots kriget och dyrtiden kunde tillskrivas hans Eldkvarn. 
Ej heller ville han rygga tillbaka för påståendet, att en stegring i mjöl
priset omedelbart skulle följa, om kvarnrörelsen bringades att upp
höra. Men vilken var då orsaken till att man gjorde skillnad i rättig
heterna mellan honom och »de övriga 237 vedförödande verk i hu
vudstaden»? Knappast förelåg några olikheter mellan honom och de 
andra i fråga om förutsättningarna att elda antingen med ved eller 
med stenkol. Edelcrantz’ argumentering gick ut på att visa, att alla 
härvidlag satt i samma båt — att elda med stenkol vore ju ej otänk
bart för någon, som ville nedlägga större summor på bränsleförbruk-82
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ningen — därför obegripligt, att magistraten placerade just honom 
i särklass. Nej, detta, menade han, måste berott på att han saknade 
hemortsrätt i Stockholms borgerskap och var den kanske ende frälse
man, som drev en borgerlig rörelse, låt vara en högst allmännyttig 
sådan. Under Kungl. Maj:ts nådiga prövning hemställde därför Edel
crantz, om denna särställning för honom borde leda till mistning av 
rättigheter, omgivna av äganderättens helgd.

Edelcrantz erkände visserligen, att sådana situationer kunde upp
stå, då rättigheterna måste inskränkas. Men vad han krävde var rätt
visa. Bördorna bars lätt, om de delades lika av alla. Orättvisa ingrepp 
i äganderätten kunde »ej annat än farligt såra allmänna förtroendet 
och säkerheten, de måste tillika bliva dråpslag för industrin i det 
land, där de möjeligen kunde äga framgång». Med siffror sökte han 
bevisa, hur en övergång till eldning med enbart stenkol skulle störta 
honom i ruin utan att likväl Eldkvarnens upphörande skulle under
lätta möjligheten att erhålla ved. I en medföljande bilaga utvecklade 
han detta tema ytterligare, samtidigt som han där tecknade prisför
hållandena på vedmarknaden mot en vidare nationalekonomisk bak
grund. I det stigande vedpriset såg han i och för sig icke något fel. 
Allting steg ju under kristiden. Enligt hans åsikt bottnade bränsle
krisen i stället i att vedpriserna icke stod i rimlig relation till kostna
derna för skogshygge och vedtransporter. En förnuftig prispolitik, 
som ökade avkastningen av vedproduktionen, skulle leda till det bästa 
resultatet. Skogsägarna föredrog i annat fall att låta sina skogar för
multna i vindfällen eller att förvandla dem till aska för att åtminstone 
få »ett magert bete för kreaturen».

Edelcrantz’ avslutade sin underdåniga skrivelse med en förhopp
ning om Kungl. Maj:ts »rättvisa beskydd» mot de anslag, som hotade 
hans näring. Elan lyckades även vinna visst gehör på högre ort. över
ståthållarämbetet beaktade hans farhågor för de dryga summor eld
ning med stenkol skulle medföra i den skrivelse i ärendet, som ämbetet 
den 12 juli avlät till Kungl. Maj:t. Man skulle knappast, menade äm
betet, kunna hoppas på en lönande drift med stenkol, innan det blev 
möjligt att utnyttja den större stenkolsflötsen i Skåne. Men enligt in
lämnade upplysningar hade denna ännu ej hunnit blottas till följd av 
mängder av framströmmande vatten. Antalet av dittills där anlagda 
ångmaskiner — det var ju i Eföganäs de nya engelska ångmaskinerna 
för första gången i större utsträckning användes i Sverige — var ännu 
ej tillräckligt stort för gruvans vattentömning. I övrigt gav ämbetet 83
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åtskilliga uppslag, delvis ganska fantasifulla, i syfte att inskränka 
statens egen och den privata vedförbrukningen.

Som nämnts hade Edelcrantz med beklagande noterat, att man för 
honom icke ställt i utsikt en förnyad undersökning rörande bränslet 
såsom varit fallet med Kungsholms glasbruk. En sådan hade ej heller 
bringats på tal i överståthållarämbetets skrivelse. Innan Kungl. Maj:t 
fattade sin ståndpunkt, prövades likväl Eldkvarnens jämte glasbru
kets bränslebehov på ort och ställe — vem det nu var, som givit Edel
crantz denna uppmuntran. Förrättningen ägde rum den 22 augusti. 
Kvarnägaren var vid tillfället själv närvarande samt dessutom stads
arkitekten Gjörwell, bergmästaren Broberg och stadsingeniören von 
der Burg. Klockan 12 på middagen började man att fyra på i pannan, 
och kl. 1.14 hade ångorna nått den volym, att kvarnverket satte sig 
i rörelse. Då hade nära 2 tunnor stenkol förbrukats. Kl. 11 på kvällen 
kunde konstateras, att närmare 10 tunnor stenkol gått åt. Genom ti
digare beräkningar hade det visat sig, att en famn tallved mestadels 
räckt till för 5 å 5V2 timmars eldning. Man lade märke till att denna 
proportion var en helt annan i jämförelse med »eldverk», där båda 
bränslesorterna ömsevis förekom; i de sistnämnda åtgick långt mindre 
kvantiteter stenkol i relation till veden. Detta ansågs bero på att Eld
kvarnens ugn ej från början konstruerats för stenkol. Vid försöken 
användes engelska kol. Man lutade dock åt åsikten, att eldningsresul- 
tatet knappast blivit ett annat, om Höganäskol i stället nyttjats. En 
av de närvarande gällde som sakkunnig i kolfrågan. Elan visste för
mäla, att förhållandet mellan engelska och skånska kol vid fyrbåkar- 
na stundom kunde betecknas som 7 till 6. På vissa kemiska grunder 
framhöll därtill de sakkunniga i sin berättelse över de anställda pro
ven, att där en ångpanna eldad med stenkol stod rycken i högst 10 
år, den gott och väl kunde brukas i 15 år och ännu längre tid, om ved 
kom till användning.

Sedan de sakkunniga utfört sina rön vid Eldkvarnen, förflyttade 
de sig till Kungsholms glasbruk för att där i närvaro av ägaren Moses 
Jacobsson göra motsvarande iakttagelser.

Regeringen dryftade Stockholms bränslefråga den 7 september. 
Man konstaterade, att den bristande vedtillförseln berodde på kriget 
i Finland. Däremot skulle Åland ännu vara leveranskraftigt, och vissa 
åtgärder anbefalldes för att öka importen därifrån. I motsats till över
ståthållarens mening ansågs dock icke några inskränkande föreskrif
ter i bränslefrågan påkallade. Man fruktade som en verkan därav84
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och förmodligen med rätta vad som med nutida terminologi brukar 
betecknas som hamstring, vilken i sin tur skulle leda till prisstegring. 
Den enskildes omtanke om egen fördel och redan bestående polis
författningar betraktades åtminstone för det närvarande ögonblicket 
som tillräckligt verksamma garantier mot slösaktig vedförbrukning.

En vecka senare kom Edelcrantz’ ärende före. Som resultat av 
överläggningarna undertecknade konungen ett nådigt brev i denna 
fråga den 30 september. Det utfärdades från jakten Amadis, som då 
låg för ankar vid Grönvikssund. Av ordalagen att döma har Edel
crantz tydligen funnit det klokast att gå myndigheternas önskemål 
åtminstone några steg till mötes. I det kungliga brevet hette det näm
ligen, att konungen funnit för gott att låta bero vid Edelcrantz’ »be
givande att för berörde inrättning, vars årliga vedbehov vanligen är 
800 famnar, för i år, då han i anseende till dess ägande besparde lager 
av ved, icke skall behöva upphandla mer än 450 famnar, likväl i 
stället för 150 famnar ved nyttja stenkol och således för detta år icke 
uppköpa mer än 300 famnar bryggved». Frågan hade således lösts i 
kompromissens tecken.

Under de i vår historia så skickelsedigra åren 1808—1810, märkta 
av krigslarmet i Finland, nederlagsfreden, Gustav IV Adolfs för
svinnande från arenan, den stora författningsreformen och Berna
dottes val till tronföljare, fylldes Edelcrantz’ liv av en rastlös verk
samhet. Han deltog i ridderskapets och adelns förhandlingar vid de 
riksdagar, där de stora avgörandena föll. I dessa har han dock icke 
spelat någon mera framskjuten roll. Kanske just hans försiktiga åter
hållsamhet i politiska ting — säkerligen saknade han också djupare 
intresse för dylikt — varit en viktig nyckel till hans oavbrutet fram
gångsrika, av de tvära omkastningarna i riksledningen fullständigt 
oberörda karriär. Desto intensivare spände han sina krafter på den 
andliga och materiella odlingens marker. Hedersbevisningar och för
troendeuppdrag formligen regnade över honom. Utöver tidigare och 
förut omnämnda utmärkelser, vartill bl.a. kan tilläggas ledamotskap 
i Kungl. Krigsvetenskapsakademien, inhöstade han 1808 en vacker 
skörd av nya lagrar. Han kallades till hedersledamot i Kungl. Vitter
hets-, Historie- och Antikvitetsakademien, bereddes därjämte säte i 
regeringen som hovkansler och utnämndes till kommendör av Nord- 
stjärneorden.

Samtidigt fortsatte Edelcrantz sitt värv som Thalias högste tjänare 
i landet. Men teatern hade blivit hans sorgebarn. Ekonomiska besvär-
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ligheter och tråkigheter av alla slag hopade sig över den kungliga 
scenen, och Gustav IV Adolf gjorde sitt till för att förbittra tillvaron 
för teaterkonstens vänner. Besatt av ett sjukligt hat mot operan um
gicks han ständigt med den bisarra planen att nedriva operahuset, 
skådeplatsen för mordet på hans fader. I en sådan atmosfär hade Edel
crantz intet lätt arbete, men det är nog inte heller utan, att hans ung
doms heta kärlek till sånggudinnorna betänkligt hunnit svalna. Ko
nungens avsättning beredde väl åter operakonsten en rikare jordmån, 
men det finansiella eländet fortsatte, och Edelcrantz kom i en allt 
annat än behaglig ställning. På sommaren 1810 nedlade han chefs- 
skapet över teatrarna. Detta övertogs i stället av den nye överståt
hållaren A. F. Skjöldebrand. Edelcrantz avskydde han. Inför honom 
tycks han ha känt en rent kväljande motvilja. För den gamla teater
förvaltningen medförde chefsombytet räfst och rättarting, och en 
mångårig, föga uppbygglig process tog sin början. »Kallad av Gustav 
den III:s förförande uppmuntran ifrån en obemärkt men stilla krets 
till en bana, för vilken varken ödet eller böjelsen ämnat mig . . .», 
med dessa ord inleder Edelcrantz en vidlyftig redogörelse för sitt 
långvariga ledarskap för den svenska scenen, där den avgående teater
chefen — om på bärande skäl eller ej må lämnas osagt — söker rentvå 
sig från alla beskyllningar.

Edelcrantz’ inledningsord i den stora inlagan i teaterfrågan var 
säkerligen icke endast framsprungna ur ett tillfälligt känsloutbrott. 
De får nog fattas som en öppen bekännelse till den verksamhet i tek
nikens och det praktiska livets tjänst, som alltmer satte sin stämpel 
på hans gärning. Där hade tydligen denna mångfrestande begåvning 
omsider funnit sitt rätta element.

Under de här avhandlade åren återfinns också Edelcrantz’ namn 
ideligen i samband med maskiner och uppfinningar. Det skulle här 
föra för långt att nämna dem alla. Blott några skall bringas på tal. 
Den optiska telegrafen hade sedan gammalt varit hans skötebarn. 
Nya telegraflinjer drogs norr och söder om Stockholm åren 1808— 
1810 av en särskild kår, vilken organiserades av Edelcrantz och ar
betade efter hans direktiv. Det första krigsåret tillkom 43 stationer 
mellan Landsort och Gävle.

Ångtekniken lämnade Edelcrantz heller ingen ro. Tidigare har här 
berättats, hur hans intresse för denna gren av tekniken avsatt vackra 
frukter redan under besöket i England. I Sverige gick Edelcrantz vi
dare på den inslagna vägen och med samma framgång. Många måste86
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de timmar ha varit, som han tillbringat vid sitt arbetsbord i grubbel 
över kondensorer, luftpumpar och annan ångteknisk attiralj. Hans 
mödor gav uppmärksammade resultat. År 1809 framträdde han i Ve
tenskapsakademiens handlingar med en »afhandling om nödige rät
telser vid mätningen af ångornes spänstighet och determination af 
deras kraft, uti ångmaskiner, samt beskrifning på en förbättrad Ång- 
mätare». Samma år konstruerade han dessutom en ångmaskin, vilken 
dock först 1811 bringades till offentligheten. På Konstakademiens 
utställning detta år kunde man beskåda tvenne av arkitekten Samuel 
Enander ritade och laverade planscher med rubriken »Ny ångmaskin 
till besparing av kostnad, arbete och bränsle, uppfunnen af A. N. 
Edelcrantz, öfverintendent, år 1809». Ett visst samband mellan detta 
kraft- och bränslebesparande syftemål med uppfinningen och de obe
hag Edelcrantz året innan haft att utstå för den stora vedåtgången i 
Eldkvarnen är kanske icke alldeles uteslutet. Senare sökte och erhöll 
uppfinnaren patent på sin ångmaskin.1

En uppfinning, som skänkte Edelcrantz stor ryktbarhet, var en av 
honom konstruerad torkmaskin för torkning av spannmål och malt 
m.m. Tydligen någon gång i slutet av 1809 uppsattes den i Eldkvar
nen, för vars vidare öden maskinen blev av den mest utslagsgivande 
betydelse. Enligt Edelcrantz5 egna ord var uppfinningens ändamål 
»att kunna förbättra och med ökad säkerhet bevara ett, kanske det 
förnämsta, nödvändighets behov hos alla folkslag». Goda torkinrätt
ningar fann han särskilt angelägna i Norden, där spannmålen ofta ej 
nådde mognad och sällan kunde bärgas torr. Maskinen beskrives av 
en författare (H. Juhlin-Dannfelt) såsom bestående »af en i lutande 
ställning anbragt plåtcylinder, genom hvilken spannmålen fick rinna 
fram, under det att den uppvärmdes genom en het luftström, som 
leddes utefter cylinderns utsida, eller genom hans inre». Dess kon
struktion kan närmare studeras i den beskrivning Edelcrantz själv 
publicerade i Vetenskapsakademiens handlingar. För att skydda sin 
rätt till uppfinningen begärde Edelcrantz tioårigt privilegium exclu
sivum för sin maskin. Hans ansökan nagelfors i olika instanser under 
loppet av år 1811. Vetenskapsakademien, som brukade yttra sig i 
dylika spörsmål, gav sin tillstyrkan. Dess ledamöter fann maskinen 
vittna om »en ganska lycklig uppfinningsgåva» och de hade sig icke 
bekant att någon vare sig inom eller utom landet dessförinnan kon-

Torkmaskinen.

1 Se Dcedalus 1940. 87



Eldkvarn

struerat en torkmaskin, som till sin sammansättning företedde likheter 
med Edelcrantz’. Men på andra håll väcktes gensagor. Ingenstädes 
ville man visserligen hindra detta nya allmännyttiga uppsåt i och för 
sig. Frågan om maskinens bränsle visade sig dock — nu som förr — 
utgöra ett ganska eldfängt stoff i diskussionen.

Liksom trenne år tidigare ansågs fortfarande läget på bränslemark
naden ge anledning till bekymmersam eftertanke. Stockholms sedan 
gammalt stora vedleverantör Finland hade definitivt lösslitits från 
riket, och vedpriserna undgick icke inverkan därav. Situationen skulle 
ännu mera förvärras, trodde man i ansvariga kretsar i stadsförvalt
ningen, om en ny bränslehungrande maskin ökade efterfrågan på ved. 
Det var naturligt, att man i ett sådant fall också lyssnade till produ
center, vilka i högre grad för sin rörelse var beroende av ved. Bryg
garnas och bagarnas ämbeten fick framföra sina tankar angående 
Edelcrantz’ sökta privilegium. Ämbetena fann visserligen hans »i 
flera fall visade patriotiska bemödanden förtjäna belöning». Men med 
hänsyn till faran av bristande vedtillgång, som hotfullt vilade över 
huvudstaden, önskade de, att torkmaskinen icke måtte drivas med 
annat bränsle än med stenkol. Magistraten yttrade sig ännu skarpare i 
ett utlåtande i saken, som den 13 februari avgick till Kungl. Maj:t. 
Det hette visserligen där, att Edelcrantz’ »kända förtjänst av gag
nande economiska till allmänhetens nytta syftande inrättningar, bör 
av var man värderas». Men sedan ändrade sig tonfallet. Magistraten 
lät med all önskvärd tydlighet förstå, att dess stridigheter med Edel
crantz 1808 rörande ångmaskinens eldning ingalunda fallit i glömska. 
Elan hade, påpekades det, då sökt göra gällande »sin förmente rätt» 
att begagna ved; som synes vidhöll magistraten ännu envist sin upp
fattning om att Edelcrantz från början skulle lovat elda ångmaskinen 
med stenkol, en mening, som denne betecknat som helt gripen ur luf
ten. Vidare betonades faran för att de förut dryga vedpriserna ytter
ligare skulle skruvas i höjden. Samtidigt påpekade magistraten, huru 
redan i mitten av 1700-talet förbud blivit utfärdade mot anläggande 
av särskilt vedödande manufakturer i Stockholm med omnejd och 
detta i en tid, då Finland ännu var svenskt och ingen vedbrist rådde. 
Magistraten anhöll därför, att ett eventuellt bifall till Edelcrantz’ 
ansökan endast skulle givas på villkor, att han under inga som helst 
omständigheter finge driva sin torkmaskin med ved utan blott med 
stenkol. Men ett växande behov av sistnämnda vara med ty åtföl
jande prisstegring var ju också tänkbart. Det var en faktor, med vil88
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ken magistraten även räknade. I så fall skulle, menade man i rådhuset, 
torkmaskinen stoppas, till dess förefallande olägenheter hunnit av
hjälpas.

Magistratens mening, till vilken även överståthållaren förklarade 
sin anslutning, kom emellertid ej att betyda någonting för ärendets 
utgång. Så gjorde ej heller kommerskollegiets reservationslösa till
styrkan till Edelcrantz’ ansökan. Sökanden själv avstod nämligen 
från att fullfölja sina anspråk. Han förband sig i stället att till Veten
skapsakademien insända en fullständig beskrivning av torkmaskinen 
avsedd att publiceras i dess skriftserie för att lända allmänheten till 
upplysning. I gengäld uppnådde Edelcrantz därmed andra, värde
fullare mål, och det var väl av den anledningen, han offrade sin en
samrätt till torkmaskinen. För honom gällde det närmast att tillvara
taga de förmåner, som beviljats honom i samband med den av honom 
konstruerade spinnerimaskinen. De satt ett ögonblick ganska löst.

Från det föregående erinrar vi oss, huru Edelcrantz 1807 utverkat 
privilegium på en linnespinnerimaskin — idén till denna hade han 
hämtat från England — och samtidigt för dess förverkligande till
erkänts lån av allmänna medel på vissa villkor. Ett av dessa hade 
varit, att maskinen skulle stå färdig inom fyra år, d.v.s. senast i maj 
1811. Men en av kommerskollegium detta år föranstaltad undersök
ning bragte i dagen, att arbetet med maskinens uppsättning — den 
installerades på eldkvarnstomten — icke hållit den fastställda takten. 
Tolkades bestämmelserna efter bokstaven, skulle således Edelcrantz 
rätteligen gått sina låneförmåner förlustig. För en sådan åtgärd drog 
man sig likväl, och Edelcrantz gjorde vad han kunde för att avvärja 
hotet. Han kunde därvid stödja sig på omständigheter av starkt för
mildrande verkan. Som vi sett hade han verkligen haft åtskilligt an
nat att tänka på under denna fyraårsperiod. Den energi han under 
krigsåren utvecklat vid telegraflinjernas framdragande, en viktig de
talj i den tidens svenska beredskap, var ännu i särskilt gott minne.

Sina egna arbetare, den fåtaliga skara, som egentligen skulle stått 
till förfogande för spinneriet, hade han därvid tagit till hjälp. Dröjs
målet med spinneriindustrins igångsättande visade sig också bero på 
att den verkmästare, som haft hand om uppdraget, rest utrikes och 
efter halvtannat års bortovaro ännu ej återvänt. Som alltid höll dess
utom kommerskollegium sin skyddande hand över Edelcrantz och 
även nu med framgång. Genom ett kungligt brev den 20 nov. 1811 
beviljades han två års anstånd, d.v.s. uppskov till slutet av 1813, med
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fullbordandet av sin spinnerimaskin. Kungl. Maj:t medgav även, att 
återstående lånesumma, utgörande 3 000 Rdr, måtte till Edelcrantz 
utbetalas i slutet av året. Avbetalningarna skulle börja verkställas 
1814; kunde låntagaren ej uppfylla sina i brevet statuerade förplik
telser, skulle hela lånebeloppet återgå. Ett av skälen till ärendets lyck
liga utgång hade just varit Edelcrantz’ beredvillighet att avstå från 
privilegium exclusivum för sin torkmaskin. I lugn och ro kunde han 
nu slutföra sin linnespinnerianläggning i Eldkvarnen.

Den ovannämnda lånesumman utbetalades genom statskontoret till 
kommerskollegium för vidare befordran till Edelcrantz i början av 
1812, sedan han styrkt, att han till Vetenskapsakademien inlämnat 
fullständig beskrivning såväl av linnespinneri- som torkmaskinen, 
villkoret för att lånet skulle få uppbäras. I detta sammanhang må 
även nämnas, att Edelcrantz ett år tidigare kunnat inregistrera en 
annan viktig framgång för sin ekonomi. Elan hade hos konungen 
begärt försäkran om oinskränkt äganderätt till Eldkvarnens byggna
der, manufakturer och privilegier för att därigenom kunna erhålla 
ett förlagslån »med tillräckelig säkerhet för långivaren». Hans an
sökan beviljades genom kungligt brev den 9 januari 1811.

Bilden av Edelcrantz livliga aktivitet under år 1811 kan komplet
teras genom en ytterligare framstöt av honom syftande till att för
bättra hans tydligen icke alldeles idealiska positioner som kvarnägare. 
Men som vanligt skulle hans planer råka i motvind på rådhuset. Edel
crantz hade i en ansökan begärt att »uti kvarteret Glasbruket eller 
Eldkvarnen under nr 1 efter nya numreringen å ofri eller stadens 
grund belägna plats, som ock att ifrån dess nyssnämnda plats öster ut 
i sjön, utmed bron, få intaga och friköpa ett stycke så långt som 
första broöppningen och stenkistan sig sträcker». Byggnings- och äm- 
betskollegium tillstyrkte. Men då ärendet kom upp i magistraten, 
gjorde rådmannen Sandberg vissa svårigheter. Denne var tillika leda
mot av en kommitté, som blivit tillsatt för reglering av stadens stat. 
Vid överläggningar där om reparation av Nya Kungsholmsbron hade 
det icke undgått herrarnas uppmärksamhet, att bron tog »betydelig 
skada» genom de dagliga körslorna till och från Eldkvarnen. På be
gäran av kommitterade anhöll därför Sandberg, att ärendet måtte 
förvisas till dem för att handläggas samtidigt med frågan om brons 
iståndsättande. Detta bifölls av magistraten. Därmed tycks ärendet 
ha blivit begravt. Friköpet kom i varje fall icke på tal förrän senare, 
då Eldkvarnen bytt ägare.90



Eldkvarn

Eldkvarnens korrespondens och räkenskaper är icke bevarade. 
Man kan därför icke bilda sig en uppfattning om Eldkvarnens ställ
ning annat än på grundvalen av akter i de offentliga arkiven; när 
dessa sviker, insveps följaktligen kvarnägarnas transaktioner i tyst
nad. En ganska tät slöja breder sig också över de sista åren av Edel
crantz’ kvarnstyre. Efter 1811 var ju expansionen slutförd. Tomten 
utvidgades ej mera, och innanför murarna gick kvarnhjulen, torkma
skinen och linnespinneriet sin dagliga gång med tillhjälp av ångan, se
dan överhetens vederbörliga tillstånd inhämtats. Med myndigheterna 
behövde han därför icke träda i kontakt på samma sätt som förr. En 
flik av förlåten lyftes först genom en av Edelcrantz i september 1814 
författad »ödmjuk promemoria». Läget tecknas där i ganska mörka 
färger. Man märker, att konjunkturerna icke varit Edelcrantz sär
deles gynnsamma.

Tidsperioden 1811 —1813, särskilt de två första åren, medförde 
kännbara svårigheter för Sveriges näringsliv. Sommaren 1811 rådde 
en osedvanlig torka, vilken orsakade dålig skörd, på sina håll t.o.m. 
missväxt. Under det följande året förbyttes en för lantbruket till en 
början lovande väderlek i dess motsats, och spannmålsbrist blev följ
den. Tungt vilade ansvar och arbetsbörda på kronans centrala organ 
för upphandling och distribution av spannmål, kungliga allmänna 
magasinsdirektionen, ett vid denna tid mycket viktigt ämbetsverk. 
Importvägarna var emellertid icke alldeles stängda. Så utverkades 
tillstånd av ryska regeringen att i Petersburg upphandla mjöl. Det 
var en frukt av förhandlingen mellan kronprins Karl Johan och kej- 
sar Alexander vid det bekanta mötet i Åbo, vilket inledde en era av 
samförstånd mellan Sverige och dess arvfiende i öster, vanligtvis sam
manfattad i orden »1812 års politik». Västerifrån inlöpte dessutom 
spannmåls- och risgrynslaster. Ännu 1813 kvardröjde olägenheter 
av de föregående årens felslagna skördar. För att ytterligare trygga 
tillgången på brödföda infördes totalförbud mot brännvinsbränning 
åren 1812 och 1813, för Edelcrantz’ rörelse icke utan betydelse.

Edelcrantz beklagar i sin promemoria, att kronans hjälpaktioner 
till en stor del tagit form av införskrivningar av mjöl i stället för säd. 
»Genom denna åtgärd, till förmån för ryska kvarnarna, som ännu 
fortfar, bliva de svenska oskyldigt lidande, men i synnerhet Eldkvar
nen, vilken är grundad på förmalning av den säd, som till Stockholm 
införes.» Ej heller förbudet mot brännvinsbränning faller honom i 
smaken. Därigenom hade Eldkvarnen i likhet med andra inhemska
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kvarnar gått miste om den beräknade inkomsten på gröpning av 
spannmål till landets brännerier. Oavsett de förluster, som uppstått 
genom de av det allmänna läget påkallade anstalterna, sade sig Edel
crantz även i övrigt ha drabbats av besvikelser. Hans kvarn hade 
nämligen icke anlitats för målning för kronans räkning annat än när 
andra kvarnar ej kunde arbeta på grund av vattenbrist eller lugnt 
väder. Ur dessa oväntade omständigheter utdrog Edelcrantz pessi
mistiska tankegångar; han fruktade, att »ej allenast den billige vinst 
skall försvinna, varmed Eldkvarnen borde ersätta inrättarens upp
offrade tid, möda och kostnader, utan ock den ringa avkastning små
ningom minskas, om ej alldeles upphöra, som till betalning av räntan 
för det upplänta förlags capitalet är nödvändig». För att »verkets 
undergång» skulle undvikas föreslog han tvenne alternativ. Det ena 
gick ut på att han skulle beviljas ett publikt lån svarande mot brand
försäkringssumman, 24 000 Rdr B:co, enligt grunder, vilka han när
mare utvecklar. I detta sammanhang tillkännager Edelcrantz, att 
hans skulder bestiger sig till omkring 50 000 Rdr. Denna nätta skuld
summa föll i huvudsak på kvarnrörelsens konto. Sina förtjänster an
såg dock Edelcrantz väga så tungt, att intet vore naturligare än att 
han tillerkändes lika betydligt understöd som andra fabriksägare. I 
av självkänsla vibrerande ordalag framhäver han, att de sistnämnda 
hade hans uppoffrande mödor »att tacka för den utsträckning deras 
inrättningar erhållit, och den rätt till läneunderstöd de själve därige
nom förvärvat».

Edelcrantz var nu icke den, som ställde sitt ljus under en skäppa. 
I motiveringen till sin förhoppning om ett lån låter han denna egen
skap tydligt träda i dagen. Men så hade han ju onekligen någonting 
att peka på. Han hade, säger Edelcrantz, varit den förste, som efter 
misslyckanden av andra infört ångmaskinerna och säkrat deras an
vändning i Sverige, och andra manufakturister hade genom hans för
sorg kommit i besittning av dylika maskiner och därigenom utvecklat 
sina företag. Vidare var det hans förtjänst, att Dannemora järngruva 
— »vilken redan ansågs så gott som förlorad» — blivit länspumpad 
och iståndsatt, och även berodde det på honom, att en verkstad för 
tillverkning av ångmaskiner inrättats i Stockholm. Upplysningen är 
intressant. Den visar, att Edelcrantz stått bakom tillkomsten av Sa
muel Owens sedermera så berömda och för den svenska industrin 
banbrytande verkstadsanläggning. Slutligen påminner Edelcrantz om 
att den på enskild kredit och förlag grundade Eldkvarnen betygsatts92
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som allmännyttig »om ej nödvändig för huvudstaden» samt erinrar 
om det tidigare refererade kungabrevet av den 9 januari 1811, vilket 
medgav kvarnägaren tillämpning av 1772 års manufakturordning 
beträffande lån mot säkerhet i anläggningen.

Som nämnts sökte Edelcrantz sin räddning i ännu ett alternativ. 
Det gick ut på verkets försäljning till allmänna magasinsdirektionen. 
Edelcrantz påpekar de betydande fördelar kronan i dess egenskap av 
stor bränneriägare därigenom skulle vinna. Särskilt låter han ett kro
nans eventuella besittningstagande av torkmaskinen framstå i ett loc
kande perspektiv. Spannmålslagringens problem skulle därigenom, 
menar han, väsentligen förenklas.

Ingen av de utvägar Edelcrantz föreslagit i sin promemoria kom 
emellertid att beträdas. Edelcrantz lyckades nämligen att i handlan
den Jacob Wahren finna en hugad spekulant på sin kvarn. Enligt 
köpebrev av den 26 april 1815 skulle för anläggningen erläggas 
48.500 Rdr B:co, varav 25.000 för ångmaskinen med kvarnar, sikt-, 
gryn- och valsverk samt övrigt maskineri.

Sådan bilden av Edelcrantz i denna skildring har tecknats, har han 
framför allt trätt oss tillmötes som ekonom, uppfinnare och organisa
tör. Hans egenskaper i förstnämnda fall vann också det högsta tänk
bara erkännande, i det att han 1813 sattes i spetsen för rikets handel 
och manufakturer som president för kommerskollegium. Det höga 
ämbetet omfattade Edelcrantz med det plikttrogna allvar och den 
entusiasm för uppgiften, som utmärker hans verksamhet i övrigt, var
om åtskilliga vägande utlåtanden i handelssaker bär vittne. På det 
nationalekonomiska planet framträder han som en utpräglad för
kämpe för liberala grundsatser, en inställning, som säkerligen mottog 
riklig näring genom hans nödtvungna kamp i hans egenskap av 
kvarnägare gentemot skråintressen och irriterande inblandning från 
det allmännas sida. Själv hade han ju gjort den ena bittra erfaren
heten efter den andra av de mäktiga krafter, vilka i skråintressets 
och statsingripandets form sökt lägga hämsko på hans fria närings- 
utövning.

Edelcrantz avled ogift den 15 mars 1821, in i det sista outtröttligt 
verksam. Den kvarn, på vilken han nedlagt sådan möda, skulle bestå 
1800-talet ut och ett stycke in på det följande seklet. Efter flera ägar
skiften övertogs rörelsen 1843 av viktualiehandlaren Adam Ulric 
Svanberg och den från Tyskland invandrade bagaren Fredrik Alt- 
hainz, bekant för sin yrkesskicklighet. Kvarnbolaget, sedermera 93
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kvarnaktiebolaget Svanberg & Co blev känt som ett välskött och 
lukrativt företag, om vilket Fredrik Althainz’ son, Fredrik Gerhard 
Althainz, gjort sig särskilt förtjänt. År 1905 övergick eldkvarnstom
ten i Stockholms stads ägo. När stadshusbygget påbörjades 1911, hade 
redan den efter branden 1878 nyuppförda Eldkvarnen sedan flera 
år tillbaka försvunnit ur stadsbilden.

Källor. Uppgifter om Edelcrantz kan hämtas ur 
en mycket omfattande litteratur, över vil
ken föreligger en översikt i anslutning till 
C.-F. Corins artikel om honom i Svenskt 
biografiskt lexikon, bd 12, Sthlm 1949. 
Där återfinns även en förteckning över av 
honom författade skrifter, såväl tryckta 
som otryckta. Hans verksamhet som ång- 
tekniker och i någon mån kvarnägare — 
eljest mycket obetydligt uppmärksammad 
— har behandlats av C.-F. Corin i upp
satsen A. N. Edelcrantz’ ångmaskinspro- 
jekt, Dredalus 1940. Även hänvisas till där 
anförd litteratur; särskilt må fästas upp
märksamheten på de arbeten, som belyser 
Edelcrantz’ förbindelser med Samuel 
Owen. För utarbetandet av framställning
en i den del, som berör eldkvarnstomten 
och angränsande fastigheter, har av C. 
Kinnman och H. G. F. Sundberg utförda 
Äganderättsliga undersökningar rörande 
tomterna vid Norr Mälarstrand (Stadskol- 
legiets utlåtanden och memorial 1928, bih. 
nr 15) varit av stort värde. Nedan följer 
en summarisk förteckning över otryckt 
källmaterial.

Riksarkivet.
Konseljprotokoll i inrikes civilärenden. 
Allmänna beredningens protokoll i inrikes 

civilärenden.
Inrikes civilexpeditionens registratur. 
Handels- och finansexpeditionens registra

tur.

Kommerskollegii skrivelser till Kungl. 
Maj:t.

överståthållarens skrivelser till Kungl. 
Maj: t.

Kommerskollegii arkiv, huvudarkivet: 
handels- och manufakturdivisionens 
protokoll, kungl. brev, skrivelser från 
landshövdingar och överståthållare, acta 
privatorum.

Anglica: J. Silfverhielms depescher.
K. E. Eagerheims samling: brev från 

Edelcrantz.
Stockholms stads acta, nr 46 (handl. ang. 

Eldkvarnen).

Stockholms stadsarkiv.
Kungl. brev till överståthållarämbetet.
Magistratens ekonomiprotokoll.
Memorial till magistraten.
Handelskollegiets protokoll och registra

tur.
Ämbets- och byggningskollegiets proto

koll.
Kryddkramhandelssocietetens huvudbok.
Mantalslängder.

Stockholms stads brandförsäkringskontor.
Fastighetsbeskrivning avseende Eldkvar

nen.

Tekniska museets arkiv.
Samuel Owens självbiografi. Avskrift (se 

härom närmare källförteckningen till 
den ovannämnda uppsatsen A. N. Edel
crantz’ ångmaskinsprojekt).
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