
Urtavlan

Christopher Polhems 
astronomiska ur

Av Gunnar Pipping

I Dasdalus för 1951 publicerade arkivarien vid Nordiska museet Sten 
Lundwall en kort artikel om det märkliga astronomiska ur som 
Christopher Polhem (1661-1751) gjorde i Uppsala 1690. Polhem hade 
åren 1686-88 renoverat, byggt om och kompletterat det astronomiska 
ur som vadstenamunken Petrus Astronomus på biskop Jacob Ulfsson 
Ornfots uppdrag byggt åt Uppsala domkyrka åren 1504-06. Detta 
arbete riktade de lärdes uppmärksamhet på Polhems person och hade 
”befordrat all hans lycka i världen” som han senare själv sade.

Året 1690 studerade Polhem i Uppsala. Trots detta gav han sig tid 
att göra ett astronomiskt ur, vilket fortfarande ägs av Polhems efter
kommande i tionde led. Uret har för en tid deponerats på Tekniska 
Museet. I modern tid har ingen varit i tillfälle att se hur Polhem har 
löst de tekniska problem som man ställs inför då man vill åskådliggöra 
astronomiska förlopp. Enligt en teckning i Carl Johan Cronstedts 
skissbok från 1729 var han uppenbarligen i tillfälle att studera uret 
isärtaget, då han var Polhems elev på Stjärnsund. Cronstedt har dock 
slarvat, ty flera av de tandantal han uppger är felaktiga. På hans skiss 
står att spindelhjulet har 24 tänder trots att ett spindelhjul alltid har 
ett udda antal, i detta fall 25. Teckningen har tidigare publicerats i 
Sten Lundwalls bok om Stjärnsundsuren, dock utan att författaren 
anger vad skissen egentligen föreställer. Tack vare ägarnas tillmötes
gående har det nu varit möjligt att göra en analys av urets konstruk
tion. Jag tänker mig att många av Dsedalus läsare kan ha intresse av att 
läsa härom.

Urtavlans övre del är en vanlig 12-timmars tavla med timvisare. 
Bakom urtavlan finns en himmelsskiva, en stjärnkarta i stereografisk 
projektion med sydpolen i centrum, vilken vrider sig medsols ett varv 
per stjärntidsdygn, medan en solvisare framför stjärnkartan rör sig ett 
varv per soltidsdygn. Spetsen av solvisaren anger också lokal middag 
för några orter på jorden, vilka finns markerade längs ramens kant. 
Troligen har det på solvisaren suttit en rörlig sol som under året 
flyttat sig ut och in längs visaren. Rörelsen styrdes av ett spår i 
himmelsskivan, vilket representerar ekliptikan, jordbanans projektion 
på himlen. De tider då solen dyker upp eller försvinner bakom kanten
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1. Astronomisktur 
med en månads 
gångtid av Chris- 
topher Polhem. 
Foto Kay Daniel- 
son, TM.

2. Carl Johan Cronstedts skissbok från tiden som elev på Stjärnsund. T h ses 
en sidovy av urverket, t v en plan av bottenhjulet med stjärntidssnäckan. TM.

av 12-timmarstavlan anger tiderna för solens upp- och nedgång under 
året på ungefär 60 graders latitud, t ex Uppsala. Stjärnkartan är ovan
lig, då den har himlens sydpol i centrum och bara sträcker sig till 
Kräftans vändkrets, ca 25 grader nordlig deklination. Ovanför him
melsskivan, i tympanon, sitter ett månklot, hälften svart och hälften 
gult, som visar månens faser och dessutom månens ålder mot en skala 
runt öppningen; som visare fungerar en silverlinje på klotet.

Urtavlans nedre, rektangulära del är en kalender, där fyra små 
visare längs kanterna anger: tv dag och datum, th söndagsbokstav, 
gyllental och indiktion. Kalendern är uppdelad i kvartal och var tredje 
månad måste datumvisaren återföras manuellt till utgångsläget. 
Visarna förflyttas med hjälp av två långa skruvar och återställs genom 
att lätta på en fjäder bakom tavlan. Söndagsbokstaven anger på vilken 
veckodag årets första dag infaller och anger dessutom årets plats i
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solcykeln, den 28-årsperiod efter vilken veckodagarna återkommer på 
samma datum. Gyllentalet, också kallat epakt, visar årets ordnings- 
nummer i måncykeln - Metons cykel - dvs månens ålder på nyårsda
gen. Då man känner epakt och söndagsbokstav kan man räkna ut när 
påskfullmånen inträffar och därigenom bestämma påsken och årets 
rörliga helgdagar. Indiktionen var en romersk skatteperiod om fem
ton år som tidigare ofta användes inom kronologin.

Okonven- I tekniskt hänseende är uret intressant, dels på grund av åldern - det 
tionella tillhör den första generationen pendelur i Sverige - dels på grund av 

konstruktioner de urtekniskt sett okonventionella konstruktioner som Polhem har 
använt sig av. I sin artikel citerar Sten Lundwall en resejournal av C A 
Bäck från 1775 (UUB, Handskriftsamlingen Ihre 187), som från sitt 
besök på Stjärnsund skriver: ”Det uret som blifvit giordt af wår 
odödelige Polhem, hvilket wisar, utom månens af och tilltagande 
äfven solens up och nedgång alla årsens tider, samt de wanliga timsla
gen, för så många inventioner trodde wi at en myckenhet hiul fordra
des, men belfvo helt surprenerade at se mindre hiul än vid ett ordina- 
irt slagur, för några år tillbakars hadde detta urwärk kommit i olag 
och afstannat”. Det är riktigt att uret innehåller färre hjul än man 
kunde vänta sig. För att åstadkomma de stora utväxlingsförhållanden 
som behövs vid reduktion av soltid till stjärntid har Polhem använt 
snäckväxlar. Det ger en teoretiskt elegant lösning till problemet, men 
snäckväxlar är inte riktigt bra i ursammanhang på grund av den 
friktion som alltid förefinns i sådana. På ett ställe har Polhem använt 
ett spiralskuret kugghjul, vilket är mycket tidigt; sådana blev inte 
vanliga förrän man började använda dem i bilväxellådor.

Urets löpverk är konventionellt: ett rakt verk med en smäcker 
spindelgång av det slag som var standard redan vid slutet av 1600- 
talet. Spindelhjulet (bild 5:1) sitter vågrätt och driver en lätt pendel 
som gör 157,5 svängningar i minuten, vilket ger en svängningstid av 
0,381 sek. Spindelhjulet drivs på vanligt sätt över tre par hjul och 
drivar från centrumaxeln (5:2) vilken gör 4 varv i dygnet och drivs av 
lodet över valshjulet. Centrumaxelns 24-driv står i ingrepp med det 
stora bottenhjulet med 96 tänder (5:3). På bottenhjulets pipa sitter 
solvisaren som gör 1 varv per soltidsdygn och som över en visarväxel 
driver timvisaren (5:4), vilken gör 1 varv på 12 timmar. På och 
framför bottenhjulet sitter stjärn tids växeln (5:5), som är det intressan
taste i hela uret.

Den består av två snäckväxlar: fäst på bottenhjulet sitter en snäck- 
skruv i ingrepp med stjärntidshjulets 73 tänder. Snäckskruven bär en 
10-driv som drivs av ett plant spiralspår med två ingångar, vilket 
motsvarar en snäckskruv, och som är skuret i en fast skiva framför 
bottenhjulet. I princip utgör detta en differentialväxel, vari ingår två 
snäckväxlar i stället för vanliga kugghjul. Denna differentialväxel ger
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3. Urtavlan i närbild. Upptill i tympanon sitter månen, sex dagar efter ny. 
Nedanför är himmelsskivan och 12-timmarstavlan. På skalan ytterom him
melsskivan visar solvisaren på 2 tim 50 min e m. Solvisarens skärning med 
ekliptikan anger att det är två dagar före vårdagjämning. Foto Rigmor Söder
berg, TM.
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4. Verket sett snett bak
ifrån. Mitt i bilden ses cen
trumaxeln, valshjulet ner
till och bottenhjulet ovan
för. Th ses det spiralskur- 
na hjulet som driver da
tumvisarens skruv. Foto 
Rigmor Söderberg, TM.

stjärntidens acceleration - 3 min 56,56 sek per dygn - som beror på att 
stjärntidsåret innehåller ett dygn mera än solåret: 366 respektive 365 
dygn. På 1 solår eller 365 varv av bottenhjulet och solvisaren vrider 
sig himmelsskivan:

365 (1 -I—fo x 73—)= + 1 = 366 varv

På himmelsskivans baksida sitter ett spiralspår som över en 10-driv 
och en 18:53-växel vrider månen ett varv per synodisk månad om 
29,525 dygn. Urets månad är 8 min för kort, varför fullmånen efter ett 
halvår infaller ett dygn för tidigt. Bakom bottenhjulet sitter en annan 
snäckväxel (5:6) med vars hjälp både himmelsskivan med stjärnkar
tan, de två visarna och månen kan ställas.

På centrumaxeln sitter också en snäckskruv i ingrepp med en 8-driv 
på en horisontell axel parallell med urtavlan (5:7). Axeln vrider sig ett 
varv per dygn. I dess vänstra ända sitter ett spiralskuret hjul med 8 
ingångar, vilket via ett hjul med 16 tänder driver den skruv som matar 
datum- och veckodagsvisaren vid kalendertavlans vänstra kant. Visa
ren flyttar sig ett steg per dygn. I den högra ändan har axeln en 
snäckskruv som driver ett hjul med 73 tänder och som sitter på en 
skruv, där fem varv av skruven flyttar visarna för gyllental, epakt och 
indiktion vid tavlans högerkant en ruta per år.
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Det mekaniska 
urets historia

5. Schema över verket sett 
från höger. 1 är hämningen 
med spindeln och spindelhju
let, pendeln längst t v. 2 är 
centrumaxeln som driver bot
tenhjulet 3 och timvisaren 4.
5 är stjärntidsväxeln med de 
två snäckskruvarna. 6 är 
snäckväxeln för ställning.

Även om Polhems astronomiska ur är intressant som teknisk förete
else, är det väl ännu intressantare om man ser det insatt i sitt historiska 
sammanhang. Lewis Mumford skriver 1934 i Technics and Civiliza- 
tion: ”The clock is not merely a means of keeping track of the hours, 
but of synchronizing the actions of men. The clock, not the steam- 
engine, is the key-machine of the modern industrial age..Det 
mekaniska uret uppfanns under medeltiden — troligen på 1100-talet - 
som ett hjälpmedel att hålla reda på arbetstider. Det europeiska 
samhället var vid denna tid i stark utveckling, vi kan dra en parallell 
till 1700-talets ”industriella revolution”. Dåtidens samhälle känne
tecknades av betydande oroligheter och konflikter mellan arbetsgi
vare och anställda; korporativism var också en stark maktfaktor. 
Nyare forskning tyder på att det mekaniska uret uppfanns vid denna 
tid. Det var dock knappast kyrkans behov av att passa bönetider som 
låg bakom uppfinningen, utan näringslivets behov av reglerade ar
betstider.

Liksom andra innovationer har också uret en bakgrund och en
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förhistoria. Derek Price har visat att det mekaniska uret har utvecklats 
från och är en förenkling av de mekaniska planetarieapparater som 
fanns redan i antikens Grekland, vilka enligt nära samtida vittnesmål, 
t ex Cicero, konstruerades av Archimedes. Dessa apparater var inte 
självgående, de drevs inte av ett lod eller en fjäder, utan rördes för 
hand med en vev; de var modeller för att demonstrera solens, månens 
och planeternas rörelser i universum. Traditionen från Archimedes 
komplicerade planetarium med avancerade kugghjulsutväxlingar för
des vidare och med tiden förenklas planetariekonstruktionen till en 
ren tidmätningsmaskin då behovet av en sådan uppstår. Detta hände 
troligen i norditalien eller sydfrankrike någon gång på 1100 eller 
möjligen på 1200-talet; då uppfanns loddriften och hämningen - 
gången - som ger uret en konstant hastighet. De äldsta skriftliga 
beläggen rörande mekaniska ur är från 1200-talets slut. Då är uret 
redan en väl etablerad företeelse, som med klockor och ett slagverk 
hörbart tillkännager tidens flykt. Småningom flyttar klockan in i 
bostadsrummen och kompletteras med planetariefunktioner, då upp
står det astronomiska rumsuret, på vilket Polhems ur är ett exempel.

Det förvånar inte att det har varit svårt att hålla Polhems ur i skick. 
Polhems dotterson Reinhold Riickersköld klagar 1763 i en skrivelse 
till Bergskollegium i förbigående över att uret inte på många år varit i 
gång, men att han året innan i Stockholm funnit en tekniskt begåvad 
yngling, Jacob Dahl, som förmådde reparera det, men varit tvungen 
att göra flera nya delar. Också senare har uret blivit översett och 
renoverat, så härstammar t ex fodrets guldränder troligen från 1800- 
talets mitt. I samband med depositionen på Tekniska Museet har uret 
rengjorts och översetts och fungerar åter väl.

Litteratur Gibbs, Sharon, Astrolabe Clock faces. The Clockwork Universe. New York 1980. 
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Price, Derek de Solla, On the Origin of Clockwork, Perpetual Motion Devices, and the 

Compass. U.S. National Museum Bulletin no 218, 1959.
Price, Derek de Solla, Gears from the Greeks. Transactions of the American Philosophi- 

cal Society, New Series, Vol 64, Part 7. Washington 1974.

An astronomical Clock by Christopher Polhem, 1690

Summary As a student in Uppsala in 1690, aged 29, Christopher Polhem—popularly 
known as “the father of Swedish technology”—made an astronomical time- 
piece of somewhat unusual design. The machine is still in private possession, 
the present owner representing the thenth generation since Polhem’s days.

No one has investigated the design since Polhem’s apprentice Carl Johan 
Cronstedt made some sketches of the movement in his notebook of 1729. It
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may therefore interest the readers of Daedalus to see a description of the 
design. The timepiece shows both solar and sidereal time, as well as approxi- 
mate times of sunrise and sunset at Uppsala, besides the moon’s faces. The 
dial also incorporates a calendar giving date, day of the week, dominical 
letter, epact and indiction. The machine is interesting for many reasons, not 
the least one being that Polhem in the early 18th century founded and ran a 
clock factory at Stiernsund.

Polhem’s astronomical timepiece is presently on loan to the Tekniska 
Museet. It will be exhibited in the near future, going properly again after a 
thorough overhaul.
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