
Idé om diffe
rensmaskin

Georg och Edvard 
Scheutz’ första 

differensmaskin 
återfunnen

Av Michael Lindgren

”Första svenska räknemaskinen?” var titeln på en notis av Tore Anders
son i Daedalus 1932. Den avsåg Georg och Edvard Scheutz’ differensma
skin för beräkning och tryckning av tabeller.

Tre sådana räknemaskiner har tillverkats. Två av dem intar idag he
dersplatser på de tekniska museerna i London och Washington, D.C. Den 
första maskinen - som var prototyp för de två andra - har dock varit 
försvunnen. I december 1979 återfanns den i ett av Nordiska museets 
magasin av Michael Lindgren i samband med hans examensarbete i 
teknikhistoria på Tekniska högskolan i Stockholm.

Historik
Matematiska tabeller blev under 1600- och 1700-talen nödvändiga hjälp
medel för ingenjörer, sjöfarare och köpmän. Men de framställdes med 
manuella metoder och innehöll därför en stor mängd fel. Felen uppstod 
vid beräkningen, tryckningen eller på vägen mellan beräkning och tryck
ning. Problemet med de otillförlitliga tabellerna uppmärksammades vid 
undersökningar i England i början på 1800-talet.

År 1822 fick den engelske matematikern och uppfinnaren Charles Bab- 
bage (1792-1871) en lysande idé: En maskin som beräknade och samti
digt tryckte resultaten. Med dess hjälp skulle felfria tabeller kunna fram
ställas. Den matematiska principen för maskinen var densamma som 
användes vid manuell beräkning av tabeller - den s k differensmetoden. 
Den lämpade sig väl att mekaniseras.
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1. Civilingenjören Edvard Scheutz (1821-1881). 
Foto: Science Museum, London.

2. Georg och Edvard Scheutz’ differensmaskin 
från år 1843. Till höger på bilden är räkneenhe
ten. Maskinen beräknar och trycker tabeller 
med fem siffror och upp till 3:e ordningens diffe
rens. Foto: Michael Lindgren.



3. Detaljbild av tryckenheten på 1843 års maskin. Foto: Michael Lindgren.

Charles Babbage kom att ägna större delen av sitt liv åt differensma
skinen. Den skulle bestå av två delar, en räkne- och en tryckenhet. Hans 
enorma arbete resulterade dock endast i att en del av räkneenheten kun
de färdigställas. Den finns idag utställd på Science Museum i London. När 
arbetet avstannade hade den engelska regeringen betalat ut 17 000 pund, 
och Babbage hade spenderat nästan lika mycket ur egen ficka.

Komplett diffe- Publicisten och uppfinnaren Per Georg Scheutz (1785-1873) fick i Stock
ren s/n as/c/n holm kännedom om Babbages försök. Han uppfann och konstruerade

helt efter egna idéer en komplett differensmaskin med såväl räkne- som 
tryckenhet. Maskinen byggdes i samarbete med sonen Edvard Scheutz 
(1821-1881) under åren 1837-1843. Den visade sig fungera mycket bra, 
vilket bl a intygades av Jöns Jacob Berzelius på Kungliga Vetenskaps
akademiens vägnar.
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Georg och Edvard Scheutz hade därmed lyckats med vad Babbage 
misslyckats med. Aldrig tidigare hade en maskin konstruerats som i så 
hög grad kunde hjälpa och förenkla det mänskliga tankearbetet. Nu 
skulle de viktiga tabellerna bli felfria!

Svår att sälja Men deras förhoppning att sälja sin maskin till all världens nationer kom 
att omintetgöras på grund av maskinens höga pris. Det var en följd av att 
dåtidens mekaniska verkstäder ännu i hög grad litade till manuella meto
der. Det stora intresse som Babbages försök tilldragit sig världen över, 
och vetskapen om att han misslyckats, bidrog också till att försvåra 
försäljningen.

Två maskiner 
tillverkades

Ytterligare två maskiner kom dock att tillverkas. År 1853 tillverkades en 
maskin vid J W Bergströms Mekaniska Verkstad i Stockholm. Den hade 
samma mekaniska uppbyggnad som den första maskinen, men hade 
större matematisk kapacitet. Den bestod av ca 2 000 delar och vägde 400 
kilo. På världsutställningen i Paris år 1855 erhöll den en guldmedalj. 
Maskinen såldes strax därefter till USA där den under många år användes 
för beräkning av astronomiska tabeller vid ett observatorium. Den finns i 
dag utställd på tekniska museet tillhörande Smithsonian Institution i 
Washington, D.C.

Den engelska regeringen beställde en likadan maskin. Den tillverkades 
i London år 1859 av Bryan Donkins mekaniska verkstad. Den användes 
under flera år för beräkning av statistiska tabeller på "The Registrar’s 
Office”. Idag står den utställd på Science Museum bredvid Charles Bab
bages aldrig fullbordade maskin.

Stort intresse Scheutz’ räknemaskin tilldrog sig stort intresse under 1800-talet både i 
Sverige och i utlandet. Trots detta fick varken Georg eller Edvard Scheutz 
någon ekonomisk fördel av sina maskiner. Räknemaskinerna förorsaka
de dem mer ekonomiska och praktiska svårigheter än de någonsin kun
nat föreställa sig. Dagens teknikhistoriker har dock uppmärksammat de
ras pionjärinsats på räknemaskinernas område. Under senare år har två 
böcker utkommit om Scheutz’ räknemaskin.*

Den första maskinen - prototypen för de två senare maskinerna - kom i 
skymundan. Trots att den var världens första kompletta differensmaskin, 
och därmed också den första tryckande räknemaskinen. I december 1979 
återfann författaren denna maskin som i hundra år förvarats i sin låda i 
ett av Nordiska museets magasin.

* Mario G Losano, ”Scheutz la macchina alle differenze”, Milano 1974.
Uta C Merzbach, ”Georg Scheutz and the First Printing Calculator”, Washington, 
D.C. 1977.
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4. Detaljbild av tryckenheten på den vid Donkins verkstad år 1859 tillverkade 
differensmaskinen. Denna maskin vilken räknar med 15 siffror och 4:e ordningens 
differens finns på Science Museum, London. Foto: Michael Lindgren.

Konstruktion
Den återfunna prototypmaskinen från år 1843 består av en fackverksram 
av fyrkantstav av trä (ek och furu) placerad på en bottenplatta av trä. 
Ramens dimensioner är 820x620x503 mm. I denna ram är maskinens 
mekaniska delar monterade. De är utförda i stål och mässing.

Maskinen kan indelas i tre enheter: räkneenheten, resultatöverföringen 
och tryckenheten. Genom vridning av en vev påverkas dessa tre delar 
varvid beräkning och tryckning sker kontinuerligt. I tryckenheten finns en 
”numerator” som ger argumentet som trycks framför resultatet. Tryck
ningen sker på så sätt att resultaten inpressas i skivor av vax eller papp. 
Från dessa matriser kan sedan klichéer för tryckning tillverkas.
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Maskinen har pa flera ställen ”onödiga” hal, t ex bearbetningsspär. De 
visar att far och son Scheutz fick pröva sig fram, och att de upprepade 
gånger ändrade på detaljer i konstruktionen. Det bör nämnas att Edvard 
bara var 16 år när han började tillverka räkneenheten. Han var teknolog 
på Teknologiska Institutet - nuvarande Tekniska Högskolan.

Tillsammans med räknemaskinen återfanns också ett stort antal brev 
frän bl a Charles Babbage - som ger en ny bild av arbetet med Sveriges 
första räknemaskin.

En fullständig redogörelse för Scheutz räknemaskin i ljuset av den 
återupptäckta maskinen kommer att publiceras i ”Stockholm Papers in 
History and Philosophy of Technology” som utges av KTH Bibliotek.
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