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De äldsta astronomiska uren voro vattenur och alltså inte som man 
kunde tro, avhängiga av de mekaniska ur, som vid 1300-talets bör
jan begynte konstrueras med lod och echappement. Men de mest be
römda astronomiska uren tillkommo på 1300-talet, när de moderna 
mekaniska uren gjort vattenuren föråldrade. Av särskild betydelse 
blev uret i Strasbourg (1354), förebilden för dylika ur i många stä
der såsom Liibeck, Danzig, Rostock och Prag. Dess nedre del upp
togs av ett kalendarium, mittpartiet av ett astrolabium, och högst 
upp stod en tupp, som kunde gala och flaxa med vingarna. I Norden 
är det astronomiska uret i Lunds domkyrka från 1300-talets slut äldst 
och i ryktbarhet vida överträffande uret i Uppsala domkyrka (1504 
—06). Det senare fungerade aldrig riktigt som det skulle, och i slutet 
av 1 500-talet upphörde det helt att gå för att sedan stå stilla under det 
följande århundradet, till dess Christopher Polhem 1686—88 reno
verade detsamma, insatte en pendel som regulator och fick även de 
delar, som aldrig varit i gång att fungera med en uppdragning var 
sjätte vecka. Branden i Uppsala 1702 förhärjade fullständigt detta 
ur, vars restaurering emellertid hade riktat de lärdes uppmärksamhet 
på Christopher Polhems person och, som han själv sade, befordrat all 
hans lycka i världen.

Ett annat astronomiskt ur utfördes sedermera efter en modell, som 
Polhem förfärdigade under sin vistelse i Paris, och överlämnades från 
franska kungahovet som en present till turkiske kejsaren. Efter sin 
återkomst till Sverige konstruerade Polhem ännu ett astronomiskt ur, 
»hvilket var så mycket svårare at verkställa, som det var lämpadt 
efter Stockholms Horizont, der skilnaden emellan Sommar- och Vin- 
terdagarne är större än i Paris».1) Medan de båda sistnämnda urens 
senare öden äro okända, har däremot till eftervärlden bevarats ett 
tidigare astronomiskt ur av Polhem. Det äges av Kammarherre Efarry 
Hedenstierna, Gripsholm, och utställdes vintern 1949—50 på utställ
ningen av Stjernsundsur i Nordiska museet. I sitt fodral av svart
målad furu med sparsam förgyllning ter sig urets yttre ganska an
språkslöst, ehuru detaljer som den dominerande kalendertavlan av 
mässing, det roterande månklotet och den graverade skivan med djur
kretsens figurer helt visst förråda en tidmätare av ovanligt slag.

På kalendertavlan utpekas av små, utmed långsidorna anbragta 
visare månadernas namn, datum och söndagsbokstäver. Längst till44
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höger synes överst solcykeln med dess 28 år och söndagsbokstäver. 
Under denna är inlagd måncykeln med dess 19 år och gyllental, var
efter följer indiktionscykeln, vars tal anger det innevarande årets 
plats i en 15-årscykel, en årsbeteckning av romerskt ursprung, som 
på Polhems tid endast hade lärdomshistoriskt intresse. Längst ner på 
tavlan läses signeringen: CHRISTOPH POLHAMAR MATH: 
STUD: FEC: UPS: 1690. Uret, som har en månads gångtid, är för
sett med timvisare men ej minutvisare. Skivan med djurkretsens tec
ken bakom siffertavlan återfinnes i den bok med ritningar, som C. J. 
Cronstedt utförde på Stjernsund 1729, nu i Tekniska Museet2), och 
fungerar som zodiakvisare, medan nålen däröver är en solvisare. För
utom tiden för ett antal utrikes orter meddelar uret även månens 
faser genom ett klot, som är delat i en mörk och en ljus halva och 
drives från urverket. Vid konstruktionen av detta har Polhem till- 
lämpat det slag av echappement och regulator, som äger sin upphovs
man i den berömde holländske fysikern ChristiaanFIuygens, den förste 
som förstod att utnyttja pendeln som medel att sönderdela tiden i 
likstora enheter. När Polhem tillverkade sitt ur, var Huygens5 upp
finning mer än 30 år gammal och hade för större ur hunnit bli omo
dern, sedan engelsmannen William Clement 1680 hade konstruerat 
urverk med släphake för hämningen och lång pendel som regulator. 
Dessa nyheter, som senare infördes av Polhem på Stjernsundsuren, 
finnas sålunda inte med i det här behandlade uret av 1690, varför 
man kan förmoda att Polhem först under sin resa i England 1695 
lärde känna Clements uppfinning.

Under den tid som Christopher Polhem själv ledde urmakeriet vid 
Stjernsund synas mera komplicerade urverk ha förfärdigats också där. 
I en prislista från 1711 upptages förutom ur av turkisk art och må- 
nadsur med datumvisare bl.a. även ett årsur med kalenderskiva3), och 
vid sitt ovan omnämnda besök på bruket avbildade Cronstedt också 
»Ett åhrs uhr af Falin giort». Men så allsidiga tidmätare som uret 
från 1690 voro dessa inte, och i själva verket stred tillverkningen av 
alltför raffinerade produkter mot den egentliga avsikten med anlägg
ningen av detta manufakturverk, eller såsom Riickersköld år 1763 
uttryckte saken: »Vi göra balancer, vågskålar och pyndare, ej att 
sitta i Cabinetter, men väl i hökare- och krämarebodar. Vi göra stora 
skruvar och annan järnredskap åt apotekare, boktryckare och tobaks- 
spinneripressar; men vi göra ej stjärnkikareinstrumenter.»4) Fiärtill 
kom säkerligen också att det höga anseende, som medeltidens och re- 45
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nässansens tänkande förlänade astrologien eller kunskapen att ur 
nuets celesta konstellationer förutsäga framtiden, började avtaga och 
därmed de ur som tillgodosågo detta intresse att mindre efterfrågas.

Uret, som Christopher Polhem behöll för egen räkning, ärvdes av 
hans dotter Emerentia, som bodde på Stjernsund. Hennes son, advo- 
katfiskalen Reinhold Riickersköld, har i samma skrivelse, varur citatet 
närmast ovan hämtats, låtit några rader inflyta om tidmätaren ifråga. 
»Detta konststycke», skriver han, »har i mångfaldiga år ej varit i 
gång, och hava åtskillige annars snälla urmakare förgäves brytt sina 
huvuden därmed.» Till Stjernsund hade emellertid anlänt en yngling, 
som Riickersköld 1762 funnit »vid Herr Koschells fabrique i Stock
holm», och vilken visat stora tecken på mekanisk fallenhet. Ynglingen 
hette Jacob Dahl och tillskrevs av Riickersköld bl. a. förtjänsten av 
att ha vitlackerat urtavlor som ej stött på gult, som de brukade göra. 
»Jag skulle då tyckas ej bort i ett så grannlaga mål vända mig till en 
yngling», skriver Riickersköld. »Men som jag vid den idén, jag sökte 
giva honom om detta urs förrättningar, fant, att han hade något be
grepp om de Chronologiske Computationerne av den anledning han 
fått i sina scholaeår, så lämnade jag honom detta lärespån till prov 
av hans sinnrikhet, fast med intet hopp inom mig att han skulle gå 
iland därmed. Men ehuru månge stycken voro så bofällige att lagning 
ej ägde rum, utan måste utbytas emot nye, dem han till den ändan 
gjorde, geck likväl saken för sig, så att det nu är i ständig gång. Ehuru 
sorgfällig jag var, att få detta minnesmärke av min sal. morfaders stu- 
denteår i stånd, vet jag ändå ej, om icke förnöjelsen över min aquisi- 
tion av ett så habilt subject, hos mig rådde.»

Uret, »som sal. Polhem själv gjort, under sitt enda studente år i 
Uppsala 1690», var enligt Riickersköld av den beskaffenheten, att 
det utom ett urs vanliga egenskaper visade datum, dag, månad, ny 
och nedan, varje dags himmelstecken, söndagsbokstaven med dess år
liga förändring för all framtid, cyclus solis och cyclus lunae, indictio 
romana eller romerska skattetalet, epactae, varje dags namn i kalen
dern, solens upp- och nedgång alla tider på året, och hennes månat
liga gång genom de 12 himmelstecknen, samt dessutom alla vid nord
polen synliga konstellationer med deras upp- och nedgående samt 
middagstimman för varje dag på alla orter i hela världen.

Rörande urets senare historia kan nämnas, att det ärvdes av Riic- 
kerskölds dotter Hedvig Charlotta, som var gift med hovrättsrådet 
Nils Stenman. Det stod ännu kvar på Stjernsund, sedan det genom46
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en sondotter till Stenman, som var gift med brukspatronen Salomon 
von Stockenström, övergått till denna släkt. Genom Louise von Stoc
kenström, sondotter till nämnde brukspatron och gift med kammar
herre Emil Hedenstierna, kom uret över i den släkts ägo, där det fort
farande befinner sig.1 2 * * 5)

Sedan ovanstående skrivits har förf. i C. A. Bäcks Journal öfwer 
en resa ifrån Stockholm, Till Hernösand och åter, sommaren 1775. 
(UUB, Handskriftsamlingen Ihre 187) funnit följande från hans be
sök på Stjernsund:

»Det uret som blifvit giordt af wår odödelige Polhem, hvilket wi- 
sar, utom månens af och tilltagande äfven solens up och nedgång alla 
årsens tider, samt de wanliga timslagen, för så många inventioner 
trodde wi at en myckenhet hiul fordrades, men blefvo helt surprene- 
rade at se mindre hiul än vid ett ordinairt slagur, för några år til- 
bakars hadde detta urvärk kommit i olag och afstannat. Man hadde 
både i Stockholm och på flera ställen sökt at få det lagat men fåfängt 
tils ändteligen en Karl på bruket af egit bevåg giordt alt hvad man 
så länge saknadt af de bästa Mästare. Denna karlen har visat sedan 
prof af en förträffelig insigt i mecanikque, men dog af den för en 
tid sedan härjande rötfebren, sedan han nyligen i Stockholm fådt lära 
hos en Urmakare hvad han af egen ärfarenhet utan konst ej så lätt 
fådt veta.»

1) Om uhr eller uhrvärk af Christopher 
Polhem, utg. jämte en inledning om Pol
hem och urmakerikonsten av Elis Th. 
Sidenbladh. Bilaga till Svensk Urmakeri- 
tidning n:r 86 (2) 1910, sid. 4 ff.

2) Machiner som till största dehlen äro 
uti wärcket stelte af Commercie Rådet
Polheim och af Ehrensverd och mig af- 
ritade åhr 1729 tillika med andra tilöck-
ningar som iag sielf giort effter annan.
Carl J. Cronstedt.»

3) Om Uhr eller uhrvärk, sid. 8 f.

4) Reinhold Riickerskölds memorial till 
taxeringsinstrumentet över Stjernsunds 
bruk år 1763. Bergskollegii brev och supp- 
liker 1764:1:61. RA.

5) Kammarherre Harry Hedenstierna, 
Gripsholm, har godhetsfullt lämnat förf. 
uppgifterna om urets ägare efter Chris
topher Polhem.

Kälior.
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