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Skärmaskiner för urhjul

Bland Christopher Polhems många inrättningar vid Stjernsunds ma

nufakturverk var maskinen för skärning av kugghjul till väggur den 
som tycks ha gjort det starkaste intrycket på brukets besökare, och 
dess rykte fortlevde länge efter det att den själv för alltid stannat. 
Starkt förfallen stod maskinen kvar bland Polhemsminnena på Stjern- 
sund ända till 1932, då den av Klosters AB skänktes till Tekniska 
Museet, där den nu utställes i avdelningen »Kongl. Modellkamma
ren». Följande uppsats avser närmast att meddela några notiser ur 
äldre handlingar, som kunna bidraga att kasta ökat ljus över maski
nens historia och arbetssätt.

Polhems avsikt var enligt hans svärson och efterträdare Reinhold 
Riickersköld icke att göra uren färdiga, utom beträffande tornur, 
utan att framställa hjul och drev på en maskin till så billigt pris, att 
varenda urmakareverkstad i hela riket skulle anse det lönande att 
köpa dessa delar, sätta dem samman och sedan försälja de färdiga 
uren. Av olika orsaker kunde dessa planer ej realiseras, och samman
sättningen av uren kom som regel att äga rum på tillverkningsorten. 
Vad som i detta sammanhang intresserar är emellertid själva maski
nen, och denna beskrives av Riickersköld sålunda:

»Till anläggande av såväl torn- som väggursfabrique upptänktes 
en machin, som med vattendrift och en enda karls biträde och upp- 
passning på en gång utfilade tänderna i alla både större och mindre 
hjul, sedan de på samma machin blivit ur själva latun mässingen ut- 
skurne och formade till deras cirkelrunda skapnad, armar och cent
rum, samt utskar tänderna i alla drev, vilkas axlar blevo i det samma 
emellan horisontalt liggande parallella filar, slät- och rundfilade. Vid 
denna konstiga och av oändligen sammanbundna rörelser bestående 
machin, vilken till all den noghet, som tänders och drevs utdelning på 
styckena i ett ur fordrar, förrättade sin tjänst, kunde på 8 dagar så 
mycket tillverkas, som flera urmakare på ett helt år behövde till sam
mansättning. I början var denna machin än mera opereuse, i det han 
även förrättade den på hjul och drev nödiga svarvning, samt slät- och 
rundfilade yttre tandraderna i både hjul och drev, så att sedan alle
nast stommarna voro slipade samt tapphålen indelta och utskurna, 
ingen vidare handläggning behövdes än endast sammansättningen. 
Men att blott hålla honom vid makt med hela dess grannlagenhet 
fordrades redan dess sinnrika upphovsmans närvaro. Vårföre sedan52
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denna machin år 1737 igenom eldsvåda förstördes man nöjde sig vid 
dess återuppbyggande med den effekt, som han nu gör och förut är 
berättat.»1

Då Georg Wallin 1708 besökte Stjernsund omtalade han, att vägg
uren tillverkades av en arbetare vid namn Fahlin, vilken »tager hju
len på bruket, där de 5 å 6 på rad svarvas, rart att se», och att med 
varje hjul skedde »6 åtskillige operationer».2 I sin relation av år 1711 
uppger bergmästaren Adam Hindriksson att vid Stjernsund funnos 
åtskilliga maskiner och konstiga verk, bland dem en urmaskin, som 
drevs med vatten och med vilken »alla regulaira delar till ett väggur 
kunna distingueras, det vare sig större eller smärre».3 Urmaskinen 
intar hedersplatsen bland alla inrättningarna på Stjernsund, heter det 
1734 i avhandlingen om Näsgårds län i Dalarna. Maskinen går med 
vattenhjul enligt lagar inom en konst, som är okänd för andra och 
bringad till högsta fulländning av vår Archimedes. »Konst och be
gåvning kan man här få se i den skarpaste tävlan intimt samverka till 
att utföra händers verk, som varken Vulcanus själv eller hans cyklo- 
per äro i stånd att efterbilda. Om man ock införskaffade ur från 
England till vårt land, ur som förfärdigats med konsthantverkarens 
mest sinnrika anordningar och av en Dxdalus’ hand, så skulle de ej 
kunna mäta sig med Stjernsundsuren. Dessa äro till största delen gjor
da med maskiner, som drivas med vattenkraft utan hjälp av männi
skohand. De angiva noga varje timme för sig och upprepa dem, utvisa 
månaderna med deras tecken i djurkretsen, förtiga icke dagar och 
månader, utmärka minuter och hemlighålla icke sekunder. Och för 
att icke något skall fattas, hedra de timmarna med slag och mana 
människorna att icke förgäta tidens flykt.»4

Det måste ha varit samma inrättning, som Ruckersköld bringade i 
erinran trettio år senare och uppgav hava förstörts vid eldsvådan 
1737. Men å andra sidan verkar den av honom beskrivna maskinen 
mera komplicerad än den av Wallin och Eiindriksson omnämnda. Det 
visar sig vid efterforskning att man på Riickerskölds tid uppenbar
ligen hunnit förgäta att det en gång vid manufakturverket funnits 
två skärmaskiner för väggur, dels »urmachinen, nu under arbete», 
vilken säges komma att bestå av 60 operationer, dels »gamla urma
chinen».5 Bruksräkenskaperna för 1729 uppta ett särskilt konto för 
den nya maskinen6, och i Anders Polhammars redogörelse för av ho
nom utförda arbeten inom urmakeriet vid Stjernsund skymtar också 
dess tillblivelse.7 53
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Förekomsten av två skärmaskiner för väggur bekräftas även av 
en nyligen av T. Althin påträffad handskrift, som innehåller en be
skrivning av den äldre maskinen, »för 30 år sedan opbrunnen».8 Un
der rubriken »Beskrifning öfver en machin att skära ut tänderna på 
urhjul av mässing» f ramställes åskådligt skärmaskinens arbetssätt med 
hänvisning till här avbildad konstruktionsritning (bild 6):

»Denna Machin som åf Commerce Rådet Polhem blef upbygd vid 
Stiernsund, och dersammastädes drefs med Vattn, är af en inventieus 
sammansättning, men är för 30 år sedan opbrunnen. Och har sedan 
ej kommit att åter inrättas. Machinen ses Tab: 36, fig. 3 en Profil.
A. är axeln af ett litet vatnhjul, hvilken axel har en kugg vid T. öfver 
och ifrån samma axel går ett snöre utan ända till en liten vals m, med 
Stålskifvor L. bese. Desse stålskifvor äro i kanten hugne som filar, 
och giöra här samma tiänst. U är Mässings julet som skall utskiäras i 
tänder, detta Mässings jul sitter fast skrufvat emellan 2 ne skifvor af 
järn, att det måtte sittia så mycket mera fast. Ffärutaf ses att en tand 
måste utfilas då valsen m med sine stålskifvor löper omkring, hvilket 
skier ganska fort, emedan valsen m. är mycket mindre än Axeln A; ^ 
men att julet U, som skall utskiäras måtte vända sig när valsens M 
stålskifva filat några tag på ett ställe, dertill tienar ett förut accurat 
utfilat större tandjul af järn r, som sitter på samma axel q. med 
Mässings Julet U, detta föres omkring till en tands distance i sänder, 
hvilket skier hastigt för hvar tand; men julet r står sedan något litet , 
stilla emellan J — derigenom att då Axelns A. Kugge B. lyfter up en 
horizontalt liggande bom O. lyftes hela ramen P. up något litet, då 
Stålskifvorne komma ifrån Mässingshjulet U. och fölgakteligen ej 
kan fila något derpå. Så snart samma stål skifvor kommit derifrån 
vändes Julet r. en tands distance, derigenom att Vinkarmen S. som 
med ena armens ända är fästad i ramen, och vid den andra har en 
ledig hake F. som drager Julet till sig så mycket som en tand. Derige
nom vändes äfven Axeln och fölgakteligen julet U. Men under detta 
skier, passerar Axelns A kugge B förbi och bommen faller tillbaka, 
fölgakteligen ramen, med dess tillhörigheter. Att fila ut drefven skier 
medelst Vefven m, som genom Stången K. förer balancen J fram och 
tillbaka och äfven derigenom en järnställning till en ordinair Fihl; 
men när densamma filat vissa tag, skiutes drefvet G. undan, genom 
en stift på jul axeln, som upplyfter vinkarmen C, hvilken således skiu- 
ter stången E, som har sitt Centrum i F, då äfven drefvet g. dragés 
ifrån Filen. Denna Machin utfilar Urjulen mycket accuratare än med54



Bild i. Polhems »machin 
att skära ut tänderna på 
ur hjul av mässing», från 
omkring år 1729.

Bild 2 visar en detalj av 
spindlarnas övre del samt 
filhjulen (fräsarna). Jäm
för även bild 5. — Denna 
maskin liksom maskinen 
på bild 8 fanns bevarad 
på Stjernsund och skänk
tes år 1932 till Tekniska 
Museet av Klosters AB, 
Långshyttan.



Bild 3. Detalj av samma maskin 
som på föregående sida, men sedd 
från motsatt håll. På denna del av 
maskinen, som numera icke är 
komplett bevarad, filades dreven 
till ur. Jämför även bild 6, övre 
delen.

Bild 4. Skärmaskinen från samma 
sida som bild 3.
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Bild Skärmaskinens arbetsbord sett uppifrån efter en ritning i ett manuskript 
av okänd författare, som vid ijoo-talets mitt besökte Stjernsund. Nederst synes 
sex spindlar för hjul av olika dimensioner, överst två liknande spindlar samt 
endast en anordning utritad som visar filning av drev. — Manuskriptet finnes 
i Uppsala Universitetsbibliotek.



Bild 6. Denna sektion visar en äldre utföringsform av Polhems skärmaskin för 
ur hjul än den i museets samlingar bevarade maskinen. Till höger på bilden 
synes en spindel med kugghjulsämnet och filhjulet (fräsen) samt överst den 
horisontella anordningen för filning av ett drev. Ritningen ingår i ett sam- 
lingsband (Hultboken) med ritningar och beskrivningar över mekaniska inven- 
tionery troligen utförda och författade av Johan Eurenius {1728—1763). Sam
lingsbandet skänktes till Tekniska Museet år 1946 av Justitierådet och Fru Einar 
Stenbeck.
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Bild 7. Ritningen, utförd år 1729 av Augustin Ehrensvärd, då han var elev hos 
Polhem på Stjernsund, visar Polhems skärmaskin (med endast en spindel) för 
kugghjul till tornur.

Bild 8. Samma maskin som ovan avbildade ritning återger, men sedd från mot
satt sida. Den i Tekniska Museets samlingar befintliga maskinen från Stjerm 
sund är icke fullt komplett men ger en god uppfattning om funktionen.
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Bild 9. En handdriven skärmaskin för kugghjul, med en liggande spindel och 
stor delnings skiva.

Bild 10. Modell av en hand
driven skärmaskin för kugg
hjul med två vertikala spind
lar och upp- och nedgående 
filar, som skära ut tänderna 
till kugghjul. Bägge här av
bildade maskiner, nu på Tek- 
niska Museet, ha ingått i 
Kongl. Modellkammarens 
samlingar.
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Menniskio händer kan skie, ty Filarne giöra allenast några strykande 
på hvar tand, och delte det felet, som kunde händt af Filens af nöt
ning på alla Julen. Och således blef alla tändren fullkomligen lika, 
besynnerligen som stålvalsarne fullkomligen lika många gånger stryk
te på hvar tand.»

När Augustin Ehrensvärd år 1729 avbildade de olika anläggning
arna på Stjernsund utförde han också en ritning av de yngre av de 
båda skärmaskinerna — den som nu finnes på Tekniska Museet — 
vilken då var under uppbyggnad (bild 7).9 En i Uppsala universitets
bibliotek förvarad handskrift av en okänd författare, som vid 1700- 
talets mitt besökte Stjernsund, avbildar skärmaskinens arbetsbord 
(bild 5) och meddelar hur den fungerade.10 Ffjulet A drevs från ett 
vattenhjul och överförde rörelsen till skär- eller filverket B, vars 
fräsar utskuro tänderna på hjulen, som voro anbragta mellan träbric
kor på järnspindlarna framför valsen. Nedtill på varje spindel satt 
ett delningshjul, »h (wil) ket gjör att en ny kug blir utskuren när en 
af dess kuggar blir framdrifwen». Spindlarnas antal var sex. Medelst 
en vagga C drevos filarna till dreven fram och tillbaka. Filanordning
en utgjordes av två järnstycken, som mellan sig höllo ett tunt filblad, 
vilket kunde tagas ur och ersättas av ett nytt, då det blivit slitet.
Schröderstierna upplyser 1755 att av kugghjulen skuros 18 i sänder 
och av dreven 9. »Kugghjulen läggas 3, 4 å 5 på varandra horisonta- 
liteter och skäras så av en sorts filhjul, som gå vertikalt; men dreven 
skäras av filar, som drivas horisontalt fram och åter.»11 Den meka
nism, som ombesörjde drevämnenas rotation, saknas på skärmaskinen 
i dess nuvarande skick.

På Tekniska Museet förvaras även skärmaskinen för hjul till torn
ur (bild 8). Här påverkar en hävstång en huvudhävarm till en vagg- 
rörelse, varigenom frammatningshjulet sättes igång. Genom en spärr- 
nabb på detta utlöses hävstångsmekanismen till delningsskivorna, 
vid vilkas övre axelända hjulkransarnas ämnen voro fastsatta. Rörel
sen från den större vaggan upptas samtidigt direkt av filhållaren, som 
med sina filar bearbetar hjulkransarna. Den mindre vaggan påverkar 
under kortare intervaller en annan filhållare som bearbetar dreven, 
vilkas horisontellt anbragta arbetsstycken bringades att med bestämda 
intervaller rotera genom en nu försvunnen hävstångsmekanism.

Av dessa båda inrättningar var skärmaskinen för tornur den som 
längst var i användning. Enligt en rapport år 1826 hade en »trög 
avsättning länge sedan nödgat till tornurstillverkningens nedläggan- 61
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de»12, och i räkenskaperna för år 1819 är på tornurmakaren Mats 
Grusells konto antecknat: »Gjort 1 torn ur av sorten no 2, vilket slår 
dubbla timslag och går 8:ta dagar emellan uppdragningarna, (icke 
beställt av någon), och som detta är det sista tornur här kommer att 
göras gottgöres den överdrivna arbetslönen av 200.00.00.»13 När 
detta skrevs hade i flera årtionden skärmaskinen för väggur stått 
stilla. J. C. Linnerhjelm, som vid slutet av 1780-talet färdades genom 
Stjernsund, omtalas nämligen då en »konstigt sammansatt maskin till 
urs förfärdigande, gjord av den förträfflige Polhem», men på flera år 
ej brukad och nu mest förfallen.14

Utom dessa maskiner förvaras i Tekniska Museet modeller av Pol
hem till konstruktioner av skärverk. Bild 9 visar en av dessa som do
mineras av den stora delningsskivan och genom konstruktionens en
kelhet kan sägas vara den typologiskt äldsta av skärmaskinerna. En 
annan modell, bild 10, är mera komplicerad.15 Kugghjulsämnena ligga 
här upptill på spindlarna, vid vilkas fot delningsskivorna äro an
bragta. Kugghjulen bearbetas av de vertikalt rörliga filarna, som göra 
ett drag för varje moment i kugghjulets rotation. Ingen av dessa mo
deller tillämpar principen med »filhjul», som först torde ha använts 
av Hooke år 1670.16

Noter.
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