
Världsutställningen 1851 i London
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1851 års världsutställning i London — The Great Exhibition — har ofta beskrivits som en 
sammanfattning av teknologiens ståndpunkt vid mitten av nittonde århundradet.
I följande artikel ger Tore Attelid några glimtar av organisationen kring utställningen samt 
axplock ur samtida presskommentarer, bl.a. om det svenska deltagandet.
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Kristallpalatset

Den i maj 1851 invigdes i London under oerhörd anslutning och i 

största entusiasm utställningen av alla nationers industrialster, The 
Great Exhibition. Den hölls öppen till 13 oktober samma år och be
söktes av drygt sex miljoner personer. Rekordpublik noterades den 
7 oktober, då nära 110.000 besökare invaderade utställningen.

”Icke något förflutet århundrade och icke annat land har sett ett skådespel, 
sådant som det, vilket erbjöd sig för de besökande middagstiden den 7 oktober. 
I detta ögonblick befunno sig nämligen 93.000 personer förenade under samma 
tak, icke i fria luften, såsom uti en romersk amfiteater, utan i en sluten byggnad, 
betäckt och försedd med fönster och brädgolv. Denna byggnad var också i 
flera hänseenden den mest kolossala, som dittills blivit uppförd.”

Drottning Victorias make, prins Albert, var den som gav uppslaget 
till att anordna en industriutställning med internationellt deltagande 
och ensam uttänkte alla detaljer och organiserade företaget. I första 
hand gällde det att skaffa lämplig plats och att lösa byggnadsfrågan. 
På prinsens förslag beslöts, att den skulle förläggas till Hyde Park, 
och all världens arkitekter inbjödos att komma med förslag.

Trots att inte mindre än 245 förslag insändes, fanns det ej en enda 
plan som vann kommitténs gillande och vilken kunde tänkas ligga 
till grund för en utställningsbyggnad. Byggnadskommittén fattade 
då beslutet att själv utarbeta ett förslag, en enorm byggnad av tegel, 
krönt av en järnkupol med 60 meters genomskärning, där bl.a. till 
murningen skulle åtgå ca 15 miljoner tegel.

Tidskriften Punch kritiserade skarpt detta förslag och Times, som 
länge avvaktande stått på kommitténs sida, ändrade hållning och var 
starkt emot ”detta monstrum till tegelbyggnad”. Då uppträdde en 
räddare i nöden nämligen överträdgårdsmästaren på hertigens av 
Devonshire egendom Chatsworth, Joseph Paxton, som inlämnade ett 
förslag till byggnad i järn och glas. Detta vann prins Alberts fulla 
gillande.

Dess enkelhet i alla detaljer gjorde det mer fördelaktigt ur ekono
misk synpunkt än tidigare förslag. En viktig detalj var, att varken 
sten, tegel eller murbruk behövdes vid uppförandet, utan byggnaden
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bestod helt och hållet av torrt material och var genast färdig att mot
taga även de ömtåligaste varor. Hela byggnaden bars av kolonner, 
som stödde det stora taket utan hjälp av mellanväggar.

Bland byggnadskommitténs medlemmar fanns några av Englands 
främsta arkitekter, vilka inte voro glada åt att behöva underkänna 
sin egen skapelse till förmån för ett lekmannaprojekt. Efter några 
veckors betänketid accepterades emellertid Paxtons förslag, sedan en 
del förändringar vidtagits, och den 30 juli 1850 kunde arbetet på
börjas på Crystal Palace, som en smart journalist döpt byggnaden 
till. Paxton var naturligtvis ej den förste, som använt järn och glas 
som byggnadsmaterial. Redan 40 år tidigare hade bl.a. i Frankrike 
hus byggts av samma material.

Standardiseringen vid utställningsbygget drevs så långt som möj
ligt. Alla kolonn- respektive tvärbalks- och bindbalksdelar voro exakt 
likadana, och de 300.000 glasrutorna voro alla 125X30 cm. De voro 
för övrigt större än man tidigare kunnat tillverka vare sig i England 
eller utlandet. I en glasbyggnad av detta slag var det även stor risk, 
att det på sommaren kunde utvecklas alltför stark hetta, men även 
detta hade Paxton förutsett och förebyggt genom lämpliga åtgärder, 
bl.a. genom att täcka hela sydsidan samt taket med segelduk på ut
sidan, som vid behov t.o.m. kunde fuktas så att svalare temperatur 
än utomhus kunde erhållas.

Arbetsstyrkan på arbetsplatsen uppgick tidvis till över 2000 man. 
Alla tidigare rekord i snabbt uppförande av byggnader slogs, när det 
stora palatset stod färdigt inom fem månader. Utställningspalatset 
hade tre skepp och var 560 meter långt och 142 meter brett, mitt
skeppets bredd 22, sidoskeppen 14,6 meter och försedda med gallerier 
7,35 meter breda.

Professor B. O. Nycander, som på uppdrag av styrelsen för K. 
Teknologiska Institutet studerade världsutställningen, var inte riktigt 
förtjust i Kristallpalatsets exteriör. ”Byggnaden liknar, oaktat sina 
kolossala dimensioner ett ofantligt drivhus mera än ett palats, samt 
att den, i avseende å fasaderna, ingalunda kan försvara det rykte om 
arkitektonisk skönhet, man därom satt i omlopp. Vore det icke för
mätet, skulle jag till och med vilja påstå, att ändfasaderna med sina 
avtrappade sidokonturer långt ifrån uppfylla fordringarna av en ren 
smak.” Verkligt imponerad blev han emellertid när han kom in i 
byggnaden. ”Så mycket vackrare är dock interiören och anblicken 
övergick varje föreställning.” 191
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Den moderna

Svenskt fiasko 
till framgång

tiden Till skillnad från andra utställningar var denna färdig i tid. De ut
ställda föremålen voro indelade i fyra grupper: råmaterial, maskiner 
och mekaniska uppfinningar, industriprodukter och skulpturer. Väst
ra hälften av byggnaden disponerades av engelska och den östra av 
utländska utställare. Att det uppvisades endast få nyheter på det me
kaniska området, berodde till stor del på att lagen om patentskydd 
inte trädde i kraft förrän den i april 1851.

över sjuttontusen utställare från fyrtio nationer hade sänt sina 
produkter till denna världsutställning, som framstod som en milsten 
på fredens och framstegets väg. Invigningen, som ägde rum i närvaro 
av drottning Victoria, blev en folkfest utan like, med omkring en 
miljon människor i rörelse.

Utställningen blev en kolossal framgång. Ett av de största slag
numren vad Delaures kuvertmaskin. Det var en sinnrik apparat, som 
skar till papperen i önskat format, gummerade kanterna, vek ihop 
tungorna och i hastig takt matade fram helt färdiga kuvert. ”Den 
visade en serie av de skönaste mekaniska rörelser, som det var möjligt 
att tänka sig.” Långt mindre uppmärksamhet väckte egendomligt nog 
en symaskin i arbete.

vändes Sveriges och Norges gemensamma avdelning i Kristallpalatsets stora 
mellangalleri hade samlat blott 117 utställare. Den dominerades av 
en samling järnprodukter — malm, tackjärn, stångjärn, stål, eskils- 
tunasmide och en del finmekaniska arbeten — som presidenten i K. 
Kommerskollegium, C. D. Skogman, låtit sammanbringa. Den svens
ka representationen var synnerligen svag men kompletterades under 
utställningstiden en del, framför allt med hantverksalster från en 
pågående slöjdutställning i Stockholm.

Genom ett kungligt brev av den 1 augusti 1851 anbefalldes fabri
kör J. W. Bergström, innehavare av en mekanisk verkstad i Stock
holm, ”att sammanbringa och till världsexpositionen i London över
föra och uppsätta en ny utställning av svenska industri- och slöjd
alster, för vilket ändamål postångfartyget Nordstjernan ställdes till 
förfogande”.

Löremålen anlände föga mer än en månad före Londonexpositio- 
nens slut, men har ”räddat oss svenskar från det obehaget av det åt- 
löje eller den ömkan, som provkartan av vår industri förut lärer väckt 
hos envar, som tog i betraktande denna avdelning, vilken hade fått 
ett mycket synligt rum nära intill en av ingångarna”. Labrikör Berg-192
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ström torde ha genomfört sitt uppdrag till allmän belåtenhet och be
lönades bl.a. med guldmedaljen, 8:e storleken, samt fick av de svens
ka utställarna en dryckeskanna av silver jämte 250 dukater.

Fredrika Bremer, som på hemväg från Amerika besökte London, 
blev mycket imponerad av den utställda porfyrvasen från Älvdalen, 
som syntes vida omkring samt av en synnerligen kraftig pjäs från 
Åkers Styckebruk, som deltog med en bakladdningskanon av Wah- 
rendorffs uppfinning. Mest förtjust blev hon emellertid av en liten 
spinnrock ”som stod helt frimodigt under den svenska flaggan”. Stort 
uppseende, särskilt bland de kvinnliga utställningsbesökarna, väckte 
de behändiga järnspisarna från Bolinders i Stockholm.

Morning Post lämnade den 18 september en utförlig beskrivning 
på den utställda svenska kanonen och dess hanterande. Det konsta
terades, att en så stor kanon av den konstruktionen inte förut blivit 
sedd i England.

På den nordamerikanska avdelningen visades bl.a. svensken John 
Ericssons varmluftmaskin — caloricmaskinen — som väckte stort 
uppseende och blev varmt lovordad i pressen. ”Utan att arbeta, stod 
den därstädes, ett mål för allas nyfikenhet, sluten som en gåta, men 
så blank och skinande, som möjligen en från morgon till afton fort
satt torkning och polering kunde åstadkomma.”

På svenska statens bekostnad utsändes en del näringsidkare och 
arbetare inom hantverkerierna för att bese världsutställningen och 
sedan till sina hemmavarande yrkesbröder meddela vad de funnit 
mest beaktansvärt och förtjänt att efterfölja. Utställningen överträf
fade säkerligen alla förväntningar, ty en av deltagarna skrev: ”Det 
är icke möjligt att med ord beskriva den prakt, elegans och smak, 
som uppenbarade sig i snart allt, som fängslade ögat. I detta till sitt 
yttre mindre smakfulla än kolossala palats voro, med ett ord, skön 
konst och industri på det mest behagliga sätt förenade.”

Efter utställningens slut utdelade juryn en mängd medaljer, men 
blott en ringa del av den stora medaljskörden kom på Sveriges lott. 
Av de över 5000 medaljer som överlämnades tillföll blott sjutton vårt 
land. Det som belönades var bl.a.

”tack- och stång- m.m. järn jämte stål och maskiner från Motala; sömnad och 
stickningsarbeten av Hamrén, rakknivar från Eskilstuna; granitkors insänt av 
C. A. Kullgren; stearinljus från Stockholm (Liljeholmen); porträtt av Drottning 
Victoria; insänt av A. Alner; porträtter i silke av Kon. Oscar och Hert. av Well
ington, insända av Lindgren, och stickningsarbete av M:lle Horn”. 193
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Vårt lands insats vid den första världsutställningen i London 1851 
hade säkerligen varit svagare än nödvändigt, men hantverksproduk
terna voro utan tvivel ännu de för vårt land typiska förädlade va
rorna. Tiden var tydligen inte mogen för Sverige att inför ett större 
forum vinna erkännande för självständiga maskinella tillverknings
metoder.

Det ledande industri- På utställningen triumferade England, inte därför att expositionen 
landet hölls på ”hemmaplan” utan dess ledarställning var självklar. Efter

genombrottet för de stora uppfinningarna på 1700- och början av 
1800-talet hade Englands industri gått en storartad utveckling till 
mötes.
”Såsom man på förhand kunde inse, skulle uti industriens och ångmaskinens 
hemland ångmaskinerna intaga ett utmärkt rum. De förekomma också där snart 
sagt under alla möjliga former och storlekar, från de enklaste och smidigaste 
till de mest jättelika, från den arbetande högtrycksmaskinen, vägande ett lod 
och inrymd på en platta av ett skillingstyckes storlek, till den kolossala sjö
maskinen av 700 hästars kraft, vägande hundratals skeppund.”

I detta sammanhang kan nämnas ytterligare en ”industri” på fram
marsch i England. Times hade redan 1814 fått ångdrivna pressar — 
första försöket i den vägen — och efter seklets mitt trycktes 20.000 
exemplar i timmen på dess två rotationspressar, en nästan fantastisk 
prestation enligt dåtida förhållanden. Katalogen över världsutställ
ningen (på ca 320 sidor) hade blivit färdigtryckt sent på kvällen den 
30 april. Nästa morgon hade 10.000 häftade och omslagna exemplar 
levererats till utställningsbyggnaden vid Hyde Park. Dess samlade 
upplaga blev nära 250.000 exemplar, ”omkring en sjättedel av det 
antal volymer, som beräknas ha lämnat tryckpressarna under de tre 
första århundradena efter boktryckarkonstens uppfinnande”, konsta
terade Edinburgh Review med stolthet.

Hårdast kritiserat i den engelska pressen blev det tyska deltagandet 
på utställningen. Bl.a. skrev Illustrated London News:

Blott Tyskland, bland alla Europas nationer, har uppenbarligen ingenting på 
utställningen som kan sägas vara karakteristiskt med undantag av leksaker, några 
mössor och en del nyttighetsvaror av ylle; det har lånat sin utsmyckning huvud
sakligen från Frankrike, sina tillverkningsmetoder från England, och dess ut
ställda föremål äro väsentligen imitationer. De utställda maskinerna och van
ligtvis även verktygen ha gjorts efter engelska förebilder, och de äro icke värda 
beröm annat än möjligtvis för sin billighet.194
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Utställningens ekonomiska framgång var emellertid given, över
skottet blev 3,5 miljoner kronor. Efter att ha fyllt sin funktion flyt
tades Kristallpalatset till Sydenham Hill, det tillbyggdes, men för
lorade samtidigt delvis sitt utseende. Sedan fick palatset tjäna som 
lokal för utställningar och högt skattade nöjesattraktioner ända till 
den 30 november 1936, då en förödande eldsvåda lade hela den pam
piga byggnaden i ruiner.
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