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Teknikhistoria och 
digitaliseringens specificitet 
En inledning

JENNY ATTEMARK-GILLGREN & PELLE SNICKARS

Vad är en modell? En Google-sökning ger träffar som ”modelljobb” och 
”modelljärnväg”, men också synonymer som mönster, mall eller proto-
typ. Konsulterar man en ordbok påpekas att substantivet ”modell” har 
en rad andra betydelser. En modell kan utgöra en förebild för en fram-
ställning, detta med utgångspunkt i latinets modulus som betyder ”mått” 
eller ”måttstock”.1 Det kan då handla om en årsmodell av en produkt, 
men också om en sorts förlaga till ett visst förhållningssätt: ”en viktig 
del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden 
sköts genom förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare”, 
kan man exempelvis läsa på LO:s hemsida.2 En modell kan enligt ord-
boken också utgöras av ett ”åskådligt tankeschema” som beskriver en 
komplicerad och abstrakt företeelse, till exempel den danske fysikern 
Niels Bohrs ”idealiserade modell för atomens uppbyggnad.” Vidare 
upplyser ordboken att en modell kan vara en ”person som avbildas 
konstnärligt” eller en ”person som fotograferas poserande med (mode)
kläder.” Den brasilianska mannekängen Gisele Bündchen lär exempel-
vis 2018 vara världens bäst betalda fotomodell. Till sist kan en modell 
också förstås som ett föremål som efterbildar något annat i förminskad 
skala: en modell av en stad i skala 1:100, ett modellflygplan – eller varför 
inte en modell av helvetet.3

Boken Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet är 
ett delresultat av det mångåriga forskningsprojektet Digitala modeller.4 

Helvetet – som modell. En av Tekniska 
museets mest fascinerande mekaniska 
modeller är en framställning av helvetet, 
troligen från omkring 1800. Modellen är 
gjord av trä med rörliga målade figurer av 
plåt, och användes av regissören Benja-
min Christensen i filmen Häxan (1922). 
Modellen, som har danskt ursprung, är 
utställd i museet och inlämnades som 
deposition från Svenska Filmsamfundet 
1939. Fotograf: Anna Gerdén, Tekniska 
museet. 

!!

”Karta öfver Åbyggnaderna vid Falu 
Grufva” (1888) i negativ (med vit text på 
blå botten, en ”blåkopia”) utförd med 
ljuskopieringsteknik. Carl Sahlins bergs-
historiska samling / Tekniska museet 
(CS-F1-346).

!
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I detta projekt har modellbegreppet använts i flera betydelser: som ett 
framställningssätt, som avbildning, som förenkling och som vetenskap-
lig metod. Med utgångspunkt i olika angreppssätt och material – vilka 
tagits i anspråk som ett slags arbetsmodeller (för att använda projektets 
terminologi) – har syftet med forskningsprojektet Digitala modeller 
varit att undersöka digitaliseringens möjligheter och effekter för både 
akademisk forskning och mer praktiskt arbete vid svenska minnes-
institutioner. Denna bok utgör en delrapport från detta projekt, och den 
publiceras i bokserien Mediehistoriskt arkiv. Det ligger därför nära till 
hands att betrakta även modeller som medier. En poäng med denna 
bokserie har varit att bredda förståelsen av medie begreppet; serien 
 inleddes exempelvis med en bok som handlade om Stockholmsutställ-
ningen 1897 som en medieform.5 Om museiutställningar kan ses som 
medier, ja då kan modeller det naturligtvis också. Digitalisering brukar 
dessutom i regel beskrivas som en sorts medie transfer, och även  insamlade 
och utställda modeller på museer är förstås en sorts publika kommu-
nikationsformer vilka åskådliggör förflutna föreställningar om teknik. 
I så måtto behandlar den här boken (och vårt projekt) både modeller i 
teknik och vetenskap (som medier), samt teknik och vetenskap i  medier 
(genom bland annat digitalisering av olika slags trämodeller och analys 
av Tekniska museets årsbok).6  

Som bokstavligen mediala kommunikationsmodeller är fysiska och 
abstrakta modeller vanliga inom musei- och universitetssektorn. På 
museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och i 
mer vetenskaplig bemärkelse är en modell i regel detsamma som en 
representation av ett fenomen. Inte sällan tänker man sig i akademin 
modeller i abstrakta termer, det vill säga som en uppsättning föreställda 
entiteter med vissa egenskaper (som i en matematisk modell, beskriven 
i siffror). Vetenskapliga modeller balanserar därför ofta mellan enkelhet 
och komplexitet; avvägningar mellan förklarande och förutsägande model-
ler är ofta av vikt.

Under förutsättning att en modell och verkligheten liknar varandra i 
åtminstone ett par avseenden, upplyser Nationalencyklopedin (NE), ”kan 
man genom att studera modellen även lära känna det verkliga fenome-
net.” Modeller kan alltså utgöra ett slags illustrationer till reella feno-
men; de kan visa upp saker och ting och åskådliggöra dem. ”Modeller 
som illustrationer och illustrationer som modeller”, heter följaktligen 
ett kapitel i boken Vetenskapliga modeller.7  NE uppmärksammar också att 
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Tekniska museets modelljärnväg byggdes 
av Uno Milton och Karl-Gustav Lundqvist 
mellan 1948 och 1955 – med målet att 
kunna visa upp ett svenskt modelljärn-
vägslandskap vid Statens järnvägars 
hundraårsjubileum 1956. Det är en av 
museets mest populära modeller och 
förevisas varje dag då besökare kan se 
”tågen troget tuffa fram genom den 
nästan 70-åriga banan med sitt genuina 
hantverk.” Fotograf: Peter Häll, Tekniska 
museet.

modeller i regel haft ”betydande pedagogisk användning vid museer 
och undervisningsinstitutioner; berömda exempel är [bland andra] 
Kongliga modellkammaren.”8  Denna modellkammare – som instiftades 
1754 och förevisade olika små trämodeller av exempelvis gruv- och jord-
bruksmaskiner – är en institution som på många sätt utgör en före löpare 
till Tekniska museet. Modellkammaren är också en plats som spelar en 
viktig roll i ett av den här bokens kapitel, liksom i projektet Digitala 
modeller överlag där en virtual reality- modell av modellkammaren åter-
skapats. 

Etableringen av den Kungliga modellkammaren under 1700-talet 
pekar också på att användandet av modeller i pedagogiskt och veten-
skapligt syfte har en lång förhistoria. Modeller har haft förmågan att 
skapa översikt, men också uppenbara detaljer. Skalbarhet är därför ett 
återkommande tema i modellhistorien. I den tyska publikationen Das 
materielle Modell (2014) tas till exempel en rad äldre, fysiska modeller 
som utgångspunkt för en rik kulturhistoria kring både (förminskade 
och förstorade) objekt och skiftande vetenskapliga praktiker.  Anatomiska 
vaxmodeller, militärhistoriska fortifikationsmodeller och botaniska 
gipsmodeller berättar alla om gångna tiders vetenskapliga synsätt och 
åskådningspedagogiska ideal.9  Sådana modeller har varit både förkla-
rande och förutsägande – och inte sällan publikt lockande. Skillnaden 
mellan anatomiska vaxmodeller och de mer eller mindre berömda per-
soner som kring 1900 ställdes ut på olika vaxkabinett (som på Svenska 
Panoptikon i Stockholm) är inte speciellt stor. Att modeller kan vara 
inbjudande och populära är om inte annat uppenbart i museisektorn. 
Tekniska museets modelljärnväg (byggd under 1950-talet) är till exem-
pel en av museets allra mest uppskattade permanenta utställningar. 
Men vad som kan se ut som en oskyldig hobby har också haft veten-
skapliga syften. Från samma period (med start 1952) fanns vid Tek  -
niska högskolan i Dresden under många år ett modelljärnvägslabb där 
modeller av lok och räls, växelteknik och säkerhetsfunktioner veten-
skap ligt testades och studerades i förminskad skala.

Modeller, metoder och material
Modellbegreppet är alltså både töjbart och plastiskt, liksom illustrativt 
och funktionellt. Det är något som forskningsprojektet Digitala model-
ler tagit fasta på, och det är också en strukturerande princip för den här 

!!
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boken. Den är indelad i tre olika avsnitt – ”Sahlin i arkivet”, ”Daedalus 
som data” och ”Modeller av Polhem” – vilka korresponderar mot tre 
olika arbetsmodeller som forskningsprojektet ägnat sig åt. Genom dessa 
modeller, använda som ett slags metodologiska tillvägagångssätt, har 
projektet undersökt hur man kan avbilda och representera teknik- och 
kulturarv på olika sätt, både digitaliserings- och materialmässigt – och 
därigenom förhoppningsvis säga något nytt om teknikhistorien. Projek-
tet har utgått från tre olika materialkategorier i Tekniska museets sam-
lingar: (A.) delar av företagsledaren och industrihistorikern Carl Sahlins 
(1861–1943) omfattande bergshistoriska samling, (B.) samtliga  årgångar 
av museets årsbok, Daedalus (1931–2017), samt (C.) 30 trämodeller ur 
Christopher Polhems (1661–1751) så kallade mekaniska alfabet från 
1700-talet, en modellsamling som bland annat var utställd i den Kung-
liga modellkammaren.

Sätten att digitalisera dessa materialkategorier har i huvudsak skett 
på tre olika vis: genom traditionell digitalisering (Sahlin), genom mass-
digitalisering (Daedalus), och genom 3D-digitalisering (Polhem). Digi-
taliseringssätten har dels korresponderat med skilda teknikhistoriska 
perioder (med sinsemellan specifika frågeställningar), dels med olika 
digitala metoder för att bearbeta det inskannade materialet. En sådan 
metod som projektet använt sig av när det gäller analys av den samlade 
textmassan av den digitaliserade årsboken Daedalus är så kallad tema-
modellering eller samförekomstanalys, vad som kallas topic modeling på 
engelska. Den typen av algoritmisk textanalys – som i mer detaljerad 
form behandlas i Johan Jarlbrinks kapitel i den här boken – baserar sig 
på statistiska modeller för att fånga och upptäcka ämnesmässiga möns-
ter i stora textdokument, en sorts Big Data om man så vill. Algoritmer 
för topic modeling kan utifrån samförekommande ord identifiera inne-
hållsliga ämnen och teman, samt deras utbredning. I Daedalus utgör just 
termen ”modell” ett sådant tema. Det innebär, i korthet, att det språk-
liga modell-begreppet (rent statistiskt) varit centralt i årsboken  Daedalus 
– det vill säga, som ett genomgående tema vilket återkommit regelbun-
det under årsbokens mer än åttioåriga historia. Hur modell begreppet 
använts kan därför ge vissa inblickar i de sätt som teknik och teknikhisto-
ria uppfattats mer generellt (i Daedalus). Framför allt är  modellbegreppet 
vanligt förekommande i Daedalus före 1970, och några av de mest vanliga 
substantiven som förknippas med begreppet är termer som beskriver 
både vad den här boken och forskningsprojektet handlat om: ” Museum”, 

Forskningsprojektet Digitala modeller har 
använt tre olika materialtyper ur Tekniska 
museets samlingar: Carl Sahlins bergs-
historiska samling (fotografiet föreställer 
gruva i Bjuv 1897 av okänd fotograf; Carl 
Sahlins bergshistoriska samling/Tekniska 
museet CS-F1-22), museets årsbok 
 Daedalus (framsidan av årsboken 1995 
avbildar arbetare vid Porjus kraftverk 
1912), och en modell ur Christopher 
Polhems mekaniska alfabet från 1700-
talet (genom rörelsen hos armen erhålles 
en kontinuerlig rotationsrörelse hos 
hjulet med hjälp av två kuggstänger). 
Fotograf: Anna Gerdén, Tekniska museet.
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”Ritning”, ”Modellkammaren”, ”Samling”, ”Verk”, ”Uppfinning”, 
”Pol hem”, ”Maskin”, ”Konstruktion”, ”Laboratorium”, ”Handling”, 
”Förteckning”, ”Invention”, ”Mechanicum” och ”Upphalningsverk”. 

Utgångspunkten för projektet Digitala modeller var att från tre
olika kulturarvsperspektiv undersöka ”digitaliseringens specificitet och 
potential som brygga mellan forskning, minnesinstitution och besöka-
re”, enligt projektansökan från 2015. De materialkategorier som valdes 
ur samlingarna på Tekniska museet för att digitaliseras var alla  relaterade 
till industrialismens olika faser och berättelser. Men projektansökan 
tog också fasta på att finansiärerna (Riksbankens jubileumsfond och 
Kungliga Vitterhetsakademien) i utlysningen efterlyste idéer och upp-
slag med ”betoning på digitaliseringens möjligheter och effekter för 
forskningen och arbetet vid minnesinstitutionerna”.10  En underliggan-
de tanke i projektet och ett synsätt som den här boken också ger uttryck 
för, är att minnesinstitutioner (som Tekniska museet) inte bara bör 
ägna sig åt att digitalisera sina samlingar för att bevara och ge access till 
dem, utan också göra det möjligt för forskare och besökare att verkligen 
använda, återbruka och sprida ett alltmer digitalt kulturarv genom  olika 
slags plattformar och applikationer, verktyg och programvaror. 

Den här boken behandlar ett teknikhistoriskt material som är, och 
länge varit, av betydande vikt för Tekniska museet. Carl Sahlins bergs-
historiska samling är museets största enskilda arkiv, Polhems  trämodeller 
i det mekaniska alfabetet hör till museets äldsta objekt med betydande 
nimbus, och årsboken Daedalus var under många år museets främsta 
publicistiska organ för spridning av  teknikhistorisk kunskap. Boken har 
emellertid sin utgångspunkt i ett forskningsprojekt som främst bör 
 förstås som ett digitaliseringsprojekt. Det har varit den digitala tekni-
kens möjligheter som stått i fokus, snarare än ny kunskap om teknik- 
och industrihistoria. 

Det hindrar nu inte att teknikhistoriska frågeställningar är viktiga i 
den här boken, samt att de återkommande varit så i projektet Digitala 
modeller, exempelvis i relation till digitaliseringsarbetet med Sahlins 
samling. Den består av nära 1 800 arkivkartonger, fyllda till brädden 
med dokument, fotografier, ritningar, kartor och föremål. Allt detta 
omfattande material tematiserar och förhåller sig till Sveriges gruvor 
och bruk. Sahlin var en mycket noggrann och hängiven samlare som 
ägnade ett halvsekel åt sina olika insamlingsprojekt. Den  bergshistoriska 
samlingen donerade han till Tekniska museet på 1930-talet, och hans 
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samling av gravyrer och teckningar gick till Jernkontoret.11 Sahlin var 
intresserad av i princip allt som hade en koppling till gruv- och bergs-
näring, bruk och bruksorter: vardagslivet där, tekniska lösningar, 
 geologiska förutsättningar, kungligheter som besökt platserna genom 
historien, brukens ekonomi, växtligheten i området, maten som 
gruvarbe tar na åt – listan är närmast oändlig. 433 ämnesord har digita-
liseringen av sammanlagt 126 arkivkartonger resulterat i. Mer än 46 000 
fysiska dokument och objekt har skannats ur Sahlins samling på Riks-
arkivets Mediakonverteringscentrum (MKC) i Fränsta, material som nu 
är fritt tillgängligt på DigitaltMuseum.

Urvalet från Sahlins bergshistoriska samling har dels gjorts utifrån 
Tekniska museets digitaliseringsplan, dels utifrån övergripande forsk-

På plattformen DigitaltMuseum finns 
idag fler än 46 000 katalogposter och 
bildfiler relaterade till Carl Sahlins bergs-
historiska samling som digitaliserats 
inom ramen för forskningsprojektet 
Digitala modeller.

Kartbilder ur Karta öfver Fahlu och Stora 
Kopparbergs Grufwor (1845). Carl Sahlins 
bergshistoriska samling / Tekniska museet 
(CS-F1-344).

!
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ningsrelevans. Digitaliseringsplanen innefattar bland annat en kategori 
kring ”efterfrågat material”, och dit hör definitivt delar ur Sahlins sam-
ling som handlar om Stora Koppargruvan i Falun, ett material som 
också är ett av de mest omfattande i hans arkiv. När det gäller forsk-
ningsrelevans valdes material bland annat ut som kunde vara intressant 
ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Tidigare forskning kring kvinnliga 
brukspatroner gav några ledtrådar,12 och särskilt intressanta orter att 
utforska (ur en sådan aspekt) valdes (däribland Hofors Järnverk och 
Uddeholmsverken). Bilden av industrialismen är ju fast cementerad i 
berättelser om framsteg, materiell utveckling och manliga bedrifter. 
Rent arkivhistoriskt har aktörer som Sahlin naturligtvis bidragit till 
skapandet av sådana föreställningar. En forskningsfråga har därför 
handlat om att med hjälp av digital teknik och nya sökingångar till 
Sahlins samling försöka att nyansera och problematisera bilden av den 
svenska industrialismen genom att exempelvis synliggöra grupper (som 
kvinnor och barn) vilka tidigare stått i skuggan av dominerande berät-
telser. Det visade sig emellertid vara svårt att ur Sahlins bergshistoriska 
samling extrahera material om kvinnors och barns arbete under den 

Gruvan i Kiruna och staden med omnejd 
intresserade Carl Sahlin något kolossalt. 
Bilden visar en detalj av Kiruna kyrka – 
där det längst ned framgår att ”Kyrkan 
besågs af Carl Sahlin vid besök i Kiruna 
14 mars 1920”. Andra dokument ur hans 
samling rörande gruvan i Kiruna inne-
fattar busslinjen Narvik-Tromsö, ”Volvo 
norr om polcirkeln” ur tidskriften Ratten. 
Volvos tidning 1940. Carl Sahlins bergs-
historiska samling / Tekniska museet 
(CS-F1-205B & CS-F1-204).
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industriella epoken, trots samlingens omfattning. Ett av få fotografier, 
där ämnesord inkluderar både ”kvinnor” och ”barn”, är från Bjuv Folk-
park kring sekelskiftet 1900.

Digitaliseringen av Sahlins samling innebar att materialet gjordes 
sökbart genom indexering, katalogisering och inmatning av metadata 
– via olika system och plattformar. För att underlätta museets hantering 
bearbetades filerna från digitaliseringsprocessen på MKC, framför allt 
genom att göra bildfiler mindre. De digitala poster som genererades 
därefter, registrerades med relevant metadata i databassystemet Primus 
och till sist publicerades samtliga poster (metadata och bildfil) på Digi-
taltMuseum. I den webbaserade auktoritetsplattformen Kulturnav 
skapades också så kallade namnposter för varje bruk och gruva som finns 
representerad i Sahlins samling med information och externa länkar 
rörande olika geografiska platser, metadata som kan länkas vidare till 
andra databaser med öppna data. Gruvan i Kiruna (och orten runt 
omkring) var till exempel av stort intresse för Sahlin; omkring 2 000 
dokument i hans samling berör detta område.

*

Varken kvinnor eller barn är speciellt 
vanligt förekommande i Carl Sahlins 
bergshistoriska samling. Ett undantag 
är detta fotografi från folkparken i Bjuv 
kring sekelskiftet 1900, vars skånska 
gruv näring föranledde Sahlins intresse 
för orten. Noterbart (och möjligen signi-
fikativt) är att folksamlingen förefaller 
lyssna till en man som talar. Carl Sahlins 
bergshistoriska samling / Tekniska 
 museet (CS-F1-23). Fotograf: Okänd, 
Tekniska museet.

Digitala modeller_inlaga.indd   23 2019-01-07   14:47



24

Digitaliseringsarbetet med Tekniska museets årsbok Daedalus var betyd-
ligt enklare att genomföra än urvalet från Sahlins samling. Samtliga 
årsböcker mellan 1931 och 2017 har nämligen digitaliserats och är nu-
mera fritt tillgängliga online (så när som på ett upphovsrättsligt undan-
tag för årsboken 2011). Eftersom museet hade dubbletter av årsboken 
kunde denna ”slaktas” (för att använda en något brysk digitaliserings-
terminologi), det vill säga bokryggarna eliminerades för snabbare och 
billigare skanning. Daedalus massdigitaliserades under 2016 av Depona, 
ett bolag som även skulle OCR-tolka materialet. OCR står för optical 
character recognition och innebär, i korthet, att en textsida (ur Daedalus) 
först skannas till en digital bild, och att optisk teckenläsning (genom 
algoritmisk bildanalys) därefter omvandlar dessa bildfiler till textfiler 
med bokstäver och siffror som är maskinläsliga av en dator. Det blir då 
möjligt att söka efter ord i textmassan precis som i en digitalt född text.

Depona är ett bolag som på sin hemsida hävdar att man hjälper sina 
kunder att ”överbrygga vägen från analogt till digitalt”, samt att före-
tagets ”styrka inom skanning och digital arkivering är att skräddarsy … 
uppdrag helt efter era preferenser.”13 Någon dylik måttanpassning 
gällde dock knappast Daedalus, för skanningsresultaten från Depona 
lämnade en hel del övrigt att önska. I en textleverans till Tekniska 
 museet saknas exempelvis alla å, ä och ö i OCR-bearbetningen. Här är 
inte platsen att polemisera mot detta så kallade ”arkivserviceföretag”, 
men noterbart är att i takt med att digitalisering av äldre handlingar 
och dokument inom den svenska ABM-sektorn (arkiv, bibliotek och 
museer) ökat i omfattning, så har antalet skrupelfria aktörer också gjort 
det. Som Anna-Karin Nilsson Stål skriver i sitt kapitel i den här boken 
så kräver storskalig och strategisk digitalisering betydande kompetens 
som inte alla minnesinstitutioner besitter, vilket mindre nogräknade 
bolag i digitaliseringsbranschen därför inte sällan utnyttjar. Ett konkret 
resultat av projektet Digitala modeller är just en dyrköpt insikt att min-
nesinstitutioner bör vara tydliga kravställare när digitaliseringsuppdrag 
upphandlas eller när offerter begärs in.

Till sist resulterade emellertid inskanning av Daedalus i  högkvalitativa 
bild- och textfiler. Eftersom årsboken består av tydlig (och för sin tid 
modernistisk) typografi mot helvita boksidor är OCR-kvaliteten hög, 
åtminstone i jämförelse med digitaliserad svensk dagspress, vilket också 
var en kravställning från museet.14 Den goda OCR-inläsningen kan 
rentav förvilla; en sökning på ”dator” ger exempelvis träff redan i 1940 

85 årgångar av Tekniska museets årsbok 
Daedalus är numera digitaliserade och 
fritt tillgängliga på internet.

!
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årsbok – men dock på termen ”arrendator”. Årgångarna av Daedalus är 
sedan 2017 publicerade på forskningsprojektets hemsida, både som års-
böcker i sin helhet, som enskilda kapitel och som dataset i pdf-, xml-, 
och txt-format. Genom fritextsökning går det snabbt att hitta informa-
tion i de digitaliserade årsböckerna, och de återfinns numera också som 
inlänkade fulltext-poster i den nationella bibliotekskatalogen Libris.15  

*

Söker man i Daedalus på termen ”digitalisering” är en av de första 
texterna man får träff på ”Utvecklingen av vägprojekteringstekniken 
sedan 1950-talet”. Det är en artikel från årsboken 1991 som behandlar 
kartografi och vägmätning i ljuset av ny teknik. Både GPS (global positi-
oning system) och digital fotogrammetri avhandlas i texten, liksom pro-
cessen från analoga mätformer till en ny sorts digital geografi. En ” karta 
kan överföras till en digital terrängmodell genom att de grafiska illustra-
tionerna punktvis anges genom sina koordinater i kartans koordinat-
system”, står att läsa. Enligt artikeln är det en procedur som går under 
namnet ”digitalisering [vilken] sker med hjälp av ett digitaliserings-
bord.”16  

I projektet Digitala modeller har vi inte använt oss av något ”digi-
taliseringsbord”, men väl en uppsättning skilda praktiker och tillväga-
gångs sätt för att digitalisera olika former av material ur Tekniska  
 museets samlingar. Om Carl Sahlins bergshistoriska samling skannats 
på MKC – landets främsta konverteringsverksamhet för platt och 
 textuellt material – och Daedalus massdigitaliserats av Depona, så har 
trämodellerna ur Christopher Polhems mekaniska alfabet digitaliserats 
på ett långt mer heterogent sätt. Dessa små trämodeller var tänkta som 
ett slags pedagogiska redskap för att praktiskt illustrera grundläggande 
maskin element. Bland annat visar de hur en hävstång fungerar, eller 
hur en roterande rörelse kan överföras till en fram- och återgående rörel-
se. Modellerna hade sitt ursprung i Polhems läroanstalt Laboratorium 
mechanicum kring 1700 där tanken var att pedagogiskt undervisa om 
mekanik. Enligt Polhem var det genom att praktiskt bygga modeller 
som man bäst kunde lära sig hur maskiner egentligen fungerade.

När man talar om digitalisering av kulturarv är det bara alltför lätt 
att föreställa sig att det handlar om en enkel process. I sin mest rudi-
mentära form innebär digitalisering att text, bilder eller objekt omvand-
las till en numerisk sifferserie, men denna process kan genomföras på 

Framsidan av Daedalus 1970 visar några 
av trämodellerna ur Polhems mekaniska 
alfabet från 1700-talet. Vid samma tid-
punkt öppnades en ny utställning om 
Christopher Polhem på Tekniska museet, 
där flertalet modeller ur den Kungliga 
modellkammaren fanns utställda. Den 
tidigare ”Polhemsavdelningen” hade 
museet blivit tvunget att stänga, bland 
annat på grund av skadegörelse av de 
oersättliga modellerna i det mekaniska 
alfabetet.

!
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väldigt många olika sätt. Syftet med att avbilda det mekaniska alfabetet 
var just att testa olika sorters tredimensionella digitaliseringspraktiker 
för objekt, ett förfarande som är centralt för museisektorn eftersom 
samlingarna ofta består av insamlade fysiska objekt. Här kan det exem-
pelvis handla om att möjliggöra för och studera hur museibesökare kan 
avbilda utställda objekt i 3D. Inom projektet prövades därför så kallad 
fuldigitalisering, där en kopia av Polhems modeller (utan ljussättning) 
fotograferades helt utan förberedelse med en vanlig mobilkamera, och 
där dessa bilder sedan sammanfogades till en 3D-modell i en av de 
många appar som finns på marknaden för ändamålet. Oberoende av 
programvara var resultatet tämligen beskedligt (för att inte säga uselt), 
vilket antyder att om museer önskar publikinteraktion genom 3D-foto-
grafering så bör objekt noga utplaceras och ljussättas för ändamålsenlig 
avbildning.

Under 2016 samarbetade projektet därtill med animatören Rolf Lind-
berg. Han utgick från ett par vanliga fotografier av Polhems trämodeller 
(för uppmätning av deras längd, höjd och bredd), bilder som han sedan 
använde för att skapa digitala modeller i programvaran Cinema 4D. I 
Lindbergs digitaliseringspraktik handlade det med andra ord om att 
skapa helt nya modeller där endast måtten av de reella objekten var 
nödvändiga. Med hjälp av renderingsfunktioner i Cinema 4D kunde 
modellerna därefter animeras för att återskapa de rörelsemoment de var 
tänkta att illustrera.

Under hösten 2016 skickades också fem av Polhems modeller till sjuk-
hus. De genomgick så kallad CT-skanning (Computed Tomography) på 
Linköpings universitetssjukhus, det vill säga skiktröntgen eller dator-
tomografi. Skanningen av föremålen utfördes av Centrum för medicinsk 
bildvetenskap och visualisering och koordinerades av visualiserings-
företaget Interspectral. Skiktröntgen av modellerna gjorde det möjligt 
att urskilja olika typer av material inuti trämodellerna som exempelvis 
spikar, stift eller skruvar som inte syns på utsidan. Genom CT-skanning 
kunde modellernas rörliga delar också separeras så att det gick att inter-
agera med dem i en VR-miljö. CT-skanningen tilldrog sig betydande 
in tresse, så till den grad att amerikanska History Channel var där och fil -
made för en kommande dokumentärserie om äldre tekno logi i nytt ljus.

Det allra främsta sättet som Polhems mekaniska alfabet 3D-avbilda-
des på var emellertid genom så kallad fotogrammetri. Det innebär att 
föremål fotograferas noggrant från alla håll (gärna på en roterande 
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Snabb fulskanning med en iPhone av 
modell ur Polhems mekaniska alfabet 
– som gav ett magert resultat. Alla 
IMG-nummer i bilden indikerar ett foto-
grafi, 3D-modellen har sedan monterats 
ihop av dessa bilder i programvaran 
Agisoft. Illustrationen ger också en 
antydan om det bildbrus som all 3D- 
modellering måste avlägsna.

Animatören Rolf Lindberg skapade under 
2016 helt nya digitala versioner av ett 
urval modeller från Polhems mekaniska 
alfabet – i vilka det var möjligt att lägga 
på olika trätexturer liksom zooma in på 
detaljer i modellernas rörelsemoment.

CT-skannande versioner av Polhems 
modeller gjorde det möjligt att separera 
delar i dem – för att sedan montera 
samman delarna i en VR-miljö

Med hjälp av fotogrammetri avbildade 
studenterna Kevin Karlsson och Fredrik 
Olsson 30 modeller ur Polhems meka-
niska alfabet under 2017. Alla modeller 
är fritt tillgängliga i 3D-format på både 
Sketchfab och DigitaltMuseum. Fotograf: 
Anna Gerdén, Tekniska museet.
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platta) för att få med så mycket information som möjligt i bilderna. 
Därefter bearbetas det fotografiska materialet i olika typer av program-
varor som Agisoft eller Reality Capture (för att skapa en 3D-modell) 
och Maya (för att ge modellen en textur). Arbetet med fotogrammetri 
av Polhems 30 trämodeller utfördes publikt i Tekniska museets bas-
utställning om Polhem av Kevin Karlsson och Fredrik Olsson under en 
praktikperiod i deras utbildning till 3D-tekniker vid Xenter i Tumba. 
En tumregel de följde var att fotografera varje modell tre varv – där 
ungefär 30 bilder togs varje varv. För att botten eller underredet på en 
modell skulle komma med upprepades samma procedur med modellen 
liggande. Samtliga fotografier importerades därefter till 3D-programva-
ra vilken efter kalibrering renderade en digital modell (av trämodellen), 
som i sin tur behövde efterarbetas i programvaror som Meshmixer eller 
Meshlab. 

Digitaliseringens specificitet 
– och tillkortakommanden
Många institutioner inom museisektorn arbetar idag med att visualise-
ra sina samlingar i 3D. Dels har tekniken fördelen att till fullo kunna 
visa museiobjekt bortom textuella beskrivningar (eller visuella avbild-
ningar i 2D), dels innebär 3D möjligheten att lyfta fram objekt ur sam-
lingarna som museer inte kan ställa ut fysiskt på grund av platsbrist. 
Precis som med digitala bildfiler i hög upplösning har flera museer  också 
börjat att erbjuda och ge access till 3D-objekt i detalj, där små enskild-
heter kan studeras på ett sätt som inte är möjligt i en fysisk utställning. 
Man kan därför fråga sig om 3D-digitalisering framöver kan bli den 
medieform som destabiliserar, eller rentav underminerar, det  autentiska 
och ’sanna’ inom museisektorn? Visserligen har sådana farhågor väckts 
tidigare; det är nu mer än tio år sedan som kulturforskaren Fiona 
 Cameron i boken,  Theorizing Digital Cultural Heritage påpekade att digi-
tala 3D-objekt kanske kommer att framstå som ett slags terrorister i 
museivärlden, detta i takt med att avbildningar blir bättre och bättre. 
’’As 3D simulations become more convincing, surrogates will merge in 
’form’ … with the physical object, and viewers will be unable to per-
ceptually distinguish the replica from the real. Collections could then 
become obsolete, thus undermining museum culture and practice. Here 
the digital is posed as a terrorist.”17  

Genom fotogrammetri har studenterna 
Kevin Karlsson och Fredrik Olsson av-
bildat Christopher Polhems modell av 
Stockholm sluss. Modellen av slussen 
byggdes 1766 av modellören Jonas 
 Norberg, som sedermera blev förestån-
dare för Kungliga modellkammaren. För 
att underlätta fotografering separerades 
slussmodellens tre delar (som därefter 
placerades på en snurrbar pall). Flera 
hundra fotografier togs från olika håll för 
att skapa en 3D-modell i programmet 
Reality Capture. Det är emellertid viktigt 
att påpeka att all digital avbildning alltid 
innehåller element av bildtolkning – inte 
heller en 3D-modell av en musei modell är 
någon exakt kopia utan en representa-
tion. Fotograf: Anna Gerdén, Tekniska 
museet.

!
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Sådana farhågor har dock inte infriats (än), men 3D-digitalisering i 
olika former är idag mer aktuellt än någonsin. En konferens i november 
2017 på British Museum, ”3D Imaging in Cultural Heritage”, lockade 
exempelvis hundratals besökare,18  och inom ramen för projektet Digi-
tala modeller stod även Tekniska museet som värd för en ”DDD-
workshop – om 3D som digitalt objekt” i maj 2018. På denna workshop 
presenterades en rad olika perspektiv på hur musei-institutioner kan gå 
till väga för att 3D-digitalisera sina samlingar, därtill fördes en initierad 
diskussion kring teknikens fördelar och nackdelar. Bland annat påpe-
kade Livrustkammaren att man i en kommande utställning kommer att 
presentera en högupplöst 3D-projicering av Erik XIV:s rustning där det 
för besökare kommer att bli möjligt att zooma in detaljer som inte går 
att uppfatta med blotta ögat. En fördel med 3D är just möjligheten att 
åskådliggöra enskildheter som inte plockas ur sitt sammanhang, sam-
tidigt är en nackdel att 3D-digitaliserade objekt idag sällan publiceras på 
minnesinstitutionernas egna plattformar. Även anrika British Museum 
förlitar sig på halvkommersiella sajter som Sketchfab – en plattform 
som blivit standard – vilket inte är en lösning som är robust och hållbar 
i längden. Projektet Digitala modeller har därför i   samarbete med 
norska KulturIT börjat att utveckla en modul som möjliggör långsiktig 
lagring av 3D-objekt i databassystemet Primus – samt på sikt även pre-
sentation av dessa objekt.

För Tekniska museets vidkommande har de olika formerna av 3D- 
digitalisering av Polhems modeller framför allt fungerat som en sorts 
testverksamhet där skiftande tekniker och praktiker provats. Den foto-
grammetri som studenterna Karlsson och Olsson arbetat med har gene-
rellt åstadkommit de allra bästa resultaten i termer av representativitet 
och bildkvalité – alla deras 3D-modeller av det mekaniska alfabetet är 
uppladdade på Sketchfab. Men även fotogrammetri brottas med frågan 
om representation, för också en 3D-avbildning av ett objekt innebär 
alltid ett visst mått av tolkning. Inte heller en 3D-modell av en musei-
modell är en exakt kopia, utan snarare en visuell representation där efter-
arbete med retuschering, borttagning av bildbrus och grafiska smådetal-
jer i programvaror som Meshmixer eller Meshlab bär syn för sägen.19

Tredimensionell representation av museiobjekt kan tveklöst ge upp-
hov till nya användar- och besöksformer, som fastän de ligger bortom 
det fysiska, verkar både lockande och stimulerande. De sätt som Hall-
wyllska museet i Stockholm till exempel använt 3D-teknik med olika 
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modeller av museets rum i en sorts spatial VR-installation är fängslan-
de. Men just i fallet med modellerna från Polhems mekaniska alfabet 
visar 3D-tekniken samtidigt sina begränsningar. Polhems idé med dessa 
modeller var ju att demonstrera olika rörelsemoment, och även om man 
kan vrida och vända på ett objekt som 3D-modell, så sitter alla delar i 
modellen fortsatt fast. Studenterna Karlsson och Olsson gjorde med 
sina fotogrammetriska avbildningar ett fantastiskt arbete för Tekniska 
museet (och forskningsprojektet), men faktum kvarstår att 3D-model-
lerna av Polhems modeller ändå inte gjorde dem rättvisa. I 3D förlorade 
modellerna helt enkelt sin poäng. Gammal modellteknik från 1700-
talet förblev här överlägsen datorbaserad tredimensionell avbildnings-
teknik.

3D-modelleringen av Polhems mekaniska alfabet antyder därför både 
digitaliseringens specificitet och dess tillkortakommanden. Fotogram-
metriskt 3D kunde avbilda prydliga modeller – men inte visa rörelsemo-
ment i dem. I Lindbergs animeringar av modellerna var det enkelt att 
påvisa den rörelse de skulle illustrera – men i själva videoklippen var det 
förstås omöjligt för en användare att interagera med modellerna. Sådana 
möjligheter och begränsningar ger en fingervisning om hur svårt det är 
precisera vad som egentligen menas med att digitalisera ett objekt. Den 
kod som Lindberg använde för sina animeringar indikerade därtill hur 
digitala representationsformer inte sällan underminerar det som ska 
avbildas genom en sorts tadellös represen tation. Polhems modeller var 
gjorda av trä; de gnisslade och kärvade eftersom kugghjul av trä knap-
past löper friktionsfritt. Men i video animeringarna fanns ingen friktion 
alls. Att lägga till ett visst skavande motstånd i Lind  bergs animeringar 
av modellerna blev därför något av en forsknings fråga i sig – för exakt 
hur mycket friktion skulle det handla om? Kod kan ju reglera precis (ner 
på millisekunden) hur mycket rörelsefriktion som ska adderas, varför 
denna problematik blev ett illustrativt exem pel på hur all digital avbild-
ning alltid innehåller element av tolkning.

För att 3D-modellera Polhems mekaniska alfabet så fullödigt som 
möjligt (i digital form) återstod till slut bara att skapa en virtuell modell 
– i vilken de 3D-digitaliserade modellerna kunde placeras in. Inom 
 ramen för projektet beslöts därför att återskapa en modell av Kungliga 
modellkammaren kring 1760 i virtual reality. I VR-miljön skulle det 
nämligen bli möjligt att använda alfabetsmodellerna som närmast  re ella 
objekt, det vill säga att både röra vid dem och få dem att röra sig. 
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 Utvecklare Mattis Lindmark vid Humlab på Umeå universitet använde 
mjukvaran Unity – kopplad till HTC Vive glasögon och handkontroller 
(en för varje hand) med sensorer som kopierade fysiska rörelser in i den 
virtuella världen – och återskapade en rudimentär historisk miljö. I 
denna kunde man återanvända Polhems modeller, och i VR-modellen 
framstod de också som lite olika eftersom Lindmark placerat in tidiga-
re skannade modeller, till exempel utan textur från Interspectral.

I projektet Digitala modeller och den här boken framgår det med all 
önskvärd tydlighet att sätten att digitalisera kulturarvsmaterial inte bara 
beror på samlingarnas form och utseende, utan även på de tillväga-
gångssätt som man väljer att digitalisera på. Att digitalisera är inte 
 någon entydig verksamhet. Tvärtom, all digitalisering har sin specifici-
tet, som det gäller att ha klart för sig vad den innebär. Vad som också 
torde vara uppenbart är att skiftande digitaliseringspraktiker förändrar 
innehåll på olika sätt; i ett 3D-format kan objekt vridas runt, och i ett 
annat kan rörelsemoment studeras – för att nu åter använda Polhems 
alfabetsmodeller som exempel. All digitalisering innebär en sorts medie-
transfer där originalmaterial och innehåll förändras, förskjuts eller 
rentav omvandlas. I de gamla dagstidningar som Kungliga biblio teket 
digitaliserat återfinns exempelvis hundratusentals @-tecken, € -tecken 
eller html-kod som OCR-processen tillfört tidningarna. Massdigitali-
seringen av Daedalus är långt renare, men även den – eller snarare forsk-
ningsarbetet med årsboken som dataset – omdanar textmassan. För att 
samförekomstanalys och topic modeling ska fungera har de OCR-lästa 
årgångarna av Daedalus rensats på innehåll (reklam, medlemsförteck-
ningar, bidragsgivare, referenslistor etcetera). Så kallad distansläsning 
förutsätter nämligen att dataset förbereds, kureras och ’tvättas’ på olika 
sätt. De mer än tusen artiklar i Daedalus (som dataset) vilka återstår är 
förstås representativa för årsboken – men de är inte samma objekt som 
finns på hyllorna i Tekniska museets bibliotek. Ett samlat textkorpus är 
dessutom ett slags nytt objekt (som bara maskiner förmår läsa). När 
man arbetar med att analysera 200 000 romaner istället för 200, har 
litteraturvetaren Franco Moretti därför påpekat, så ägnar man sig inte 
längre åt samma sak: ”the new scale changes our relationship to our 
object, and in fact it changes the object itself.”20
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Om en utställning 
– och denna bok
Den här boken är ett resultat av ett pågående forskningsprojekt, och den 
ligger också delvis till grund för en kommande utställning på Tekniska 
museet (som öppnar i februari 2019) kring projektet Digitala model-
ler.21 Utställningen som är tänkt att pågå under åtminstone ett år kom-
mer också att heta Digitala modeller och innehålla ett urval av digitalt 
och fysiskt material – tillsammans med interaktiva digitala applikatio-
ner – som visar upp en rad forskningsresultat från projektet. Några 3D- 

I projektet Digitala modeller skapades en 
virtuell modell av Kungliga modellkam-
maren där tidigare skannade modeller 
placerades in, exempelvis modellen utan 
textur (till vänster) från Interspectral. 
Ryggtavlan tillhör Mattis Lindmark som 
programmerat den virtuella modellkam-
maren.
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modeller av mekaniska alfabet ska exempelvis förevisas på en pekskärm. 
En annan idé som utställningen försöker att både tematisera och under-
söka är vilken effekt som olika sätt att digitalisera föremål egentligen 
har på hur museibesökare uppfattar dem: vilken är till exempel skillna-
den mellan en trämodell från 1700-talet i jämförelse med en  digital 
kopia i 3D – eller rentav en duplicerad, printad 3D-modell?

Digitala modeller har varit ett arkivdrivet projekt, och för att besöka-
re ska få en känsla av att befinna sig just i ett arkiv kommer väggarna i 
utställningen att tapetseras med avbildningar av material ur Tekniska 
museets samlingar, bland annat med bilder på Carl Sahlins arkivkar-
tonger. Det är ovanligt att forskningsprojekt blir till utställningar, och 
än mer sällsynt är att sådana forskningsbaserade utställningar riktar sig 
till en yngre publik. Men eftersom Tekniska museets främsta målgrupp 
är barn och barnfamiljer, har utställningen anpassats för just yngre be-
sökare, till exempel genom en visualisering av topic modeling for kids (som 
utarbetats av programmerare Lindmark). Ett annat exempel på hur 
projektarbetet gjorts mera lättförståeligt för yngre är en utställningsfilm 

I utställningen Digitala modeller på 
Tekniska museet (som öppnar våren 
2019) kommer en del av resultaten från 
forskningsprojektet Digitala modeller. 
Teknikhistoriens samlingar, digital huma-
niora & industrialismens berättelser att 
presenteras för en större publik. Form-
givning: Patric Leo
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om den forskning och det material som använts med ett barn som in-
tervjuare. 

Även den här boken, Digitala modeller. Teknikhistoria och digitalise-
ringens specificitet har lånat sitt upplägg från det forskningsprojekt som 
utställningen baserar sig på. Den innehåller sju kapitel, indelade i tre 
avsnitt som korresponderar med de arbetsmodeller som projektet 
ägnat sig åt: ”Sahlin i arkivet”, ”Daedalus som data” och ”Modeller av 
 Polhem”. I sitt inledande kapitel, ”Digitaliseringen av kulturarv – hur 
går det till egentligen?” skriver Anna-Karin Nilsson Stål om praktiska 
erfarenheter från digitaliseringsarbetet på Tekniska museet. Hon vill 
med sin text förmedla både lärdomar och praktisk kunskap, liksom ut-
maningar och generell know-how som framkommit under arbetets gång. 
Nilsson Stål påtalar att även om de flesta numera är ”införstådda med 
att digitalisering betyder så mycket mer än enbart konvertering från 
analogt till digitalt format”, så underskattar många inom museisektorn 
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fortsatt det omfattande arbete som krävs för både tillgängliggörande 
och bevarande av digitalt material. En av hennes slutsatser är just att 
digitalisering är ”en process som kräver betydande resurser i form av 
tid, pengar och kompetens.”

I bokens nästa kapitel målar Lotta Oudhuis ett prunkande porträtt 
av Tekniska museets magnifike storsamlare, ”Carl Sahlin – teknikhisto-
riens Carl von Linné”. Sahlin var en mycket engagerad och hängiven 
samlare av Sveriges brukshistoria, och hans bergshistoriska samling är 
Tekniska museets största arkiv. Oudhuis skriver emellertid att ”Sahlins 
val att bli bergsman från början delvis hade en praktisk orsak, nämligen 
en önskan om en stabil och trygg försörjning. Men med åren kom själva 
bergshistorien att bli hans stora passion, liksom den stora mängd arkiv-
material och föremål som han samlade.” Sahlins (samlings)arbete och 
verk utgjorde en av utgångspunkterna för bildandet av Tekniska  museet 
på 1920-talet. Men om han hjälpte till att  starta denna museiverksam-
het så var det paradoxalt nog en effekt, påtalar Oudhuis, av att bruks-
samhällena var döende. Sahlin ”samlade för att det förflutna inte skulle 
försvinna.”

Även i Anna Fokas engelska kapitel står Sahlin i fokus, men nu betrak-
tad ur en arkiv- och könspolitisk synvinkel. Foka har nämligen valt att 
undersöka Sahlins samling ur ett genusperspektiv. Av tradition är  kvinnor 
(och barn) ofta osynliga i teknik- och bergshistoriskt arkivmaterial, och 
framförallt gäller det kvinnor ur lägre samhällsskikt. Sahlin utgör här 
inget undantag, och som tidigare påtalats är det inte alltför lätt att ur hans 
bergshistoriska samling ta fram material om kvinnors liv och  arbete 
under den industriella epoken. Genom att använda Sahlin som en fall-
studie, försöker dock Foka att komma med rekommendationer kring hur 
samlingar av denna art kan studeras på nytt med hjälp av digital teknik, 
exempelvis genom att förse digitaliserade poster med helt ny metadata.

Också i Finn Arne Jørgensen engelska kapitel återkommer Sahlin, 
framför allt med fokus på dennes enorma samling. Jørgensen framhåller 
att Sahlin inte var ensam i sin samlariver, utan att den snarare bör ses i 
ett större perspektiv. Dansken Ole Worm samlade exempelvis redan 
under 1600-talet ihop ett kuriosakabinett i ett Museum Wormianum som 
påminner om Sahlins senare samling. Jørgensen kan naturligtvis inte 
redogöra för hela den bergshistoriska samlingen utan har därför valt ut 
tre objekt för närmare analys: en priskurant från Lesjöfors bruk från 
1887, en handmålad karta över området kring Gammelbo bruk från 
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1695, samt en radiumduk från 1926. Genom att följa dessa objekt ur 
Sahlins samling från insamling till arkivering och digitalisering frilägger 
Jørgensen hur ny teknik kan ge annorlunda perspektiv på insamlade och 
arkiverade objekt.

Bokens andra del, ”Daedalus som data” inleds med Jenny Attemark- 
Gillgrens rikt kontextualiserande kapitel om Tekniska museets årsbok, 
”Från Daedalus Hyperboreus till den digitaliserade Daedalus”. Årsboken 
Daedalus fyllde under många år en viktig funktion för Tekniska museets 
verksamhet – inte minst ekonomiskt. Med hjälp av Daedalus kunde 
 museet via annonsintäkter få in välbehövliga medel till verksamheten, 
och samtidigt blev annonser också en del av årsbokens framtoning. 
 Attemark-Gillgren påpekar att redan i Daedalus första utgåva 1931 så 
framhölls att annonser var viktiga eftersom de erbjöd ”ett värdefullt 
innehåll ur en industrihistorisk synpunkt.” Attemark-Gillgren går i sitt 
kapitel även igenom mottagandet av Daedalus i svensk dagspress. Av 
recensioner att döma var det under många år en uppskattad publikation. 
Hon noterar också att precis som med forskningsprojektet Digitala 
 modeller (och denna bok) så öppnade 1966 en utställning som temati-
serade föregående årsbok – ”Daedalus 1965”.

I Johan Jarlbrinks kapitel, ”Från masugn till mikrovågsugn. Historio-
grafisk topic modellering av årsboken Daedalus (1931–2017)” behandlas 
all text som publicerats i Daedalus – mer än tre miljoner ord. Jarlbrink 
utgår från den flygtematik som den mytiske Daidalos är  förknippad 
med, och hans syfte är att med ”det digitala flygfotot som vägvisare” 
undersöka hur samtliga årsboksvolymer skriver teknikens historia: 
”Vad är det årsbokstexterna behandlar när de skriver teknikhistoria? 
Och hur berättar texterna om tekniker från det förflutna?” Genom 
distans läsning – där algoritmer tar sig an Daedalus som en enda text-
massa – är det möjligt att få syn på övergripande mönster och  tematiska 
strukturer som går igen i text efter text. Jarlbrinks analys av  årsböckerna 
pendlar därför ”mellan närhet och distans, mellan övergri pande tema-
ti ker och konkreta beskrivningar i specifika artiklar.” Kapitlets ut-
gångspunkt är med andra ord historiografisk. Hur teknikhistorien 
skrivs baserar sig på urval och tolkningar vilka förändras över tid. Histo-
rieskrivning, påpekar Jarlbrink, ”kan därför studeras som  tids typiska 
berättelser, med huvud- och biroller, drivkrafter och kulisser.” 

I bokens tredje del, ”Modeller av Polhem”, skriver Anders Houltz och 
Pelle Snickars slutligen om Polhems trämodeller i ett långt kapitel med 
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titeln, ”Modellers biografiska liv. Om Tekniska museet och det meka-
niska alfabetet”. I centrum står ett antal småmodellers biografiska liv 
under drygt trehundra år, och syftet med kapitlet är meta-musealt. 
Ambitionen är att med det mekaniska alfabet som fallstudie ”både säga 
något om dessa trämodellers fascinerande historia, och om tillblivelsen 
av Tekniska museet, en institution som i hög grad formerades med hjälp 
av, och kring dessa modeller.” Kapitel är strukturerat i fyra separata 
delar, en sorts materiella berättelser som tar avstamp i lika många histo-
riskt skiftande kontexter – en skissbok från 1729, trämodellernas funk-
tion på Teknologiska institutet under 1800-talet, museidirektör Torsten 
Althins institutionella användande av det mekaniska alfabetet under 
1920- och 30-talen för att etablera Tekniska museet, samt  trämodellernas 
utställningssammanhang på museet efter andra världskriget fram till 
1970-talet. Avslutningsvis diskuterar Houltz och Snickars hur forsk-
ningsprojektet Digitala modeller förhåller sig till dessa modellers fasci-
nerande biografi.

Digitala modeller_inlaga.indd   40 2019-01-07   14:47



41

Noter
1. ”Modell”, Nationalencyklopedins ordbok 2018, https://www.

ne.se/ordböcker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=modell (senast 
kontrollerad 1/12 2018).

2. ”Svenska modellen – så funkar den”, osignerad, LO 2018, 
http://www.lo.se/start/loner_arbetsmiljo_och_avtal/svenska_
modellen (senast kontrollerad 1/12 2018).

3. ”Modell”, Nationalencyklopedins ordbok 2018.
4. Projektet Digitala modeller. Teknikhistoriens samlingar, 

digital humaniora & industrialismens berättelser är ett sam-
arbete mellan Tekniska museet och det digitala humaniora- 
centrat Humlab vid Umeå universitet. Forskningsprojektet är 
finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Kungliga Vitter-
hetsakademien mellan 2016 och 2019, och inbegriper totalt 11 
arkivarier, intendenter, forskare och utvecklare. Projektet leds 
av professor Pelle Snickars vid Umeå universitet.

5. Anders Ekström, Solveig Jülich & Pelle Snickars (red.), 
1897. Mediehistorier kring Stockholmsutställningen (Stockholm: 
SLBA, 2006). Bokserien Mediehistoriskt arkiv publicerar fors-
kare från hela Sverige och rymmer antologier, monografier – 
inklusive avhandlingar – och källsamlingar. Serien ges ut av 
ämnet mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och 
medier vid Lunds universitet. Den grundades 2006 av Pelle 
Snickars vid Statens ljud- och bildarkiv, flyttade sedan med 
Snickars till Kungliga biblioteket – och överfördes 2014 till 
Lunds universitet, med Patrik Lundell som redaktör. Alla 
 böcker som utgivits (även denna) finns öppet tillgängliga som 
nedladdningsbara PDF på http://mediehistorisktarkiv.se/.

6. För en diskussion om vetenskap och medier ur ett histo-
riskt perspektiv, se Anders Ekström (red.), Den mediala veten-
skapen (Nora: Nya Doxa, 2004).

7. För en introducerande diskussion om vetenskapliga mo-
deller, se Torbjörn Lundh & Philip Gerlee, Vetenskapliga  modeller 
(Lund: Studentlitteratur, 2012).

8. ”Modell”, Nationalencyklopedin 2018, https://www.ne.se/
uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/modell (senast kon-
trollerad 1/12 2018).

9. Das materielle Modell. Objektgeschichten aus der wissenschaft-
lichen Praxis (red.) David Ludwig, Cornelia Weber & Oliver 
Zauzig (Paderborn: Wilhelm Fink-Verlag, 2014).

10. Riksbankens jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsaka-
demiens satsning ”Samlingarna och forskningen” lystes ut vid 
två tillfällen, 2015 och 2016. Projektet Digitala modeller erhöll 
finansiering i den första omgången.

11. För en diskussion kring Carl Sahlin och hans relation till 

etableringen av Tekniska museet, se Marie Nisser, ”Tekniska 
museet och dess föregångare”, Daedalus 1985 (Stockholm: Tek-
niska museet, 1985).

12. För en diskussion, se till exempel Kerstin Westerlund, 
Kvinnliga brukspatroner (Stockholm: Tekniska museet, 2004).

13. ”Depona överbryggar gränsen mellan analogt och digi-
talt”, Depona hemsida, november 2018, https://www.depona.
se/digitalisering/ (senast kontrollerad 1/12 2018).

14. För en diskussion om OCR och inskanning av äldre tid-
ningsmaterial, se Johan Jarlbrink & Pelle Snickars, ”Cultural 
Heritage as Digital Noise. 19th Century Newspapers in the 
Digital Archive”, Journal of Documentation nr 6, 2017.

15. Se, http://digitalamodeller.se/modell-2-daedalus/sok- 
i-daedalus/ (senast kontrollerad 1/12, 2018). Noterbart är att 
årsboken fått sitt namn av uppfinnaren Daidalos i den grekiska 
mytologin – på latin stavat som Dædalus – men att vi i denna 
bok valt att modernisera stavningen till Daedalus, detta efter-
som æ primärt är en bokstav i de danska, norska, isländska och 
färöiska alfabetena.

16. Carl-Olof Ternryd, ”Utvecklingen av vägprojekterings-
tekniken sedan 1950-talet”, Daedalus 1991 (Stockholm: Teknis-
ka museet, 1991), 86.

17. Fiona Cameron, ”Beyond the Cult of the Replicant: Mu-
seums and Historical Digital Objects—Traditional Concerns, 
New Discourses”,  Theorizing Digital Cultural Heritage (red.)  Fiona 
Cameron & Sarah Kenderdine (Cambridge Mass.: MIT Press, 
2007), 51.

18. Delar av projektet Digitala modeller presenterades på 
denna konferens genom ett föredrag av Pelle Snickars, ”On 
Friction & Movement. 3D-Metamodeling Christopher Polhem’s 
mechanical alphabet” (London, november 2017).

19. För en diskussion kring tredimensionella avbildningar av 
Polhems mekaniska alfabet, se Pelle Snickars, ”Metamodeling. 
3D-scanning and rendering Christopher Polhem’s Laboratorium 
mechanicum”, Der Modelle Tugend 2.0 (red.) Piotr Kuroczynski 
(München: Fink Verlag, 2019).

20. Franco Moretti, ”Patterns and Interpretation” Literary 
Lab Pamphlet 15, september 2017, https://litlab.stanford.edu/
LiteraryLabPamphlet15.pdf (senast kontrollerad 1/12, 2018).
21. Projektledare och producent för utställningen (vars invig-
ning sker i februari 2019) är arkivarie och  forskningskoordinator 
Jenny Attemark-Gillgren. Medproducent (form) är Ann-Sofie 
Axelsson. Formgivare Patric Leo har svarat för design.
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