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Modellers biografiska liv
Om Tekniska museet 
och det mekaniska alfabetet

ANDERS HOULTZ & PELLE SNICKARS

I mars 1939 höll direktören för Tekniska museet, Torsten Althin, ett 
föredrag i rundradion. Ämnet var ”Tekniskt-historiskt varjehanda: 
 Mekaniska alfabetet” och handlade om de gamla trämodeller som 
Christopher Polhem tros var upphovsman till åren omkring 1700. Det 
brukar anföras att Polhems mekaniska alfabet bestod av cirka 80 små 
trämodeller som praktiskt illustrerade ”grundläggande maskinelement”, 
till exempel hävstången, hjulet eller skruven.1 Althin hade alltsedan 
 början av sin museibana i mitten av 1920-talet varit mycket intresserad 
av dessa trämodeller; han hade skrivit och föreläst om dem i flera olika 
sammanhang. På 1920-talet hade han fått Kungliga Tekniska Hög-
skolan i Stockholm att deponera ett trettiotal av modellerna till det nya 
Tekniska museet. Därtill hade han övertygat Sveriges riksdag att anslå 
en betydande summa pengar för att restaurera ”Polhems original-
modeller” eftersom de utgjorde en ”enastående kulturskatt [som det] 
knappast finnes motstycke [till] i något annat land.”2

 För Althin var modellerna lika unika som användbara. Genom att 
publicera artiklar om dem, föreläsa i diverse sammanhang – och inte 
minst berätta om dem i radio – spred han information och kunskap om 
teknikhistoria i allmänhet och Polhems modeller i synnerhet. Althin var 
en folkbildare av rang, och radiomediet hade en betydande räckvidd. 
Han inledde därför retoriskt sitt föredrag 1939 med att påpeka att konst- 
och litteraturhistoria står ”på schemat vid våra läroanstalter”, men var 

På föregående sidor några exempel 
på modeller ur Christopher Polhems 
mekaniska alfabet med identifikations-
nummer i den ordning som följer: 
TM1997, TM1977, TM1972, TM1974, 
TM1976, TM1397, TM1989. Fotograf: 
Anna Gerdén, Tekniska museet
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finner man ”ämnet teknisk historia någonstans?” Teknikhistoria var 
visserligen ett helt nytt kunskapsfält, påpekade han, och ”än så länge 
håller man på med en första grov plöjning inom denna viktiga veten-
skap.” Men teknikens historia i allmänhet, och kunskap om mekanik i 
synnerhet, hade betydande svenska anor – ”mekaniskt alfabet” var 
därför ”underrubrik för dagens kåseri”.

 Programtablåer för AB Radiotjänst innehöll under 1930-talet ofta folk-
bildande föredrag om kulturhistoria. Genren kunde vara träig. Men den 
passade Althin; han var en skicklig teknikhistorisk berättare och hade 
föreläst i radio vid flera tillfällen – till och med om samma tema. I april 
1931 hade han exempelvis berättat om ett fiktivt ”besök hos Polhem på 
Stjernsund 1729”. Vårvintern 1939 var fokus delvis ett annat, och  Althins 
idé var ”att berätta om de nära nog eviga tankar och problem som ha 
rört sig i människornas hjärnor och som ha krävt sin tekniska lösning”.

 Dessvärre har själva radioprogrammet från 1939 inte bevarats, där-
emot Althins manuskript i hans personarkiv på Tekniska museet.3 Efter-
som han kunde Polhem och historien om det mekaniska alfabetet på 
sina fem fingrar, är det verkligt intressanta med radioföredraget 1939 
hur Althin i radiostudion på ett meta-teknologiskt sätt reflekterade över 
Polhems trämodeller och deras pedagogiska funktion i ljuset av modern 
teknik och nya medier. Den ”märklige ingenjör” Polhems ”tekniska 
undervisning”, hävdade Althin, var ”så modernt upplagd, att vi knap-
past ha kommit längre … idag.” Poängen med dess modeller var att visa 
grundläggande maskinelement; det handlade om att åskådliggöra och 
visualisera mekanik och tekniska idéer genom trämodeller, ett slags 
kommunikativa medieformer från gångna tider.

 Men att påvisa hur dessa modeller fungerade rent praktiskt var förstås 
inte så lätt i radio. När jag nu ”sitter här framför mikrofonen” så är det 
en sak som ”jag livligt saknar”, påpekade därför Althin. Det är något som 
”ännu inte är teknisk färdigt i praktiken i vårt land, och det är tele visio-
nen.” Althin talade alltså om den tidigmoderna tidens kanske främsta 
mediala åskådningsform (modeller), i modernitetens mest  framträdande 
och publika medieform (radio) men beklagade sig över att han inte 
kunde visa upp dem (i television). ”Bilder och åskådningsmaterial är ju 
ganska nödvändigt att kunna visa fram, när man skall tala om tekniska 
ting, men den dagen är kanske inte långt avlägsen, då Ni på Edra radio-
apparater kan få beskåda modeller och maskiner, som det talas om från 
studion.”4
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Trämodeller ur det mekaniska alfabetet 
från 1700-talet (även om proveniensen 
är oklar) vilka behandlar olika rörelse-
moment. I den översta modellen övergår 
en roterande rörelse till en horisontell 
fram- och återgående rörelse. I den 
mellersta modellen övergår kraften från 
en roterande rörelse till en vertikal upp- 
och nedgående rörelse – när axeln (för-
sedd med klackar) roterar erhåller den 
övre armen en vickande rörelse. I den 
nedersta modellen åskådliggörs hur långa 
upp- och nedfordringsstänger kan följa 
en rät linje under hela sin rörelse. Foto-
graf: Anna Gerdén, Tekniska museet.
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Tingens biografi
Om man ska tro Althin hade televisionen 1939 varit det optimala  mediet 
för att visa upp de gamla trämodeller som tillskrivs Polhem. Tv- tekniken 
hade introducerats under trettiotalet framför allt i England, men också 
i Tyskland under de olympiska spelen i Berlin 1936. Althin var väl för-
trogen med det nya bildmediet, liksom med fotografi och film. Som 
museiman påpekade han ofta att de objekt som ställdes ut på Tekniska 
museet skulle levandegöras – gärna med hjälp av visuella medier som 
planscher, modeller eller film. Med inspiration från Nordiska museets 
filmverksamhet startade han till exempel tidigt produktion av teknik-
historisk film; redan 1922 höll Althin faktiskt ett föredrag om ”Filmen 
i kulturminnesforskningens tjänst”.5

 Med det var ändå (skal)modeller som utgjorde förebild för hur ett 
skrymmande industriarv kunde åskådliggöras. Efter att Althin ordnat 
medel från staten kunde det mekaniska alfabetet restaureras under 
1920- och 1930-talen. Modellerna gömdes undan på säker plats under 
andra världskriget, och från 1947 ingick de i princip alltid i Tekniska 
museets basutställningar (med lite olika variationer under årens lopp). 
Skalan är central för att förstå varför modellerna var viktiga för Althin. 
Att ställa ut gamla smedjor eller valsverk på museum i skala 1:1 var 
praktiskt omöjligt, men modeller var både musealt hanterbara och peda-
gogiskt illustrativa. Det fanns också en lång teknikhistorisk tradition att 
falla tillbaka på – och hämta legitimitet ur. Den så kallade Kungliga 
modellkammaren hade instiftats redan 1756. I den samsades Polhems 
småmodeller med elaborerade modeller av gruvmaskiner och sinnrika 
lantbruksmodeller. Besökare tyckte om att titta på dem, modellkamma-
ren var närmast en turistattraktion, och dåtidens modeller bör därför 
också ses som ett slags underhållningsmedium; några framstod rentav 
”som praktpjäser – en teknologisk fantastik.”6

 Syftet med detta långa kapitel är meta-musealt – på två olika sätt. 
Ambitionen är att med Polhems mekaniska alfabet som fallstudie både 
säga något om dessa trämodellers fascinerande historia och om till-
blivelsen av Tekniska museet, en institution som i hög grad formerades 
med hjälp av, och kring, dessa modeller. Med inspiration från forsk-
ningsfältet kring materiella kulturstudier, där museala objekt och deras 
’liv’ i skiftande historiska kontexter görs till studieobjekt, är tanken med 
vårt kapitel att skissera det mekaniska alfabetets långa historia. Tingens 
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biografier kan avslöja vad som annars förblir dolt, har antropologen 
Igor Kopytoff hävdat i en inflytelserik studie som publicerades i The 
social life of things. Commodities in cultural perspective – en antologi  redigerad 
av antropologen Arjun Appadurai 1986.7 På senare år har den så kallade 
”objektbiografiska metoden” ytterligare accentuerat sådana synsätt, 
inte minst för att ge ”konkret tyngd åt mer filosofiska resonemang kring 
det materiella.”8

Även inom vetenskapshistoriska studier har analys av objekt och veten-
skapliga praktiker blivit allt vanligare. Vetenskapshistorikern Lorraine 
Daston gav till exempel år 2000 ut forskningsantologin Biographies of 
Scientific Objects, i vilken en återkommande tanke är att vetenskapliga 
objekt görs genom praktik, förevisningar, laboratoriearbete eller publika 
demonstrationer. Faktum är att det mekaniska alfabetet utgör ett syn-
nerligen illustrativt exempel på vad Daston kallat för ”the coming into 
being of scientific objects.”9 En biografi kring det mekaniska alfabetet 
kan därför säga oss en hel del om hur relationer mellan människor och 
ting förändrats över tid.

Även vetenskapliga modeller har analyserats med en materiell-histo-
risk vokabulär. I Das materielle Modell. Objektgeschichten aus der wissen-
schaftlichen Praxis från 2014 studeras till exempel en rad objektshistorier 
och vetenskapliga praktiker. Författarna har utgått från konkreta veten-
skapliga modeller som övergivits på unversitetsvindar och i källarförråd, 
men där modellerna (som vetenskapliga objekt) fortsatt berättar om 
gångna tiders akademiska synsätt och pedagogiska ideal.10 Det är just 
sådana användningsområden och praktiker som vi är intresserade av i 
det här kapitlet. 

 Genom att anlägga ett mycket långt tidsperspektiv – från trämodel-
lernas möjliga ursprung (proveniensen är oklar) i Polhems Laboratorium 
mechanicum 1696, över etableringen av Kungliga modellkammaren 1756, 
till samlingens spridning och skiftande öden i allehanda utställnings-
kontexter och användningsområden under 1800-talet – där modellerna 
gick från att ha varit högt skattade pedagogiska hjälpmedel på Tekno-
logiska institutet i Stockholm till KTH-vindskamrarnas undanskuffade 
tillvaro – för att till sist genom Althins försorg kring 1930 omskapas till 
uppburna museala objekt och en ”enastående kulturskatt” – menar vi 
att det är möjligt att säga något väsentligt nytt både om Tekniska  museet 
som institution och om hur teknikhistoria har profilerats och positio-
nerats inom ett museipolitiskt fält. Det är alltså inte Polhem som står i 
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centrum för vårt kapitel – han är snarast en bifigur – utan fastmer de 
sätt som hans ”originalmodeller” transformeras från tidigmoderna peda-
gogiska redskap till vindsskräp, för att till sist betraktas som uppburna 
auratiska museiobjekt.11

 Torsten Althin intar en särställning i sammanhanget. I egenskap av 
grundare av Tekniska museet är han centralfigur i vår berättelse, i kraft 
av att både bokstavligen räddat det mekaniska alfabetet från förgängel-
se och snillrikt ha profiterat på dess oklara proveniens. För att använda 
en mekanisk metafor blev Polhems teknikhistoriskt uppburna persona 
och hans åldriga modeller en hävstång för Althin i hans arbete från 
1920-talets mitt och framåt med att etablera och formera ett tekniskt 
museum. Om man betänker att Tekniska museet ”bestod av ett tomt 
skrivbord” i Ingenjörsvetenskapsakademiens bibliotek då han 1924 
anställdes som chef, framstår det som en minst sagt remarkabel insats.12 
Lika slugt som drivet lyckades Althin bygga upp sitt museum delvis 
kring dessa modellers biografiska legend. ”Tekniska museet kan sägas 
ha de äldsta anorna, ty det härstammar från Christopher Polhems tid”, 
kunde man exempelvis läsa i en artikel av honom 1932. Museet har 
”lyckan att kunna utgå från en samling modeller [vilka senare] under 
namn av K. Modellkammaren utgjorde såväl ett institut som ock ett – 
tekniskt museum.”13

 I fokus i det följande står alltså några små trämodellers biografiska 
liv under drygt tre hundra år. De har kommit att kallas ”det mekaniska 
alfabetet”, även om Polhem aldrig, såvitt känt, benämnde dem så. Inte 
heller är det klarlagt att de modeller som idag finns kvar är ”Polhems 
originalmodeller” (som Althin ibland hävdade). Modellerna var sköra 
och sammansatta av en mängd olika små träbitar (sammanfogade med 
metallstift). De användes flitigt under årens lopp, behandlades inte spe-
ciellt varsamt och bevarades (före 1930) inte alls som museiföremål. 
Tvärt om, eftersom tanken med dem var att visa rörelsemoment – exem-
pelvis hur en roterande rörelse övergick till en horisontell rörelse – så 
kom de att användas både av besökare på Kungliga modell kammaren 
under andra halvan av 1700-talet och senare av studenter på  Teknologiska 
institutet under 1800-talet. I den senare verksamheten var kopiering av 
modeller en viktig undervisningsmetod; original och kopior samman-
blandades därför sannolikt, och eftersom modellerna var bräckliga får 
man också förmoda att de gick sönder (och måste repa reras) när de 
nyttjades år efter år av nya studentkullar.

Frontespisen till Carl Knutbergs vältaliga 
övertalningsförsök att upprätta en natio-
nell modellkammare med utgångspunkt i 
Polhems äldre modeller, Tal om nyttan af 
et laboratorium mechanicum hållit för 
Kongl. Vetenskaps Academien af Carl 
Knutberg ... då han der blef såsom ledamot 
intagen den 16 november 1754. Skriften 
gjorde intryck för två år senare, 1756, 
inrättades den Kongliga modellkammaren 
som en statligt finansierad institution för 
spridning av teknik i Wrangelska palatset 
på Riddarholmen i Stockholm.

!

Digitala modeller_inlaga.indd   196 2019-01-07   14:50



Digitala modeller_inlaga.indd   197 2019-01-07   14:50



198

 När Althin väl såg till att ta hand om de ibland kallade ”alfabets-
modellerna”, lagades och restaurerades de av modellmakare på  Tekniska 
museet. Modellerna lappades samman, delar byttes ut, man rekonstrue-
rade bitar som fattades. Därför är det idag inte mycket som talar för att 
beteckningen ”originalmodeller” är en adekvat beskrivning. Möjligen 
kan några modeller eller delar och småbitar datera sig till mitten av 
1700-talet, men att det skulle handla om Polhems originalmodeller – på 
det sätt som man vanligen betraktar ett original – är inte sannolikt. 
Framför allt kopieringsverksamheten på Teknologiska institutet under 
första halvan av 1800-talet ger upphov till betänkligheter. Icke desto 
mindre är vi i det följande intresserade av de 30 modeller som både 
ställts ut och bevarats på Tekniska museet, liksom av samlingens märk-
värdiga öde – själva tingens biografi. 

 Å den ena sidan försöker kapitlet frilägga de mest centrala utställ-
nings- och användningsområdena för dessa modeller under en längre 
tidsrymd, å den andra sidan står skiftande minnes- och museipolitiska 
handlingsprogram (som modellerna gav upphov till) i fokus. Här är 
 Althin förstås central, men Polhems modeller gav redan vid mitten av 
1700-talet institutionsbyggande impulser. Ingenjörsofficeren Carl 
 Knutberg pläderade exempelvis redan 1754 för behovet av en nationell 
modellkammare i Tal om nyttan af et laboratorium mechanicum.14 Vårt om-
fångsrika kapitel är strukturerat i fyra separata men sammanhängande 
delar, en sorts materiella berättelser som tar avstamp i lika många his-
toriskt skiftande kontexter – Carl Johan Cronstedts skissbok från 1729, 
trämodellernas funktion på Teknologiska institutet och KTH under 
1800-talet, Torsten Althins vurm för och institutionella användande av 
det mekaniska alfabetet under 1920- och 1930-talen, samt trämodeller-
nas utställningssammanhang på Tekniska museet efter andra världs-
kriget fram till 1970-talet. Avslutningsvis diskuterar vi, helt kort, hur 
vårt forskningsprojekt Digitala modeller förhåller sig till dessa  modellers 
fascinerande biografi.

Cronstedts skisser anno 1729
Christopher Polhems mekaniska alfabet tillhör numera den svenska 
teknikhistoriens elementa. På Tekniska museet har de små trämodel-
lerna i detta alfabet varit utställda sedan 1947, och de betraktas tveklöst 
som som några av museets allra viktigaste föremål. På museets hemsida 
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kan man idag under rubriken ”Polhems mekaniska alfabet” läsa om 
”Kongliga Modellkammarens historia”, liksom om hur museets sam-
ling av modeller inbegriper ”det av Christopher Polhem förfärdigade 
Meka niska Alfabetet”, varav 30 stycken modeller finns bevarade i Stock-
holm.15  Vidare upplyser Nationalencyklopedin om att det mekaniska alfa-
betet var en ”pedagogisk metod för undervisning i maskinkonstruktion, 
upp funnen av Christopher Polhem omkring 1696.”16

 Detta är emellertid historiska uppgifter som inte riktigt stämmer. 
Ingenstans i Polhems samlade skrifter är det ”mekaniska alfabetet” till 
exempel nämnt. Beteckningen kan i själva verket dateras till 1729 då 
Polhems elev, Carl Johan Cronstedt, under rubriken ”De Simpla Meca-
niska rörelser som kunna tiena för ett Mechaniskt Alphabet”, beskrev 
Polhems trämodeller i en opublicerad skissbok (när han var elev hos 
Polhem i Stjärnsund).17 Det var alltså Cronstedt som kallade modeller-
na för ett mekaniskt alfabet – inte Polhem.

 Denna Cronstedts skissbok spårade ingen mindre än Torsten Althin 
upp senvåren 1924. Den ägdes då av Cronstedts ättling ”greve Fredrik 
Cronstedt till Fullerö” som ”välvilligt” ställt denna ”omfattande manu-
skript och ritsamling” till ”museets disposition”.18 Althin insåg att han 
gjort ett fynd, därtill gillade han titlar och var ”mycket svag för  umgänge 
i samhällets högre sociala skikt.”19 Att Polhems ”mekaniska alfabet” 
blivit centralt för svensk teknikhistoria är Althins förtjänst. Det förflut-
na måste artikuleras för att bli historia, och det var i en artikel i Teknisk 
tidskrift 1925 som Althin lade grunden till en delvis ny bild av svensk 
teknikhistoria – som passade hans syften: nämligen att foga samman 
uppbyggnaden av Tekniska museet med Polhem och hans ”mekaniska 
alfabet”.

 I äldre texter om Polhem (före Althin hade hittat Cronstedts skiss-
bok) står det mycket lite om något mekaniskt alfabet i samband med 
beskrivningar av Polhem. I Nordisk Familjebok från 1913 till exempel (den 
så kallade Uggleupplagan) kan man läsa massor om Polhem, en del om 
Kungliga modellkammaren – men inget om endera mekaniskt alfabet. 
I en minnesskrift om Polhem (utgiven av Svenska Teknologföreningen 
1911) är några blygsamma rader nedpräntade om det ”mekaniska 
alfabetet”, vilka refererar till en publicerad inventarieförteckning från 
1779 upprättad av Kungliga modellkammarens dåvarande ”directeur” 
Jonas Norberg.20 Refererade till den gjorde även ingenjören Pontus 
Henriques i sin omfattande historia om KTH, publicerad 1917. I den 
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kan man helt kort läsa om Norbergs förteckning och alfabetet, lik-
som att det i ”Stora Kopparbergs Bergslags museum i Falun [förvaras] 
omkr. 40 stycken trämodeller, tillhörande Polhems s.k. ’mekaniska 
 alfabet’.”21 I Falun fanns ”omkring 40” modeller; Henriques visste alltså 
inte besked om exakt hur många modeller som egentligen var bevarade 
i Falun. 

 Det skulle visserligen framöver visa sig vara svårt att fastställa precis 
vilka modeller som var Polhems och hur gamla de egentligen var, men 
vår poäng är att det mekaniska alfabetet under 1910-talet ännu inte 
var av vikt. Cronstedts anteckningsbok var då inte känd bland teknik-
historiker, men modellbyggare Norberg – som redan 1749 hade gjort 
en förteckning av Polhems modeller och som 1773 blev ansvarig för 
modellkammaren – var väl förtrogen med beteckningen ”mekaniskt 
alfabet”. Om alfabetet överhuvudtaget nämndes i historiska översikter 
om Polhem (före Althin), så refererade de i princip alla till Norbergs 
publicerade förteckning från 1779. I den hade de små trämodellerna 
emellertid inte alls någon speciellt framträdande plats.

 Noterbart är att om Althin hade hävdat att Tekniska museet ”ha de 
äldsta anorna, ty det härstammar från Christopher Polhems tid”, ja 
då gjorde Svenska Teknologföreningen och Pontus Henriques utbild-
ningshistorik snarare kopplingen mellan Polhems modeller, Kungliga 
modellkammaren och läroanstalten Kungliga Tekniska Högskolan. Här 
var det alltså inte frågan om en museal förbindelse – utan en teknik-
pedagogisk: ”det finnes ett visst samband mellan den nuvarande Tek-
niska Högskolan och Polhems blygsamma laboratorium mechanicum. 
Det är otvifvelaktigt det första försöket att i Sverige inrätta en anstalt 
för teknisk-mekanisk undervisning.”22

 Polhem skrev alltså aldrig om något mekaniskt alfabet – men det
var Althins önskan att så varit fallet, och han argumenterade (ofta över-
tygande) för att skapa associationer genom att para ihop den geniale 
uppfinnaren och hans alfabet med det museum som höll på att byggas 
upp. Om Althin ofta påpekade att det inte fanns något annat land i 
världen som hade ett Tekniskt museum så gammalt som det i Sverige, 
ja då berodde det på att han skarvade samman delar ur det förflutna för 
att konstruera en institution som i kraft av sina insamlade objekt skulle 
stå som garant för denna berättelse. Genom sin småskalighet, överblick-
barhet och användarvänlighet framstod Polhems trämodeller i det 
 mekaniska alfabetet som de optimala museiobjekten för Althin.
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 Inom ramen för Torsten Althins musei-institutionella  byggnadsarbete 
blev det också viktigt att i detalj utröna historien om de små trämodel-
lerna. Numera är den bakgrundshistorien välbekant. När Christopher 
Polhem – då ännu kallad Polhammar; han adlades 1716 – återvände från 
sin europeiska studie- och bildningsresa 1696, en sorts mekanistisk Grand 
Tour, författade han ett brev till Kungliga Bergskollegiet i Stockholm 
där han föreslog att Sverige borde inrätta ett mekaniskt laboratorium. 
Där skulle man bygga modeller av maskiner, utföra diverse experiment 
kring hur exempelvis luft- och vattenpumpar kunde förbättras, och 
framför allt pedagogiskt undervisa och lära sig mer om mekanik – för 
den var enligt Polhem ”en grund och fundament til heela philosop-
hien.”23 För etablerandet av detta Laboratorium mechanicum fanns alltså 
både nationella självhävdelsebehov och ekonomiska incitament, men 
även en pedagogisk grundidé. Det var genom att praktiskt bygga 
 modeller som man bäst kunde lära sig hur mekanik och maskiner 
 fungerade. Enligt historikern David Dunér har det mekaniska alfabet, 
som framöver konstruerades inom det mekaniska laboratoriets skiftan-
de kontexter, blivit det mest ”kända exemplet” på en sådan pedagogisk 
mekanik eftersom Polhems små trämodeller på ett ”omedelbart sätt 
förklarade de grundläggande mekaniska rörelserna.”24

 Polhems förslag om ett Laboratorium mechanicum fick alltså gehör; 
han tilldelades medel och en lokal i det så kallade Gripenhielmska huset 
– från 1752 mer bekant som Serafimerlasarettet – men valde att för lägga 
sitt laboratorium till Falun med dess gruva. Ansvarig för den initiala 
verksamheten, tillverkning av modeller och undervisning var mark-
scheidern och gruvmätaren Samuel Buschenfeldt, som också var en 
skicklig konstnär och tecknare. När Tekniska museet påbörjade arbetet 
med en ny Polhemsutställning i slutet av 1960-talet gjorde man nog-
granna efterforskningar kring laboratoriet och det mekaniska alfabetets 
äldsta ursprung, ”i avsikt att om möjligt vinna klarhet i frågan om dels 
tiden för dess tillverkning, dels också hur och var det först kommit till 
pedagogisk användning.” Förmodligen utfördes de allra äldsta av Pol-
hems modellbyggen av Buschenfeldt, som före 1700 hade åtminstone 
två elever och stipendiater i lära. ”Osannolikt synes det inte vara”, skrev 
museimedarbetaren Hans Malmberg i ett internt PM 1967, ”att alfabe-
tet börjat att tillverkas i Falun i samband med de båda stipendiaterna 
Lybecker och Skuncks ankomst och Buschenfeldts begynnande under-
visning 1700–1701.”25
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 Precis som Malmberg förmodade kan man anta att ett flertal av 
 Polhems enkla pedagogiska trämodeller byggdes i Falun av Buschen-
feldt. Han avled emellertid 1706. Under Karl XII:s många och ständigt 
pågående krig drogs dessutom anslagen från Bergskollegiet in. Efter 
1706 flyttade Polhem därför sitt mekaniska laboratorium till Stjärn-
sund. I ett brev från 1713 påpekade han att det mekaniska laboratoriet 
då var förlagt till Stiernsunds manufacturwärk.26 Av den anledningen finns 
idag ett flertal av Polhems modeller – både tillhörande det mekaniska 
alfabetet och mer avancerade konstruktioner – i bevarat skick på 
 Gruvmuseet vid Falu Gruva.27 

 Men grundackordet var att Laboratorium mechanicum följde Polhem; 
”från Falun och Stjärnsund fördes Polhems modeller till Stockholm 
[där] de fick trängas med Bergskollegium, Collegium medicum och 

Polhems modellbyggare Samuel 
Buschen feldt tecknade denna panora-
mavy (i blyertys och lavering) av ”Fahlu 
Koppar-Grufwa åt Östra sidan”, förmod-
ligen 1696. Teckningen utförd på upp-
drag av Erik Dahlbergh inom ramen 
för dennes bildprojekt Suecia antiqua et 
hodierna vars syfte var att avbilda alla 
Sveriges sevärdheter i grafiska blad.
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Mynteverket”, skriver Dunér. På 1720-talet var det rum där modellerna 
förvarades i dåligt skick; det regnade in på sommaren och snö föll in om 
vintern. På 1730-talet utbröt en eldsvåda i Stjärnsund; några modeller 
som blivit kvar där blev till aska, andra flyttades av Polhems elev 
 Cronstedt till dennes släktgods Fullerö, där han sedermera samlade ett 
”maskin- och modellkabinett” vilket enligt en förteckning på 1740-talet 
uppgick till 37 modeller.28 På Fullerö bevarade Cronstedt också sin skiss-
bok från 1729.

 Modellsamlingen var alltså skingrad, men den svenska ståndsriks-
dagen beviljade likafullt Polhem ånyo ett anslag 1739 för hans meka-
niska laboratorieverksamhet. Polhem bodde vid denna tid hos sin måg 
(kammarherre Carl Gripenstierna) på Kersö gård på Ekerö, så det 
 mekaniska laboratoriet och några modeller befann sig en tid också där. 
”Modeller från Polhems laboratorium måtte vid tiden omkring 1740 ha 
funnits i Stockholm, Falun, på Stjernsund och kanske även på Kersö”, 
skriver museimannen Arvid Bæckström i sin detaljerade genomgång av 
den Kungliga modellkammaren i en artikel från 1959.29 Det stämmer; 
1749 förtecknade modellören Jonas Norberg 29 bevarade modeller uti 
Commercie Rådet Polhems Laboratorio Mechanico. Polhems små pedago-
giska trämodeller var här inte inräknade, andra var trasiga men borde 
”kunna blifwa Reparerade”, och ytterligare andra befann sig just på 
”Kiärsö”.30

 Polhem avled 1751. Hans modellsamling var fortsatt splittrad ”och 
föremålen började att förfalla.”31 För många framstod det som ett ovär-
digt sätt att hantera den svenska mekanikens fader. Ingenjörsofficer 
Carl Knutberg, som biträtt Polhem vid ombyggnationen av Stockholms 
sluss i mitten av 1740-talet, tog initiativet. Vid sitt inträdestal i Kung liga 
Vetenskapsakademien 1754 – publicerat som skriften, Tal om nyttan af et 
laboratorium mechanicum – orerade Knutberg sirligt om ”den berömda 
mannen” Polhem, hans betydande insatser för Sverige och de veten-
skapliga förtjänster som hans modeller gav uttryck för. ”De modeller, 
som Han uti Laboratorio Mechnico låtit förfærdiga och nu uti Kongl. 
Bårgs-Collegii Modell kammare til någon del förvaras, visa nogsamt 
dels stora insigt uti den omtalta Vetenskap, och tjæna i många tider, til 
undervisning om Mechaniska rörrelsers art och lagar.”32 

 Även Polhem-eleven Cronstedt – numera greve och arkitekt – sällade 
sig till skaran som menade att Polhems modeller (och andra) borde 
insamlas och ställas ut i en nationell modellkammare. Resultatet av 
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dessa ansträngningar blev etableringen och instiftandet av den Kongliga 
modellkammaren, en statligt finansierad institution med syfte att sprida 
kunskap om teknik. Den inrättades 1756 och placerades i det Wrangel-
ska palatset på Riddarholmen i Stockholm (där Svea hovrätt idag har 
sitt säte). Utgångspunkten var egentligen densamma som för Polhems 
Laboratorium mechanicum och modellkammaren samlade också flera av 
hans modeller. Men den kom framöver att även innehålla långt mer 
sofistikerade trämodeller av maskiner, avancerade jordbruksredskap och 
byggnadskonstruktioner.

 Mekanikern, kammarherren (och sonen) Gabriel Polhem anställdes 
för att sköta den Kungliga modellkammaren tillsammans med model-
lören Jonas Norberg. Gabriel Polhem skulle också ”två gånger i veckan” 
hålla ”offentliga föreläsningar” [där] modellkammarens apparater  skulle 
tjäna som undervisningsmaterial.33 Men det råder vissa oklarheter i hur 
många modeller som egentligen fanns i modellkammaren när dess verk-
samhet påbörjades. Somliga besökare menade att det handlade om cirka 
hundra modeller, andra har hävdat att det rörde sig om ett trettio tal, 
och Cronstedt angav i en rapport våren 1761 att det fanns hela 216 
modeller, ”tillika med 79 st. i ett s.k. mekaniskt alfabet, varav man 
 lättast kan igenfinna var och en enkel rörelse, som i en maskin inne-
hålles.”34

 Om det är någon som ska tillskrivas termen det mekaniska alfabetet så 
är det Carl Johan Cronstedt. Han föddes in i denna adliga släkt 1709, 
och var alltså i tjugoårsåldern när han var elev hos Polhem mot slutet 
av 1720-talet i Stjärnsund. Där fick också andra unga (adliga) män en 

Panoramabild i tuschlavyr över Stjärn-
sund 1729 av Polhems elev Augustin 
Ehrensvärd hämtad från hans skissbok 
Les machines de monsi[eur] Polhem som 
är bevarad på Tekniska museet.
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mångsidig teknisk utbildning enligt Polhems pedagogiska principer, 
bland dem den konstnärligt begåvade Augustin Ehrensvärd (sedermera 
greve och fältmarskalk). Både Cronstedt och Ehrensvärd övade sig 
bland annat i att rita av och teckna maskiner; de sammanställde också 
bägge antecknings- och skissböcker under 1729. Ingen av dessa har 
 några egentliga titlar, men på förstasidan i Ehrensvärds bok står Les 
machines de monsi[eur] Polhem och i Cronstedts Machiner som till största 
dehlen äro uti wärket stelte af Commercie Rådet Polheim och af Ehrensverd och 
mig afritade åhr 1729 tillika med andra tilökningar som iag sielf giort tid effter 
annan, Carl J. Cronstedt.35 Det är ur den senare skissboken som de i 
 Polhemlitteraturen ofta citerade raderna om det mekaniska alfabetet 
härstammar:

Så nödig som det är för en boksynt, att kunna promt hafwa i minnet alla 
ord som fodras till en mening el. skrifts Componerande, äfwen så nödigt 
är det för en mechanicus att hafwa alla simpla rörelser bekanta och 

Carl Johan Cronstedts skissbok Machiner 
som till största dehlen äro uti wärket stelte 
af Commercie Rådet Polheim från 1729 – 
i vilken termen det ”mekaniska alfabetet” 
för första gången förekommer – är fylld 
med allehanda mekaniska skisser och 
tekningar.
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promt i minnet, ty lika som om en skrifware skulle vid ordens tillsam-
mansätiande upsöka den ena bockstafwen här och den andre der ur der 
ur förborgade el. aflägsne stellen skulle ju skriften blifwa likasom kråck-
fötter, upfylt med mycket odugeligt kram, på samma sätt, om en mecha-
nicus wid machiners och inventioners samman-sättiande intet skulle 
hafwa alla simple rörelser som Mechaniqucens Alphabet bekanta.36

Cronstedt var en mycket ung man när han skrev dessa för svensk teknik-
historia närmast bevingade ord. Och naturligtvis var det Polhem som 
hade lärt honom att se på mekanik med språkliga tankemönster – där 
hela världen framstod som en enda stor byggsats. Även om Polhem inte 
själv myntade begreppet ”det mekaniska alfabetet” så var tankarna allt-
så i grunden hans. I ett brev postat i Stjärnsund i november 1722 (till 
teologen Eric Benzelius) beklagade sig Polhem exempelvis över att alla 
hans modeller ”som med publica medel ähro giorda ähro sönderslagna 
och förkastade”. Han gjorde i sammanhanget (med modellerna) också 
en språkteknologisk jämförelse mellan det kinesiska skriftspråkets teck-
en och mekaniken: ”Sama åtskillnad det ähr med chineska skrifften 
utan bokstäfver och wår europeiska med bokstäfwer, så ähr emellan 
ma[c]hiner eller dess inventioner, som måste sökass utan sin clav eller 
med sådana wissa sattser de motu som alla slags rörelser fundera sig på 
med dess practica[b]la compositioner, och det huarest alt deta ähr in 
promptu uppenbart som bokstäfver till alla ord.”37

 David Dunér har intresserat sig för Polhems relation till språket och 
hans många försök att konstruera ett slags universalspråk. Dåtidens 
vetenskapsmän hade ofta många, varierande intressen. Polhem ägnade 
sig mest åt teknik och fysik, men även åt ekonomi, pedagogik och språk-
filosofi. Dunér menar att hans upptagenhet med ett perfekt universal-
språk – som skulle kunna talas och förstås av alla oberoende bildning 
eller härkomst – hade att göra med hans egen ”vacklande bildnings-
gång” med återkommande svårigheter att läsa och stava rätt (Polhems 
skrifter är notoriskt felstavade). ”I manuskript efter manuskript varierar 
[Polhem] teckensystem och tabeller, han tröttnar, ger upp, börjar om 
på nytt, något annat kommer emellan, kastar det åt sidan, går ut, stän-
digt sökande efter det perfekta språket.”38

 Att förstå mekanik genom en språklig vokabulär var med andra ord 
naturligt för Polhem. Även om han själv alltså inte skrev om något meka-
niskt alfabet, så var andemeningen i hans språkteknologiska filosofi just 
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densamma. I hans korta traktat, Kort berättelse om de förnämsta mechaniska 
inventioner från 1729 – ett slags skrytskrift som tjänade till att visa vilken 
förträfflig mekaniker, vetenskapsman och uppfinnare han själv var – 
skrev Polhem till exempel: ”den som först giorde sig hemma med alla 
slags rörelsers Simpla effecter, han behöfwer sedan allenast öfwa sig i 
deras combinationer. Och när man uti bägge delarna är mål färdig, så är 
dermed befattat, som at först kunna skrifwa Bokstäfwer för sig sielf och 
sedan jämwäl sammansiätta dem til ord.”39

 Att det var Cronstedt snarare än Polhem som kallade de små peda-
gogiska trädmodellerna för ett mekaniskt alfabet spelar egentligen 
mindre roll. Det verkligt intressanta är hur synen på dessa objekt kom 
att växla över tid, och vilken instrumentell roll modellerna tilldelades i 
olika historiska kontexter. En första förändrad syn är gradvis skönjbar 
i det sätt på vilket modellerna ingick och ställdes ut i den Kungliga 
modellkammaren under andra halvan av 1700-talet. När modellkam-
ma ren instiftades i mitten av 1750-talet var Polhems modeller helt cen-
trala; följer man Carl Knutbergs argumentation i föredraget (och skrif-
ten) Tal om nyttan af et laboratorium mechanicum 1754 var det kring 
Polhem som verksamheten skulle byggas. Men därefter förefaller hans 
små peda gogiska modeller under årens lopp så sakteliga ha mist sin 
nimbus.

 Det brukar framhållas att modellkammaren i Stockholm var en av 
Europas främsta samlingar, både med avseende på kvalitet och omfatt-
ning. Den var öppen för allmänheten, och Gabriel Polhem (och senare 
förmodligen även Jonas Norberg) höll föreläsningar där modellerna 
presenterades. En viktig uppgift var också att reparera och underhålla 
äldre modeller. Modellkammarens stigande ryktbarhet berodde dock 
mindre på Polhems mekaniska alfabet, och mer på den mängd skiftande 
modeller, ibland i form av avancerade byggnads-, gruv- och maskin-
modeller, som ställdes ut. I så måtto försökte Kungliga modellkamma-
ren att efterlikna internationella förebilder, exempelvis den berömda 
samling som fanns i den tyska staden Augsburg. 

I oktober 1772 gjorde Kongl. Bergs-Collegium en besiktning och för-
teckning av modellkammaren. I listan ingick 184 modeller, liksom ett 
an tal ”Machiner, hörande till Experimental Physiquen”. Läser man 
denna förteckning kan man inte undgå att associera till tidigare århund-
radens kuriosakabinett med sina samlingar av allehanda märkvärdiga 
 föremål. I modellkammaren fanns modeller av bakugnar, pålkranar, 
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kakelugnar, hängbryggor, slussar, vävstolar, tröskmaskiner, mjöl kvarnar, 
torkhus, vindbroar, väderkvarnar, vals- och uppfodringsverk. Stort och 
smått blandades, och ett flertal uppfinningar och experimentmodeller 
av  Polhem var inkluderade. Men ingenstans nämns något om det me-
kaniska alfabetet.40

 Polhems pedagogiska trämodeller var dock inte helt bortglömda. 
När den tyska teknikern Johann Beckmann några år tidigare hade be-
sökt modellkammaren 1765–66 hade han förundrats av vad han såg i 
den stora modellsalen. Bland modeller av bland annat ”Kirchen und 
Pallasten” fascinerades han inte minst av ”des grossen Polhems … so 
genannte mechanische ABC” – som enligt Beckmann utgjordes av små 
modeller av olika slags rörelsemoment, ”kleine Modelle von allen Arten 
der Bewegungen”, vilka behandlade grundprinciper för all mekanik.41 
Under 1780-talet besökte även den venezuelanske generalen Francisco 
de Miranda modellkammaren där också han beskådade ”alphabeto de 
Polhaim”.42

 Icke desto mindre – när den nye direktören för modellkammaren, 
Johan Norberg, 1779 publicerade den allra första tryckta förteckningen 
av modellkammarens innehåll, Inventarium öfver de machiner och modeller, 
som finnas vid Kongl. Modellkammaren i Stockholm, belägen uti gamla 
Kongshuset på k. Riddareholmen, så var Polhems mekaniska alfabet knappt 
nämnt. Först på allra sista sidan i Norbergs bok – vilken utgjort primär-
källa för i princip alla teknikhistoriker som intresserat sig för Polhems 

Från den Kungliga modellkammaren i 
Wrangelska palatset på Riddarholmen i 
Stockholm finns inga bilder eller teck-
ningar bevarade. Hur den såg ut vet vi 
inte – men detta fotografi från Städtische 
Modellsammlung Augsburg i Tyskland 
(taget i början av 1930-talet) ger en bild 
av hur sådana modellkammare kan ha 
tett sig. Den svenska modellkammaren 
försökte just efterlikna internationella 
förebilder. Tekniska museet / Teknik- och 
industrihistoriska arkivet (ARK-966 n).
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mekaniska alfabet – listade Norberg dessa modeller. Till skillnad från 
de 208 andra modeller som Norberg förtecknade, gavs Polhems alfabets-
modeller inte ens enskilda nummer. Norbergs beskrivningar av de  andra 
208 modellerna var dessutom mycket noggranna: ”Modell 17.98 – 
 Modell på den så kallade Norrländska tröskvagnen, med 18 ft. gutne 
järn-hjul, af 5 qvarters diameter hvardera: hvilken vagn drages af en 
häst, som går i sädeslaget, på en 80 a 100 alnars lång logbotn.” Därtill 
skrev Norberg om vem som möjligen hade uppfunnit denna tröskvagn 
genom att konsultera ”Vetenskaps-Academiens handlingar” och vid 
vilken tidpunkt det varit fallet. Om Polhems mekaniska alfabet gavs 
ingen sådan notis överhuvudtaget. 

 Att det nu var andra objekt än Polhems alfabet som  modellkammaren 
ägnade uppmärksamhet framgår också i Norbergs förord, ”Til Läsaren”. 
Där beskrev han ”denna ypperliga samling, uti alla grenar af Mechani-
quen”, med ambitionen att ”publiquen borde blifva under rättad om 
antalet och beskaffenheten af alla uti Modell-kammaren befintlige 
 Modeller”. Tanken med förteckningen var, enligt Norberg, att ”vara 
Allmänheten till behaglig tjenst” – allmänheten var just en term som 
började dyka upp vid denna tid. Polhem nämns däremot inte alls i för-
ordet. Snarare var Norbergs syfte med sitt ”Inventarium” att informera 
”Allmänheten”, både ”den fattigare så väl som den förmögnare … om 
hvarje Modells mer eller mindre nytta.”43 Om Kungliga modellkamma-
ren instiftats med hjälp av Polhem, hade hans ryktbarhet och sinnrika 
modeller alltså mot slutet av 1700-talet sjunkit rejält i tekno-kulturell 
prestige. Det gällde inte minst det mekaniska alfabetet, som nu närmast 
var på väg att glömmas bort.

Modeller för ingenjörsutbildning
I första delen av Pontus Henriques stora historik över Kungliga  Tekniska 
Högskolan i Stockholm från 1917 – alltjämt standardverket över högsko-
lans tillkomst – pryds titeluppslaget av ett gravyrporträtt av Christopher 
Polhem. Med sin tids högstämda ordval slog Henriques fast att ”öfver 
ingångsporten till Tekniska Högskolans historia strålar oss till mötes 
det lysande, odödliga namnet på ett af Sveriges största snillen i alla tider 
– Christopher Polhem”.44 På vindlande vägar kopplade författaren sedan 
KTH:s ursprung till Polhem och hans Laboratorium mechanicum. Och 
den röda tråden i den berättelsen, det fysiska beviset på högskolans 

Allra sista sidan i Jonas Norbergs publice-
rade Inventarium öfver de machiner och 
modeller, som finnas vid Kongl. Modell-
kammaren i Stockholm, belägen uti gamla 
Kongshuset på k. Riddareholmen från 1779.

Digitala modeller_inlaga.indd   209 2019-01-07   14:50



210

stolta anor, utgjordes av den modellsamling som mer eller mindre tydligt 
kunde knytas till Polhem. I denna berättelse blev Polhem alltså inte bara 
den svenska teknikens, utan också ”den svenska tekniska undervisningens 
fader” [vår kursivering]. Om hans små trämodeller i den Kungliga 
 modellkammaren vid 1700-talets slut hade börjat glömmas bort – ja, då 
hade de mer än hundra år senare återigen stigit i prestige som pedago-
giska redskap.

 I början av 1800-talet var modellerna åter på väg att komma i blick-
punkten, nu som en tillgång i skapandet av ett tekniskt utbildnings-
väsen av internationellt snitt. I flera europeiska städer grundades ingen-
jörsutbildningar under 1800-talets första decennier – de flesta med 
École Polytechnique i Paris (1794) som förebild. Tidigt ute var Prag 
(1806), Wien (1815) och Berlin (1821). Även i Sverige fördes livliga 
diskussioner om en teknisk utbildningsanstalt; behovet var stort inom 
snart sagt alla områden men resurserna var små.45 Det låg därför nära 
till hands att lyfta Kungliga modellkammaren och de Polhemska model-
lerna ”från enbart kuriosa och sevärdhet” till att bli en nyttig kugge i 
samhällsmaskineriet – så som ju Polhem en gång tänkt.

 Samtidigt blev modellerna ett tillhygge i en livlig och stundtals för-
bittrad debatt som handlade om vilken sorts teknisk utbildning Sverige 
egentligen behövde. Skulle tonvikten ligga på teoretisk eller praktisk 
kunskap? Som historikern Rolf Torstendahl framhållit rådde det stor 
enighet om att tekniska lärosäten borde skilja sig från andra genom en 
undervisning vars innehåll var praktiskt användbar. Men exakt hur 
mycket av teoretiska kunskaper som skulle ingå i en läroanstalt som 
siktade mot mer praktisk användbarhet av kunskap var omdiskuterat.46 
Huvudpersonen i den förbittrade debatten som utspelades under första 
halvan av 1800-talet var forskaren och ingenjören Gustaf Magnus 
Schwartz – idégivare, grundare och mellan 1827 och 1845, ledare för 
Teknologiska institutet i Stockholm, det som senare skulle bli Kungliga 
Tekniska Högskolan.

 Att Polhems modeller och hans pedagogiska verksamhet senare 
kopplades ihop av Henriques (och andra) är egentligen inte så konstigt, 
för redan vid 1700-talets slut hade den Kungliga modellkammaren legat 
till grund för en teknisk utbildningsanstalt, om än av mindre omfatt-
ning. Den så kallade Mekaniska Skolan inrättades 1799 och kan betrak-
tas som en förelöpare till Teknologiska institutet. Den sorterade under 
Målare- och bildhuggareakademien – det vill säga, nuvarande Konst-
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akademien – och hade sina lokaler dels i akademiens egen byggnad, dels 
i direkt anslutning till modellkammaren i Wrangelska palatset på Riddar-
holmen.

 Mekaniska Skolans initiativtagare var Målare- och bildhuggareaka-
demiens preses, Carl Fredrik Fredenhielm. Han hade framgångsrikt 
använt modellerna som argument då han i en underdånig skrivelse i 
slutet av september 1798 pläderade för den nya inrättningen: ”den både 
inom och utom riket berömda Modellkammaren [kan liknas vid] ett 
bibliotek, som blott ses och icke läses, om den ej åtföljer en undervisnings-
anstalt, hvilken uti denna ypperliga samling redan äger den förnämsta 

”Den vittberömde greven och fältmar-
skalken Karl Gustaf Wrangels palats 
i Stockholm mot Mälaren” – mer bekant 
som Wrangelska palatset på Riddar-
holmen. Högst upp låg den Kungliga 
modellkammaren placerad mellan 1756 
och branden på Riddarholmen 1802. 
Gravyren är från Erik Dahlbergs Suecia 
antiqua et hodierna (1670–74).
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hjälpreda.”47 Intressant nog använde Fredenhielm – precis som Carl Johan 
Cronstedt 70 år tidigare – en litterär metafor för att framhålla modell-
samlingens nytta. Men till skillnad från Cronstedts metafor om ett 
mekaniskt alfabet liknade Fredenhielm snarare samlingen vid ett biblio-
tek.

 Under alla förhållanden var tanken att Mekaniska Skolan skulle  tjäna 
som ett nyttigt komplement till den utbildning i byggnadskonst som 
akademien sedan tidigare bedrev. I Mekaniska Skolan skulle elever na 
dels träna sig i praktiska färdigheter, dels lära sig mekanikens  grunder. 
Modellkammarens personal – som alltjämt utgjordes av föreståndare 
direktör Norberg och en modellsnickare – skulle ingå i den nya skolan. 
Dess lärare var tre till antalet: en i teoretisk mekanik och statik, en i 
ritningskonst, och så modellkammarens föreståndare som skulle under-
visa i mekanikens praktik. I en brevledes instruktion (förmodligen till 
Fredenhielm i december 1798) framgick att modellsamlingen var helt 
central för de pedagogiska grundidéerna. Även om det var oklart vilken 
den ”andre läraren” i modellkammaren var så framgick ur instruktionen 
att denne ”begynnande med det så kallade mekaniska alfabetet eller 
originalrörelserne och de simplaste mekaniska häftygens nyttjande, 
handgreppen därvid samt allehande trädsammanbindningar och sam-
mansättningar för de flere särskilda behof, som vid utöfning i stort 
framledes kunna förekomma och af eleverna lättast kunna inhämtas 
genom förklaring öfver modellerna.”48 Föreläsningarna skulle alltså 
baseras på modellernas funktioner och eleverna skulle kopiera dem och 
avbilda dem i ritningar. I en tackskrivelse till Kungl. Maj:t i januari 1799 
framhöll akademien också modellernas pedagogiska fördelar: ”unga 
arkitekter och mekanici få i sjäfva början af deras studier och innan de 
komma till en större utöfvning lägga handen vid sammansättningen och 
praktiken i smått och i modell, som mer än all ritning upplyser.”49

 De goda intentionerna till trots fick Mekaniska Skolan ganska om-
gående problem. Elevantalet låg inledningsvis på omkring ett tjugotal 
– men föll raskt. Vissa terminer var så få som fyra elever registrerade, och 
situationen skulle snart bli ännu värre. I november 1802 rasade  nämligen 
en våldsam brand som ödelade flera av Riddarholmens byggnader. Även 
Wrangelska palatset drabbades, och modellsamlingen evakuerades till 
olika platser i staden. Modeller magasinerades bland annat vid Artilleri-
läroverket i Marieberg och på Konstakademiens vind. ” Modellsamlingen, 
som ej lidit nämnvärdt genom själva eldsvådan, blef däremot betydligt 
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skadad och decimerad under och genom dessa transporter”, samman-
fattar Pontus Henriques.50 

 Tre år senare, 1805, tilldelade Kgl. Maj:t Mekaniska Skolan och 
 modellkammaren nya lokaler i en tidigare kasernbyggnad vid Mäster 
Samuels gränd 45 nära Beridarebanan (nuvarande Hötorget). Den  akuta 
lokalfrågan var därmed löst och stora delar av modellsamlingen kunde 
på nytt samlas på en och samma plats. Ändå tycks skolans problem i 
många avseenden ha kvarstått. Akademiens preses Abraham Niklas 
Edelcrantz beskrev situationen 1806 i tämligen lakoniska ordalag: ”Den 
Mekaniska Skolan är i full inaktivitet. Hon saknar ännu sin direktör, 
som i snart två år vistats utrikes, en af lärarna har varit frånvarande, en 
nästan alltid sjuk, och det hus, hvari skolan skall arbeta, är ej färdigt.”51

 År 1813 överfördes ansvaret för Mekaniska Skolan och modellkamma-
ren från Målare- och bildhuggareakademien till Kungl. Lantbruksakan-
demien – men inte heller detta innebar att förhållandena förbättrades. 
Snarare blev skolan ännu mer apart i relation till Lantbruksakademiens 
övriga verksamhet än den varit i förhållande till Målare- och bildhuggare-
akademiens. Modellsamlingen användes visserligen i undervisningen, 
men missköttes alltmer och förföll. År 1821 skrev exempelvis modellkam-
marens föreståndare och lärare i praktisk mekanik, Zacharias Ekholm, 
att ”omkring 160 pjäser äro [på grund] af bristande utrymme om hvar-
andra uppstaplade uti en bristfällig vind, där de under takläck vid in-
träffande regn och snöväder snarligen blifva till sitt ändamål odugliga, 
jämte den olägenhet att de för allmänheten äro helt och hållet till på-
seende otillgängliga.”52 Beskrivningen påminner starkt om den som 
gjordes då Polhem på 1720-talet flyttade delar av sina modeller till 
Stockholm och där de också kom att förvaras i dåligt skick, utsatta för 
väder och vind. På 1820-talet var modellerna med andra ord lika skralt 
efterskötta som de hade varit hundra år tidigare.

 Då Teknologiska institutet grundades 1827 i Stockholm var det som 
en följd av flera års diskussioner om brister i den svenska tekniska under-
visningen. Två riksdagsmotioner 1823 hade avgörande betydelse: den 
ena av biskopen Eric Almquist, som pläderade för en ”teknologisk hant-
verksskola”, den andra av ingenjörkårens chef, general Bengt Erland 
Franc-Sparre, som efterlyste ett tekniskt och mekaniskt centralinstitut, 
i kombination med yrkesinriktade specialskolor.53 Redan här syns en 
motsättning mellan praktisk och teoretisk kunskap, som sedan skulle 
sätta sin prägel på det blivande Teknologiska institutet under lång tid. 
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Medan Almquist ville se en utpräglad hantverksutbildning, argumente-
rade Franc-Sparre för en naturvetenskaplig bas med betoning på fysik 
och kemi. Med detta menades dock inte forskning, och inte heller någon 
självständig teoretisk kunskapsmassa. Målet var ökad produktivitet, och 
den naturvetenskapliga kunskap som skulle förmedlas borde vara sådan 
som direkt kunde tillämpas inom dåtidens högst begränsade nationella 
industri.

 Trots nyansskillnader var båda förslagen utpräglat praktiska och 
 nyttobetingade, och det var på den premissen som riksdagen år 1825 
avsatte medel för upprättande av ett teknologiskt institut i Stockholm. 
Detta institut hade föga gemensamt med kontinentens polytekniska 
lärosäten; det var speciellt inriktad på kunskapsbehovet inom ”hantverk 
och fabriker” och utgjorde knappast en lösning på landets eventuella 
behov av högre teknisk utbildning.54 Hos den person som redan från 
början tycks ha varit tilltänkt som föreståndare för institutet, vetenskaps-
mannen och uppfinnaren Gustaf Magnus Schwartz, kom betoningen på 
praktiska färdigheter att bli än mer uttalad.55 Schwartz gick steget  längre 
än både Almquist och Franc-Sparre – i hans förslag till uppläggning av 
undervisningen och i de stadgar för institutet som fastlades 1826 nämn-
des över huvud taget inget om teoretisk kunskap. Där underströks istäl-
let att utbildningen skulle vara strikt nyttoinriktad och, för att citera 
formuleringen i stadgarna ”mer populär och praktisk än strängt veten-
skaplig”.56 Med sitt sinne för praktisk mekanik, som ju var ”grund och 
fundament til heela philosophien”, hade Polhem säkerligen tillstyrkt.

 Schwartz hade efter bergsexamen vid Åbo akademi 1799 bosatt sig i 
Stockholm där han kom att göra framgångsrik karriär som forskare, 
uppfinnare och tjänsteman. Han utsågs alltså 1825 till föreståndare för 
det blivande Teknologiska institutet, på vars organisation och  inriktning 
han satte sin personliga prägel. I konflikt med bland andra den  välkände 
kemisten Jöns Jacob Berzelius förespråkade Schwartz en rent färdig-
hetstränande och praktiskt inriktad skola, där de teoretiska  momenten 
begränsades till ett minimum.57

 Teknologiska institutet inrättades liksom föregångaren Mekaniska 
Skolan i det som nu kallades Modellkammarhuset vid Mäster Samuels 
gränd. Jämte lokalerna ärvde institutet Mekaniska Skolans ganska illa 
åtgångna modellsamling. Icke desto mindre antyder själva namnet 
 Modellkammarhuset att trämodellerna fortsatt hade viss ryktbarhet och 
bokstavligen kunde användas i institutionsbyggande syfte. Två profes-
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surer, en i kemi och en i fysik, samt två adjunktstjänster tillsattes; elev-
antalet under 1827, det första verksamhetsåret, uppgick till 49. Att 
modellsamlingen redan från starten på Teknologiska institutet hade en 
central roll i undervisningen framgår av listan över ordinarie undervis-
ningsämnen under 1827: ”1:o) mekanisk linearritning efter modeller; 
2:o) bearbetning af trä och metall samt modellers förfärdigande; 3:o) 
elementarmatematik, aritmetik och geometri.”58

 Även om Teknologiska institutet tilldelades större resurser än den 
tidigare Mekaniska Skolan visade de sig snart otillräckliga, inte minst 
som Institutet vid sidan av undervisningen var ålagt att bedriva både 
rådgivning åt hantverkare och fabrikanter i tekniska frågor,  understödja 
uppfinnare liksom utgöra remissinstans inom ett brett område av frågor. 
Kvaliteten på undervisningen blev lidande, antagningskraven var låga 
(eller rentav obefintliga), elevernas förkunskaper var högst varierande – 
liksom deras ålder; någon minimiålder var inte angiven och jämte äldre 
elever antogs även barn i tioårsåldern. Till problemen vid Teknologiska 
institutet kom snart också starka motsättningar inom lärarkåren beträf-
fande skolans inriktning och ändamål. Medan föreståndaren Schwartz 
vidhöll en strikt praktisk, icke-teoretisk ståndpunkt, hävdade lärarkåren 

Teknologiska institutet var fram till 1863 
inhyst i denna byggnad, det så kallade 
Modellkammarhuset, beläget på Mäster 
Samuelsgatan 47 i vad som senare skulle 
bli Stockholms city. Fotograf: Okänd, 
Tekniska museet.
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behovet av teoretiska grundkunskaper. Konflikterna eskalerade under 
1830-talet och kulminerade i och med föreståndarens beslut 1838 om att 
helt sonika avskaffa de båda professorstjänsterna. Problemen var dock 
inte därmed ur världen och år 1845 tvingades direktör Schwartz efter 
kraftig kritik att anhålla om avsked från sin befattning.59

 Det är påfallande att Schwartz i de allt hetsigare dispyterna med insti-
tutets ledning och personal under 1830-talet gång efter annan använde 
modellsamlingen som argument för sin sak. Han framhöll värdet av den 
handfasta pedagogiken med rötter hos Polhem och menade att kopie-
randet av mekaniska modeller hörde till de mest centrala momenten i 
undervisningen. Som exempel kan nämnas ett långt yttrande vid direk-
tionssammanträde i december 1836 där han inledningsvis konstaterade 
att institutet hade betydande svårigheter; elevantalet var i avtagande 
och lärosätet misslyckades med att leva upp till sina mål. Varför?, fråga-
de sig Schwartz – och besvarade frågan med att undervisningen inte var 
tillräckligt praktisk. Än större betoning borde läggas på hantverks-
färdigheter inom områden som färgning och garvning, men också på 
just modellarbete.60

 Vid ett nytt sammanträde i januari året därpå fortsatte Schwartz re-
sonemanget genom att beskriva modellarbetets betydelse och nytta. För 
det första gav det eleverna praktisk kunskap i maskiners uppbyggnad. 
För det andra försåg modellkopierandet Teknologiska institutet med 
nya modeller som i sin tur kunde användas i undervisningen. För det 
tredje kunde modellerna tjäna som förlagor för ”i näringarna omedel-
bart användbara arbetsmaskiner”, alltså som ett medium för spridning 
av nyttig teknik. ”Den så kallade allmänna modellkammaren är ett 
nationalmonument”, påtalade Schwartz högstämt. I ordalag som på-
minde om dem som hundra år senare skulle användas för instiftandet 
av ett tekniskt museum, hävdade Schwartz att modellkammaren här-
stammade ”från den tid då Sverige genom sina mekaniska inrättningar 
i bergverk och andra industrigrenar var en föresyn i Europa, och in-
trycket däraf fortlefver ännu beständigt, så att de flesta utlänningar, som 
besöka vårt land, önska se denna samling.” Skrivelsen avslutades med 
en uppmaning om att inte ge avkall på modellarbetet som ”de facto, 
ehuru visserligen ganska ensidigt, utgjort en centralpunkt för institutets 
verksamhet”.61

 Det ligger i sakens natur att modellsamlingen under dessa decennier 
växte med ansenlig fart eftersom modellkopiering var en central del i 
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den pedagogiska grundidén på Teknologiska institutet. Gränsen mellan 
original och kopior blev alltmer diffus; studenterna tillverkade kopior 
av såväl det mekaniska alfabetet som andra tekniska modeller i samling-
en, där original och kopior förvarades utan åtskillnad. Dessutom lät 
Schwartz samla in nya modeller då tillfälle gavs. Det finns uppgifter 
om att föreståndaren vid någon tidpunkt ska ha låtit gjuta 24 kopior 
i mässing av modeller ur det mekaniska alfabetet – men var dessa 
mässingskopior sedan tog vägen är lika oklart som okänt.62 Vid ett 
 direktionssammanträde 1830 informerade Schwartz att han ”till kom-
plettering af det s.k. Polhemska alfabetet, hvilket numera icke fanns 
fullständigt någonstädes i Sverige, låtit vid Kejserliga Ryska Hushåll-
ningssällskapet i Åbo kopiera 74 nummer af detsamma, hvilka ritningar 
nu af direktören företeddes”. De 74 ritningarna ska enligt uppgift ha 
köpts in av Teknologiska institutet för en summa av 25 riksdaler banco. 
Hur det kom sig att de 74 modellerna alls hamnat i Åbo är inte känt, 
därtill förefaller Schwartz inte känt till att somliga alfabetsmodeller 
fanns i Falun.  Pontus Henriques gissar att det kan ha varit Polhems 
lärjunge, Augustin Ehrensvärd som under sin finska vistelse – från 1748 
var han huvud arkitekt för fästningsbygget av Sveaborg (utanför 
 Helsingfors) – hade med sig samlingen av modeller som sedan alltså föll 
i rysk ägo. Men om man ska tro Henriques var såväl de inköpta ritning-
arna som ”originalen” från hushållningssällskapet i Åbo spårlöst för-
svunna.”63

 Att modellsamlingen och det indirekta arvet efter Christopher  Polhem 
spelade en viktig roll i tillkomsten av Teknologiska institutet är uppen-
bart. Lika tydligt är att modellerna var centrala pedagogiska verktyg i 
undervisningen under de första decennierna av 1800-talet. Däremot 
verkar inte Schwartz och hans kolleger i allmänhet ha visat någon  större 
vördnad för de enskilda föremålen i sig. Värdet låg för dem inte i själva 
de fysiska objekten utan i det kunskapsstoff modellerna kunde för-
medla – både i tekniskt-mekaniskt och praktiskt hänseende. Hundra år 
efter Polhems bortgång var alfabetsmodellerna ännu inte tillräckligt 
ålderstigna för att kvalificera sig som objekt värda att bevara i sin egen 
rätt, däremot var de principer de praktiskt gestaltade värdefulla att 
 tradera. Man kan förmoda att just modellerna ur det mekaniska alfa-
betet fungerade utmärkt som läromedel på Teknologiska institutet. Om 
modellör Norberg i sitt publicerade inventarium 1779 förbisett alfa-
betsmodellerna – med all sannolikhet på grund av deras enkelhet – så 
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var just denna åskådliga lättfattlighet en betydande tillgång i en praktisk 
undervisningsningskontext.

 Sedan Schwartz 1845 tvingats bort från Teknologiska institutet in-
leddes en flera decennier lång period av omorganisation, expansion och 
successivt förändrad inriktning av undervisningen.64 Med ökade resur-
ser, en fastare och reglerad utbildning med tydliga kvalitetskrav samt 
nya professurer inom flera ämnesområden var den gamla drömmen 
om en polyteknisk läroanstalt på väg att förverkligas. Förändringarna 
kulminerade under 1860- och 1870-talen. År 1863 lämnade  Teknologiska 
institutet det gamla Modellkammarhuset för nyuppförda moderna 
 lokaler vid Drottninggatan. Fyra år senare infördes nya stadgar som 
tydligt markerade den teoretiska kunskapens centrala roll i undervis-
ningen. I samband med femtioårsjubileet 1877 manifesterades insti-
tutets nya ställning genom ett officiellt namnbyte, från Teknologiska 
institutet till Kungliga Tekniska Högskolan.

 I och med institutets gradvisa metamorfos till högskola blev också 
den gamla modellsamlingen allt mer obsolet. Samlingen var vid det 
laget stor och mycket disparat, med modeller av olika ålder, ursprung 
och skick. Modellerna användes alltmer sällan i undervisningen och 
förvarades på otillgängliga vindar eller i förråd på de olika fackskolorna. 

Den nya byggnaden för Teknologiska 
institutet – där resterna av den Kungliga 
modellsamlingen förvarades under andra 
halva av 1800-talet – uppfördes 1863 på 
Drottninggatan i Stockholm. Huset 
ritades av Fredrik Wilhelm Scholander 
och kom sedermera att kallas för Gamla 
Tekniska Högskolan. Fotograf: Okänd, 
Tekniska museet.
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Vid flera tillfällen genomfördes, som Henriques uttrycker det, ”gall-
ring af värdelösa eller åtminstone för Institutet onyttiga modeller och 
 varor.”65 Sannolikt utgjorde modellerna också en besvärande påmin nel-
se om den första tidens problem och konflikter, de var så tydligt för-
knippade med en grundare vars otidsenliga idéer lärosätet på alla sätt 
ville distansera sig ifrån.

 I samband med den stora flytten sommaren 1863 från Mäster Samuels-
gatan till de nya byggnaderna vid Drottninggatan sålde institutet en 
mängd modeller. Merparten tycks ha varit senare elevarbeten – men 
även 1700-talsmodeller lär ha ingått i försäljningen. ”Modellerna”, 
 skriver Henriques, ”bland hvilka åtskilliga härstammade från Polhem, 
försåldes till enskilda personer och inbragte en nettobehållning af 3 786 
riksdaler, som användes till inköp af nya samlingar och af inventarier 
till det nya huset.”66 Sett i ett vidare perspektiv kan man konstatera att 

Lärosal på Gamla Tekniska Högskolan 
från sekelskiftet 1900. Om modeller 
tidigare utgjort praktiska och pedagogis-
ka redskap hade dessa gradvist ersatts av 
mer teoretisk och åskådningspedagogisk 
undervisning – noterbart är skioptikon-
apparaten på piedestal liksom att Kung-
liga Tekniska Högskolan hade börjat ta
in kvinnliga studenter från 1897. Fotograf: 
Okänd, Tekniska museet.
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den nya tekniska högskolan kommit till för att svara mot behoven i 
ett samhälle som var på god väg att industrialiseras, medan Polhems 
modeller och Teknologiska institutet som skapades 1827, i allt väsent-
ligt hörde till det förindustriella Sverige. Teknikundervisningen hade 
genomgått stora förändringar och det pedagogiska ideal som model-
lerna representerade hade i stort sett spelat ut sin roll. 

 Då Pontus Henriques historik över KTH publicerades 1917 stod 
Kung liga Tekniska Högskolan på nytt inför ett avgörande skifte. En 
helt ny högskoleanläggning hade uppförts vid Lill-Jansskogen norr om 
 Val hallavägen i Stockholm. Den var dimensionerad för en förväntad 
expansion av antalet elever och den var utrustad med moderna tekniska 
laboratorier – signum på en modern, vetenskapsbaserad teknisk  högskola 
vid 1900-talets början. Den i övrigt välinformerade Pontus Henriques 
var övertygad om att högskolans modellsamling hade i allt väsentligt 
skingrats under de gångna decennierna. Särskilt framhöll han att de 
modeller som hört till Polhems mekaniska alfabet inte längre fanns i 
lärosätets ägo. I själva verket menade han att dessa modeller försvunnit 
redan vid mitten av 1800-talet efter det att Gustaf Magnus Schwartz 
lämnat Teknologiska institutet. Enligt Henriques hade nämligen den nya 
ledningen då tagit de ovannämnda mässingsavgjutningar som Schwartz 
en gång låtit tillverka som förevändning för att helt sonika skänka bort 
de ursprungliga modellerna.

Måhända gick man vid gallringen i vissa hänseenden en smula  hårdhändt 
tillväga. Af den forne direktören hade institutet för den billiga summan 
af 2 riksdaler b:co stycket inköpt 24 modeller af mässing, kopierade efter 
Polhems mekaniska alfabet. I följd häraf blefvo år 1847 de gamla trä-
modellerna ’såsom numera öfverflödiga’ bortskänkta till Ebersteinska 
skolan i Norrköping, och sålunda försvann det ursprungliga mekaniska 
alfabetet ur Institutets ägo.67

Detta något märkliga påstående har inte kunnat beläggas. Ebersteinska 
Söndags och Aftonskolan – från 1857 Norrköpings Tekniska Elementar-
skola och i dag Ebersteinska gymnasiet – hade grundats 1825, och det 
är sannolikt att en uppsättning av alfabetsmodeller som Henriques 
 anger skänktes från Teknologiska institutet till skolan. Huruvida dessa 
kunde göra anspråk på att vara ”originalmodeller” är däremot tveksamt, 
och i dag finns heller inte något spår av samlingen i Norrköping. Där-
emot visar uttalandet på två i sammanhanget viktiga omständigheter: 
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dels att Henriques var övertygad om att det fanns en uppsättning av 
 alfabetsmodeller som kunde betecknas som just original, dels att han 
trodde sig veta att denna samling då han skrev sin historik inte längre 
var i Kungliga Tekniska Högskolans ägo.68 

Modellerna på museum
I början av september 1925 kunde en stort uppslagen artikel i Dagens 
Nyheter rapportera om ett sensationellt fynd. Rubriken löd: ”Hittills 
okända Polhemsmaskiner funna i Stockholm”. I artikeln uttalade sig 
Torsten Althin, sedan ett och ett halvt år chef för det nybildade  Tekniska 
museet, om hur han i maj samma år till sin förvåning upptäckt en stor 
samling av trämodeller med koppling till Christopher Polhem och Labo-
ratorium mechanicum, magasinerad på Kungliga Tekniska Högskolans vind.

Samlingen, som omfattar cirka 800 nummer, är unik ej blott genom sin 
storlek utan framför allt tack vare sitt ursprung. De allra flesta model-
lerna äro nämligen utförda av Polhem på hans gamla Laboratorium 
Mechanicum, en institution, som ju kan anses som en förelöpare till 
Tekniska högskolan. Härtill kommer också att man hittills inte haft en 
aning om existensen av åtskilliga av dessa modeller.69

Artikeln i Dagens Nyheter innehöll ett antal felaktigheter – exempelvis 
var omkring hälften av modellerna i själva verket elevarbeten utförda 
under Teknologiska institutets första decennier på 1800-talet, och fler-
talet av de övriga skulle med tiden visa sig svåra att knyta direkt till 
Polhem. Men sant var att fyndet var av avgörande betydelse för det 
nystartade museet – och för dess chef personligen. Althin hade inte bara 
funnit en mängd viktiga föremål att införliva i samlingarna, han hade 
också hittat en stark berättelse till vilken han kunde knyta sitt eget 
 nyligen påbörjade institutionsbygge, och i förlängningen den bild av det 
industriella Sveriges utveckling som han var i färd att teckna. Fyndet 
var Althins egen teknikhistoriska motsvarighet till den spektakulära 
upptäckten av farao Tutanchamons grav i Egypten tre år tidigare.

 Samlingen var också en välbehövlig resurs för vad tidningarna gärna 
refererade till som ”Sveriges yngsta museum” – ett museum som vid 
denna tidpunkt inte bestod av mer än ett kontor i Ingenjörsvetenskaps-
akademiens hus på Grev Turegatan i Stockholm, samt ett antal magasi-
nerade teknikhistoriska föremål och handlingar. I en senare tillbakablick 
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beskrev Althin situationen: ”När museiarbetet för tjugo år sedan star-
tade i Ingenjörsvetenskapsakademiens hägn, skedde det vid ett tomt 
skrivbord, på vilket endast fanns nytryckta brevpapper med museets 
namn. I ’magasinet’ fanns en låda med några av Carl Sahlin som grund-
plåt till museet skänkta föremål. På banken fanns några tusen kronor. 
Det var allt!”70

 Själv hade Althin påbörjat sin bana som teknikhistoriker och musei-
man sex år tidigare, då han som 21-årig fänrik rekryterades av etnologen 
Sigurd Erixon vid Nordiska museet för att arbeta med förbere delserna 
inför den stora Jubileumsutställningen i Göteborg 1923.71 Utställningen 
firade stadens 300-årsjubileum och hade till stor del karaktären av ett 
mycket omfattande – om än temporärt – kulturhistorisk museum.  Under 
flera år genomfördes ett ambitiöst insamlingsarbete i hela Västsverige. 
Till de ämnesområden som berördes av insamlingen hörde även teknik- 
och industrihistoria, vilket resulterade i en särskild industrihistorisk 
avdelning på utställningen. Althin blev ansvarig för denna avdelning, 
och när just den industrihistoriska delen visade sig bli en framgång 
på Göteborgsutställningen aktualiserades tankarna på ett nationellt 
tekniskt museum. Men skulle museet ligga i Stockholm eller i utställ-
ningsstaden Göteborg? En hetsig tidningsdebatt med lokalpatriotiska 
förtecken blossade upp sommaren och hösten 1923.

 Stockholm gick vinnande ur striden, inte minst beroende på att 
den nybildade Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA, grundad 1919) tog 
på sig ett särskilt ansvar för museifrågan. Akademidirektören Axel F. 
 Enström kontaktade Svenska Teknologföreningen, Sveriges Industri-
förbund och Svenska Uppfinnareföreningen, som samtliga ställde sig 
positiva till att ingå som huvudmän i en stiftelse. Vid akademisamman-
träde i början av december 1923 lämnade Enström beskedet att samar-
betsdelegationen för ett svenskt tekniskt museum bildats, och erbjöd 
akademin som både fysisk och organisatorisk hemvist för en museiin-
stitution – vilket i efterhand i praktiken mest framstår som en symbolisk 
revirmarkering. Till samarbetsdelegationens ordförande utsågs en cen-
tral person i denna bok: disponenten och industrihistorikern Carl 
 Sahlin. I januari följande år kunde arbetet inledas, sedan den tidigare 
föreståndaren för Göteborgsutställningens Industrihistoriska avdel-
ning, Torsten Althin, rekryterats som chef för det blivande museet.

 Under några år var Tekniska museet en prioriterad uppgift för den 
nya akademien. IVA ansökte, utan framgång, om att få anordna ett 
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 penninglotteri för att skapa en finansiell grundplåt och vände sig även, 
förgäves, till Stockholms stad för att få stöd för provisoriska musei-
lokaler. Artikeln i Dagens Nyheter 1925 knöt just modellfyndet på KTH 
direkt till Tekniska museets byggnadsfråga: ”Förvärvet av den Polhem-
ska modellsamlingen gör museets lokalfråga om möjligt ännu mer brän-
nande än den varit förut”, påtalades det. Om det varit ovärdigt för 
Polhem att hans modeller förvarats på en dragig vind, så var det fortsatt 
”beklagligt att denna och andra av museets talrika samlingar, som alla 
har ett ofantligt stort värde för den teknikhistoriska undervisningen, 
skola ligga nedpackade i lårar på olika ställen i staden. Man får hoppas 
att stadens fäder, till vilka museet vädjat i sin nöd, snarast möjligt för-
barma sig över de husvilla relikerna.”72

 Trots de begränsade finansiella resurserna kännetecknades Tekniska 
museets första år av ett frenetiskt insamlingsarbete. I Althins anteck-
ningsböcker från dessa år kan arbetet följas månad för månad, tidvis dag 
för dag.73 Resorna följde på varandra i högt tempo och kontakterna med 
presumtiva donatorer var intensiva. I en intervju i Svenska Dagbladet då 
arbetet pågått i fyra månader, uttalade sig Althin: ”Vi får för övrigt nu 
i början lägga an på att bara samla och samla, så att icke värdefullt mate-
rial går oss ur händerna.”74 Av verksamhetsberättelsen över det första 
året framgår att föremålssamlingen vid årsskiftet 1924–1925 omfattade 
1 000 föremålsnummer, efter ytterligare ett år hade den vuxit till 4 000.75 

”Hittils okända Polhemmaskiner funna i 
Stockholm” meddelade Dagens Nyheter i 
en stort uppslagen artikel i september 
1925. Modeller från Polhems tid hade 
hittats på en vind på KTH, men de ”voro i 
många fall nästan hopplöst sammanblan-
dade”. Modellsamlingen ”företedde” 
närmast ”en bild av kaos”, enligt tidning-
en.
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I den första planen över museet och dess huvudinriktning, som publice-
rades i Teknisk Tidskrift i mars 1924, nämndes Christopher Polhem och 
det mekaniska alfabetet endast i förbifarten.76 Detta var föga  förvånande 
med tanke på att samlingarna vid den tidpunkten inte omfattade några 
modeller eller över huvud taget mer centrala föremål med Polhems-
koppling. Den saken skulle inom kort förändras.

 En notering i Torsten Althins anteckningsbok anger att han stämt 
möte klockan 10 på förmiddagen den 18 april 1925 med en vaktmästare 
Johansson på ”Gamla Tekniska Högskolan”, det vill säga i byggnaden 
vid Drottninggatan. Efter besöket fyllde Althin (med en annan penna) 
på med ytterligare noteringar: ”På vinden finns en mängd äldre model-
ler, huvudsakligen för undervisningsändamål. De flesta trasiga. Bl.a. 
finnes vattenhjulsmod., gruvpumpar, gruvspel, Polhems alfabet, ång-
maskinsmodeller, (?)lampor, planschverk för undervisningsändamål, 
hjultåt (?), hydraulisk hammare o.s.v. Dessa skola tagas om hand före 
mitten av maj månad” – understrykningen antyder att det verkligen var 
bråttom.77

 Av Althins initiala anteckningar framgår att KTH-materialet var högst 
blandat och innehöll mycket annat än Polhemsmodeller – exempelvis 
undervisningsplanscher och ångmaskinsmodeller. Det är också uppen-
bart att KTH var angeläget om att bli av med samlingen snarast möjligt. 
I ett brev till vännen Alvar Silow på Bergslagets museum i Falun – 
som ju förfogade över den andra större modellsamlingen i landet med 

”En del av Tekniska Högskolans modell-
samling på vinden till högskolans bygg-
nad vid Drottninggatan” – originalbeskriv-
ning av fotografi ur Tekniska museet / 
Teknik- och industrihistoriska arkivet 
(ARK-966 o).
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koppling till Polhem – skrev Althin om fyndet: ”Som jag visst meddelat 
Dig i telefon, har museet som deposition fått mottaga cirka 800  modeller 
från Tekniska Högskolan, däribland många av oskattbart värde. Även ett 
par av Polhems alfabet.”78 Den belåtna tonen var tydlig, likaså att Althin 
formulerade sig försiktigt gentemot kollegan beträffande andelen av 
Polhemsmodeller i förvärvet – kanske för att undvika en inbördes kon-
kurrenssituation, eller också för att han i själva verket var mindre säker 
på modellernas proveniens än han ville visa i mötet med massmedia.

 Men hur pass bortglömd var egentligen modellsamlingen på KTH? 
Rimligen var förekomsten av gamla magasinerade modeller bekant för 
flera personer inom högskolan, däremot var sannolikt få medvetna 
om samlingens ålder och att flera av föremålen kunde knytas till Polhem 
och hans tid. I sin historik över KTH hade Pontus Henriques, som vi 
tidigare påtalat, skrivit kort om Polhemsmodellerna och det mekaniska 

Om Dagens Nyheter menade att de 
modeller som Torsten Althin hittade 
på KTH utgjorde en ”bild av kaos” – 
så ger detta fotografi samma associatio-
ner. Bilden är tagen av Torsten Althin i 
februari 1925. Tekniska museet / Teknik- 
och industrihistoriska arkivet (ARK-
966 o).
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alfabetet, men alls inte påpekat att samlingen till stor del fortfarande 
fanns kvar på högskolan. Enligt honom hade ju det mekaniska alfabetet 
gått förlorat i och med de hårdhänta gallringarna efter att Gustaf 
Magnus Schwartz avgått som föreståndare.79

 Sannolikt var det därför den historiskt intresserade KTH-professorn 
Edvard Hubendick, en av ledamöterna av IVA:s museidelegation, som 
uppmärksammade Althin på den samling av trämodeller som förvarades 
i vindsutrymmen på gamla Tekniska Högskolan. Den nya högskolans 
anläggning vid Valhallavägen hade nämligen invigts med pompa och 
ståt 1917, verksamhet och utrustning hade därefter successivt flyttats 
över från den äldre byggnaden på Drottninggatan. Därmed hade sam-
lingen med mekaniska modeller, som i decennier legat undanstuvad, 
blivit ”återupptäckt”. Men att Althin hört talas om dess existens redan 
före sitt besök på KTH i april 1925 framgår bland annat av en artikel i 
Teknisk tidskrift från januari samma år. I den nämner han att rester av 
Polhems mekaniska alfabet ”finnas såväl i Bergslagets museum i Falun 
som i Kungl. Tekniska Högskolans samlingar”.80 Av ett fotografi daterat 
i februari 1925 framgår också att Althin redan vid tidigare besök haft 
tillfälle att inspektera åtminstone delar av högskolans modellsamling.

 Nu gick händelserna slag i slag. Från IVA skickade Enström i slutet 
av april 1925 en skriftlig anmodan till KTH om att deponera modell- 
och undervisningssamlingen på Tekniska museet. Redan några dagar 
senare hade högskolans lärarkollegium fattat beslut om att bifalla för-
frågan.81 Formellt hade därmed samlingen deponerats på Tekniska 
 museet, men eftersom museet i praktiken saknade lokaler för att ta emot 
och förvara föremålen kom de i stället att under lång tid bli kvar på 
KTH. Samlingen flyttades emellertid till lokaler på Fackskolan för 
meka nik, där den sedan kom att förvaras i över ett decennium. Under 
tiden fick Althin i uppdrag att inventera modellsamlingens innehåll och 
göra en första bedömning av dess skick, vilket han meddelade i ett brev 
till Silow i Falun:

Nyligen har jag satt igång med en konsekvent och jag kan nästan säga 
vetenskaplig bearbetning av vår stora samling av Polhems och andras 
modeller dels för att till riksdagen lämna en specificerad redogörelse för 
hur det anslag som vi därifrån begärt skall användas, dels för att en gång 
på gamla dar kunna skriva en avhandling om detta oerhört värdefulla 
och intressanta material.82
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Från 1927 och tre år framöver tilldelades restaureringsprojektet mycket 
riktigt statsanslag på omkring 2 000 kronor årligen. Detta innebar att 
Althin kunde anlita en välkänd modellkonstnär, David Ljungdahl, som 
utfört liknande arbeten för Nordiska museet och andra institutioner.83 
En provisorisk ateljé inrättades för Ljungdahls räkning i KTH:s lokaler 
vid Valhallavägen – och det mödosamma arbetet med att rengöra, 
 konservera och inte minst rekonstruera modellerna kunde där inledas. 
Med vännen Silow utbytte Althin recept på lämplig behandling av trä-
modeller vid konservering; Silow rekommenderade en tunn lösning av 
schellack i sprit för trädetaljerna, Althin kontrade med ett schweiziskt 
preparat för rostborttagning på metalldelarna.84

 Då arbetet pågått under två månader publicerade Althin en artikel i 
Teknisk tidskrift och i Nordiska museets årsbok Fataburen där han redo-
gjorde för projektets principer.85 Även om Althin var optimistisk då det 
gällde att ”återställa det övervägande antalet modeller i gott skick”, 
kunde han också konstatera att arbetet utgjorde ett ”puzzel” och att 
många delar knappast skulle gå att rekonstruera: ”Den icke minsta svår-
igheten ligger i att få någon ordning på en mängd lösa delar axlar, hjul, 
stolpar, pinnar, trästycken och annat och få dessa attribuerade dit de 
ursprungligen hört.” Dateringen av modellerna var också oviss, och det 
framstår som sannolikt att delar från olika tidsperioder fogades sam-
man. ”Tyvärr blir det nog så”, skrev Althin, ”att åtskilliga lösa delar bli 
över, men även dessa tillvaratagas givetvis”.86

 Samtidigt som Althins artikel, ”Renovering av mekaniska modeller” 
från 1928 framhöll vikten av att arbeta ”med pietet och största veten-
skapliga noggrannhet”, var ambitionen utan tvekan att så långt möjligt 
återställa modellerna i ursprungligt skick. Arbetet försvårades dock av 
det faktum att det saknades ritningar och handlingar som visade hur 
originalen egentligen sett ut. Så långt möjligt användes originaldelar, 
men huvudsyftet var att på nytt göra modellerna till fungerande hel-
heter, varför även nytillverkade delar tillfördes. Nytillskotten utfördes 
dock i avvikande träslag och försågs med små korsmarkeringar, för att 
tydligt visa vad som var gammalt och nytt. Arbetet dokumenterades 
genom anteckningar över varje ingrepp. Sammantaget framstår restau-
reringen av KTH-modellerna som ett mycket ambitiöst restaurerings-
projekt i 1920-talets museisammanhang. Althin föreläste också om 
modellrestaureringen i olika sammanhang, bland annat vid museimanna-
mötet i Gävle i juni 1928. Av bevarade föredragsstolpar att döma talade 
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han både om ”modellernas historia” och motsvarande modellkammare 
utomlands, liksom om ”modellsamlingens återfinnande”, restaurering 
och ”identifieringssvårigheter”.

 Fyndet på KTH-vinden – tillsammans med förvärvet av Cronstedts 
anteckningar, ritningar och modeller på Fullerö i maj 1924 – medförde 
en radikal förändring av det sätt på vilket Althin mot slutet av 1920-
talet presenterade ”sitt” museum. Christopher Polhem, ”den svenska 
mekanikens fader”, blev nu den uttryckliga startpunkten i snart sagt alla 
beskrivningar av museet och dess innehåll. Sommartalet i Gävle 1928 
där han lyfte fram ”Polhems idé med modellkammaren” är ett tydligt 
exempel, men liknande formuleringar återkommer i mängder av andra 
sammanhang. Temat var framträdande redan i den allra första utställ-
ning som Tekniska museet anordnade. Utställningen pågick under en 
vecka i oktober 1925 i det påkostade bilpalatset Ostermans Marmor-
hallar vid Birger Jarlsgatan. I detta semi-kommersiella sammanhang 
utgjorde utställningen ett sammandrag av vad som samlats in under ett 
och ett halvt år, och enligt Svenska Dagbladets reporter var det ”en syn-
nerligen representativ och sevärd kollektion”. Artikeln hade rubriken 
”Från Kristoffer [sic] Polhems kugghjulsmaskiner till nutidens värme-
motorer”, och SvD menade att utställningen knöt samman arvet efter 
Polhem med 1900-talets tekniska nytillskott – inte minst bilen. ”Det är 

Modellören och modellkonstnären David 
Ljungdahl ägnade många år åt att restau-
rera och reparera gamla modeller från 
den Kungliga modellkammaren –  likasom 
Polhems mekaniska alfabet –  under 1930-
talet på KTH.

Torsten Althin var en folkbildare av rang 
– och Tekniska museets restaurering av 
modeller ur den Kungliga modellkamma-
ren var något han talade ofta om. Stolpar-
na till hans föredrag i Gävle sommaren 
1928 påminner inte så lite om detta 
kapitels uppbyggnad. Tekniska museet/ 
Torsten Althins arkiv (TA-F3-5)

!
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ett långt språng från 1700-talet till vår tids närmaste föregångsmän, och 
likväl förefaller oss även dessa mäns arbeten historiska.” Polhems ande 
svävade enligt SvD ”över en stor del av denna historiska utställning”. 
Särskilt framhöll journalisten modellerna ur ”Polhems ’mekaniska alfa-
bet’, visande enklare mekaniska rörelser och växlar, [vilka kastade] ett 
nytt ljus över hans verksamhet, nämligen som lärare.”87

 Följande år, 1926, öppnade Tekniska museet sin första permanenta 
utställning, i en ateljélokal på IVA:s vind på Grev Turegatan. Här lik-
som i utställningen i Marmorhallarna spelade Polhem och modellerna 
från KTH en central roll. Redan i entrérummet möttes besökarna av 
Polhems porträtt jämsides en bild av Gustaf de Laval, i en symbolisk 
sammankoppling mellan historisk och modern svensk snillrikhet.88 I 
mitten i det första av utställningens tre rum visades ett urval av Pol-
hemsmodellerna.89 Rent generellt förevisades exemplar av de restaure-
rade modellerna upp i olika sammanhang under 1920- och 1930-talet. 
I en utställning (finansierad av Svenska Teknologföreningen) 1934 
 visades exempelvis ett större urval upp i restaurerat skick. Eftersom 
Tekniska museet då alltjämt saknade permanenta utställningslokaler 

Museidirektör Torsten Althin blickar ned i 
en modell av det blivande Tekniska 
museets maskinhall. Fotografiet återfinns 
i Torsten Althins arkiv på museet och 
förefaller också ha publicerats i Dagens 
Nyheter 1934. 
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anordnades utställningen i bottenvåningen på KTH:s biblioteksbygg-
nad vid Valhallavägen. Men egentligen var alla dessa olika utställningar 
mest en försmak – åtminstone för Althin – av vad som skulle kunna 
genomföras i ett ”riktigt” museum, med egen byggnad och lokaler an-
passade för utställningar.

 Situationen var länge bekymmersam. I nära ett decennium hade 
Tekniska museet fört en provisorisk tillvaro, inhyst hos IVA, med maga-
sin spridda på olika platser i staden och med utställningar i tillfälliga 
lokaler. Så i februari 1933 kom beskedet: Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse hade beslutat avsätta två miljoner kronor till uppförandet av en 
nybyggnad för Tekniska museet. ”Sveriges tekniska dyrgripar få änt-
ligen krypa upp ur källarmörkret”, skrev Svenska Dagbladet.90 Förutsätt-
ningen för donationen var att staten skulle upplåta mark för det nya 
museibygget, och en lämplig plats hade redan diskuterats – de före 
detta dragonkasernerna på Norra Djurgården. IVA anhöll på museets 
vägnar om kungligt tillstånd, vilket beviljades. Donationen tillsammans 
med den samlade byggnadsfond på en kvarts miljon kronor som  museet 
sedan tidigare skrapat ihop utgjorde en tillräcklig grundplåt för att på-
börja projektering. Arkitekten Ragnar Hjort hade redan tidigare – i nära 
samråd med Althin – gjort upp ritningar för en museibyggnad (vilka 
bilagts handlingarna till Wallenbergstiftelsen).

 Bygget höll tidsplanen, och i maj 1936 i samband med Teknolog-
föreningens 75-årsfirande, var det så dags för invigning av Hjorths bygg-
nad, i för det ingenjörsmässiga innehållet väl avpassad funktionalistisk 
stildräkt. Vid det högtidliga öppnandet var emellertid inte någon av 
museets permanenta utställningar färdig. I den ekande tomma maskin-
hallen stod endast den väldiga Owenska ångmaskinen från 1832, så stor 
att den installerats innan byggnaden färdigställts. I stället fick besökar-
na se en tillfällig utställning av extraordinära sevärdheter bland museets 
insamlade föremål. Till dessa hörde föga oväntat ett antal av de restau-
rerade modellerna i museets Polhemsamling.

 I planritningarna från 1933 ingick dels ett särskilt rum för ”Modell-
kammaren” på 240 kvadratmeter, dels en ”Polhemssal” på 110 kvadrat-
meter, med material om Polhem själv samt utställda exempel på hans 
uppfinningar. Det skulle dock dröja innan planerna på dessa  utställningar 
förverkligades. Däremot innebar den nya museibyggnaden att Polhem-
samlingen äntligen – och kanske för sista gången – kunde flyttas. Hela 
modellsamlingen fanns nu, till sist, på Tekniska museet. 
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Vid museinvigningen av Tekniska muse-
ets nya byggnad 1936 var den stora 
Maskinhallen fylld med män (och en och 
annan kvinna). Där fanns den skrymman-
de Owenska ångmaskinen från 1832 – 
men nästan inga andra objekt (fotografier 
ur årsboken Daedalus 1937). Ett flertal av 
de restaurerade modellerna ur Polhem-
samlingen ingick dock i en temporär 
utställning, där Althin bland annat före-
visade dem för kronprins Gustaf VI Adolf. 
Fotograf: Okänd, Tekniska museet

 Som vi tidigare påtalat hade dessa modeller varit lika unika som 
 användbara för Torsten Althin. Polhem och de föremål som mer eller 
mindre tydligt kunde kopplas till hans person och gärning hade under 
Tekniska museets utdragna tillblivelseprocess utgjort en viktig resurs. 
Samtidigt hade Althin – och de kretsar kring honom som verkade för 
museets tillkomst – bidragit till att skapa en aura omkring såväl före-
målen som gestalten Polhem. 
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Den snillrike uppfinnaren och hans gåtfulla modeller ingick här i ett 
större mönster knutet till ingenjörsprofessionens etablering, och inte 
minst dess ökade samhällsstatus. Som teknikhistorikern Svante Lind-
qvist beskrivit blev Polhem en samlande symbol för dessa strävanden. 
”Under första delen av 1900-talet gjorde de svenska ingenjörerna sitt 
bästa för att baxa upp Christopher Polhem på en sockel. Där uppe fick 
han stå som ett monument med en inskription som gagnade deras egna 
syften, dvs deras försök att vinna respekt som yrkeskår genom att hän-
visa till betydelsefulla föregångare och därmed en lång yrkestradition.”91 
Med Tekniska museet hade ingenjörerna fått ett passande monument 
över sin historia – men nu återstod det att fylla monumentet med ett 
innehåll.

Utställda modeller
I slutet av maj 1947 invigdes utställningen ”Kongl. Modellkammaren” 
på Tekniska museet. I mer än tjugo år hade museidirektören Torsten 
Althin väntat på att få visa upp och göra en ordentlig utställning om 
Polhems trämodeller, vilka museet idogt reparerat sedan 1920-talets 
slut. Invigningen lät tala om sig. ”Tekniska samlingar i 8 000 delar” 
påtalade till exempel Svenska Dagbladet på sin förstasida. ”Christopher 
Polhems skapelse rymmande världens … säkerligen äldsta tekniska 
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samlingar” kunde nu äntligen ses på Tekniska museet. Där hade man 
”arbetat med att sätta ihop [alla] de 350 modellernas c:a 8 000 smådelar, 
och det glänsande resultatet – som saknar motstycke i något museum 
– visas nu i den nya Polhemssalen.”92 Althin, som både skrivit, föreläst 
och talat i radio om denna samling – i princip var det ju han som genom 
sin mediala verksamhet (och sina många pressutskick) vältaligt argu-
menterat för samlingens unika status – lyckades ånyo med att skapa 
uppmärksamhet. 300 personer var närvarande vid invigningen, inklu-
sive prins Bertil, och det rapporterades om utställningen i ett tiotal 
olika dagstidningar. ”Polhems märkliga modeller samlade i Tekniska 
museet. 250 år sedan hans Kongl. Modellkammares tillkomst” var Tid-
ningarnas Telegrambyrås rubrik som flitigt plockades upp i lands-
ortspressen.93 Uppmärksamheten höll i sig – i juli samma år fyllde Althin 
lägligt nog 50 år – och bland annat Röster i Radio gjorde några månader 
senare ett stort bildreportage om Polhem och hans modeller, där det 
påpekades att samtliga ”återgivna modeller finns på Tekniska museet i 
Stockholm”.94

Redan i början av 1940-talet var delar 
av den kungliga modellkammarens 
trämodeller utställda på Tekniska museet 
– ett faktum som Torsten Althin inte 
riktigt ville tillstå i samband med invig-
ningen av den officiella utställningen 
”Kongl. Modellkammaren” 1947. Tekniska 
museet /Tekniska museets ämbetsarkiv 
(TM-K2a-6)

I maj 1947 invigdes utställningen ”Kongl. 
Modellkammaren” på Tekniska museet. 
Alltsedan dess har olika trämodeller från 
1700-talets Laboratorium Mechanicum 
varit permanent utställda på museet. 
Fotograf: Okänd, Tekniska museet

!
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 I inbjudan till utställningen 1947 från museets styrelse (”klädsel, 
kavaj”) framgick också att Althin under invigningen höll ett föredrag 
vars titel lika påpassligt som oblygt pekade på det 250-årsjubileum som 
länkade samman den nya utställningen, Tekniska museet och Polhem: 
”Från Polhems Laboratorium Mechanicum 1697 till Tekniska museet 
1947, anförande av Intendent Torsten Althin”.95 Hans ”kåserande före-
drag” var uppskattat, åtminstone om man ska tro pressklippen, men 
dessvärre har det inte bevarats.

 Historien om hur Polhems mekaniska alfabet ställdes ut på Tekniska 
museet i Ragnar Hjorts funkisbyggnad på Gärdet i Stockholm har 
 emellertid fler komponenter än vad Althin lät påskina i sina olika utta-
landen 1947. I museets ämbetsarkiv finns exempelvis två små bilder från 
september 1942, fotograferade i vad som redan då kallades ”Polhems-
salen”, vilka visar att ett flertal reparerade modeller från den Kungliga 
modellkammaren mer eller mindre permanent ställdes ut på museet 
redan i början av 1940-talet (och kanske till och med tidigare än så).96 
Dels var Polhemssalen alltså allt annat än ”ny” 1947, dels hade utställ-
ningen med modellerna precis samma namn 1942 som fem år senare 
(”Kongl. Modellkammaren” och ”Laboratorium Mechanicum”).

 Huruvida just modellerna ur Polhems mekaniska alfabet var  utställda 
i museet före 1947 är oklart. Men att Althin fortsatt och oförtrutet  gjorde 
reklam för samlingens betydelse och i största allmänhet ägnade model-
lerna uppmärksamhet står bortom allt tvivel. Bläddrar man i arkiv för-
teckningen för Althins personarkiv på Tekniska museet återkommer 
Polhem ofta. 1943 listas exempelvis ”Föredrag: 228. Den  svenska meka-
nikens fader – Christopher Polhem”. Samma år talade Althin också i 
skolradion om Polhem och hans ”mekaniska alfabet [vars] modeller … 
skulle visa, av vilka delar en maskin var sammansatt.”97 I publikationen 
Svenska Museer från 1941 påtalades vidare att Tekniska museet vid den 
här tidpunkten hade omkring 30 000 besökare per år, samt att museets 
modellverkstad ”haft full sysselsättning med byggande av modeller 
 såväl för museets eget behov som även för andra institutioner.” Därtill 
framgick att museet ”liksom tidigare icke åtnjutit anslag, vare sig från 
stat eller kommun.”98

 Det senare är centralt; pengarna tröt för Althin, och man gör därför 
klokt i att betrakta Althins propagerande för Polhem, det mekaniska 
alfabetet och invigningen av utställningen ”Kongl. Modellkammaren” 
1947 genom ett slags ekonomisk lins. Althin behövde uppmärksamhet 
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(och pengar) till sitt museum. Polhems unika modeller var ett av hans 
främsta kort. Att han passade på att (åter)inviga ”Kongl. Modellkam-
maren” tillsammans med två andra, nya utställningar (”Fysikaliska 
experiment” och ”Mekanisk ljudåtergivning”) är därför talande. Som 
musei-medial strategi garanterade det uppmärksamhet från pressen, 
och Althin var inte sen att utnyttja den – liksom det faktum att han själv 
närmast personifierade sitt museum – i den konstanta jakten efter medel 
till museet. ”Intellektuellt nöjesfält” var exempelvis den slående rubri-
ken som tidskriften Medborgaren använde när den rapporterade om in-
vigningen 1947: ”Intendent Torsten Althin ... har sitt huvud för sig, och 
efter sitt huvud ordnar han sitt museum [nu vill han] ha sitt museum 
som ett nöjesfält för intellektuella. Det låter obskyrt men är berömvärt. 
Han ger tekniken liv och låter besökaren vara med och leka.”99

 Givet den minst sagt ombytliga historien kring modellerna i det 
mekaniska alfabetet så kan man förledas att tro att när denna samling 
(liksom övriga modeller från Kungliga modellkammaren) väl hamnade 
i Tekniska museets vård i mitten av 1920-talet, ja då kunde trämodel-
lerna hanteras i godan ro. Men det märkliga är alltså att det tog Althin 
tjugo år att på allvar (och permanent) ställa ut Polhems modeller. I 
Daedalus årgång 1948 uppmärksammade han denna lätt besynnerliga 
omständighet, liksom hur han såg på modellsamlingens biografiska liv 
(en text som i det korta påminner om det här kapitlet).

 Ända sedan Tekniska museet tog över ”vården av de illa åtgångna 
modellerna”, skrev Althin, var det för museet ”en angelägen sak, att 
modellerna skulle i en eller annan form kunna vara permanent utställda 
och tillgängliga för beskådande och studier.” Men även Althin var på 
det klara med att detta tagit osedvanligt lång tid – ”det är som om det 
under de gångna 250 åren vilat någon slags förbannelse över denna 
modellsamling.” Därefter redogjordes för modellernas skiftande öden 
och äventyr; modellsamlingen som ”växte i omfattning, flyttades från 
det ena stället till det andra.” När museet väl fått hand ”om samlingen 
som torde vara en av de största i sitt slag”, trodde Althin och hans 
 medarbetare att ”dessa oroliga tider” skulle vara förbi. Under ”en tio-
års period” då museets personal ”systematiskt” arbetade sig igenom 
modellerna, och ”försiktigt reparerat och rekonstruerat” dem, var för-
hoppningen att ”modellsamlingen omedelbart skulle kunna ställas ut i 
den stora sal som reserverats för ändamålet.” Men, påtalade Althin 
sinis tert – ”då kom det andra världskriget.” Museets ”historiskt sett” 
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mest dyrbara material måste nu ”packas ned, färdigt för ögonblicklig 
evakuering till säkrare plats om så skulle erfordras.”100

 1948 var de flesta klara över andra världskrigets fruktansvärda för-
störelse, men Althins resonemang haltar ändå en smula. Att han efter 
kriget kunde sörja de modellsamlingar i Augsburg och Nürnberg som 
gått förlorade genom ”bombardemang från luften”101 är en sak, men att 
trettiotalet småmodeller ur det mekaniska alfabetet inte kunde förevisas 
på grund av ett eventuellt krigs- och bombhot mot Stockholm är lätt 
förbryllande – inte minst eftersom museet ägnat betydande personal-
resurser åt att iordningställa modellerna under lång tid. Polhems trä-
modeller packades alltså ned, men de var kvar på museet för ”ögonblick-
lig evakuering”. Andra modeller ur den Kungliga modellkammaren var 
utställda i Polhemssalen under kriget, men inte det mekaniska alfabetet. 
Man får nära nog intrycket att Althin önskade att förhöja samlingens 
auratiska kvalitet – ”det historiskt sätt dyrbaraste materialet, som vi 
hade i museet från gångna tiders ingeniörskonst” – genom att gömma 
undan den, och samtidigt bättra på samlingens redan digra biografiska 
legend.

 Under krigsåren var hotbilden förstås förhöjd när det gällde landets 
kulturarv. På Kungliga biblioteket låg verksamheten exempelvis i träda; 
vintern 1940 var nationalbibliotekets forskarsal till och med stängd på 
grund av bränslebrist.102 Två år senare skrev poeten Hjalmar Gullberg 
sitt diktverk ”Hymn till ett evakuerat Nationalmuseum”, där flera bety-
dande målningar gömts undan – så visst fanns det skäl till oro.103 Lika-
fullt framstår Althins beslut att inte visa upp det färdigrestaurerade 
mekaniska alfabetet under kriget som en lätt drastisk åtgärd. Museet 
var ju knappast stängt under krigsåren, tvärtom. Fler och fler utställ-
ningar öppnade; 1941 besöktes museet av 29 717 personer, ett år senare 
kom 32 368 besökande och 1943 inte mindre än 71 236 personer. Det 
årets rekordsiffror föranleddes av en mycket populär utställning om 
modellbygge med namnet ”Teknik i miniatyr” i samarbete med Dagens 
Nyheter och tidskriften Teknik för alla (en utställningsidé som framöver 
skulle återkomma).104

 Givet Althins stora intresse för det mekaniska alfabetet ligger det 
därför närmare till hands att tro att han helt enkelt ville presentera 
museets modellsamling på ett så fullödigt sätt som möjligt. Det var inte 
möjligt under krigsåren, och följer man Althin i hans årliga redovisning-
ar i Daedalus så var den främsta anledningen bristen på pengar – vilket 
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han heller inte hymlade med när han skrev om planeringen och genom-
förandet av ”Kongl. Modellkammaren” i sin återblick i Daedalus 1948. 
Årsboken inleddes under många år med en lång lista på företag som 
lämnat så kallat ”årsbidrag” till museet, och även om listan på företag 
var lång så var dessa årsbidrag åtminstone under krigsåren tämligen 
beskedliga, ”i regel kr. 100: –”.105 Därför var det först när Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse gav ”ett betydande anslag” för att ordna 
”Polhemssamlingarna” som utställningen 1947 kring det mekaniska 
alfabetet kunde realiseras och så småningom färdigställas.106

 Eftersom Tekniska museet inte fick något stats- eller kommunalt 
anslag var man alltså beroende av extern finansiering, liksom av beta-
lande besökare. Men om utställningen 1947 kring den ”Kongl. Modell-
kammaren” tveklöst bättrade på museets kulturella och industrihisto-
riska prestige så var den inte någon direkt ”publikfriande avdelning” 
– orden är Althins. Det berodde främst på att i denna ”avdelning få 
föremålen icke vidröras eller sättas i funktion”, vilket var lätt paradoxalt 
eftersom Polhems mekaniska alfabet just avsåg att praktiskt  demonstrera 
mekaniska rörelser genom att användas.107 Även Stockholms-Tidningen 
var i sin anmälan om utställningen inne på samma tankegång. Tekniska 
museet var förvisso ett ”paradis för tekniskt intresserade” men den ”ny-
inredda ’Kongl. Modellkammaren’, en avdelning motsvarande Polhems 
modellkammare av 1697 – den äldsta i världen – och resultatet av ett 
tioårigt rekonstruktions- och forskningsarbete” var inget för ”klåfing-
riga” eftersom föremålen ej fick ”vidröras”.108 Denna problematik kring 
att förevisa och ställa ut äldre pedagogiska trämodeller (som inte fick 
röras) skulle återkomma på Tekniska museet under 1950- och 1960-talen. 

 Efter kriget hade Althin emellertid också andra skäl till att äntligen 
få till stånd en permanent utställning av de restaurerade alfabetets-
modellerna. I oktober 1946 hade nämligen tidskriften Teknik för alla gjort 
ett stort temanummer om ”Polhemsrummet” på Bergslagets museum i 
Falun. I ingressen framgick att tidskriften ånyo (i samarbete med Tek-
niska museet) skulle anordna en utställning om ”Teknik i miniatyr”, 
och att man i samband med denna bjudit in ”den kände modellbyggaren 
Olle Norelius” att presentera ett av ”vårt lands främsta samlingar av 
industrihistoriska och tekniska modeller, nämligen Bergslagets museum 
i Falun.”109 

 Som vi påpekat tidigare i det här kapitlet (i en not) var det ingen 
mindre än bergs- och industrihistorikern Carl Sahlin vilken som ung 
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gruvingenjör i Falun under 1890-talet spårat upp Polhems modeller, och 
framöver verkat för att de skulle bevaras och så småningom ställas ut i 
Bergslagets museum, vilket alltsedan 1922 inrymdes i den gamla admi-
nistrationsbyggnaden vid Falu gruva. Norelius påpekade i sin artikel 
rentav att ”de gamla Polhems-modellerna med det mekaniska alfabetet 
i spetsen” utgjorde själva ”grunden till museet”. För sin mekaniska 
under visning tillverkade Polhem ”en serie trämodeller”, skrev Norelius, 
”främst avsedda att illustrera olika metoder av kraftöverföring men också 
för att åskådliggöra andra mekaniska sammanhang, vilka han kallade 
sitt mekaniska alfabet. En betydande del av dessa modeller  återfinnes i 
det s.k. Polhems-rummet på museet, tillsammans ett flertal utsökt  vackra 

Om Polhems mekaniska alfabet var 
centralt för Torsten Althin institutionsbyg-
gande av Tekniska museet i Stockholm 
– ja, då fanns det också andra museer 
som aspirerade på att härbärgera dessa 
”verkliga rariteter”. I Polhemsrummet 
på Bergslagets museum – inrymt i den 
gamla administrationsbyggnaden vid 
Falu gruva sedan 1922 – visades flera 
”original modeller tillhörande Polhems 
mekaniska alfabet”, som det hette i en 
artikel i Teknik för alla i oktober 1946.  
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trämodeller, som utförts av honom personligen eller av hans med-
hjälpare”. Som vi tidigare skrivit var det inte Polhem utan med all 
sanno likhet gruvmätaren Samuel Buschenfeldt som byggt modellerna. 
Norelius hävdade inte desto mindre att Bergslagets museum hade flera 
”originalmodeller” från Polhems mekaniska alfabet, och att ”tidigare 
generationer inte förstått det oerhörda värdet av dessa modeller.”110

 Med andra ord var det inte bara Torsten Althin som använde Polhem 
och det mekaniska alfabetet för att bygga en museiinstitution. Detsam-
ma gällde i princip för Bergslagets museum, och givetvis förelåg en viss 
konkurrens institutionerna emellan. Att Norelius artikel publicerades 
ett halvår före det att Tekniska museet invigde sin utställning om 
”Kongl. Modellkammaren” är måhända en slump, men den kan också 
läsas i ljuset av en viss tävlan. Samtidigt vittnar Althins reguljära korre-
spondens med Alvar Silow, som under många år var huvudbibliotekarie 
på Stora Kopparbergs Bergslags AB och länge ansvarig för museiverk-
samheten i Falun, om ett gemensamt industrihistoriskt intresse, liksom 
om ömsesidigt förtroende och vänskap. Denna brevväxling, som vi 
 tidigare citerat utdrag ur, pågick under flera decennier. I Althins person-
arkiv finns en fyllig mapp med brev bevarad, därtill har vi hittat en lika 
betydelsefull som kort notis om ett telefonsamtal mellan Carl Sahlin 
och Silow i augusti 1924. 

 Av notisen framgår att Sahlin kommit överens med Silow om hur 
arvet efter Polhem skulle förvaltas. Tekniska museet hade uttryckligen 
för ”avsikt att söka få till stånd en samling av samtliga bevarade föremål, 
ritningar m.m. om och av Polhem i original.” Vad som emellertid också 
framgick av notisen var att Silow härvidlag ”avsagt sig anspråk på för-
värv för Bergslagets museum i Falun av allt material om Polhem som 
icke direkt hör samman med Polhems arbeten för Stora Kopparberget 
och Falun.”111 Med andra ord ingicks redan på 1920-talet en både 
skriftlig och muntlig överenskommelse mellan Bergslagets museum och 
Tekniska museet om hur Polhems kvarlåtenskap, material och modeller 
skulle delas upp. Det hindrar nu inte att Althin åren efter kriget kände 
sig lätt pressad av att äntligen få till stånd en ordentlig utställning kring 
Polhems modeller, och att Norelius artikel i Teknik för alla möjligen på-
skyndade detta arbete. Samtidigt var det just Althin som grundat denna 
tidskrift, så säker kan man inte vara.

 Under alla förhållanden var det på Tekniska museet från och med 
1947 möjligt för besökare att permanent titta på mängder av trämodeller 

Digitala modeller_inlaga.indd   241 2019-01-07   14:51



242

från den Kungliga modellkammaren, inklusive det mekaniska alfabetet. 
I en broschyr som museet publicerade vid den här tiden påpekades att 
utställningen kring modellkammaren ”torde utgöra den största modell-
samling från 1700-talet som finns bevarad i något land”. Modellerna 
var uppställda ”i grupper på enkla bord” enligt samma princip som 
”sedan gammalt använts vid en liknande samling i Augsburg.”112 Att 
samlingens unicitet lyftes fram, liksom att en liknande modellsamling i 
Augsburg i södra Tyskland tjänade som förebild, är ingen tillfällighet. 
Dels hade Althin under 1930-talet odlat kontakter med både Tyskland 
och Österrike; hans tyska var utmärkt och i Tekniska museets arkiv 
återfinns hans flitiga korrespondens kring modellsamlingar med både 
Augsburg och Wien. Dels var Althin naturligtvis mån om att knyta 
samman sin Kungliga modellkammare med en europeisk och historisk 
utställningskontext kring modeller där hans museum visserligen inte 
som institution hade en lång historia att skryta med, men väl genom 
sina samlingar kunde peka på ansenliga anor.

 Noterbart i Althins tyskspråkiga korrespondens kring olika modell-
samlingar är det sätt på vilket bilder användes för att illustrera de trä-
modeller som omtalades i breven. Föremålsfotografer hade årtiondena 
efter 1900 börjat att anställas på museer och fotografier kom alltmer att 
användas i museisektorn för att grafiskt gestalta och dokumentera 
 objekt inom samlingarna – det vill säga som en sorts arkivmetod för att 
inte bara i text beskriva insamlade objekt utan också visa upp vad som 
förtecknats. När Althin exempelvis började bygga upp ett arkiv kring de 
föremål som successivt samlades in till Tekniska museet från mitten av 
1920-talet, så förtecknades föremålen med nummer på katalogkort, och 
samma siffror (på en nummerskylt) avbildades också på fotografier av 
dessa föremål. I Althins tyska korrespondens på 1930-talet kring modell-
samlingar skriver han därför ofta om ”photograpische Aufnahmen”, där 
fotografier av modeller alltså skulle tjäna till att åskådliggöra deras 
utseende och funktion.113 Althin såg till att sådana bilder förtecknades 
och sparades i museets arkiv. I så måtto finns det en viss historisk likhet 
mellan dessa fotografier och de sätt som vi inom ramen för projektet 
Digitala modeller arbetat med att visualisera Polhems mekaniska  alfabet. 

 Fotografier kan också vara ett sätt att bokstavligen se närmare på en 
modellsamlings biografiska liv. I maj 1966 fotograferade Olle Ekberg 
nämligen utställningen från 1947 i åtta bilder som finns bevarade i 
 Tekniska museets arkiv.114 Det mesta i dessa fotografier tyder på att 

Under 1930-talet förde Torsten Althin en 
intensiv korrespondens med flera tyska 
institutioner som hade modellsamlingar, 
bland annat i Augsburg. Fotografier av 
modeller användes för att åskådliggöra 
deras utseende och funktion – bilder som 
Althin sedan monterade och samman-
ställde för arkivering på Tekniska museet. 
Trämodellen föreställer ett brunnshus, 
med brunntorn och mekanisk vatten-
pump. Tekniska museet / Teknik- och 
industrihistoriska arkivet (ARK-966 n).

!
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ingen nämnvärd förändring gjordes av utställningen under nästa tjugo 
år. Ekberg förefaller haft uppdraget att dokumentera utställningen 
(innan den skulle monteras ned); bilderna var folktomma och alla 
 modeller stod alltjämt uppställda på bord och hyllor med små beskriv-
ningar över vad de föreställde. Den enda förändringen som kan spåras 
i bilderna var en ny, liten textskylt som satt fastklistrad ovanför Polhems 
mekaniska alfabet: ”får icke vidröras”. Redan under 1800-talet när 
 Polhems modeller nyttjades alltför bryskt av studenter på Teknologiska 
institutet var det uppenbart att det var sköra, och vad Stockholms-Tid-
ningen påtalat i sin anmälan 1947 var nu två decennier senare en realitet: 
klåfingriga besökare kunde inte låta bli att använda Polhems trämodeller.

Ett år efter fotograferingen 1966 stängde utställningen ”Kongl. 
 Modellkammaren”, detta under en period som var besvärlig för Teknis-
ka museet. I årsboken 1969 kunde man exempelvis läsa att verksamhets-
året 1968/69 innebar en kamp ”mot stora svårigheter”. Visserligen 
framhölls att museet alltsedan 1965/66 erhållit statliga driftsanslag, 
men pengarna tröt även för museets nye chef. 1962 hade Althin gått i 
pension, och ersatts av civilingenjören och teknikhistorikern Sigvard 
Strandh (som kom att förbli chef på museet fram till 1978). I inledningen 
av Daedalus 1969 påtalade han att ett ljus i mörkret dock var det betydan-
de anslag som museet erhållit från Axel och Margaret Ax:son Johnsons 
stiftelse för ”en omgestaltning av museets Polhems-avdelning.”115

I maj 1966 fotograferade Olle Ekberg 
utställningen kring den Kungliga modell-
kammaren från 1947. Mycket lite hade 
förändrats under nästan tjugo år – sånär 
som på liten textskylt fastklistrad ovanför 
Polhems mekaniska alfabet: ”får icke 
vidröras”. Åverkan på modellerna gjorde 
att utställningen stängdes 1967.
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 Detta anslag föranleddes av en ansökan i vilken det uttryckligen 
framkom att besökare förstört Polhems trämodeller (om än i ringa 
 skala). Det hade ”vid den ökade besöksfrekvens som Tekniska museet 
glädjande nog erfarit” under 1950- och början av 1960-talet, visat sig 
vara svårt att förhindra ”åverkan på föremålen”, eftersom modellerna 
var ”rörliga och inbjuder genom sin konstruktion till att manipuleras.” 
Om den tidigare utställningen visat upp föremålen från ”1700-talets 
modellkammare … öppet och oskyddade på större bord” så var därför 
ambitionen med en helt ny utställning att ”exponera” detta ”oersättliga 
föremålsbestånd” under ”effektivt skydd” men ”samtidigt så, att model-
lernas funktion åskådliggöres på ett pedagogiskt sätt.”116

 Arbetet med att omgestalta modellutställningen hade inletts redan 
under 1966, detta genom att en intern arbetsgrupp på museet – beståen-
de av intendenten Torleif Bratt och medarbetarna Hans Malmberg och 
Östen Ridemar – tillsattes. Deras arbete är högintressant dels eftersom 
museet satsade betydande medel och prestige (i en tid av magra resur-
ser) på att förnya ”Polhemsavdelningen”, dels eftersom museiledningen 
var synnerligen mån om att utföra så noggranna efterforskningar som 
möjligt kring framför allt det mekaniska alfabetets ursprung. Arbets-
gruppen kom att arbeta med ”Projekt Kongl. Modellkammaren” i  nästan 
fyra år; det var en veritabel forskningsinsats i syfte att en gång för alla 
försöka utröna vad som de facto gick att veta om modellsamlingens ur-
sprung. Drivkraften var också internationell, för alltsedan publikatio-
nen av William A. Johnsons Christopher Polhem, The Father of Swedish Tech-
nology (1963) hade utlandets intresse för Polhem ökat.117 Samtidigt hade 
arbetsgruppen också i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur en ny 
utställning skulle se ut. I ett av de inledande utkasten framkom exempel-
vis att åtminstone tre av modellerna i det mekaniska alfabetet borde kon-
strueras i ”kopior i trä eller metall … som besökarna får fingra på.”118

 Arbetsgruppen kring ”Projekt Kongl. Modellkammaren” gick grund-
ligt tillväga och dammsög en mängd olika arkiv. Både Bratt och Malm-
berg skrev varsitt PM om historien kring Polhems modeller som de 
presenterade i november 1967.119 I Bratts utlåtande, ”Modellernas ur-
sprung och ålder”, påtalade han att många gjort gällande ”att  Tekniska 
museets alfabetsmodeller stammar från 1697” och den verksamhet som 
Polhem initialt skulle ha bedrivit i ”det Gripenhielmska huset 1697-
1700.” Men som Malmberg påpekade har ”inget belägg stått att finna 
stödjande [denna] arbetshypotes”. Laboratorium mechanicum fanns bara 
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på papper i Stockholm, och som vi tidigare påtalat var det snarare i 
Falun som de allra äldsta av Polhems modellbyggen genomfördes, men 
då inte av Polhem själv utan av gruvmätaren Buschenfeldt (kring år 1700).

 Föga förvånande kunde varken Bratt eller Malmberg påvisa att 
 Polhem uttryckligen kallat trämodellerna för ett mekaniskt alfabet. 
Kanske mest intressant med deras efterforskningar var att Bratt gjorde 
gällande att de ”alfabetsmodeller” som fanns på Tekniska  museet för-
modligen inte kunde dateras till år 1700, utan snarare var av yngre 
 datum. Han lutade sig här mot Cronstedt, som ju var den som benämnt 
och återkommande kallat modellerna för ett mekaniskt alfabet. I en 
rapport från 1761 hade Cronstedt hävdat att ”11 st. modeller [voro] 
nygjorda, tillika med 79 st. i ett s.k. mekaniskt alfabet, varav man lättast 
kan igenfinna var och en enkel rörelse, som i en maskin innehålles.”120 
Dessa ”alfabetsmodeller, som alltså enligt Cronstedt tillverkades om-
kring 1760”, påtalade Bratt, ”finner man upptagna i Norbergs inventa-
rieförteckning från år 1779 och anges där till ett antal av 80 st.” Av den 
anledningen syntes de honom troligt att ”de alfabetsmodeller som finns 
här på Tekniska Museet utgör en del av ovannämnda” – det vill säga, 
att de tillverkats inom ramen för den Kungliga modellkammarens verk-
samhet av modellör Norberg kring 1760. Emellertid gjorde Bratt också 
tillägget att äldre originalmodeller kunde återfinnas i den samling som 
fanns i Falun: ”huruvida Bergslagets museum innehar de ursprungliga 
alfabetsmodellerna eller kopior får vi försöka reda ut framledes” – men 
någon sådan utredning återfinns inte i det arkiverade materialet. Som 
belägg för att somliga originalmodeller möjligen kunde vara äldre, an-
förde Bratt till sist att Cronstedt ju faktiskt ritade av ”någonting, skisser 
eller modeller vid sin vistelse på Stjärnsund 1729”. Dessa modeller hade 
dock förkommit, och Bratts resonemang gjorde implicit gällande att de 
modeller som Cronstedt tecknade i sin skissbok 1729 möjligen var de 
som senare gick upp i rök vid en brand i Stjärnsund.121

 Den exakta dateringen av trämodellerna förblev såtillvida oviss, lika-
så frågan om deras ursprung och huruvida Tekniska museet verkligen 
hade original i sina samlingar – i den mån som dessa flitigt kopierade 
och reparerade gamla trämodeller nu kunde betraktas som äkta original. 
Framför allt kastar den kopieringsverksamhet av modellerna – som var 
central för pedagogiken på Teknologiska institutet under första halvan 
av 1800-talet – skuggan av ett tvivel över om det fanns några alfabets-
modeller som kunde sägas utgöra original. Institutets föreståndare 
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 Gustaf Magnus Schwartz hade ju hävdat att modellsamlingen var av 
yttersta vikt för verksamheten, och där ”bearbetning af trä och metall 
samt modellers förfärdigande” från 1827 utgjort ett återkommande 
inslag i undervisningen.

 Det intressanta är att i vårt arbete med det här kapitlet har vi funnit 
en katalogpost i Bergslagets museum kring ”Polhems mekaniska alfabet 
modell” vilken är inne på samma förklaringsmodell (men av ett betyd-
ligt tidigare datum). Av posten framgår dels att en äldre katalog refere-
rade till modellerna i Falun som tillhörande ”Kopparvågens samling”, 
åtminstone sedan museets start 1922. Men i katalogposten är också 
citerat ur ett brev från Torsten Althin till Alwar Silow hösten 1939, där 
den förre mycket insiktsfullt påpekade: ”Sannolikt förhåller det sig så 
att flera identiska lika serier av dessa modeller ha gjorts ungefär sam-
tidigt.” Möjligen som ett svar på en brevledes fråga från Silow om hur 
man skulle datera modellerna, så svarade Althin: ”Jag kan således icke 
säga att den ena modellserien är äldre än den andra, utan skulle snarare 
vilja hålla före, att de bägge äro utförda i mitten av 1700-talet och som 
det står i 1779 års tryckta förteckning över modellerna äro de gjorda 
’under Polhems direktion’”.122 Med andra ord var Althin på det klara 
med att beteckningen ”Polhems originalmodeller” (som han ju ofta 
använde) var en sanning med modifikation.

 Från dagens perspektiv bleknar emellertid frågan kring modellernas 
eventuella äkthet i jämförelse med det arbete och den idoga iver som 
Tekniska museet lade ner för att bevisa att så var fallet. Även efter det 
att Althin pensionerats var frågan fortsatt av yttersta vikt, förmodligen 
för att den tangerade museets prestige, kulturella erkännande och inte 
minst dess finansiering. Med andra ord var Polhems trämodeller inte 
längre bara historiska objekt i museets samlingar, de utgjorde också en 
sorts bärande element för Tekniska museets ekonomiska och kulturella 
legitimitetsanspråk. För denna legitimitet var det centralt att genom 
grundliga efterforskningar påvisa att det både var Polhem som byggt 
modellerna och använt dem i sin undervisning, liksom att de var riktigt 
gamla (helst med datering till omkring 1700). Men när både Bratts och 
Malmbergs efterforskningar inte visade att så vara fallet, ja då svävade 
museet faktiskt på målet när man framgent beskrev vad den nya utställ-
ningen kring modellerna skulle innehålla och vad den skulle visa upp. 
Det handlade inte om att fara med osanning, snarare om lätt retusche-
rade beskrivningar. I 1967 års ansökan till Axel och Margaret Ax:son 
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Johnsons stiftelse hette det exempelvis att modellerna ”till stor del har 
sitt ursprung” i Polhems Laboratorium mechanicum, liksom att  modellerna 
var ”utförda” av Polhem ”och hans lärjungar företrädesvis under 1700- 
talet.”

 Det ska emellertid tillstås att eftersom museets efterforskningar 
 visade att det var Cronstedt (eller snarare modellör Norberg) som byggt 
de modeller som Tekniska museet ömt vårdat, så framgick detta tydligt i 
ett pressutskick inför den nya utställningens vernissage: ”Av de 79 alfa-

I september 1970 öppnade en ny Polhems-
 utställning på Tekniska museet. Modeller-
na i det mekaniska alfabetet var nu skyd-
dade från åverkan bakom monterglas 
– och klåfingriga besökare fick istället nöja 
sig med att använda kopior av modeller 
uppställda på ett bord. Nytt var också de 
monitorer som genom speglade diabilder 
förmodligen förevisade ”alfabetsmodeller-
na” i olika lägen. Fotograf: Kay Daniels-
son, Tekniska museet, 1970 och 1974. 
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betsmodeller som Cronstedt lät tillverka sedan Polhems troligen för-
störts vid en brand 1737, utställs 32 på Polhemsavdelningen.” ”Unik 
Pol hemsutställning öppnad på Tekniska museet”, meddelades det där-
för i september 1970 i ett utskick till landets tidningar. ”De märkliga 
Polhemsmodellerna i trä från 1700-talet kan [nu] åter beskådas.” Av 
pressmeddelandet framgick att ett ”hundratal trämodeller” återigen var 
utställda på museet, ”kompletterade med audiovisuella presentationer 
och repliker som besökaren får hantera.” Under rubriken ”Polhems 
mekaniska alfabet” var modellerna uppställda i glasmontrar, och fram-
för dem fanns ett bord med kopior av några modeller som besökare fick 
använda.123

 Om man ska döma av bevarade fotografier från invigningen 1970 
var den välbesökt; museidirektör Strandh såg åtminstone nöjd ut på 
flera bilder.124 Med all sannolikhet var det visserligen inte lika många 
närvarande som 1947 – och någon kunglighet sågs nu inte till, men väl 
två år senare i februari 1972 då Strandh förevisade utställningen för 
Gustaf VI Adolf. Dagspressen var heller inte speciellt flitig med att 
 rapportera om den nya utställningen, och det trots att Tekniska museet 
fått Postverket att utfärda en speciell ”datumstämpel” med anledning 
av öppnandet av den nya avdelningen.125

 Eftersom modellerna i det mekaniska alfabetet nu var utställda bak-
om glas – där de mer liknade estetiserade objekt (med bakgrundsbelys-
ning) än pedagogiska redskap – hade museet gjort ett försök att visua-
lisera deras didaktiska funktion genom ”audiovisuella presentationer”. 
På åtminstone en (eller möjligen två) monitorer förevisades diabilder 

I samband med lanseringen av den 
nya Polhemsutställningen 1970 och att 
museets modellsamling återigen skulle 
förevisas, övertalade Tekniska museet 
Postverket att utföra en specifik datum-
stämpel eftersom invigningen innebar 
”ett märkesår i samlingens skickelsedigra 
historia.”
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av alfabetsmodellerna i olika lägen (får man förmoda). En diabildspro-
jektor (av typen Kodak karusell) var kopplad till en monitor vilken 
speglade dessa diabilder (som i en mikrofiche-läsare). Om det som vi 
tidigare påtalat fanns en viss historisk likhet mellan hur modellsamling-
ar fotograferades och vårt projekt, Digitala modeller, så utgör dessa 
”audiovisuella presentationer” en direkt förlaga till vårt senare arbete 
med att digitalisera alfabetsmodellerna. Märkligt nog har det visat sig 
vara närmast omöjligt att i Tekniska museets arkiv gräva fram någon 
mer information om dessa diabilder från 1970. Själva bilderna finns inte 
bevarade, och inte heller något annat arkivmaterial kring visualisering-
arna. Knappt någon på museet kan idag erinra sig något om dessa dia-
bilder, annat än att det handlade om ”primitiva projektorer” och att 
”det rasslade om dem.”126 I senare fotografier från utställningen under 
1970-talet är monitorerna också märkbart svarta – som om de då inte 
längre visade upp något innehåll eller till och med var avslagna.

Avslutning
I november 1941 fick Torsten Althin ett brev från Viktor Ståhle, med all 
sannolikhet civil- eller bergsingenjör. Han önskade dela med sig av ett 
”teknisminne angående Polhemsmodellerna”. Uppenbarligen hade 
 Althin hållit ännu ett föredrag om dem, möjligen på KTH, vilket för-
anledde Ståhles brev. Det förundrade inte honom ”det minsta” att  Althin 
stött på Polhems modeller ”i något derangerat skick”, skrev Ståhle.

En av orsakerna vill jag här belysa med detta teknisminne, som kan – om 
inte precis roa – så åtminstone intressera dig. Under min teknistid stod 
utanför ena kortväggen i andra avdelningens mekanistritsal en monter 
med glasdörrar, innehållande en mängd modeller, [bland annat] av Pol-
hem. Ovanför skåpet utmynnade ventilationsluckan med ett hiskligt 
drag, då luckan stod helöppen. År 1888–89 gick i denna avdelning ett 
mekaniskt geni, C.S. Pettersson [som] även [var] ganska musikalisk. Han 
kunde i längden ej se dessa små och stora hammare [på modellerna] utan 
att få användning för dem, utan ’nedmonterade’ dem till slagverk på 
uppriggade glasribbor, stämda i olika toner. Slagverken satte han med 
en vals och utväxling i förbindelse med en av tjockt ritpapper konstrue-
rad fläkt, som placerades framför ventilen och snurrade villigt, när den 
öppnades. … Vi kamrater i V4 blevo [sedan] inbjudna att höra på under-
verket.127
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Historien om det mekaniska alfabet som tillskrivs Polhem är, som det 
här kapitlet visat, minst sagt föränderlig och skiftande. Brevet från 
 Ståhle antyder också att berättelsen om modellerna inte heller upphör 
att förundra; man får förmoda att Polhem själv hade uppskattat den 
sinnrika mekanik som student Pettersson mot slutet av 1880-talet rigga-
de kring de redan då lätt ålderdomliga trämodellerna. Deras biografi är 
en vindlande berättelse om synen på teknik och pedagogik (och hur 
denna förändrats), liksom vad som betraktats som värdefullt (eller inte) 
beträffande landets gemensamma kultur- och industriarv.

 Dessvärre kom Althin aldrig att ”på gamla dar” skriva en avhandling 
om modellerna, men idag står Polhems alfabetsmodeller likafullt ut-
placerade på plan 3 på Tekniska museet i stora glasmontrar på glashyllor 
i två plan. Det är uppenbart att det rör sig om gamla objekt och de 
skickligt utförda modellerna fascinerar än idag. De närmast stiliserade 
rörelsemoment som de är tänkta att förevisa ger fortfarande ett gåtfullt 
intryck; de metaforiska bokstäver de sägs representera både lockar och 
gäckar besökare. Även om det visat sig vara mycket svårt att fastställa 
hur gamla alfabetsmodellerna egentligen är – de är exempelvis för små 
att analysera med hjälp av dendrokronologi (det vill säga, att datera trä 
med hjälp av årsringar) – så framstår de fortsatt som mycket fängslande 
museiobjekt.

 Museets nuvarande Polhemutställning byggdes i samband med det 
så kallade Polhemsåret 2011, då denne mechanicus firade 350-årsjubi-
leum. Som påtalats i den här bokens inledning har vi inom forsknings-
projektet Digitala modeller visualiserat och digitaliserat Polhems meka-
niska alfabetet på olika sätt: som datorgenererade videoanimationer, 
som CT-skannade objekt, som 3D-modeller och som virtuella objekt i 
en datorsimulerad VR-miljö. I den senare har det varit möjligt att sepa-
rera modellernas rörliga delar, och i så måtto finns det en tydlig konti-
nuitet mellan tidigare praktiker då alfabetsmodellerna reparerades och 
dagens digitala möjligheter att återskapa dem i olika 3D-miljöer. Digi-
tala visualiseringar av Polhem utgör alltså inte något brott med tradi-
tionen, utan snarare en fortsättning av densamma. Både föremål och 
innehåll har just fortlevt genom att migreras; i modellernas fall till nya 
träkonstruktioner, och nu alltså till datakonstruktioner. På samma sätt 
behöver inte heller de återkommande reparationerna av alfabetsmodel-
lerna betraktas som problematiska, snarare är de ganska typiska när det 
gäller föremålsbiografier. För att gamla tekniker och teknologier ska 
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hållas levande måste de (närmast ständigt) repareras – det är teknik-
historiens default, inte att den alltid förnyas.128

 Samtidigt handlade alfabetsmodellerna om att visa upp mekaniska 
principer, där Polhem menade att träkonstruktioner var mer lämpade 
än exempelvis ritningar. Idag ger digital teknik nya möjligheter, och 
med Althin har det handlat om att åskådliggöra hur teknik – denna gång 
digital snarare än televisuell, som han tänkte sig i sitt radioföredrag 1939 
– kan ge nya perspektiv på äldre former av tekniskt-pedagogiska hjälp-
medel. Det finns med andra ord en tydlig koppling mellan hur Polhem  
(och hans elever) tänkte sig att modellerna skulle användas, hur Althin 
(och andra intendenter och chefer) ställde ut dem på Tekniska museet, 
och de sätt som vi i vår forskargrupp arbetat med att digitalisera dem.129 
Faktum är att det finns än mer precisa kopplingar; Althin menade ju i 
sitt radioföredrag att tv varit allra bäst för att ”beskåda” dessa modeller, 
när Polhemsutställningen 1970 invigdes var modellerna kompletterade 
med ”audiovisuella presentationer”, och när museet i slutet av 1990-
talet skulle göra en pedagogisk CD-ROM om Polhem lät man  producera 
ett flertal (fem till sju sekunder korta) videoanimationer av alfabets-
modellerna.

 I en artikel i årsboken Daedalus 1940 – med den lätt förvirrande titeln 
”Omdömen om det Tekniska Museet i Stockholm för 150 år sedan” – 
gjorde Torsten Althin sitt allra bästa för att koppla samman den Kung-
liga modellkammaren och Polhems mekaniska alfabet med sin egen 
museiskapelse. De hundraåriga omdömena om ”Tekniska museet” refe-
rerade alltså till utsagor om den tidigare modellkammaren, som Althin 
betraktade som reell föregångare till sin egen institution. ”Jag vågar gå 
så långt”, påpekade han till och med, ”att jag påstår att det icke i något 
annat land finnes ett tekniskt museum, som i grund och botten kan leda 
sina anor så långt tillbaka i tiden och har ett så förnämligt ursprung som 
museet i Stockholm.”130 Men om Althin drog nytta av det mekaniska 
alfabetets enigmatiska lyster och koppling till Sveriges mest omhuldade 
mekaniker och uppfinnare, ja då har vi i vårt forskningsprojekt Digitala 
modeller naturligtvis gjort precis samma sak. Men samtidigt som vårt 
projekt kuggar in i och (för närvarande) utgör en sorts slutstation för 
det mekaniska alfabetets biografi, har projektet också – genom bland 
annat det här kapitlet – givit upphov till en ovanligt reflexiv forsknings-
insats kring en för Tekniska museet mycket central samling av objekt.
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