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Bakgrund 

Helena Strandberg Konservator AB har på uppdrag av Gotlands Museum (ref. Berit Ångman 

Svedjemo, beställning per mejl 2017-03-06) utfört en förundersökning av bronsstatyn Polhem. 

Monumentet besiktigades 2017-09-28 av Helena Strandberg. 

Förundersökningen ingår i del 1 av projektet ”Konsten i världsarvet, Visby innerstad” som är en 

samverkan mellan Region Gotland och Gotlands Museum för att bevara, använda och tillgängliggöra 

Region Gotlands utomhuskonst i Visby innerstad. Projektet har beviljats bidrag från Länsstyrelsen 

(dnr 436-3489-2016) för upprättande av vårdprogram.  

 

Historik 

Skulpturen är ett porträtt av uppfinnaren Christopher Polhem (1661-1751) som föddes i Tingstäde på 

Gotland. Polhem var uppfinnare och har kallats den svenska mekanikens fader.1 

Konstnären 

Johan Teodor Lundberg (1852-1926) studerade vid Konstakademin (1972-78), och vistades sedan i 

Paris och Italien under 1880-talet. Han var professor vid Konstakademin i Stockholm under åren 

1908-20. Bland Lundbergs verk kan nämnas reliefer och statyetter i sandsten och täljsten för Uppsala 

domkyrkas tre portaler (1890-tal). I brons finns Olaus Petri (1898) framför Storkyrkan i Stockholm, 

Gunnar Wennerberg (1911) i Slottsbacken nedanför Carolina i Uppsala, och Karl X Gustav (1915) 

ryttarstaty i Uddevalla. Konstnären utförde även talrika porträttbyster.2  

Polhemsmonumentets tillkomst 

Sällskapet D.B.W (De Badande Wännerna) initierade och bekostade till stor del tillkomsten av 

Polhemsmonumentet, som uppfördes vid 250-årsdagen för Christoffer Polhems födelse. Uppdraget 

att utföra minnesmärket gick till skulptören Johan Theodor Lundberg (1852-1926).3  

Visby stad beslutade att föranstalta, upplåta och ordna planen norr om Sant Drottens ruin och ta på 

sig kostnaderna för att resa monumentet, men även att: 4 ”förbinda sig att för framtiden vårda och 

underhålla i lämpligt skick såväl bysten som sockel och platsen i fråga.” 

Stadsfullmäktige i Visby beslutade i december 1910 även om att ge 500 kr i bidrag till utförandet av 

monumentet (Polhemsbyst) enligt skissen som var utförd av T. Lundberg.5 Resandet av statyn 

kostade 5 190 kr, varav DBW betalade 2 535 kr och enskilda personer, huvudsakligen DBW-

ledamöter, 1825 kr, och staden 500 kr.6 

Th. Lundberg arbetade med Polhemsstatyn i sin ateljé i mars 1911 och i oktober samma år var statyn 

under gjutning i Otto Mayers konstgjuteri i Stockholm.7  

Bysten av Christopher Polhem avsändes den 15 november 1911 till Visby och invigdes lördagen den 

18 november 1911 på 250-årsdagen av Polhems födelse.8  

                                                           
1 Wikipdiea 
2 Wikipedia; http://www.gotlandsmuseum.se/GK.utomhuskonst/konst/christopher-polhem/  
3 Wikipedia; http://www.gotlandsmuseum.se/GK.utomhuskonst/konst/christopher-polhem/ 
4 Visby stadsfullmäktiges protokoll 1910-05-10, § 49, s 26 
5 Visby stadsfullmäktiges protokoll 1910-12-20, § 136, s 67 
6 Sällskapet DBW. Minnesblad för året 1990-1991, s 100. 
7 SvD 1911-03-10; SvD 1911-10-20 
8 SvD 1911-11-16 

http://www.gotlandsmuseum.se/GK.utomhuskonst/konst/christopher-polhem/
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I D.B.W´s minnesblad 1911/12 skrevs följande om tilldragelsen:9 

”Angående de former för firande af Polhemsminnet, hvilka gjorde den 18 november 1911 till en 

bemärkelsedag för hela samhället, vill jag erinra om den ståtliga minnesfesten i domkyrkan, om den 

stund då inför stora människomassor det höljande täckelset föll och om det enskilda stämningsrika 

samkväm, som under betydande anslutning från sällskapets medlemmar på aftonen hölls i 

frimurarelogens lokal”. 

Under Polhems jubileumsår 1911 höll även Svenska Teknologiföreningen 50-årsjubileum och firade 

med en Polhemsfest som pågick i Stockholm under tre dagar mellan den 16-18 november. Många 

aktiviteter till Polhems minne skedde dessa dagar. En Polhemsmedalj i guld utgavs, och en ny 

Polhemsfond bildades. En minnesskrift på 300 sidor och andra festskrifter utgavs över Polhem vid 

tillfället. Ett minnesmärke avtäcktes även i Maria Kyrka.10 

 

  
T.v. Skulptören Theodor Lundberg framför en av sina andra skulpturer år 1900.11  
T.h. Foto av Polhems byst innan den avsändes till Visby.12 

                                                           
9 http://www.gotlandsmuseum.se/GK.utomhuskonst/konst/christopher-polhem/ 
10 SvD 1911-11-16 
11 https://stockholmskallan.stockholm.se/post/1941, Fotonummer C 2673 
12 SvD 1911-11-16 

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/1941
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T. v. Foto omkring 1900 innan statyn sattes upp.13 
T. h. Foto vid avtäckningen 18 nov 1911. Texten på pelaren syns inte på fotot.14 
 

Konserveringshistoria 

Vi har inte funnit dokumentation för att det utförts några åtgärder med monumentet. Platsen runt 

monumentet har dock förändrats vilket kan ses i bilderna nedan.  

 
Foto från 1900-talets första årtionden.15 

                                                           
13 Waldemar Falks bildarkiv  
14 Sällskapet DBW. Minnesblad för året 1990-1991. Årsbok av Sällskapets Ordförande. S 101. Fotot kommer 
från Waldemar Falks bildarkiv. 
15 Ur Lagergren o garderobs fotoatelje, Landsarkivet 
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Vykort, troligtvis från 1910-20-tal. Monumentet står i en rondell på en liten kulle och kan beskådas 
från alla håll.16 

 
Polhemstatyn, fotot kan vara från 1940-talet eller tidigare. Ett nätstängsel i metall finns bakom 
skulpturen.17 
 

Miljö/placering 

Skulpturen står nu placerad i frodig grönska vilket gör att den nedre delen är dold. En buske växer 

tätt på skulpturen. Tidigare fanns ett fritt område runt skulpturen (se historiska foton).  

 

                                                           
16 Gotlands museum? Vykort. 
17 Backens vykortssida http://www.backen.se/w17/iort.htm 
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Området runt skulpturen i början av seklet respektive år 2017. 
 

 

 
Området runt skulpturen 2017. 
 

Teknisk beskrivning av objekt 

Monumentet består av en bronsbyst med pelare tillverkad i brons. Under bronsen finns en låg 

betongsockel. 

Mått 

Bronsens hela höjd = 310 cm höjd byst = 140 cm höjd pelare = 170 cm 

Bystens bredd = ca 105 cm bronsbas = 124 x 110 cm 

Betongsockel h = 6-7 cm 
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Signaturer/inskriptioner 

 
På baksidan av monumentet finns konstnärens monogram. 

  
Framtill på pelaren 2017. 
Texten var mer synlig på tidiga foton från första delen av 1900-talet. Eventuellt var texten förgylld, 
målad med färg eller så slipades den blank? 
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Tillstånd och skador 

Allmänt 

Bronsskulpturen står stabilt på betongsockeln.  

Monumentet har intagits av växtligheten. Busken på skulpturens västra sida döljer och växer in i 

monumentet. Det finns risk att rötter och grenar kan flytta bronsen från sockeln på sikt. Tätt växande 

buskage skapar också kondens på monumentet och en fuktig miljö som är korrosiv. Skulpturen står 

även vänd med näsan mot norr och den var våt hela förmiddagen under besiktningen. 

Monumentets övre del, bysten, har generellt mer växlande patina i ljusgrönt/svart än den undre 

pelaren som är mer röd. Bysten har vertikala ljusgröna ränder och fält. Partier i regnskugga är mer 

svarta/röda. En beige beläggning (geologiskt material/jord) finns på uppåtvända ytor. 

Skulpturala former är otydliga pga. störande mönster i patinan. Formerna tycks också vara något 

utslätade, vilket kan bero på att skulpturens patina tagits bort genom rengöring eller total stripping 

under seklet som gått. Statyn har troligtvis rengjorts under det gångna seklet. Patinan är generellt 

tunn och längs pelaren är den röd och tunn, vilket vittnar om att den gröna patinan tvättats bort med 

högtryck eller med kemikalier. Ev. har den klottersanerats eller t o m slipats runt texten. 

Vita små fläckar av beläggning finns på flera ställen på skulpturen som är relativt hårda. 

Texten ”POLHEM” på framsidan av pelaren är svårläslig. Den har troligtvis varit bemålad, förgylld 

eller slipad ursprungligen. 
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Patinastratigrafi 
 

Ljusgrön tunn 

Brons 
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Beige uppåtvänt 

Grönt 

Brons 
 

 
 

 

Röd tunn 

Brons 
 

 

 
 

Svart mjuk beläggning 

Brons 
 

 

  
 
 

 

 

Bedömning och ursprungligt utseende 

Skulpturens patina är tunn, vilket vittnar om att den kan ha rengjorts kraftigt/strippats vid något 

tillfälle. Bokstäverna i texten ”Polhem” är inte tydlig i konturerna vilket kan indikera att den blivit 

nedslipad. Övriga skulpturala former tycks också vara något oskarpa vilket är ytterligare en indikation 

på att patinan tagits bort. 

Bysten har ett fläckigt utseende som gör att anletsdrag i porträttet och detaljer inte framkommer 

tydligt enligt konstnärens intentioner. Bronsskulpturen var troligtvis patinerad brun ursprungligen. 
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Vid en konservering av bysten kommer de skulpturala formerna att framhävas och bronsytan att bli 

något mörkare i sin helhet. 

Texten Polhem på pelaren är något ljusare på fotot som tagits innan uppsättningen 1911. Det kan 

indikera att texten var förgylld, målad eller slipad. Den nedsänkta områdena i texten var troligtvis 

mörkare så att texten stod fram bättre. Texten kan fyllas i efter diskussion med beställaren och andra 

berörda, men ska inte slipas eftersom det inte är ett hållbart alternativ. 

 

Åtgärdsförslag 

• Buskar tas bort så att så att de inte växer på monumentet och så att skulpturen blir synlig och 

åtkomlig för beskådan från alla håll.  

• Platsen runt monumentet kan återskapas med historiska foton som inspiration. Detta görs 

lämpligtvis i samband med konserveringen av monumentet. Plantering av eventuella rabatter 

görs efter konserveringen av bronsen. 

• Bronsdelar rengörs och vaxas. Arbetet utförs av metallskulpturkonservator. 

• Konserveringen utförs utomhus på plats under sommarhalvåret. En ställning behövs med ett 

plan på höjden ca 140 cm, samt tak för regnskydd. 

• Bronsdelar rengörs från lösliga salter och beläggningar med vatten, och mekaniskt med 

borstar och skalpell. Ränder och fläckar utjämnas med estetiskt syfte så att de skulpturala 

formerna blir tydligare. 

• Skulpturen vaxas för att utjämna färgkontraster, framhäva de skulpturala formerna och ge 

bronsen ett skydd. Olika vaxer testas, men ett petroleumvax som gör skulpturen mörkare bör 

användas. 

• Bakgrunden till texten ”Polhem” mörkpatineras ev. en aning med svavellever. 

• Texten Polhem kan stå fram med en polerad kupritpatina, eller målas/förgylls efter 

diskussion med beställaren. 

• Dokumentation och rapport. 

 

Källor 

SvD 1911-03-10 

SvD 1911-10-20 

SvD 1911-11-16 

Visby stadsfullmäktiges protokoll 1910-05-10, § 49, s 26 

Visby stadsfullmäktiges protokoll 1910-12-20, § 136, s 67 

Sällskapet DBW. Minnesblad för året 1990-1991. Årsbok av Sällskapets Ordförande. S 100-101. 

Waldemar Falks bildarkiv. Visby. 

Lagergren o garderobs fotoatelje. Landsarkivet, Visby 

Gotlands museum? Vykort. 

Wikipedia 

www.gotlandsmuseum.se/GK.utomhuskonst/konst/christopher-polhem/ Foto: Ulf Kallenberg. Text: 

Olov Gibson 

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/1941, Fotonummer C 2673 

http://www.gotlandsmuseum.se/GK.utomhuskonst/konst/christopher-polhem/
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/1941

