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OBJECTNUMMER	  	  	   	   :	  	  

EIGENAAR	  	   	   	   :	  	  

DATUM	  	  IN	   	   	   :	  	  

DATUM	  UIT	   	   	   :	  

DATERING	  	   	   	   :	  1740-‐1745	  

SIGNATUUR	   	   	   :	  Christian	  Backman	  Stockholm	  

GESCHIEDENIS	   	   	   :	  

De	  18e	  eeuw	  in	  Zweden	  stond	  onder	  de	  invloed	  van	  de	  Franse	  stijl.	  Hoewel	  er	  
meerdere	  voorbeelden	  zijn	  van	  klokken	  en	  klokkenmakers	  in	  de	  16e	  eeuw	  werd	  onder	  
het	  bewind	  van	  Gustaaf	  Adolf	  (1611-‐1632)	  een	  sterke	  impuls	  gegeven	  aan	  de	  
uurwerkmakerkunst.	  Ook	  de	  opvolgende	  monarchen	  zetten	  deze	  trend	  door.	  Met	  
Karel	  XII	  (1697-‐1718)	  deed	  een	  zware	  door	  Frankrijk	  geïnspireerde	  barokstijl	  zijn	  
intrede.	  
	  
De	  wetenschapper	  Swedenborg	  (1688-‐1718)	  hield	  zich	  naast	  theologie	  ook	  bezig	  met	  
het	  zoeken	  naar	  een	  oplossing	  voor	  het	  lengtegraadprobleem.	  Net	  als	  in	  Engeland	  
zullen	  klokkenmakers	  zich	  gedreven	  hebben	  gevoeld	  om	  zich	  over	  dit	  probleem	  te	  
buigen.	  Hoewel	  ik	  er	  geen	  aantoonbare	  bewijzen	  voor	  heb	  gevonden	  zou	  het	  kunnen	  
dat	  Christian	  Backman,	  eigenaar	  van	  een	  uurwerkmakerbedrijf	  en	  zodoende	  mogelijk	  
gefortuneerd,	  zich	  ook	  bezig	  heeft	  gehouden	  met	  het	  lengtegraadprobleem.	  
	  
OBJECTBESCHRIJVING	   	   	   :	  

Kast:	  

Rechthoekige	  vuurvergulde	  kast	  is	  op	  de	  hoeken	  naar	  binnen	  toe	  afgerond.	  
Eenvoudige	  biezen	  sieren	  de	  hoeken	  en	  randen.	  Op	  de	  kast	  is	  een	  lunet	  met	  origineel	  
glas	  aangebracht	  dat	  als	  deksel	  fungeert.	  Dit	  deksel	  is	  afsluitbaar	  met	  een	  slot	  en	  
sleutel	  aan	  de	  smalle	  voorkant	  van	  de	  kast.	  Dit	  slot	  heeft	  een	  stofafsluiting	  (zie	  foto	  
A).	  Links	  van	  de	  kast	  bevindt	  zich	  een	  opwindgat	  met	  stofafsluitsysteem.	  Rechts	  van	  
de	  kast	  is	  het	  opwindgat	  van	  de	  wekker	  met	  eveneens	  een	  stofafsluitsysteem.	  De	  
grootste	  knop	  fungeert	  als	  aan/uit	  voor	  de	  wekker,	  de	  achterste	  kleine	  knop	  als	  
datumverzetter	  (zie	  foto	  B).	  De	  kast	  staat	  op	  zeven	  pootjes	  (één	  ontbreekt).	  Tevens	  
bevinden	  er	  zich	  twee	  uurwerkschroeven.	  De	  kast	  is	  bevestigd	  op	  een	  plaat.	  (zie	  foto	  
C)	  
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Wijzerplaat:	  

De	  vuurvergulde	  wijzerplaat	  heeft	  dezelfde	  rechthoekige	  vorm	  als	  de	  kast	  en	  het	  
deksel	  en	  is	  ook	  op	  de	  hoeken	  naar	  binnen	  gebogen.	  De	  signering	  staat	  concentrisch	  
links	  en	  rechtsboven	  en	  onder	  de	  cijferring.	  De	  signering	  is	  diep	  gegraveerd.	  De	  
cijferring	  is	  van	  verzilverd	  messing	  en	  heeft	  Romeinse	  uurcijfers	  en	  Arabische	  
vijfminutenmarkeringen.	  De	  verzilverde	  secondering	  bij	  de	  XII	  heeft	  Arabische	  cijfers.	  
Binnen	  de	  cijferring	  bij	  VI	  bevindt	  zich	  een	  verzilverde	  datumring	  eveneens	  met	  
Arabische	  cijfers.	  Aan	  de	  bovenzijde	  is	  de	  regulatie,	  met	  markeringen	  en	  Arabische	  
cijfers,	  en	  de	  verklikker	  van	  de	  balans	  geplaatst.	  De	  geblauwd	  stalen	  wijzers	  zijn	  
uitgezaagd	  in	  gestileerd	  bladmotief.	  Onder	  de	  uurwijzer	  bevindt	  zich	  een	  vergulde	  
wekkerschijf.	  (zie	  foto	  D)	  
	  
Uurwerk	  

Het	  uurwerk	  is	  opgebouwd	  uit	  drie	  aparte	  delen.	  Het	  onderste	  met	  verticale	  platines	  
en	  vier	  gedraaide	  pilaren	  omvat	  de	  veerton	  en	  snek	  (zie	  foto	  E).	  Via	  een	  kroonrad	  
wordt	  het	  raderwerk	  aangedreven	  dat	  zich	  tussen	  twee	  horizontale	  platines	  met	  vier	  
gedraaide	  pilaren	  bevindt	  (zie	  foto’s	  F	  en	  G).	  Het	  derde	  deel	  is	  de	  wekker,	  aan	  de	  
rechterkant	  van	  de	  platines	  met	  de	  snek	  (zie	  foto	  H).	  Voor	  de	  gangduur	  en	  andere	  
technische	  gegevens	  zie	  de	  technische	  bijlage.	  

MERKTEKENS	   	   	   	   :	  

Op	  de	  achterkant	  van	  de	  datumring	  staat	  een	  reparatiemerk:	  

SPL	  1796	  Stockholm	  Lofberg	  (zie	  foto	  I)	  

Simon	  Peter	  Lofberg	  was	  een	  klokkenmaker	  die	  werkzaam	  was	  tussen	  1777-‐1810	  
(Brian	  Loomes,	  Watchmakers	  and	  Clockmakers	  of	  the	  World,	  2006,p.	  490).	  

TOESTANDSBESCHRIJVING	   	   :	  

Omdat	  de	  behuizing	  van	  de	  klok	  atypisch	  is	  voor	  de	  barokperiode	  waarin	  de	  klok	  
gemaakt	  is,	  vermoed	  ik	  dat	  het	  om	  een	  experimenteel	  object	  gaat.	  Het	  uurwerk	  
bestaat	  uit	  drie	  delen.	  Het	  onderste	  deel	  met	  de	  snek	  is	  een	  zwaar	  uitgevoerd	  en	  op	  
grove	  wijze	  in	  de	  kast	  passend	  gemaakt	  (de	  hoeken	  zijn	  grof	  afgevijld	  en	  de	  pilaren	  
half	  weggezaagd).	  Het	  veel	  lichter	  uitgevoerde	  horizontale	  deel	  is	  niet	  professioneel	  
geplaatst	  op	  het	  onderste	  deel.	  Wel	  zijn	  beide	  delen	  uit	  de	  eerste	  helft	  van	  de	  18e	  
eeuw.	  De	  wekker	  die	  zich	  rechts	  op	  het	  onderste	  deel	  bevindt	  is	  een	  vervanging	  uit	  
de	  20e	  eeuw.	  Toch	  heeft	  het	  uurwerk	  een	  wekker	  gehad.	  Hiervoor	  zijn	  meerdere	  
aanwijzingen,	  opwindgat	  in	  de	  kast,	  wekkerschijf,	  dichtgestopte	  gaten	  en	  originele	  
lichters.	  
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De	  wijzerplaat	  lijkt	  origineel,	  ondanks	  dat	  de	  achterkant	  tamelijk	  glad	  is.	  Aan	  de	  
onderkant	  van	  de	  klok	  bevinden	  zich	  zeven	  pootjes	  en	  twee	  uurwerk	  schroeven.	  Bij	  
demontage	  van	  de	  onderplaat	  bleek	  dat	  er	  in	  de	  bodem	  van	  de	  uurwerkkast	  twee	  
verzonken	  gaten	  waren,	  die	  erop	  duiden	  dat	  de	  uurwerkschroeven	  verborgen	  zaten	  
onder	  de	  onderplaat,	  en	  niet	  erdoorheen	  zoals	  nu	  het	  geval	  is.	  Op	  de	  onderplaat	  zijn	  
twee	  slotpennen	  gemonteerd	  die	  in	  twee	  gleuven	  onder	  in	  de	  uurwerkkast	  vallen(zie	  
foto	  J).	  Met	  een	  beweging	  naar	  linksonder	  kan	  de	  kast	  van	  de	  grondplaat	  gescheiden	  
worden.	  De	  zeven	  pootjes	  zijn	  bevestigd	  door	  de	  grondplaat	  en	  in	  de	  uurwerkkast	  
vastgeschroefd.	  Dit	  is	  vermoedelijk	  niet	  origineel.	  Als	  de	  klok	  al	  pootjes	  heeft	  gehad,	  
dan	  waren	  ze	  alleen	  in	  de	  grondplaat	  gemonteerd	  omdat	  anders	  het	  uurwerk	  niet	  
gescheiden	  kon	  worden	  van	  zijn	  basis.	  
	  

BEVINDINGEN:	  

Deze	  klok	  roept	  veel	  vragen	  op.	  Deels	  omdat	  het	  een	  model	  is	  dat	  ik	  nergens	  heb	  
teruggevonden,	  maar	  ook	  omdat	  het	  uurwerk	  op	  een	  vreemde	  manier	  is	  geplaatst,	  
en	  de	  reden	  dat	  deze	  klok	  gemaakt	  is.	  	  
Mijn	  theorie	  is	  dat	  de	  grondplaat	  ergens	  bevestigd	  is	  geweest,	  bijvoorbeeld	  in	  een	  
cardanisch	  mechanisme.	  	  
Hoewel	  het	  een	  totaal	  andere	  klok	  is	  en	  van	  later	  datum	  staat	  er	  in	  het	  boek	  van	  
Catharine	  Cardinal	  e.a.	  (Ferdinand	  Berthoud,	  Horloger	  mécanicien	  du	  Roi	  et	  de	  la	  
Marine	  p.	  198	  f.	  75)	  een	  wetenschappelijke	  tijdmeter	  in	  een	  cardanische	  opstelling.	  De	  
Backmanklok	  zou	  in	  een	  soortgelijke	  opstelling	  opgenomen	  geweest	  kunnen	  zijn.	  
Ook	  kan	  het	  gemaakt	  zijn	  als	  uurwerk	  dat	  meegenomen	  werd	  op	  een	  vaartuig.	  Door	  
middel	  van	  de	  grondplaat	  kon	  het	  dan	  weer	  worden	  meegenomen	  en	  bij	  de	  eigenaar	  
thuis	  worden	  geplaatst.	  
	  
Ik	  heb	  mijn	  bevindingen	  met	  een	  aantal	  collega’s	  besproken	  en	  ze	  zijn	  het	  eens	  met	  
mijn	  theorie	  dat	  de	  klok	  een	  nautische	  of	  wetenschappelijke	  functie	  heeft	  gehad.	  	  
Bij	  demontage	  van	  de	  drie	  uurwerkonderdelen	  ben	  ik	  wel	  gaan	  twijfelen	  of	  het	  geen	  
huwelijk	  is	  van	  meerdere	  onderdelen.	  Het	  gaat,	  behalve	  de	  wekker,	  wel	  allemaal	  om	  
18e	  eeuwse	  componenten.	  	  
Echter,	  ik	  ben	  er	  van	  overtuigd	  dat	  de	  kast	  en	  wijzerplaat	  bij	  elkaar	  horen.	  Ook	  past	  
het	  horizontale	  uurwerkdeel	  (zie	  foto	  F)	  goed	  op	  de	  wijzerplaat.	  Het	  zou	  mogelijk	  zijn	  
dat	  het	  onderste	  deel	  dat	  de	  veerton	  en	  snek	  huisvest	  (zie	  foto	  E)	  van	  een	  andere	  
klok	  afkomstig	  is.	  Dat	  het	  uurwerk	  technisch	  geen	  schoonheidsprijs	  ontvangt	  staat	  
vast.	  Toch	  is	  het	  een	  zeer	  intrigerend	  object.	  Ik	  zal	  mijn	  zoektocht	  voortzetten	  en	  
hoop	  er	  in	  de	  toekomst	  meer	  over	  te	  weten	  te	  komen.	  	  
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Er	  is	  meerdere	  keren	  geprobeerd	  contact	  te	  krijgen	  met	  het	  Nordisk	  Museet	  in	  
Stockholm	  (verschillende	  e-‐mails	  en	  telefoon),	  maar	  daar	  hebben	  we	  tot	  op	  heden	  
geen	  geluk	  mee	  gehad.	  
Wel	  heb	  ik	  mijn	  theorie	  met	  Dhr.	  Kats	  (antiquair	  te	  Rotterdam	  en	  expert	  bij	  Kunst	  en	  
Kitsch)	  doorgenomen;	  hij	  kwam	  met	  de	  suggestie	  van	  een	  scheepsklok	  die	  op	  een	  
vaartuig	  zou	  zijn	  meegenomen.	  	  

 


