
Tick-tack tick-tack

Ålder 55.
Familj Dottern Thilde, 18 
år och fästmannen Jochen 
Fritz samt bonusbarn Leon, 
mamma Annmarie och
syster Carin.
Bor med fästmannen och 
dottern på Östermalm.
Gör Utnämndes till Hovurma-
kare av H.M. Konungen 2017. 
Ansvarar för de kungliga slot-
tens klockor och renoverar 
klockor i offentliga byggna-
der. Driver Reuterdahls Urma-
keri som nyligen utnämndes 
till Kunglig Hovleverantör.
På fritiden Engagerad i 
styrelserna för Stockholms 
Urmakare-Ämbete 1695 och 
Föreningen Skråhantverkarna.
Älskar Mitt sommarställe i 
Stora Skedvi i Dalarna som 
mina föräldrar köpte för mer 
än 60 år sedan. Där har jag 
tillbringat alla mina somrar 
och njuter vår, sommar och 
höst när ledighet ges.

Sophia Reuterdahl

AV ANNIKA MIEZIS FOTO HASSE HEDSTRÖM

URVERK Sophia Reuterdahl visste redan 
som liten att hon skulle bli urmakare. Idag 
har hon ansvar för att alla klockorna på 
de kungliga slotten tickar som de ska. 
 Kunskapen sitter i händerna efter många 
års erfarenhet. I sin verkstad renoverar hon 
allsköns äldre ur och saknas det reservdelar, 
ja då tillverkar hon dem själv. 

– Första dygnet när en renove-
ring gjorts, när alla delar se-
parerats och inställningarna 
är klara, är mycket kritiskt, 
förklarar hovurmakaren  
Sophia Reuterdahl. 

– När jag ställer mig på 
tröskeln till verkstaden på 
morgonen är det första jag 
kontrollerar om pendeln rör 
sig eller ej.

Medan Sophia berättar 
tickar klockorna som mänsk-
liga hjärtan i hennes verk-
stad – Reuterdahls Urmakeri 

på Stockholmsvägen i Gamla 
Enskede – som hon startade 
för 25 år sedan. Sophias livs-
historia ackompanjeras av 
vännerna och arbetskamra-
terna – klockorna. Alla krä-
ver de olika omvårdnad och 
specialbehandling, väggur, 
bordsur och pendyler. 

Sophia är fjärde generatio-
nen urmakare, eftersom en 
generation hoppades över. Ur-
makaryrket är ett arv från 
hennes morfars farfar, som 
föddes 1826. Morfadern Fri-

dolf Reuterdahl drev urma-
keri på Stora Torget i Sigtuna 
fram till sin död år 1965. Sop-
hias verkstad är specialbyggd 
av hennes far, som var snick-
are, utifrån hennes behov och 
önskemål. Idag kan hon stolt 
säga att hon är den första 
hovurmakaren i släkten. 

Talang för teknik
Tidigt i livet hade Sophia ett 
intresse för hantverk och tek-
nik:

– När jag var fem år flytta-
de vi till hus och jag och pap-
pa byggde upp en stor Märk-
linjärnväg som vi kunde fälla 
ner på sängen i mitt rum. Det 
var ju en hel stad med bro-
ar och hus, och jag hade full 
koll på alla kopplingar och 
hur man växlade tågen. Jag 
var intresserad av hur saker 
och ting såg ut invändigt, 
att montera, ta isär och sät-
ta ihop delar för att få det att 
fungera. 

– En dag hade vi gäster och 
pappa skulle förevisa järnvä-
gen för en ingenjör. Pappa fick 
inte igång den och kallade på 
mig. Genast började allting 
lysa och tågen köra igen! Vår 
gäst blev väldigt imponerad 
har jag fått höra, men själv 
minns jag ingenting av detta!

Teknikintresset bara växte: 
– När jag var i 10-årsåldern 

visste jag att jag skulle bli 
 urmakare. 

I grundskolan valde Sop-
hia att göra sin praktik i en 
uraffär i Vällingby, och som 

femtonåring valde hon ”Ur- 
och mikromekaniklinjen” på 
gymnasiet:

– Jag var bland de yngsta i 
klassen, många gick den här 
linjen långt senare. 

Sophia berättar att hon 
först inte tyckte det var lika 
intressant som hon hade 
tänkt sig. Hon var nära att 
hoppa av skolan när en ny lä-
rare, som själv var urmakare, 
fick henne på andra tankar 
under andra årskursen.

Eftersom Sophia hade vän-
ner i Göteborg ville hon göra 
sin praktik där. Hon hamnade 
hos urmakare Gerhard Gren. 

– Han är en väldigt skicklig 
antikurmakare som då hade 
sin verkstad i Partille. Jag 
kände att han hade mycket 
mer att lära ut och jag lycka-
des övertala honom om att få 
praktisera där ett år innan 
mitt sista år på gymnasiet.  

Gerhard Gren specialisera-
de sig på stora ur som bords- 
ur, väggur och pendyler och 
där breddade hon sin kun-
skap. Efter tiden i Göteborg 
fick Sophia arbete under sis-
ta gymnasieåret i Stockholm 
hos urmakare Kjell Petersson 
på Fleminggatan. Så på ef-
termiddagarna när skolda-
gen var slut gick hon dit och 
 reparerade klockor. Redan en 
månad innan sin examen fick 
hon en anställning.

– Jag har verkligen prövat 
på olika varianter av urma-
keriet, och det är det krea-
tiva i yrket som jag tycker 

om, men också att få möta 
människor, få höra deras be-
rättelser och göra dem glada.

Vi konstaterar att klockor 
liksom människor har intres-
santa bakgrundshistorier. 

Öm omvårdnad
– Jag tycker det är fascine-
rande, viljan att berätta his-
torien bakom klockan, fast-
slår Sophia på stolen framför 
det gröna guldförgyllda 
golvuret från år 1750 som 
tickar bakom hennes rygg, 
och som har fått nytt liv ef-
ter Sophias översyn på verk-
staden. Vid varje heltimme 
plingar hon till med en klar 
vacker klang som om hon vill 
påminna om sin närvaro. Det 
går inte att undvika att se 
henne, där hon står place-
rad mellan fönstren i mitten 
av lokalen, stolt blickande ut 
över sina tickande medsyst-
rar. Alla vårdas de ömt – som 
om de vore ömtåliga individer 

Fortsättning på nästa sida á
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”När jag var i 10-årsåldern visste 
jag att jag skulle bli urmakare.

I 25 år har 
Reuterdahls 
Urmakeri 
funnits.

Klockor av alla de slag 
tickar i kapp.

Hovurmakare 
Sophia Reuterdahl  
i sin verkstad.

Kunskapen sitter i händerna  
och kräver lång erfarenhet.
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– av Sophia Reuterdahl. 
I fjol firade Reuterdahls 

Urmakeri 25-årsjubileum. 
Från början bedrev Sophia 
också försäljning med både 
butik och verkstad i samma 
lokal. Men i samband med att 
hon blev slottsurmakare år 
2013 fasade hon ut försälj-
ningen av klockor.

– Jag blev kontaktad av 
Husgerådskammaren om att 
sköta klockorna på slottet, 
och år 2017 utnämnde Hans 
Majestät Konungen mig till 
hovurmakare, berättar hon. 

Varje fredag sköter hon 
driften av de ungefär 80 
klockorna på Stockholms 
slott, och de övriga tio slotten 
besöker hon vid behov.

– Jag börjar tidigt på mor-
gonen och rör mig genom hela 
slottet: på kontoren och i re-
presentationsvåningarna. 
Under pandemin när slot-
tet varit stängt för allmän-
heten har våningarna stått 
nedsläckta och tomma. Där 
har jag gått helt ensam med 
pannlampa i mörkret… Jag 
drar upp klockorna och stäl-
ler dem, de kan ha ”fortat sig” 
eller ”saktat sig” några mi-
nuter. När jag lämnar slottet 
på fredagen slår de ganska 
synkroniserat, men under 
veckan förändras de igen. Om 
något särskilt hänt förmedlar 
jag det till Husgerådskamma-
ren, till exempel om en klocka 
har stannat. 

Veckorundor på slottet
Ingen dag på slottet är den 
andra lik, berättar Sophia, 
som varje vecka går olika 
vändor eftersom hon måste 
anpassa sig efter verksam-
heterna som alltid pågår: 
 Sophia är där även när dop 
och bröllop samt statsbesök 
och audienser förbereds. Hon 
har blivit nästan lite som en 
del av inredningen: ”Jaha, är 
det fredag nu igen, säger de 
väl när jag kommer…” Sophia 
skrattar. 

Vad händer om flera urverk 
skulle stanna samtidigt då?

– Vi håller ständigt på 
med prioriteringsordningar. 
Ibland ”tränger sig” klockor 
beroende på vilken placering 
och funktion de har. Några är 

väldigt viktiga. Jag förmed-
lar klockornas status, och 
sedan är det min uppdrags-
givare som bestämmer tur-
ordningen.

På slottet har hon ett eget 
arbetsrum, som en gång i ti-
den varit Oscar II:s sovrum. 
Sophias uppdrag går ut på att 
hålla klockorna i gott skick. 
Det unika för Stockholms 
slott med de 660 fönsterför-
sedda rummen och de 1 400 
rummen totalt är att klock-
orna ständigt är igång och 
inte bara utgör stillastående 
museiföremål, menar Sop-
hia. Något som även besökar-
na brukar påpeka. En klocka 
som ligger Sophia varmt om 
hjärtat är Flora som står i 
Viktoriasalongen i Berna- 
dottevåningen.

– Hon reser sig som en slå-
ende vacker och stor staty i 
brons, placerad på ett bord 

mellan två kandelabrar. Ver-
ket sitter i magen och urtav-
lan håller hon stolt ovanför 
sitt huvud, berättar Sophia. 

– Flora är så tekniskt in-
tressant och vacker, ja, full-
ändad, fortsätter hon:

– Det går en axel genom 
hennes kropp upp till urtav-
lan som förmedlar visarfunk-
tionen ner till urverket. Jag 
lyfter upp hennes kjol baktill 
för att komma åt att dra upp 
uret, berättar Sophia. Klock-
an är fransk och från tidigt 
1800-tal, men omärkt. 

Plötsligt ringer det på dör-
ren och därutanför står en 
äldre man i hatt. Rösten där-
ute i kylan blandar sig med 
klockornas tickande i den 
varma lilla verkstaden:

”Jag har lite urglas, kan 
det vara något som du vill 
ha?”  ”Absolut, det kan bli till 
glädje för någon annan!” sva-

rar Sophia och tackar. ”Vad 
roligt, jag återkommer!” sä-
ger mannen, lyfter på hatten 
och lunkar iväg. Sophia kom-
mer tillbaka och slår sig ner 
i verkstaden som hon själv 
och den 18-åriga dottern be-
traktar som sitt andra hem. 
Där inspirerar ett tickande 
lugn till både läxläsning och 
urmakeri långt inpå den sena 
kvällen.

– Gamla klockdelar, glas 
och urverk är alltid intres-
sant för mig, förklarar Sophia 
som gärna tar emot sådant 
som kan komma till använd-
ning. 

Vad gör du då när det sak-
nas reservdelar till antika 
gamla ur? Svaret kommer 
blixtsnabbt:

– Jag tillverkar dem! Jag har 
en svarv och mängder med fi-
lar. Både kunderna och jag 
själv undrar kanske hur jag 
ska gå till väga med en renove-
ring, och jag svarar då ärligt: 
det vet jag inte ännu. Ibland 
måste jag sova på saken.

Aldrig fullärd
Att renovera urverk innebär 
ständiga problemlösningar, 
och det finns ingen ”stan-
dardmall” som kan tillämpas 
på alla klockor. Varje klocka 
eller tickande ”individ” krä-
ver sin speciella behandling. 
När Sophia Reuterdahl är 
klar med en renovering av ett 
ur sammanställer hon alltid 
den stegvisa arbetsprocessen 
i detalj med text och bild.

– När jag är inne i urverket 
och ser att det inte arbetar 
bra, då kan jag sätta upp två 
hjul i den här så kallade in-
greppscirkeln, säger Sophia.

– Jag känner efter och kon-
staterar kanske att ”det där 
hålet behöver flyttas en tju-
gondels millimeter närmare 
det andra hjulet”… Det är så 
små skillnader som inte går 
att mäta, förklarar hon. 

– Man får känna, man får 
ha det i händerna, det går 
liksom inte att förklara, och 
man kan aldrig bli fullärd 
i det här hantverksyrket. 
Men, fortsätter hon, jag tror 
på att börja tidigt och att 
lära sig genom ständigt nya 
erfarenheter. n

Ståtliga klockan Flora finns i Viktoriasalongen på Stockholms slott.
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