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Tum ba bwksmuseu m, Röda M(, 'asiner ses till viimiter och Oxhusct till höger 
Foto: Ga briel Hildeb r<l nd 

Från Tumba Bruks Museum till 
Tumba bruksmuseum - 40 år med 
fokus på pappershistoria 
Dagens 1\,mba bruksllIuseum öppnades 2005, men redan p'" 1950-tale t fanns 
det planer på ett museum. År 1968 öppnade TulUba Bruks Musenm, fiireg,ln
ga.re och på många siitt förrbild fiir dagens Tumba hruksmuseunl. 

Linnes tapeter av blomsterplanscher 
Under sitt besök i Linnes Hammarby senaste maj fick IPH-kongrcssclls 
deltagare bekanta sig bl.a. med de unika papperstapeter som pryder Linnes 
skrivrum och sängkalUmare. Egentligen är det inte alls fråga om tapeter utan 
om 461 planscher av vilka flertalet är etsningar som ursprungligen tryckts 
för välkända botaniska bokverk. Därutöver finns en del teckningar och akva
reller med blolUstermotiv samt några koppartryck. 

,-
Man kan säga atr Tum ba bmksmuseum , 
är årsbarn meJ Föreningen orlli ska 
PappershislOri ker. 

År 1968 är för många av dagens Llnga 
mest förknippat med s tuden trevolter 
och medborgllfriirtsrörelse tls ka m p i 
USA, mcn det va r ock. ;\ året dä T umba 
1lruks Museum öppnade i sin urspnlOgli
ga form. Den 3 l Cl Uh'l.ISLi 5J l'l1!TIa år s ti(ta· 
des även Föreningen Nordi ka Pappe rs-
11istOriker - och det fö rsta mÖtd ii de 
rum i det 5;1 b Ua de "Stora Stenhuset" 
p~'i Tumba bruk. En oc h annan milUlC-s· 

god föreningsm edlem minns kanske at t 

Jon Olof Ruden näm nde det ta i artike ln 
om NPH:s hi stOria i N PH-Nytt 1988 i 
samband med Wreningens 20-oirsjubilc
um. Därefter har b~de enskilda. personer 
fdn Tumba Bmk och museet figurerat i 
både NPI j-nytt och efter öljoren N PI IT. 

Det fums således goda skäl at t tro att 
mång'l av PliTs läs,lfc ii r viil förtrogn a 
m ed Tumba JJmk och dess his t"ri;1. Men 
för at t övriga m edlclumar oc h !JS3re 
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Från Linne.s Ham marby. De konserve
rade planscherna inför ålerrnonteringeD. 
El!ret s plansch aven ccdcrutldskvisl 
nedan tIll vållS/er ar tryck< cnlJg/ det 
ovanliga filrgf(j rfarnndet illa poupee. 

Foto: Antonio Molin 

Ann Hallström, konservator p~ allona!
museet, be 'k 'wr tapeterna och del pro
jek t som nyligen undersökte tapeternas 
tillsdnd och möjligheterna tesp, behovet 
aV att konservera dem. Anikeln ger en 
IIltrc sant bild a dc kompU cerade prob
lcm som konscrv.ltorcrna i sådana ha r 
all hM att lösa, Delvis beror problemen 

pä buse ts i.nstabila klirnadörMllnnden, 
d.v.s. den varierande fukthalte n och tem
peraturen, del vis pJ andra (aktorer sil'iOm 
kons istensen av del an viin<L, linunelsaml 
dragnin ar och spänn ingar i väggarna. En 
de l av problemen har tyvärr förorsa kats 
av tid'gare konserva toriska ingrepp. Men 
,iven i d 'sa krävan de förhål bndcn har 
högkla 's i 'kt lumppappcr igell visat sig 

va" bestilndigt. 
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Fortsättni ng från sidan 1. 

ska få en bakgrund kan de t va ta på sin 

plats med en kortfa t tad redogörelse för 

bruke ts tillblivelse och rustori;l. 

Om varför 1\lmba Bruk anlades 

Under 1l00-ta1es fötsta hä lft hade den 
svenska central banke n Sveriges Rikes 

Stiinders Ban k (idag Sveriges Riksbank) 

Stora bekymmet med fö rfal skade sedlar. 

Detta var inge t nytt, oc h förekommer 
fortfarande med jiimn;J m ellanrum. Vad 

som kan berrakcas som särskilt besvJr;m 

de i s,lmmanhanget var att e n de l av de 

förfal skade sedlarna fa ktiskt var try ckta 

på äkta sedel papper. Detta trots garanti er 
från de holländsb pappe rsbruken ;Jtt se

de lpapperet var sä kert och a tr ingen an 

nan kunde få tag i de t. Banken s:ig slut
ligen ingen ann;,..1L1 lösning än Jtt starta 
s itt eget pappersbruk . Dä r tänkte man s ig 
att uet skulle till verkas ett "cgit papper" 

so m skulle va r" omöjl igt a tt "efrerapa". 
Därfö r uppförd,· ., Tumba Bruk år I7S , 
och från och m ed 1759 har i stort se tt ,dir 
svenskt sedclpapper tillve tkats i Tumba . 

Den holländska epoken 

Dc fö rsta pappersproverna so m rillve r
kades mellan 1755 och 1758 fa nn inte 
n;id hos bankofullmä ktige, därtill var 

kvalite ten fö r dålig. Fö r art lösa k va

lite rsproblcm et bjöds två holländska 
bröder att komma till Tu mba. En ;IV 

dem - ran Mlilder - kom aldr ig fram 
uran fängslades och dog kort därefter. 

De n andre, Erasmus Mlilder, smuggla
des ut med svensk hj iilp via Tyskland 

oc h anlände till Tumba pil försommClr,' 1l 

1 75~, Diirmed inleddes den holländska 
epoken i Tumba . Meningen VM att ho l

landarna skulle lära även de sve nska 

medarbet arna den teknik och alla tricks 
so m krävdes, jnkluslve recept för m:l ~sa 

m .m . Så skedde inte till e n bö rjan. Istäl
let ko m ocks'; en tredje broder (Caspar 

Mlilder) rillsamma ns med s ina tre söner 

rill Tumba . HolLinda \"O a vak"ldc noga 

om S UI kunskap och det var ime fö rr;;n 
dcr;ls b,n n växre upp och b<irjade arhern 

so m kunskapsövL' rforingc.n konl igang 
orden th"L 

Viu den hin tiden tillverkade Tumba 

Bruk mest sedelpapper, även om a ndr.1 

typer av papper för värd erry ck tillk,1m 

vartefter. Fortfarande bestod papperet av 

en la m e ll (e tr lager) och var vi tt , 
N ya metoder - ;irgade sc,liar i rre [;1 -

ger Var och t.: n begriper att de t rela tiv t 

en kkl , viw sedelpappret lIO" sin goda 

kvalitct - inre var tillräc kli),'l: säkert. Fö r 

att ytterligare fö rsv;\ra förfal sknin g av 

sedlarna urveckLldcs unuer första hiilf

ten av ISOO-Llkt nya tekniker. År 1835 
kom en hel t n y sedelseric LIC. N u var pap

peret tdlverkar i tte lame ller. De yttre 
lame lle rna var fo rtfarande viw m ed:1O 

den m e lle rs ta var infärgad i olika kulorer 

beroende på v ilken val ör pappere t skulle 
vara til L 

Även rryc ket förb;;ttrades m ed uen nya 

serien . Från att ha nnvänt samm;l tf p..::, 
teknik som vid ho ktryck övergick man nu 

till att använda koppar<ryckSlcknik. Möj
ligheten act gravera komplicerade mönster 
ökade dänned sedlarnas s;; kerhet. 

Från handgjort papper till 
maskintillverkat 

Den fö rs ta pappersmaskinen i Sverige 

inst"Uerades redan:1r 1832. Tumba Bruk 
skulle dock ko mma att slii fas t vid hancI

tillve rkat pappe r li nda fram till 1939 d;i 
den första p<lppe rsmaskincn köptes in. 
H;mdtillvcrkar papper proJueerades yr

rcrlrgare e tt antal år, lll:h handp'lppctS

rillverkninge n lades ime ned förrän 1955 

då bruker Aradc 200 'If. 
Unde r årens lopp kom fl er oc h fler 

pappersprodukter arr rillverkas v id Tum

ba Bruk. Unde r 1970-1990-talet fann s der 
en o mfartande pnvatpappersrillver kning 

utöver den rc nJ värdcp;lrrerscillverknin . 
gen . Så Vrtr skilda ting som ak varell pap

per och lo ttp'lppcr h"r t ill vcrkats, iiven 
om Fokus i (egel har varit olikd type r av 

hnp"pper. 

M LlseisalnJi ngens u rspru ng 
Ans rä llda vrd bru ker, bland ann ,,, in 

genjö r VeJ Uenr in, hi>rjadv fl'dan viu 1900-

t;llcts bö rj ,lO att samla gam];1 ve rk ryg 

och annar som kunde var.l <l V hisrodskt 

int r~~sl! . f öremålen förva f<ld~s länge p j 

e n vind i det s.k. Kloclchusc t . Där V;I\· 

fö rem ålen j prakriken endast tiJ lgä ngliga 
för ansräll da vid bruket. 

Tankar pil ett museum 
I en (iun i ngs;Hti kelt r, Il 1959 bt! rj tr~l::" u lt 

uen s.k. Kijlniln hOlas J V riv n in~ men at t 
sC)m h~a ;I n .... lg :Hl J l:I II I.l h V'l..rm:1d skulk 
bli en uun .irkt m ~e lll . KulniIn hyggd!..: 'i 
I (, uth ,\O vätlJ~, ursprun;:lif;e n fo r alt 

be rl..:U cl ll1dl r i llh)r ' Ihryv.gmng. DL:~s ll tom 

fan ns det fvr.1 sm:t ("nrtlmm~l n.' avscdd:t 
som !iigcnhctcr f(l f bn.lks;] rb~la rc. f en :lV 

dessa bodde och vcrb dc rle ksj bru kets 

första skot n o ... ta C~lfIJ li na Ö m'ln. 

Tumba Bruks Museum 1968 - 2004 

Till ,Iu ocsl u ,"de, Je t all Kölnan skulle 

renovera, och au bru ket s kulle 1,1 sil r 



l ntendem Elin El< uLh på Tuml", bm ksmllSeU11l inSLn,erar en elev frå n n Ulingebergssl<ololl i l<on Len att göra papper. 

eget mu cum. Ar I9liS stod Tumba 
Bruks Museum äntligen klart, mycke t 
tJck vnre eld iiiJar som Georg "Jojje" 
A nzcU us och Herbert ,trisson. Fönl· 
tom KO in." fick m useet ii en riligång 
tIll det gam I" sponnrn I magasinet m 
fick fortleva som magasi n, m~n nu för 
mus ilöremäl istäl let för grödor. 

I Kölnan f,m ns utrustning för alt t il· 
IVCIka papper. Kyp, guskplJLS, läggstol, 
pres och hiingcri på nedre plan , rillsrun
mans med en htet kontor för muse· 
ets anstallda . P. andra v mOllen kunde 
besölwren f~ se en läng rad foton från 
brukecs lustoria, Carolmas (lim, dJver
se uuu LJung" h en modell avet .k. 
dubbelkypiag. Har fanns även ett ,,,'tJ l 
mont rar .IV enklare modell. I en av dessa 
kunue l'lt!Söbrefl få eta mcr 0111 til
lvcrkn lngsprocessen ör ett dubbelver
kande vattcnmj rke. 

lid., m useet om n tade hi rrc ;jn hun
, ra kvadratmeter i Ulstall ningsyta och 
(ör5.,liningen :l V handgjort papper 'köt
tes I konLOrsclelen som för . vrigr ocks.'i 

mnehöll en Stor monter med v'lttcnmiir· 
ken. Finansieringen stod Tumba Bruk 

för och personalen bestod av verksa m
ma och pensionerade hruksarbetare med 
Ung erIarenJ1Cl. 

Ve rksmn hcten 0 111 bedrevs kretsade 
I huvudsilk kring visningen av hur man 
tillverkar p'pr -r för hnnd, och nagot 
cafe fanns det In te. Tillg.'inglighetcn för 
handika pp",le var mycket hcgrånsad och 
torre grupper kunde svårligen t.s emol. 

Den huvudsakliga kvali teten bestod i dc 
l11uscianstiilld" nka kunskaper och den 
genUIllA kilnslan om byggnaden bidrog 
med. Förutom att många skolbMn fick 
lära sig Om pappCI sA hade museet "wn 
ett udvlS om attande 3mMbete med 
olika typer av högre utbildn ingsstiil
len. El Ver fdn kons ll.ck och KTH fick 
k 111m" till museet lor att lara sig forma 
ett gOtt ark, och de g.m la pappersma
kama var goda löm re, avcn Om de ibland 
kunde vara stränga! 

Försäljningen av TUmba Bruk - och 
ett nytt museum skap~s 
Den 4 iulU 200. öppnade Tumba bruks 
museum sina portar för aJlm5nhctcn 
d ler en genomgripande for:ioUnn!;. I e 

Foto: Tulllngebergs<kot,n 

även PI-IT nr 2/2005 : ''Tumb"s nya 
museu m ör edell'apper invigt".) 

Bn kgru nden till ua enS Tumbd bruks
m useum är Sveriges Ri ksbanks försäli · 
ning nY AB Tum"" Bruk till den ameri
kanska fi rm:l11 C [aDe 200 1/2002. Större 
delen <I V bruksomr:\Ue - byggnddcr ~:\v"l 

ro mark - Ö ergick samtidigt i Statens 
lft5tighetsverks ägo. Riksbanken an li tade 
Kungl. Myntk"hinenet (KMKj fö r att f3 
hjälp med Inventeringen av de lusloriska 
forem~len . E.n stOr del av dessa var redan 

pl.Jceradc , det gamla mu cc t, även om 
mycket fortfarande fann, Utsprirl , la· 
hnksbyggnadcr och uthus. 

En " ftelse skulle brldas 3V RiksbJll
kon tör alt hantera det histon ka "IVet 
och sii kerställa att muse; crksamhctcn 
kunde fi nansiera' i fCJIl1wlcn. Un,prung
ligen tänkte l11:tn sig från bankens sid' 
att tlftelsen skulle driva museet, men 
g:mska snart tod det klart att en sådan 
lösrung in te var lanlplig_ Istället kon · 
,.kUlo l M K p4 nytt och till[rågad"~ 
om det fanns imressc ,IV titl ta hdnd m 
denna drut. Museidireklor I.n Wisehn 
fann id"n tilltalande - dock med förut .. 
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Kölnan är den uedie äldsta byggnaden pd bruksonInldel och uppfördes 1763. Här öppnade Tumba Hruhs Museum ,jr 1961:i, lile 
drygt tvdlwndra dr senare. Id(lg finns här U lstiilJningaI om livet på bnlket och lite om utvecklingen i notkyrkll komrnun. 

sättningen 3tt dd nya museet nck bättre 
utrymmen Qch att n. nansit,;ringsfråga l1 
ku nde lösas tillfredstälJande. 

Riksbanken fann alt detta VM en god 
löslllng och bekostade renoveri ngen av 
de aktuella byggnaderna och place rade 
diirtiU en stOr SUllllll a pcng~1r i Stiftelsen 
Tumba Bmk, vars huvudsakLiga uppgift 
är att beku,til driften av muSeet. 

Namnbyte 
En nöclvändig fö riindring var att namner 
Tu mba Bruks Museu m iindrades. Detta 
be ror på alt fO ret.ge t Tumba Bruk ime 
längre existerar och att museet har fö t 
avs ikt att spegla hela hisrori en fram till 
idag och framöver. llnJltct som område 
och tillveck.ningsp lats existerar i högsta 
grad däremOt, vilke t gör att nanU1et 
TUlllba bnlksmuseunl kumm er att vara 
p;ihig t b,ldc för den tid som förflutit och 
de n tid som stundar. Fnln all ha varit 
ett 01useUffi vars ex:isten. utb,rick fdn 
företaget Tumba Bruk har verksa mheten 
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omStöpts till att utgå fdn hela bruks
omr, det oc h dess innevil nMc i dMid och 
nUlid. 

Det uya Tumba bruksmusculIl 
2005 -2008 
Som relbn påpekats ovan drivs idag 
Tumb,l bruksnlu!:iClIl11 av KungL Myn t
k"binettet. Det är för övrigt ett av de 
äldsta museerna i landet, endast liv
m stkal11 maren på Stockholms slutt har 
sa mlinga r vars urspmng är li ka gamla . 
KungL MYl1lkabinerret och Historiska 
Mu 'eet utgör tillsammans myndighe
ten Staten, Historiska Museer. Tumba 
bru ksm uscum är så ledes stadi ' t. Där
med omfattas museet av de regel verk 
och diirmcd förknippad byråkra ti som 
gäller all statlig ve rksamhet. 

En avgörande skillnad finns doc k 
meUan Tumba bruksmuseum och de öv
riga två museerna inom myndigheten, 
nämligen finansie ringen. Staten s tällde 
som kravatt kostnaderna för Tumba 

Foto: Richard KjeUg ren 

brllksUlllSClIm inte ska ll bdasta ans!.l 
get för myndigheten Sta tens IlistOriskH 
Museer. Det inncb~ir att all fimmsk ring 
sker med hJälp av StiIrdscn T\.1!l1ba Bruk 
och cxtem~l sponsorer. Även 0 111 Sveri · 
ges Ri ksbank var generös vid skapande r 
av stiftelsen går det inre all bortse fd n 
det faktu m all k~lp i t alel i sri ftelscn lir i 
rnins tn 1.1gCl om O1ust.::et ~k:1 kunna dri· 
V'l S enbart med dessa medel. Botkyrka 
kommun har v,n ll atl sponsn-l museet 
med 200.000 kr ärligen mOt att alla sko
lor i kom munen får uesöka ffiuse ' t utan 
kos tnad (av ' fre n fii r skolvisnJlli: ;ir van
ligen 500 kr per klas ' för sko lor utuniör 
kommunen). C ranc AB har ;;ven va rit 
med och spons rat, ii rst med 400.000 kr 
i samband med uppbY/l!,~1aden, och från 
och m ed 2009 med 150.000 kr per år. 

Fler hus - utökade öppettider 
Idag best;\r Tumba bnr ksJl1useum av 
fym byggnader va.rav tre 1\1Ilehål.ler ut· 
st'illn inga r. I Oxhuset vi 'as de 'venska 



sedlarnas historia och lite om hur säker
hetsdetaljerna är utlormade p3 dagens 
sedlar. I Röda Magasinet finns all t so m 
behövs för att tillverka han dgjort papper, 
i stort sett utlormat på samma vis som 
i det ga mla museet, men med betydligt 
bättre utrymm e. Här linns även en ut
ställning om pappershi storia. I Kölnan 
kan besö karen numera stilta bekantskap 
med livet på bruket och även få veta lite 
om arbetslörhållandena och hela kom
munens histOria. Spannmålsmagasinet 
är lortfarande magasin lör museilöre
mål. Tyvärr är klimatförhållandena inte 
de bästa vilket innebär att byggnaden 
inte går a tt utnyttja fullt ut för detta än
damål. 

En av nackdelarna med det ga mla 
museet var de snålt tilltagna öppettider
na_ VilJ e man besö ka Tumba Bruks Mu
seum under allmänt öppethållande fick 
man se till att pricka in sista helgen i en 
månad, och dessutom undvika sommar
månaderna juni - augusti då museet var 
helt stängt. Idag är situationen en annan. 
Idag håller Tumba bruksmuseum öppet 
alla helger året runt för allmänheten och 
hela sommaren tisdag - söndag, alltid 
11.00_16.00 . När museet är öppet hålls 
minst en allmän visning, under somm a
ren i regel två. Vidare har museet id ag Iri 
entre. Året runt är det också möjligt att 
mot avgift boka visningar, konferenser, 
lunch och middag. 

Ökad tillgänglighet på flera sätt 
En s tor skillnad mot lörr är att museet 
idag kan ta emOt handikappade i större 
utsträckning än förut. De två viktigaste 
byggnaderna, OxrlUset och Röda maga
sinet, är lullt tillgä ngliga oc h de uts täll
ningar som är placerade i Kölnan kom
mer från och med i vinter att finnas 
tillgängliga. vi a en datOr i Oxhuset lör 
den som iir rörelsehindrad. Inläsningen 
av materia let och bilderna är resulta tet 
av ett samarbete mellan museet och Sta
tens las tigl1etsverk. 

J Kölnan finns även kontor för musei
pe rsona len samt ett övernattningsrum 
med pentry och tillgång till dusch. Tan
ken är at t ge lorskare kostnadsfri logi i 
mån av behov. 

Tumba bruksmuse ums hemsida är 
också ett sä tt att sprida kunskap, fram 
lörall t till skolan. Under ett års tid ar
betar två personer Irån och till med att 
skapa skolsidor anpassade till mellansta-

dieni vå. Resultatet blev över förväntan 
och har visat sig fungera både lör barn 
och vuxna. 

Utställningar och program
verksamhet 
De äldre bruksarbetare som en gång 
lade grunden till ett museum pä Thmba 
bruk är långt ilrån bortglömda. Ä ven om 
dagens Tumba bruksmuseum har ett 
betydligt bredare mål och omfattande 
verksamhet så bygger än idag en stor del 
av verksamheten på att museipersona 
len vi sar hur det går till att tillverka pap
per för hand. Varje år organi seras kurser 
i papperstillverkning lör privatpersoner. 
Sedan två år tillbaka finns också en spe
cialkurs lör lärare som är anpassad efter 
skolans behov. Liksom förut anordnas 
specialvisningar och kurser för t.ex. 
elever vid KTH och Konstfack. Även om 
uts tällninga rna idag innefattar ämnen 
som bankhistoria, kommunh.i storia och 
liknande så är hjärta t i verksamheten 
forda rande papperstill verkning. 

Sedan nyöppningen av museet 2005 
har Tumba bruksmuseum haft Il til
lfälliga uts tällningar, alltifrån japansk 
pa ketinslagning, kläder av papper till 
den nu varande utstäUningen om pap
perskonst. Under 2009 öppnas ytterli
gare en basutställning, den här gången 
om brandskyddet vid bruket. Naturligt 
nog kommer den nya utställningen att 
inrymmas i det gamla Spruthuse t från 
J 926 so m renoveras av SFY. Driften 
kommer att finansieras genom ett eXtra 

årligt bidrag från Botkyrka kommun, 
men till finansieringen av utställnings
byggandet sökes i skrivandes stund 
sponsorer. 

Internutbildning, studiebesök och 
nätverksarbete Idag arbetar två äldre 
bruksarbetare på Tumba bruksmuse um, 
pappersmästare Gunnar Ståhl och Sol
veig Arnqvist Irån vattenmärkesavdel· 
ningen. Båda är duktiga guider och har 
arbetat många år på bruket. Underteck
nad och intendent Elin Ekeroth har däre
mot en bakgrund i museibranschen. För 
att säkerställ a att kunskapen om pap
perstillverkningen ska finnas kvar med 
bibehållen kvalitet innebä r det ta att 
den yngre personalen få r gå igeno m en 
ordentlig upplärning i konsten at t göra 
papper för hand, hu r holländaren fu nge
rar och hur efterbearbetningen/lärdig
görningen ga r till. 

Sedan 2005 har personal från Tumba 
bruksmuse um också besökt ett flenal 
andra bruk, både inom och utom lan
det. Resorna har gå tt bland annat till 
Ösjölors, Lessebo, Silverdalen, Kvarn
by n, Fabriano (Italien) och Crane & Co (i 
USA). Syft et är dels att öka personalens 
kompetens, men även att skapa och up
prätthåUa nätverk i olika former. Ett led 
i de tta är också Tumba bruksmusewns 
engagemang i Nätverket för pappersma
bre i Sverige (se bl. a. NPHT JA 2005 s. 
JO). Förutom att de olika medlemmarna 
ges möjlighet tiU informations- och er
farenhetsutbyte så har nä tverlte t också 
haft en gemensam monter under SPCI
mässan 2008 (sponsrad av SPCI) . 

Tumba bruksmuseum i framtiden 
Museet ska fortsätta att håUa öppet fö r 
allmänheten i så stor u ts träckning som 
möjligt. Den utåtril<tade verksamheten 
i form av visningar, kurser, semlnarier 
och andra evenemang ska fortsä tta och 
om möjligt ökas. 

Utöver dessa tämligen självklara mål 
ska Tumba bruks museum också verka 
för att det blir lättare att forska kring 
papperets hi storia generell t, och Tumba 
i synnerhet. Bland annat finn s bortåt 
350 handformar beva rade från perioden 
1850-1955. Arkivmaterial som av någon 
anfedn ing inte hamnat i Riksarkivet i 
Aminge ldär merparten av arkivalier 
frå n perioden löre 1970 finns idag) bör 
sortera s och katalogiseras. De t finns en 
bok som beskriver brukets historia fram 
till och med 1955 (Erik Cas tegren, Riks
bankens pappersbruk Tumba, Minnes
skrift till dess tvA hundraårsjubileum år 
1955, Stockholm, 1955). Den bör pa sikt 
kompletteras med en skrift som behand
lar tiden från 1955 fram tdl idag. 

Tumba bruksmuseum är också insti
tutionell m edlem i NPH och ser förenin
gen som en naturlig och viktig kontakty
ta, likso m Nätverket för Parrersmakarc 
i Sverige. Sedan nyöppningen 2005 har 
musee t haft ca 50.000 besökare, en siffra 
som förhoppningsv is ökar i framtiden. 

Richard Kjellgren 
Platsansva rig , rumba bruksmuseum 

5 



Fortsättning från sidan 1. 

Linnes tapeter av blomsterplanscher, 
ett konserveringsprojekt 
År 1762 färdigstä lldes en praktfull man
gårdsbyggnad av timmer pli gården Ham
marby i Danmarks socken i Uppland. 
Husets byggherre botanikern Carl von 
Linne lät för eget bruk iorclningsställa 
en skdvkammare och en siingkammare 
på övervåningen i husets västra del. Väg
ga rna i dc båda rummen kläddes in med 
botaniska planscher istället för tidens 
vanligare blocktryckta och målade pap
perstapeter. De exklusiva planscherna 
var tecknade och graverade av skick
liga illustratörer som Georg Dionysius 
Ehret, John Miller, Richard L,mcake och 
Charles Plumier och egentligen avsedda 
för praktfulla bokverk. 

Ett decennium efter att huset tagits 
i bruk fick Linne besök av en isländsk 
resenär vid nam n Hannes Finnesson. 
Gästen frågade om inte planscherna risk
erade att förstöras <lV fukt men Linnes 

svar var "jo det göra uC I men där skola dc 
vua, jag vill kunna se på dem så Iii nge jag 
lever". Ytterligare sju ,i r senare och efter 
Linnes död beklag,,, sonen att vatten 
läck t in och s kadat blomsterplanscherna. 
Han s kulle giirna Se att dc byttes ut, men 
Linnes änka Sara Lisa vårdade sin ma kes 
minne och nlmmen hevarades rdativt 
intakta under hela den tid familj en von 
Linne ägde fastigheten. 

Förvärvades av staten 
1879 förvärvades Hal111l13rby med in 
ventarier elV svenska staten och den reg· 
uljiira l11useidruten inleddes. Uppsala 
universi tet har scuan dess svarat för verk· 
samhetcn och vården elV inventarierna 

medan vården av byggn'lderna hM skötts 
av statliga byggnadsförvaltare, idag Stat
ens Fas tigh etsverk. Snart efter köp t 

invcnteraues rcst<-lurcri ngsbehovcn och 
trotS den ständiga bris ten på pengar gjor
des omf,mande arbeten. Byggnadsdetaljcr 
byttes ut och tapeter rekonstruerades och 
nytrycktes. Blomsterplanscherna i Linnes 
arbets- och sovkammare ko nstarerad<'S 
vara i stOft behov av konservering men 
under de (örs ta uccellllierna i statlig vård 
verkar det endast vara tillsyningsmannen 
som utfört vissa lokala atgärder som att 
klistra över hål och fästa lösa flikar. 

I augusti 1937liimnade Nils Nch lin en 
redogörelse för hur han hade konserverat 
plansehtapeterna i Linnes båda rum. 
Nchlin var anställd vid landsarkivet i 
Uppsala som bokbinda re och beskrevs av 
sin chef so m en av landets s kicklig"ste 
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l'lanscbells fysi,kl1 slwdor SYllS viii i bilden. Papay"triidets lövverl< h"r mist sin 
gröna ton medan fjiirilarnas röda och bida färger varit mer swbila. Heltl ytan {ir 
löe/a med gulnlld silkesslöja. Planschen iir hämwd ur 1I'lanlac et papihone Il1riores/ 
av Georg Dio{Jysios Ehret 

konserv'ltorer. Under två vårveckor ar
betade Nehlin med att konso lidera väg
gbekliidnadema. Spåren efter honom är 
lä tta att identifiera genom den korta mp
port han lämnade till sin uppdragsgivare 
och de konserveringsmate rial som iir 
sy nliga på väggen . Han klistrade silkess
löja på några av dc svå rast vatte nskadade 
planscherna och fiiste remsor av japan
papper över planschernas skarvar och 

större revor. Slutligen h"r h"n bestruki t 

planschern .. \ i sängkalumarcll med en ge

l"tinlösning. Han ansil g dem vam i bety
dligl bättre skick än dem i skrivkamma
ren. [det nJlllmet använde han istället ett 
konserveringsmedel som nyligen kom
mit i bru k; dokumentlacket Cell it. 1937 
riiknades alltså detta cellulosalack som 
e1l stabilt och verkningsfullt konserver
ingsmedel. Idag miss tänker vi att lacken 
bidragit till den markant,} bru niiirgningen 
och försurningen av sknvrumstapcteIl. 



.1.41 pl;l nscher 
N '2.002 bl~v lag ombedd :m undenök.3 
kondition~n hos plansch tapeterna på 
Linnes Hammarby. f sovrummet rör det 
sig om samm:mlagt 24 1 plansche r som 
täcker totalt 19 kvadnl tm~ter Vllzgy!.;l. 

De hö, huvudsa k.tig~ n till t re bokverk: 
Plantae Selectlle, plantae et Papiliones 
Ra nores och T he Gardeners D ie llonary. 
DänHövtr fin ns en del teckmngar och 
akv:f:.eller med blom sterm otiv och nJgu 
uddll koppartryck. Planscherna i rt ryckta 

i mmen.1V f lOO·talet pi kraftige po!pper i 
två olik.'! Cormat; de ls eu nlgot Större Ca 
SO x35 cm dels et t mindre c..a <tOx 25 cm . 
t s liipl jus kan man ana ett v;menmii rke 
i form aven kröm sköld m~d ~n li lja 
pA . Andra tryck fd n samm:1 plåtu har 

spiltars som referensm :ue.ml och Mde 
SlOckbolms och Upps:t.las universi teLS ' 
bibliolek har m bundna mgåvor av PI:m· 
ue SelecIae SOI"O gavs ur .:IV Chn s toph 
lacob Trew. Upps;,\ l.:Is exem plu är utSÖkl 
koloren .t med fjrgerna bev.mldc pi ell 
sä tt som b;!ra ir mö jl igl l en vi,i llillsluten 
bok . DCI ir inte svirt att (örsli hur stoh 
Linne m jste ha vafit över sm ovanliga 
och en ging d färgsprakande lapet. 

Sv.5 ra va ttens kado r 
lag kunde konS1.3 lel':t .:Itt planschtl l\ll var 
,s ... ln ... .:Itlensk.:ldadt, bliV it St .:l rk l gul. 
ollde, ~ t{ de kolorerade Irycken v;~de 
omf.:llt~(lde nedbrytning rel~terad ull ko· 

ppa rh~ higa fi rgpigmenl $ll mt a tt färger· 
Ila VilT i hög gr.od urblekt:\ . Planscherna 
verkade sim t3mligl.'n löst p~ vägg;:n. 
Ma terialen rrån de tidigare konservering. 
s3tg~rdefn3 h~de bru tits ncd och ors. ... k~de 
spann ingar och dr"Jgningar. Planscherna 
bedömdes vara i SlOrt behov av kon · 
servering. Skrivrumsl.3pel~n bcstJendc 
av 220 plllnscher ur Burmotns vuk om 
amerik.anska 'lixter h~dc genom~1I en 
ommQntenng och konservenng 1953, 
m edan sovI\l msupeten troltgen satt kvar 
i sin ursprungliga mon te ri ng och därfö r 
verkade mer slrbar. I samarbete med 
Un ivers ite tsbIb liotekets konservator Per 

C ullhed genomfördes en fördjupad 311a· 
lys av Iwndi tionen p~ snvl1Jm~ lapeten . 

Det ledde vlcbre 1111 atl vane plansch I 

sovrummel gavs en position i e tt koor
dlnatsyslem för .a tt stdan fotogr.:lfer>ldes 
och ,illståndsbeskn vas individutllt 

Under 1005 biöd F.tsughet5verket 10 en 
jtö"e grupp konserv3torer och anrt k
vans k cxpems t ill ett seminarium där 
fbrutsl ltnlrl&a rna lör en lUlnserveri ng 
disK ute"",des. Detta var en uni k hän. 
de l~ och I(lnebar den sam lade kom · 

p~tensen genomlyste fragan ur ml1nga 

syn vinklar. Semtn;,lTltl pekade UI {lua 

omstjndighelu som borde undersök.u 
vid.ne. En omfau.,ndc. kh matundersökn· 
ing inleddes (ör all kardiigga fukth.:l lt och 
tem pe.r:Hur ! byggnaden. En anvisning 
ularbetades iör den d:lgliga omsorgen av 

museimiJjön . I den beskrivs sti,idlrgärder, 
h,ln tering av dagsljuset ach hur man kan 

minska sliuget - (aktorer som r2koJS 
som preventiv konservcTl ng. 

Diskussionerna fo rtsatte i en arbetS" 
grupp om de praktisk.a konserveringsåt. 
gärderna i sovrummet. Vilka ~Igärder 

vaf m ö jliga! Konserv~ring pa pl3 lS som 
Nehlin hade gjord En nedl8,!;lling fö r <lIt 

lsladkomm~ en s..,biJisering fr.ån ba k· 
s idan! Eller ka nske Himna tape ten helt 
o rä rd ! Även det $ISlniimnda är eu " ktivI 
... ;1 1 och måste m oti ver':\S vä l. Gruppen 
genomförde en riskanalys för 3({ väg;! 
m öj ligheler och svirigheler mot varan· 

dra. Slutligen nck j3g uppdraget au som 
e.n pilotstudie u loss el! väggfålt med 24 
planscher för .:IU kon servera des sOiI ocn 
återrnomera dem. RC$ulralct .:IV arnerel 
skulle sedan bli vägleda nde (ör den fort· 
sa tta konserveringcn i rum m et. 

Orörda sed an Liwu~.s Uvs tid ! 
l m aj i li(, sn aJ( innan IPH besökte Linnes 
Ham marby i S.1mband med kongressen i 
Stockholm, börj.:ldearbetet.lnledningsvls 
var };tgskeplisk tlU.:IH de botaniska plan . 

schema va! OrOrda sed:Jn Li nnes livs t id. 
Det fanns en del g.:.m13 costkaOlade hål 
i kanlcrw som tydde pi au d~ en gång 
V3nl spIkade p;1 v3ggen i en annan posi . 
t ion än de s itter idag Vissa planscher vaT 

mer gulnade och t rasig.:l 5n de. omgivande. 
Viggbeklidnadens monteriog I.vv l k~ 1 
oc ksl nigor frin uen sangse i svenska 
1700·talsrum. Vanligen best';r pappers· 
tapeter av vider av hopkJ.sHade ark som 
sa mmanfoga' s med lodräta sÖmm.:lf 011 
hela väggfi lt och d~ reft~f spi kats upp 
på reglar. Det har ocksl 'ör~kommi t all 
vaderna spikats "ar fÖ l Sig. på väggen eller 
air tapetpapperel Id lStras pu väv som se· 
dan splk~s eller kliSIras upp. H:'I mmarbys 
helklistrade väW"l t k:indes modernale 
an des;;.a lekniker. 

orörändrad montering 
Ett sni tt längs med pl3nschern ll i deras 

nedre hörn avslölaue monteringens ilder. 
Under p l anschpapper~t S.:lt! ett rclll ' 
li v! tunt, liust och s liiu ka rtuschpapper 
som helt bestrtJ lo u med kltster innan 

det spilms upp p~ "äggen <lrk (ör ark Pi 
detta p;tppcr haue plansc herna klisH.:II$. 
Försr kant! kant I v~der och därefter läH 
strkku över den pappersfod rade vägg!'n. 

För ;11( la tntlOl u t väggen under fodret och 
mellan t immerstockarna h:.Jde ett grovl 
hån p~ppe.r skunts i relTlSOr och kl is tra ts 
faSI över Sloekv:uven. Under desu pap· 
persrem sor satt hus mossa . Lagerföljdcn 
var helt intakt och det flnns inga splr 

av au mon teringen sku Ue h" lind r.m se· 
dan den lörst placerats pJ timmerväggen. 
Delta Visa r att den mhtc ha V<lnt den 
u rsprungliga. Nu blev del ocksl uppen · 
hm alt mlnga 3'1 de k[ahlga hOrisontella 
revotna i papperel orsakats av torksprick. 
or i tim ret. Sloc.kam~ i huskonSlruktion 
hade van l täm ligen färsk .. n:ir plmscher. 
na kl Is trades upp på väggen och (ortsm 
torka citeråt. Men var kommer de rostiga 
splkhilen (dn! Den hU I kom mer del s ig 
;lU en deJ plll nscher har Slora klis tcr03ck · 
ar och rcsler av papper pi ft amsidln ! Den 
end.:l forkhringen ~ r :f:lt Lirm!!: redan i s in 
s l:.Jdsboslad had~ planscherna pJ väg. 
guru mcn tagit loss och OYUH med d~TJ'I 
1111 Hammarhy. Redan 1747 sk rev ha.n 

faktiskt i en brev till Georg DionYilUs 
Eh.ret au h an hade biomSIerplanscher pJ: 
viggarna. Vi lår fo nHs3u a au Ehrel upp
sk;,luad~ den na hantering av bokilluslra · 
(ioncrnll. 1 vilket fa ll som hellO! (Ör.i:lg han 
Linnf med många ny~ planscher under de: 
f61j.:l f'odc ir~n 

lag 10SS3de pl.1nschema från v~ggen 

med h)iilp :I V sk..a lpcll och oli k; slo2&5 
sp31.br PunklVIs användes "nga för 3tl 
mjUka upp Id ls tret m en till slut mJ:s!c JJg 
konstOil tera.:l(( jag tJndecskatl.31 dCI gam l ~ 

khsw:.tS v,dhJ(ln ingsförm:!.s.:l . De Ivå (iJr
sca plansehern3 lossn:ldeg<lnska låu men 
de {\Il naSta sm s;1 hån.m jag bcfar:.Jde all 
mina verktyg gav upphov ti ll nya 1l! 1 och 
b riS t nll'8~I . Efter au ha I05$;/;t 101.,l! fy ra 
pb nscher kindeli de l sakr:lsl lm Avbry la 
den odsödande ned,;/;gnlllgen och övtr~~ 
till {onsat{ ul'\d~rsöknlng i konservering 

s;lleIJen. 
Det ursprunglig;! khsu er lig I tjockJ 

bgcr och ,"uehoII hrun~ "hrer. I Svuigc 
fanns länge en u;ldition :1tI anvanda r ~g. 

m)Ölsklis ter, och de~ var ~anMl lkl ocks:1 
laUel på Linnes H;1m marby Kl iStret In ne· 
hölJ mycke! alun vdk!:! troligen bldr.1gll 
til! lllt d~t fortfarande velkade sol Intakt 
m en ockd till pappcorcls Uga pH varde. 
om knng 4 De lapanpappers re msor !OOm 

kOnserv;1lOr Nchli n khsH;H p.i var trots 

au de tms med stirkclsrkhstt:f cxn tm, 
svi n att U bort. Jag har Iye k;lrs lösa upp 
Id ts t rel på enzy matisk viig men njdde 
ingen (ramging förrän jag ;Invande två 
he lloIiI<; enzyme r; u töver amy las ~ ven 

trypsin som !>ryr_er ned prnreln. Urnver 
eu stilrkclse k!is ler av labTlkatcl H('rl1;~ 

;1llVänJe Neh lm I< hs ter;,lv vetem iöl. 
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Väggens timnlerstoc.: lw r m ed foderpappersrester SYll S när fyw plall~cher tagit s loss. 
Ännu är papperet vilt i viss{/ planscher som den m ed citrusfrukt erna. Andw har 
gulnat l<raftist och fragm ent har till och med fa llit bort som på planschen m ed 
yuccaplantlln intill dörren. Foto: Ann Hallström 

Efter att ha avlägsnat klister, foderpap
per och Nehlins lagningar höjde jag pH
värdet i pappere t genom att väta der med 
en svag blcillOllösning. Ge nom att arbe
ta på lågtryckshord gick processe n snabbt 
och skonade färgerna. FlIktriinde r gick att 
tvätta bort helt men förövrigt ,ltcrs tod 

mycket av ntissfiirgningcn av papperet. 
Hål och revor fylldcs i med engelskt hand
gjOrt lumppapper och jHpanpappcr vardter 
plänschcrnas fodrades med ett relativt 
lUnt, l"ngfibeigt papper av kowRbrer. 

Störst säkerhet Om planscherna 
lämnas orörda 
Jag diskuterade de fortsatta åtgä rde rna 
med arhetsgruppell efter att ha övervägt 
resultatet och s tiillt det i relation till de 
timmarncd t.o1gninh"'S- och konserveringsa r
betet tagit, Min s lUlsa ts var att planscher
na sitte r stadigt på väggen och att de trots 
sitt nedbrutna skick år i störst säkerhet 

om de lämnas orärda. Kraftfulla hot mOt 
tapeterna bn vara takläckage, beröring, 
ljus, insektsangrepp och det fuktiga kli
matet. Genorn att förebygga dessa risker 

och genom god t iLlsyn kiln blomstcrplan
sc herna bevaras Il'\ ett effektivare sätt än 
genom en nedtagnjng o<..:h kon~c rvcring. 

Arbetsgruppen hcsWt att inge t mer av 
tapeten ska lossas i dagsläget. Istiillet åter
montemdcs ck fyfi.l planscherna P:I si n 
plats p~l väggen. Med modern,l p~lppcr std· 
vad c jag art efte rlikna den äldre mOnter
ingen med fokus på re versibilitet. Plan· 
s<..: ht.: rna bildar en hörn ruta vnrs fortSc1u.1 
konditiun kommer att kunna studeras. 
P,l plats i SQvrummer har jag fonsatt att 
undersöka föruts3ttningarn"l för kon· 
servering in siw oc h varsamt gjort ren t 
al la väggarna . En viktig erfarenhet ar att 
springor i tapeterna bildar krypin o h 
övervintringsplatser för flugor och nä tvin
gar. Om insekterna dör och bl ir k ar ba
kom papperet kan än~rr()f lägg.! äo T i dem 
och man får en [Ortsatt biologis k aktivitet 

bakom tapeten som orsakar b"de nya hål 
och fläckar. Sett ur det perspektivet är det 
lätt att förs tå varför Nehlin var noga med 

att klis tra så mjnga pappersremsor över 
planscherna och att det är viktigt att fon
siitta a tt hålla tapetens yra hel och s luten. 

Forskningen har n,itt längre idag 
jiimfört m ed Nchlins tid har forsknln
St' ll inom papperskonscrvL'ringl' ll nått 

längre idag. Vi har större kUllskaper om 
materialen s hcs tiindighet tack vare hland 
annat förslik med accelererat åldrande. 
S:tmtidigt ii r det ange l ii ~et alt s tude", 
g~ll11la konserveringsprojekt eftersom 
dc kall ge viuncsbörd Olll m<lCcrialens 
nedhrytningstakt i pr:tktiken. En liirdom 
iir att all konserveringsdokumentation 
mjste Var;} (k talicratl och även bes kriva 
resonemanget kring valet av , tgärd . Det 
ör m~i ng:.1 gå nge r intressa ntare att veta 
varf() r en åtgärd har gjorts ~in exakt hur 
den iir gjord. ehJins tankar kring sitt 
~"bctc sku lle jag vilia veta mer om och 
jag bnner god lus t at t dyka ncr i arkiven 
och söka mer information 1) n1 hur pap· 
perskonserve ringen bedrivits i V;l fl lan d 
genom liderna . l\I\..in förhoppning Jr att 
niisra och ll ~i $tIl äs ta generation kon
servatorer som s täll s inför bcv,,,andcp
roblcmatikell på Linnes Hammorby k. 
ha dc b;lS t;1 förut. äuningarna att ta vid 
där jag slutade. 

Ann Hallström 
Konservator, Nationalmuseum 
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