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Lumpinsamling
och lumppolletter i
Sverige och Finland
Nils J. Lindberg, Helsingfors, har i sin forskning funnit
ett samband mellan pappershistoria och numismatik.
Den gemensamma nämnaren är lumppolletter som användes vid leverans av lumpråvara till handpappersbruk
i Sverige och Finland under perioden 1350 - 1700.

- Se sidan 3

En typ av lumppollet i Finland med datering frdn 1839.

Komplicerat för Tycho Brahe
med tillgång till papper
Anna-Grethe Rischel har i sin forskning av papperet och vattenmärken i
Tycho Brahes handskrifter och böcker funnit intryck av hur komplicerat
det var i slutet av 1500-talet att skaffa papper i tillräcklig mäugd för hans
astronomiska observationsnoteringar och för tryckning av hans verk.

- Se sidan 9

Tycho BTahe, porträtt {rdn 1598.

o

Arsmöte med ett
digert program
Programmet för årsmötet omfattade i år två länder,
Danmark och Sverige. Det var, skriver NPHs ordförande
Göran Wohlfahrt, ett matnyttigt program med tyngdpunkt i Köpenhamn, men inrymde också, som en tribut
till de samverkansmöjligheter som Öresundsbron
erbjuder, besök i Limhamn och Skåne.

- Se sidan 6

IPH i ekonomisk kris
IPH, International Association of Paper HistOrians, befinner sig
i eko nom isk kris meddelade Göra n Wohlfarhrt vid cl. rsm ötet.

Detta innebär bl.a . neddragningar i utgivningen av publikationer.
Läs mer om detta i referatet frän årsmötet på sidan 6.

lPH håller nästa kongress i Polen 3-10 september - Se sidan 2

Ar:smöte'sd,elt,'ga'rna pd besök vid Einar Hansen
stiftelsens Fridhemsborg i Limhamn.

Föreningens hemsida: www.nph.nu

IPH.s 27.e kongress hålls i Polen 3 - 10 september
IPR - den internationella föreningen

officiell middag och Chopin - konsert.

är ännu ej klart i sina detaljer. KilS hem-

av pappershistoriker - håller årsmöte
med föreläsningar och studiebesök vartannat år på växlande platser i Europa . I

Söndagens program upptar årsmötesför-

resa från Krakow eller via Duszniki.

handlingar och efter lunch en resa till
det tjeckiska pappersmuseet i Velk e
Losiny följd av föreläsningar och middag. Måndagen ägnas till större del åt
arkiven och Ossolineum-biblioteket och
möten med kulturmyndigheterna i regionen Wroclaw (tidigare Breslau ). Föreläsningar och seminarier fyller tisdagen
7 september som avslutar kongressens
första del med Chopin-musik och gemensam middag i det fria.
Andra delen (8 - 10 september) är avsedd att, liksom under tidigare kongresser, ge utrymme för studiebesök. Onsdag morgon bär det av med buss ti II Kra kow, drygt 300 km, med rundvandring i
gamla staden, som undgick förstörelse
under 2.a världskriget, och st udi er i

Kostnaden för deltagande är EUR 500
(ca 4 550 SEK) vilket täcker logi i Duszniki och Krakow, alla måltider, konser-

år har Polen anmält intresse att under

tiden 3 - 10 september vara värd för en
veckolång kongress i Duszniki Zdroj, en
kurort och vintcrsportcentrum i sydväs-

tra delen av landet nära gränsen till
Tjeekien och bekant för sitt handpappersbruk, det enda i drift i Polen och til lika pappersbruksmuseum. Kongressen
skulle ha ägt rum redan för fyra är sedan men flyttades i hast till Dortmund
sedan handpappersbruket skadats av vårflodens översvämning. Idag tillverkas i
det gamla bruket tryck-, rit- och skrivpapper i format upp till A2, konstnärspapper, vattenmärkta och blomsterdekorerade brevpapper, kuvert, visitkort 01.
Det program som museets ledare tillsa mmans med pols ka industrin erbjuder
oss inleds med 111uscibesök och mottag-

ning fredag kväll den 3 september och
fortsätter med off iciell invigning av
kulturministern lördag fm, varefter föl jer föredrag och diskussion avslutad med

Universitetets museum. Följande

mOT-

Makowska/ kongresskoordinator, under
adress: Museum Papiernictw3, u!.

Klodzka 42, PL -57-340 Duszniki Zdroj.
Telefon ..48 7486692 48
eller fax ..48 748669020 .
E-post: biuro@muspap.pl
Det fullständiga programmet med alla
talare, tider etc utsändes i andra hälften
av juni till dem som anmält intresse.

gon besök i fagi ellonska biblioteket följt
aven tur ti ll kungaborgen och domkyrkan på Wawelhöjden ovanför Visla
(Weichsel). Eftermiddagen ägna s brytningen och salarna i den berömda salt-

Dröj inte med anmälan ty rums tillgången är begränsad.

gruvan Wie liczka. Fredagsprogramme t

Göran Wohlfahrt, ordförande

Nordiska Pappershistoriker (NPH )
Föreningen Nordi ska Pappershistoriker (N PH ) är en ideell förening med uppgift att hämja intresset för

Välkommen till Polen i september!

NORDISK PAPPERSHISTORISK
TIDSKRIFT

pappershistoria i Norden. Föreningen uppmuntrar och stimuLerar forskning om och dokumentation av
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lump och dess beredning, tillverkningsprocesser, redskap som valskistor, kypar, formar och guskredskap.

Utgivare: Föreningen Nordiska

Andra intresseområden är historia om bruksmiljöer och mäniskorna vid pappersbruken, papperets

Pappershistoriker

användning och distribution. Vattenmärkning och datering med hjälp av pappersegenskaper är liksom

Org.nr: 887501-3628

papperskonservering och konstnärLigt bruk av papper andra exempeL på föreningens intresseområden.
Ordförande: Göran WohLfahrt, Mälarblick 34, S-168 41 8romma, Sverige TeL: 08-37 90 43

Medlemsärenden: Kassören Paul $olvin, Chapmansg. 5, 112 36 StockhoLm, Sverige TeL: 08-87 92 80
Medlemskap kan tecknas genom inbetaLning av medlemsavgiften till NPHs postgirokonto 85 60 71-6

i LokaL valuta.
Avgifter: Enskild medLem: 200 kr, Institutioner: 400 kr, Företag: 900 kr

)

ter, bussresor, inträden mm - ett gynn-

samt allt-i-ett pris för en veckas vistelse. För enbart del l (3 - 7 september) är
avgiften EUR 400. Anmälningssedel erhålls hos undertecknad eller efter hänvändelse direkt till The IPH Congress
2004, III Mgr Boz ena Schweizer -

,.
) ro 1.

Postgiro: 85 60 71-6
Redaktör och ansvarig utgivare:
Börje Dahlin, BgO-information
Tegnergatan 24
856 43 Sundsvall, Sverige
Tel och fa x: +46 60 61 07 78
Mobil: 070-347 38 21
E-post: bgd-info @work.utfors.se
Material: mreklam @algonet.se
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Detta är adressen till föreningen h emsida som ligger ute på Internet sedan
2002. Menyn innehåller fem rubriker, förutom en inledande presentation
av föreningen och st yrelsens sammansättning är rubrikerna:
• Verksamhet
• Utställningar
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• Litteratur och bibliografi
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• Forskning
• Län kar till utländska föreningar och institutioner

2

Svenska och finska pappersbruks lumpanskaffning
och lumppolletter
Efter en tids frånvaro i denna tidskrifts spalter, med förklaring i en
viss forskningsverksamhet inom numismatiken, återkommer här
fil.dr och tekn.lic Nils J. Lindberg med en artikel som förenar hans
två hobbyer, pappershistoria och numismatik. Man skulle tro
att en gemensam nämnare är svår att finna, men här har vi en:
polletter använda vid leveranser av lumpråvara till våra handpappersbruk.

I min avhandling om det finska importpapperets ursprung och dess handelsvägar under perioden 1350 - I lOD, konstaterade jag dessutom att m ynt och
handgjort papper har något a lld eles
speciellt gemensam t. De bär båda med
sig uppgifter om sitt ursprung, myn-

ten med sina ofta detaljerade infonnativa inskriptioner, papperet m ed sina
vattenmärken, som också har mycket

att berätta för sentida forskare om tillverkni ngsorter och handelsvägar.

Lumpanskaffningen
En tillräcklig tillgå ng på handpappersbrukens rå vara, lump, främst linnetyg,

var en grundförutsättning för he la
verksam heten. Insamlandet av lump
stötte dock ofta på svåröverstigli ga
problem.
Ett studium av kvaliteten hos papperet från Finlands första papperskvarn
Tomasbö le (166 l - 171 3), och med
beaktande av den begränsade omfattningen av papperets användning, har
man en klar känsla av att det största
problemet var bristen på tillfredsställande lumpråvara. Den lilla papperskvarnen hade placerat långt från tät
bebyggelse.
Man försökte på många sätt göra
papperets betydelse för den kulturella
utvecklingen uppenbar för alla, men
det var inte lätt att få den stora allmänheten att inse de tta. Man var ju van
att använda materialet hemma ti ll sista fibern.

Kungliga brev, förordningar, kungörelser och påbud i mässorna i kyrkorna hörde till de extraordinära åtgärder
man vidtog för att få människorna
medvetna om betydelsen av att linnelumpen ti ll varatogs för papperstill verknin g. Insa ml andet påskyndad es
ge nom att engagera kungens befa ll ningsmän och fogdar att för kronans
del befrämja verksam heten.
I en kungörelse i anslutning till en
Kunglig förordning I l38 understryks
ett "oundgängeli get behof av Papper"
som gä ller "den högste ti ll den ringaste
i sa mhället." Det faststä lldes i kungörelse n till och med ett bötesbelopp
för den som inte efterföljde kungörelsen:
den försumm e lige gör sig förfallen till laga böter af Fyra Daler Silfwermynt eller En Riksda ler Sexton
Ski llinger. "
II ..•

Lagar och förordningar för
insamlandet
Tidvis hade lumpinsamlandet i vissa
regioner reserverats för vissa bestäm da pappersbruk, men när bru ken
snabbt ökade i antal måste nya förordningar tas i användning.
Kronans åtgärder varierade alltså beroende på konkurrens läget papperskvarnarna emellan. När den första lill a
kvarnen verkade vid Norrströmmen i
Stockholm på 1560- och I S lO-talet var
situationen naturli gtvis en helt annan
än på 1850-talet då handpappersbruken
var som talrikast, över 80 till antalet.

Sammanlagt räknar man med att cirka 155 handpappersbruk verkat inom
Sveriges nuvarande gränser (I .). I Finland är motsvarande siffra 14.
På kungligt initiativ, i början av
Gustav II Adolfs regeringstid, uppfördes en papperskvarn i Uppsala 1612.
När tjugo pappersbruk sedan var i verksamhet under första hälften av I l OOta let utfärdades den tidigare nämnda
kungliga förordnin gen av den 31 januari Il38 "om lumpors in samlande för
pappersverken ." Enligt förordningen
skull e pappersverksägarna i städerna
tillsätta en kommissionär, som med
magistratens handräckning i staden
med omgivning skulle vara den som
lumpen av levererades till. Kommissionären skulle anmä la sig tilllandshövdingarna , so m sku ll e /I låta denna
honom uppdragna kommissionen pu-

blicera." Avsikten med förordningarna
var att reglera de n a lltm er ökande
konkurrensen om råvaran.

Lumppolletter tas i bruk
Lumporna an lände slutligen ti ll en
lumpbod vid pappe rskvarnen där
lumpsamlaren erhöll en papperspollett
som bekräftelse på att lumpen avlämnats. Om papperspolletternas gångbarhet i samhället finns få uppgift er.
Bland annat framgår i en kungörelse
med an ledning av förordningen 1l38,
att polletten är "e tt tryckt qwitto,
hwi lket vid nästa Krono-UppbördsStämma uppvisas bör. /I

Det är omöj ligt att säga när de för sta polletterna togs i bruk och hur omfatta nde användningen var i papperskvarnarna. Den äldsta i li tteraturen
omnä mnd a lumppolletten är fr ån
Hargs pappersbruk i Sverige. Dessa
polletter har dateringen I l53. Poll etter från svenska bruk är också kända
med årtalen 1774, 1l98, 1808, 1821 ,
182S och 1829. De finska papperskvarnarnas kända lumppolletter har dateringarna 1839, 1859 och 1864.
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Lumpolletter i Sverige
I Sverige är lumppolletter från sju bruk kända.
(Detaljerna om bruken är hämtade ur Sune
Ambrosianis förteckning över kända h a ndpappersbruk i Sverige).

. _-- -- .

~ ~-- _

__

..

,

._--- ~

Harg pappersbruk i Södermanland vid Nyköpingsån, anlagt 1744 av boktryckaren Peter Mamma. Bruket nedlades
omkring år 1860.

)
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II

Grycksbo pappersbruk i Dalarna, Stora Kopparbergs socken, anlagt 1741. Handpapperstillverkningen ersattes med
en pappersmaskin 1836, men fortfarande i dag tillverkar
Grycksbo handpapper i liten skala. Polletten är ett bevis
för lumpleveranser och förekommer med dateringar 1821
och 1827.
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Boktorps pappersbruk i Östergötland i Skönberga socken
anlades år 1716 och nedlades år 1859. Polletten är daterad
1774 och gäller som betalning för Fem Marker Lumpor.

t

I

_J

Strömshofs pappersbruk i Västergötland, Fenneslunda
socken, anlagt kort före 1785. Handpapperstillverkningen
fortsatte till slutet av 1870-talet. Beviset för lumpleverans
är daterat 1825.

Mölndals pappersbruk i Västergötland vid Mölndalsån nära
Göteborg. Priviligierat 1758 för boktryckare {ohan Georg
Lange. Handpapperstillverkningen nedlades på 1880-talet.
Polletten gäller för leverans av lumpor år 1798.
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Lingonbacka pappersbruk i Uppland i {ärlåsa socken,
anlagt på 1750-talet, i gång ännu omkring 1870. Polletten
är utfärdad 1808 som bevis förlumpleverans.
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Tumba pappersbruk i Södermanland i Botkyrka kommun
anlades 1758 med Riksbanken som ägare. En lumppollett
från året 1829 är känd.

Lumppolletter i Finland
I Fjnland är lumppolletter från två bruk kända,
Tammerfors och Juvankoski pappersbruk.
~
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Tammefors pappersbruk, som verkade i Tammerfors stad,
uppfördes före 1785. Det hade då redan verkat en tid utan
privilegiebrev, som nämnda år beviljades av landshövdingen. Den första pollettypen av vilken endast fragment finns
bevarade var i användning i bör;an av 1800-talet.

Juvankoski handpappersbruk i Uskela socken i sydvästra
Finland startade upp 1822 och nedlades efter en brand år
1902. Polletterna är av två slag, den första med datering
1859 och med svensk text, den senare daterad 1864 har
finsk text. (Fig. 11 och 12)
Om lumppolletter varit i användning också i Danmark
och Norge, emotser tidskriften med intresse ett meddelan de om detta.
För nyttiga informationer om de svenska lumppolletterna vill ;ag rikta ett tack till numismatikern Dan Carlberg, Älmhult.

ZUl\lanfo~feri

spajmitevtaan
tti.
.

.8l1mppullIluonna 1861:

En ny pollettyp i ett imponerande flerfärgsutförande togs
senare i bruk. Ett par exemplar med datering 1839 finns i
privata samlingar.
Tammerfors pappersbruks lumppollett av år 1839 omnämns i Tervakoskis (I) historik 1818 -1968 med tillägget
att de gavs av "lumpkommissarierna " vid lumpmottagningen och kunde sedan användas vid skatteuppbörden.
Bruket upphörde med handpapperstillverkning på
1860-talet. Ar 1842 uppfördes här Finlands första pappersmaskin.

KÄLLOR:
Ambrosiani, Sune: Papperstillverkningen i Sverige intill l8DO-talets mitt.
Molae Chartariae Suecanae, Stockho lm 1923.

Wisehn, Ian: Polletter fö r Lumpinsamling. Svensk Numismatisk Tidskrift 3:
1990.
Widell, Magnus: Pollett för lump (Strömshofs bruk). Svensk Numismatisk
Tidskrift 4 - 5: 1991.
LW. (Wisehn) : Lumppo lletter från Hargs pappersbruk. Svensk Numismatisk
Tidskrift 4: 2000.
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Intressant upplägg vid årsmötet
i Köpenhamn och Skåne
Enligt en länge praktiserad ordning var det i år de danska medlemmarnas i NPH tur att ordna
ett matnyttigt program kring
årsmötesförhandlingarna. Tyngdpunkten låg i Köpenhamn men
inrymde också, som en tribut till
de samverkansmöjligheter som
den nya bron erbjuder, en resa
till Einar Hansen Stiftelsen Fridhem s borg i Limhamn och till
Klippans Finpappersbruk.
Besök vid Nationalm usee t

j

Köpenhamn .

FI.V.

Göran Wohlfah!/ , Per !erkeman,

Olll v H . Arnes/uwgen , Emst och Ena Back.

Bakom det lyckade upplägget stod för eningens vice ordförande Anna-Grethe
Rischel, till vardags papperskonserva-

att s tyrelse n i fortsättningen skulle
e ngageras som redaktionsråd.

startat fö r att kunna föreläggas kongresse n 2006 . Om problem en inom IPH får

tor vi d Nationalmuseets Bevaringsafdelning i Köp enhamn, i sa mverk an

IPH i kris

gramkommitten igå ng sitt arbele .

med Inge lise Nie lse n so m leder Grafisk Linie vid Konse rvatorsko lan och
specialister som föredragande . Vädret
s t od på arrangörernas s ida oc h de
många deltaga rna kunde glädja sig ,it
väl geno mförda presentationer av besöksob jekten och en utmärkt li rs mötesmiddag på Langeiinie Pavill o n helt
nära Den Lill e Havefru e och med en
betagande utsikt öve r hamninloppet.

Årsmötet
rsmötet godkände resultat- oc h balansräkninga rna och beviljade st yre lse n ansvarsf rih et för förvaltningen
2003. Medl emsav gifte rna lämnades
oförändrade 1200 SEK för enskilda, 400
(ör musee T, bibliotek och institutioner

sa mt 900 för företag) . O rdförande oeh
sty relse omvaldes m ed ett undantag:
s uppleanten och tidigare må ngå ri ge
sekreteraren Birgitta af Forsclles önskade stiga av och ersat t es av Björn
Krogerus, forskare vid KeL i Helsingfors. Rev isorer och valnämnd omvaldes. Anmäldes att försöken att vä rva
fler medlemmar med kampanjbid rag
från Stora Ensa hade varit framgångs rika och gi vit ett stabila re underl ag för
tidskriftens utgivning med 4 nr per år
och ett ambitiöst innehåll. Det beslöts
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s in lösning i höst, drar den vilande pro ·

Göran Wohlfahrt, NPHs representant
i Inte rnationa l A ssocia tion of Pape T

Hi storians, IPH, m eddelad e att den
befinner sig i kris . Penga rna räcke r e j
för fort sa tt utgivning aven fl erspråkig
bulletin och aven årsbok vartannat år
innehållande föredrag och di skussioner vid IPHs möten vi lka, s tudi ebesöksdagar oräknade, brukar omfatta 4
- 5 vä lfyllda sessionsdaga r. Situationen
försvåras av att ord föranden , dr. Albert
J. El en, som sitter på övertid, inte vill
förlänga sitt åtagande och försök att
finna en efterträdare har hittill s varit
resultatlösa . Fråga n om IPH s framtid
kommer upp vid årets 27:e kongress,
som på inbjudan av polska pappersindustrin och ledningen för handpappersbruket Duszniki Zdroj h ålles den
3 - 10 septe mber i Duszniki sydvästra
Polen med utfärder till pappersmuseet i Vclke Losiny i Tjeckien , Wroclaw
IBreslau) och Krakow. Se sä rski ld inbjudan på sidan 2. Försöken att gc IPH
en ny start kommer att besvara frågan
huruvida NPH ska reagera positivt på
underhandsförslag att IPH-kongressen
2008 förlä ggs till nordi sk t land/ länder.
Inl edande diskussioner om et t 6-dagarsprogra m i Stockholm -Uppsa la och
Åbo, om tema, innehåll och besöksobjekt samt inte minst sponsore r har

BESÖK l :
Om Richard-samlingen
Förmiddagsprogrammct för års m ö tct

torsdag 27 maj inleddes med ett besök
i Antikvarisk-Topogf<.fisk Arkiv i Na tionalmuseet där tnu se iinspektör Ull a
Kj ac r bcrättadc o m si na forskningar

kring Ferdinand Ri chards teckningar,
akvareller oc h Slick från början av
1800- tal et av danska och skånska herrgå rdar. Museet har också stora sa mlingar av tcckningar och ritninga r av kyr-

kobyggnader, befästninga r, borgarhus
m .f1 .; till arkivet hör ca 0,3 miljon fo tografier och ett stort bibli otek. Samlingarna gå r tillbaka till tidig medeltid .
Rikedomen på berät telser, arkeologiska rapporter, minnen etc gör arkivet till

en rik kä ll a till kunskap om Danmarks
bebyggelsehistoria och en förutsättning
för verk som Danmarks Kirker. Arkivet innehåller också vattenmärken i
stor mängd . Ulla Kj re rs presentation se sidan 12.

BESÖK 2:
Om KBs bokskatt er
En kort promenad förde oss till Kungliga Bibliotekets nyb ygge som träffan de benämnes Den sva rta diamanten .

Karen Skovgaard, seniorforskare vid

Handskriftsa mlingen, visade här på
dyrgriparna i utstä llningen av KBs bokskatter. Pergamentskrifter från tidig
m edeltid fi nns at t se t illsammans med
Tycho Brahes astronomiska traktater
från eget tryckeri på Ven. Flera av bokverken vittnar o m europeernas m öten

\
\

från 1500- talet med andra världsdelar,
silsom de speglas i arabi sk och orientali sk bokkonst. Bibliotekets grundlägga res, Kung Fredrik III, målmedvetna
arbete vid 1600-talets mitt att bygga
upp en vacker oc h a llsidig samling
ha ndsk ri fte r oc h böcke r vittnar o m
säke r blick och bret t kontaktnät.

medeltiden för beständighet oc h ur
bruk mot 1800-talets sl ut, innehåll er
järnjoner oc h svave lsyra. Den senare
va ndrar i papperet medan järnjonerna
stanna r i bläcket och färgar skriften
och pappret rödbruna . Ett ne utralt o mslag ka n mota syran och en ny metod
prövas nu och inger hopp att kunna förlänga livs tiden på skadade brev, böcker oc h dokument genom omslag innehållande natriumbromid och kalcium karbonat. Vinther Hansens anförande
införes, någo t förkortat, i kommande
nummer av NPHT.

Wallboard-historik
BESÖK 3:
Om Silkeborg och dess pappersprover
Efter kaffe och kaka i den öppna stilrena byggnaden uppförd i svart polerad ste n vid kajen utanför C hristiansborgs s lott av reste sällskape t med båt
till Konservatorskolan, beläge n nära
hotellet, för en smörrebrödslunch. Inge li se Nielsen vid sko lans grafiska linje
berättade om studierna i nedlagda Sil keborgs papirfabrik av dess kompletta
sa mling av pappersprover. Pappe rsbruket, som startades av Orewsen 1844,
och so m 1889 övergick i De fo rcnede
Papirfabrikers ägo och 1990 blev en del
av svenska Papyruskoncernen, hade år
2000 sål ts till ett invest mentbolag som
inrättat hotell och o m va ndl at bruket
till bygga rbetsp lats. De äldsta och vi tala delarna bevaras so m Danmarks
pappe rs bruk smuse um, so m öppn as

de n 2 juli . Prove r föreligger i stor
mängd friln 1900- ta!ets början, i olika
format och färg, och kan ofta kombi neras med bevarade tillverkningsorder

Utanför 'protokollet · anmälde f. professor Ernst Back, KTH, den 7s-års hi sto rik han utgivi t över de 35 wallboardfabriker som funnits i de no rdiska länderna med tyngdpunkt i Sverige - branschens storhet stid in fö ll under 1950 1970-talen oc h idag finn s bl o tt e tt
fåtal fabrikcr kvar, i Sverige två. Svensk
verkstadsindust ri utvecklade amerikanen W. Ma sons process och har leverenlt defribrörer, pressar oc h to rk utru stning till ca ISO wa llboa rd- fab ri ker
vä rlden över. Våttillverkade fiberski vo r har unde r senare decennier i snabb
takt ersatts av spånskivor, torrtillvcr-

kade MDF-s kivor och gi psskivo r. Oct
so m berö r NPHs medlemmar är tekniken att fö rhindra våttillverkade
fiberskivor, använda so m pa nnåe r och

värmebehandlas dessuto m under 5 - 7
timmar vid 16s 'C. Denna oxida tiva
process motsva rar 180 år med 20 ·C av
accelererad åldring av papper av mekanisk massa och är kemiskt rätt väl
st uderad.

BESÖK 5:
Om KVi Cs bibliografiska referenser
Efter års m ö te t, resumerat ovan, gjo r-

des ett kort besök på närbelägna Kon serveringsfagli ge Videncenter IKViC)
so m stöder Konservatorskolans forskning och undervisning liksom all a andra som arbetar professionellt med insa mling oc h förmedling av information o m konservering. Den erbjuder
tillgång till och sökning i KONK, Konservato rskolans On line Kata log med
25000 bibliografiska referenser, såväl
som i andra databaser, litteraturlistoT,
nyhetsservice m .m . KViC finns i det
tidigare kända C lasse nske bibliotek,
med en klassisk lä sesa l och hyse r idag
7 000 böc ker och ca 18 000 indexe rade
artiklar.
Fest middagen höll s på närbelägna
l angeIi ni e Pavillon och den goda stä mningen förstiirktes av deli kat stek med
tillhörande vin . Birgitta af Forsc Il es
avtackades efter långt och fört jänst fullt arbete inom styrel sen och hennes
efterträdare i KCl, Björn Kroge rus, hälsa des välkomm en. Till Anna-Greth e
Risch el uttryckte o rdföranden å all a

konstnärsmaterial, att s lå s ig unde r

nöjda de ltagares vägnar ett va rmt tack

inve rkan av ändringa r i relat iv luftfuktighet och värme . Hårda fi bers kivor

för det arbete hon nedlagt på att kom ponera ett innehåll srikt program och

m ed specifikation av sam m ansättning

och kvalitet. Det finns också li stor
över vad som tillverkats per maskin
och år.

BESÖK 4:
Om H.C. Andersens originalmanu sskript
Häro måret gick genom pressen uppgiften att tu sc ntals sido r av H. C. Anderse ns originalmanu skript i Kgl Bibl ioteket hotade att mi ssfä rgas och i grava
fall bli spröda och bryta s ned som följd
av det järnga llu sbl äck som allmänt
anvä ndes under ska ldens livstid. Konse rvator Birgi t Vinther Han sen från
KB.s Bevaringsafdelning berättade i ord
och bild om pågåe nde projekt att pre ve ntivt behandla papper skadat av järnga llusbläck. Detta färgämne, känt från

Alllla -Greth e RischeJ. NPH s vice ordförande och arrangör av årsmötet, tillsa mmans
m ed Ulla Kiaer. en av föredragshållarna vid mölet.
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Besök vid Einar Hansens bibliotek i Limhamn . Fr.v. Per Nordesson, intendenten vid biblioteket Nils Axel Månsson,
Per ferkeman, Hans Assarsson, Bertil Mark och Ulla Gytel.
genomföra det med glatt humör. Till
vardera överlämnades avlånga paket
med trösterikt innehåll.

folkbildande litteratur, också talrika
bevis på Hansens bibliofila intresse.

Tycho Brahes papper
BESÖK 6:
Om Fridhemborg-samlingen
Fredag morgon förfl yttade sig hela
mötet med befintliga bilar över Öresundsbron till Einar Hansen Stiftelsens
Fridhernsborg i Limhamn . Intendenten
Nils Axel Månsson följde dansken Einar Hansens märkliga bana från Köpenhamn till Lund och Malmö, hur
han 1932 köpte Allas Veckotidnings
förlag Allhem, började med bokutgivning i stor skala och sedan sålde tidningsutgivningen till Allers. Född entreprenör drev han en fraktflotta med
Salens och klarade sig igenom sjöfartskrisen, var vice ordförande i Kockums, drev eget skolfartyg m.m. År 1971
bildade han A1lhemstifteJsen och en
forskningsfond med syfte att befordra
samarbetet mellan Lunds och Köpenhamns universitet samt anslog medel
för en professur. Efter Hansens död
1994 har Fridhemsborg utbyggts med
konferensutrymmen och biblioteket
utvidgats. Det rymmer, utom Allhems
omfattande utgivning av landskapsböcker, serier om historia, svenska
slott och herresäten, Malmö genom
600 år, regementsmonografier och
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Före lunch presenterade Anna-Grethe
Rischel sina jämförelser av Tycho Brahes papper från egna möllan med det
han importerade i böcker och handskrifter. Anförandet finns att läsa på
sid. 9-11.

BESÖK 7:
Om Klippan och dess historik
I Klippans Finpappersbruk mottogs vi
av brukets nestor och tidigare mångårige VD, Rutger Larson, 86, uppvuxen i och med bruket och författare till
två berättelser om ett händelserikt liv
som pappersmakare, innehållande högintressanta tidsbilder. Där fanns också f. tekniske direktören Harald Franzen från Lessebo och brukschefen Ulf
Ek, Klippan.
Rutger Larson rekapitulerade pappers konstens väg från Orienten till
Sverige och stödde sig på Clemenssons
fynd i Köpenhamn som anger 1573 som
grundläggningsår för Klippan. Upp- och
nedgång har växlat men framsynta ägare har ingripit och satsat stort såsom
när landets första långviramaskin installerades 1832; drygt 20 år senare tillverkade Klippan på en maskin 1(5 av

allt papper i Sverige. Harald Franzen
gav talrika exempel på hur ett, på tunna papper specialiserat bruk (alltjämt
relativt litet, ca 60 000 ton) genom att
ligga före i anpassningen till den tekniska utvecklingen och att snabbt förutse marknadens förändringar hade
undgått de kriser som blivit många
pappersbruks fatala öde. Idag är Klippan ett slimmat bruk som skalat av förvärven från 60-talets glansdagar och
som satsar på träfria, bestrukna och
obestrukna, tryckpapper, tunna kvaliteter, säkerhets- och tekniska papper,
cigarettmunstyckspapper m.m. Efter
kaffe och landgång fördelade sig besökarna på en tur i pappersbruket resp.
besök i museet. Ett väl genomfört årsmöte var till ända.

Nästa årsmöte i Estland
Enligt turordningen hålls årsmötet
2005 i Finland, men på förslag av Birgit Rantala och Birgitta af Forselles
beslöts istället att förlägga mötet till
Tallinn och Tartu (Dorpat) med involvering av estniska forskare och institutioner. Därefter följer Norge 2006,
Danmark 2007 och Sverige 2008.

Göran Wohlfahrt .
Foto vid årsmötet: Penti Rantala

Studier af Tycho Brahes papir
Mine undersogelser af papiret og af vandmrerkerne i Tycho Brahes
håndskrifter og boger giver et levende indtryk af, hvor kompliceret det i slutningen af ISOO-taIlet var at skaffe papir i tilstrrekkelige mrengder til hans astronomiske observationsnotater og til trykning af hans vrerker. Papiret var for Tycho Brahe selve noglen til at
samle, dokumentere og formidl e det videnskabelige arbejde, som
blev skabt i de 21 år, han boede på Hven, hvor Uraniborg var samlingsstedet for forskere fra hele Europa.

AV Anna-Gret a Ri schel

Det er indlysende at Tyc ho Brahe derfor også har interesse re! sig fo r papir·
m a lier og har sa mlet viden om håndvre rket og teknologien unde r sine rej·
ser i Europa og isx r hos si n tnorbror
Sten Bill e, hvis papirm " lle i Herredsvad var den f" rste i landel. Tyc ho Brahe
har vidst, hvilke muligheder der var fo r
at bygge en papirmolle på Hven, så han
kunne få adga ng til bå de papir, t ryk·
ning og indbinding af si ne b"ger uden
at vrere afh :engig af andre, selvom der
ikke va r en fl od med brusende vandfald på "en .
Med min s kitse af Willem Janszon
Blauws ko rt over Hven fra slu t ninge n
af ISOO-taIlet kan det illustreres, hvordan Tyc ho Brahe udn y!tede oens naturligt sk råncnde fald mod sydves t og
de stejl e skrre nter til at lede vande t fra
t re r;:-ekker af anlagte da mme hen til
Mall eb;:-ekkens ud lob tre t på stranden .
Vinkelret på stranden byggede han en
ca. 100 m lang d;:-e mning over en s lugt
og anlagde sin ma lle nedenfar denne
dre mn ing. Her kun ne han opnå den
optimale energi af selv ringe mre ngder
af vand til at dri ve mollehjul et og dermed stampevrerke t, fo rdi va ndet fra
Ma lledammen blev f0f t gennem dre mningen v ia e t sn;rvcrt Ta T, så vandet fik
en faldho jde på ca 7 m . Det var ikke
f" r 1933 - 34, at N .A.M" ller Nicolaisens arkreologis ke udgravni nge r gennem et skandinavisk sa marbe jde resul -

terede i denne viden om papi rm oll ens
beligge nhed og ud fo rmning, som Jens
Vellev har beskrevet i arti klen : Tyc ho
Brahes papirmoll e på Hve n - og om
N .A.Moller Nicolai sens udgravn inger
1933 - 34, Grafi ana, Arbog fo r Danm arks Grafiske Museum / Dans k Pressemuseum 2000, Odense.

4 cem ent sto lpe r og Mo ll ebrekke n s
gennemskrering af skrre nterne ud mod
stranden giver stadig et lille ind tryk
af det tidligere så imponerende anl reg.
Det er OgSl' stadig mul igt at fo lge via
de resterende små damme og tilgroe.
de hulninger i landskabet i lige lini er
hen mod Moll edammen, hvor Tyc ho
Brahes vand reservoi rer har ligget .
Det er en genial udn yttelse af land·
ska bet, som vidner om Tycho Brahes
konstruktive ev ner, der ikke kun begrre nsede sig til ud vikling af nye as tronomi ske måleredskaber. Han interesserede sig fo r selve håndvrerke t og
papirteknologien og ind ka ld te dygtige
papi rmage re fra Tysk land, hvor man
havde naturlige handelsforbindelser
med Danm ark og mere end 100 års erfaring i at producerc papi r.

Storslået gravhoj
I dag ligge r Tyc ho Bra hes d:e mning
som en storslået grav hoj over papi rm" llen, som kun fungerede i ca S år
fra 1592 - 1597. M" ll edamm ens belig·
gen hed syd for dre mn ingen og marke·
ringen af papi rm" llens fundament med

r.
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Tyste tradition
Tyc ho Bra hes egen papi rprodu ktio n
bygge r derlor på tys k tradition, men
da jeg begy ndte at studere hans v;:-e r·
ker for at fin de papi ret fra Hven va r
det med den overbevi sning, at hans
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Skitse o ver Hven efter VilJem Balauws kort .
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papir m åtte afspejle hans egne ideer og
genialitet, og jeg blev ikke skuffet. De
mange forske llige vandmrerker, som
jeg st0dte på og regis trerede i m in unders0gelse af papiret afspe jl ede den
n0dvendige papirimport i den pågrelden de periode og der m ed sa mtidigt
papi rets ve j til Danmark . Tycho Brahe
har givetvis haft direkte personlige forbindelser til europreiske papirm01ler og
importeret selv, m en han var afh re ngig af, h vad der over hovedet kunne
komme til landet.
Papirproduktionen på Hven var som
tidligere nrevnt kun i ga ng fra 1592 1597, indtil Tyc ho Brahe m åtte forlade landet for stedse, og det va r vandm rerkerne i håndskrifter, b0ger og breve fra denne peri ode, som jeg koncentrerede mig om i min s0gen efter Tycho Brahes egne vandmrerker i papirproduktionen fra Hven. Det lykkedes
mi g t il sidst ved at udvide m in s0gen
til også at omfatte vre rker efter 1597
at linde et SWrre vrerk, hvor hans vandm re rke af et TB s kjo ld var rigt reprresenteret. Det var nres ten umuli gt ikke
at råbe h0j t af bege jstring på Det Kg!.
Biblioteks lresesa l, da jeg i en udgivelse fra Prag 1602 endelig havde han s
papir for 0je .

De hvideste fra denne period
Vrer ket "Tyc honis Brahe Astron omi re
ins tavratre progy mnasmata quorum
hoc prima pars de restit utio ne motuurn 11 var udkomm et året efte r Tycho
Brahes d0d 1601 , og papiret m åtte derfor enten vrere medbragt fra Hven i
1597 eller også fremsti llet i Prag m ed
Tyc ho Brahes medbragte papi rfor me.
Det er en forhold svis tynd papirkvalite t, hvo r papirmassen som regel er helt
ensa rtet ford e lt, bortset fra enkelte
undtagelser og hvor papi ret ikke h0rer
til blandt de h videste fra denne periode.
Karakteristisk for T ycho Brahes
tr ykpapir e r aftrykket af form e n s
krede- og netlinier m ed den åbne struktur i afstanden m ellem linierne, som
passe r harmonisk til den tynde kvalitet og som adskiller sig vresentligt fra
sa mtidigt europreisk papir. I Tycho Brahes form til trykpapir varierer så ledes
ID

anta Ilet af netlininerne m ellem 18 og
20 linier på 3 cm og afstanden m ellem
kredelini erne er på 2.9 - 3,2 cm, m ens
der i tilsvarende tryk- og s krive papir
fra de europreiske papirm011er er 34 45 netlinier på 3 cm og en indbyrdes
afstand m ellem kredelinierne på 2,2 2.5 cm.
For at optage trykfarven bedst muligt skal papiret til trykning af b0ger
vre re sugende, og Tycho Brahe har m åske tilstrrebt og opnået en h urtigere afvanding af det nydannede ark og en
m ere modtagelig papiroverflade ved
netop at konstruere en åben struktur i
form ens m etalwire. Helt anderledes
end tr yk papiret var hans skrivepapir
m ed våbenskjo ldet som perso nli gt
vandmrerke, der også var reprresentefet i de astronomiske observationspro.
tokoller fra den korte periode, hvor papirm011en var i funktion på Hven.
Skrivepapiret adskiller sig hverken i
kvalitet eller hvidhed fra de bedste af
de europreiske papirkvaliteter, so m jeg
har fund et i hans b0ger med sa mme
trette forhold i netli nierne som beskrevet oven for m ed 34 - 45 ne tlini er på 3
cm og en indb yrdes afstand m ell em
kredelinierne på 2.2 - 2.5 cm . Dette
papir er hårdt limet, så blre kket ikke
fl yder ud, og det er en tankevrekkende
forskel, som nreppe kan vrere en tilfreidighed, m en tages som et udtryk for
Tycho Brahes forskellige krav til papi rmageren, som skulle opfyldes for et
trykpapir og et skri vepapir.

Kongeligt privilegium
M ed et konge ligt privilegium fra
Chr. IV kan Tyc ho Brahe n re ppe have
haft problem er m ed at skaffe gode,
hvide klude af hM IlinJ til papirfremstillingen, da der ikke var andre papirmagere i Danmark efter Hvid0re papirm011ens oph0r. De mikroskopiske
unders0gelser m ed Scanning-ElektronMikroskop ISEM J af papiroverfl aden
viser da også e n e nsarte t masse af
glatte, lange fibre i et tre t netvrerk med
et fintmalet lag af partikler på fi beroverfladerne.
Partiklerne ville forekomme ilangt
st0rre m re ngder og også ligge mellem
!ibrene, hvis der var tale om et fyldstof.

Part iklerne stam mer fra tilsretningen
af lres ket kalk for at fremm e opl0sningen af den vrevede struktur af kludene
til enkeltfibre under den sids te del af
stampe processe n inden arkdannelsen,
og processen grelder både trykpapiret
og skrivepapire t fra papirm011en på
Hven og ligeledes fra de samtidige europreiske papirm011er. Denne teknologiske detalje er kun sporadisk o mtalt i
den papirhistoriske litteratur, m en vigtigheden af en sådan indbygget buffer
af !ibrene er vrerd at studere nrer m ere,
fordi der her ligger en af årsage m e til
det tidlige e uropre is ke kludepapirs
holdbarhed.
Ser man på de separerede e nkelte
kludefibre i Differential Interferens
Con trast Mikroskop IDIC) fortreller
deres tilstand m eget om den proces,
som de har gennemgået fra oprindeligt
slidte spundne tekstilfibre til individuell e papirfibre. G rade n af fibrill ering,
brud og dislokat ioner tilkendegiver,
hvor kraftig den mekaniske bearbejdning har vreret i sta mpevrer ket efter
den forudgående langvarige r0dning og
m0fning af kludene. D er var ikke blot
tale om en genanvendelse af tekstilfibermaterialet til papir, m en også om
en gentagelse af store del e af fremstillingsprocessen af h0r eller lin og hamp
m ed r0dning og m ekani sk bearbej dning. Der har i det hele taget vreret en
tre t teknologisk og håndvre rksm ressig
forbindelse m ellem tekstiler, farvning,
garvn ing og papir, som mine studier af
e uropreis k kludepapir viser.
Den langs o mm e rodnin g e ll e r
grering krrever stor ekspertise at styre
ligesom greringen ved vin- og 0lproduktion . Er den so rterede kludemasse eft er greringsprocesse n tilstr re kkelig
opl0st, beh0ver stampe- og renseprocessen i vand ikke at vrere så hård for
at den afsluttende m ekaniske bearbejdnin g uden vand m e d til sre tning
af lreske t kalk kan resultere i den endelige opl0sning i individuelle fibre f0r
selve arkformningen af papiret. Det er
så ledes en s kånsom , men vanskelig
proces.
Kludefibren e fra Tycho Brahes papir
og det sa mtidige europre iske papir
fremtrreder uden mange ska der ideres

naturlige lrengder, olte med begge fi·
berender bevaret eller nres ten natur·
lig lre ngde med den ene fiberende in·
takt, og fibrene er af og til spaltet på
langs, men uden at vrere bristet helt.
Det er kompliceret at afgene med sik·
kerhed, om de genanvendte tekstilfi·
bre er h0rfibre eller en blanding af h0r
llin)· og hampefibre, fordi der er stor
morfologisk lighed mellem de to arter,
men hvis der er små krystaller mel·
lem fibrene, kan de i det europreiske
papir kun stamme fra hamp, for der er
ingen krystalforekomst i h0rplanten.
Hampefibrene udviser en sterre ure·
gelmressighed i fib erbredden og fiber·
overfladens glathed end h0rfibrene,
men disse morfologiske variationer er
påvirkelige af fremstillingsprocessen
og derfor mindre anvendelig i en even·
tuel identifikation af fibermaterialet.
Derimod på virkes fibrenes lumen el·
ler hulrum ikke, og forskellen mellem
hampens uregelmressige og bredere
lumen og h0rrens smalle og regel·
mressige kan derfor anvendes som et
distinktivt trrek kombineret m ed
andre observationer til en identifika·
tion af fibermaterialct.
Limningen af det europreiske papir
foregik if01ge de papirhistoriske kilder
ved overfladelimning med gelatin e af
det frerdige ark, og gelatinen blev
allerede tidligt tilsat alun for at hrerde
og g0re den modstandsdygtig overfor
vand og mikroorganismer. Tilste·
devrerelsen af alun kan i nogle tilfrel·
de observeres ved SEM, men det er
afhrengig af mrengden af gelatine, og
derfor er den tydeligst i det hårdtlime·
de skrivepapir fra Hven, mens der i det
svagt limede trykpapir kun i et enkelt
tilfrelde er antydning af alun og der·
med af den anvendte gelatine.

Stivelse også anvendt
Stivelse har tilsyneladende også vreret
anvendt i en eller anden form, for jeg
har også observeret enkelte stivelses·
korn mellem de separerede fibre paral.
lel t med mine tidligere observationer
af stivelseskorn i centralasiatisk papir.
Tycho Brahes papir har dog nreppe
vreret overfladelimet med stivelse som
det blev praktiseret af araherne og de
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Registreringer af vandm<erker fra Tycho Brahes papiI0mlle på Hven.
Vandm<erket med våbensk;oldet er placeret midt i et folieark, mens de
0vrige sk;oldvandm<erker er delvis sk;ult i arkets heftning i bogen. så kun
den ene eller den anden halvdel af vandm<erket er synligt.

orientalske papirmagere, men der kan
vrere en anden forklaring, som måske
en dag dukker op.
Derimod forventer jeg ikke at fin de
en forklaring på, hvorfor Chr. IV lod
papirm011en på Hven nedrive 1602, når
det var den enes te eksisterende i lan·
det på det tidspunkt. Det må han nres·
ten også have fortrudt bitterligt på et
sene re tidspunkt, for i slutningen af
hans regeringstid blev der givet kong·
eligt privilegium til oprettelse af hele
3 papirm011er, som alle måtte anven·
de C4- monogrammet som vandmrer·

ke i papiret. Aarhus m011en fungered e
kun kortvarigt, men Strandm011en og
Stackerup/ Klippan m011en blev af·
g0Iende for hele udviklingen af papir·
produktionen i 0resundsregionen i de
f01gende århundreder.
Grafiana, Ärbog for Danmarks Grafiske Mu seum
/ Dansk Pressemuseum 2000, Odense.

II

Ferdinand Richardt - en bilds katt
hos Danmarks Nationalmuseum
AV Ulla Kj.,r, museumsinspekt0r, AntikvariskTopografisk Arkiv, Nationalmuseet, föredragshållare vid årsmötet.

Ved en privat donation blev Danmarks
Nationalmuseum i efteråret 2003 ejer
af en fanta stisk samling bestående af
flere hundrede tegninger og akvareller
med moti ve r hentet fra Danmarks topografi i midten af 1800-tall et: landska ber, s lotte, herregårde, kirker og
andre mindesmaerker. De om h yggeligt
udf0rre bill e der, so m skyldes den
dansk-amerikanske kunstner Ferdinand Richardt, har vaeret opbevaret af
kunstneren s familie i USA. Med over·
dragelsen af billederne til Danmarks
Nationalmuseum er der åbnet mulig·
hed for at en stmre oHentlighed kan
opnå fortrolighed med en overset, men
vaesentlig topografisk maler fra den
sene danske guidaider.

Levede i Danmark og i USA
Kunstneren Joachim Ferdinand Ric·
hardt blev f0dt i Brede nord for K0ben·
havn i 1819. Hans far var kroforpagter
ved Brede Werck - i dag Nationalm useet i Brede. Richardt fik sin uddannelse på Det Kgl. Danske Kunstakademi
1835-45 og udstillede regel m aess igt på
C harlottenborg. I 1850'ern e tilbragte
han fire år i Amerika og havde bl.a .
atelier i New York 1856-59. Han vendte tilbage ti I Danmark for en periode,
men emigrerede endeligt i 1873. Han
slog sig ned i Californien i 1875 og levede i Oak land frem ti l sin d0d i 1895.
Hans livsbane blev således delt i to en i Danmark og en i USA.
I Danmark Irernstillede Ferdinand
Richardt mellem 1840 og 1873 flere

tusinde billeder: akvareller, malerier og
forlaeg ti l grafiske try k, ikke mindst
litografier. Han var både en fornem
kunstner og en Iremragende tekniker,
der beherskede alt fra blyantstegning.
en til det stort opsatte og detaljerede
oliemaleri. Uagtet at ha n solgte ti l både
kongehuset og til prominente kunder
som Leks. billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, blev Ferdinand Richardt mest
kendt ge nne m b0ger. Hans forlaeg til
bogillustrationer var talrige, og de vaer·
ker, hvori de indgik, blev udgivet i sto·
re oplag fra 1844 og frem. Prospekter
af Danske Herregaarde ud kom i tyve
bind i perioden 1844-68. I 1852-61 fulg·
te Skaanska Herregaardar, 1867 Dansk e Kirk er, Sjatte, Herregaarde og Mindesmrerker og i 1869 Herregaardar uti
Sö d ermanland . Disse b0 ge r b lev
skelsaettende i en tid, hvo r mange var
begyndt at interessere sig for det dans·
ke kulturlandskab og for dets bevarel·
se, men hvor det stadig var ret usredvanligt, at bi lleder af de nationale min·
desmaerker blev mangfoldi ggjort og
sendt ud ti I en swrre oHentlighed . Richardt overf0rte meget omhyggeligt,
hvad han så, til papiret. Det fik betydning i hans samtid . Men han har samtidig efrerladt efrerriden et sandfaerdigt
tvaersnit af det danske ku lturlandskab
fra årene fm det moderne samfund for
alvor bmd igennem. Det har givet ham
en ve]fortjent position som en af 1800tallets s10rste topografiske prospektskildrere .

Imponerende karriere også i USA
I 1873 forlod Ferdinand Richardt en·
degyldigt Danmark for at bosae tte sig i
USA. Hans amerikanske karriere blev

lige så imponerende som den danske,
om end på et andet felt, idet han kas·
tede sig over en helt ny moti vkreds i
m0det med de t fremmede. Foruden det
oHicielle Amerikas bygningsvaerker
blev tekniske vidundere og ingeni0r·
arbejder som broer, jernbanestationer
og fabrikker en del af motiverne. Et
storslåede natursceneri som Niagara
Falls blev et yndlingstema, og Richardt
var derm ed med ti l at understrege stedets naesten mytologiske betydning i
det nye USA.

Samlingen till Danmark
Men Ferdinand Richardt ha vde lidt af
si t gam le land med sig: den omfatten ·
de samling af de topografiske tegninger fra 1800·årenes Danmark. Disse tegninger har overl e vet sa ml et i ha ns
families e je t il vore dage, hvor det tak·
ket va::re famili ens generesi tet samt
Richardt-e ksperte n Mel inda Young
Stuarts omfattende viden blev muligt
at få den store samling til Danmark.
Billederne ligger nu i Nationalmuseets
Antikvarisk-Topografiske Arki v.
Ferdinand Richardts tegninger fra
ISOO·årenes Danmark har ikke vaeret
vist offentligt i peri oden fra kunsrner·
ens d0d i 1895 og til 2003, da Nationa lmuseet udlånte et udvalg af bil lederne til udstilling f0rst på Jyllands
Herregårdsmuseum Gammel Estrup og
siden på S0lle",d Museum. I perioden
25. september 2004- 2S.marts200s
vii det atter vaere muligt at se et bredt
spekter af Richardts billeder, da disse
indgår i Nationalmuseets store srerud·
stilling: Herregården. 500 års dl0m og
virkelighed.
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