
Tekniska Museets ritningsarkiv

I Tekniska Museets ritningsarkiv finns ca 300 000 ritningar, skis
ser och utkast av främst svenska uppfinnare, konstruktörer och 
arkitekter. Det är byggnadsritningar över industriella anläggningar, 
konstruktionsritningar över mekaniska anordningar vid gruvor, 
bruk, fabriker och verkstäder, ritningar av maskinkonstruktioner, 
verktyg och produkter samt övningsritningar utförda av elever vid 
tekniska läroanstalter.

På grund av eftersatt vård och olämplig inredning har ritnings- 
arkivet varit stängt sedan 1989. Framtagning till besökare i läse-

Konservator Eva Ramberg behandlar en ritning i museets ateljé för pap- 
perskonservering. Foto Rigmor Söderberg, TM.
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salen har inte kunnat göras utan att ytterligare skador åsamkats 
ritningarna. Delar av arkivet kommer emellertid att vara tillgäng
liga för allmänheten inom kort. 1 samband med att arkivlokalen 
rustats upp har nämligen moderna ritningsskåp installerats 1993 
och en papperskonservator har varit sysselsatt med ritningskon- 
servering 1991—93. Risken för nya skador på ritningarna har där
igenom minskat samtidigt som en del gamla skador har åtgärdats. 
Genom den nya inredningen har även arbetsmiljön för persona
len väsentligt förbättrats.

Ritningskonserveringen har av ekonomiska skäl tyvärr tvingats 
avbrytas tills vidare. Drygt 300 värdefulla ritningar från 1700- 
talets mitt och framåt har i denna första etapp konserverats genom 
rengöring, lagning och förstärkning samt inläggning i skyddsom
slag av syrafritt papper. Formaten har varierat från mycket stora 
ritningar ner till A4-format. De skador som åtgärdats är i första 
hand mekaniska, dvs revor, bortfallna bitar och ibland kraftiga 
veck. Men även kemiska skador har behandlats, syraangrepp på 
ritningarna som orsakat missfärgningar och försämrad styrka i 
papperet. På några ritningar har svampangrepp förekommit.

Till de samlingar som genomgåtts hör bl a arkitekten Carl Johan 
Cronstedt (1709-1779), bergsrådet Sven Rinman (1720-1792), 
magistern Magnus (Cosswa) Ankarswärd (1745-1812), engels
mannen Thomas Stawford (1766-1831), professorn Karl Arendt 
Ångström (1821 — 1896), konstmästaren Håkan Steffanson (1822— 
1875), bruksbyggmästaren Erik Jansson (1816-1886) och dennes 
son byggnadsingenjören Carl Erik Jansson (1845-1917) samt 
kemisten Carl Daniel Ekman (1845—1904). Slutligen har konser
veringen omfattat ett antal osignerade ritningar från Rörstrands 
porslinsfabrik och Ludvigsbergs mekaniska verkstad i Stockholm 
samt Lyckeby gjuteri och mekaniska verkstad.

I väntan på att finansieringsfrågan kan lösas har en andra etapp 
förberetts i konserveringsarbetet. Denna inkluderar ritningar av bl 
a John Ericsson, Gustaf de Laval och Alexander Lagerman.
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