
Lingonbacka, ett uppländskt 
pappersbruk 

BRITA STINA NORDIN-PET TERSSON 

I J ärlåsa socken »denna höglän ta och vilda skogstr akt av nästan polar

kretslik natur», som den vid öppnare och vänare landskap vane östgö

ten Per Danie l Am adeus Atterbom kallad e den , fanns i något över 

hundra år fr ån mitten av 1700-talet ett pappersbruk beläget på Hagun

d a häradsallm änning och nära vägen mellan J ärlåsa kyrka och Östfora 

gård. 
Detta var em ellertid inte de t första pappersbruket i U ppland . En 

tysk, Arnold Slott hade av Carl IX erhållit i uppdrag, a tt av allmänna 

medel bygga en papperskvarn vid Sandvik nära Uppsala. Efter ko

nungens död gav Gustaf Il Adolf 16 12 befallning, att anläggningen i 

stället skulle byggas i sj älva U ppsala. Redan e fter 3 år klagad e emeller
tid Slott över brist på utrymme inom staden och papper skvarnen flyt

tades tillbaka till Sandvik. Den kom sed an under Uppsala akad emi, 

troligen 163 1. Hur länge d en sedan var i bruk är ej känt. 1685 är 

d et sista år d en omnämnes i akade_mikonsistoriets protokoll. 

1740 anhöll vice notarien vid U ppsala d omkapi tel, J ohan Schick, att 

få arrendera en A kad emien tillhörig kvarn i Ekeby vid Gamla U ppsala 
för att där anlägga e tt pappersbru k. Han ville i så fall åtaga sig att 
leverera allt papper som behövdes till Akademien. Denna var in tresse

rad av förslage t och den 17 maj 1742 erhöll Schick pr ivilegiu m på 

anläggande av ett pappe rsbruk i Gamla Uppsala . Denna anläggning 
kom aldrig till utförande och d en 19 j anuari 1754 fick Schic k, efter 
u tredning av landshövdingen i U p psala, Kommer skollegii tillstånd till 

anläggande av ett pappersbruk i J ärlåsa socken på en plats kallad 

Lingonbacka. Schick erhöll mark för byggande av mangårdsbyggnad, 
pap persbruk och ladugård. Någon ytter ligare mark för å ker och äng 
ansågs han som »u thäradsbo » ej böra erhålla. H an förbj öds att dämma 

upp vattne t, om d et kunde bli till olägenhet för andra. H an fick inte 
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heller taga virke från allmänningen. Då Schick efter några år avled, 

övergick Lingonbacka till direktören, slussbyggmästaren och tecknaren 

Johan U lfströrn ( 1733-1797 ). I bouppteckningen efter Evald Ziervogel 

kallas han »bygningsarchitect». I en »Förteckning på pappersbruken i 

riket oc h deras tilwärckni ng för åren 17 55 , 17 56 oc h 17 57 ,, står under 
rubriken Uppsala län , ,, LJ lfströms ej i gång». Något årta l står ej för 

denna uppgift, men troligen avser elen 17 57, då Lingonbacka pappers

bruk ej står upptaget i 17 57 års J orclebok men däremot i de för åren 

1758-1759. Fråga är om bruket n ågonsin kom i gång under U lfströms 

tid, då akademikirurgen Carl N iclas Hultgren enligt Manufakturkonto

rets protokoll för den 6 februari 1760 hade uppvisat en förteckning på 

102 ris tryckpapper och 40 ris skrivpapper, som föregående år tillver
kats vid det av honom anlagda pappersbruket Lingonbacka. I Jorde

böckerna för 17 58 och 1759 står U lfström som innehavare av pappers

bruket, men troligen har Hultman förvärvat det någon gång under 

1759 efter han uppgivit till Manufa kturkontoret, att han tillverkat pap

per detta år i det av honom anlagda pappersbruket. Hultmans förteck

ning hade stämplats av rådmannen i Uppsala Peter Novancler, för att 

Hultman sku lle kunna erhåll a vissa tillverkningspremier. Carl Nicl as 
Hultman (1696-1770) akademikirurg med assessors fullmakt hade en 

dotter Anna Christina gift med Evald Z iervogel ( 1728-1765) akademi

boktryckare i Uppsala och vice bibliotekarie med professors titel vid 

Univers itetsb iblioteket. Under åren 1762-1763 gick Ziervogel i kom

panjonskap med svärfadern , så att vardera ägde hälften av Lingon
backa pappersbruk men 1764 lösteZiervogel ut honom och blev ensam 

ägare. Då Z iervogel avled 1765 befann sig det efterlämnade boet i så 

gälclbunclet tillstånd, att änkan inte ansåg sig kunna fortsätta driften. 
Enligt bouppteckningen hörde till Lingonbacka skattelagcl jord för I /4 

mantal. De nyuppförda byggnaderna voro merenclels av sten. Allt in

nanrede var nytt. T ill arbetet fanns två »byttor ». Med byttor avsågs 

troligen de kypar dvs. de kar, där pappersmassan - heltyget - förva

rades under formningen . Även elen övriga åbyggnaden var till stor del 

ny. Pappersbruket åsattes ett värde av 50000 cl .kmt. Diverse till bruket 
hörande inventarieverktyg värclesa ttes till 2 3 12 cl . kmt. Enligt bou pp

teckningen skulle en särskild förteckning finnas över brukets inventari 

er , men denna är numera förkommen. 

Bruket återgick så till akademikirurgen Hultman, som drev det till sin 
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Bild I. Lingonbacka pappersbruk enligt en oljemålning från 190 I. I bildens centrum den 
långsträckta fabriksbyggnaden, till vänster därom och något högre taket till brukspatro
nens bostad. Längst till vänster skymtar vinkällarens tak. Till höger två a rbetarebostäder, 
den vänstra med vällingklocka. Oljemålningen , signerad H . Lindroth, i J ärlåsa hem
bygdsförenings ägo och deponerad på Upplandsmuseet. Uppgifterna om byggnad erna 
lämnade av Algot Pettersson, J ärlåsa. 

död 1770, varefter det ärvdes av hans son med samma namn, assessorn 

och brukspatronen Carl idas Hultman (t l 799). I sitt testamente för

ordnade brukspatron Hultman, att Lingonbacka skulle delas lika mel

lan hans systerdotter fru ChristinaJuliana von Zeipel f. Ziervogel och 

hans syster fru Brita Margareta Ström f. Hul tman . Den fru Ström 
tillhöriga delen skulle efter hennes död tillfalla tre hans systerdottersö

ner, notarien, sedermera r åd mannen i Stockholm, Samuel Fredrik 

Ziervogel samt handelsm ännen Carl Evald och Egidius Benedictus 

Ziervogel. 

1801 tillföll Lingonbacka genom arv löjtnanten och bruksägaren J o
han Fredrik von Zeipel (1755-1818) gift med Evald Ziervogels dotter , 

Christina Juliana. 1790 hade von Zeipel knutits till J ärlåsa genom att 

han med majoren Olof Petter Rothenburg Rudbeck bildat bolag om 

porslinsfabriken Gustafsberg. Tidigare hade v. Zeipel ägt en fajansfab

rik i Sölvesborg. Johan Fredrik von Zeipel var en verksam och praktisk 

man och skötte med omtanke och framgång pappersbruket, där han 
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bodde om somrarna, under vintrarna däremot i Uppsala. Han var även 
ägare ti ll hälften av akadem iska bokhandeln i Uppsala och drev även ett 

sågverk och ett garveri vid Lingonbacka. I Hagunda häradsrätts proto

koll för 1802 finns en uppgift om att Carl Evald och Egidius Benedictus 

Ziervogel pantförskrivit sin halvpart i Lingonbacka ti ll J ohan Fredrik v. 
Zeipel mot en summa av 500 daler om året jämte 6 % ränta. Den tredje 

brodern, Samuel Fredrik omnämns ej a ll s. I boupptec knin gen efter 

Carl v. Zeipe l 1849 anges bröderna Ziervogels andel i pappersbruket 

endast vara en tredjedel. 

Efter Johan Fredrik von Zeipels död 1818 tillföll Lingonbacka sonen 
Carl Samuel Fredrik (l 793-1849). Denne in skrevs 1805 vid Uppsala 

universitet och av lade 1811 kansliexamen, varefter han 18 14 avbröt 

studierna för att ägna sig åt affärsverksamhet. 1815-1 8 19 var han 

tillsammans med V. F. Palmblad ägare till Uppsala akademiska bok

tryckeri. Efter faderns död slog han sig ned på Lingonbacka. Carl von 

Zeipel som 1816 gift sig med Fredrika Wilhelmina Haeffner, dotter till 

hovkapellmästaren Johan Christian Friedrich Haeffner var mindre 
framgångsrik som affärsman men mera känd som författare och skald, 

samt en levnadsglad sångarbroder, i vänkretsen kallad »Lingonbac

chus». 

I »Biografiskt lexicon öfwer namnkunnige svenske män » utgivet i 

Örebro 1857 har P . D. A. Atterbom tecknat hans biografi och skriver 

där: »Ofta återbesöktes han (Carl) af sina vänner i den höglänta och 
vild a skogstrakten där Lingonbacka på ett afstånd från Uppsala af blott 
tre och en half mil företer en omgifning af nästan polarkretslik natur. 
De mörka men här och där af väna björkdungar afbrutna furuskogarna 

med sina skuggdystra sjöar och ödsliga kärr; de mossiga bergen med 

spetsar betäckta af kolnade bränder från Valborgsmässeldar ; det ofta 

intill vårens slut kvarliggande slädföret, den därefter med ens utveckla
de fuktiga och rikligt myggalstrande sommarvärman: - all t detta för

flyttar inbillningen upp ti ll Sveriges nordligate obygder och uräldsta 

tider; men anslår den ock med behaget af säl lsamma och djupa intr yck. 

Äfven jag som esomoftast gästade där under min första mannaålder 

bevarar därifrån m ånget angenämt minne. » 

1837 arrenderade v. Zeipel ut pappersbruket till en magister Ram
ström och en handlande Björck. Två år senare, 1839 bildades ett ak tie

bolag, som fick namnet Lingonbacka fabriksbolag. Carl von Zeipel 
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Bild 2. Omslag från 1807 till pappersbunt från Lingonbacka pappersbruk. Sekundärt 
använt till omslag för »Ansöknings Diarium ". Upplandsmuseet inv. nr 230 a. Foto W. 
Elrn . 

erhöll 210 a ktier i bol aget. I bouppteckningen efter v. Zeipel står 

antecknat: »den u tdelning af beh ållningen vid Lingonbac ka pappers
bruk, hvara f brukspatron v. Zeipe l på 7 års tid ic ke skall hafVa varit i 

å tnju tande, och som till beloppet af Brukspa tron i lifstiden ej kunna t 

upgifvas medan förvaltningen under nämnda tid ic ke skall hafva före
visat någon redogörelse kunde nu såsom tillgång ic ke uptagas. Likale

des afkomsten af den tredjedel af Lingonbacka Bruk, som tillhör den 

a flidnes i Staden Cap å Goda Hoppsudden bosatte mod erbröder Carl o . 

Benedictus Z iervogel, hvilkas förmon en!. d esse sednares bref af d. 14 

O ctober 1802 varit på den aflidne öfverlåten ». 
Carl von Zeipel ligger begraven på j ärlåsa kyrkogård under en enkel 

sten med d e n torftiga inskriptionen: »Carl von Zeipe l död 1849». 
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I en landshövdingeberättelse från 1830-tale t står om Lingonbac ka: 

»ett und er utvidgning och förbättring varande pappersbruk» . 

1854 övertogs pappersbruket av en Anders Engström »traktör å 
Kvarnbo ». T ydligen gjorde Engström senare konkurs då bruket 
1869-1872 drevs av Engströms konkursmassa. 1873-1877 ägdes Ling

onbacka av handlanden Carl Fredrik Sjögren i Uppsala. Tydligen bo
satte sig Sjögren på Lingonbacka d å det i mantalslängden för 1878 står, 
att f. d. bruksägaren Carl Fredrik Sjögren bor kvar på Lingonbacka. 

Detta år fick bruket en ny ägare A. B. Sidenmark, som året därpå gick i 

kompartjon ska p med en Carl Gustaf Pira. Detta år, 1879, na tten mell an 

27 och 28 juni brann pappersbruket och blev sedan ej mera uppbyggt. I 

Rosenbergs Geografiskt-statistiskt handlexikon fr ån 1883 står på upp

slagsordet Lingonbacka » 1 /4 mtl herregård jämte 3 /8 mtl. Nordan å, 
taxerat tills. till 9 200 kr. Ett pappersbruk 16 000 , kvarn l 000 och såg 

1 000. Till sammans 27 000 ». Då bruke t vid denna tid var nedbrunnet 

avser uppgifterna tro! igen senaste verksam hetsår. Sågen som var en 

hu sbehovssåg anlades redan av Johan Fred rik v. Zeipe l. Kvarnen om

nämnes först 1840. Åren 1839-40 fanns vid bruket en kor tfabrik och 

under sistnämnda år även en läderfabrik. 
Arbetarstammen, varom in ga uppgifter finns från 1700-talet uppgick 

under åren 1836-1 864 till 12 a 22 anställda med en verkm~istare ibland 

kallad pappersm ästare eller verkgesäll i spetsen. 1836 hette han H eli

gren, 1840 Sven Norberg, 1844 E. G. Heden , 1849 Tidb lad, 1852 C. J. 
Sandberg. 1871-73 hette verkgesäl len P. Broberg och 1876-78 A. 0. 
Engström. I övrigt är deras namn okända. 1836 omnämnes även en 
»skrivare » vid namn Djurman. Senare omnämnes även bokhållare, 

1840 hette han H. P. Klingberg, 1844 C. A. Ryclström oc h 1852 Poi

gnant. 
Arbetarna uppdelades i verkmästare, gesäl ler , lärl in gar , va llsdräng

ar, statdrängar, dagarbetare, lumpristerskor och vanliga drängar. 1879 
hade arbetarstammen sjunkit till 3 fabriksarbetare. 

Tillverkningsvärclet utgjorde 1853 5 950:46. 

1854 anför Anders Engström: »Tillverkningen , som i anseende till 

brist på vatten varit högst rin ga, har ej uppgått till hälften mot vanliga 
år. » 
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Bild 3. Bäcken vid Ling
onbacka, vars vatten var 
viktigt för ti llverkningen 
vid pappersbruket. Foto 
K. J. Eklund 1971. Upp
lands fornminnesför
ening. 

Tillverkningsvärdet var 
1854 6 132:42 

1855 13 960: 22 
18 56 7 84 7 : 1 9 

1857 8 422: 20 

1858 11761:24 
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1860 
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11011 

11 139 

12027 : 18 
14 313 

9000 

6948 

en odaterad handling i Riksar kivet sannolikt från tiden omkring 

1790 »Förteckning på pappersbruken och deras årliga tilvärckning med 

priset därå» kan man få en uppfattning om tillverkningen vid Lingon

backa vid denna tid. Där tillverkades: 

Skrif papper 
Concept papper 

Tryck Dito N :o 1 

Dito Dito 
Dito N:o 2 

3-744236 Uppland 1974 

60 risa 2,8 

130 risa 1.32 

450 risa -44 .8 

350 risa -42,8 
300 risa -37 .4 
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Tobaks papper 

Macu latur 
160 risa - 24 

300 risa -16 

Bild 4. Resterna av vin
källaren vid Lingon
backa. Foto K. J. Eklund 
1971. Upplands forn
minnesförening. 

Om man jämför priserna med andra i samma handling upptagna 

pappersbruk, så tycks Lingonbackas ligga i överkant, däremot står sig 

mängden producerat papper väl i jämförelse med andra bruk med 

undantag av de verkligt stora som Lessebo och Tumba. 1857 är det sista 
år jag funnit en förteck nin g på vad som tillverkades. Det var: Hand

gjort tryckpapper, karduspapper , påspapper, bokbinderipapper, ma

kulatur vit och gr å, förhydningspapp och va lsull. Produktionen avsattes 

huvudsakligen i Uppsala. 

Det vid Lingonbacka tillverkade papperet försågs, som brukligt med 
vattenstämplar, dels en med namnet utskrivet, dels en med en sköld 

krönt med en krona. I sköld en riksäpplet och därunder bokstäverna 

LB. 

Råmaterialet vid papperstillverkningen utgjordes av lump. Redan 

1613 hade Gustaf Adolf utfärdat en fullmakt för Arendt Slott med 

ti ll stånd att fara runt i landet och in samla lumpor. Med lumpen följde 

naturligtvis mängder av ohyra och en äldre j ärlåsabo visste berätta »att 
det vid Lingonbacka inte skulle ha växt ett grönt strå på grund av den 
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myckna ohyran ». Detta plågoris förekom vid alla pappersbruk och vid 

Lessebo har man till och med gjort en visa om det, där en strof lyder: 

»På ottan börja alla på 

en och var att lössen fl å 

sedan börja alla sjonga 
kors för fan va' här ä' många ». 

På U pplandsmuseet i Uppsala finns en målning av Lingonbacka 

pappersbruk, deponerad där av Järlåsa hembygdsförening. Den är 
otydligt signerad och daterad . Konstnärens namn är H. Lindroth och 

årtalet 190 l? I bildens centrum ses den långsträckta bru ksbyggnaden , 

till vänster och något högre taket till brukspatronens bostad. Till höger 

två arbetarbostäder, den vänstra med vällingsklocka på gaveln. 

I dag, nära hundra år efter det pappersbruket upphört med sin 

verksamhet, finns av det öppna fält , där det låg, endast en ringa del 
kvar där de byggnader, som utgör den nuvarande Lingonbacka gård 

ligger. De grundmurar, som finns kvar efter bruket, är nu övervuxna 

av skog och av den å, där vatten för tillverkningen hämtades och som 

var en av Sävaåns källflöden, återstår nu endast ett obetydligt dike, 

sedan de vattendrag den fungerat som avlopp för blivit föremål för 

sjös än knin gar. 
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