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Man alIne tildern kallat har 

den tid dd uti olla stater 

Bvar Dan uti sin ficka bor 

en pUIlG ced holläncleka dukater 

Se'n följde eilvrete tidevarv 

Rikedaler, piastrar, karoliner 

Och elika oviga caekiner 

can fick i handel och i arv. 

Sd kOD den tunea koppartiden 

eOD ejorde ännu Der beevär 

och eäkert olla fägna lär 

att även den är väl förliden 

Nu Gud eke lov, på intet eätt 

can över elika bördor klagar 

Den världen faller alloD lätt 

i pappereålderne eälla dagar. 

Det finne Dig veterl1et inget eacband IlE~llan deDDa dikt 

och det cycket paesande faktuc att Anna Maria Lenngrens 

~ utgör vattencärket i dagens svenska SO-kronorssedel. 

Harry Ericson 



Curt F. Blihler: Last words on watermarks (The Papers of the Biblio
graphical Society of America 67, 1973, 1-16.) 

Det hör till ovanligheterna att tidskriftsuppsatser blir föremål för 
recensioner. I detta fall har uppsatsen publicerats på ett ställe, 
där man inte kan förvänta sig uppsatser av detta slag, varför det 
redan därigenom är befogat att rikta uppmärksamheten på den. Att 
den dessutom är kritisk och manar till besinning vid datering med 
hjälp av vattenmärken (hädanefter Vm), gör det ännu mer befogat. 

Blihler är uppenbarligen inkunabelforskare. Därför koncentreras 
framställningen till datering av tryckta böcker, enkannerligen 
inkunabler utan tryckår, men även ifråga om datering av handskrifter 
med hjälp av Vm finns synpunkter att hämta. 

Om man så vill, kan man uppfatta artikeln som en polemik mot Allan 
Stevenson (och också Piccard och Gerardy) i deras försök att datera 
den Gutenberg tillskrivna Missale speciale, Konstanz. Hela tiden 
påvisas inkonsekvenser hos Stevenson och bristande samstämmighet 
mellan pappersforskare på vitala punkter. 

Till en början fastslår Blihler (s.2) att det finns "postulat som 
måste bevisas eller förkastas för att kunna lägga en grund för an
vändning av Vm vid datering (OCh ibland proveniensbestämning) av 
handskrifter och tidiga boktryck. De fem hypoteserna är följande: 

1. en pappersform hade begränsad livstid - spännande över 
ett minimum av fyra månader till ett maximum av fyra år, 

2. formen användes kontinuerligt - det var inga ingripande 
uppehåll i dess användning, 

3. allt papper som framställdes på en viss pappersform 
"konsumerades" inom två-tre år det kom inte till 
användning av samma tryckare under en lång tidrymd, 

4. papperet trycktes hos boktryckaren i samma följd som det 
lämna t formen, 

5. pappersförråd samlades ej papperet var för dyrt och 
tvingade till snabb omsättning. 

I återstoden av artikeln ger Blihler belägg ur litteraturen om Vm 
och i synnerhet ur litteraturen som rör bokhandlare och boktryck
are under 1400-1500-talen att ovanstående hypoteser ej är till 
100% hållbara och påvisar inte minst bland pappersforskare olika 
uppfattningar om punkterna 1-3, vilka ju är relevanta för datering 
av handskrifter. 
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Slutklämmen är följande (s.16): " ...... it would seem wise - at lenst 
for the immediate present - to trent the evidence that watermarks may 
provide for dating incunabula with some caution", vilket är ett under
statement när man läst framställningen. Så långt kan man eeellertid 
hållo med honoe, att den snävt avgränsade dateringen av Missale speciale 
till "första hälften av 1470-talet" (Piccard, Gerardy) och "hösten 1473 11 

(Stevenson) är tveksam, liksom - om con drar konsekvenserna av detta -
att det ställer sig cycket vanskligt att med någon precision datera 
tryckta böcker enbart med hJälp av Ve. Dock synes etg Gerardys 
statistiska dateringsuetod (i Datieren ett Hilfe von Wasserzeichen, 
1964) även efter detta angrepp på Ve-dateringar stå sig väl, även 
on det enskilda papperets användningstid i vissa fall avviker frän 
den statistiska normalförbrukningstiden. 

Jan Olof Rud~n 



TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET VID LOKALHISTORISK FORSKNING 

Rubriken är alltför pretentiös, tillverkad so~ den är av NPH:s ord
förande och sekreterare. "Insanling av caterial för loka lhistorisk 
forsknine 00 handpappersbruken" räcker väl till. Sedan oå histori
kerna av facket göm utvärderingar och skriva historia. 
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Det finns oycket soo redan är gjort uven på det lokalhistoriska planet. 
Här skall endast fraohållas tre böcker, soo tillsuonans ger ett gott 
utgånesläge: Fil.Dr Sune Aobrosiani: "Dokuoent rörande de äldre pap
persbruken i Sverige" och Svenska Pappersbruksföreningens 25-årsskrift 
år 1923 "Molae chartariae Suecanae del 1" saot Landsa rkivarien Gustaf 
Cleoensson: "En bok 00 pa ppe r" av å r 1934. 

Förutoo uteärkta historiska uppgift e r suot intressanta skildringar av 
ett antal svenska handpap persbruk innClhåller "Molae " och "En bok 00 

papper" förteckningar över alla kända svensk~ handbruk. Tidpunkten 
läcnas för KoooerskolleBiets r esolutione r för bruken liksoe för ägare 
under den tid r esp. företag var i verksaohet. I "Molae " finns dess
utoo en Sverige-karta oed naon och läge för de eånga bruken saet en 
tabell, där brukens aktive verksaohet angivits i såväl grafisk soe 
årtalsoässig fraoställning. 

De näcnda böckerna är oed vad soo ovan anBivits ej på långt när ut
nyttjade häroed, oen efter denna inledninB kan det vara läDpliBt att 
ställa frågan 00 en disposition för det intresse oan vill ägna nåBot 
av landets handpappersbruk. En läcpliB uppdelning i äonesooräden 
kan vara följande: 

1. Brukets grundltieBning. 
2. Besök på bruksplatsen, iakttagelser och personkontakter. 
3. Brukets tekniska utrustning. 
4. Tillverkningar, kvaliteter och kvantiteter. 
5. ÄBare, oästare saot gesäller och lärlingar genoe åren. 
6. Pappersstudier, vattenoärken. 
7. Värdering och diskussion av det insaolade oaterialet. 

Det är på intet sätt nödvändigt att själva ins~andet sker i ordnings
följd eed dispositionen, Den de e rhållna resultaten har härigenoe fått 
sina fack, där de kan plockas in för ordnineens skull till fraDtida använd
ning. Men l&t oss följa rubrikerna för vissa koooentnrer: 

1. Brukets erundläBining. Innan en industriell anlägcnine skulle 
etableras krävdes fr n 1600-talets Ditt Kgl. KoooerskolleBiets reso
lution härför. P& 1700-talet prövades Dycket noga att råvarutill
gången ej skulle förhindras för i drift varande bruk innan bevill-
nine äBde TUU. För pappersbrukens del eällde det tillgången på linne
luop. Grundarens rätt tilloark och vattenkraft för den sökta nyanltigB
ningen underkastades även erundlig prövning. Protokollet från Koouers
kolleeiet är ett intressant och viktiet dokuoent, SOD tillerkänner en 
eller flem personer rätten till en sökt nyanläBenine. Där uttalas 
även vikten av att pappersoukeriet följ e r skr&ordninBens lagar. I oer 
sällsynta fall läcnas uPPBifter, son på annat sätt ej kan erhållas, 
t.ex. antal arbetsenheter såsoo vattenhjul och kypar. Resolutionen 
är brukets första och Derendels enda officiella handling. Endast 
ägoskifte vid bruket, son kan återfinnas bland Bårdshandlingarna, 
jöote bouppteckningar efter inträffade dödsfall utgör forskarens 
övriBO dokuoenterade upplysningsinatruoent. 

Kel. Koooerskollegiets resolution för ett handpappersbruk kan beställas 
in till forskursalen vid besök på Riksarkivet, och en Xerox-kopia därav 
kan erhållae oot relativt låC aveift. 
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2. Bes ök på brukspla tsen, iakttagelser och personkontakter. Besök på 
olika brukspla t ser ee r skiftande intryck. Frnust i lande t ur Ösjöfors 
i RUDskulla socken, Kalnnr län. Här fiIUlcr =n så gott SOD a llt; 
bruket oed utrus tning uv uuskiner och verktyg SUDt det lilla saDhiillet 
oed gårdsbyggnad , =gasin, ladug&rd och andra bygGnade r. Först sedan 
unn besökt e tt a nta l andra brukspl utse r ko.n viir de t av Ösjöfors upp
skattas tillräckligt. Även Fröåsa-bruket, nu på sin nya plats i 
Virseruos Heubygds eård, tillhör de stora tillgångarna för hand bruks
forskningen. 

Ett f~tal a v de gaol a handbruken fortsatte sin verksaDhe t soo uuskin
bruk, varvid dock sou r ege l varje spär av hnndbruket helt utplånades . 
Undantaget ur Lessebo, dur handtillverkat pappe r ännu, fast i oindre 
skala, eörs., även 00 ursprungliga Detoder ej helt ku=t få fortleva. 
Dock är det anrika bruket, där foroar och a ndra r edskap äIUlU finns be
va rade och utnyttjade, en stor och vä r def\lll tillgång för forskningen. 
Likaså är Tuoba genoD sitt handbruksouseurl , där iiven handforDnine äger 
ruo, suot gonoD sitt oofuttande bruksa rki', av stort värde . 

Kan de t då ligga någon Doning i a tt besöka brukspl utser, uär ve rksno
heten sodan 100 å r elle r ueIr, legat nere och pl atsen ligge r öde vid 
något vattendr ag , i Dånga f a ll vid soärre åar e ller bäcka r? I oånga 
f a ll kan det r odas ut hur brllket va rit be:läGet . Rester av ducubygenade r 
saot ka naler fran t i ll pl atsen f ör vutteru~jule t ge r en föres t ällning 00 

hur det he l a sett ut en ~åne . Ävon förgäJnge lsen har pa ett unuorligt 
sätt sin begr änsnine , där eänni ska n en gålDg varit ued och g j ort insat
ser. Grunder och reste r av byggna de r inoD oor åJe t gö r de t oö jligt a tt 
skissa upp e n karta över hur oorådet set t u t en gång för 100 å r sedan 
eller i ä IUlU Der avlägsen tid . Här oå up:plysningsvis nännas , att i 
Södra Vi socken, där tre handbrllk var i d:rift till början av 1880-
talet, en intressant och givande karta up:prättats öve r de tre bruks
platserna, varie;e noD e tt bes t å ende dokuoent be rikat brllkens historia . 
Niir "arke ologen" e j ort sina i akttagelse r :kan även botanisten göra sina 
fynd . Kulturväxterna, krus bär, vinbär SOlot vi ssa lövträd och pryc.naus
buskar pl&nas ej ut på 100 lir. Pärlhya ci·nter i den utsträcknine SOD 
Gustafsholos bruksplats i Södra Vi kunde uppvisa våren 1970 ä r ett gott 
exeDpel på kvarbliven kultur. Utöver a llt de tta ge r besök pil. bruks
platser inspira tion till fortsatt arbete att sanla = teria l för kunskap 
00 bruken. 

I saob::m<l oe<l besök på brllksplatsen bör även kontakt sökas eed <lOD SOD 
bor i soeknen ellor kouounen. Hee bygdsföreninGo ns oedleonar har i r ege l 
god kännedoo 00 de n uuntliga tra<litionen, SOD oftare än oan tror har 
uppgifter att läona från l &ne t avlägsen tid. Kontakt kan på detta sätt 
även kouoa till stånd oed släktinear i andr a och tre<l j e le <l , SOD ännu 
bor kvar i orten, till personer SOD varit pappersoakare e lle r på annat 
sätt haft ee<l det gaola hundpappersbruket a tt g öra . Även på annat sätt 
kan byg<len kring en brllkspla ts utnyttj a s, varOD näroare or<lns un<le r 
punkt 6. 

3. Brukets tekniska utrustnine. De äldre pappersbrllken hade s.k. 
staopverk för luupens berednins till pappersDUSsa. Tyvä rr finns ingen
ting kvar i vå rt land av <lessa intressant a caskiner, vars ursprunG kan 
spdras till Kina, <lä r en Dan arbetande vid en norte l brllkar illustrera 
oassatillverkning i äl<lre tider. Den s.k. hollän<laren blev från senare 
hälften av 1700-talet papperstillverkningens nya och bety<lelsefulla hjälp
ne<lel för papperscassans franställning. Man tror sie veta, att Nyköpines 
Pappersbruk var först i landet att installe ra en holländare, vilket ske<lde 
onkring år 1735. StaDpverken utnyttja<lesl lång tid härefter på nånea håll 
även vid bruk ned s e nore anläsgningsti<l. övereången skedde ned en kon
bination, där stnnpverk utför<le lunpens c;rovonlning till s.k. halvtyg, 
nedan holländare verkställ<le DUssans finc~lning. Holländare och utrllst-



ning härför tillverkades på fl era svenska företag under 1700-talets 
senare del . Det vore av intresse att näroare undersöka tidpunkten 
då verkstäderna i Motala, FinspånG och stavsjö hade sina första kon
takter ned han~pappersbrukens behov av holländare . Den s.k. vals
kubben och därtill hörande grundverk/underskär/ vid Ösjöfors är helt 
sannolikt jtinnårig ned bruket, d.v.s . från år 1777. De flesta hand
bruken ltinnar inga uppgifter efter sig on där ingående r e dskap eller 
annan utrustning. On pappersfarnar vet DUn att inport skedde från 
Tyskland och Halland, nen åtskilliga pappersnakare blev även nästare 
i yrket att tillverka fornur s ant även i a tt förse dessa ned vatten
närken. Vid de större bruken, t.ex. Klippan, Lessebo och Tunba, an
lades speciella fornbindareverkstäder. Även fOrDsnickaren var en 
yrkesnnn knuten till handbruket. Av vad son här utfördes av yrkesnän, 
bofasta vid de större bruken, gjordes en begränsad del av aobulerande 
specialister . Att onvårdnaden av pappersforoarna och på dessa apte
rade trådar för vattenoärken var ett probleD för de suå handbruken 
frruogår tydligt av de defekter son ofta finns i papperen från dessa 
bruk. Men även skickligt utförda l agningsarbeten kan spåras. Man 
nåste beundra den nångsidighet, son pappersnnkarens yrke innebar, 
icke ninst då de t gällde att upprätthålla standarden på al l a de 
r edskap, son krävdes för att hålla bruket i stånd. Det allra nesta 
var av trä, son ständigt utsattes för tidens nedbrytninc, i öDson 
vå~t och öns on torrt tillstånd. 

4. Tillverkninear, kvaliteter och kvantiteter. Målsättningen kan på 
en punkt betecknas genensan för a lla nyetablerade handpappersbruk. 
Vid alla skulle någon del av tillverkningen utgöras av skrivpapper, 
d.v.s. papper av högsta kvalitet. Landets l andshövdingar var å lagda 
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att genaD kronofogdar och städernas hallrätter Dinst vart 5:te år 
rapportera till KOllDerskollegiet on industriernas tillverkningar under 
föregående å r. Ett urval av dessa rapporter är återgivna dels i Dr 
Anbrosianis "DokUilent ••• ", dels i "En bok on papper". Finpapperet 
uppdelades i Skrivpapper och tryckpapper. En del bruk använde även 
brevpapper SOD benänning för en typ av skrivpapper. De grövre pappers
sorterna utgjordes av karduspapper och oakulatur. Med tiden utökades 
kvalite terna a lltefterson papperets användning trängt in på nya ouråden. 
En intressant artikel 00 "papperssorter" ned angivande av tillverkande 
bruk tir införd i "Molae". 

Dc i landhövdingarnas rapporter upptagna kvantiteterna är för Dånga av 
de son bruken till synes helt blygsanoa. Vi får dock ej lägga nutidens 
nåttstack till grund för en bedöoning. 1000 ris skrivpapper är en liten 
årsproduktion. Det innebär dock 400.000 - 500.000 ark, där varje ark 
ger 2 blad till en bok. On boken är en kyrkbok, onfattande 500 blad, 
utgör årstillverkningend dock 1.800 - 2.000 böcker av denna storlek. 
Första intrycket av den lilla årsproduktionen revideras eft er belysning 
på detta sätt. 

Då papperets kvalitet i hög grad beror på råvaran och dess behandling 
är här ett ouråde, son forskaren har anledning att ägna intresse. 
Papperstillverkning i vår vtirldsdel grundades i första hand på linet 
och hanpan. I vårt land blev det de nötta linnetygerna, son utgjorde 
råvaran. Så snåningon ordnades insnnlingen av denna vara genaD at t 
bruken anställde lunpsanlare , son för deras räkning drog ankring till 
gårdarna och köpte upp gnul a linnekltider och andra utnötta linnetyger. 
Mot slutet av 1700-talet tillkon booullen, såväl i forn av utnötta plagg 
n.u. av enbart bonull son s.k. halvlinne, där varpen var bonull och 
linnet använts sou inslagstrådar. Så länge tillverkningen helt grunda
des på dessa oaterial, blev papperet 600 därav tillverkades nycket tids
beständigt, och härpå vilar idag våra stora uöjligheter att Ded väl be
varade handlingar ur under å rhundraden tillverkade papper studera e&nGna 
tiders pappersoakeri. Mot uitten av 1800-talet inträffa de eDellertid 



IIkriserll
, soo på ofm~a sätt påverkade den fortsatta utvecklineen. 

Handpapperet drabbades i första hand av pappersoaskinens införande. 
Sveriees första pappersoaskin kon i drift vid Klippans Pappersbruk 
år 1832. Flera oaskiner tillkon vid andra bruk. Då Lessebo fick 
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sin första oaskin, ur 1837, blev detta den 4:e i ordnineen inou landet. 
Givetvis påverkades handbruken av det inträffade, bland annat hölls 
priser~~ nere under denna inledande period. Me n utan annan påverkan 
laLnde oaskinerna ej helt knäcka handbruken. Detta berodde fräns t på 
den ökande bristen på råvara, där handbrukens ordnade luupinsaulinc; 
hade viss betydelse. I trönct läee sökte såväl handbruken son oaskin
bruken nya råvaror. Vid flera bruk sysslade uan på nitten av 1800-talet 
ned experinent bl.a. ued halo av råe saut ned såespån för att förse 
papperet ued utdryeninesoaterial inför den sinande tillgången på textil
avfall. Mot slutet av 1850-talet tillkon slipnassan och på 1870- och 
1880-talen den keuiska trÖllassan, den s.k. sulfitoassan, varned bilden 
helt förändrades till handpappersbrukens nackdel. Handbruken nödgades 
anpassa sina tillverkninear till ökad produktion av förhydninespapp 
och papp för bokbinderier n.u. Månea handbruk ne dlades redan på 1860-
talet. Övergångstiden präglades f.ö. vid såväl hand- soo llUskinbruken 
aven alltför optinistisk anvöndnine av för tillverkning en frtiuuande 
naterial. Detta hade till följd att 1800-talets senare del präglas av 
en viss osäkerhet även då det eäller sådant finpapper, son skulle ut
nyttjas för skrifter, där arkivdugligheten var oycket viktig. Det 
handforoade papperets uppskattnine kan dock ges goda exenpel. En del 
socknar, soo redan på 1850-talet överGått till naskingjort papper i sina 
kyrkböcker, återgick till handgjort papper vid nästa upplägenine av 
böcker. Undan för undan tOG dock den nya tiden ut sitt övertag och 
pressade handbrukon tillbaka. 

Den luup son inhandlades innehöll förutou linne och bouull även ylle
plagg, vilka utsorterades. Någ on del därav användes till förhydnings
papp, Den vid åtskilliga handbruk fanns särskilda rivare, där ylletygerna 
revs upp till s.k. flock eller valsull, sou avyttrades för användninc; 
till stoppning av oadrasser och kuddar. 

Handpappersbrukens tid var förbi; några av den fortsatte dock ända in 
på 1920-talet, bland deu Ösjöfors och Fröåsa. Handpapptillverkninc en 
vid Qvill i Snåland hölls i drift ända in på 1940-talet. Det fåtal 
soo fortsatte ännu länere hade speciell inriktning och ut g jordes av 
en liten elit inon finpappersonrädet. Men även deras tid är snart 
förbi eller är de nedtonade i en skala, son kan betecknas vid 
uus6ets värld. 

5. Äeo.re, nästare sact .ltes.Ah1.eJ_ o_c_~ J.~r:li_nK~~on åren. Beträffande 
ägare av bruken och i vissa fall även pappersmästare läDnas i re~el tro
värdiga uppgifter i de böcker, som lagts till grund för den~~ artikel. 
Uppgifter on personalen i dess helhet är eoellertid en oycket viktig del 
av studiet om ett bruk. Här är kyrkböckerna och då i första hand husför
hörslängderna en ovärderli g tillg ång. Kyrkans böcker - i regel nUDera 
fram till oLlkrine år 1890 - förvaras på resp. landsarkiv. De tta innebär 
att böckerna från Skåne, Blekinge och Halland finns i Lund, från Suåland, 
östergötland och Öland i Vadstena, från Västergötland, Bohuslän och Värn
land i Götebore, från SöderLlanland, Närke, västnanland',Upplanu och .. 
Dalarna i Uppsala, från hela Norrland ~ed undantae av Jaotland och ~arje
dalen i Härnösand. De två landskapen Jäutland och Härjedalen har S1na 
böcker tillgängliBa på Länsarkivet i Östersund. Ä:en G~tland,utGör ett 
undantaB då dess kyrkböcker finns på den s.k. Ark1vdepan i V1sby. Ett 
antal fö~sanlingar har på erund av inrättade arkiv av betryegan~e standard 
erhållit dispens från s~ldiGheten att överlänna sina böcker til~ lands
arkiven. Dessa dispenser hur euellertid under de senaste åren t111 stor 
del dragits in. _ Husförhörslängderna upptaBer all den personal, sou 
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funnits p& anGiven pl a ts unde r de å r den uppr ä ttade l äneden Gälle r. 
Antalet å r växla r inoD f örsaolinearna från nåGra f & &r Upy till 10 å r 
e lle r oera. Länederna har koop l ette rats vid de å rlieen hållna s.k. 
husf~rhörcn. Även 00 kva lite t en hos l ä nede rna växla r, kan tille&nce n 
a lltld be t ee~as SOD värdefull. De t finns i r eee l inge n annan DÖjlie
he t a tt uppr a tta ett pe r sonnlreeiste r över n&eo t av Je gaola bruken. 
00 husförhör s l änGden ä r r ätt :f ör d , finns eft e r varj e upptaGet nann 
tre tidsangivna UPPGifter, näDliGen 1) f ödelseort, 2) senaste viste lse
ort och 3) utflyttninesort lOD flyttnine äet ruq/. GenaD a tt not e r a 
hur länge oästare och eesäller stannade f å r nan en uppfattnine OD triv
seln och stabiliteten vid företa e;e t. Lärlingars f ostran till Gesälle r 
ä r även vä rt a tt i a kttaea . Männens hustrur och ba rn bör även not eras, 
då der a s f öde lseorte r l äGna r uppcift e r 00 Dannens tidiGar e a rbetspl a t se r. 
Man känne r till a tt ee sällernas hust~r oc h henunva r ande döttrar de lt oG i 
arbet e t vid bruke t, dels oed luwpens sorterinG, de ls lled pappe r ets fär
dieeörinG. Medan DUnnen ces tit e ln ee säll finns 00 kvinnorna ineen UP;j
Gift, soo ee r a ntydan 00 insa tse r i bruke ts verksaohet. De avlönades 
oed stor sannolikhe t he lt rinea , troli ge n endast Ded nåGon liten 
nu turaföroån. 

Önskar onn näroa r e inforontion 00 nåeon eller n&gra persone r vid bruke t 
näste även a ndra av kyrkans böcke r studeras. Ltiopligt ka n vara att få 
kännedoo h äroo i n&eon av de böcker, son finns i bokhandeln 0 0 släkt
f orsknine . I dessa böcke r lUnna s även UPP Gift e r OD a ndra böcker, t. ex. 
dODböcker och bouppteckninear, soo ka n ee f orska r en värdefulla uppeifter . 

Vid studiet a v a rkivens ä ldre böcke r oöter onn en skrivstil, SOll he lt 
avvike r fr&n vår. De n s.k. tyska skrivstilen va r i bruk till ett co tt 
stycke in p& 1800-tale t. För f orska r e n ä r det därför nödvändiGt a tt 
skaffa sie n&eon kännedoD 00 denna skrivstil, soo des sut oll unde r eår 
f ör ä ndringa r unda n för unda n. De pr obleD , SOD är f örknippade oed de n 
frännande skrivstilen, bö r dock ej uvh&lla någon frå n a tt forska. 
Arkivens personal visar stor först åelse och hjälper gärna till Ded 
att tyda så da na or d , s oo skapar svåri ehe t er. 

6. Pappersstudier, vattenoä rke n. Vetskapen aD ett bruks kvantitativa 
tillve rkningar av olika s~papper ä r en värdefull uppgift, ~& de t 
cäller a tt bedöna brukets be tydelse f ör l ande ts pappersförsörjninG' 
Betydlie t nä r llar e kännedow OD bruke t u ppnås d& DUn lycka ts påträffa 
pappersark, SOll beVisliGen tillve rka ts vid de t bruk Dan äGnar sina 
studie r. De t är DeG tillhj ä l p av finpappe r ens va tt enoärken s oc till
verlrnine;sbruke t a vslö jas. Ett vattenoärke kan vara kla rt avslö j a nde 
för ett visst bruk, andra oärken bö r t ol kas Ded st or f örsiktiGhe t. 
Forskningen on papperens va ttenoä rken har fått så st or be tydelse inOD 
olika oDråden, att den blivit en särskild ve tenskap, benäond filieran
ologi. SOD hjälpvetenskap ha r fili e r ano l oei en be rika t ~en hist oriska 
forsknineen på e n rad oDråden. Ori cinalhanulincars t olkning och tius
inpassninG har påverkats av dc uppgifter, SOD papperens vattenDärken 
kunna t 1i:ir.lruJ. • 

Den l okalhistoriske forskaren har i allnänhet Goda Döjlieheter att spdra 
papper från det bruk soo studeras. NärDUst bör därvid liega att i SUll
band Ded noteringen ur kyrkböckerna granska papperet i des sa böcke r. 
FraD tillDitten av 1700-talet är det llest utländska papper, SOD hä r 
koDOit till användninc. De h olländska pappe r en dooinerar. Men DOt 
slutet av 1700-talet blir de svenska papperen a lltDer vanliea f ör att 
nästan helt dODinera från 1800-tale ts början. Bete cknande är även att 
ortens egna pappersbruk visat sig kapabla att f å leverera papper till 
kyrkböcker. Saooa utvecklinG SOll äet ruo beträffande kyrkböckerna 
gäller även papperet till dODböckerna. Här bör även inlagorna till GO 
olika rättsärendena stUderas, då de ofta skrivits på pappe r från när
liggande bruk. KODQunerna kvarhnller ofta skrifte r av ganska hö g ålder, 
exeopelvis på ocråden hörande till skolan. Besök p& bruksplatsen eer 
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nöjlighe t till ännu ett givande fyndour åde . Vi d bekantskap ned f olk 
på ort en , varvic henbycdsför enincarnn ce r coda kontaktoö jlighe t er, 
kan can hes personer på går dar, s on ägts a v saouc släkt unde r genera
ti oner, f å tillfälle a tt gr a nska pappe r e t i bef int liga går dshandlinear. 
Här är e tt fynd our ude s ou i r ge l uycke t snart l ede r frau till papper, 
tillverkade vid den eena ortens pappe rsbruk. 

7. Koupl et t e rinc sant vä rderinG av insaul adc uppGifter för uppr ät t ande t 
av en hist orik. De n l oka lhist oriska f orskninge n 0 0 e tt bruk i svunnen 
tid ee r a l dri g de n därued sysselsatte tillfredsställelsen av att ha ut
t önt sitt ÖDne . Troli6en skulle han e j hc lle r känna siG nö j d on s å vore 
fall et. Efte r en först a grundlig ce nooeån~ är det dock värdefullt att 
gör a en översyn av de t uppnå.dda r esulta t e t .. Därvid blottas o jännheter, 
s on uöjlige n ka n konpl etter ns ne ' nya ansträneni~ar. För övrigt gälle r 
st ändi gt att en kla rlagd frågeställning Dccf ör nya frågor, SOD pockar 
på svar. 

D& forska r en syssla r ne d ett bruk stöter han pn personförhö,llande n eller 
a nnat, s on gö r det b;åde l iiIlp ligt och nödv blnJ. i et a tt även gr anska ett 
a nnat bruk. De tta ka n vara be l äget i g rarmskape t e lle r ncr a avlägset. 
Exeope l ä r l ätt a tt fraoföra hä r på . I Sö~ra Vi s ocken i Sn&land har 
funnits tre handpappersb ruk, dessut oD v e rksaona unde r nästan exa kt saDDa 
tidspe ri od , onkring åren 1815 - 1880. Dö. personale n i st or utsträckning 
flyttade Llellan bruken ställe r de t s i g nai;urlie t att de n l okalhist oriska 
forskni~en bedrives saLltidigt f ör alla tre bruken. I Lånear yd l åg 
bruke n StröLlsholn /StröLlshult/ och Höljeryd. Bruken va r närbelägna och 
äc;arna var nära släkt neJ. va r andr a umle r l ång ti d . Bruken studeras lÖDP
lic;en tillsaDLlans. Liknande f örhållanden gälle r även f ör Katrinefors och 
Karlsfors, båda i Mnriestad. Bruken Gusta fs Bruk i Skövde och närbeläGna 
Äkleholn i Frösve socken har sn uycke t gcn ensant att även här f orskninge n 
bör ske för båda santidigt. Fle r a exenpel kunde lätt påvisas . 

Det sanlade naterialets a nvändning ka n pö." e rkns av vartill forskni~en 
syftar. OLl historike n skall ingil. i en soekenbeskrivning bör allt SOLl 
be rör de t l okala intresse t ge s s å st ort u1~ ryone s on oöjligt. Son ett 
led i he la lande ts pappe rsbrukshist oria f ilr uppGift e rna franställas 
helt objektivt och brukets betydelse Llätas Lled jänförande uppgifter 
fril.n andra bruk. De l okalbet onade egenhete rna bör däroed ej helt 
un!lansky=s. 

De otikring 140 st. handpappersbruken, SOD eenon åren funnits i v il.rt 
land, ger gott utryDDe för flera saDlare /lV brukens Lle r eller oindre 
svårtillgängliga efteroälen. 

Harry Ericson 



UR ANDRA TIDSKRIFTER 

No r di sk Pc.ppershist orisk Föreninr; s Döte i Marka r yd . 

Unde r denna rubrik ge r NPH : s nye vi ce or dfö r ande ett utnä rkt och 
koncentrerat he lsidesreferat från föreninesl~ötet i Marka ryd . För
eninGe ns studie besök i Lesse bo r edovisas ned tv& goda f ot oeraficr. 

Sve nsk Papperstidnine , SOD i å r fyller 75 å r, ha r i detta jubileuus
nuune r följ driktiGt nåe ra a rtikla r ne d int r essa nta hist oriska och 
kulturella å t e rblickar pö pappe r shistorien . 

~t~n_S~d~r~eEg_ skriver on Pappe ret och den nänskli ga kultur e n , en 
icke-teknisk åte rblick på pappe r e ts r oll son kul tur frtinjare . Ett 
kåse r i, s on i höG e rad f änesIa r och r oar läsa r e n l 

Marie Nisse r: Dokuuentation ka n rädda eanla bruksnil j öer . Hör 
l öönås- synpuTIkter på den st ora a rb e tsuppeift son SPCI: s teknik
hist oriska konnitt6 har drae it upp riktlinj e r na fö r . Förf . l nn=r 
skildrinear från nåGra bruk , son invent e rats ur 1972 . 

Vill NPH : s nöte i Ma rkaryu Hinnades SOD bekant e n r apport on detta 
aneelägna dokunentationsarbete . 

WilliaD S Becke s : Who Real l y lnvente d the Dandy? - Clai ns anu 
Counte r Cl ains . 

ankr ine å r 1825 fanns i EnGland tre olika u jJpfinnare, s on använue en 
va l s ovanpö' viran i pappersnaskine n för at t öka vattenavrinninc en innan 
pappe r sbanun nur euskpressen . Författar en di skuterar de olika konstruk
tionerna, de ras original itet elle r ev. be r oenue av varandr a . 

Äran av att ha uta r betet en ne t au för DUskinell ti llverkninG a v vat t en
närkta papper tillkonoer en Willian Joynson , pappersnakar e frö'n Saint 
Mary Cray, son fick patent år 1839 . Det Joyns on e j or de var helt 
enke lt att öve rför a uen ganla handfoTDcns nönster till en dandy-rulle . 
En a v a rtikelns fi gurer visa r exeope l på hur f or otrå den appli ceras pö' 
dandyrullens yta . 

Anonyo: Papierschnitze l. 

(Her a usgeeeben von de r Bayer AG, 
Leverkusen. März 1973.) 

Artikeln ä r uppbygGd pö. nåera snö. kö's erier. I det första berättas on 
den r one rske klassikern Plinius d . ä . och ha ns kunskaper ou papyrus, 
och däreft e r f öljer en kort beskrivnine a v äldr e kinesiska skrivnedel 
före Ts'ai Lun. Att hrr bokförl äegar e hade all anledning att va r a 
pn sin vakt förstår onn, då DUn l äs t on bedrägliga boktrycka r e i det 
utdrag frun Hönn's Betrugslexikon son utgö r kåseri nr 2 . 
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Det tredj e kåseriet är helt ä 0=t vuttenoärke n ned k ort historisk 
åtcrblick och nngr~ illustr~tioner (Briquet nr 8746, 6801, 926, 15918, 
7681, 15192, 1890 och nr 20 aug PI. C.) 

Det sist~ kåseriet handlar Cll försök sell c j orts för a tt cöra p~ppcr 
frå n trä. F G Keller, SOll lyckadas frallställa slipll~ssa och fick 
sitt patent å r 1844, h~lle t.ex. en förec;ånc suc.n, Jac ob Christian 
Schäfer. Han ut~av i Recensbure åren 1765-1767 två böcker: 

o ch 

"Versuche und Muster ohne alle LUllpe n oLle r doch llit cineo 
eerincen Zusatze Llerselben P~pier zu o~chen." 

"Neue Versuche und Muster des Planzenreich ZUll Papierllach"m 
und a ndern Sachen wirtschaftsnlitzlich zu &cbrauchen." 

Här neXUlli soo utC;&nGsoo.terial bl.a. hUlllerankor, såespån, hyvelsp~n, 
bInd, brännässlor, halo, torv, Vinrankor, Dossa, c rankvistar, potatis, 
ja t.o.o. asbest. Alla försöken säGS ha lyckats, och beläee härför 
finns i de prover, soo ingår i ovannäonua böcker. 

Artikeln avslutns oed en "pn1-pershistorisk" iirtalslängd över tva sidor. 

Erik Wi ttinc 


