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80m framgAtt av utsända kalleIser avhäller Föreningen Nordiska
Pappershistoriker under tiden 16 - 18 juni 1975 sitt 4:e medlemsmöte i Oelo. En organisationskommitte, bestdende av hrr
Fiskaa och WaSberg, har med stor beredvillighet och brinnande
intreese Atagit sig alla arrangemang inför mötet och utarbetat
ett program, som blir bAde varierande och innehällsrikt.
Här följer nägra axploek:
Rapporter om aktiviteter i resp. länder sedan mötet i Markaryd 1973.
Bland anmälda talare kan nämnas:
Dr

~

Wondelbo:

Om

frigj~ri ng

av vannskadet papir med hjelp av enzymer.

lng. H Erieson: Vattenmärket i fysikalisk oeh tekniek belysning. (Författaren lämnade en första presentation av ämnet i NPHNytt nr 4/1974 och kommer att djupare analyeera detta,
delvis med anknytning till E G Loebers uppsats i
detta nummer.)
Stadgeenliga mötesförhandlingar.
Studiebeaök vid Papirindustri ns Forskningsinstitutt, (PFl).
Heldagsutflykt till 8undvollen oeh Krok-kleven.
Till mötet har hittills anmält sig 20 personer, men det torde ännu,
för den som av nAgon anledning dröjt med ein anmälan, finnas möjlighet att reeervera hotellrum, om denna anmälan omgAende insändes till
Univeraitetsbibl. H M Fiskaa, Gabelegaten 47, 08LO 2.
vÄL MÖTT, ALLA NPH:ARE, l OSLO l FAGER MIDSOMMARTlD~

Red.

2.

NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI
Ett upprop

En an~eläge~et, som bor~e ligga Föreningen Nordi ska Pappershistoriker
om hJartat, ar att med for enade ansträngningar atadkomma en nordisk
pappershistorisk bibliografi. Glädjande n og har ju under de senaste
decennierna allt flera framstäl lningar som rör detta ämne publicerats
bäde i form av enskilda a rbeten och i form av uppsatser och artiklar ~
tidskr ifter e ller (hand)böcker . Samtidigt börjar litteraturen bli svär
att överblicka fö r andra än de initierade .
Det övergripande malet maste sättas högt: en fullständig bibliog raf i som
täcker allt som skrivits av nordi ska pappe rsforskare och/eller om nordisk
pappershistoria , oavsett pa vilket spr ak och var arbetet publicerats .
Det mer närliggande malet ä r att förteckna vad som publi oerats under de
tva a r som gatt sedan medlemsmötet i Markaryd . Vid det senaste styrelsemötet i stockholm atog sig representanter fran de olika medl emslände rna
att upprätta bib l iografier över litteratur en 1973-1 975 . Dessa förteckninga r kan läggas t ill grund för en önskvärd utby ggnad bakat i tiden . Vid medlemsmötet i Oslo bör en kommitte utses att pa nationeIl basis upprätta en
retrospektiv bibliografi. Ätminstone till en början är det rAdligt a tt
publicera den i stencilerad form för att sedan ändringar och tillägg skett
sölea ans lag för public eri ng i tryckt fo rm.
Jag vill här ne dan föreslä en sy st ematik, v ilken mähända är illa genomtänkt. Om den I tggs till grund för bibliografin 1973-75 kan det konkre ta
arbetet med denna gc uppslag och synpunkter till förbättringar - eller
~otförsla g .
Det är min förhoppning att vi i Oslo kan enas om ett för slag
att arbe ta vidarc med .
Eftersom det finns ett flertal sätt att ange titlar , viII jag även föreslA
modeller för det ta , vilka naturligtvis även star öpp na fö r diskussi on.
J AN OLOF RUDEN

Förslag till systematik för NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI
Syste!:latisk deI.
1•

Bibliografi och a r kivkännedom

Bibliografi . Allmänt.
Danmark
Finland
Norge
1 .14 Sverige
Arkivkännedom. Allmänt.
1.2
1.21 Danmark
1.22 Finland
1.23 Norge
1.24 Sverige

1• 1
1.11
1.12
1. 13

2•
2.1
2.2
2.3
2.4

Periodica.
Danmark
Finland
Norge
Sve ri ge

Allmänt •

3.

3.

Utomnordisk pappershistoria.

4.
4.1
4.11

Nordisk pappershistoria.

Allmänt.

4.4

Dansk pappershistoria. Allmänt.
Enskilda pappersbruk, -fabriker
Finsk pappershistoria
Nors k pappershistoriu
Svensk pappershistoria

5.

Biographica.

5.1
5.2
5.3
5.4

Danmark
Finland
Norge
Sverige

6.

Systematisk pappersforskning.

6.1

Teknologi (papperstillverkning)
Terminologi
Datering med hjälp av vattenmärken
Metoder för avbildning av vattenmärken
Papper och samhälle
Papper som handelsvara

4.2
4.3

6.2

6.3
6.4

6.5
6.6

Allmänt.

7.
7. 1
7.2
7.21
7.22
7.23
7.24

(Utgävor av vattenmärkesavbildningar).
Allmänt.
ut omnordiska vattenmärken
Nordiska vattenmärken
Danmark
Finland
Norge
Sverige

8.

Heraldik

9.

Övrigt

Ikonografi

??

~.

Som synes har nationell underdelning föreslagits för ett flertal avdelningar. Mähända visar det sig vid det konkreta arbetet att det är mer
praktiskt att hälla varje lands litteratur samlad istället för denna underdelning. Vid utarbetandet av de nationella bibliografierna är det ju naturligt att endast taga hänsyn till det egna landet. Märk även att ett
arbete pä grund av sitt innchall kan behöva anföras under flera avdelningar.
Detta gäller naturligtvis inte minst antologier av typen liEn bok om papper"
som innehäller uppsatser i skilda ämnen (särkatalogiseras alltsä).
När bibliografin fätt ett visst omfäng bÖr den kompletteras med en alfabetisk del (författare + förkortad titel) med hänvisning till den systematiska
delen genom ett nummer (den systematiska delen genomnumreras alltsä). Mon
detta blir en senare fräga.

4.
Försök ti11 utnyttjande av systeoatiken oeh saotidigt oode11er för tite1kopior.
1.1

Bibliografi.

Alloänt.

LILJEDAHL, GÖSTA, Nyare litteratur rörande vattencärken.
Tidskrift 1958, 206-220). Litt.
1.23 ArkivkännedoD.

(Historisk

Norge.

FISKAA, HAAKON M.,Papir og vahnoerker i norske diplooer 1371-1524.
(NPH-Nytt 2,1974, h.1, 1-10; h.2, 3-16; h;3, 1-13; h.4, 1-17.).
2.

Periodiea.

Vo.

Allmänt.

NPH-NYTT. Medleosblad för Föreningen Nordiska Pappershistoriker.
Red. Erik Wi tting, Mariestad. Arg.1 (1973). H.1/2-4, ärg.2 (1974).
H.1-4. (Duplie.)
2.4

Periodiea.

Sverige.

Silverbladet. AB Brusafors-Hällefors personaltidning.
Olsson . Viooerby. Arg. 11 (1974). H. 1-24.
3.

Ansv.utg. Gunnar

Utoonordisk pappershistoria.

FISKAA, HAAKON M., Papir og vanncerker i norske diplooer 1371-1524.
(NPH-Nytt 2, 1974, h.1, 1-10; h.2, 3-16; h.3, 1-13; h.4, 1-17.).
4.

Nordisk pappershistoria.

Alloänt.

ERICSON, HARRY, Tillvägagangssättet vid lokalhistorisk forskning.
(NPH-Nytt 1, 1973, h.3, 3-8.)
4.41 Svensk pappershistoria.

Enskilda institutioner.

Katrineforsbolagen genoo tiderna. En minnesskrift utg. av Katrinefors
Aktiebolag. 111. Katrinefors 1949.
Silverdalens pappersbruk 100 är.
arg. 11, 1974, h.24.)
Ösiöfors.
5.2

18 s., ill.

Biographiea.

67 s., ill.

(Silverbladet extranr

Viooerby 1965.

Fin1and.

Hellsten, Ephraio.
KARLSSON, KURT K., 00 Finlands första oeh enda handpappersoakare
Ephraio Hellsten vid Järvenoja. (NPH-Nytt 2, 1974, h.4 24-30.)
5.3

Biographiea.

Norge.

Fiskaa, Haakon M.
L(ILJEDAHL), G(ÖSTA),
Bibliogr.

H.M. Fiskaa 80 ar.

(NPH-Nytt 2, 1974, h.2, 1.)

6.
Systeoatisk pappersforskning.
LILJEDAHL, GÖSTA, 00 vattellQärken i papper oeh vattellQärkesforskning.
(filigrano1ogi). (Biblis 1970, 91-129.) 111. Vm, suooary.
6.2 Terminologi.
FISKAA, HAAKON M., Har papir en rett- og vrangside?
forskning 19, 1973, 96-101.) sumnary.
6.4 Reproduktionsmetoder för vattencärken.
GRÖNVIK, ANNA, PM ang. Beta-radiografering (C-14).
h. 1/2, Bilaga 2.) Litt.

(Bibliotek og

(NPH-Nytt 1, 1973,

Vu.

5.
Märk att inordningen sker efter innehället i nrb" tet
h 'ft
'
'bI d k
~
oe eJ e er t~teln
( som ~ an
an
vara
intetsägande).
Här
har
även
ind'k
t
A"
'
.. k ' (
• era s sm", nytt~ga"
anma: n~nga: av t~pcn 111 ustrationer), Vm (vattenmärkesavbildnin gar)
B~bl~ogr(nf~), L~tt(eraturl~sta), Summary. Det finns säkert fler.
,
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KRITERIER ÖVER L1KHETER MEL1AN VATTENMÄRKEN

nv E G Loc ber
(Översättning frän Papiergeschichte, häfte 1-3, 1971

s.15 ff)

Vi utgar frän tillverkningen av det handgjorda papperet, där ark för ark
formas, guskas, pressas, torkas och eventuellt ocksä limmas och glättas.
Härvid gäller principen att inget händclscfö rl opp upprepar sig nägonsin
under exakt lika förhallanden. Underförstätt betyder detta, att ett uppnatt resultat i princip alltid skiljer sig fran det föregäende och det
nästkommande. Skillnaderna lcan syno.s vnra obetydliga men kan trots detta
inte förnekas.
Om man fräger sig hur dossa skillnader mellan handgjorda ark uppkommer,
sä framkommer följande grundorsaker:
A.

lilASSAN •

1.

Efter varj o avslutad formning minskar inte bara fiberhalten
i kypen, utan

2.

förhällandet mellan länga och korta fibrer ändrar sig till
nackd c l för de förstnämnda.

3.

Vid päfyllning av kypen ändras fiberhalten änyo, men denne
gang med fördelar för de längre fibrerna och högre fiberhalt.

4.

Det frän kypcn formade arkct ändrnr sig följaktligen oupphörligt
beträffande konccntration och sammansättning av längn och korta
fibrer.
Dessa fibrer läggcr sig ocksa olika pa viraduken och lcring trädfiguren genom de rörelser som ästadkommes vid arkets formning.

5.
6.

7.

8.

Varje ark uppvisar skillnader i förhällandet mellnn fibrer i
längd- och tvärriktningen.
Ändrar man massasammansättningen (linne, hampa resp. bomull)
sä mäste man räkna med ganska store skillnader i papperets,
)
genomsiktlighet (och senare även vid krympningen under torknlngen •
Graden av rötning och malning är emellanät av betydels: och
framkallar skillnader som paverkar vattenmärkenas tydl~ghet
olika mycket.

6.
B.

FORMEN.

1.

Som utgangspunkt väljes här den ena av ett formpars bäda formar,
da aldrig tvä formar är identiskt lika beträffande bottentradar
eller trädfigur.

2.

Undcr arbetets gang utsättes formen för ändringar och särskilt
just under guskningcn, da arket pa formen avsättes pa filten.

3.

Genom ständigt upprepande av detta moment utmattas metalltraden
i viraduken och trädfiguren.

4.

Detta blir först märlcbart i sy- och bindtradar men i längden
även pa kedjetradar och tradfigur.

5.

Om de förstnämnda släpper eller lossnar, kan trädfiguren förskjuta sig at vänster eller höger (i andra hand uppat eller nedat);

6.

Bottontradarna utsätts för ändringar.

7.

Härvid kröker sig tradfiguron och

8.

delar av denna lossnar för att slutligen brytas av.

9.

Erfordorliga reparationer göres.

10.

Lagningsställona pabättras.

11.

HeIa tradfiguren sys fast pa nytt eller

12.

on holt ny tradfigur av liknande utseendc fastsättes antingen
pa ursprunglig plats eller nägra bottentradar högre upp eller
längre ned.

13.

Om man bedömer att botten- och bindtradar har utsatts för alltför starkt slitago, kan det ävon förekomma att man flyttar över
don ännu användbara tradfiguren till on ny form. De skillnader
som da uppkommer är till och med jämförbara med dem som finns
pa tvillingformon, om dessa inte avsiktligt tillverkats pa annat
sätt.

C.

GUSKNINGEN.

1.

Om guskaren guskar av formon pä filten hardare än vnnligt, sa
"krossns" det va ta arket och viramarkoringen paverkas.

2.

Oc forcen rakar förskjutas vid avguskningen sa blir inte bara
vattenmärket oklart utan det uppkommer storleksavvikelser.

3.

Slarvig guskning utsätter bottentradar och tradfigur för överdriven paverkan och astadkommer sadana ändringar pa formen,
som tidigare nämnts under B 3-8.

4.

Filtens sugförmaga har även inflytandc pa arkets genomskinlighet.

5.

Lagningar av filtar igenkännes för det mesta i pappersarken genom
att formduksmarkering eller vattenmärkon blir skadade.

D.

PRESSNINGEN.

1.

Genom hardare eller lättare press paverkas konsistensen och
ävon papperots struktur och

2.

kanske arkets storlek.
Genom för snabbt och för härt presstryck kan mun helt krossa
papperet, sa att ribbningen och vattenmärket knappast gar
att urskilja.

3.

E.

TORKNINGEN.
----._--

1.

Pa~persar'[8ns krympning vid torkningen är procentuel~ t olika i
tvar - och längdriktningarna. Vid handformade ark raknar man ..
idag vanligcn med 4 _ 4 5% i längdriktningen och 2 - 2,5% l tvarriktningen.
'

2.

Förhallandct mellan dessa bäda tal paverkas dock ganska starkt
av fiberlängd och variationer i fiberorienteringen.

3.

Genom snabbarc torkning far man en starkare krympning, vilket
gör att 0.110. ark int", har samma matt.

4.

De ark som hängs närmast takluckorna eller de som är ytterst
om m3.n tOl'lmr arken genoB upphängning torkar snabbast och
krymper dä~för Best,

5.

Om31ag i v3.derleksförhallandena fran en dag till en annan
inveI'kar även pa torl':ning och krympning.

6.

Krympningen p[werlwe ocksa tydligt av siidana faktorer som annan
maspasaIl;"nnsättning (A-7) eller annan malning och rötning (A-a).

1,

Lätt fuktning med J_im- och alunvatten och förnyad torkning torde
ha SaDmQ ürrerlmn pa papperet som redan nämnts under torkning
(E 1·-6).

2.

I VQd Dän det limskikt som pappersarken blir överdragna med
har ett liknande inflytande är mig inte bekant.

G. GLÄTTJ\TINGEH"
----_.-,_.-

1.

Fastän det kan finnas ganska betydande skillnader pa ytan vid
glättningen, är jag inte av den asikten att detta arbetsmoment
kan framkalla andra ändringar pa pappersprovet än myeket sma
storleksskillnader,

H.

ARBE TAREN •

1.

Under vissa omständigheter kc.n byte av arbetare vid formning,
guskning, pressning o.s.v. leda fram till skillnader, vilka avspeglar sig i papperet. Vc.rje arbetare har dock sin egenart.

2.

Insättandet av en lärling torde i detta avseende lämna tydliga
spär.

Utan tvivel är mango. av de här anförda grunderna inte orsaken till skillnader som kan observeras frän ark till ark, men trots detta torde de vara
svnbara om man fraDför sig har papper fran börjQn och slutet av en och
s;mma tillverkning eller fran flera tillverkningar där samma form har
använts. I 0.110. fall lean man inte kOIllJIla ifran att
i

n g e t
t i s k t

h

n d f 0 r m 0. t
P a P p e r s 0. r k
1 i kam e d
e t t
0. n n 0. t.
0.

ä r

i

d e n-

Om vi trots detta önskar tala om lika eller identiska vattenmärken, sa
Mste vi bestämma oss för villm skillnader vi skall förbiga och vilka
som skall anses gälla SOD utslagsgivande inom filigranologien.
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8.

PRESSE, LIBERALISME OG TREMASSEPAPIR I DET NITTENDE ARHUNDRES NORGE
Av Gunnar Christie vrasberg

I

De eIds te "aviser" i Europa skaI visstnok vaere utkofIDet i Belgia oß
Tyskland en gang f~rst pä 1600-tallet. En slik Däte a distribuere nyhetene pli var en Ller rasjonell ordning enn utropere, oppslag, kur'erpost
eller pcrsonlige brev. Det var bare nyheter man beskjeftiget seg Dcd,
den politiske scnsur vor streng i de fleste land. Men i Engl~nd hvor
ordskiftet var Der fritt, begynte Dun ookring 1750 ä dcle avisen i tre
deler: lederen, nyhetene og annonGene. "The Tines" , stiftet i 1785,
skulle snart vokse seg freLl til et blaU. SOT.! blc ntbredt over h e le verden.
I Norden var forholdene langtfra sä gunstige GOf.! i England • Darumrk fikk
sin f~rste daglige avis i 1831, det v[tr "BerlineGJr.e Tidende", Gorn irEltil
da hadde koomet 4 ganger i uken. Den danske presse h~r ioidlertid sine
aner et par hund re är leneer tilbake, de Dange byer og den livlige handel
befordret interessen for nyheter og annonser,
Hvor helt annerledes var da ikl,e situasjonen i !-lorge . Vi hadde knapt r..oen
by SOD kunne sies ä v[tere landets adninistrative og kOLlLlersielle sentruD,
og de Dest upplyste, embeds@ennene, satt ensonce og isolerte og lengtet
til sin studietids K~benhavn, beeivenhetenes sentrun og dannelsens h~y
borg i tvillingril{ene . Mcn cJct grocJdc under overflaten, ogsa i Norge .
Det attende arhundre var en rik pkonooisk oppgangstid, luften var svanger
Ded nye, dengung revolusjonerende icJeer som fenget hos de Der opplyste.
Da Norge i 1814 fikk sin grunnlov, hadde de styrende derfor et visst
pkonoDisk og ide@essig fundanent for sin handlcoate. Allerede en god
stund fpr, det var i 1763, hadde encJog landet fätt sin ffrste ordinaere
avis, ~~~~~~_~~!~~~~~~~~:~~~Q~~~~.
Ogsä i Norge hadde det inidlertid vaert en noksa lang utvikling fpr Dan
fikk den fprste virkelige avis. Mc.n hadde säledes hatt flyveblad, saerlig i forbindelse Ded kongebespk og krigsbegivenhcter. Likevel skulle
cJet kODQe ti~ ä vaere svaert lenee fpr avisene slo igjennoo og ble en
deI av folkets daglige liv .
I Grunnloven er tatt inn en paragraf, det er nunoer 100, on pressefrihet .
Det skulle likevel ta sin tid fpr pressen for alvor tol, til a gjpre seg
gjeldende . De fprste ti-ar efter 1814 var wlyre vunskelige, ogsl pressemessig sett . Fprst i 1830- Arene kom en oppgang og Ded den et lettere
arbeicJsDiljp for avisene, Pa en Lllte har vunskelighetenc for pressen
vaert av en totalt annen karakter i Norge enn i en rekke land. Vi fikk
tidlig pressefrihet i Dotsetning til stprstedelen av det ~vrige Europa,
hvor DOn mätte kjempe härdt Bed @yndighetene. Den norske presse derimot
Dätte stri Ded naerTIest uovervinnelige ~Jcononiske vanskeligheter, og
svaert Dange dyktige skribenter har ofret tid og ,enger pa fore tagender
son fikk en kort levetid.
1840- arene deriDot representercr et gjennoDbrudd for en op~nionsdannencJe
og slagkraftig norsk presse . Ser Dan dens vekst i en stprre saDDenheng,
kan man si at den er et ledd iden utvikling SOD Grunnloven hadde skapt
betingelsene for . Fremgangen skulle da ogsü eA viderc ned akselererende
furt. I äret 1814 skaI det hu kOLIDet ut 8 aviser og tidsskrifter, av
disse ma 7 regnes som aviser. I 1848 utgjorde antallet 59, hvorav 40
aviser . Til samnenligning kan anfpres at det i 1950-ärene utkom ca, 200
aviser, foruten en mengde tidsskrifter og blad . Dette viser forsävidt en

9.

interessant utvikling. Nar ~kningen av tidsskrifter har vaert tsa@tYcle'g
P
a f'nne l e SOll
st~rre - relativt sett - er det klart at arsaken er
l
d
oer differensiert faglig behov pa cle forskjellige feIter. Avisene erioot far en stprre lesekrets ved bedre koomunikasjoner, og v ecl at fl~re
og fIere oennesker blir interessert i a fplge med i det soo hencler u enfor deres egen krets.
Slik kan vi ofte i historien konstatere at en besteot sagfunnsstruktur
fplges av en naer korres ponderendc tankeretning. De forandringer sou
fant sted i Norge fra midten av fprrige ärhunclre, var for det.oe ste resultater av clyptgripende krefter ute i Europa. ~~en cle gay seg llkevel s~e
sielle utslag hos oss, og da soo nevnt iklce tlinst i presscmiljpet: Vl kan
skille ffielloo tre utviklingstendenser, cn idemessig impuls, polltlkernes
iver for naeringslivets sak, og son en tredje faktor: de nye tekniske ouligheter som ogsa skulle fraetlUe en mer effektiv presse.
Fpr 1814 haude da s1'1kalte "merkantilistiske" teorier vaert npye forbundGt
ued eneveldets sentraliserte pkonotliske politikk. Liberalismen er like
karakteristisk for den begynnende industrialisLle . Adam SLliths teorier
bredte seg fra slutten av syttenhundretallet SOLl ringe r i vannet til et
studig oer industrialisert Europa og Nord-Amerika. Den strukturendring
som fant sted i 1840-50-arene hadde derfor sine europeiske r~tter i
decennier tilbake.
For Norges vedkonoende kan vi trekke paralleller, uten a finne noen
skjeLlatisk sammenheng med europeiske forhold. Vi hadde intet toneangivende politisk aristol(rati, bare en relativt velstäende embetsstand.
DeriLlot representerte var industri, og da saerlig jernverkene, en aristokratisk traclisjon, hvor "HOLlO novus"-typen aldri ville finne inpass.
Nedganc;sarene hadde ta e ret hardt p1'1 dette Diljp. Mange av dets representanter var isteden bli tt eLlbetsmenn. Som vi ho.r konsta tert, kunne
dette tallLlessig beskjedne embetssjikt aldri utvikle en toneangivende
presse Ded noe stfrre opplagstall.
Derimot hudde det nye, voksende handels-, skipper og sLlaborgertliljpet fra
1840-50-ärene langt tydeligere paralleller ute i Europa. B1'1de her hjcUQe
og der ute finner vi den karakteristiske konstellasjon: pkonomisk og
politisk liberalisLle - sosial oodanning - kulturelt frisinn. Innenfor
den e uropeiske presse er det her lett nok 1'1 finne paralleller til de
oange oppdukkende aviser.
Den store freLlgang for avisene, soo for en vesentlig deI nok bunnet i de
endredc sosiale forhold, gay seg ogs1'1 uttrykk i en dj e rvere redakSjon.
"The Times" gikk her i spissen under ledelse av den berpLlte avisfuoilien
Walther. De tte organet som nu i generasjoner har representert det typisk
konservative i presseverdenen, stod fra fprst av i bresjen n1'1r det gjaldt
forbedret nyhetstjeneste og typografisk utstyr, Den ganske saerlig var
det freugang p1'1 det tekniske omrade.
Historien 00 "The Til'les" og dens utviklig gjenspeiler i det hele vesentlige trekk av verdens pressehistorie. Andre stprre konservative eller
liberale storaviser soo "The Daily Telegraph", "New York Herald", den
franske boulevardavis fra 1854, "Le Figaro", for bare 1'1 nevne tre typiske
organer, gjorde derimot sine innhugg ogsä i de store masser.
Vi kan uten 1'1 presse skjemaet for sterkt i Norge freoheve Den Constitutionelle, videre ogsa nevne Morgenbladet og et par andre blad som
baerere av "Times"-tradisjonen i siste halvdel av det nittende ärhundre.
Samtidig far vi ogsä hos oss en lane rekke organer I'led tydelig appell
til et noe bredere publikuD. Aftenbladet, BOO inntok en dooinerende
holdning i 1860-70-ärene, ble fulgt av en rekke andre organer, av konser-
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vntiv eller liberal karakter.
Som en tredje gruppe b~r vi freDheve de blad som hadde naer tilknytninß
til landSillälskultur, religi~se bevegelser, bondereising og . arb~ldernes
organisasjoner . Det dreier seg om et stort antall Oß de glr tll saomen
uttrykk for nyanser i det nittende ärhundres debatt . Det kan her vaere
grunn til ä huske at nettopp i ärhundrets siste del utviklet b0nde- og
fiskerstaten Norge seg til en av verdens fremste sjpfartsnasjoner og
Slll1tidig vokste industrien jevnt og sikkert.
!\lange andre faktorer, og da ikke ninst de politiske partidannels er og
unionsforholdet til Sverige, bidrog til ä skape dette livlige pressemiljpi.
Forts. i näste nuphler av NPH-Nytt .

Med detta nummer av NPH-Ny!t foljer ett postgiroinbetalningskort avseende
arsavgiften for är 1975. Arsavgiften, som är mförändrad (Skr 15:-) torde
vänligen omgäende inbetalas per postgiro nr 85 60 71 - 6
'
Fören. Nordiska Pappershistoriker
e/o Liljedahl
Noekebyvägen 33
161 40 BRO!\lJIIIA
De av vara medlemmar som redan inbetalat sin ärsavgift torde vänligen
lämna denna anmaning utan avseende.

