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GUSTAVS BRUK
ETT HANDPAPPERSBRUK INVID SKÖVDE

Uppgifterna utgör ett samarbete mellan Harry Ericson och Erik Witting.
För i artikeln ingående vattenmärken har vi att tacka forskaren Gösta
Liljedahl.
Ur liEn bok om papper"
Gustavsbruk (Kummeltorp), Ryds sn, Kåkinds hd, Skaraborgs l, vid en bäck
som från Billingene östra sluttning flyter till Ösan, på hem. Kummeltorp.
- Enl. privil. 10/3 1740 anlagt av ryttmästare Carl Gustav Hammarhielm.
Synes ha varit nedlagt 1800-1807. Inga uppgifter 1865-1870~ - Ägare
1740-1758 C .G. Hammarhie lm , 1803-1828 fabrikör Harald Malmberg, 1828-1832
Gustav Vilhelm Malmberg, 1832-1837 löjtnant S. Schröder, 1837-1847 ekonomidirektör G.A. Hörstadius m fl.
Ur Hammarhielms släkthistoria
Släkten hade sina anor långt tillbaka i tiden från Hamrums gård vid Tidan
i Korsberga socken, Skaraborgs län. Namnet var Hammardal till dess att
Carl Gustavs farfar Peter Nilsson Hammardal blev adlad med namnet Hammarhielm. Carl Gustavs far, Mårten, berättade gärna för sina barn om sin
farmor, Carin Silverbjelke, som vuxit upp på TrilIeholms kronogods i
Ullervads socken då hennes far var ståthållare och fogde över Vadsbo
härad. Odalmannen Nils Hammardal fick vänta i många år innan Carins släkt
tillät att han gifte sig med adelsdamen, men efter nära 20 års väntan stod
bröllopet på TrilIeholm år 1620.
Det ligger nära till hands förmoda att Carl Gustav även hört fortsättningen
på TrilIeholms historia, nämligen att endast ett trettiotal år efter det
historiska bröllopet, då ändrade förhållanden rådde på TrilIeholm, den nye
ägaren till ett flertal gods i trakten anlade ett handpappersbruk på den
gamla kronogården. Var måhända Carl Gustavs kännedom härom en av orsakerna
till bruket på hemmanet Kummeltorp år 17401 Ärelystnaden efter att få se
sina adliga vapen som vattenmärken i papper tycks ha förelegat för såväl
Greve Gabriel Bengtsson Oxenstierna som för adelsmannen Carl Gustav Hammarhielm.

Gården Kummeltorps historia
Första gången namnet förekommer är i ett originalbrev från år 1380, där
följande rader läses: unum molendinum diclum (Sic.) Komella. Fri översättning: en liten kvarn vid Komella = Kummeltorp. Brevet ingår under
nummer 1488 i Svenska Riksarchivets pergamentsbrev från och med år 1351
1 - 3. Stockholm 1866-1872.
Nästa omnämnande förekommer år 1466 i Vadstena klosters jordebok, nr 180,
där det står: Een quärnoström i Kombla bäk.
Platsen har alltså redan mycket tidigt utnyttjats för industriell verksamhet med utnyttjande av befintlig vattenkraft. Gustavsbruk bygger med andra
ord på mycket fina traditioner.
Experten på ortnamnen i Skaraborgs län, professor Ivar Lundahl, anser härledningen av detta kvarn- eller bäcknamn vara oviss och lämnar inga synpunkter.
Händelser under brukets första tid
Son en stor tillgång för Gustavsbruk kan llied säkerhet räknas att pappersmästaren Johan Schallander var verksao där under lång tid och tydligen även
utrustad med stor kunnighet och verkligt intresse för sitt yrke. Om denne
och hans släkt skall lämna s ytterligare uppgifter längre fram.
Detta hindrade ej att Carl Gusta v HanoarhielD utnyttjade sina utländska förbindelser för att tillföra bruket nya rön OD pappersmakeriet. Han tillkallade på 1750-talet en holländsk Dästare för att få råd och hjälp med de förbättringar, som dennes hemland kunde erbjuda.
Vid Tumba Bruk, grundat år 1755, höll man även året därefter på med uppbyggnadsarbetet. Man hade fått kännedom 00 den holländske mästaren, som besökte
Gustavsbruk, varför denne kallades till Tumba för givande av råd. Brukets
t.f. chef, J Teuchler, ansåg honom dock ej äga Itnågra besynnerliga vetenskaper", varför hans besök vid bruket blev kortvarigt. Samme Teuchler
kunde något år senare ej heller sauarbeta med de holländska mästare som
då kallats till Tumba, varför han fick återgå till riksbanken i Stockholm, där han tidigare varit kassör. Hen för Ca rl Gustav Ha.mm.arhielLl
hade den holländske mästarens besök större betydelse. Han såg framåt
not ett bruk med ökad produktion. Men därvid ville han, son framgår av
det följande, försäkra sig om att inga konkurrerande pappersbruk inrättades
i länet. Den holländske mästarens namn är ej omnämnt i de Skrifter, varur
uppgifterna hämtats. Möjligen kan hans namn vara Vilhelm Harhauser, som
stod fadder via Johan Schallanders son Joachims dop och födelse 9 juni
1756. Hustruns namn var Chrishern.
Vilka åtgärder Carl Gustav Hammarhielm vidtog efter besöket av den holländske
mästaren framgår av uppgifter hämtade ur "Vestergötlands Fornminnesförenings
TIDSKRIFT. S jette och sjunde häftena." Utgivare: F. Ödberg. Stockholm 1893.
Kungl. Boktryckeriet P.A. Norstedt & Söner.

sid. 75

86

Allerunderdånieste Riksdags Rela.tion från Skaraborgs Län.
I nkOll d. 6 I':1artii 1760.
Till Hans Kongl.M8.ij: t underdånig
relation on Länets tillstånd hled nera
seda.n sednE1.ste Riclcsdag eller 1755 åhrs
börje:.n.

§

sid. 97

7

Bärgsbruk, Kalck och Tegelbruk, Sågqvarne:.r, Såckerbruk, Oljeslagerier,
Såpsjuderier, Pappers-, Gla.s- och Krutbruk, Saltpettersjuderier sm.1t
PåtQ.ske Brännerier och R8.fin:::.derier.
1:0

sid. 98

6:0

7: o

Vid frällse heUGanet Komiltorp i Kåkinds härad, är ett pa.ppersbruk inrättat,
son åhrligen tilvärckar 80 n 90 ris sämre och bättre papper, sant 100 ris
tryckpapper, förutun grått. Hafva.ndes väl äga.ren häref Öfverste Lieutenanten
Hanmarhielu ärbudit sig, at inrätta detta. värck på Hollendska. sättet, och
dereffter åhrligen tilvärcka. 1,200 ris pa.pper, i fa.ll hGn, til nera. säkerhet för sin kostnad blevo med privilegiuo exclusivun innorn lähnet hugnad;
Hen som först Kongel. COIJLlerce Collegiun, och seda.n Eders Kongelige r,'Ia.ijestät, behagat i nåder nfslå denna begäran, så fruckta.s billigt, ut denna.
inrättning effter ha.nd förfa.ller, denna. orten til rnärckelig känning och
a.fsaknad, i synnerhet i dessc tider, då pa.pperspriset stigit til ova.nlig
högd och dyrhet.
Det är en hel del, son kan utläsa.s av ovanstående ansökan. Först fraugår
att det lilla handbruket under sin förste:. tid hade sta.mpverk för lumpens
ua.lning till pappersuassa. Metoden gav ej stora möjligheter för en utökad
tillverkning. I Holland hade man infört "holländaretl, vilka vid denna tid
redan fa.nns vid andra bruk i Sverige. Vid Nyköpings pappersbruk t. ex. installerades senast 1735 den första. holländaren i vårt land. Så blev även
fallet vid Tumba., som under första uppbyggnadstiden sysslade ned strumpverk,
nen då holländska. mästare tillträtt fullföljdes uppbyggnnden Bed att installera holländare. Till denna. utveckling a.v Gustavsbruk syfta.de även ägaren
med sin skrivelse om privilegium exclusivum.
Söker man efter skälen till statsDa.kterna.s avslag på ha.ns begäre:.n kan flera.
orsaker framhållas. Den lilla bäcken vid Kummeltorp kunde möjligen utnyttja.s för ett något större bruk än det nuvarande. Däremot kunde endast en
mycket begränsad ökning av tillverkningen här äga rum. Samtidigt var det
önskvärt att pappersbruk inrättades på flera platser inon länet, ej minst
för att bättre kunna utnyttja den råva.ra. för prOduktionen, som fenns a.tt
tillgå. Det slitna linnet var vid denna. tid den enda råvara, sou kunde utnyttjas. Söker ma.n efter ytterligare skäl kan man finna., att rådma.nnen och
ha.ndlanden i Mariestad, Anders ROdin, hade börja.t sondera för uöjligheten
a.tt bygga pappersbruket Ka.trinefors, sou fick sitt privilegium 9/6 1761.
Carl Gustav Hammarhielm tog konsekvenserna av sitt nisslyckande inför statsnnkterna och lämnade ägar- och leda.rska.pet av sitt pa.ppersbruk. Detta. skedde
år 1758. Troligen ägdes brllicet i fortsättningen av någon ny ägare till
Kummel torps gård, varvid bruket arrenderades, eventuellt ägdes, av Johan
Schallander till dennes död år 1792.

Carl Gustav HaIillilarhielm v:J.r gift två gånger: 1) m.ed Henrik8. Cletzer år
1726 som. dog år 1728
2) med friherrinnan Charlotta Gustava Rosenhane
"
,~
år 1746
som gick ur tiden år 1753. GenOD sinn äktenskap blev HQQDarh"le~
en stor' jorddrott. Han upplevde barndom.såren på stångsäters gård i Säter,
nära Skövde, flyttade en tid till Ryds gods i Ryd, därefter till liölltorp
i Säters socken. Efter andra mo.lm.ns död bosatte han sig på Nynäs i Visnurn.Kil, där han dog år 1771.
Årstillverkningar vid Gustavs Bruk
Red::.m i sin ansökan om privilegium exclusi VUIJ (troligen oDkring år 1757)
~ngav Carl Gustav HaL1marhielo en årstillverkning vid bruket.
Här följer uppgifter från någr8. av de rapporter, som landshövding8.rna vissa
år avgav till Kommerskollegium:
o
Skrivpapper
64 ris
Ar 1755
Tryckpapper
189 "
o
80 ris ~ 1 • 16
Av po.pper No 3
Ar 1790
1.-2 100 "
"
"
"
"
100 "
-.32
Tryckpapper
" -.16
II
80 11
Grått papper
D:o
" " -.24
"
100
D:o
" " -.13
"
Priser i riksdaler, skilling och rundstycken.
o

Ar 1831

År 1850

70 ris
Skrivpapper
112 11
Tryckpapper
Kc.rdusp8.pper
195 "
Summa 377 ris

140 Rdr Bko
149 "
"
190 "
"
479 Rdr Bko

3 arbetc.re

550 ris
50 11
700 11
1.300 ris

1250 Rdr Bko
11
100 11
II
900
"
2250 Rdr Bko

7 arbetare

Skrivpapper
Tryckpapper
Karduspapper
SULllilU

De angivna nrbetarnas anto.l är lågt. Detta visar tydligt att anställda gesällers uppehåll viä bruket i regel var kortvarigt. I arbetet deltog även
gesällernas hustrur och hemnavarande döttrar i arbetet men räknades ej med
i antalet anställda. Ej heller lärlingar ingick i det antal arbetare, SOB
redovisades.
Personalförteckning över mästare och gesäller samt lärlingar vid bruket
Husförhörslängderna ligger som grund för denna förteckning. Bruket grundades i Ryds socken, som emellertid redan på 1700-talet införlivades med
Skövde stad. Kyrkböckerna är inom området av olika slag, vilket framgår
av de rubriker, S011 angivits för de olika längderna. Kummeltorp redovisas
på olika sätt genom åren, olika längder t o m överbryggar varandra i vissa
fall. Därför erkännes gärna att förteckningarna ej är fullständiga.
Det stora persongalleri, som inrymmes i längderna, är likväl av intresse,
då där ingår ett stort antal personligheter, som spelat en viktig roll i
handbrukens historia i vårt land. Trots bristerna är det berättigat att
ställa frågan: Hur kunde ett så litet bruk uppvisa ett så stort antal av
skickliga pappersmakare? Några kommentarer till de i längderna upptagna
mästarna och gesällerna följer längre fram i denna artikel.
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Kummeltorp, även kallat Gustafs Bruk
Ur husförhörslängder:
Skövde landsförsaoling Ryd AI:1 HusförhörsI. 1769-1785
sid.37

KUillDiltorps rote
KtiBiltorps Bruk
Fabriq. Joh. Schallander
h
Maria Balk
Barn: Johannes
Jöns Sehallander
Maria
JoaehiLl
Cajsa
Nils
Christopher

JÖnköp.
Linköp.
18 apr.
16 jul.

gesäl.
d:o

Adolph Udd
Bengt Röding

Unc1enäs 1755
Mariestad

K

Maria Jonsdr.
Kaisa Wiånsdr
Petter Jonss.

enk.
s

1719
1725
1748
1750
1754
jun.
1756
9
9 2.ug. 1758
1763
1765

HaetSgum 1742
Bellefors 1720
Sch
1756

Lärogossen Joh. Lundberg

Götheborg

Greta Persd.
C::\isa
Lisa
Clas

F

p~storat

Husförhörslängd

Död 1772
Örebro 1774

"
Död 1769
Gesäl 1774
d:o 1774
HaegguB

Götheborg 1774
1761

71

1791
I':Iariestad

1776

Lärogossen And. Röding
R
Maria Pärsdotter i Warola

Skövde

går i Seara

AI:3

1761
1760

Mariestad 1785
Svgebrot? 1785

1769-1804

fol. 225 Skövde soeken 1 KUillIJ.iltorps rote.
Kummiltorps Bruk
r'abriquren Joh. Schallander

Jönköp.

1719

Död 22 junii
1791

H

Maria Balk

Linköp.

1725

ges.

Gustaf Forsgren

Ullerva

1765 11/2

ges.

Bengt Röding
Adolph Udd
Joh. Lundberg
Anders Karlstedt

Mariestad
Undenäs
Carlshamn
Gtbg.

1749
1755
60
63

Fabriq. Jöns Schallander
Hu
Sara M. Runquist
son
Jöns

ibo
Daretorp
ib

1750
74
1794

"

Mariestnd 88
Örebro 90

Mariestad 73 Smål 74
Örebro 81
Gtbg. 74 Gtbg/Jönk 79
" 80 Örebro 81
Habo 93
jan.

Fabriquren Joh. Sehallanders barn:
son Johannes
" Jöns
dott Maria
son JoaehiLl
dott Caj sa
son Nils
son Christopher

Stnden 1772
på stället 1748 18 april
juli
Hakarp
16
1779
1750
"
"11
död
1772
1754
"11
11
1756 9 juni Göteborg 1781
11
1758 9 augusti Mariesta d 1779
"11
11
Örebro 1785
1763 3 februari
11
död 1769
1765 8 Mart.
"
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Be rnens fBdelse och dop har noterats ur:
Skövde stad och landsfBrs. nyd Kyrkobok? C:4 åren 1723-1765
DatuL1 enl ovan stäri:J.rJ.er ej 8.11 tid på dage n. För Johan anges födelse 12 c. pril?
för Jöns 15 juli. Anmärko.s knn även ::ttt Ho.rio. ej påträff8.ts; någon dc.tum
för hennes födsel finns ej heller i husfBrhBrslängden ovan.
Nc.mnen på faddrar k8.n även vo.ro.

ElV

intresse:

Johnn:

Leutnc.nt Wilkman, Christoffer Eierpe, h Helen:l Chr. Behmer,
Jungfru Stina Hierpe.

Jöns:

Leutn. Bengt U<ld, Gesällen Anders Bilsten, Fru Eva Mari8. Co.tenia?
h Anna Svensd. i Jungo. brotouten.

J08.chin: Fru Löjtninnan Vilskman, Madame Sisberg?, Christiern och VilhelJj}
H<::.rho.user.
Cnjso.:

jI~o.g.

Shelning

11

fru? Insp. Glimmine;

ffi

fru.

Nicolo.us:lnspector Glimming m fru, Peter Do.relius, Prostinn8.n

Thenplan~er.

Christopher: H.Löjtn.So.muel Frese m fru, Herr Cornette Carl Reuter

hl

fru.

Holländsk p8.ppersnakare
L1o.n vet Eltt en holländsk pappers!J.ästo.re en tid var verksam vid KUDDeItorp.
Ho.n ko.llades blo.nd annat på ett kortc.re besök vid Tumba Bruk. Tidpunkten
stämner med sonen Joachims födelse, år 1756. Det skulle i så fall kunna
vc.rn den vid hans dop angivne fc.ddern Vilhelm Ho.rhauser.
Skövde landsförsamling - Eyd

)j}

m.

AI:2 Husförhörslängd 1808-1814

Skövde Kurnniltorps rote.
Kumiltorps Bruk
Fabriquren Ha rald Ma.lL1berg
Fru
Beo.ta Ho.rgar. Hellstadius
Son
Gust nf Wilhelm
Ges.

And. Malmgren
Sven Warolin
Anders Setterblad
Johannes Svensson

"

II

Lärgossen
If

Johan Andersson
Harald Andersson
Johannes Andersson

Småland 1766 12/3
I'l Iaries.
76 28/12
1802 6/4 stud. i Skara
p.p.
Aventorp
\ialösa?
Horn
Skövde

1785 2/5
1780 12/4
1791 10/9
1790

Horn 1806
II
08
Loringa 09
Horsås 1795 30/11 Skövde
SandheD
94
Sandheru 13 Död 1814
Månstorp
97
Månstorp 13

7

Skövde landsförseDling - Ryd
KUillhliltorp 3/8 Frälse,

hl D

oförmedl~t

AI:3 Husförhörslängd 1814-1838
3/4 och

Pnppersuruket Gustnfs Bruk.
sid. 356
äg. Fnbriqueur Hnro.lc1 Halmberg
SEålo.nd 1766 18/3
Bosstorp 28
Fru
Bente Marger . Hellstndius Mariestad
76 28/12
Son, äg. M Gustaf Wilhelm
p ft
1802 6/4
stud.i Skcra,
Rustuästnre 1817.
Joh. Christ. Settergren
1799 11/6 Blidsberg 28
ELlerentio. Ado.nte I\~o.thilc1:J.
1828 21/12
P ft
ibw.
Joh~n Gustnf Georg
1830 10/10
s
Brukspatron Hörstndius
32 Thorshällo.
Äg Ljeutn. Simeon Schröder Arby, Snåland 1762 5/4
c}öd 1835
Fru A.Soph.Fr.Rosenthel Ko.rno,Österg.1777 13/2
Fru Chr .C arl . SeBlin
Ii
f .Schröder
1791 1/2 Thorsh. 1832
1812 15/4
d
J oh .Anal. Seulin
Norrköping
Po.ppersmak.ges. Joh. Skalo.nder
Skövde
1797 26/9 Vestr"LW 36
Svärmod .Enkefru Ch~rlottn Hellstadius
13 Varnheu,
=l"
sept 1824
f .Udd
Göthene
1753 3/4 GOL,
d

-J

sid . 357
PappersDäst. Gnbriel Berggren
Fru
Snrn Christ. Lund
Bern
Carolinn Sofin
Cn th .Christinn

KnlrD.ar
Philipstnd
Kråkshult
Hult

Papperslärl. Johan Andersson

SegerstQ,d

Pappersm.gesäll Joh. Sknllnnder
sid. 358

"

1790
1780
1819 7/6
1821 16/10

Aklinge 31

Aklinge 32
1817 25/9
obest.38, åter 39

Skövde

1797

26/9 Grenna 28 obest.29

Dnn. Nilsson Blomdahl Runsk.

1803

Ho.karp 29
Mariestnd 31
Sto.den og Mariestad 15
\I
18 .
Hånst. 13

" Johannes Billqui st
Lärling Johnnnes Andersson

Horsås
Vlånstorp

1795
1797

8/4

Arr. Fo.br.
Hu
Son
Dot

Joh. Liljednhl
RWJskulln 1807
Frecx.Eleonora Cederdahl Gärdserum 1807
Joh. SaE'. Sigfrid
Sunnestorp 1836
Harin Ch. Axelinc
p. st.
1837
Död 1837 el.7/11 -

Ho.ndelsbet.

Svante Leon CederdQ,hl Gärdserum 1816 Skännin8e 37
S öderk.
38

Lunpsamlc.re

Hathias Glader

Göteborg

1794 Göteborg 27 ofullst. prästbetyg

Alla, som var anställda på KUDilleltorp, kunde ej bo vid självo. bruket. Här
följer uppgifter om två av dessn. De vnr båda på sino. gesällvandringnr under två eller flera perioder i brukets tjänst:
Gesäll, pappersgesäll, fabrikör
Dnniel Blomdahl

Anställd viel bruket
f Rumskulla 1803 8/4

1829 - 1830
1833 - 1838
1840 - 1842

Under den sista perioden vistndes han även en tid på Åkleholu. BloDdahl
återkoD till Skövde något år ~mkring 1860. Om han därvid ho.de anställning
vid något av pappersbruken är ej beko.nt.

8
Gesäll, pappersmästare
Samuel Blomberg

Anställd vid bruket
1833 - 1834
1836 - ?
Vid bruket Åkleholm
- 1842
?

f Rumskullo. 1808 24/1

Blondc.hls och Blombergs levnadsöden hc..r grundligt studerats fran vaggan
och till slutet på der::.s levnc.d. De vnr bröcler och kämpade sig båda frc.m
till en god so.mhällsställning från en Llyck;:;t fett tig och aro barndom.
Skövde landsförsamling 1831-1855

AI:4

Husförhörslängd

Ryds socken Kummeltorps rote.
Kuoneltorp 1/8 Frälse, oförm. 1/4 med
Gustafs Pappersbruk
Horn 47 utfl.
Fabrikör Petter Örnell
Kisa 1814
II
Hu
Johanna Engström Långaryd 1821 14/5 Ii
Sofia Albertina Lund"
1835 30/8 Svenljungo. 53
Arr Gabriel Berggren
Hu
Sara Chr Lind

Calmo.r 1790
PhilipstO-d 80

42,43 Finl.
Acklinga

l'Iariesto.d
ges
Alfr. Oskar Berg Stockholm 97
Lärl.
Emanuel Malmgren
1837
ges
Carl Fredr. Hagström Kilo. 1810
Göteborg 42
S3.ndsjö 42
"
And. G. Appe 19re n
Hakarp
09
Werksges.Joh. Schall~nder
Skövde
97
ges
Erik Pettersson
Lenhovdo.
74
"
Joh: s Jonsson
Horn
11
II
Joh. Lundblad
Skövde
13
Verkmästnre
Fnbrikör D. Blomdahl
Rumskulla 1803
ges
Joh.lsid. Bergquist Häggum
19
Lvnpsamlare Anders Nohlberg
Horn 1812
Lärl.
Gustaf Jo.cobsson
"1833
Horn 47
obest.ort 48
ges
Anders Johctllsson
"1824
"
47
Hu
Maja Cath.Gustafsd. Forshen 1832
gift 55
son
Gustaf Alfred
Ryd 1856 19/6
ges
And.G.Apelgren
Hakarp 1809
Horn 48
obest.ort 48
II
Jonas Lundholm
Rumskulla 1807 8/8 Hult 49
Wermlo.nd 50
Johannes Pettersson Skövde 1832
"
55
"
Alfred Oskar Berg Stockholm 1827 16/7 Mariestad 52
obest.ort
Hyrande
Fru
s

s

sid. 328
Hu
s

Johan Po.lmquist Bringtofta 1810 8/4 Wing Åhs 1842~
Anno. S. Pettersson
II
1811 12/4
Peter
)
Johan Gustaf Ferdin Fenneslunda 1840 Död 44.

Skåne 45

Klockaren och Orgelnisten inom Åhs församl. Ho.llo.nds län:
Carl Engström
Långaryd
1816 11/2
Åhs 45
Åhs 46
Fred.Margareta ?
1821 5/1
Adolf Eugene
1845 18/4

9

Ryd Husförhörslängd

Al:l

1856-1863

KUillhliltorps Rote.
KUWBiltorp 1/8 Frälse (oförm. 1/4) Bed
Gustafs Pappersbruk.
eger Fabrikör Petter Örnell
Kisa 1814 16/4
Hu
Joho.nno. Engström Långaryd 1821 14/5
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Sofia Albertina Lund Långaryd 35
Svenljungo. 53 Acklingc. 56
Petter Andersson Fenneslunda 22 22/12 Sandsjö 1858
Sven Theodor Jonsson Baltak 1838 23/6
Mariestcl.d 60 Utf1.62
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Maria Cath. Gustc.fsd. Forshem 32 26/12)
Gustaf Alfred
Hyd 1856 19/6)

Ande rs J. Apelgren
Maja Pettersdotter

Hekarp 1809 12/2 .
Skövde 1818 1/11

Skövde Hultstorp
1857
vigde 55
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l\~ästaren

vid Gust2.vsbruk Johnn Schnll::mcler och hnns släkt

Johan Schc.llc.nder vC.r född i Jönköping år 1719. Han hnr som barn påträff::ts
där med sin noder, som red::m då vc.r änka. Trolieen kom han tidi gt som lärling
till något pappersbruk och sensre SOD gesäll till Tannefors i Linköping. Till
Gusto.vsbruk kom hem nöj ligen r edan vid brukets igångsättning Llen Lied säkerhet
ej många år därefter.
Hnn ingick äktensknp ned rhria Balck, dotter till pappersmnkaren och I!lästnren
Jöns Balck vid T::-.nnefors och hems maka ElisCtbeth Lemcken (med emo r från Skeens
och Klippans pnppersbruk). Genom sitt äktensknp hade hc.n blivit släkt med eliten C\V dåtidens pappersmc.knre. Bn broder till hCtns makn disputernde redEln år
1746 i Lund i ämnet papperets historia, vnrvid denne, Joachim Balck, född 1722,
bl n h8.rnnge rade sina tre svågrc.r, "Pappers Bruks Arenda.torerna Ehrebone och
Wälncktade Herr Jörnn Remberg, wid Båll torps, Herr Jöns Schallnnder, \!vid
Gusto.fs Bruk och Herr Petter RaL1berg, wid Fiskeby Pappers Bruk, ilhn8. högtärade kiära Swågrar". Två systrar till Johtln (Jöns) Schallander vo.r alltså
gifta L1ed två bröder i pElppersmc.karsläkten Ramberg.
Och Joho.n Scho.llander motsvarade sin släkts förhoppningar genom att troget
stå kvar på sin post som Gustavs Bruks ledare till sin död år 1791. Han uppfostra de även sina söner till pappersmaknre och Llinst två av deLl fullföljde
faderns yrke under sin levnad. DetsaL1ID2. gällde även minst två av hans sonsöner.
Äldste sonen, Johan, blev mästare och f ab rikör vid Lindbacka pc.ppersbruk nära
Örebro. Bruket ägdes i generationer av familjen Lind i Örebro, där de drev ett
tryckeri och bOkförlng, under lång tid även etablerat i Stockholn. Johan gif tc
sig 1784 L1ed ägarens, Johan Peter Lindh, dotter, Mc..ria Hegina, och stannade
kvar vid Lindbacka till sin död år 1809. I äktenskapet fanns bnrnen Jeanna
Regina, född år 1785, samt sonen Johan, född år 1791.
Jeann~ Regina ingick äktenskap med Johan Pehr Lundström, född år 1783 i Linköping, där fadern var orgelbyggare och samtidigt ägde gården Lövdalen nära
staden. Jeannn Reginas man hade i unga år fått anställning vid det Lindhska
tryckeriet för att lära yrket, vilket han gjorde så väl att han aV8.ncerade
till fnktor. Han flyttade till Jönköping, där han blev vida berönd som tidnin[Ssutgivare samt producent av de beröLlda "kistebreven". Han var även i
många år ägare a v Stensholms pappersbruk i Hakarps socken, närn Huskvarna.

Jeanna Reginas broder, Johan, ingick äktenskC\p Lled Johan Pehr Lundströms
syster, maria Christina, född 1790, varvid "dubbelsvågerskap" blev etablerat.
Han var nv fadern välutbildad pnppersmc.kare och anställdes av sin svåger SOLl
mäst8.re och faktor vid StensholL1s pappersbruk.
Än större berömL1else än den SOLl tillkom Johan Pehr Lundström skulle sönernc
få uppleva. Sonen Johan Edvard, född år 1815, blev genom geniala uppfinningar
tändsticksindustrins f nde r i vårt l and, därtill grundare av Munksjö pnppersbruk i Jönköping år 1850 snmt likaledes utfördes under hnns ledning olliläggningen av handbruket Katrinefors i Mnriestad i börjnn av 1870-tnlet, då där
installerades pappersmaskiner.
Allt detta hade Johan Edvnrd ej kunm.;.t åstadkomma utan stöd av sin yngre
broder Frans Carl, född år 1823. Johan Edvard var tekniskt begåvad raen
visade inget större intresse för ekonomiskn förhållanden. Brodern Frans Carl
var ett ekonomiskt snille, som dessutom ställde denna egenskap jämte mede l
till broderns förfog ande . Frans Carl blev med tiden en mycket fÖTI1ögen man.
Han ingick äktenskap med Sofia Christina Malmberg, född år 1830. I äktenskapet föddes dottern Calla år 1850.
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Dottern Gnlla gifte sig år 1878 Lled den berörade bndläkaren !J. lIt, professor
Carl Peter Curman. I det rJycket förnäma herr.. mo.karno. hnde i stockholm sc,ml,:des under 1880-00h 1890-tnlen eliten av Stockholms litteräro., konstnärligo.
och vetensko.pliga värld. I ructensko.pet föddes sonen Jon Sigurd, å r 1879.
Jon Sigurd Curmc.n , sist i den släkthistorin, som här plocko.ts frc..m, v~.~r den
mycket berömde riksantikvnrien tillika professorn och ledamoten o.v Vetensko.psakademien. Hc..n ho.r so.tt djupn spår i det svensko. kulturlivet.
Hen ho.r vi nu alldeles kOUJhlit bort? Hur vc.r nu Johnn Sche:::.llander på GustC.V3
Bruk släkt med Jon Sigurd CurI1ccn? Jo, he,n ve:::.r hc..ns morfars morfars :far.
Några uppeifter om persone:::.len vie: Guste:::.vs Bruk
Lärogossen Johc.n Lundbere;

Göteborg

kOLl fr Göteborg 1774

o.ndro. So.Llstä.m.J:y1_i[;2. uppgifter vt'. r han född i Ke:::.rlsharrlD år 1758. Ho.n vnr
en tid som lärling vid Korndals pappe rsbruk i Fässberg, nuvnrnnde l1ölndal?
när e, Göteborg. Ho.n stnnnade en tid vid GustQVS Bruk, gick vidare till Ko.trinefors, därifrån till Lindbc..cko. och vidare till Nyköping. I början QV
1800-talet kom han till Gullsby i Värmlnnd, där han var med och byggde detta
bruk, va rs förste mästare ho.n blev. År 1812 å tervände han till Korndal, där
han stanncde till sin död år 1826.
Hnn är et t exempel på den rc,stlöshet, som grep mångn tlgesäller tl , son under de
svenska skråämbetenccs de.gc.r följt förordningen och givit sig ut på "vandringll.
J~nligt

Fabriquren Hnro.ld f,1nlmberg

Smålnnd 1766 12/3

Ofullständiga husförhörslängder ejorde det svårt ntt finna hans ursprung.
Väl hade hans namn och födelsedo.ta påträffats såväl vid Kornde:::.l som vid
Strömshof i Fänneslundo., Älvsborgs län. På den senare plntsen nngavs födelseorten till "Agelstad fl , vilket go.v anledning till ntt titta närnnre på
knrtnn. Annerstad vo.r bekc.nt som socknen där Skeens po.ppersbruk l åg . Men
se, strax nordost om dennn socken låg Angelsto.ds socken. Vid besök i Vndsten(·,
kunde Ho.rnld Malmbergs födelseort fnstställns till denne:::. socken; såväl år
som datum stämde med uppgifternn vid de bruk där han påträffnts.
Gesällen hade blivit bruksägnre. Hade det sin grund i att hem ingått ett
fÖrTllånligt äktenskap med Beo. to. r.1o. rgaretn Hellsto.dius? Men han var ju även
själv en väl utbildnd yrkes[~~n.
Bruksägo.re Gustaf Wi lhelm

~1almberf,

1802 6/4

Han övertog bruket efter fadern och vnr ägare därtill åren 1832-1837. Hur
nära ho.n stod tillverkningen är ej möjligt att f o.stställa. Vnttenmärken med
hans initia ler finns dock från hans tid i en del papper från bruket.
Arr.Fabr. Joh. Liljedahl

RumskulIn 1807

Hu
Fredr. Eleonorn Cederdahl Gärds e rum
Son Joh. Sam Sigfrid
Sunnestorp
Dot. Marin Ch. Axelinc.
p.st.

1807
1836
1837
död 1837, d 7/11
Härmed presenterns uppgifter värda e:::.tt p;å till p8.ppershistorien. Joh. Lilj e dahl var v~ttenmärkesforsknren vid Riksnrkivet, Gösta Liljedahls, farfarsfar.
Ho.ns far, Jon Liljedo.hl, v ar mästare på Ösjöfors fro.m till år 1807 och blev
då mästnre, selli~re ägare till Örneströms pappersbruk nära KisQ, ett bruk som
han själv byggt.

Men icke nog härmed. Hustrun, Fredr. Eleonor2.. Cederdnhl, var dotter till
mästaren och grundaren av såväl Cedersholms som Mo.riednhls pappersbruk, båda
i Gärdserwfis socken i Soålands nordöstligaste hörn. Faderns namn v~r Jonas
Magnus Cederdahl. Cedersholm Grundades år 1805, Mc.riedahl år 1815.
Om nu sonen Joh. Sam. Sigfrid vnr Gösta Liljedahls farfar kan även omnämnas.
att dennes son, som blev apoteknre, under en längre period då han var bos~tt
i Skövde fick sonen GÖstc. , som a lltså är Västgöte~
Vell i veta'tL
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Bröderna Daniel Blomdahl och Samuel Blomberg
Ou dess2 har tidigare något nämnts i saBband med husförhörslängderna. Härtill någr2 ytterligare upp~ifter.
Båda bröderna hade utbildats till gesäller av Jon Liljedahl, som stod
fadder vid D~niels dop.
DL'..niel Blomdahl vo.r mäst8.re vid Carlsfors i Flariestc.d, vid GUSt2VS Eruk S8Jut
vid Stensholm. på äldre do. go. r blev han lanthandlare i Gullspång, Amnehäraus
sno Här utmärkte han sig genom inso.tser i so.mhällets tjänst och inolil kyr1co.n
sant dessutom som elektor vid riksdagsmannavc.l m m. Han gick ur tiden år 1878.
samuel Blomberg vo.r gesäll vid Carlsfors, mäste,re vid Gustavs Bruk och ÅklGholD, arrenderade Katrineiors åren 18~· 3-1847? grundade BloBbacko. pappersbruk
i Värmland 1847 so.mt dog där år 1867.

eger
Hu

Fabrikör Petter ÖrnelI
Kisa 1814 16/4
Johanna Engström
Långaryd 1821 14/5

Horn 1847

"

"

Dala 58
"

II

Petter ÖrnelI fick sin utbildni~g av Jon Liljedahl delvis samtidigt med
So.muel Blomberg. Han kom till Akleholm, där Samuel Blomberg var grundaren
Sven Engströms högra hand. Men ÖrnelI friade till Engströms dotter och
gifte sig med henne, varigenom han skaffade sig ett visst övertag. Detta
ledde till att Blomberg arrenderade Katrinefors år 1843.
ÖrnelI ägde Åkleholm några år efter sin svärfader men överlät senare detta
bruk till svågern, grundarens son, Lars Magnus Engström.
Petter ÖrnelI lämnade Gustavs Bruk 1858 och flyttade till Dala, en socken
ca 1,5 mil söder om Skövde. Papper med hans namn som vattenmärke finns från
Gustavs Bruk.
Vattenmärken från papper tillverkade vid Gustavs Bruk.
Detta i och för sig mycket viktiga ämne är ej denna artikels huvudfråga. Men någon prydnad borde likväl få run även här. Vi inför därför
några, som vår vän GÖst8. Liljedahl får taga äran av. Artikelförfo.ttarna
kan endast buga och tacko. givaren härför. (Se sid 14, 15 och 16.)
Platsen för Gustavs Bruk bestämd genom kartor och forskning på bruksplatsen
Vi hänvisar först till kc:.rtor, där t o m ordet "PapperSbruk" finns angivet
så att brukets byggnader kunde med bestämdhet fastställas och sökandet
efter kvarvarande byggnadsgrunder kunde ske. Se kartor å sid 17.
Grunden till pappersbruket finns kvar. Den 8,35 x 6,75 m stora byggnaden har
uppmätts. Väggen mot bäcken är kvar till ett par meters höjd. I denna vägg
finns två öppningar ut mot bäcken. Man frågar sig om här funnits två vo.ttenhjul. I så fall vore väl det ena den ursprungligo. utrustningen med endast
stampverk för massans beredning. Det andra hålet i muren upptogs då en liten
holländare insattes, kanske först efter Joho.n SchalIanders bortgång. De gamlo.
mästarna kunde konsten att rätt hantera stampverken, vilket ej var allas kunskaper. Vi hänvisar till bifogade skisser på grunden till Gustavs Bruk (sid
18). Här är ännu mycket att "upptäcko.." och studera.
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GUSt2VS Bruk var beläget i on djup ravin strax bakom Kuwileltorps gård .
M8.n k~,n gott säga o.tt det låg i !Joländie;fi terräng, dit mD.n kne. pp&st beger
sig utetn bestämt ärende. Här flyter den lille. bäcken frc.Iil, som ve.r stor
nog c.tt ge såväl vntten som vo.ttenkro.ft till hnndbruket Gustavs Bruk.
1.1en därjämte både uppströLls och nedströms fo.nns i get mIa tider mjölkvc..rnc.r
på flero. plo.tser.
Platsen för Gustavs Bruk är hotad
Vid be sök på orten blir man snL,rt vetrse, o. tt här finns ruånge. vä[/;, r.
Likväl är man nu i planering för en ny vi:.i.[;, just på det oruråcle l~ är
bruket +egnt. Det räcker inte Bed c.. tt brukspIntsen blir lämnncl någrc..
meter från en väg inoD onråc1et. Den djupD. ro.vinon Gör ntt släntern.:::. från
en väG i närheten kOlImer 8.tt påverkel grundr:.lUr8n även om vägbanan konDor
att liggo. 30 - 40 meter från grunden. Vi vädjnr till väestyrelse och
fornminnesvårclare att tn hänsyn till minnesoärket av handp8.ppersbruket
Gust8.VS Buk, Kummeltorp, on kulturnnläggnine, grundet d år 1740.
HARRY ERICSON

ERIK V!ITTI NG

T A CK
Till Ledningen för Mo Do Papper AB, Silverdalens pappersbruk, Silverdalen,
framföres härmed ett uppriktigt tack för den storslagna gåva, som Föreningen
Nordiska Pappershistoriker fått mottaga.
Gåvnn, som ut göres av ett parti offsetpapper, har för en lång tid framåt
ekonoruiskt tryggat utgivningen av vårt medlemsblad, vilket rued stor tacksamhet noteras.
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Kumla-bäcken med pappersbruket markerade.

Del av kartblad: 8D Skara 5 h
SKÖVDE
(Ekonomisk karta över Sverige)
Skala 1: 10 000
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Lite A B C om A och Z
r.~o.n

blir o.ldrig för gammCll o.tt läro. sig något nytt, heter det. nej, ko.nskc
det, Llcn nog önskar man iblan([ att mo.n lärt sie; detta nya lån~t ti<li~8.re;
det skulle hlåhändo. bespo.rat en Llycken mödR och många misstag. Med full
vi sshet ko.n förf. göra. denna vemodige reflexion OLl IlA och Z", d v s ciet
fektUl?l ett ett handgjort po.pperserks både. sidor ( lI die Ab-Seite", SOffi under
forr:mingsproceduren vo.ri t vänd från formen, och "die Zu-Sei to", som vo.ri t
v6nd not den 1 )) är oliko. till det yttre och att dennc.-olikhet är ett utonordentligt hjälpmedel till o.tt skilja eljest Elyck(;t lika. vm. från vero.nc~rc"
n:',turlie;tvis särskilt de "tvillinglf-närken som härst8li:lB8.r från två forno.r
i s2.mbruk vid en och So.UlDD. kyp. Sidorno. ho.r också "inre", strukturell~',
olikheter, som tills vido.re bortses från; jo.g berör den i slutet o.v min
fmnställning.
S om so.gt, ho.de jc.g för 20 år sedan känt till detta förhållande, eller rätto.rc S2.e;t förstått dess praktisko. användbo.rhct, skulle otvivelnktigt den
tidsödc.nde sorteringen o.v hundro.tusento.ls pappersark Dled vm i LEWAC2) väsentliGt underlätto.ts. Att kunslmpen om ilA och ZIf vid den tiden veterlic;,m
inte trängt ut och var tillgäne;lig i fo.cklitteraturen utgör en viss ursäkt,
Ll.0n fo.ktiskt borde egen normo.l observo.tions- och framför 2.11t konbinc.tionsförr.10.[;o. lett mg på spåren - det känns lite "slött" att ha gro.nsko.t så 1:10.n[o.
C',rk och inte ha kunnC'.t dro. de enkla slutso.tserna av sinn ofrånkordigo. io.ktto.t;elser ••••••
Kännedonen on de yttre olikheterna i de olika. arksidorna bör riuligen vcro.
jämngo.r:1I!10.1 med po.ppe rSIllO-ko.rkons ten; fo.cknännen har inte kunne.t undgå o.tt
observero. den. Troligen ho.r de också uppmärkso.Dhlats o.v månGD. tidiGo.re filigranologer - jo.g har inte undersökt, när förhållo.ndet först onnäwnes i littero.turen - med stor so.nnolikhet är dock den tyske filigranologen Theodor
GERARDY den förste, som, i ett flerto.l skrifter o.lltifrån mitten <lV 1950talet, direkt har o.ngivit olikheter som ett värdefullt filigranologiskt
hjälpmedel; ho.n ho.r ocksu lo.nserat de utmärkta förkortningo.rna A och Z
(se not 1).
Själv beakto.de jo.g inte GERARDYs påpekande förrän jag på nytt läste det i
ho.ns bok "Datieren mit Hilfe von Wasserzeichen" (Biickeburg 1964), Ilen i
stort sett sedo.n 1965 har jo.g o.nvänt mig ev denna välkonno. hjälp och kan
bara uttryckligen vitsorda dess stora praktisk2. nyttn. Ja, jng Gnser Gtt
hjälpNcdlet i all sin enkelhet är av so.mma revolutionero.nde betydelse för
filigro.nologisk forskning SOLl "lngen 08 formpnren".
Den senare bekantgjordes reden före sekelskiftet o.v två frc"mståcnde filigranologer, schweiznren Adolf FLURI (1896) och tysken Prj.edrich KEINZ (1897),
Ilen helt oberoende av desso. formulero.des "l2.een" mern tydligt och eftertryckli~t och tillämpndes i pro.ktiskt bruk 8.V tysken Ke:.rl Theodor WEISS ~
som 1915 publicerade sina rön. Först på 1950-talet började encllertid betydelsen av "formparen" klarna för vIil-forsko.rno., och sedan Wisso WEISS, Kc..rl
Theodors son och framstående efterföljOore, posthumt publicerc..t faderns
(d. 1945) "IIo.ndbuch der Wasserzeichenkunde" (Leipzi~ 1962. Bearbetnd nv
VY. Heiss) torde ingen längresväv.o. i okunnighet om det viktige.. förhållc..ndet.
Nu gäller det en nyare "upptäckt", nämligen o.v den praktiska användbo.rheten
i forskningsarbetet nv "A och Z-förhållandet", och det ser ut SOLl OLl den
skulle h8. like:. svårt att bli känd blc..nd deLl det vederbör. Det har därför
synts mig o.ngeläget att dra mitt strå till sto.cken och ge en redovisning
för de eGna erfarenheterna. Redogörelsen utmynnar i en terminologisk diskussion, där jag ställer mig starkt kritisk till ett nytt förslag.
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Först en kort orientering ou självn snkförhållandet. På Z-sidan syns alltså uer eller Llindre tydlie;t 2.vtrycken av formsilens (vir8.ns) "vo.rptråd.J.ril
och litrådfigur" , sednn de tättsi ttnnde tunn::'.. "vergetrådarnas" avtrycl:: i
regel inte är skönj barn. Observera ntt det här gäller själva fördjupningarna i papperet, "spåren", och int e förtunningarna , där också vergotrådi'>rnc>
är kl2.rt skönjbnra som "vattenlinjer", vilka ju ger pnpperet det karc..L:teristisIm "randiga" utseendet l Vo. ttenlinjer från verge- och varptråde.r likSOL1 själve. vnttenmärket från trådfiguren sos bäst mot vinkelrätt inf::tllnnde
ljUS, 11en fördjupningtJ.rna, rätt obetyc1ligc. ojär.mheter i pc.ppcrsytc.n, kcm
0c..rc.. iaktto.s i ljus som fnller i stnrkt sned vinkel mot den. Även på ;~-sid3.n
ko.n 1lO.n ibland observero. dessa ojärnnheter, lJlen där som mycket obetyd.lic2.
upphöjning::tr på ytan; de är dock 0.11 tför svo.go. för ntt raed någon SOh, helst
säkerhet urskiljas och kan helt läLmns ur räkningen. Också ko.n euellanåt
på A-sidan skönjns spår efter filten, som de vid o.vguskningen trycktes raot?
mcn de är ännu svagare och följnktliGen än mindre lämpade som indicier.
Hu till komplikationerna~ Spåren på Z-sidan kan ibland vara nog så otydliGa,
beroende på varptrådarnns och figurtrådens tjocklek, på po.pperets tjocklek, på dess limning och på evontuella. nndra faktorer i tillverkninGen,
!;len någonstans på Z-sidnn bruk2.r ao.n kunnCl UTskilja dem. En e;od regel är
att grc.nskCl bådn sidor ClV nrket, då ser raan liittClre vilken son är Z av dec.
Otvivelnktigt är det sådann cmellnnåt uppträdande svårigheter (tyvärr särskilt i papper Lled de i våro. arkiv så vnnlign frnnsk-holländska märkena.
från perioden 1650-1700 nv typen Amsterdo.ms vapen, Narren och Hollnnds
vnpen) son Gör att nybörjaren lätt e;er tappt, han tycker sig aldriG kunnn
vnre'. säker på rätta förhållandet. r,1en övning ger färdighet; DCln k::tn i förvåncmde grad träno. upp ög2..ts förnågn att uppfo.tto. det till en börjcm "osynligo.". IblClnd måste dock även experten Ce upp, den saken är alldeles klar.
För min egen del torde procenten sådana "omöjlige." fall till en början ho.
varit 7-8; efter tio års övning tror jClg mig hel fått ned den till högst
2-3%. De osäkra fallen är ncturligtvis fler, men från att i början ha varit
kClnske 20%, har deras antal reducerats än mera; jag skulle tro till nu 4-5%.
Som "osäkra" framstår framför allt de son på båda sidor tycks ho. spår ClV
antintsen vnrptrådar eller trådfigur, för ett så bekymmersamt fenomen förekOL1IDer verkligen inte så sälle.n och är svårt att förklara (jag hc,r inte ho. f t
tillfälle att på allve.r diskuterCl sClken med fackmän; ett par tillfråsc de har
faktiskt inte observerat underligheten). Ett fall av dylik tvetydit;;llet kCln
emellertid fullt tillfredsställande förklarCls, nämligen då man söker fastställ~ Z-sidan efter det att man ritat av vm:t, d v s kalkerat det på transparent pClpper med en glas- eller plastskiva bakom bladet. Där p8nnan rört sig
efter vm:ts konturer, uppstår nämligen i bladet mycket tydliga "spåril, och
o~ man inte är medveten om detta, kan man lätt förväxla de aven själv
åsto.dkomna fördjupningarna med de fläkta" Z-spåren. FatClliteten undvikes
nClturligtvis genom att man Iöre avritningen fastställer vad som är Z-sidnn~
Det här sagda om osäkerhet och ibland oöverstigliga svårigheter tsäller,
märk väl, bara för papper med vm som uppträder isolerade, t ex i ett enstalw
dokument. Har man tillgång till en hel serie av fltvillingClr fl (sådant materinl är ytterst vanlitst i arkiven och bör givetvis uppsökas just i kontrollsyfte) får m8.n hjälp ElV deras inbördes olika detaljer för att QVGöra A och Z,
och all osäkerhet brukar försvinnCl.
Ett särskilt hjälpsamt fClktum därvidlng är att trådfigurernc. i de flesta
fall anbragtes olika på de två tvillingformClrna och följaktligen gClV upphov till tvillingvm raed motsvarande olika placering i helClrket. Fie;urernQ
kunde placeras på 4 olika sätt, som jats numrerClr med arabiske. siffror 1-4.
För enkelhets skull Clnger jats bara huvudfigurens placering. Efter 0.1650
tillkol21 vanliGen en "motfigur" i den Gndra arkhalvCln, men den vo.r rec;elmässigt - sällsynta undantag förekommer _ orienterad åt samme. håll SOD
huvudfiguren, d v s var "läsriktig" från samma sida~ A eller Z, och meln
behöver därför inte nämna den.
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1.

Figuren pl:-:.cer3.des "rättvänd" (= läsriktic;) i vänstr3. iormhalvan
n

2.

"
"

3.
4.

"
"

"spe ge lvänd"
rättvänd

"

"

sj!8ijelvänd

"

"
"
"

"

"

högrn

"

De oliko. placeringarna knn llied två formar konbinere..s på 6 olike. sätt, som
jag numrerar med romerska siffror I-VI på följande vis:
I

==

II

+ 3

2 + 4

III ==
+ 2
IV = 3 + 4
V

==

VI

== 2 +

+ 4

3

d v s bådo. fig. rättvände.. på formen men i olike. forml1nlvor

"

II

"
Ii

II

spegelvända

"

Ii

"

"

"

"

en rättvänd, en spegelvänd, båda i vänster forIJho.lvn

"

"

ii

höger

"

i vä. formh2.1vo., en spegelvänd i hö. formho.lvo.

"

"

"

"spee;.vänd

"

" "

"

"

"

"

rättvänd

" "

"

(Käre läsD.re, hänger Du med? Ett gott r åd : To. fyra papperse..rk, vC'.rav två
föreställer formar och två de på dem frauställdo. po.pperso.rken, mo.rkcra A
och Z på de senare och listo. själv ut de kombine..tioner som till result at
e;er två till ple..ceringen olik::" vru.~)
Av dessa möjligheter h~,r troligen I fe..voriserats under ä ldre tider, till
0.1650, men därefter, 0.1650 - 0.1830, vo.r II wo.rkero.t populärare. Grunden
för denna hypotes är iaktto.gelsen ntt o.nto.let från A-sidan läsrikti ~n vm
tycks överväga under den tidie;are perioden, men att det sennre nycket kl:'.rt
blir tvärt on, inte mindre än drygt 80% blir då läsriktigD. från Z-sidnn och
bara kne..ppt 20% från 1-sido.n. ObserverD. det viktiga, visserligen självklD.rc..
flen inte D.lltid beaktade fo.ktum att A-sidD.n alltid direk t avspegl a r forru ens
ytc.; är en trådfigur läsrilcti c; på formen, är vm:t det också på A-sidan och
vice versal
I vilken utsträckning de :-:.ndra kombinationernc. kan he.. nnvänts är omöjligt
o.tt säga uto.n en omfo.tt~nde (tyvärr komplikc.tionsrik) undersökning, som
veterligen ingen filigro.nolog ännu vågo.t sig på. I sin ove..n nämnda bok
IlDo.ti eren etc", s. 26, säGer Gero.rdy: "Beim Aufnähen des Drahtzeichens auf
das Schöpfsieb befolgten die Papiermo.cher in o.ller Regel einen Brc.uch, den
man wohl do.mit erklären muss, dass sie Vlert darauf legten, die be iden Formen eines Formenpa;"'res auseinanderhalten zu können. IE:::..n nähte nämlich de..s
Drahtzeichen bei der e inen Form in die linke Hälfte, bei der ande ren in
die rechte Hälfte der Form ••.• - - - Ho.t man einen Papierbogen, bei dem
das Wnsserzeiehen in der linken Hälfte des Bogen erscheint, so gehört in
a lle r Regel dazu ein Bogen, b8i dem das Wo.sserzeichen in der rechten Hälfte
des Bogen sich zeigt, gleiche Lage der Siebseite vorausgesetzt. Von dieser
Regel gibt es kaum eine Ausnahme, wenig stens nicht in der von mir bearbeite ten Zeit zwischen 1450 und 1650. Erst gee;en Ende der Handpo.pierzeit gibt
os e ini ge grosse Firruen, die das Drahtzeichon in allen Formen gleich c.nbrinGen. Sie h3.ben dann aber meist anderc Hilfsmittel, um ihre Fornen auseinD.nderzuho.lten." Men som vi ser, kan pappersmakaren, om han Gjort s<1 som
Gero.rdy o.nser, ha förfarit på 4 olika. sätt (I,II,V,VI), och vilket ollor
vilkEt som varit vo.n.ligast, därom ger G. inGct besked.
Vi lämnar detto. t v olösbara. och inte livsvikti ga problem och konsto.terar
bo.ra faktum: ett vm var läs riktigt än från A-sidan, än från Z-sidan. Angående begreppet "läsrikti g" är det dock klart D.tt det ibl3.nd inte ko.n tilllämpas - det finns ju åtskilliga huvudmärken utan bokstäver och utD.n motmärken (som ju nästan alltid innehöll bOkstäver) eller bokstäverna låter
sig läsas åt ~åda hållen ~A,H~I,M,O,T~U,V,W,Å,Ä!Ö), fö~ a tt ~nte tal~ om
3)
N och S, som l stor utstracknlng felvandes av mlndre llttcra·ca. formblndare.
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Hur vänder lian då märket? Jo, då lägger lian arket med huvudmärket upprätt
så framför sig att detta befinner sig i vänster arkhalva och noterar orl
arkets översida blir A eller Z. Låt oss ant,-:. att det blir A. Dess litvillinG;!
placerad på samma sätt får d~ i de allra flesta fall motsatt beteckninG, i
detta fall Z. För de mycket få undantazsf ~ ll då antingen båda tvillinC0rna
i vänster arkhalva får sarur. översida (båda A eller båda Z) eller märket
är så symmetriskt att man inte ko.n o.vgörcc vad som är upp och vad som är
ned, återstår den tredje regeln: lilan lä;:;ger arket raed A-sid8.n uppåt. Den
::wspeclar ju for.Glen och längre k:::l.ll lJan inte kO!llIJlo..
Det 8.terstår bara 2. tt tilläGGa o. tt Gerardy och jag h~;,r olika huvudresler.
Hin är att följa läsriktighetsprincipen, hans är att placera all(..1. huvud.Glärken oavsett om de (eller uotmärket) innehåller bokstäver eller uj, i
vänster arkhalva och notera A eller Z. Följden blir då givetvis att månea
bokstäver blir bakvända i arkets översida, vilket jag - och de flesto.
filicro.noloecr - finner onaturligt och fr:::'. mför 2.11 t stridande mot pappersmakarens egen avsikt med sitt märke.
Ett vägande skäl till förmån för Ger2.rdys regel 2.nses vara 8.tt många huvudmärken utan bokstäver påträffas i isolerade halvark och att man då int e vet
hur det eventuella motmärket ser ut och alltså inte hur huvudmärkot sk2.11
plac0ras. Så är t ex f8.11et i LEWAC, där huvudpo.rten av po.pperen består av
oskrivno. s k bak8.r, d v s ho.lvark SOLl vid ctrkivgallringar skilts från sin
andrD. hälft, vilken innehöll text och stannade kvar i arkivet. Det lille
problemet löses enklast så att man tills vidare behandlar sådo.na huvudwärken
som placerade i v(änster) halvark med o.ngiven A- eller Z-sida .Glot betrakto.ren. Det godtyckliga förfarandet bör då .Glarkeras på särskilt sätt - i min
privata LEV/AC-kod sker dett8. genom att märket inte betecknas som vi. eller vZ
utan SOLl vlA resp v1Z, där vI står för "vänsterlagd" • Förr eller senare
brukar man-påträffa-aet identiska huvudmärket i ett helark, och innehåller
då den andra arkhalvan ett motmärke (i regel initialer eller ett helt n~Jn)
rättar man bara det eventuella felet: vlA t ex blir hZ. Vis8.r siC; ccrkhalvo..n
sakna mot.Glärke, ja då saknas ju också all "läsriktighetsledning" och märket
klassas definitivt som beläget i vänsterark: vlA el vlZ ändras till vA el vZ.
Observera också att vid korrigering från t cx A till Z är en eventuell tidigare avbildning från A-sido.n på transparent PQPper fortfQro.nde .::lnvän6bar,
mc.n bara vänder på denl
Från vilken sida, A eller Z, bör ett vm kopieras?
Svaret är i det föregående redan givet och är helt enkelt: Avbildning kQn
ske lika väl från A- som från Z-sidan, det är vm:t självt som nvgör saken.
Fö.ljer TJan Gerardys regel att vid kopiering all tid förlägga ett huvuclL1ärke
"upprätt" i väns tar nrkhalva, blir kopieringssidan än A, än Z. I de f~'.ll då
Dan int~.,kan avg~ra v::::.d som är "upprätt li i märket (t ex cirkel, hjul, kvndra~, stJ~~n~, s~ard!. eller vad sO.Glär huvudmärke resp motmärke, kopierer illQn
:ran A-sluan. For sakerhets skull återger jaG G:s regler, som han sennst
IorLlU~erc.t deLl i DIE TECmUKEN DER WASSERZEICHENUNTERSUCHUNG 4) (i SQk överensst2..Qffier de helt med de tio ar tidigQre i boken DATIEREN etc uppställdQ
reglerna) :
"Man l~ct don Papierbogen so hin, dass die Hauptmarke aufrecht in der linken
Bogenhalfte steht. Man gibt an, wie dann die Siebseite ZU.Q Betrachter liegt
(A = abgewandt, Z = zugewandt).
Lässt sich diese Regel nicht befolgen, z.B. weil nicht klar ist was oben
oder un~en ~st, weil die l\!Iarken in ooiden Bogenhälften gleiCh~ve~tie; sind
ode~ well slch das Wasserzeichen in der Bogcll.Gli tte befindet, d:::mn wird der
Paplcrbogen mit abgewandter Siebseite hingelegt."
Följer man den enligt min mening natuY'ligare och av de flesta tillämpade
läsriktighetsregeln, blir result::::.tet ungefär detsamma i avseende på l~opi-
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erinc;ssido.: den skiftc.r mellan A och Z, dock nu ned stark öV8rvikt för Z,
därför o.tt trådfiguren oftast placerades speselvänd på foroen.
Vare sig ffi8.n tillämpar den ena eller andra regeln, är naturligtvis huvudsnken o.tt m.::tn korrekt [',nger kopiering ssida. I de (enliGt nin erfetrenhot)
mycke t få fall denna ej kan fastställas, o.nGer man detta med lämplig
"osäb"rhetsterm lt , t ex U (= unsicher; Gerardys försl8.f:; 1964) eller helt
enkelt fråGetecken. Viss osäkerhet kan ju också betecknas med A? eller Z?,
vilka bör tolkas SOD Ilsannolikt A" resp Z.
NåGon e;ång hc.r den åsikten fro.mförts c.tt avbildnine endo.st bör ske från
arkets A-sida, därför att dennu ju avspoglar formens yta med don där fastsc.ttn trådfigur~n. Den oundvikliec, följden blir då att allrc:. störste. delen
'w kopiornc. blir "felvända", då som vi sett trådficuren oftast plncerades
spegelvänd på for~1Cn, och ingen fili c ranolog torde numera förfäktc. en så
opraktisk metod. 5 ;
H8.r p8.pper en "rätsidn li och en flavigsida!l?
Hittills har bara talats om yttre olikheter Dellan A- och Z-sida, särskilt
tydligt frO-mträd8.nde i det äldre flrnndi/So." hcmdgjord8. pappere t y.t(;n skönjbert även i modernt m8.skingjort pnpper, 00 de t t ::. innehåller ett VEle Men
olikheterna finns inte barn på ytan, de två sidorna uppvisar vid mikroskopisk undersökning även inre, strukturelln olikheter beträffande fördelningen ev p~'..ppersm8.ss8.ns fibrer och även nv övriga i denne. ingå8nde smärre eleDent SOl1 lin- och llfyllnadsämnen". Det tycks vnrs. så att yttre och inre egenskCLper tir s a s likartade, de verknr i samma riktning: A-sidnns yta är relativt jämn och glatt och dess struktur har också en fastnr e konsistens
(korta, väl sQillID8.nkittade fibrer), medan Z-sidc,ns "skrovligare fl ~ta motsvarns aven porösare konsistens (långa, 8leso.re liggande fibrer). Detta
hnr till följd att Z hnr betydligt större förmågn - och benägenhet - att
uppsuga fuktighet än A, vilket sägs ho. betydelse för boktryckaro, bokbindnre och konstnärer.

Åtminstone hävdas det sennre bestämt c,v Din norska kollega Haakon Fl SKAA,
som b0handlat frågan i två tidskriftsartiklar och i den SaIilIil8. år utgivna
boken NORSKE PAPIRM93LLER etc. 6 ) Helt klCtrt hur det förhåller sig med den
saken, d v s hur stor roll olikheterna spelar för nämndn yrkesutövnro, är
det väl inte, då visst inte allCt tycks känna till förhållandet, men fråcan
är onekligen förtjänt aven utredning.
Emellertid vill FISKAA stödd på dessa obestridliga fakta gå längre och
areumenterar med stor iver för inför::tndet av termerna ll r ätsida ll och ll avigside ll (no ll re tt- og vrangside ll , ty f1 rec hte Seite ll resp llKehrseite ll ), och
här vill jag anmäla mild Ben beständ opposition~ För det första finns rednn
de internationellt accepterade termerna A och Z, vilka är behändiga förkortningar för pappersnrkets läge i förhållande till viran (enligt Din
llförenkling ll av Gerardys ursprungliga definition; se not 1) och därmed
också står för allCt andru skillnader i yttre och inre egenskaper. Introduktion av ett alldeles nytt terrapD.r bör då inte ske, om det inte 8.nses nödvändigt eller åtminstone önskvärt - och det kan jag inte se är fallet.
För det nndr8. är A och Z rent objektiva terner utan rinGaste känsloladdning,
vilket inte kan sägas om rät- och aVigsida, SOhl är mer eller mindre subjektiva värdetermer (vilket talande illustreras av det faktum att - son Fiskaa
själv nödgas medge - det föreligger olik[\. meningar om vilken sidn SOD bör
kallas f1 r ätsida l1 ~), och dylika är klart olämpliga i vetenskaplige, S3.lillI1anhLi.ng.
Ett miniLlikr~::\.V för införandet av vardagsspråkets ll r ät 11 och l1 avig ll i detta
fall är att det finns en för var och en tydlig yttre olikhet mellan arksidorna. Detta är knappast fallet ned vårt vanliga maskinpapper (om det
inte undergått speciell ytbehandline), där barn det tränade öGat uppfattar
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nåGon skillnad mellnn A och Z. Först när det Gäller äldr8 h~nd8jort papper
knn vem som helst läras urskilja olikhvten - men hur många har att göra
med sådant papper?
Uen det är inte bara för gemene man SOD benä.r:mine 2.rYlfl. "rät- och avigsida!;
av ett p~~ppersark framstår som en förvirrande och hel t omoti verc, c~ nyskapelse, det gäller minsann för nästan all~ dem som - ibland med någo n
tvekan - kan k8.llas lIexperterll på hc:.ndCjoJ:t pC.pper: tillverkare av sådc:.nt ~
en och 8.nngn pe. ppershistoriker, konstnär, bokbindare och boktryclcc.re, folk
SOD i sin yrkesutövninc lärt siC iakttc:. skilllJaden mellan de två sidorna ytterst få tycks bruka terLlern2. ) lirät och avigsida", och i föreko[$;c:.nQc fall
ees dc motstridiga tolkningcr. 7
Fiske:.a förmenar sig ha fått stöd för sin åsikt att IIfiltsidan" (Ä) är den
SOD bör ko..llas lIrettside" i de svar he.n erhållit på en förfrågan hos feLl
tillverkare av handpe:.pper (en norsk, en dansk, en finSk, en fransk och en
italiensk firna). "Alle avga svo..r ved sine eksperter OLl o..t Llnll anså filtsiden av b,r6'ttepapir for dets rettside of, viresiden for vranGside." säcer
han i ovannämnda bok på s. 130, men så förhåller det sig faktiskt inte,
som läsaren av svcren lätt ko..n övertyga SiG OD; Fiskaa förefaller ha fallit
offer för eget önsketäw{o..nde. Svaren återges nämligen i de båda tidskriftsartilclarna, visserligen i högst ofullständie forLl Ben dock så n tt nv derJ.
klnr"t fr~:lL1går att endast tre a v de tillfrågad€; stöder Fisko..as uppfnttning.
Av dessn tycks endnst den dansko.. och oöjlisen den norskn ha brukat termerna
i sitt nrbete, medan den franska gä rne:. nnsluter sig till utfrågarens åGikt
(till est tout 8. f ai t logique, o..insi que vous le pensez ••• "), ehuru man nv
allt att döma icke använt sig c.v ifråe;nvo..rande termer. Den finska fabriken
därcDot eer ett från Fiskaas uppfo..ttning helt avvikande s vo.. r , och den itnlienska hC'.r inte alls förstått frågan utan t2..1a r om något ann2..t ~
Enra dessa svnr visar att de föreslagna t e rmerna är högst subjektiva - i
den mån de använts eller nu tas under överväGande, ges de av "experter li
olikn innebörd. Att A-sida och Z-sida har olika e[;enskaper är ett faktUL1,
om vilket kunskap bör spridas, men att kalla en av dem "rätsida" och den
a ndra "aVigSida" är en kontroversiell konstruktion. Vetenskaplie; termino10Ci bör Grundas på fakta och inte på "tyck::mde".
Hur försiggick "fo.lsningen ll av de handgjorda pappersarken?
Även häroLl har vännen Fiskaa en bestäLld uppfattning, som framföres i de
anförde. tidskriftsartiklarna - det skedde enligt honoL1 alltid på ett visst
beskrivet sätt (SOL1 har s::.:.mband L1ed hans spekulc.tioner om "rät"- och " a vi:::;l!sida). Sko.m till sägandes hade j ng till dess jag läste hans artiklo.r aldriG
ägnat förfarandet en tanke, men senare observationer i LEWAC:s ofantlico.
materiC'.l synes ingalunda ge stöd å t ett så kategoriskt avgörande. Det är
alldeles klart att falsning också skett på annat sätt, möjligen t o L1
oftare på rakt motsntt sätt - troligen olika på olika platser under olika
tider. Då je.g emellertid inte hunnit med så omfattande undersökningo.r ntt
jag kan stÖdja min egen uppfattning med statistiskt material, får utredningen e.v frågan skjutas på fro.mtid en . Detto. säkerligen till stor glädje
för mina läsare, vilkas "Llo.tsmiiltningsförmåga" redan torde ha nått
storknineseränsen •••
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NOT E R
1) Termerna härrör från min vän den framståencle filie;ranologen Theodor
GERAPJW (om honom se läne;re fram i D.rtikeln~), men jo.g hur niie;ot självsvåldigt - nöjligen med intrång på ursprungsrätten - tillåtit mig att
ändro. der8.s innebörd en snula i vo.d jae; tycker liitthanterlig:::.re riktninG.
G cmvänder nämligen "o.bcewnndt" (A) och I1zugcwnndt" (Z) 01:1 "die Siebscite":s
läg8 i förhållnnde till betro.ktaren nv p:::.ppersnrket, mon då i renliteten
våra benämningo.r helt snEl1k'l.nfnllcr, anser jo.g Din terminoloe;iskc.: nnvänclninG c:,v A och Z varu. båd8 fullt tillåtlig och väl moti v8rad genoEl e. tt
I1A-siclo." och "Z-sido,ll för en läsare torde vur~ '. liittfattligc.re än G: s
ständigo. hänvisninger till hens flSiebsei te ": s lägo ~
lIVirasida ll (eller flformsidal1) resp llfil tsidc.. fI är för all del klare. benfu:lninsar, nen jag kan inte inse att det föreligeer något behov att längre
o.nvända dessa älclre termer (t ex på ty "Sieb"- resp "Filzseite P , på ene;
licould sidelI el I1 w ireside l1 , resp I1felt side") eller att nyskapa egne. Dotsvarande till il och Z, när nu dessn behändiga förkortnine;ar tycks hålla på
att trängn. igenom i facklitteraturen. För den invigde säger de allt som
behöver sägas - vurför komplicera "informo.tionen '1 raed nndra termer? Dessn
ords innebörd måste ju likafullt förkl~ras för en lekman, och inte heller
lär mC.n för dem kunru: finnn likn l1expressi vn" förkortningar som A och At
Nej, låt oss vnra tacksaumn för en - i viss förnuftig utsträckninG intorD8. tionell kod, den sparnr tid och utryrmne och befrämjar förståcls8I:t
Qello.n forskare i oliko. länder, den är en väsentlig del avon god vetenskap~
2) Det numern vedertngna namnet på Riksarkivets storn vm-snmling i Stockhorn. Om denna och dess benämning h:u förf. tidignro lämnnt upplysning1:'.r i
NPH-Nytt 1973, nr 4, s.8.
3) En del filigranoloGer tycks nnse ntt de heraldiska märken där Dan ko.n
urskilja höger- och vänsterriktning också ger "läsriktie;" ledning, men enlie;t min erfo.renhet vände man lika oftn dessa märken från her8.1disk synpunkt "fel", som man vände bo.k-och-frnm på bokstävernn N och S!
4) Colloques Internationo.ux du C.N.R.S. Ho. 548. Les techniques de
laboratoire dnns l'etude des Qanuscrits (1974), s.149.
5) Ett skenbart undantnc; i det fallet är Hnnkon rISKAA, vällcänd norsk
pnppershistoriker, SO~l i två under senare år utgivnn skrifter - en kortare
nrtikel i tidskriften PAPIERGESCHICHTE:s novembernummer 1973: "Ho.t Po.pier
eine rechte Seite und eine Kehrseite?", samt i boken "NORSKE PAPIRl\1)ll'LLER OG
DERES VANNMERKER 1695 -" 1870" (Oslo 1973), s.129, uttryckligen säGer att
kopierinc; endnst bör ske från "filtsidan" , d v s A-sidan. Då hcm emellerticl
just i sistnämnda bok vid a vbildningen nv dess talrika vm inte o.lls tilllämpo.t sin ee;en regel utan Genomgående följt "läsrikti[!;hetsreceln" och
sålundn kopierat drygt 80% av dessa från "vire"- d v s Z-siden, synes ho.n
helt ho. övergi vi t sin tidignre (?) åsikt utan att dock ho. lc:.gt Llärke till
den fatala motsägelsen mellan teori och praktik.
6) Se not 5t Den nndra tidskriftsnrtikeln har titeln "Har pnpir cm rettog en vronE;side?" (BIBLIOJlEK OG FORSKNING nr 19, 1973) och är en ordagrnnn
norsk version nv c:.rtikcln i PAPIERGESCHICHTE ra.ed det enda undantaGet att
påståendet om den nödvändiga kopieringen från A-sidan här saknc,s. I J:J.in
relation o.v de strukturella olikhetern[', 8ellnn A och Z har jag hämtett detaljerno. från Fiskaas fraIDställning. Själv hnde jag insen som helst kunskap
häroD, innan jag tagit del av hans intresseväckande artiklar.
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7) En priv1J.t rundfrågo. bland el1 del konstnärsbckantG har gett artikelföri'attn.ren vari c rc.nde svar. Oftast deklc.rerc,des totGl okunnighet OLl olikhetsförhållandet, men en av de tillfråGade förklarade siG helt vo.ra ense
LleU. :"iskaa, en annGn hade aldrig tänkt på olikheten i kc:.te[;orierno. "rät"
och "o.vig ll , uen kände väl till den och n.nvändc i sitt teckno.ndc gärnG
Z-sidan i g[l.illIilalt ha ndGjort papper (i den Hån hem kunde kor:1l!lc.. över sådant~)
just p ,z c.. nv dess "skrovliGhet" för att frn.lilkall c. en viss c.rkaiserande
effekt.
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Anlässlich A Grönviks "Präglade Vattenmärken" in NPH-Nytt Jg. 3, 1975,
Nr.2, S.2, h~be ich mal versucht, aus technischem Gesichtspuruct die
Wasserzeichen-Arten zu klo.ssifizieren. Ich kan dabei o.uf folgenden vorläufigen Vorschlag, zu dem ich gerne o.nderer i.Ieinung vernehme:
I

Aufgel.:J.8erte Vlo.sserzeichen

n) in auf der Schöpfforr.l Bi t Hand hergestell te WasserzeichenpCLpiere
b) auf der Rundsiebmaschine verfertigte WCLsserzeichenpapiere
II Aufgedrilckte Wasserzeichen
c) mi t Egotteur (Wo.sserzeichenwalze) in der entwässerende Po.pierbethn
der Lo.ngsiebmo.schine verfertigte Wasserzoichen,
d) nit der Mollette in der (weiter) entwässertcn Papierbnhn der
Lo.ngsiebnaschine angebrnchte Viasserzeichen,
e) fCLrbige WCLsserzeichen-Imitationen, auf der Langsiebmaschine Llittcls
Druckwalzen in der feuchten Po.pierbo.hn angebracht.
Erläuterung: Die Gruppen I und II erceben sich o.lso noch während der eicentlichen Papierfnbrikation. Auch filr den ro.chno.nn sind die Abarten a und b,
beide an der Siebseite des Papieres gelegen, knuD zu unterscheiden; es sei
derm d~ss, besonders bei friihen Rundsiebpo.pieren,ein sehr grosser Reisslängen-Unterschied zwischen l\lnschinen- und Querrichtung im Papier o.uftri tt,
welche boi H::mdpo.pier Diniwal ist. Die ':io.sserzeichen der Gruppe II unterscheiden sich von denen der Gruppe I, indeLl sic sich o.n der }i'ilzsei te des
Papierus zeigen. Dabei hat die Abart c in Durchsicht das Aussehen eines
Wo.sserzeichen a und b, während d viel schärfere Uurisse zeigt. Abart e
erkennt Do.n leicht durch die etv,TQS verschwommenu l"arbe, welche eigcntlich
knULl ein Vfasserzeichen vortäuscht.
III Geprägte Wasserzeichen
Dieso entstehen indem mittels einer erhabenen Figur o.uf einer Prägeplo.tte
das fertige Po.pier ste llenwoi se zuso.ffiD.cngepresst wird, sodass die Flasse
dort durchscheinender (sagen wir: pergo.Dentartiger)wird. Die Umrisse dieser
Wasserzeichen sind scharf gezeichnet. Obzwo.r solches noch bewiesen werden
soll te, Llöchte mcn o.nnehmen, do.ss diese Art der WClsserzeichen (zu denen
auch do.s sogenannte Batonne-Po.pier gehört, sowie manche Zigo.rettenpapiere),
entsto.nden ist o.ls mo.n do.L1C.ls auf der aufkonmenden Po.pierm.o.schine noch
keine Vfasserzeichen herstellen konnte. Diese wurden je.., besonders auf der
Langsiebmaschine, erst durch den Egotteur Ulli 1830 ermöglicht.
Geprägte Vlasserzeichen (wohl noch zu unterscheiden von den in Dlinddruck
hergestell ten trB~ th Po.per r.~o.rks \I) huben vvir damals in Silkeborg (Detru::J.crh:)
bei der NSH-'l'etgung in 1970 gesehen, wo man die Wasserzeichenfigur in phenolgehärteterl Leim auf Knrton oder Pappe herstellte um sie dann uit deLl zu
prägenden Papier durch einen Ko.lander zu flihren. Das gleiche Verfnhren he. t
man seiner Zeit in Alv~ens Fo.pierfabrik bei Bergen (Norwegen) und 8.uch in
Tumba (Schweden) angewnndt, wo nuch Metallplo.tten zur Prägung dieser
Wasserzeichen Verwendunc fo.nden.

E GLOEBER

