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ÄR DU INTRESSERAD AV 
HANDGJORT PAPPER ELLER 
AV PAPPERSHISTORIA? 

av hantverkstraditionen, av tillverknings
sättet, av redskapen, av rappersmakarna. av 
brukshistoria och bruksmiljö, av den färdi
ga produkten och dess användning, av vat
tenmärken, av datering med hjälp av pap
persegenskarer (särskilt vattenmärken), av 
papperskonservering, av konstnärligt bruk 
av papper? 

GA DA MED I NPH , FÖRENINGEN 
NORDISKA PAPPERSHISTORIKER! 

Du får då NPH-Nytt, föreningens tidskrift 
fyra gånger per år. Du blir då berättigad 
att delta i medlemsmöten vartannat år och 
träffa likasinnade. 

Arsavgift/prenumerationsavgift 1990 är SEK 
90:- ror enskilda och hembygdsföreningar, 
för institu tioner /roretag 130:-. Beta la på 
roren ingens postgirokonto 85 60 71 - 6. 
Glöm inte att ange avsändare. 
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Omslag: Ur Olof GrUs inlaga till Kungl 
Majt angående pappersbruket i Arboga där 
han anger att han skriver på papper till
verkat på hans papperskvarn. Vattenmärket 
i skrivelsen enligt ovan. Det har inte 
påträffats annorstädes 



Om Arboga pappersbruk 

AV JAN OLOF RUDEN 

Papperstillverkningen i Sverige tog fart 
först på l600-talet ener det trevande för
söket vid papperskvarnen vid Norrstrom i 
Stockholm, verksam ca 1565-18. 

Pappersbchovet hade tidigare täckl'i genom 
import och också i fortsättningen utgjorde 
importerat papper huvuddelen av den svens
ka papJ;?Crsförbrukningen ända in på 1810-
talet, da nya tekniker gjorde det möjligt 
aU utnyttja fibrerna i ved för pappcrsfram
stäUning. 

I tur och ordning anlades pappersbruk i 
Uppsala, Uddby (vid Tyresö sydost om 
Stockholm), Tannefors (vid Linköping), 
Klippan (i Skåne), Röttle (vid Gränna), 
Trilleholm (vid Mariestad), Holmen och 
Fiskeby (vid Norrköping), Berga (vid Akers 
styckebruk) och Östanå (i Hälsingland). 

Samma år som pappersbruket i Arboga fick 
privilegier (december 1610) privilegierades 
också pappersbruket i To~sh~lIa (nära Es
kilstuna). Men behoven for rikets central
förvaltning, för handel och i!,,~ust~i o~h • 
senare för kyrkans folkbokforIng (mford pa 
I 680-talet) slukade mer papper än riket 
kunde framställa. 

Planläggningen 
De förut'5ältningar som krävdes fiir alt få 

igång papperstillverkning på 1.6qO-talet 
(och även eljest) var kapital for mveste-
ringar, vattenkraft för stampverket och ~å
varor i form av lumpor samt yrkeskunnigt 
folk. Papper bruket i Arhoga kom till på 
initiativ aven köpman i Amsterdam, Jan van 
VIeek, som presenterade sitt förslag .till. . 
pappersbruk för den sven ke komml~sanen I 
Haag. Van Vleek tänkte s ig till Sverige och 
ville medföra holländ ko pappersmakare (lch 
impMtera lump, papper for~ar. och annnl som 
bchilvdes för papper fram, tallnmgen. Efter . 
utlAtande av Kommerskollegium fick han pn· 
vilegier den 16/ 12 1670. Van Vleek hade .. 
tänkt sig antingen Norrköping som.'pI.ats fllr 
parpers hruket eller Arboga. Norrkllpmg ~tod 
redan i tät förbindel~e med 1101land genom 
Dc eers indu~triimperium . Arhogll låg bra 
till fiir di~lribution av papper Inom landet 

och hade redan "factorier" för vapentill
verkning. På 1600-talet kunde denna stad 
blicka tillbaka på en tid som betydande ort 
i landets politiska historia. Staden hade 
varit mötesplats 1435 när Engelbrekt valdes 
till rikshövitsman och under Gustav Vasas 
tid ägde Arboga möte rum. Än viktigare var 
att trakten var centrum för järnsmide, 
framför allt för vapen, ända sedan Gustaf 
Vasas dagar. Särskilt var Jäders smeder 
betydelsefulla i detta avseende. Faktiskt 
kom pappersbruket alltifrån be~ynnelsen att 
betraktas som en främmande fagel av arboga
traktens innebyggare - en fågel som senare 
kom att trängas ut ur sill bo. 

Hur delta gick till har Carl-Fredrik Corin 
ingående beskrivit i artikeln N Arboga pap
persbruk" i Hembygdsforeningen Arboga min
ne årsboken 1965, s. 17-39. Följande fram
ställning bygger på Corins uppgifter och 
anförda källor. Corin har dock inte publi
cerat några vattenmärken i papper från bru
ket och det har inte heller någon annan. 
De avbildningar som beledsagar denna arti
kel härstammar från min avhandling NVallen
märken och musikforskning,N Uppsala 196R, 
kompletterat med vattenmärken ur Riksarki
vets parpershistoriska samling. 

Marktvister 
Enligt K ungligt brev 15/4 1671 tillerkän

de Johan van Vleek rätten att driva sina 
tillverkningar på platc;en för tre knirham
rar som tillhörde kronan men var fiirfallnn . 
Dessa låg på den östligaste udden a Jäders 
holme vid Garr trömmen . Holländaren .Jo
han Rolor on var van VIeeks befullmäkti
gade. Han inve kladcs omed Ibnrt i t i. ter 
med smederna på pla sen, vilka hä dade att 
en av dc förfallna knirhamrarna isst Inle 
var kronans. De utom hade d I kungliga 
hrevet förbi tt ytterlignr en knirhammart' 
på plat n. Även denna ar rrival. Johnn 
Rnlor.~son bl v dörför tvungen att mot I()()O 
daler plu. 100 dnl r -iii I iir känk" dt 
. mederna. hu trur inlösa kniphamrornn II 
mederna Per ore, on, han. on Tomo. 

Persson . ami nv Olof BengL'Ison enligl kon
Irakt av 12/9 1671. 



Klmflikt n ar int Iflst diirm d . Inte hn -
rn ml1~i~trn len i Arlw.1t uton iiv n Inntl~hiiv
dingen i ii ten\., jn . jäl o. t fil rm ndnr
ref,eringen blev in lragnlt i tvistighelernn 
til ~ n slutlig urrsörelse träffad . den 
2R/4 1673. 

Olof GrAl blir deligan: 
Della nr inte det end II bekymmer .Iohon 

RoloL'son råkade ut för. Hans urpdragsgivo
re, Johon vnn VIeek, ~ick i konkurs Ifl72. 
Rolor: on, som förslråckt van Vleek bet y
donde belopp, kom i . kuld till eU stock-
holm kl handelshus med 1200 daler plus rän
ta. För all ~ rtfara med anläggningen be-
hö dc..c; nytt karital. Den 17/6 1672 kunde 
Johan Rolofsson på rådstu~an i Arboga visa 
urp kontrakt med Olof Grnå, handel man i 
Stockholm, som skulle fungera som direktiir 
vid pappersbruket. Enligt Kungligt brev 
14/ 12 1672 överflyllades så van VIeeks pri
vilegier på Olof GrM och Johan Rolofsson. 

Anliggningen och dess personal 
I olika skrivelser kan man utläsa hur 

bygge och tillverkning kommer igång samt 
finna notiser om personalen. Den 12/3 1672 
skriver Johan Rolofsson, då tillfälligtvis 
i Stockholm, en inlaga i tvistigheterna med 
smederna . Däri anger han all verket närmade 
sig sin snara fullbordan. Della skall kan-
ske inte tolkas aJJtför bokstavligt. Ro-
lofsson ville säkert framstå i så gott ljus 
som möjligt. Senare under året klagade han 
inför rådsturätten i Arboga över att lokal
befolkningen kastade otidigheter efter hans 
utländska personal. Smeden Per Tomesson 
skulle ha hotat pappersmakare Deiner med 
handgripligheter och kallat honom "garp" 
(dvs "tysk", skällsord för utlänning i 
största allmänhet) och "skälm". Smedernas 
hustrur skulle med Iyftade yxor ha hindrat 
transport av timmer till bygget. Vad värre 
var, när smederna tände sina tobakspipior, 
kastade de brinnande tändvirke i en spån
hög, något som lätt hade kunnat bli en 
eldsvåda. 

Även andra pappersmakare än Dciner figu
rerar i protokoll och skrivelser. Formaren 
Bertold Obenheer kom i tvist med .Iohan Ro
lofsson om anställningsvillkoren. Denne 
torde ha varit släkt med Hans Obenher, som 
var pappersmakare i Uppsala 1626-52. Ber
to Id blev uppenbarligen avskedad kort där
efter. 

De båda kompanjonerna Olof Gråå och Jo-
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han Rolof. on kom slutligen igång med rar
r' rs tillverkningen . I de ~mbcr I fl 72 yt!rar 
Kommer. kollegium all tlllverknlnge~ nu. 
n ~gorlunda hiirjar komma fi,re oc h Igång . 

Vatllcnmirken . 
D{llerude paprer från bruket har tnte rå

trilflrats förrän från oktober 1674. Kompan
jonernas initialer, OG IR, åle~finns som 
motmärke i papper från de~ liden. 

Från bruket harstammar aven parper med 
molmärke ARBOGA . Som huvudmarke finns 
här Amsterdams vapen, något som föll sig 
naturligt för invandrade holländare. San
""Ii 'kt hade papper formarna ~h kanske 
också trådmärkena tillverkals I Holland 
trots att dessa ler sig något valhänta. 
Amsterdams vapen ~om vattenmärke st.~ 50m 
garanti för god kvalitet, något som hollan
dafl~a på denna tid va~ kända ror ~h ~ndra 
efterapade ror att få baltre betalt for SI-

na produkter. 
Andra pappersformar gav upphov ~iII vat

tenmärkena Narr/7 - OG I R respektive Narr/7 
- AIRBOGA. Utformningen av narrhuvudet är 
mycket karakteristiskt ror Arboga pappers
brulk och återfinns ingen annanstans. Aven 
nanhuvudet kan anses vara ett typiskt hol
ländskt vattenmärke. Dessutom var MNarren
kappapir H ett format (helark 32-33 x 41-
42 cm). Framtiden får utvisa om ännu ner 
vatt.enmärken kan bindas till papperskvarnen 
i Arboga. 

Sml=dcrna bringar papperskvarnen på fall 
Johan Rolofsson drog sig snart ur spelet 

och den holländska personalen byttes ut mot 
svenskar, som Olof Gråå lärde upp. 

Et.t slutligt hinder ror pappersbrukets 
existens var Jäders bruk och dess anlägg
ningar. Expansionsutrymme saknades rör par
persbruket, därror alt smederna ansåg sig 
replresentera en hundraårig tradition på 
plallsen och därror inte var villiga alt ge 
urp sin mark. Kronans behov av vapen ha
de också föranlett stöd till smederna och 
inte: till pappersbruket under tvistigheter-
nl!. iPå Johan Rolofssons tid. 

Aven Olof Gråå insåg att det inte fanns 
någon framtid i Arboga pappersbruk. Den 7/R 
1678 uppbjuder assessorn Klas Henrik Grön
hagen pappersbruket vid Garpströmmen 
"emot sin hafwande fordran hos Olof Gråå". 

EJrJIi~t uttalande av landshövdingen i Väs
terås ar 1750 var pappersbruket år 1715 in
tel:ä ngre i drift. 

Ö,vrig litteratur: Carl-Fredrik Corin. Arboga 
st.uds historia. 2, Arboga 1978, s. 434-439. 
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PAPPERSFABRIKERNA I SVERIGE 1836 

Ur WStatistik öfver Sverige 1836w 

Statistiska uppgifter har samlats i aUa 
tider - inte minst för skatteupebörden. 
Redan Gustaf Vasa var angelagen att få 
ett fast grepp om kronans inkomster. Under 
senare århundraden med ökande intresse för 
handel och manufakturer var det ett vitalt 
behov att få en uppfattning om landel'i ma
teriella tiUgångar. Denna statistik sam-
lades och sammanstäUdes centralt och gav 
sA småningom upphov tiU Statistiska Cen
tralbyrån. 

Ur detta samlade material har Gustaf 
Clemensson sammanställt uppgifter om till
verkningen vid varje enskilt pappersbruk 
med avseende på kvaliteter och mängd under 
åren 1831, 1850 och 1870 i En bok om papper 
(1944), s. 393-405. 

Ur Statistik över Sverige 1836 får vi en 
ögonblicksbild från brytningsskedet mel
lan handtillverkning och maskintillverk-
ning av papper. Den rorsta pappersmaskinen 
hade 1832 tagits i bruk vid Klippans pap
persbruk. Detta r6ranleder en langre fot
not i den statistiska årssammanställningen 
varifrån vi citerar s. 178-179. 

I::: 
1 
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"Pappers·fabrikeme. Vid 91 verk af den
na beskaffenhet tillverkades 178.848 ris 
papper, 6.167 Lb (skålpund) fOrhydnings· 
papper och papp, 11.518 st. press· och 
takpapper, samt 2.352.600 st . blanketter 
till bankens nya sedlar; altsammans i vär
de upptaget till 578.220 R:dr. Samma.v ex
porte.rades 30.283 ris, samt importerades 
2.182 ris af diverse slags papper. Pappers· 
bruket Klippan i Christianstads Lin, till· 
hörigt Bruksidkaren Sunnerdahl, hade störs· 
ta tilverkningen, neml. 22.724 ris, i anse
ende till de af honom införde Rlrbittrade 
mekaniska inrättningar-) i denna närings· 
gren. 
-) I fl industrigrenar ha i senare tider si 
stora fOrbittringar blifvit uppfuMe och 
införde som i pappersfabrikationen. En Herr 
Dickinson frin Hertfordsrure i England, har 
uppfunnit ett ganska sammansatt men 1ikv1l 
icke dyrt machineri, hvarigenom papper med 
den fullkomligaste noggranhet, jemnhet och 
till billigt pris flirflirdigas, vida bittre 
In det som beredes Rlr hand. Hvad som for
dom i pappenberedningen fordrade 3 veckors 
tid sker nu pi 3 minuter! En oafbruten ny-

5 



tlnde ström .r pulp (rarrersmlltria) mr· 
vandlas inom del kon arsiAndel aV I S al· 
nar i ell ulmIfki vacken rapper, som lor · 
k.~. r.J lIa~ och ~kire~ kring All. ryra si· 
dorna, sA all MI If gena I lirdigt all be· 
pgnu. 

r: rbillringame h. rva icke bloll siricki 
sig till rarpe~ls lx-,redning ulan dc imnen 
hvaraf rarper lillverkas harva ock'" varil 
fö~mlJ för mlank, och rorskning. SA har 
I u . alraJJel vid bomulls· spinnerierna 
hillills, "!!Om varande blanda I med smuts 
och retl. endast anvindts till gödsel, men 

nu ren .... dell. aIT.1I och derar beredes c:1I 
gnn~k . sudl papper. Oran kApel liV Ma"chc: . 
ler h r mljnklligcn blIrvii (öm m~l. 
lillvcrkning.wn n mr dell ~I. pnpper. 

Snmmn man, (lir IJi kinl!on) hllr nyligcn 
gjnn cn lIllIIIIn mrb llring i pnpperslill · 
vcrkni"gcn bcslAcnd demli. nll han p.\ 
SRmma sill som ranering bildar ell parrer 
hvau undre sidA lir gror och den lifre 
gnmka lin. Della papper lir i synnerhel 
tjcnli gt mr anryck ar lina och ömlAlip 
gravurer. 

Mc ullochs Commerc. Diclionary, 
rag. )·6, 2:dra upplag: 

Handgjort papper i Mikronesien - från bark tyg till 

skrivmaterial 

AV BO RUDlN 

Mänrmkan i de primitiva kulturerna levde 
mycket nära naturen och naturliga fibrer 
användes till kläder och gåvor samt vid ce
remonier. Bultade bastfibrer var ett av de 
tidigaste material som användes för att 
fyUa dessa behov. 

Allteftersom kulturerna utvecklade egna 
skriftspråk uppstod ett behov av ett lätt 
material för kommunikation och registre
ring. I de kulturer som utvecklade en vi
suell kommunikation blev det naturligt att 
bygga vidare på tekniken att tillverka tyg 
genom att bulta ut fibrer, ett tidigt ex-
empel på non-wowen. Genom att solbleka ma
terialet fick man ett ämne som lämpade sig 
för skrift. Eftersom basten inte bultats 
eller på annat vis slagits sönder så att 
fibrerna separerats, kan materialet inte 
betraktas som papper, mera som ett skrivma
terial liknande papyrus. 

Barktyg 
Det gemensamma målet för tillverkning av 

barktyg, papper och textilier är ju att av 
cellulosafibrer från växter forma ett nytt 
material. Alla tre hantverken använder be
släktade växtfibrer och liknande processer 
för att utvinna fibrer. 
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I Asien, Oceanien och andra tropiska re
gioner används tekniker som är mycket lika 
varandra. Men även om barktygstillverkning
en har mycket gamla traditioner i Oceanien 
finns det inga fynd som kan bevisa att pap
perstillverkning med form och uppslammad 
pappersmassa förekommit i detta område. 

Barktyg är en pappersliknande substans 
tillverkad av innerbarken från vissa träd. 
Barken blötläggs och mjukas upp innan den 
bultas ut till något som påminner om ett 
pappersark. 

Det tropiska klimatet gör att det inte 
finns många exempel kvar på tidigare bark
tygstillverkning, men från konstverk har 
man kunnat sluta sig till att en avsevärd 
mängd olika produkter tillverkats av detta 
material. T ex kläder, tapeter, moskitnät, 
skärmar, skrivmaterial, signaInaggor, 
bandage, svepningar, ceremoniella masker, 
lampvekar och flygande drakar. 

Barkfibrer 
Barkfibrer kan utvinnas ur stammen, gre

narna, luftrötterna eller rotskotten på 
vissa träd och buskar. Det vanligaste är 
a~t man använder basten från pappersmull-



bärsträdet som råvara, men när tillgången 
är dålig eller helt obefintlig kan den er
sättas av andra fibermaterial som t ex fi
konträd, brödfruktträd och en slag hibis
kus (Hibiscu tiliaceus). Denna hibiskus 
liknar inte den välkända prydnadsblomman 
utan är snarare ett lågt träd som växer 
vilt i kalkstensskogar och län~ sandiga, 
leriga stränder. På ön Guam I Mikronesien 
kallas trädet pago och på Hawaii hau. 
Pappersmullbärsträdet är mycket sällsynt i 
Mikronesien. 

I motsats till polynesierna är inte mik
ronesierna kända för att vara sllickliga 
barktygstiLlverkare. Det är möjligt att 
hantverket inte förfinades särskilt mycket 
beroende på befolkningens välutvecklade 
teknjk att väva tyger av bastfibrer och att 
behovet av bark tyg därmed var begränsat. 

Sättet att utvinna fibrer för barktygs
tillverkning varierar i olika primitiva 
kulturer, men vissa metoder är desamma. 
Bark från 12-18 månader gamla stammar el
ler rotskott väljs ut. De bör vara ca 1,5 m 
lAnga och 15-40 mm grova. De nyhuggna 
5tammarna kärs upp yå längden och barken 
dras av i ett stycke. For att platta ut 
barken rullas den ihop med 10 idan utAt. 
Rullen läggs dan i bn om den skall be
arbetas omglende eller torkas för senare 
bruk. Uprfatlningarna $Ir i är huruvida 
man kal lägga barken I havs- eller söt
vatten, men man är överen om att vallnet 
kall vara trömmande. Förutsatt att man 

lAter barken ligga i blöt tillräckligt 
lä nge kommer den naturliga fermentering. .. -
pr~~n att hjä lpa till att 1- göra Y t
terbarken, bleka innerbarken, lÖ"a upp fib
rerna .. amt ta bort orenheter. 

In 
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eller sten och bultas tills den blivit dub
belt eller tre gånger så bred som den varit 
från början . Större stycken tillverkas ge-
nom överlappning och bultas samman. De fär
diga arken läggs ut i solen för att torka 
och dekoreras därefter med naturliga växt
färger. 

HåI:t utwcklat hantverk 
Balrktyg kan inte an es vara ·äkta· pap

per, eftersom det inte tillverkas av fibrer 
uppslammade i vallen. Men det barktyg som 
tillv,erkas i Polynesien och på Hawaii är så 
utsökt vackert och hantverket så högt ut
vecklat att många tror att det är papper. 

Papperstillverkningen i Mikroncsien kan 
ses som en förlängning av barktygstillverk
ningen och de fibrer som används till bark
tygstiJlverkningen ägnar sig också väl för 
paplperstillverkning. Hibiskus, brödfrukt, 
fiko:n, banan och kokos har samtliga långa, 
tarlka fibrer som mycket väl kan tävla med 

paPlpersmullbärsträdets. 
Fibrer som är avsedda att användas till 

bar~ttyg eller vävning lagras i långa remsor 
medan fibrer som skall an ända" till pap
perstillverkning måste förkortas och se
parera . Della gör att urvalet fibrer för 
papperstillverkning är mycket ~- ffC, ef
ters< m de kan erhållas frAn tridbast, blad, 
strå , bladskaft och tjälkar. På Ouam finns 
över femtio vbter, vars fibrer lämpar sig 
för l,appersliJlverkning, men i fortsätt
ning,en handlar det bara om bark frln 
brÖ<llfruktst rädet. 

., 



Stammarna lägs i blöt 

Ytterbarken skrapas av 
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Basten bullas 
Innerbarken kokas 

ga ändamål eller - som i vårt fall - försö
~a göra ett papper ror hand av så hög kva
litet att det dög aU användas som råmate
rial rör shifu, japanskt papperstyg. 

Alla or~nheter_ måste skrapas bort, inga 
svarta nackar far finnas kvar när den in
nersta , vita barken slutligen drogs av från 
veden. Den vita barken läggs edan i blöt i 
havel tills det är dags att koka den till
samman.s med lut ror att lö a upp lignin och 
andra ~lndemedel. Man kan använda sig av 
~era olika slag lut: kaustisk soda , som 
ar myeket effektiv man också kan försvaga 
fihern, a~klut gjord på träao;ka eller kri
stallo;oda. 
Vaue.~ oc~ soda/lut får koka upp och fib

r~rna laggs I och får sjuda i tvll till sex 
t~.mm:H. Kokningsprocessen är klar nlir mnn 
lalt kan separera fibrerna från varandra 
D~refter låmnas koket ntt svalnn arefl~r 
all alkali tvätta<; ur. ' 

Fibrerna bulta. .. 
.~jk~.om. vid tillverkning av hlHktyg ~r det 

nndvandlgt att bulta fihermassnn. Inle flir 
all hredda och plaua ut den ulan mr alt 
aSladkom.ma en ~()rtfihrig POlpP I massII . Un
der hultnlngen rorkortali fihrerna o h miil
~.a~ med vaUen . n traditionclla mctod n 
ar all hearheta fibcrmn o;lIn m d kluhhll cn
Iigl jar.ansk fiir bild . NÄr man ty k r all 
d n h(;rjllr bli lagom grölig provar mlln ge
nom nll ~Iammn urr en liten miingd mll"a i 
en glashurk. Immar fibrerno frill omklin , 
Ullln all klumpa ihop sig lir !lultning n 
klar. 

Vi använde den japanska metodcn all forma 
handgjort papper, nagashizuki , IIch eftersom 
den bara fungerar till amma ns med ett 
klibbmedel som kallas neri , hade vi tagit 
!!Icd oss ett synleti kt sådant från Japan. 
Akt~ neri , 0":1 japanska handrnppersmaknre 
an ander, utvinns ur en rot fran ä"<len to
rom-aoi, men syntetisk dugcr också. Neri 
hjälper fibrerna nU fördela sig biillrc i 
k.ypcn på snmma gång som den giir allnet 
tjockare. Det enare är till förd l vid 
nrkformningcn , eflersom allncl l:ing~nmmn
re rinncr g nom massan på iraduken . 

Klihbmedel 
Mnlll kan o k :\ lill erka ctt slag. IW

pi,kl klihbmedcl o hibi. ku hork IIer nk
rnrot. Vid lill erkning av lapa på Hawaii 
ing rocks, cll . log. klibhmedel. Dcl tr:l
dilillflclla . Ii Ilet all tillvcrka dCI, var 
alt linda el n lält hultode fibern runt cnOl 
hnn(kn. sl~ in ~I en iIihind. liigg:l elen p 
mark,en s:lml tn -ku hllnlnrnll med hOlnanhlnd . 
Erter n e kr! hade bllklerie\'cr"~amhelcn 
. 'Indk(~!nrnit elt slemmigt kllhbmedcl. 

el bOl r. peka". ntt del Japan,ko klibl>
ll1edl(~1 fdn tornro-oni \'crknr bii~l i k III 
vllttel~. ilket iir en riV mI'. kerna 1111 Il 
i ~,panern[l "red ra Intern mr !oin I'0ppcrs-
lill I'kning. Neri lir het tlligl mcr ocku-

9 



nomisk aU använda i Guams tropiska kli
mat, där kallt vatten inte är kallt sär
skilt länge. 

A andra sidan märkte de hawaiianska ta
pa-makare, som var med på papperskonferen
sen i Kyoto 1983, att deras klibbmedel av 
tiblad snabbt fOrlorde sin effekt när det 
uto;attes fOr den japanska kylan. 

Pappcrstyg frAn brödfruktsträd 
Vår välbultade brödfruktsmassa visade sig 

mycket lyckad , både som underlag fOr expe
riment med växtfärger som tillverkats på 
platsen och som råmaterial till pappersark. 
Arken fOrvandlades sedan till strimlor för 
tillverkning av shifu, paperstyg. 

Till skillnad mot den vanliga japanska 
metoden, där man guskar ark efter ark ovan
på varandra och sedan pressar dem, guskade 

vi direkt på torkbrädor. Den fruktansvärda 
hettan - säkert minst femtio grader i solen 
- gjorde att arken torkade nästan omedel
bart. De vackert Ijusgula'ilfken ul'iattes 
sedan för shifu-väverskan Kazuyo Kajiyamas 
hårda granskninB, innan de förklarades duga 
som råmaterial för hennes verksamhet. 

1 denna tid av teknologi och snabba fOr
ändringar utgör det handgjorda papperet en 
länk till förståelse av våra fOrfäders 
hantverksskicklighet och uppfinningsrike
dom. Papper tillverkat av naturfibrer har 
blivit en lyxvara i ett samhälle vars ef
terfrågan domineras av elektronik, xerox, 
datorer och billigt tidningspapper. Liksom 
barktyget är det handgjorda papperet spe
ciellt tilltalande tack vare sin personlig-
het - det hantverk som är involverat påmin
ner den som betraktar ett handgjort ark om 
naturens skönhet. 

Pappershistorisk litteratur till salu -

Antikvariatsrunda i Stockholm 

AV JAN OLOF RUDEN 

Den pappershistoriska litteraturen genom 
tiderna har inte varit särskilt omfattande. 
Böcker om ett: fOretags, en orts, en regi-
ons, ett lands, en epoks pappershistoria 
eller om framställningsmetoder under olika 
epoker eller i olika världsdelar eller vat
tenmärkesavbildningar har i stort sett pub
licerats under de senaste 100 åren. De pri
vatmän som samlat denna litteratur har hel
ler inte utgjort någon talrik skara. Det 
finns därför inte många titlar i omlopp och 
man kan inte heller fOrvänta sig många ex
emplar av dessa titlar i cirkulation. 

Det var därfOr utan större förhoppningar 
jag i början av april gick runt till en 
handfull antikvariat i Stockholm. Resulta
tet var bättre än jag hade trott. Det är 
naturligt att man mest finner svenska tit
lar i Stockholm, men det finns också ut
ländska titlar, ibland rena rariteter och 
dYfl~ripar. 

Pnssättningen skiljer sig en hel del 
mellan antikvariaten och angivna priser 
får tas med viss fOrsiktighet. De som 
framställer egna kataloger tenderar att 
hålla högre priser. De anges nedan i SEK 
inklusive moms. Adresserna anges sist. 
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3. ALLMÄN PAPPERSHISTORIA 

HAGEN, Victor Wolfgang von: La fabricacian del 
papel entre los Aztecas y los Mayas. Mexico 
1945. 

Björk och Börjesson 1850:-

HUNTER, Dard: Papermaking. The history and 
technique of an ancient craft. New York: 
Dover, 1978. 

RönneUs 125:-

-- Apapermaking piJgrimage to Japan, Korea 
and China. New York: Pynson printers, 1936 

Björk och Börjesson 29000:-

HUGHES, Sukey: Washi. The world of Japanese 
paper. Tokyo, New York, San Francisco, 1978. 

RönneUs 2700:-



YASUO KUME: Tasuki Washi Shuho. Fine hand
made paper of Japan. 1-3. 

Björk och Börjesson 7400:-

LE CLI~RT, Louis: Le papier. Recherches et notc~ 
pour servir a l'histoire du papier, principale-
ment a Troyes. 1-2. Paris: A l'enseigne du 
Pegase. 

Björk och Börjesson 8000:-

RENKER, Armin: Das Buch vom Papier. 2. Au~g. 
Leipzig 1934. 

RönneUs 750:-

VOORN, HenIt: De papirmolens in de provincie 
Noord-HoUand. Harlem 1960. 

Björk och Börjesson 925:-

RUDIN, Bo: Pappen:ts historia. Bibliortluppla
gR med pappenprover. Nr 65 

Björk och Börjesson 2500:-

SJ-JORTER, AlfmI: Paper mills and paper makers 
in England 1495-1800. J-Jilversum 1957. 

Björk och Börjesson 1750:-

4.J NORGES PAPPERSJ-JJSTORIA 

fASTING , Km: Den norske papirindustris his
torie , 1893-1968. Utg. i anledning av 75-
lnjubileet . Oslo 1967. 

RönneU, 125:-

4.4 SVERIGP..s PAPPERSJIISTORIA 

AMBROSIANI, Sune: Molae chartariae Succanae. 
1-2. Sthlm 1923. 

Björk och Börjesson 500:-

-- Pappentillvcrkningen i Sverige intill 
l800-taleta mitt . Sthlm 1923 (SIrtryck 
ur ovanstKnde, I 65-198) 

Jo,," JOO:-

En bok om papper tilli gnad Carl Jnhan Malmros. 
1944. Ribliortlupplap_ Nr II 

Björk och Börje MIn 1500:-

OJr:.ROW, Kriller: Sverige. pappenbrukamrbund 
1~7- 1957 . Lund 1957 

RönnelI 75:-

P.~bundet 1907- 1957. Sthlm 19'7. 
Rönncll 70:-

4.41 SVERIGE. ENSKILDA PAPPERSBRUK 

Grycksbo . 
BOETHJUS, Bertil: Grycksbo 1382-1940. Mmnes-

skrift. 
RönneUs 350:-

Holmens bruk 
J-JELMFRID, Björn: Holmenöden under fyra sekler. 

Studier i Holmens bruks historia. Norrköping 
1954. 

PRA Antikvariat 2 ex, je 250:
RönneUs 2 ex, je 60:-, 75:-

Holmens bruks och fabriks aktiebolag. Norrltöping 
Sthlm 1945. 

PRA Antikvariat 120:-

Holmens bruk 
Rönneiss 30:-

Klippan 
CLEMENSSON, Gustaf: Klippans pappersbruk 1573-

1923. Klippan 1923. 
Björk och Börjesson 450:
PRA Antikvariat 225:- (bl) 
RÖMeUs 100:-, 250:-

Klippans pappersbruks J50-lnjubilcum den 1.1 au
gusti 1923. Klippbok med II fotos, 100 fol tid
ningsurklipp 

RÖMeUs 350:-

Lc:ssebo 
CL'EMENSSON, Gustaf: lessebo I-II. 1956 

!Jones 240:-
IrRA Antikvariat 200:- (bl), 250:- (inb) 
RÖMells J25:- (bl) 

MoDo 
Mo Do 1940-1985. Red Arne AItblc:k. ömxo 1985. 

RönneUs 75:-

Munk~jö bruk . . 
BOS A . S, Elis: Munksjö bruks mmnen. JOOköptna 

I !15J. 
Djörk och Börjeuon 425:-

NI IJ..sSON, Lennart: Munbjö. A piclorial view of 
a cenlenarian S_isb paper and pulp rroducer. 
1'1162. 

Rönncll 30:-

" 
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PIIf')'NI 
Al 1111'1. TOnden: r_PYN 189 194 rA tnldhlnn . 

riIr pund MIn~rin till fm1tloAralubl~· 
d M IndaI 1Q4 • 

Jones 2 u. 70~ ·. QO:. 
R nndI n . je 100:· 

S Ar Stud~ krina dt lIIo~maa och 
dw ~PnPre. Suncbvall 1979. 

Rönndl 2 el. je 100;· 

RA 
BERGGREN. Bo A AItLQVIST. Dcmdt: Samtal om 

RA 1985. 
R nnelI 20:· 

FISit R . M II: Stora KoppuberJ. 19697 
R6nnel1a 30;. 

OlSSON. Gunnar A ANDERSON , BUmdt: Ston 
Koppube:ra. Six hundRd yan o( industria1 
cotaprilC. Falun 1951. 

R6nnel1a SO:· 

•• Ston Koppube:ra. Sc:chshundcrt Jabre indu· 
ltricIIco Untcmebmertum. Falun 1956. 

R6nnel11 35:· 

Ston Koppube:ra. 1963 
R6nneIls 2 ex. 45:·. SO:· 

Ston Koppobelp herplqs aktiebolag. Sltr. ur 
1ndustria1 Sweden. Sthlm 1923, • AI·A21. 

R6nnells 15:-

Örebropappenbru\t 
JOHANSSON, Albert A ECKERBOM, Nils: Eli 

djärvt industriellt initiativ. Örebro pappersbruk 
och dess historia 1901·1951. Örebro 1951. 

R6nne\ls 15:· 

6. TERMINOLOGI 

raper vocabulary. E-F·G-Sv-No·Fi. I. ed. Sthlm 
1980. (SIS Handbook. 146) 

Rönnens ISO:-

6.14 SÄRSKILDA VATTENMÄRKEN 

KLEMMING, Gustaf Edvard: rappemnirken (rån 
l600-taIet /Uppsala, RÖIlIe/. I: Ur en an
tecknares samlinpr. UppsIa 1880-82, • 211-
221. 

R6nnen.5OO:· 

1.2 IIJ VJlRKNINO. O ANOr.N 

VI'S ' JlRORI.N. Johannes. r.Il ........ i ........ KOlt 
(rarn(i Unin, Sthlm 1924 

fRA Antikvariat 12 • (Inb) 

7.4 np.AROp.TN INO AV PRODUKTEN 

It I!SS, Walter: Die Vemllun, da Papin_ pJn 
prakt! hel handbuch fOr die r_piet WCt!It. 

beitun Jkrtln: Tec:hniacher VcrIaa Ilcrbert 
Cnm.1956. 

Jones 13:15 

SALTO. Aael: Salto-papir. Oekoraa papIr iii 
omslq, (onats, tapeter, kartOMllF mm. 
K6bcnhavn: FiJcher, 1943. 

Björk och B6rjeuon JOO:. 

8. PAPPER SOM IlANDELSVARA 

KonBI. M_j:t. och Rikets Cornmera:·CoIIqji 
Kung6rclee anpefule mrbud til, widarc mol 
utlöncl af inhemskl sItrif· och Irydr-pper. 
Sthlm den 30 Junii 1812 

Björk och B6rjeu0n 200:. 

ADRI!SSBR 

Björk och B6rjesson c/o LöwmdahJ 
Odengatan 23, S-114 24 Slockholm 
Besök enligt 6vrenskommelee le! ·8·119042 

Jones antikvariat 
NorrtuUsgatan 3, S·113 29 Stockholm 
tel -8-301697 

PRA Antikvariat 
Birger Jarlsgatan 44, S-114 29 Slockholm 
tel -8-200372 

RönneU. antikvariat 
Birger Jarbptan 32, S·1I4 29 Stockholm 
tel -g- II 5411 



OM PAPPERSTILLVERKNING AF LUM
POR, HALM OCH ANDRA ÄMNEN 
Efter L Piette 

Denna artitellterfmns i Svenska Industri
fOreningens tidskrift fOr 1838 . Däri pub
licerades artiklar i varjebanda ämnen, vil-
ka framfOr allt orienterade om nya metoder 
rrln utlandet. Denna artikel utgor ett sam
mandrag ur 'Die Fabrikation des Papiers aus 
Strob und vieleo andern Substaozcn im Gro
sen .•. Mit 160 Mostern der verscbiedeoen 
Papiere von P Piette. Cöln 1838'. Avsnit-
ten A och B i artikeln handlar om Lumpornas 
rötning resp Limning i kypen. Dessa fOrbi
Bis hir. Vi c:itenr i stället avsnitt e, s. 
314-319. 

Halmpapper _ 
På 220 · !!Ii balm, skuren till hackel-

se om 2 tums"angd, slås 2100 kannor vatten 
och lemnas i hvila. Halmen nyter i början, 
men sjunker småningom till karets botten, 
och det ofvanstAende vattnet blir likt vört 
till färg och lukt. Halmen sköljes då i 
friskt nytande vatten, samt kokas 2 timmar 
med lika stor vatten tillsats som den ofvan
nämnda. Efter denna kokning, som föga för
ändrar halmens utseende eller hårdhet, blö
tes den i 8 dygn i en blandning af 110 pund 
nybränd kalk och 1.523 kannor vatten, samt 
omröres häri 2 gånger hvart dygn. På andra 
dagen börjar halmen mjukna, på den tredje 
lossnar den yttre hårda barken och det öf
riga blir smAningom aUt mera mjukt; efter 
de 8 dygnens förlopp upptages den och läg
ges i nytande vatten, som bortsköljer 
kalkmjölken . Nu kokas halmen 4 timmar och 
är sedan ganska mjuk, och en del af dess 
växtJimm synes vara anägsnadt, sA att 
vixttrAdame skilja ig ifrAn hvarandra. 
Följande dagen kokas den Ater, med tillsaL~ 
af" ( ""11 potta ka, ror att göra 
halmlirgen klarare. Den röte slutligen, 
och kan sedan inom en timme malas till en 
fin massa, som ger ett gult, men roga 
starkt papper. 

Halmpapperet blbehAller sA mycket vbt-
11m, att det kan nyttja till pack papper 
ulan all limning; ifven till •. krifpapper 
bn det nyttjas ollmm.dt, sA framt det ej 
skall blekas, Blekt halm papper limmas pi 
samma tt m lumppapper. 

Oblekt h.lmpapper har viI oRa en bjert 

gul färg, men stundom äfven en oren' pack
papper brukas vanligen grått eller b~nt 
och får ofta dessa rärgor med konstens ' 
til!bjelp. H~pap.per färgas grått med 
k.!ita eller pIplera, I blandning med kim
~ok; brungult eUer brunt färgas det med 
Jemhydrat, som utfälles ur en kokande lös
ning af jemvitriol, medelst kalk; sker 
denna fällning i holländaren, så visar sig 
massan grön och bUr först brun vid tork
ningen. För örrigt kan haJmpapper färgas 
med hvilken färg som helst, hvarvid bjert
heten beror på graden af den urtvättning 
och malning, som massan rAtt förut. 

Blekning verkar mycket olika på pappers-
massa af olika halmslag. ., . . 

Råghalmpapper blir aldrig rigtigt hvitt; 
hvarken genom cblorkalk elJer svafvelsyra' 
medelst ett svafvelsyrebad ocb biA färg ka~ 
bristen döljas. Bäst är att lemna rågbalm
papper oblekt. • Hvetehalm kan blekas med 
lut, syra ocb chlorkalk; den är lättast 
blekt bland a1la. - Kornhalm kommer hvete
halmen nära; meo skall den blekas, si mAste 
den vara utan led knölar. - Hafrehalm blekes 
lätt och blir mycket mjuk samt lemnar med 
tillsats af lump ett starkt papper. - Ärt-
h~.lm måste blekas ~ed .chlor; de mlnga 
staoglame rorsvåra hkval blekningen. Det
samma gäller om bönhalm, meo stänglarne ir 
lättare att mala. - Majshalm lem nar deo 
bästa pappersmassan; den lIter UVen lätt 
bleka sig, och kan eRer behandling med 
lut, syra och chlorkalk, lemna ganska fint 
papper, fastän med nAgon afgAng. 

Halm, i blandning med lump, lemnar nera 
slag papperssorter. DA den väsendlligase 
skllnaden emellan begge dessa pappersämnen 
be lAr deri, aU halmen ger korta, fasta 
hArda och med växtlim ännu försedda tridar 
sa visar sig en förening af begge slagen ' 
ändamål enlig. Olika halm orter erfordra 
dock härvid en olika behandling. 

A a och hårda um r lemna ett starkt 
pergamentllkt men allt or o ' jligt papper. 
Tillsätt deremot halmna j beIhollända-
ren urtvättade och nAgot ndermalna lumpor 
- I vigt lump för 2 viater halm - A flr 
man en jc:mn Iju ,ul m a, hvilken lemnar 
ett utmarkt p.pper, I synnerhet om halmen 
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ar blekt. Till po, tpapper kan nyttjas en 
blandning af lika delar sorgfiilligt hlekt 
råghalm och fina bomull ' fria ~a mt i ke kö-
ra lumpor. - Hvetehalm fordrar till. a ts nf 
mer eller stnr ar lumpor, 2 diar pA I del 
ha lm , h lika , sA framt man ej gör packpap
per, böra för blandningen med halmen malas 
finare och urtvättas noggrannare, än till 
råghalm. Om blekt hvetehalm gäller detsa mma 
som om dylik rAghalm . - Kornhalm och &ffi 
lumpor (3 delar halm, 2 delar lumpor) lemna 
eH ganska starkt papper af malt brungul 
färg. Blekt fOrhåller sig korn halmen som de 
fOrutnämnda halmslagen. - Hafrehalm blandas 
med lika delar nästan öndermalna grå lum
por och lemnar då ett utmärkt ljusgult pap
per. Hvitt papper fås af I del blekt hafre-
halm och I del halfhvita eller 2 delar fina 
lumpor. - Halm af skidfrukter fordra mycket 
lumplillsats. - Arthalm, 2 delar, med 3 de-
lar halmna eller grå lumpor, ger ett gul-
hvitt packpapper; lika delar blekt ärthalm 
och halmna lumpor, lemna ett papper som 
kan glättas. - Bönhalm fordrar 3 gånger sin 
egen vigt söndermalna grå lumpor fOr att 
gifva ett fast packpapper. Blekt, lemnar 
den, i blandmng med 2 delar fina Jumpor, 
ett vackert hvitt papper. - Linshalm lemnar 
med 2 delar grå lumpor ett tämligen godt 
packpapper. - Majshalm behöfver väl allde-
les ingen lumptillsats, men lemnar, ärven 
med bomullslump, 3 vigter, ett tillräckligt 
fast och mjukt packpappcr. Blekt, ger den 
med lika delar fina hvita lumpor, ett godt 
skrifpapper och tryckpapper. 

Då halmsorterna äro så olika, så kan man 
låta deras fOreträden och brister ömsesi
digt rätta hvarandra. äfver fOrfarandet 
härvid kan ingenting allmänt gällande före
skrifvas, om ej att man bör forst kasta den 
hårdaste halmsorten i holländaren, och, när 
lumpor äfven användas, kort efter dessa. 

Bland de många öfriga pappersämnen, som 
tid efter annan fOreslagits, har PI ETT E 
fOrsökt rör eller hvass (Arundo), säf 
(Scirpus), hö, nässlor, ginst, tibast, 
bast af ärtträd, alm och lind, hampstäng
lar, trä, bomull, ull, siden, läder och 
torf. De deribland som lemnat något fOrmån
ligare resultat och hvilka äfven fOrekomma 
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ymnigare I Sverige, må här särskilt omnäm-
na.. .. . 

Alla rörsla kunna, efter behorlg bykning 
rlirvandla. till en papper. ma sa, som är 
lättare alt bleka och nnarc än den af 
halm. . 

Hö, som vanligen är en bl!lndOl.~g af mAng
faldiga grässlag och andra angsvaxtcr, f!:'lr
drar tre bykninga,r ~h IC!'lnar då cU mork
grönt starkt, af sig sJclf IImmadt papper, 
men hvars hölukt bibehåller sig oaktadt al
la dermed fOretagna operationer. Det låter 
tämligen lätt bleka ig, mcn tm följd af 
dc många olikartade. beståndsdela~ne blir 
blekningen ganska OJcmn. Oblekt ar det 
ganska godt till papp. .. 

Säfslagen, behörigen bykta, kunna laU 
förarbetas och blekas, samt lcmna ctt hviu 
och starkt papper; men av 100 ~I särrAs 
blott 2 till 3 ..et papper. . 

Nässlor, som slI.ola forvandlas till pay
per, måste samlas vid den tiden då stang
Iarne börja vissna. De torkas då och bul
tas, kokas i ymnigt vatten, samt eftcråt 
med kalk och pottaska. På sådant sätt be
redda, lemna de ett brungult och efter 
blekning tämligen hvitt paepcr, men som 
blir ganska starkt, äfven når det är mycket 
tunnt, och derigenom passande till banko
sedlar, vexlar och dylikt. 

Lindbast är lätt att fOrarbeta och om den 
färgas med garfvarbark eller kalk och jern
vitriol, så fås deraf ett starkt brunt 
packpapper. 

Läderaffall, tarmar och dylikt, sönder
hackas, blötas 8 dygn i kalkmjölk, tvättas 
och malas, samt kunna på sådant sätt mr
vandlas till en pappersmassa, som väl är 
svår att rorarbeta och torka, men Icmar ett 
pergamentlikt, ganska starkt och vattentätt 
papper af gulaktig färg; det begagnas också 
därföre, någon gång, till patroner, ombord. 
Såsom tillsats till packpapper skulle af-
fall af läder vara ändamålsenligt. 

Torf är ej så fOrmånlig som man rore
ställt sig, emedan afgången är stor och 
papperet blir skört. 

De öfriga nyss ovan uppräknade ämnen 
lemna antingen icke något papper eller ett 
med ohjelpliga fel behäftadt och äro där
före icke brukbara. 



TEKNISK UPPKÄfTIGHET 

Om veteraner och tekniksprång i massa- och 
pappersindustrin. Av Male; Carlberg Jr och 
Axel Scholander. Stockholm, Skogsindustri
erna, 1989. (Historiska utskottets skrift
serie. 8) C:a-pris SEK 125:-

En intressant ocb inte minst rolig bok, som 
låter ett antal velcraner från den svenska 
pappersindustrin berätta om bur de kom att 
revolutionera densamma på olika sätt. Det 
visar sig all kafTebordskonferenscr ocb mam
mammas julkorv bar en avgörande betydelse i 
vissa faU. 

Joban Richter inleder med att berätta om 
hur han för femtio år sedan gjorde de kon
struktioner som ledde fram till att massan 
kunde kokas kontinuerJjgt i stället för den 
s k batch-kokningen, där pappersmassan ko
kades satsvis. Sextio års kamp med träfib
rer kallar han sin långa karriär, fylld av 
infall och slumpartade möten. 

Richter, född 1901, hamnade på trettiota
let hos MyrenjKamyr, som då byggde bleke
rier för sulfatfabriker. Företaget bestod 
den gången av två man i Oslo och en man i 
Karlstad. Bakom Kamyr stod starka män och 
framgångsrika industrialister. De stora 
männen var hyggHga mot lillpojken. På ett 
styrelsemöte som han inbjudIts till sade 
bergsrådet Kramer: "Nu Johan !'äger jag du 
till dig. Och du sä~er farbror till mig". 

Den första experimentanläggningen ror 
kontinuerlig kokning kom till i Kalix 1939. 
Den konstruerades för en dygnsproduklion 
på sex eller sju ton . Kamyrs styrel!'e var 
många gånger keptisk till hur det hela 
skulle utvcckJa sig, men på femtiotalet 
lo snade det plöt.e;ligt mr fiiretaget och 
under de fOrsta åren lyckadCl det sälja och 
bygga åtla nya fabriker, alla på sextio 
dygn!iton. 

I slutet av I 960·talet såldes den första 
tUl\entonnaren till ett företag i Klippiga 
Bergen . Richter och hans mednrbctnre tyckte 
sjiilva all del var en kolo!isal anläggning, 
. JU llio meter hög! 

Fiiretaget.'i be tiillning ansvarige tillade 
alIvarligi på Rlfhter liver rorhandlingshor
det och sade: "Ar ni klara över att om det 

här misslyckas så är jag en död man?" 
Richter svarade: "Tänk på saken - vilket 
monument!" Då skrev han på kontraktet. 

Sixten Ulfsparre är en av dem som betydde 
allra mest för införandet av klordioxid som 
blekningsmedel i cellulosaindustrin. Han 
inledde sin bana inom pappersindustrin hos 
Mo och Domsjö 1927 och var företaget trogen 
i fyrtio år, till sin pensionering. Kok-
ningen vid Domsjö sulfitfabrik skedde 1927 
i ett kokeri bestående aven stor, två 
mindre och en liggande kokare. Kvaliteten 
blev därfor ojämn. 

Blekningen skedde i ett blekeri med bell
merholländare. Då och då pytsade man i li
tet fotogen, som förhindrade att harts
klumpar bildades. I början på trettiotalet 
infördes kontinuerlig blekning vid hög kon
centration i s k Thorne-torn. Metoden, som 
köpts in från Kanada medförde en väsentlig 
förbättring och var det forsta steget bort 
från den ursprungliga satsvisa blekningen i 
enbart holländare. 

1938 sökte Korsnäs A B, genom Wilhelm Ro
sen patent på att använda klordioxid i gas
form eller lösning, vilket skulle visa sig 
bli mycket betydelsefullt for MoDo. 

Olle SamueL'iOn, som beskrivs som okonven
tionell, pragmatisk och mycket kunnig be
rättar om sin specialitet, syrgasblekning 
och sin strävan alt bli · vän med molekyler
na". 

På MoDo höll de på med klor och sva el. 
Men Samuelson tyckte atl det finns ju sn 
många andra grundämnen så varfiir intc 
hiirja använda demI Syre och k äve är bil· 
ligl. Luften bjuder på dem . 

Syrgasblekning hade pro au tidigare. men 
syrga, har den nackdelen att cellulo nn 
bryts ncd . En trategiskt viktig punkt mr 
MoDo var att klara syrgasbl kning a sul
fat mu:s3 för papper utan nll bli h mende 
av utländska patent. n , tånipunkt . om re· 
sultera<1 i utdragna pULcnlSlridcr. 

rgn. blekning ör miljllvänlig och det 
. tora värdel ligg r i all i har rått en 
teknik som löser ett jättelikt miljlipro
blm. 
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Arne AlIplund deltog redan pA 1920-tnlet 
i ut ve klinge n av träfiber. kiva n Mnsonite. 
som uppfann. av amerikanen Willi nm H. 
Ma. (lO . Efter å terkom ten till Sverige sko
pllde A. plund en kontinuerliG defibrerings
proces för energisnål framstållnin~ av 
m kani k massa . som kom att anvåndas i fi
herski an . 

Arne Asplund berättar om hur han hjälpte 
Mason i hans lahoratorium och fick lära sig 
"skjuta" med hans ~niskanoner · . Mason fick 
iden till kanonerna när han gjorde popcorn! 

Sven Span,enbcrg berättar i sitt avsnitt 
om fri torknmg i pappersmaskiner. På om
slaget till boken finns en bild, där man 
ser en Jaguar (bilen alltså) hängade i ett 
band. Publiken tror inte sina ögon. Bilen 
svävar i luften buren av ett pappersband av 
Korsnäs ' nya kraftpapper. Bandet är till
verkat av ungefär samma mängd råvara som 
går åt för att göra en papperssäck! 

Spangenbergs ideer om fläkttorkning var 
helt avgörande för att få fram det fina 
säckpapper som görs idag. Inte bara i Sve
rige utan också internationellt har Spang
enbergs ideer varit vägledande. 

Bruno Andersson, Egon Höglund, Bertil 
Johansson och Bengt Tböresson är fyra tek
niker, som brottats med problemet med den 
våta pappersbanans känslighet. Mellan cy
lindrarna går pappersbanan korta sträckor 
fritt i luften och fladder i detta fria 
drag begränsar hastigheten vid vilken pap
persmaskinen kan köras . 

1975 var Höglund och Johansson i Karl
stad för att diskutera fladder och veck
bildning. Med vid mötet var också pappers
rnästaren Bruno Andersson och driftsingenjö
ren Bengt Thöresson från Hylte. 

På hemväg från Karlstad stannade kvartet-
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ten för all dricka kaffe ~h skl~'icr hörja-
de under li vliga diskUSSioner vaxa fram pA 
bordsduken . Orundta nke~. va r enkel: Om p~p
per, banan får stöd hela vagen genom m.askl
nen så kanske fladdret minskar. Eller eli
mine ra helt. .. 

Efter att det i början mest va r fråga om 
all leda om viror och. flytt~. n Agr~ v.!' lsa r, 
så h a r det efter det 1Iölsla s torre forso.~et 
i februari 1976 bara rullat på . Idag ar 
slalomvira obli~atorisk o,:" en ~y papJlC.rs
maskin skall koras med litet hogre hastig-

het. .. d I' I Ibland kan en fikarast vara ovar er Ig 

Hanll Rausing berättar i det ~vslutande 
kapitlet om Tetra Paks fantastlsk.a fram-o 
gångar världen över. Tetraeder-forpacknlOg
en ser så enkel och självidar ut och till
verkningsprincipen är också .~nkel: utgå 
från papper i bana, plast.belag.g papperet 
och böj det till ett rör, klistra Ihop 
nedtill. fyll i vätskan upptill, förslut, 
knipsa av ... 

Men att göra det i industriell skala är 
myeket svårt. Ruben Rausin!! höll på i ~tta 
år innan han fick fram den första masklOcn 
som kunde klara det. 

Idag använder man Tetra Paks system i 
hundra länder. Tanken att utgå från en cy
linder var Ruben Rausings. Fyllningen av 
förpackningen var emellertid ett stort 
problem som löstes av fru Ra.us~!lg, som. 
gjorde ett enkelt påpekande: Gor som VI 
när vi gör julkorv. Fyll på och klipp av 
bara ... • 

Boken avslutas med ett fylligt sak- och 
personregister samt ordförklaringar. Dess
utom ett ABC om ved, massa och papper. En 
nyttig bok för alla som intresserar sig för 
svensk pappershistoria. 

Bo Rudin 



STADGAR 
ror 

Föreningen Nordiska Pappershistoriker (NPH) 

§ I. Föreningens namn är "Föreningen Nordi
ska Pappershistoriker" 

§ 2. Föreningens hemort är Ordförandens 

§ 3. Föreningens syfte är att främja pappers
historisk forskning och samarbetet mel
lanlappershistoriker i Danmark, Fin
lan ,Island, Norge och Sverige samt 
att stödja medlemmarnas intressen såväl 
inom som utanror dessa länder 

§ 4. Som medlemmar i roreningen kan intagas 
av pappershistoria intresserade perso-
ner och institutioner från de fem nor
diska länderna 

§ 5. Föreningens beslutande organ är medlems
mötet. Ordinarie medlemsmöte hålles 
vartannat år. Extra medlemsmöte kan in
kallas när föreningens styrelse anser 
det nödvändigt, eller om minst fem med
lemmar skriftligen till styrelsen fram
ställer begäran om sådant mötes inkal
lande. Till medlemsmöte utgår kallelse 
minst fyra veckor i rorväg, och rorslag 
som önskas behandlade på medlemsmöte 
måste vara styrelsen tillhanda senast 
en veeka innan mötet äger rum 

§ 6. Medlemsrnötet väljer en styrelse bestå
ende av ordförande samt minst två, högst 

fem ledamöter. Styrelsen utser en kas
sör och en sekreterare och fastställer 
själv formerna för sin verksamhet. För
utom styrelsen väljer medlemsrnötet två 
medlemmar ror revision av föreningens 
räkenskaper samt en suppleant för dessa. 

§ 7. För att täcka med roreningens verksam
het rorbundna utgifter fastställer med
lemsmötet en årlig medlemsavgift. 

§ 8. Vid styrelseval liksom vid röstning om 
förslag är enkel majoritet bland medlem
marna avgörande; undantag göres för stad
geändringar. Medlem som är rorhindrad 
närvara vid medlemsmöte kan på rorhand 
till styrelsen skriftligen tillkännage 
sitt ställningstagande i viss fråga, 
vilket då räknas som avgiven röst. 

§ 9. Vid stadgeändring erfordras 2/3 majori
tet vid ett medlemsmöte 

§ 10 Vid eventuell upplösning av roreningen 
bestämmer medlemsrnötet hur man skall 
rorfara med roreningens tillgångar och 
egendom. 

Ovanstående stadgar för "Föreningen Nordiska 
Pappershistoriker H fastställda på ordinarie 
medlemsmöte i Oslo den 18 juni 1975. 
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