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Vätskekartongens 
historiska perspektiv 
Vätskekartong är det samlade begreppet för kartong
material som används för främst vätskor. Utvecklingen 
inleddes i USA på 1930-talet. I Europa introducerades 
vätskeförpackningar efter andra världskriget på begäran 
av de amerikanska soldater som baserades i Europa . 
I Sverige var det Åkerlund & Rausing som först intresse
rade sig för produkten . Sedan 1950-talet är det Tetra Pack 
som står för begreppet vätskekartong. Tekn. lic. Lennart 
Gedda har skrivit artikeln 
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LOM, Lundaortens me;eriföremng. Introducerade 
som första k und j världen sin l dl griid dförpackning 
j december 1952. 

To "glemte" 
papirforskare 
Om två " glömda " brittiska pappers
forskare skriver Egil Kj0rholdt 
Guttormsen.Det handlar om Samu
el Leigh Sotheby och Harold Bayley. 
" For dem ble papirets og vattenmer
kenes vei gjennom historien en 
spore til forskning over grenser. 
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Besok VId KlJppnns fmpappersbruk mgdr J ptogrammel 
krmg foremngsstamman Brukel har onor från 1573 

Datering av 
ett kart 
" Stavern på 1600-taletDatering 
avet kart " är rubriken på en 
artikel av Gunnar Christie Was
berg. Den beskriver datering av 
ett kartarbete med ett vattenmär
ke som berättar att papperet är 
tillverkat mellan 1700 oeh 1707. 
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En dag i 
" Pottan" 
" Pottan " kallades till vardags 
handpappersbruket i Gryeksbo, i 
svenska Dalarna . Om en arbets 
dag på 19S0-talct i " Pottan " 
berättar Karl -Erik Hedberg, f.d. 
guskare vid bruket. 2004 ark skul
le tillverkas. 
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Digert stämmoprogram 
Programmet i anslutning till föreningsstämman 26 - 28 maj i 
Köpenhamn oeh sydligaste Sverige är omfattande oeh variationsrikt. 
I Köpenhamn besöks Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek, Konserva
torskolen, Det Konserveringsfaglige Videneenter oeh Amalienborg. 
I Sverige besöks Einar Hansen Stiftelsens Fridhernsborg oeh Klippans 
finpappersbruk . Vid flera av besöken ges intressanta presentationer. 
Anmälan senast 10 april. 
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Föreningens hemsida: www.nph.nu 



Papper och massa längst i norr 
Att var tredje å r publi cera en volym i ganska ko rt hi s toria: någ ra s tartade 

Skogsindustriernas historiska uts kotts som järnbruk på 1700-ta le t, de fl esta 

skriftserie, som C hri stia n Valeur tagit 

san1 vana att göra, ä r en beundransvärd 

presentation. Refe rens li s tan i den 

senaste boken " Papper och m assa i 

Västerbotten och Norrbotten" upptar 

över 400 artiklar e lle r publikationer, 

personregistret nästan 500 namn och 

bru ksorts- och företagsregistret över 

300 namn. All denna info rmati o n 

presenterar Valeur sedan på e tt både 

pedagogiskt och lä ttläst sät t. 

Av bokens 300 sido r upptas hälften 

aven beskrivning av de fyra bruken 

Karlsborg, Lövholmen, Munksund och 

Obbola - det vill säga de bruk som 

fo rtfarand e leve r, medan den an dra 

hal van av boken handlar om de nio 

bruk som lagts ner i Västerbotten och 

Norrbotten . Massa- och pappersbruken 

i Västerbotten och Norrbotten har en 

Nordiska Pappershistoriker (NPH ) 

var sågve rk på 1800-ta le t , m en det 

ä r fö rs t under 1900-ta let som man 

bör jade s lipa ved, koka m assa och 

tillverka papper. Som bakgrund teck

nar därfö r författaren också en fyllig 

bild av järnbruks- och ångsågsepoker-

113, S0111 är intressant att läsa. 
Familjen Kempes insatser får natur

ligtvi s s tor plat s. Här tecknas också 

porträtt av m å n ga bet y de lsefu ll a 

personer, vars insa tser ida g håll er på 

att glömmas bort, men man påminns 

också om sådana personer, vars insat · 

ser kanske bo rde glömmas bort . För

fattaren tar oc kså upp e tt par händel

ser där pressdrevet gick för fullt: Dra 

matenpjäsen C hez Nous, som handla 

de om ned läggningen av Bure och det 

så kallade Arbetarupproret i Piteå 

1999, so m ledde till att platschefen på 

Föreningen Nordiska Pappershistoriker (NPH) är en ideell fcirening med uppgift att främja intresset for 

pappershistoria i Norden. Föreningen uppmuntrar och stimulerar forskning om och dokumentation av 

lump och dess beredning, tillverkningsprocesser, redskap som valskistor, kypar, formar och guskredskap. 

Andra intresseområden är historia om bruksmiljöer och mäniskorna vid pappersbruken, papperets 

användning och distribution. Vattenmärkning och datering med hjäLp av pappersegenskaper är Liksom 

papperskonselVering och konstnärligt bruk av papper andra exempel på fö reningens intresseområden. 

Ordf6rande: Göran Wohlfahrt. Mälarblick 34. S-168 41 Bromma. Sverige Tel: 08-37 90 43 

Medlemsärenden: Kassören Paul Solvin, Chapmansg. 5, 112 36 Stockholm , Sverige Tel: 08-87 92 80 

Medlemskap kan tecknas genom inbetalning av medlemsavgiften till 

NPHs postgirokonto 85 60 71-6 i lokal valuta. 

Avgifter. EnskiLd medlem: 200 kr, Institutioner: 400 kr, Företag: 900 kr 

www.nph.nu 

Pap per och mass 
I lll/tlh""l'" "(I! \ _ , a 

(11"/ h(/I(( 1/ 

Lövholmen fi ck gå . 

Dessa historie r gör boken underhål

lande, m en dess sto ra vä rde li gge r 

naturligtvis på ett anna t plan: på de 

väl dokumenterade besk rivninga rna 

av hur och varför de o lika bruken bygg

des upp och lades ner. Denna lä sni ng 

är lärorik och länder ibland till efter

tanke: " vad rätt du tänkt, fast det 

var fel. " 

Per lerkeman 
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Detta är adressen till föreningen hemsida som ligger ute på Internet sedan 

2002. M enyn innehåller fem rubriker, förutom en inl edande presentation 

av fö reningen och s tyrelsens sammansä ttning är rubrikerna: 

• Verksamhet 

• Utställninga r 
'._- ' ~ .~- ,- ... , .. "'" w"" " " .. ' ' . .. ,_ 
,~.. . . , ............. .. 
... -.... --., .~. ,- ... .. • Litteratur och bibliografi 
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~~:':}." '_ ..... :: ~.':: .... • Forskning 

• Länka r till utländs ka föreningar och institutioner 
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Vätskekartong ur ett 
historiskt perspektiv 
AV Lennart Gedda 

Vätskekartong är det samlade begreppet för kartongmaterial som 
användes för förpackning av vätskor. På senare tid har också halvfasta 
och fasta (pulver) produkter börjat förpackas i denna typ av förpack
ning, men fortfarande är förpackning av vätskor helt dominerande. 

De fö rsta vä tskeförpac kn ingarna av 
kartong var avsedda för mjölk. Produk
ten utveckl ades unde r 1930-ta let i 
USA . Excello Corp . va r föregånga re 
på område t m ed Pure- Pak - en så 
ka ll ad takåsförpackning, som fort fa
rande finns på marknaden. Kartongma
terialet som användes var i inl ednings
skedet halvblekt solidkartong Isu lfa t
kartong). För att få förpackningen tä t 
mot vä tskor va r kartongytan vaxad. 
Problemet med läckage var dock bety
dande . Ett viktigt steg i utveck lingen 
var när vaxe t ersa ttes med PE, som 
ext ruderades på kartongen. På så sä tt 
fick man en förbä ttrad vä tskebarriä r 
sa m t idi gt so m läc kage pro bl em en 
m inska de. Fö rpac knin ga rn a kunde 
då också lä tt a re fö rs luta s ge no m 
vänneförsegling. 

I Europa introducerades kartongba
serade väts keförpackningar efter krigs
slutet . Det va r de amerikanska so lda
terna, som base rades i Europa, som 
krävde denna fö rpackning. 

Under början av fe mtiota let domi 
nerade Pure- Pak-förpackningen både i 

USA och i Eu ropa. Eu ro peis ka 

fö rpac kningsti llverkare antingen köp
te li cens ell er etablerade ett samarbe
te med Excello i USA. Exe mpel på en 
dylikt sa m arbe t spartne r ä r Elopak 
i Norge. 

1 Sve rige var det Åkerlund &. Rau
s ing som började intresse ra s ig fö r 
fö rpackning av mjölk. Pure-Pa k-för
packningen leverades ti ll mejeri erna i 
for m av kapslar so m sedan fy ll des 
i spec ie ll a fy ll nings mas kin er. Å&. R 
under ledning av den dynamiske Ru
ben Rausing utvecklade i s tä ll et en 
förpackning som utgick från en konti 
nu erlig kartongbana . Ett rör formades 
av karto ngbanan och fy lldes m cd 
mjölk. Röret varmförslöts sedan under 
vätskeytan . Det förslu tna röret fick fo r
men aven tetraeder. Genom detta sä tt 
at t försluta kunde man ås tadkomma 
en fö rpackning som inte innehöll luft . 
Detta var också fö ru tsä ttningen för 
utvecklingen av helt aseptiska förpack
ninga r, något man inte kl arade med 
Pure-Pak. Familjen Rausing vill e helt 
sa tsa på vä tskeförpackninga r va rför 
man bröt med Å&.R och bildade Tetra 
Pak. Patent på sin fö rsta fy ll nings ma-

Tetra Classic förpackning . Foto frdn slu'et av 1950·talel. 

Tetra Brik Asept ic förpackning. 

Tetra r ak nåt t 195 1 och kort dä refter 
introducerades de fö rsta tetraförpack
ninga rna på marknaden . Att Tetra Pak 
nått en sådan framgå ng beror myc ket 
på den fy ll ningsteknik man utveck lat. 
Möj ligheten att förpacka aseptisk har 
gjort företaget un ikt på marknaden. 

Utveckling i olika riktningar 
i USA och Europa 
Kartongtill verka rn a insåg snart att 
vätskeförpackningarna krävde spec iel
la kartongkva li teer. Utvecklingen gick 
dock i olika ri ktning i USA och Europa. 

USA-producenterna med Internatio
nal Pa per i spetsen base rade sin kar
t ongt i ll ve rknin g på en vä ll immad 

solidkartog lensk i ktskartong) . Karton
gen va r i in ledn ingsskedet halvblekt 
men kom att ersä ttas av helblekt -

huvudsakl igen av tryckbarhetsskä l. 
För att nå god s tyvhet på fö rpac kning

en anpassades ytvikten. Råva rubasen 
va r fö rh åll andev is bi ll ig varför man 

ökade ytviken när så krävdes. De fl es· 
ta kartongp rodu centerna byggde upp 
egna kon ve rte ringsa n läggninga r fö r 
t ill verkning av kapslar. International 
Paper gick ett steg längre och utveck
lade egna fy ll ningsmas kiner - något 
so m europeiska kartongti ll verka re va r 
helt frä mmande för. 
1 Europa skedde en pa rall ell kartong
utveckling för Pure-Pak förpackningarna. 
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Enso, som var störst på denna produkt, 
ti ll verkade halv- och helbl ekt kartong 
til l detta förpackningssystem enligt 
amerikanska specifikationer. 

Tetra Pak med sina fy llningsmask i
ner base rade på en kontinuerlig bana 
krävde delvis andra egenskaper av 
kartongen . Tetraförpackningen intro
ducerades först i Sverige i mitten av 
50-talet . Det var naturligt att man 
därför i första hand sökte svenska 
leverantörer. Uddeholm AB blev först 
ut att erbjuda en hal vblekt kartong. 
Ä ven SCA gjorde försök med produk
ter från Wifstavarf. Billerud kom ock
så tidigt in i bilden . 

Succe för Tetra Brik 
Tet ra Pak hade emell ertid krav på 
utveckling av kartongkvaliteen. För 
att få ett bättre ljusskydd men också 
en billiga re produkt ville man prova 
en kartong med vit tryckyta och ett 
brunt innerskikt . Munksjö och Wifsta
varf leve rerade provkvantite te r av 
en produkt som kallades Duplex. I 
Billeruds pappersbruk Gruvön instal 
lerades en Invcrformenhct, SOlU mon

te rades ovanpå långviran . Därmed 
kunde man ti ll verka den fö rs t a 
Duplexkartongen ti ll Tetra Pak . 
Genom insta ll ati onen av Inverform 
fö rst på en mask in och sedan på en 
andra blev man snart Tetra Paks störs
ta leverantö r av Duplex. Än idag 
är detta Tetra Paks största kartongkva 
lite för tillverkning av Brikförpack
ningar, som ersatt de inte alltför 
konsumentvänliga tetrorna . Det bör 
dock påpekas att de tidiga Duplexkva
litee rna aldrig skulle accepteras av 
kunden i dag - kvalitetskraven har 
ö kat avsevärt. 

Behovet av vätskeförpackningar 
ökade under sextiotalet. Tetra Pak bör
jade aktivt sä lja sina förpackningssys
tem i första hand i Europa och sedan 
i'övriga världen. Den aseptiska Brikför
packningen visade sig vara en succe. 
Behovet av kartong ökade och Tetra 
Pak fö rsökte hitta lämpliga Duplex
leve rantörer även utanför Norden . 

Så lunda fick man snart kontakt med 
kartongbruk i såvä l Tys kland som 
Frankrike och Itali en. 

Kvalitetskraven på vätskekartong-

en relativt enkel produkt blev den allt
mer sofi stikerad. Att man stä llde höga 
krav på kemisk och biologisk renhet 
är ganska naturligt . Dessutom måste 
kartongen vara helt lukt- och smakfri , 
trots att den innehöll oblekt sulfatmas
sa . Kunderna krävde också en allt sty
vare kartong, samtidigt som ytvikten 
skull e redu ce ras. Detta har kunnat 
åstadkommas genom att kartonge n 
byggts upp i tre skikt, ett bu lkigt mitt
skikt och två starka sega ytterskikt. 
För att uppnå god styvhet har man ock
så börjat använda CTMP i mittskiktet. 
Att sedan klara lu kt- och smakproble
matiken med detta koncept ä.ben ut
maning i sig. Det enkla fl exo trycket 
har delvi s ersatts av fototryck (raster) 
i flexo eller djuptryck som i sin tNh-kx9 
kravet på kartongens ytjämnhet, ljus
het och kompress ibilitet . 

För att uppnå a lla dessa egenskaper, 
som i fl era fall verkar mot varandra, 
har det kräv ts ett intimt samarbete 
mellan kund och leverantör. Genom 
ett engagerande men krävande samar
bete mellan skandinaviska kartongtill
verkare och Tetra Pak har en utveck-

en ökade. Från att på 50-ta let ha varit Telra Brik Asepl ic princip. 
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ling skett som torde va ra unik inom 
svensk skogsindustri . Denna har dock 
krävt stora insa tser från såvä l kund 
som leve rantör inte minst på FoU 
sidan. Den har också inneburit pro
blem för kontinentala kartongtillver
kare som en efter en fa llit ifrån - man 
har inte kunnat hänga med i utveck
lingen. I dag återstår endast en hand
fu ll tillverkare av vätskekartong av 
betydelse i Europa och lika många i 
USA. I gengäld har dessa tillverkare bli
vit allt större och mera specialiserade. 

Den skandinavi ska kartongindu 
strin har så lunda på ett föredömligt 
sä tt drivit utvecklingen av vätskekar

tong - en utveckling som lovar gott för 
framtiden . Industrin har byggt upp det 
kunnande och de produktionsresurser 
som krävs för att behålla sin ledande 
stä llning på området. 

FOTNOT: 
Lennart Gedda, har under sin karriär bland 

annat varit produktchef för vätskekarto ng 

i Billerud, försäljningsdirektör fö r kartong 
i Stora Billerud, forskningsc hef fö r kartong 

i Stora Bi llerud och vice vd i Stora Paperboard. 



To "glemte" britiske 
papirforskere og deres 
trykte arbeider 
AV cand.philol. Egi l Kj0lholdt-Guttormsen 

Kunsten å framstille papir og vann
merker har avstedkommet en omfangs
rik litteratur. Den herde humanistiske 
vitenskapstradisjon med retter tilbake 
tiI universitetene i Bologna, Padova 
og Siena fant grobunn også på de britis
ke oyer. Italiensk renessanse avfodte -
som dikteren Hans E. Kinck påviste i 
forstningen av 1900-tallet - en litterrer 
blomstringstid. 

Tenkeren Fran cis Bacon . Fy rlys som kas te t skyggeT. 

Barokkens generell e sent raleurope is
ke litteratur - herunder beretninger
ved",,,ende papirtil -virkning og vann
merker - er et studium verdt. Latinen 
frigj0r seg fra sengot ikkens s trenge 
formgrep. Setningskonstruksjon og 
rytmikk blir gradv is, nesten umerke
lig, mer personlig preget. Med unntak 
av hertugd0mmene SIesvig og Hol
stein skrives det dansk overalt i Dan

mark-Norge, men egenrådige nord 
menn holder fast ved og videreutvikler 

""norske ord og vendinger i skriftlig 
form . Prester, futer og konge - "han 
far sjre l" - kan intet gj0re. 

Linja gå r fra de gamle trykkverk til 
moderne datateknikk og telekomm
munikasjon. Settekassene forsvinner, 
blytypene og grove papirark likeså . 
Tidsånden fremmedgj0r. Digitalise

ring av kunstferdige trykksider skaper 
avstand i rom og tid . 

Slike tanker fa ll er naturlig fora n 
m0tet med ro iderike - for lengst 
hensovede - britiske papir-granskere 
- Samuel Leigh Sotheby og Harold 
Bayley. Også fo r dem ble papirets og 
vannmer-kenes vei gjen nom historien 
en spore til forsk ning over grenser. 

1858 utkom boka med den OIusten-

delige tittelen Principia Typographica: 
The Block Book s , or xylographic 
De!ineations o f Scripture His tory, 
issued in Holland, Flanders and Ger
many, during the fifteenth Century, 
exemplified and considered in con 

nexion with the Origin of printing. To 
which is added an Auempt to eluci
date the Character of the Paper-Marks 
of the Period. Forfatteren var Samuel 

Leigh Sotheby 11805 - 186 1 J. framstå
ende auksjonsholder - firmaet eksis
terer som kjent fremdeles i beste ve l
gående - og oldsakssamler. 

Sotheby katalogiserte tyskeren dr. 
Kloss ' boksamling f0 r sa lget 1835. 
Etter gjennomsynet av privatbibliote
ket avfa tt et Samue l Leigh So theby 
1840 sk rift et Unpubli shed Docu 
m ents, Marginal Nates, and Memoran
da in the Autograph of Philip Melan 
chthon and of Martin Luther, with 
numerous facsimiles , accompanied 

with Observations upon the varieties 
of style in the Handwriting of those 
Illu strious Reformers. 

1836 ful gte So the bys påaktede 
Exhibition Cata logue og Giovanni 
d 'Athansi 's Collec tion of Egyptian 
AnLiquities, Exeter Hall, Strand I in 4to). 

TiI verket Principia Typographica: 
The Block Books Ö, Land. 1858, tre 
deler, f0yde Sotheby tillegget Memo· 
randa relaling to Block Books preser
ved in th e Biblio th eque /mperiale, 
Paris. Skriftet - "made aerobe r 1858 
in 4ro" - var tiltenkt en engere krets. 

Innsamlet materia le bandt Sotheby 
inn . British Museum, London, oppbe
varer 36 velordnede Bind . 55 å r 
gammcI d0de Samuel Leigh Sothcby 
i Devonshire. Han og Emma, hustru 
en - Henry Jones Pitehers yngste dat
ter - hadde to d0tre og en S0nn. 

Baeon-studiene gjorde Harold Bayley 
til papirhi sto riker. Elizabethanske 
vannmerker ble hans spesiale. Oron· 
ningen regjerte fra 1533 til 1603. 

Franci s Bacon - baron av Vcru)atTI, 

viseount av St. Albans, filosof, essay
ist og statesman - planla - og delvis 
fu l1f0rte - det store verket /nstauraLio 
Magna - Den s tore fornyelsen. Han 
sk rev også History of Henry VII 11622). 

Med Th e Tragedy of Sir Fran cis 
Bacon. An Appeal for further /nvesli· 

gation and Research ILondon 1902) 
vant Bayley et navn som o ri gina l 
forsker. To lv bes lektede hypotese r 
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skulle preves. Tre av dem hefter vi oss ved. 
Hypotese nummer en lyder: "That 

Bacon's romantic lable, "The New 
Atlantis", is not an Utopian Dream, 
but a thinly disguised account 01 an 
actual Secret Society, with which he 
was c10sely associa ted." 

Hypotese nummer to sluttet Ira 
den 10rste: "That the object 01 this 
Fraternity 01 learned men, known su
perficially to history as the Rosicruci
ans, or the Brethren 01 the Rose 
and Cross, was "the advancement 
01 learning", " the bettering 01 men's 
bread and wine", and the "universa l 
relormation 01 the whole wide 
world"." 

Hypotese nummer tre oppsummer
te de to nevnte: "That books publis
hed under the auspices 01 the Frater
nity were secretly hall marked, and are 
to be identified by peculiar and distinc
tive emblems, which may be lound 
concealed in the lorm 01 papermarks, 
printers ornaments, an wood cuts." 

I "The Tragedy of Sir Francis Bacon. 
An Appeal for further [nvestigation 
and Research" gikk Harold Bayley 
modig til verks. Verket består av to 
hoveddeler. 
I 10fste hoveddel - under lellestittelen 
"The Mystery 01 the Rosicrucians" -
inngår to kapitler - "The Secret 
01 Elizabethan Papermarks" og 
"Printers' Hieroglyphics" . "Appendix 
A - "Mason-Marks" in Old Churches" 
- avslutter 10rste hoveddel. 

Annen hoveddel - lellestittel 
"Deciphered Arcana" - er delt i kapit
lene "Historical ", "New Plays and 
Poems", "Shakespeare's Sonnets ", 
II Bacon 's Masks and Pseudonyms", 

" Mr. William Shakespeare" og 
"Biographical". Hoveddel to munner 
ut i "Appendix B - Coincidences". 

"A truth has the indestructibility 
01 matter ", skrev Harold Bayley. " It 

is part 01 God, the threads 01 continu
ity tie it to the throne 01 the Everlas
ting." 

En venn lortalte Bayley: "Someti
mes I think you put in too many lacts 
lor the ordinary mortal to digest and 
you run the risk that some people's 
mental stomachs may regurgitate 
the lot." Bayley gjengav bemerkning
en i The lost Language of London - en 
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Elizabethansk vanmerke. 

lrerd avhandling - med undertittelen 
A Tale of King Cole Founded on Fol
klore, Field-Nam es, Prehistorie Hill 
Figures and other Documents. ILon
don 19351 

Andre boktitler - jlr. British Libra
ry, London - viser Bayleys kunnskaps
bredde. Et par eksempier: 

l. Archaic England. An essay in de 
eiphering prehistory from m ega 
lithic monuments, earthworks, 
customs, coins, place-names, and 
fairie superstitions. ILondon 1919) 

2. The undiscovered country. A se 
quence of spirit-messages descri 
bing death and the afterworld, se 
lected from published and unpublis 
hed writings 1874 -1918. With an 
introduetion by Sir Arthur Conan 
Doyle.ILondon 1918) 

Vi avslutter omtalen av den mangesi
dige papirhistorikeren Harold Bayley 
med et avsnitt Ira The Tragedy 01 Sir 
Francis Bacon. An Appeal lor lurther 
Investigation and Research: 
"It has been lound practicable to trace 
the publications 01 the silent and 

beneficent frat ernity by singularl y 
simple means . Like most Secret Socie
ties they made large use 01 parables, 
signs, passwords and emblems. Inde
ed, mu ch 01 their philosophy seems to 
have been expressed by nl eans 01 
symbols and meta ph ors, comprehen
sible to the " illuminati", but not to the 
"profane vulgar". Hence, when we dis
cover peculiar and distinctive 
Rosicrucian symbols, cunningly but 
unquestionab ly concealed in the or 
namental head and tail pieces, and 
water-marked into the paper 01 certain 
books, we are justified in concluding 
that these particular works were pro
duced under the auspices 01 Rosicruci 
an writers, who thus, so to speak, hall
marked their productions. 

A paper-mark is, at the present day, 
nothing more than a trade sign and 
advertisement 01 the maker, but the 
devices which occur in a certain circle 
01 sixteenth and seventeenth century 
literature, do not come under thi s 
category. It is to be noted that fre
quently upwards 01 lort y or lifty difle
rent designs 01 papermark are to be 
lound in a single volume." 



Handpappersbruket i Crycksbo i börian av 1920-taJet. 

En dag i "Pottan" vid Grycksbo 
handpappersbruk 
Så här kunde en dag i "Pottan" (som handbruket i Grycksbo 
allmänt kallades) se ut under 19S0-talet: Arbetsdagen började 
klockan 06.00 och slutade 14.00. Under denna tid skulle varje lag 
tillverka 12 poster ii 167 ark filterpapper, 48 x 48 cm. Totalt 2004 
ark. Beräknad tid per post var 30 minuter. 

Vi började arbeta prick klockan 06.00 
och då var det lite tävling för att hinna 
till pressen först, vilket vårt lag i 9 gång
er av 10 lyckades med. 3 poster hann 
vi tillverka innan det var dags fö r en 
kort kaffepaus. Efter pausen tillverka
de vi ytterligare 2 poster. Vid det laget 
hade kl ockan hunnit bli 08.20. Då var 
det dags att ta frukostpaus fram till 
klockan 09.00. 

Efter frukost fra m till 10.45 tillver
kade vi ytterligare 4 poster. Därefter 
blev det en längre kafferast fram till 

klockan 11.30. Efte r kafferasten hann 
vi med 2 poster innan det va r dagsför 

lunch mellan 12.25 och 13.00. Dagens 
sis ta post skull e vara klar kl ockan 
13.25 då vi städade och gjorde rent samt 
bytte kl äder fram ti ll 14.00 då arbets
dagen var slut. 

Det kan tyckas att daga rna innehöll 
många och långa raster, men arbetet 
va r ga nska kräva nde. Det skulle även 
fy llas på med massa i kypen, så pau
serna behövdes. 

Sammanhållnjngen i handbruket var 

myc ket god. Om någon kom fö r sent 
till arbetet fanns det alltid någon som 
kunde hoppa in och hjälpa till . För
mannen skrev ändå full tid på tid
korten. Likaså om någon behövde gå 
hem tidigare på eftermiddagen . 

Personal från övriga bruket vi lle inte 
gärna gå t ill handbruket, då det påstods 
att de kunde få en hink med vatten över 
sig ell er en kluns av våt massa kastad 
på kroppen. Detta skedde dock inte så 
ofta under min tid u tan måste ha före

kommit tidigare. 
När vi bytte kvalitet sku lle numret 

på form en bytas. Det var form arens 
och guskens uppgift att sy på numret. 

De dagarna gjorde vi en post mindre. 
Filtarna skulle tvättas med jämna mel
lanrum . Detta skedde med klappträ. 
Tvättningen tog två posters tid i anspråk. 

Jag jobbade i handbruket från 1953 
till 1960, då tillverkningen lades ner. 
Till verkningen togs upp igen tillfälligt 
från februari till september 1987 samt 

då Stora firade sitt 700-å rs jubileum 
sommaren 1988 . Från sommaren 1989 
togs tillverkningen upp på heltid. 

Från hösten 1990 då Birgit Persson 
anställdes är vi två som arbetar här. Vi 
gör allt själva; malning av massa Isom 
består av 90% bomull och 10% linne', 
tillverkning av papper, sortering, pake
tering, vikning och klistring av kuvert 
samt guidning vid vi sningar för turis
ter och företagets kunder. Idag är hand
bru ket ett uppskattad anhalt på bruks
visningen. Gäster från all a håll i värl 
den har fått prova på att ti llverka pap
per för hand. Vi har ti Il verka t papper 
för Wasa- museet lav 90% linne och 
10% hampa från Wasa-skeppets ankar

tross'. Nobeldiplom och många mindre 
upplagor med speciell a vattenmärken. 

Nedskrivet av Karl-Erik, Kalle, Hedberg innan 
iag blev glad pensionär I januari 200 l. 

Stora Ensa Fine Paper 
Grycksbo Bruk 

Handpappersbrukets personal i 
mitten av 19S0-talet 

Bas/förman: Arvid Sörman 

Lag l 
Formare: "Klockar" Anders Andersson 
Guskare: Karl -Erik, Kalle, Hedberg 
Läggare: Göran Rosen 

Lag 2 

Formare: Axel Hedmark 
Guskare: Klas Brask 
Läggare: Bengt, II Backhopparen", Karlsson 

Lag 3 
Formare: Jöns Martin Andersson 
Guskare: Holger Eriksson 

Läggare: Bengt Öst 

Lag 4 
Formare: Erik, "Kicken", Thunström 
Guskare: Lennan, IfSvane Kalles", Karlsson 
Läggare: "Moped", Johan Andersson 
Siktmaksinist: Kjell Pettersson och 
Hans, IIPillrus", Andersson 

LimmarefHängare: Erik Nyren och Karl, 
Kalle, Holmberg 

FOTNOT: 

Papperstillverkning i Grycksbo startade 1741 

med 6 ii 7 hanpappersmakare. Tillverkning 

uppgick till knappt 1 000 ri s per år. Idag 

har bru ke t en kapacitet om 250 000 ton 

bestruket finpapper. 
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Stavern på 1600-tallet 
Dateringen avet kart 
AV Gunnar Christie Wasberg 

I 
Et blikk på kart et er nok til å fortelle 
oss hvor relativt isolert Norge må ha 
vrert i forhold til resten av Europa. 
Havnebyene langs Skagerak-kysten er 
likeveI ikke så langt unna de europei
ske sent rene. Idag er det bare få timers 
ferjetur mellom Frederikshavn nord i 
Jylland og Larvik. Denne byen ligger 
ved en bred, åpen fjord med gode in n
seilingsmuligheter. På vestsiden stik
ker Brunlaneshalveya ut, her var alle
rede i jernalderen handelssentrer med 
kontakten til Romerrikets handelsby
er nrer Rhinmunningen . Ved inn
seilingen til Larviksfjorden finner vi fra 
midten av 1700-tallet flåtestasjonen 
Stavern, senere Fredriksvern, i våre 
dager igjen med navnet Stavern. 

Det forteller noe om Staverns stra
tegiske posisjon at det te stedet i 1675 
ble det norske utgangspunkt for post
forbindelsen til Danmark. Det var Nor
ges stattholder, Ulrik Frederik Gylden
l0Ve, som fikk Satt det te igjennom. Fer 
den tiden gikk posten landeveien gjen
nom Sverige. 

Selvom denne forbindelsen i og for 
seg var grei no k, kunne den langtfra 
sier å vrere farefri. Ut fra Stavern og 
langs Brunlanes-kysten utgjer Rakke
båene en havets kirkegård der tallrike 
skuter har funnet sitt siste hvilested. 
Stavern hadde fOI0vrig sine festnings
verker allerede fra slutten av 1600-tal
let, lenge fer selve flå testas jonen. Men 
vi vet lite om disse tidlige anlegg. 

II 
Vi har likeveI materiale vi kanskje kan 
bruke til å sammenligne med. I Bibli
oteque Nationale, Paris, et av verdens 
sterste og kvalitativt rikeste bibliote
ker, finnes et bilde med underskriften: 
Larvik, Veiie de la Ville du Chateau DE 
LARWlCK Marquisat de S.E. Monsieur 
de Guldenlew. 

Tre steder er srerlig merket: Le cha
teau, Le Port, La Ville, Tour du port, 
Mer de Norwege . Herregården , en 
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Bildet med testningen ved Larviksfiorden (Biblioteque Nationale. Paris.) 

praktfull bygning i tre, ser vil til heyre 
på bildet som derfor ikke kan vrere 
eldre enn 1677, da denne bygningen ble 
innviet. Det er ellers som vanlig den
gang mange geografiske uneyaktighe
ter. Sterste problem dreier seg likeveI 
om den festningen en ser midt på bil
det, med et heyt tårn og plassert i hav
neinnlepet. Det finnes ingen slik ster
re ey inne i Larviksfjorden. 
Riktignok forteller Ludvig XIV's 
diplomat, Marquis de Torcy, som i 
1685 ble motta tt av Christian V i Her
regården, om et batteri av tern mer, 
med enkelte stykker kanoner, som 
ga salutt. Det kunne videre tenkes å 
stemme med det fort som Gyldenleve 
i 1677 lot oppfere på hva man senere 
kalte Citadell-eya ved Stavern. }'ya 
ligger jo faktisk ved innJepet til Lar
viksfjorden. Flere forskere har vrert 
inne på den tanken. 

Ikke under noen omstendigheter har 
dette dreiet seg om den festning som 
var under anlegg på den nåvrerende 
Citadell-eya i 1687 og er bevart videre 
fremover. Ti år fer hadde Gyldenl0Ve 
derimot latt bygge et blokkhus der av 
tre med kanoner omgitt av pallisader. 
Det kostet helt neyaktig 358 riksdaler 
og 58 skilling, ingen sror sum for et 
festningsverk, selvom arbeidskraften 
kan ha vrert utkommandert og dermed 
gratis . Anlegget var imidlertid så 
ubetydelig at det overhodet ikke nev
nes i den danske rapporten fra Christi
an V's besek. Det fremgår utrykkelig 
av den foreliggende beretning at det var 
festningen inne i Larvik som ga salutt. 
Hvor denne kan ha ligget, skal vi ikke 
gå srerlig inn på i vår forbindelse. Men 
vi har senere beskrivelser av rester av 
et tårn ved en fjellknaus innerst i Lar
viks-fjorden. I så fall er det ikke noen 



0Y vi ser, men en av disse små koll
ene. J det minste b0r vi da oppgi de teo
rier som har vrert fremsatt om dette 
lille fortet som det f0rste anlegg på Ci
tadell-0ya. Noe helt annet er at jern
verket i Larvik, det st0rste i Norge, 
også trengte et fremskutt forsvar, helt 
ute i fjordmunningen. Så ble det n0d
vendig å befeste Stavernområdet. 

Dette var da innledning til befest
ningene på det vi nå kaller Citadell-
0ya. Det er da ikke det samme anlegg 
som vi vet var under arbeid i 1687 og 
er bevart videre fremover. 

m 
Dette siste har vi muligens et grunn
riss av i kartet som opprinnelig befant 
seg i H.M. Kongens håndbibliotek i 
K0benhavn, og nå befinner seg i Riks
arkivet, Oslo. Problemet har bestått i 
hvor gammelt dette kartet kan vrere. 
Her kommer den papirhistoriske forsk
ning oss til hjelp. Det viser seg nemlig 
at vannmerket forteller at papiret er 
laget mellom 1700 og 1707. Dette 
bet yr igjen at kartet er ca. SO år eldre 
enn et annet festningskart vi kan da-

Stavem Fort - Begynnelsen av 1700-ta11et. 

Vannmetket viset at papiret til kartet er laget me110m 1700 og 1707 pd Bentse Bruk i Christiania. 

tere fra 1757. Trekker vi konklusjonen 
på denne unders0kelse, blir den da som 
f01ger: 

Den festningen som er avbildet på 
Pariser-tegningen må ha ligget inne ved 
byen Larvik, på vestsiden, eller på 
"B0kker-fjellet." 

Et udatert kart har et vannmerke 
som viser at papiret er laget kort etter 

1700. Kartet må vise nåvrerende fest
ning i sin fmste og eldste skikkelse. 

Ved å nytte filigranologien, lreren 
om papirvannmerker, har vi skaffet oss 
basis for studiene avet interessant 
festningsanlegg i viktige epoker av 
nordisk historie. 

Et senere kart er daterbart til 1757, 
og da er vi på sikker historisk grunn. 
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Omfattande program vid 
föreningsstämman 

Tidspunkt: Torsdag d. 27 og fredag d. 28 maj . 

Sted: Öresundsregionen. 

8:00 - 9 :00 

II:OO - 12:15 

15:00 - 16:00 

16: . 30 - 17 :0 0 

20 :00 

8:00 - 9:00 

10:00 - II:OO 

Indkvartering onsdag d. 26 maj på Comfort Hotel Esplanaden, Bredgade 78, 
1260 K0benhavn K. IParkeringsplads skal bestilles) . 
Styrelsesmode 19.30 på Comfort Hote! 

Morgenmad på Comfort Hotel Esplanaden. 

Besog i Nationalmuseets antikvariske og topografiske arkiv, Frederiksholms 
Kanal 12. Museumsinspekmr Ulla Kj rer fa rt re ller om Ferdinand Richards 
tegninger af danske og skånske herregårde i 1800·tallet og et lille udvalg af 
nyligt registrerede vandmrerker fra Billedsamlingen og fra to pografiske indbe· 
retninger kan studeres. 

Kaffepause og besog i Det Kg!. Biblioteks udstilling i "Den Sorte Diamant", 
S0ren Kierkegaards Plads I , eft er en kort omvisning. 

Frokost på Konservatorskolen, Esplanaden 34 

Konservatorskolens Grafiske Linie 
De igangvrerende studier af Silkeborg Papirfabriks komplette samling af papir· 
pmver bliver prresenteret af afdelingsleder Ingelise Nielsen. Efterf0lgende 
fo relregger konservator Birgit Vinther Hansen fra Det Kg!. Biblioteks Beva
ringsafdeling resultatet af sit netop afsluttede projekt om preventiv behand

ling af papir, som er ska det af blreksyreretsning fra jern gallusbi rek. 

Kaffepause 

NPH-årsmode på Konservatorskolen 

Besog på Det Konserveringsfaglige Videncenter på Konservatorskolensbiblio

tek, det tidligere Classenske bibliotek i Amaliegade 38. 

Amalienborg Slotsplads og Amaliehaven 

Festmiddag på restaurant i Bredgade-Langelin ie- kvarteret 

Morgenmad på Comfort Hotel Esplanaden 

TiI Sverige med tog, egne biler, eller tog og bus i Sverige 

Besog på Einar Hansen Stiftelsens Fridhemsborg , Fridhemsvägen 2, Lihamn 
hvor intendent Niels Axel Månsson prresenterer Einar Hansens bibliotek og 

beretter om hans virke. 



12:00 - 13:00 

14:00 - 16:00 

16:15 - 16:30 

18:30 

Anna-Grethe Rischel beretter om sine observationer af Tycho Brahes papir fra 
Hven og det importerede europreiske papir i hans b0ger og håndskrifter. 

Frokost og kaffe 

Besog og omvisning på Klippans finpappersbruk med velkomst af brukschef 
Ulf Ek. Rutger Larsson fra Klippan og Harald Franzen fra Lessebo fortreller om 
Klippans historie, produktionen af håndgjort papir siden 1573 og samlingen af 
papirpmver fra 1901, som er en interessant paralIeI til Silkeborg papirfabriks 
produktion. Som afslutning på bes0get i Klippan prresenterer Sanny Holm sit 
arbejde med kopien af papirform med H V C vandmrerket fra Herris Vad Clos
ter og sin produktion af papir til tapetrestaureing. 

Styrelsesmode 

Evt. afsluttende middag i K0benhavn 

Tilmelding til NPH 26-28 maj 2004 

Deltagere: _ ____________________________ _ 

Adresse·~ _____________________________ __ 

Tlf: ________________________ _ 

Comfort Hotel Esplanaden 
Bredgade 78, DK 1260 K0benhavn K, Danmark 

Pris for dobbelt vrerelse pr.nat : DKK 955,00 linklusiv morgenmad) 
Pris for enkelt vrerelse pr. nat : DKK 735,00 linklusiv morgenmad) 
Pris for parkeringsplads pr. d0gn : DKK 95,00 

leg deler gerne vrerelse med: _______________________ _ 

leg/Vi ankommer: __________________________ _ 

leg/Vi afrejser: ___________________________________________________ _ 

leg/Vi k0Ter i egen bil : ________________________ _ 

Antal ledig plads til andre deltagere i bilen: _________________ _ 

Parkeringsplads 0nskes: ________________________ __ 

leg s0rger selv for min indkvartering: ___________________ _ 

Tilmelding senes t 10. april 2004 med post eller fax til: 
Anna-Grethe Rischel 
Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen 
Brede, Postboks 260, DK 2800 Kgs. Lyngby 
Tf!. +4533 4735 58 Fax +45 33 473327 E-mail: anna-grethe.rischel@natmus.dk 
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