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Kartografernas papper 
Kartografi betyder ordagrant att man ritar något på 
papper ( grek: charta). I Sverige kan man först under 
renässansen på 1500-talet för första gången finna 
ordet charta som synonym för en geografisk avbild
ning. Då hade det blivit vanligt att rita och trycka 
kartor på papper istället för som tidigare på perga
mynt, papyrus eller tyg. 

Så inleder professor Ulla Ehrensvärd en artikel om 
kartografi och utnyttjande av arbetsmaterial. Karto
grafer framhäver gärna att man utövar ett av världens 
äldsta yrken i, som bekant, viss konkurrens. De pekar 
då på ett kemiskt fragment från 3800 f.Kr. 
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Heliga Birgitta 
och pappers historia 

Vattenmärke pd en av Heliga Birgittas 
autografer. renrita l från ett fotog rafi av 
autografen , fotot c1terfinnes pd s idan 10. 

Generöst anslag 
från Stora Enso 
Genom ett generöst anslag från 

Stora Enso bar NPHs ekonomi 

temporärt förbättrats oeh fören

ingen bar därmed fått förutsätt 

ningar för att genomföra en länge 

planerad kampanj för att rekryte

ra fl e r medlemmar. 

- Sidan 2 -

Heliga Birgitta, aktuell i år för sin födelse för 700 år sedan, har 
också en roll i papperets historia i Sverige. Hon har enligt forsk
ningen, skrivit de äldsta bevarade litterära pappersdokumenten 
på svenska. De bedöms vara från 1360-talet medan de äldsta 
svenska pappersdokumenten är från 1345. 

Stämma i Halden 
med idel omval 
1/ Ett spännande möte 1/ skriver 
Gunnar Christie Wasberg om årets 
föreningsstämma i Halden. Han 
syfta r då på det omfattande kring
programmet medan stämmoför
handlingarna giek sas på räls med 
idel omval. Beslut togs om att höja 
medlemsavgiften för enskilda med
lemmar med 50 kr. 
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Handpapper 
görs i Svartvik 
I anslutn ing till Svartviks Industri 
minne i Sundsvall har etablerats e tt 
handpappersbruk aven eldsjäl inom 
SC A, G unnar Bergst rö m. Skolelever 
är en viktigt målgrupp men även 
vuxna tycker det är intressant att 
göra eget papper. På 1800-talet 
fanns två handpappersbruk i närbe
lägna Westanå och Stångå 

- Sidan 11 -

Nästa stämma i Köpenhamn - MaLmö - sidan 3 



Anslag möjliggör värvning av nya medlemmar 
Inom NPHs styrelse har diskuterats och beslutats ett 
upplägg för att rekrytera nya medlemmar, både enskilda 
och företag och institutioner. 

Bakgrunden är att är att m edelål
dern bland medlemmarna stiger 
och att medlemsantalet under en 
följd av år varit oförändrat och 
tidvis vikande, vilket torde åter
spegla de besparingskrav som fö
retag, institutioner och enskildas 
tvingats ålägga sig. Samtidigt kan 
vi notera att det finns en rad ka
tegorier av institutioner såsom 
bibliotek, arkiv, konstskolor och 
finpappersföretag som dagligen 
sysslar med gammalt och nytt 
papper och med pappershistoria, 
papperskonservering vatten-mär
ken etc. och vilka till synes inte 
är medvetna om NPHs existens. 

Vi tror också att det bland 
medlemmarna i de nordiska för
eningarna för pappersingenjörer, 

Nordiska Pappershistoriker (NPH) 

bland konservatorer, konstnärer, 
grafiker, lärare och historiker, för 
att bara nämna några yrkesgrup
per, som skulle ha utbyte av med
lemskap i NPH och därmed utgö
ra en potentiell bas för värvning 
av nya m edlemmar. 

Vi har valt ut drygt 300-400 
individer,institutioner och företag 
som mottagare i vår kampanj och 
som kommer att uppvaktas med 
inbjudningsbrev och ett repre
sentativt nummer av tidskriften. 
Förhoppningen är att genom den
na aktion, som genomförs paral
lellt i september i de fyra nordis
ka länderna, skall tillföra ett 
stort antal nya medlemmar. Det 
är också styrelsens förhoppning 
att nuvarande m edlemmar ville 
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medverka och lägga ett gott ord 
för NPH-medlemskap bland yr
keskamrater och vänner. 

Göran Wohlfahrt 

Sökes 
webbredaktör 

Som alla säkert noterat har NPH 
en egen hemsida . Nu söks någon 

som på ideel basis kan åta sig att 
vara webbredaktör. 

Kontakta ordföranden Göran 
Wohllahrt, telelon 08-379043 
eller 070-3657540 alt. E-post 
monica_wohllahrt@swipnet.se 

Arbetsinsatsen per år är 
begränsad. 
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Föreningsstämma med omval 
och något höjd medlem avgift 

En höjning av medlemsavgiften 
med 50 kr per år var ett av be
slut vid föreningsstämman i 
Halden. Bakgrunden till detta 
var att bokslutet för 2002 vi
sade ett undersskott och att 
ett mer betydande underskott 
kunde förutses för 2003. 

Sedan stä mman hölls har dock eko
nomin temporärt förbä ttrats ge
nom ett mycket generös t anslag 
från Stora Enso. Det är dock i fö r
s ta hand avse t t a tt m ö jliggö ra 
en sa tsning på värvning av nya 
medlemmar för att på sikt skapa en 
stabilare bas för fö reningens verk
sa mhet, säger ord fö randen Göran 
Wohlfahrt. Behovet av större intäk
ter kva rstår dock om nuvarande 
utgivning av tidskriften skall kun
na upprätthållas och innehållet 
fö rdjupas. 

Oförändrad styrelse 
Styrelsen blev oförändrad genom 
omva l över hela lin jen.Till ordfö
rande för ett år omvaldes så ledes 
Göran Wohlfahrt, Sverige och till 
vice ordförande för två år Anna
Grethe Rischel, Danmark. Till sty
relseledamöter för två år omvaldes 
Per jerkeman, Sverige och Ke ld 
Dalsgaard Larsen, Danmark. Som 
ordinarie styrelseledamöter för ett 
år omvaldes Edgar Ytteborg, Norge 
och Bi rgit Rantala, Finland, vilken 
också är styre lsens sekre terare. 
Som suppleanter kvarstår Nanina 
L0ken, Norge och Birgitta af For
sell es, Finland . Adj ungerade till 
st yrelsen NPHTs redaktör Börje 
Dahl in sa m t. Pa ul Solvin, båda 
Sverige. Solvin har anmält att han 
önskar lämna befa ttn ingen som 
kassör, men handhar dock till s
vida re de t kassa mäss iga till s en 
ersätta re har rekryterats . 

Rev isorerna Anne Grete Holm-

I 
I 

NPHs ordföran de Göran Wohlfahrt och professor Ulla Ehrensvärd. hedersledam ot j 

NPH och föreläsare vid stämman j Halden. 

Olsen och Claes Ekeroth omvaldes 
också liksom ersättaren Bertil 
Mark. Valnämnden består av ord
föranden Hans Assarsson och leda
möterna Bertil Mark och jan-Fred
rik Boethius, Finland. 

Ti ll ledamot i Gösta Lil jedahls 
Fond omvaldes Göran Wohlfahrt 
med Bo Rudin som ersättare. Gö
ran Wohlfahrt ingår fort sa tt som 
adjungerad i Skogsindustriernas 
Histori ska Utskott . 

Nästa stämma hålls 
i Köpenhamn - Malmö 
Föreningstämman 2004 kommer äga rum i Köpenhamn
Malmö-regionen. Ansvarig för programmet är föreningens 
vice ordförande Anna-Grete Rischel som vid mötet i Hal
den noterade många intressanta möjligheter till studiebe
sök; det nya Kg!. Bibliotek och konservators kolans Biblio
tek och videncenter, Nationalmuseets japanska pappers
samlingar, Forskningscentre t i Hörsholm,Klippans pap
persbruk och Einar Hansens bibliotek i Skåne. 
Datum och detaljer för stämman meddelas senare i NPHT. 
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Spennende mote i Halden 
I etterkrigstiden har man vennet seg til å betrakte treindustrien 
som en av våre "modne" industrigrener. Med dette mener vi at 
råstoffet ble fullt utnyttet kvantitaivt, og i form aven stadig mer 
avansert videreforedling. Den som, for en snart menneskealder 
siden hadde besokt Borregaard, davErende storste norske indu
stri, hu sket hva man da hadde fått ut av kombinasjonen: Tom
mer-Papir. 

Deltagerne i NPH's 24. årsme te i 
Halden IS. og 16.mai 2003 fikk an
net å erfare. Bedriften er et internas
jonalt selskap, slått sammen med 
Orkla, og dann er dette sels kapet s 
kjemiområde. Grunnlaget er sulfitt
metoden, der t01nmerets bestandde
ler er utnyttet til heyforedlede pro
dukter som spes ialcellulose, lig
ninsbaserte binde- og dispergering
smidler, gjer og gjereks trakt, samt 
etanol. Videre er temmer utgangs
punkt for del er av Borregaards pro
duksjon av aromastoffet vanillin. 
Borregaard er nu verdensledende 
leverander av ligninsbaserte binde
og di spergeringsmidler. Lignin er 
treets bindemiddel og utvinnes ved 
produksjon av cellulose. Produkt
ene se lges ti l 80 land fra 12 fabrik
ker i fire verdensdeler. Borregaard 
e nsker her å fremheve ligninpro
duktenes fordeJer fremfor synteti
ske substitutter. Her samarbeider 
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man med universite ter og heysko
ler over hele verden. 

Det annet bedriftsbesek i Saug
brugs, Halden, nu eid av Norske 
Skog, viste annen produ ksjon og 
andre produkter. Fabrikken e r 
grunnlagt i 1859 av II sagbrukseie
re som til sammen eide 30 sagbruk. 
Papirproduksjonen sta rtet i 19 1 S. I 
dag er konsernet en av verdens led
ende produsenter av kataloger, ma
gasiner og publikasjoner, i alt årlig 
produksjon 550 000 tonn fra 3 pa
pirmaskiner. 99 prosent av produks
jonen blir eksportert . De viktigste 
markeder er Tyskland og USA. Hav
neanleggene og lagre er god t utbyg
get. 

Det var m ed berettiget stolthet 
bedriften fremhevet hvordan man 
hadde fått bukt med fo rurensnings
problemer. Her var fi sk i sjeen, inn
vendig og rundt om rent og ryddig, 
et eksempel for omverdenen. 

Studiebesöken vid stäm
man j Halden om fattade 
mångt! studiebesök, bl. a, 
vid Uod Herregdrd m ed en 
rik samling av äldre doku 
m ent - och en b;örngrotta . 
På bilden Anne· Grethe 
Rischel. Bertil Mark, 
Gunnar Chrislie Wasberg 
och Nanintl Leken. 

Utenom disse bedriftsbesekene 
var det sat t opp et stort program. Vi 
opplevde Red Herregaard, og med 
omvisning i hagen. Arkivar James 
Ronald Archer viste dokumenter fra 
de rikholdige lokale samlinger av 
gamle papirer. 

Professor Ulla Ehrensvärd hadde 
spennende og ukjent å berette om 
grensetrekkingen mellom Sverige 
og Norge fra sta tlig og mell1leskelig 
synspunkt. 

Etnolog Alexander Ytteborg for 
talte om He tningen i Haldenvass
draget. Og endeJig orienterte Ca
thrine Schei om sine papirsmykker. 

Slik det alltid er tilfelle, var me
tet også denne gang preget aven 
vennlig atmosfEre, i sterk kontrast 
til de mange kriger som fes tningen 
Fredriksten representerte truende 
ovenfor byen. Me tet ble avsluttet 
med bese k der, i Industrimueseet og 
det tradisjonsrike Fredrikshald Te
at e r. N oen fikk også m ed seg 
17.mai, den siste dagen. 

Det forteller atski llig om en vel
Iykket fireiands forening at styret 
ble gjenvalgt for samtliges vedkom
mende. Det er en Ii ten tallmessig 
se tt , men står overfor spennende 
oppgaver, med en rekke interesser
te på svert varierte fe lter. 

Gunnar Christie Wasberg 



RaIdens arkiver og papirhistorie 
Denna artikel, av James Ronald Archer, arkivar Halden historiske Samlingar er en omarbeidet 
utgave aven orientering om Halden historiske Samlingers arkiver gitt til NPH 15. mai 2003 . 

Arkivmaterialet 
Halden historiske Samlinger har en 
stor sa mling privatarkiver og for· 
valter i tillegg Halden kommunes 
historiske arkiver. Total arkivbest· 
and er på ca.lS00 hyllemeter. Av 
dette er 500 hyllemeter de historis
ke ark ivene til Halden, Idd og Berg 
kommuner f0r sa mmenslåingen til 
nye Halden kommune i 1967. De 
fl este kommunale virksomhetene 
er representert . Privatarkivdelen 
utgj0r ca. 1000 hyllemeter og re
fl ekterer Halden som sentrum for 
trelast, skipsfart og industri . Han
delshusene Tank/ Anker, Stang og 
Wiel er fyldig representert. Her fin
nes omfattende bedrift sa rkiver, 
musikaliesamlinger, teaterhistoris
ke samlinger og foreningsarki ver, 
blant annet fagforeninger. Privatar
kivene dekker 1700-tallet og frem 
til i dag, med serlig god represen
tas jon av 1800- tall et. Geografisk 
tyngdepunkt er Halden, Berg og ldd, 
men det finnes også materiale fra 
Haldenvassdragets nedslagsfelt og 
Nedre Glomma-regionen . 

Bakgrunn 
Halden hi stori ske Sam linger bl e 
etablert i 1974 og arkivfunksjonen 
nedfelt i statuttene. Siden 1976 har 
det vert en ark ivarstilling ved in
stitus jonen . Forl 0peren Haldens 
Minder fra 1896 samlet inn arkiva
lia som del av museumsarbeidet . 
Tank-Ankerarkivet, med arkivalia 
etter R0d herregårds eierfa milier 
gjennom 200 år, inngår i institus
jonen via Stiftelsen De Ankerske 
Samlinger. Arkivet har siden blitt 
utvidet ved aktivt innsamlingsar
beid og kontak t med lokalmilj0et, 
og fremstår i dag som en av landets 
mes t omfattende privatarkivsam
linger. Museumsvirksomheten ved 
Halden histori ske Sa mlinger består 
for 0vrig av drift av R0d herregå rd, 
Berg bygdetun, Fredrikshald Tea ter, 
byhistori ske utst illinger på Fred-

Arkivarie !ames l~on(Jld ArcheT förevisade samlingarna pd Rod HerregtJrd och har 
omarbetat sin orienter ing till denna artikel. 

riksten festning og industrihistoris
ke urstillinger i Bom ullspinneriet 
i Tistedal. Pr. 1. mai 2003 har 
Halden his toriske Samlinger n i 
ansatte, hvorav en arkivar i hel 
stilling. 

Publikumstjenester 
Kata loger er urarbeidet for store de
ler av materialet, og er forel0pig til 
gjengelige kun i papi rversjon . Re
gistre finnes blant anne t til han
delshusenes korrespondanseserier. 
Eksempler på emner som arkivet 
kan vere behjelpelig med er slekts
og personalhistorie, eiendoms- og 
bygnin gs hi s torie sa mt doku 
mentasjon av lovbestemte rettighe
ter knyttet til oppvekst og skole· 
gang. Forskere og allment interes
serte finn er rike kilder til et urall 
t emaer og vinklinger innen for 
eksempel i nd ustri u tvikling, pro
duks jon og nering, handel, sosia le 
forhold, kulturellutvikling og for
enings liv. Arki vsa ken e er e tter 
avtale tilgjengel ige på lesesal i ad
ministrasjonssenteret på R0d her
regård eller i det kommunale arkiv
depotet. Skriftlige og telefoniske 

henvendelser besvares så langt ka
pasi teten tillater. 

Papirhistorie i praksis 
Arkivsa kene har forel0pig vert ut
nyttet mest på tradisjonelt vis, ved 
at ulike forskere og interesserte har 
nyttiggjort seg opplysningene på 
papiret. Av direkte innholdsmess ig 
betydning for papirhistorie er bl.a. 
arkivsakene etter Hafslund Che
mi ske tremassefabrik, årsbere t 
ninger fra Ankers papirfabrikk og 
spredte arkivsa ker derfra samt teg
ningsmateriale vedr0rende papir
maskiner på Saugbrugs og Ankers. 
Det er verdt å merke seg at P. M. 
Anker d. y. allerede i 1880-årene, en 
gene ra sjo n f0r papirp rod uksjon 
kom i gang i Halden, abonnerte på 
det engelske tidsskriftet " Paper 
Monthly" som finnes i arkivet. 

Gjennom de siste tre årene har 
dess uren rent språklige og stili sti
ske sider ved fo rretnings korres
pondanse fra tidlig på 1800-tallet 
vert under lupen. Den tredje tilner
mingen til arkivet er å bestemm e 
papiret som produkt og medium . 
Dette har hitti! ikke vert påaktet. 
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Man kan i det minste tenke seg tre 
tilnerminger til problemstillingen : 
For det f0 rste temae t lokalt papir, i 
betydningen lokalprodusert papir, 
dernest emnet papir brukt lokalt og 
endelig hva slags papir som ble 
motta tt i Halden og omegn. Alle tre 
vinklinger kan besvares ved å se 
nermere på materialet . 

Det lokalproduserte papiret er 
det forel0pig gjennom trykte b0ker 
i museets boksamling vi får inn
blikk i. Som eksempel er Saug
brugsforeningens historie (H . P. 
Norl0ff: Saugbrugsforeningen gjen 
nem 75 år 1859-1934. Oslo 1935) 
selvsagt trykket på bedriftens eget 
papir: Jubil eumsboken fra 1984 
Saugbrugsfo reningen 125 år har 
kartonginnbinding med trykk fra 
Guru Papp, som da var eid av Saug
brugs og nylig flyttet til byen. Pa
pirproduks jon i Halden startet i 
1914 på Ankers Tresliperi og Papir
fabrik og i 19 15 (PM l ) på Saug
brugs . En PM 2 kom året etter, og 
begge produserte finpapir. PM 3 fra 
1929 produserte tynnere trykk- og 
skrivepapir. Saugbrugs kj0pte An
kers i 1924 og etter 1945 gikk man 
over fra avispapir til kartong der. 
PM l produserte superkalandrert 
papir for magasiner og blader fra 
1930-årene. Mellom 193 7 og 1977 
hadde Saugbrugs bestrykningsanl
egg for kunsttrykk, det eneste for 
h0Y kvalitet i Norge. Både finpapir
og kartongproduksjonen ble utfaset 
i årene 1977- 1982. Satsingsområdet 
fra 1960-årene er superkalandrert 
magasinpapir, med PM 4 (1963) og 
PM 5 (1968), begge ombygget om 
modernisert i i 1980- og 1990-åre
neo PM 6 fra 1993 er en av verdens 
st0rste pap irmaskiner med en ka
pasitet på 300 000 tonn og produks
jonshas tighet på 1500 m/min. 

Og i arkivet 
Papir brukt lokalt er det paradok
salt nok enklere å trekke slutning
er om fra tidligere perioder. Had
len hadde det enes te boktrykkeri
et i N orge ut enom Chri stiani a 
(Oslo) fra 1682- 1689. Papirbehovet 
må derfor ha vert til stede ut over 
alminnelig nivå, sel v om det bare 

6 

Red Herregdrd vars arkiv ingdr j Haldens historiske Samlingll'. 

er kjent ni trykk fra trykkeriet . 
Hvis man gå r ut fra at bevart papir 
i ark iven e refl ekterer noenlunde 
hvor papiret s tammer fra , viser det 
seg at det f0rs t rundt 1800 er mu
lig å bestemme norsk papir i ma
terialet . F01gende vannmerker er 
observert på papir brukt i Halden 
og omegn C R (168 1), I D M (1696), 
NV (1723) I D PRO PATRIA lut y
delig figur] VRYHEIT (1739), E. H. 
(1743), CR ID (1753), C R I (1762 ), 
lP & C lut yde lig figur: Norske 
10ve?] (1762), J. WHATMAN 1801 , 
J. RUSE 1802, OLHOLM (1804), Z . 
ZEVENHUISEN (1807), GLAD & 
HUU S (nors k m0 11 e, 1808) OL 
HOLM F VI (1811 ), BH R B I E K 
(Bentse brug, norsk, ca . 1814 ). 

Blant annet i forretningskorres
pondansen m ed mottatte brev og 
dokumenter kan man ved hjelp av 
avsender og vannmerker bestem
me papirets opphav og hvor det er 
brukt . Som eksempler har vi: Ak
sjebrev utstedt i K0benhavn 1784: 
J. HONIG & ZOONEN, skj0te fra 
Statsadmini s tras jonen i K0ben
havn 1762: J. HONIG & ZOO N, 
skriv fra Kronprinsregenten i Nor
ge 18 13: L M (Bentse brug, norsk). 
Et annet inntrykk gi r et snitt av 

brev fra samme år, tilfeldig utvalgt 
i materialet : Brev fra utlandet til 
trelasthandleren og godseieren Car
sten Tank i 1822, skrevet fra: Ca
lais HOLLAND log palm egren J, 
London RUSE & TURNERS, G 
YEELES og Ikartusj] med posthorn, 
K0benhavn PHIPPS & SONS 1820 
og J. KOOL. Brev fra utlandet til fir
maet P. Anker i 1868: Paris B F K 
RIVES, Altona ALTONA, London 
J WHATMAN og ORIGINAL TUR
KEY MILL 1868. Brev fra utlandet 
i P. M. Anker d.y. i 1905: Leith W. 
J. & Co EXTRA STRONG 3009, 
London MONCKTON SUPERFI
NE og J. L. M., Göteborg DUPL!
CATING PAPER CYCLOSTYLE 
RB & CO, Mainz HAMMER EX
PORT, Lennartsfors SWAN MILL 
EXTRA STRONG. 

Det er med andre ord mulig å re
konstruere en lokal papirhistorie 
med basis i en eller flere arki ver, 
og det er mulig å si noe om papi
ret s bruk og vandringsveier. Det 
ville vere interessant om forskere 
eller andre kunne gå sys tematisk 
gjennom våre arkivsaker med det
te for 0yet. Dermed kunne samling
ene få tilf0ft en ny dimensjon - kan
skje papirhistorien også? 



Kartografens papper 
Kartografi innebär ordagrant att man ritar något på 
papper (grek. charta). Därför är det naturligt att 
man först under renässansen, i Sverige på 
1500-talet, kan finna ordet charta som sy
nonym för en geografisk avbildning. Då 
hade det blivit van ligt att rita och 
trycka kartor på papper i stället för som . . .. 
tidigare på pergament, papyrus eller 
tyg. 

AV Professor Ulla Ehrensvärd 

Kartografer framhäver gärna att de 
utövar ett av världens äldsta yrken . 
D e pekar då på ett keramiskt frag
m ent från 3800 f.Kr. , som grävts 
fram i närheten av staden Harran 
(nu i Turkiet vid syri ska gränsen ) 
och som bär en fullt identifierbar 
kartbild av norra Mesopotami en . 
De kan också hävda att några kart
tecken - t. ex. de för berg, skog och 
stad - existerade redan hos sumere
rna och egyptierna i en form som 
helt liknar dem på moderna kartor. 

Kartogra ferna tänker däremot 
knappast på att sjä lva benämning
en på deras yrke inte är m er än ett 
halvannat sekel ga mmal. I svenska 
språket infö rdes ordet "kartograf" 
1849 och lånades då t roligtvis från 
franskan, där det uppträder tjugo år 
tidiga re; inte heller i tyskan och 
engelskan fi nns det förrän vid 1800-
talets mitt . Begreppet " kartografi " 
förknippades till en början m es t 
med studiet av äldre tiders kartor. 
Det är först under 1900-tale t som 
orden kartograf/ kartografi få tt den 
allmänna betydelse de nu har och 
som tycks oss så självklar. 

Andreas Bureus - "svenska 
kartografins fader" 
Vad kall ades då på sin t id " den 
svenska ka rtografin s fader" Andre
as Bureus (1571- 1646)1 Jo, mathe
maticus och geographus. Men inte 
heller tite ln geograf har gammal 
hävd. I svenskan tycks den ha an
vänts förs ta gången 1566, då Lam -

... _. 

Pd Lan tmäterie ts hemsidan kan man bJ.a , hi lta denna detalJ j rdn Andreas 
BUTeus'sJ.:andinavisl< ll karta från 1626. 

brech t Ma ttson enligt Rän tekam
marboken skulle "besikta och des
cribera" hela Väs tergötland. Ute i 
Europa hade den då varit i bruk bara 
ett hundratal år. Dessförinnan sade 
man cosmographus. Den som be
skrev kosm os, universum, beskrev 
också världen, jorden . När Andre
as Bureus 1603 fått i uppdrag av 
Karl IX att åstadkomma en Norden 
karta, omnämnde han denna som 
e n " t a bul a m cos m ogra p hi ca m 
regnorum Septentrionalium ". 

När Bureus föredrog ordet tabu
la (tavla), anknöt han till antikens 
språkbruk . Ända in på 1700-talet 
använde m an i Sverige ut trycket 
tavla - eller för a tt undvika miss
förstånd "geografi sk tavla" för små
skaliga kartor, dvs. för kartor över 
större landområden . 

O m man under antiken sagt ta
bula, brukade man under medelti 
den kalla en bild återgivning av jord
ytan för pictura (egentligen m ål-

ning). Mappa mundi var ett över
ordnat begrepp som innefa ttade 
både en bild över - i allmänhet -
hela den kända världen och en åt
följande text. Imago mundi angav 
en teoretisk beskrivning av världen, 
medan man använde ordet figura 
för en schematisk karta utan detal
jer och färger. 

Kinesiska kartor från 16 f. Kr. 
Mappa angav at t kartbilden borde 
vara utförd på duk . Till för 30 år 
sedan hade man inga antika prov på 
sådana tygkartor. Det fa nns kartor 
bevarade på lerskärvor, papyrus och 
grekiska m ynt från tiden före vår 
tideräkning. Men 1973 fa nn ki ne
sis ka arkeologer i Mawang-tui , 
Ch'ang-sha, i sydöstra Kina tre kar
to r m ålade på sidendukar, vilka 
kunde dateras till år 168 f. Kr. Den 
ena återger en stadsplan, de två an 
dra i en skala ca 1:180000 t rak ter
na kring Nanling-bergen, mellan 
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Kanton och Kweilin . Kartorna hit
tades i en högä ttad generals grav, 
vilket är signifikativt. In i våra da
gar har militärer och bergsklättra
re använt tygkartor. 

Efter 1450 kom originalkartorna 
att allt oftare bli ritade och målade 
på papper. Till detta bidrog bok
tryckarkonstens utbredning i Euro
pa. När sedan böckerna fick illus
trationer i träsnitt eller kopparstick 
blev papper med dess goda uppsug
ningsförmåga av trycksvärtan ovär
derligt. År 1472 kom den första trä
snidade kartan ut i tryck i Augs
burg. Fem år senare gavs Klaudios 
Ptolemaios ' "Geographia" ut i Bo
logna med 22 koppargraverade kar
tor. Kopparstick kom sedan att bli 
den helt dominerande reproduk
tionstekniken för kartor ända in på 
1800-talet, för sjökort t.o.m. fram 
till mitten av 1900-talet. 

Sveriges äldsta kartor 
från ISS0-talet 
De äldsta bevarade svenska kartor
na är från 1550-talet. Det rör sig om 
enkla kartskisser ritade av Vasa
kungarnas "riksarkivarie" Rasrnus 
Ludvigson eller finske kronofogden 
Jakob Teit. De är tecknade på pap
persark i format ca. 42 x 30 cm. 
Men redan efter ett par decennier 
hade man i Sverige vant sig vid kon
tinentala pappersformat. År 1501 
hade största formatet varit 44 x 67 
cm, men ett halvsekel senare kun
de man forma ark i storleken ca. 
50 x 64 (-72) cm, ett mått som blev 
kallat regal. 

Världens första atlas 
I Antwerpen hade en köpman, Ae
gidius Hooftman, som var en ivrig 
samlare av sjökort och vägkartor för 
sitt yrkes utövande, lagt märke till 
att många av dessa var tryckta på 
pappersark av regalformat. Koppar
sticken var vid denna tid oftast upp
fodrade på väv och hade sedan i 
hans stad blivit färglagda av bl.a. 
Abraham Ortelius (1527-98). Den
ne lät nu trycka upp en volym med 
ett tretti "Theatrum Orbis Terra
rum ". Därmed hade världens första 
atlas med kartor i samma format 
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blivit utgiven. Ville man ha en läng
re bekrivande text på kartans bak
sida, måste denna tryckas först i en 
boktryckspress, innan kartbilden 
trycktes som nskvärt, att kartbil
den skulle kunna läsas helt utslä
tad. Därför m ås te kopparsticket 
"hängas upp " på fals remsor. Men 
denna montering på falsar gör det 
nu också så lätt för tjuvar att skära 
ut begärliga blad ur gamla atlaser. 

Bureus stora Norden 
karta klar 1626 
År 1626 kunde Andreas Bureus pre
sentera den stora Nordenkarta som 
Karl IX beställt. Själva kartbilden 
täcker en yta av ca.133 x 118 cm, 
vilken består av sex koppargrave
rade blad som fogats samman. Att 
se till att bladens motiv passade 
ihop, att vägsträckor, gränser, tex
ter m .m. fortsatte exakt in från ett 
ark till nästa upprepades ständigt i 
instruktioner för lantmätare, rita
re och gravörer. Och dessa uppma
ningar kom att fortsätt. 

Papper av regalformat 
Till Nordenkartan användes papper 
av regalformat som sedan klistra
des samman till önskad storlek. 
Kartan trycktes således på 58,5 x 
45,5 cm stora ark, medan koppar
sticksytan täckte 57,5 x 42,7 cm. 
Vid hopfogningen av de sex bladen 
sparades kring plåtranden ca 1,5 cm 
av det papper som skulle bli det 
underliggande. Intill denna rand sli
pades en halvcentimeter med sand
papper. Om man inte minskade bla
dets tjocklek, fick man en ful valk. 
En dylik försiktig nedslipning ut
sattes även gravyrerna för, då bla
det skulle bindas in till en atlas och 
ca. 3,5 cm breda falsremsor skulle 
klistras på. 

Eftersom man vid denna tid öns
kade en beskrivning till stora vägg
kartor, framställdes i boktryck en 
text på folioark, som sedan monte
rades runt kring kartan. I många fall 
fodrades sedan kartan järn te text 
upp på väv. På långsidorna nitades 
runda stänger fast, så att man kun
de endera hänga upp kartan på väg
gen eller förvara den ihoprullad. 

I Sverige kom det emellertid att 
dröja, innan man fick råd att grave
ra flera liknande stora väggkartor. 
De som framställdes här i landet 
i fortsättningen under 1600- och 
1700-talen av sådana format var i 
allmänhet ritade och m ålade för 
hand. Men i utlandet, i synnerhet 
i Nederländerna och Tyskland, 
blev dylika väggkartor mycket 
populära. 

Bureus lade grunden till 
lantmäteriet 
År 1628 lade Bureus grunden till det 
svenska lantmäteriet. Papperets be
tydelse för lantmätarens arbete 
framkommer i bestämmelsen att 
det vid sidan av den årliga lönen om 
300 daler silvermynt även stipule
rades, att han skulle ha 1/ 10 ris re
gal papper och l ris (dvs. 480 ark) 
smått papper. På "smått" papper 
fick han rita koncept och skriva ned 
uträkningar av areal o.dyl. Men det 
gällde att vara sparsam. I instruk
tionen den 19 maj 1636 varnas för 
makulering av papper med den 
minsta anteckning. "När nu ett 
härad komplett afmätt är, måste det 
med dess tillbehör uti en bok in
bindas." I en följande instruktion 
17 maj 1642 påpekas: "Härtill hö
rer att, som åtskilliga topografiska 
och geometriska avritningar pläga 
förkomma och förryckas, enär de 
lösa och oinbundna uti arbeten in
läggas, Inspektoren skall allt sådant 
mottaget arbete bokvis uti större 
bokformer inbinda låta, så att en 
form göres för vart landskap för sig, 
samt, så mycket möjligt är, låta 
samma tavlor hela inhäfta och icke 
göra några veck på dem, för att de 
så mycket längre må kunna förva
ras, Kronan och posteriteten till 
nytta. " 

Allteftersom lantmätarna kom 
att mäta upp allt större områden i 
det svenska riket, blev det svårare 
att få en överblick över vad som 
kartlagts. Lantmätarna skulle i all
mänhet hålla sig till uppmätning i 
stor skala, dvs. från 1:4000 för stä
der upp till ca l :50.000 för socknar. 
Men när det gällde sammanställ
ningar av socken-, härads- , eller 



landskaps kartor som ritats på pap
per hopklistrade till stora format, 
kom det direktiv den 14 februari 
1671 , att "det mycket väl och 
berömligt " var att överföra "det 
geografiska arbetet över provinser
na, som är ritat i stort format [~ 

skala!, i ett mindre. Som det är 
mycket tjänligt att han avritar det 
på pergament". När papperet in
förts tvåhundra år tidigare som un
derlag till kartor, hade just djur
hudarna och pergament varit norm 
för pappersformaten. Ända in till 
1700-talets slut kom också perga
ment att användas som kartunder
lag, i synnerhet för sjökort. 

Sjöfararna ville gärna kunna 
överblicka stora områden på sina 
blad och de drev därför igenom all t 
större pappersformat till sjökort. 
Under 1700-talet användes till 
dessa i Frankrike imperialformat, 
ca. 55(- 57,6) x 76(-86) cm, och först 
mot slutet av seklet kom det i all
mänt bruk även för landkartor. 

Lantmätarna "slarvade" 
Bland de svenska lantmätarna hade 
man under 1600-talet börjat slarva 
en del, vilket föranledde deras chef, 
Johan Transchöid, att den 16 april 
1696 skicka ut bestämmelser och 
en modell i -dels storlek "till rät
telse och observans" . Det gällde att 
foga samman två ark regalpapper 
till ett parallellogram. Ifall ägorna 
var mer vidsträckta än vad som 
rymdes på denna kvadrat, så fick 
man sätta till "vanligt skrivpapper 
(för besparing av regalpapperet och 
bekvämare viknings skull)" . Lant
mätarnas arbete fick inte avstanna 
tills de hade tillgång till regalpap
per, utan de fick då i stället använ
da " tjockt, fint sammanlimmat 
skrivpapper". 

Karaven på lantmäteriet 
På lantmäterikontoret skulle finnas: 
l ris regal papper av bästa slaget; 
l ris regal papper av sämre slaget; 
färger av åtskilliga slag, så av mi
neral- som vattentillredning; 
penslar, blyertspennor, munlim, 
klister med mycket annat smått; 
olje- och blyertspapper. 

En det al; från en av de ca tre miljoner som fi nns i Lantm äterie ts arkiv som täcker 
tidsperioden 1628·2002.Det äldre m aterialet är i huvudsak storskalig, och 
handri tat.Denna karta är ritad 1707 och är en del aven geom etriska karta över 
Stu veryd m ed flera byar i Fi vlereds sock en, Älvsborgs län. 

Till blyertspapper räknades van
ligt skrivpap Lorenzo Lottos atelje. 
Papperet impregnerades då med lin
, mandel-, nöt- eller terpentinolja. 
Linoljepapperet fick en pergament
liknande struktur och mörknade 
starkt. I J .G. Kriinitz' "Oecono
mische Encyclopädie" (Berlin 1782-
1858), Teil 106, s. 7 kan man läsa, 
att tunt papper skulle doppas ned i 
en blandning av 2 delar nötolja och 
l del terpentinolja och torkas mel
lan två papperspressar. Men krigs
historikern Böhm ger i sin" Anlei
tung zur Kriegsbaukunst" (1776), s. 
457 en snabbare metod: Skrivpap
per bestrykes med d vetekli. Detta 
senare förfaringssätt användes tro-

ligtvis bland mili tärer. Det är näm
ligen bland fortifikationsofficerares 
kartor man finner många alster ri
tade på oljepapper, i synnerhet från 
1700-talets senare hälft. 

Bland både lantmätare och mili
tärer finner man annars som vanlig 
kopieringsmetod att kartans kontu
rer blir genomstungna m ed knapp
nål. Då ville man nog gärna få fram 
en kopia som var lika god som ori
ginalet. 

Allt detta kom att bli förändrat, 
när litografin på 1820-talet blev kar
tografens vanligaste reproduktions
teknik och pappersmaskinerna bör
jade rulla. 
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Heliga Birgitta på papper 
I år firas att heliga Birgitta föddes för 700 år sedan. Vadstena kloster är natur
ligtvis centrum för jubileumsfirandet, som omfattar en rad aktiviteter. 

Mindre känd är kanske Birgittas 
roll i den svenska pappershistori
en . Hon levde under den tid när 
papperet på allvar började konkur
rera med pergament so m skriv
underlag och hon har skrivit de 
äldsta bevarade Ii tterära pappersdo
kumenten på svenska. Man tror att 
de är från 1360-talet, m edan de 
äldsta svenska pappersdokumen
ten över huvud taget är från 1345. 

B irgi tta - autografer 
Dessa så kallade Birgitta-autogra
fer - alltså orginalhandskrifter - be
står av tre pappers blad, varav två 
är hopsydda med Iinnetråd. Bladens 
storlek är lustigt nog mycket nära 
A4-format. Autograferna skrevs 
när Birgitta bodde i Italien - därför 
är det inte konstigt att man kun
nat fastställa att papperen också är 
tillverkade i Italien. En markant 
randning och ett vattenmärke inne
hållande ett versalt A tyder bland 
annat på detta. Handskrifterna till
hörde från början Vadstena kloster, 
men förvaras sedan 1854 på Kung
liga Biblioteket . Under jubileums
året är en autograf dock utlånad till 
utställningen på Vadstena kloster. 

Äktheten fa stställdes 
Då och då har au tografernas äkthet 
ifrågasatts, men 195 l redovisade 
Bertil Högman en mycket grund
lig granskning av dem, som med 
stor trovärdighet faststä llde äkthe
ten. På baksidan av den ena auto
grafen har någon med 1400-talsstil 
skrivit : 
Sancta birgitta SCle! thessa ordh 
mz sinne eghne hand som r-re pa
wan oc cardenales. Förmodligen 
är det klosterarkivets anteckningar. 

De båda autograferna innehåller 
utkast till två av Birgittas så kalla
de uppenbarelser. De innehåller ti l-
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lägg och ändringar och en hel del 
skrivfel - de ser alltså ut som hand
skrivna koncept brukar se ut. Bir
gi tta skrev oftast ner sina uppen
barelser på svenska, varefter hon lät 
någon av sina biktfäder översätta 
dem till latin. När hon var sjuk dik
terade hon dem för en av biktfäder
na, som omgående översatte till 
la tin, varefter de skrevs ner aven 
skrivare. Den ena autografen mot
svarar uppenbarelsen IV 49 och den 
andra uppenbarelsen VIII 56. Den
na sistnämnda upp enbarelse är 
märkligt nog ett inlägg i den inri
kespolitiska debatten - Birgitta 
hade i uppenbarelsen fått reda på 
hur konung Magnus Eriksson och 
hela Folkungaätten skulle störtas 
från makten. 

600 uppenbarelser 
dokumenterade och bevarade 
Totalt finns 600 av Birgittas uppen
barelser bevarade och 1492 kom de 
första gången ut i tryckt form - JOO 
år efter att Birgitta helgonförkla
rats. 

Det kan tilläggas att hennes ef
terföljare i den av henne grundade 
Birgi ttinorden blev betydelsefulla 
användare av papper. Förbrukning
en av papper redovisas noggrant i 
klostrets så kallade jordebok till
sa mmans med förbrukningen av 
vin, saffran , rökelse, senap, fikon 
och andra dyrbara, exot iska pro
dukter. Det skulle ju drÖja till mit 
ten av 1500-talet innan papper över 
huvud taget började tillverkas i 
Sverige och först i början av 1600-
talet fick vi någon egentlig produk
tion. 

Per lerkeman 

Ovan: 
Från denna autograf. fotograferad i 
genomsik t från papperets baksida har 

renritat s det vattenmärke som visas pli 
första sidan. 

Nedan : 
Fo to av d el av autograf A 65 a med 
anteckningar j margen och d en fransk e 
forskaren C. M. Briguets närmaste 

m otsvarigheter till Birgi tta -autografens 
vattenmärke. 

Illustrationerna är hämtade {u'n Bertil 
Högmans skrif t " Heliga Birgittas 

orginall exter", utgiven 1951 av Svenska 
Fornskriftsii llskapet. 

Ull 
, .. 
II~O 

Källor: 

Bertil Högman , Heliga Birgi tta s orginaltexter, 

1951. 

Ernst Nygren, Papperets väg till Sverige, 
En bok om papper, 1944. 



Eldsjäl vid SCA bakom 
handpappersbruk i Svartvik 
Det går att göra mycket roligt med papper, och framför allt är 
det roligt att tillverka det själv. Det inser man snabbt när man 
besöker Gunnar Bergström i handpappersbruket i Svartvik 
utanför Sundsvall. 

Vid handpappersbruket får man lära 
sig olika metoder att göra papper och 
papperskonst. G unnar vet de t mes
ta som är värt att veta om papper och 
berä ttar gä rna om o lika till ve rk
ningstekniker, både industri e llt och 
h istori skt . 

Men det bästa av allt är att här få r 
man möjlighet att prova på pap pers
till verkning sjä lv, inte bara titta på, 
säge r Gunnar. 

Lokalen ä r deko re rad med pap
perskonst av a ll a möjliga slag. Här 
finn s även stora kar med mäld, mald 
pappersmassa utspädd med vatten, 
som används vid pappers tillve rk 
ningen. Med särskilda pappersformar 
hämtar man upp mäld ur karet och 
formar ett våtark . Sedan pressa r och 
to rka r man ur vattnet ur våtarket 
och vips har man ett färdigt pappers
ark . Sedan är det ä r upp till var och 
ens fantasi hur man vi Il dekorera det . 

Älgspillning användbart 
Ett våtark är fo rmbart som lera och 
man kan t ex göra en re lief i pappe
ret och dekorera de t i olika fä rger. 
Det gå r även att blanda in andra rå
materia l i pappere t . Vinterä lgspi ll 
ning, som innehåller m ycket cellu
losa, gå r utmärkt att använda som 
råmate rial i mälden, säger Gunnar 
och fortsätter: 

- Ibland brukar jag även blanda i t 
ex bom ull sfibrer från jeanstyg och 
långkalsongben eller jute och ham
pa eft e rso m ä ven dessa mate ri a l 
innehåller ce llulosa. 

- Under so mmarsemes te rpe rio
den är det många turi ster, men även 
nyfiken lokalbcfo lkning, som kom 
på besök. Jag har haft besökare från 
nästan he la världen som varit väl
digt intresserade. Många tror inte att 
det går att tillverka papper sjä lv. Men 
när de väl fått prova på tycker de att 
det är jätteroligt, säge r Gunnar. 

Under hös ten har det mest varit 
sko lelever och barn i all a åld rar, från 
dagis till högskolan, som tillve rkat 
papper hos Gunnar. Han har bl a haft 
besök av e lever fr ån In dus tri pro 
grammet, en utbildningsom genom
förs i samarbete med SCA. 

"Vägrade att gå hem ... " 
Barn och ungdomar tycker a tt det 
här är jättero ligt . Jag minns sä rskilt 
en klass som näs tan vägrade att gå 
hem om de inte fi ek min au tograf 
först . En annan gång var de t en liten 
ki lle här som högt oeh tydligt dek la-

rerade att han skull e göra papper när 
han blev stor. 

Att tillverka papper för hand är 
något som passar a ll a människor i 
a lla åldrar. 

- Jag brukar säga att all a mellan 4 
och 104 är vä lkomna hit . Pappers
tillve rkning kan va ra lämpliga akti
viteter för t ex anställda och kunder 
från SCA. Jag tyc ker egentligen att 
det är självklart att a lla som jobbar i 
vå r bransch borde komma hit och få 
lite ytterligare kunskap om massa
oeh papperstillverkning, säger Gun
nar. 

Namnet på G unnars pappersbruk 
är HandPappersl<t1 lBruket. Att gö ra 
papper för hand handlar just om att 
ha kul. 

- Min vi sion ä r att detta kan bli 
första steget till ett handpappersbruk 
för tillverkning av vidunderliga pap
per och fantasti sk papperskonst med 
ungefär lika många anställda som på 
Ortviken. Jag t ro r det skull e va ra 
minst li ka lönsa mt, men m yc ket 
roligare, avs luta r Gunnar. 

Text eJ foto: Per-Anders S;öquisl 

G unn ar arbeta r egentligen vid 
SCA G raphi c Sundsva lI s utbild
ningsavdeln ing. Sedan I juni är han 
emell ertid tjänstl edig från SCA för 
att arbeta i handpappersbruket på 
he ltid . 

Gunnar Bergström visar nilgra elever från Svartviks skola hur man tillverkar 
papper för hand. 

II 



Beståndsöversikt i riksarkivet 
Del 6: Särskilda bestånd 
och allmänna forsknings
hjälpmedel i serien Skrif
ter utgivna av Svenska 
Riksarkivet: volym 8. 

I denna volym finner man på sidor
na 206 - 209 en mycket komprime
rad beskrivning av Pappershistoris
ka samlingen som - får man veta
har ett omfång av 142 hyllmeter 

och består av 1569 volymer, dels ori
ginaipapper (huvuddelen), dels ett 40-
tal volymer av avbildningar, Gösta Lil
jedahls register över initialer och vat
tenmärken, hans kartotek över svens
ka pappersbruk, d:o av Sune Ambro
siani, Gustaf Clemenssons kartotek 
över Klippans pappersbuk, Liljedahls 
försöksvis systematisk t ordnande vat
tenmärken med ritningar och avbild
ningar (S volymer), excerpter och ma-

Fler foton från föreningsstämman 

terial rörande svenska pappersbruk 
(4 volymer), excerpter ur mantals
längder rörande personal vid pap
persbruk i Östergötland och Små
land 1758 -1870 (2 volymer) m.m. 
Vi påminns också om att Riksarki
vet har en särsk ild samling av pap
pershistorisk litteratur som kom
pletteras kontinuerligt. 

lan Olof Ruden 

Övre bilden: 

Stämmodeltagarna anländer till Bor
regaards gäs tvilla.l förgrunden lan 
Fredrik och Marianne Boiithius och 
Birgit Rantala 

Nedre bilden: 

Givetvis besökter också minnesmo
numentet över Karl Il , skjuten i 
Halden dr 1718. 

Foto vid föreningsstämman: 
Pentii Rantala. 

NPH sponsras av: 
Stora Ensa 
M-Real, Wifsta, 
SCA Forest Products 
Mellerstedt Reklam 
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