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Ulla Ehrensvärd:

En spännande "tesa" med
Ntirnbergs vattenmärke
Vattenmärken är en stor hiälp för att datera kartor och andra handritade
handlingar och ibland kan detta led till överraskande resultat. Det redovi-
sar professor Ulla Ehrensvärd med utgång från bl.a. en volym i Krigsarkivet
med befästningsplaner och kartor från Ungerns turkiska tid. Det handlar

om ett vattenmärke med Niirnbergs vapen och papper tillverkat i Weiden-
miihle nära Niirnberg.

-Inte bara böcker utan även kartor kan ha sina öden, konstaterar hon.

Sidan 3

Vottenm(irket Nilrnbergs vapen hiirröronde från en Ukraino-karta.

Anna-Grethe Rischel:

" P apirvei ien" gav unika
källor om pappersteknologi
Fynden i Centralasien i börian av 1900-talet av forskningsresanden Sven

Hedin och den brittiska arkeologen Aurel Stein tillhör de mest unika källorna
för västvärldens kunskap om kinesisk pappersteknologi. Det fastslog Anna-
Grethe Rischel i sitt föredrag vid lPH-kongressen i ltalien.

Sidan 7

Fynden ov de kinesisko skrifterno skedde i ruinstoden Lou-Lon vid sjön Lop Nor, iiven kollod den vondronde sjön.

Mer än 150 handpappersbruk
i Sverige under 400 år
NPHT inleder en serie om handpappersbruken i Norden och starten sker
med sammanfattande svensk återblick. Inräknat Skåne, när det var danskt,
hade det funnits mer än 150 handpappersbruk i Sverige. Det råder dock
olika meningar om det var vid Linköping, eller Stockholm som pappers- En kofta frön slutet ov 1500-talet visor fycho

Brahes pappersbruk vid Mölleböcken på Ven.
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Nästaföreningsstämma
hålls i södra Norge
NPHs 24:c föreningsstämma år
2003 kommer att hållas i stidra Nor-
ge, närmare bestämt med Halden
som utgångspunkt. Tiden är f(irsla-
gcn till l5 och l6 rnajvilkct gcr in-
tresseradc ctt osökt tillfällc att upp-

lcva Nrrrgcs nationaldag - 17 mai -
på plats cller kanskc i Oslo dit det

är ca l5 mil.
Citerat ur arrang(rrskommitt6ns

förslag, som det prescntcrats fr)r

NPHs styrelse, är studiebcsok för
de två dagarna planeradc cnligt
föliande :

- N<lrske Skogs stora pappers-

bruk - Saugbruksforeningcn, - Rods

gamlc herrgård med med speciell
visning av ett av Norges största pri-
vata arkiv från I 500 - talet fram till

idag. Här kan också gcs cn inblick i
dcn viktiga släkten Ankers hctydelse
f(ir norsk skogsnäring.

- Fredrikstens fästning mccl sin
krigshistoriska bctydclse, - Fredriks-
halds Teater från I t130,

- Borrcgaards anläggningar - sulfit-
fabrik - i Sarpsborg med information
om dagcs utnyttjandc av pappers-

massa.

- F(irutom sedvanliga stämmoför-
handlingar upptar programmet också
ctt föredrag av professor Ulla Ehren-

svärd om gränsdragningcn mellan
Sverigc och Norge på gamla kartor
med synpunkter på bl.a. kartografer-
nas behandling av papperet, frlrmatet
m.m.

ArrangOrskomm itten förutskickar

också andra inslag och konstaterar
att det "burdc bli ct interessanta da-

gcr tlm papir och den kultur dct kan
hibringc oss".

Mer information om förenings-
stämman presentcras i nästa num-
lner av NPHT.

Holden med 1slo inon bekvdmt ovstånd

blir plotsen för niisto föreningsstiimmo.



I spåren efter ett vattenmärke
med Ntirnbergs vapen
Den som sysslar med gamla handritade kartor tittar gärna på deras

vattenmärken för att få hiälp till datering och ev. proveniens. Ibland
kan detta leda till oväntade resultat, vilket professor Ulla Ehrensvärd
här presenterar.

På 1960-talet hade en ungcrsk histo-

riker upprnärksammat cn handritad

volym i Stockholms Krigsarkiv med

hundra befästningsplaner och kartor
från Ungcrns turkiska tid. I Budapest

fick en karthistoriker, György Kisa-

ri Balla, ta hand om denna upptäckt
eftcr att ha fått sig tillsänt mikrofilm
av volymen. 1996 var han redo att
reproducera dessa fihnade planer
mcd kort fijrklarandc tcxt i en bok,

Törökkori v ärraizok Stockholmban
(Ritningar från turktidcn i Stock-

hohnf. Efter ett förord på ungerska,

svenska, cngelska och tyska presen-

teradc han på ungerska Krigsarkivets

kartsamlingar samt Sverigcs kungar

från Gustav Vasa till Karl XII:s ritt
genom Ungern 1714. Han iämförde
detta snitt ur svensk historia med

motsvarande epoker i Ungern och

Osmanska riket.

Kisari Balla antog att de ungersk-
turkiska befästningsplanerna
kommit i svensk ägo omkring
1697-1703. Han påpekade, att
kartorna i Krigsarkivets volym
visade en iögonfallande likhet
med ordningsföliden i en sam-

ling i Generallandesarchiv i
Karlsruhe.

Han framkastadc tanken att
Stockholmsvolvmen skullc ha fram-

ställts på bcställning av Markgreven

Karl Gustaf von Baden-Durlach.
Som komplemcnt publicerade Kisari

Balla även en volym över clen tyska
samlingen. I Karlsruheboken rcpr<l-

ducerade han förutom bcfästnings-
planerna det vattenmärkc mcd
Nr.irnbergs vapen som han funnit ge-

nomgående i hela volymen. Samma

vattcnmärke finns också i Stock-
holmsbandet.

Det visadc sig cmellertid svårt att
belägga detta vattenmärke. Dc som

åtcrgivits i Briquet, Les filigrancs no.
L)16-926 och i Nils f. Lindberg, Paper

comes to the North (l99ti) var vis-

scrligen liknande, men mindre.
Nrirnberg-papper kan man ävcn fin-
na använt till plancr över flera väst-

tyska orter i Stockholms Krigsarkiv

- men alla var mindre och datcrbara

till tidigt 1600-tal. Att döma av E.

Marabini's historik över bayriska
vattenmärken (ltt96f skulle det här

aktuella märket ev. ha kunnat vara

framställt vid pappersbruket i Wci-

denmiihle nära Niirnberg.

Men Kisari Ballas böcker väckte
flcr problem. I Krigsarkivet förvaras

ett inventarium, som fältmarskalkcn

Erik Dahlbergh skrivit ned den l2
april 1690. Dct rör sig om kartor och

originalritning, som Dahlbcrg hållit
inlåsta och scdan den l6 iuli 1695

i)vcrlämnade till kung Carl XI. Un-

dcr rubriken "Innbundna Böckcr"
omnämns som nr 8 "Een Book inn-
hundcn uthy hwitt Pergament något

Vottennörken med NArnbergs vopen. Det övre kopierat från "Handritode

sarkivet. Det undre htinör från Ukraina-karton från Lutsk till Kiev. Kiillo:

kartor, Polen Bd 29 III".

volymer", nr. 23 i Kig-

Kri gsorkivet " Utlöndska



Gammal, uthy hwilken ähre Nyctyo
Siuu [97] Ungerske och Turkiske
Fästningar afrytadc och Illumincra-
de". Här omnämner Dahlbergh 1690

denna handskrift som "något gam-

mal"!
Sedan 1646 fungerade Erik Dahl-

bergh som kammarskrivare i Pom-

mern och fick 1647 i uppdrag att
undersöka samtliga svenska befäst-

ningar i Pommern, Brandcnburg,
Mecklenburg, Bremen och Westfalen.

Samtidigt närde han en önskan att

resa till ferusalem, men hans planer

hade hittills gått om intet. Som 29-

åring träffade han 1654 i Wien en

fransk adelsman, vars far var Frank-

rikes sändebud i Konstantinopel.
Dahlberghs dagbok kan man läsa, att
han beslöt sig för att följa med frans-

mannen, eftersom han från Konstan-

tinopel skulle kunna resa vidare
genom Anatolien och Syrien till feru-
salem. Den 23 mars 1654 begav sig

föliet iväg från Wien. De reste via

Raab (Györ) till gränsfästningen Neu-

häusel, men vid gränsen möttes de

av turkar och fortsatte till fästning-

en "Strigonium oder Graan" (Eszter-

Infölldo i texten pd sidorna 4 och 5 ör Nils

Lindbergs publicerode finsko vattenntirken

som en jömförelse med Nilrnberg-mcirket.
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gom). När resenärerna närmade sig

Buda, kunde de inte komma vidare
på grund av de politiska orolighcter-

na utån måste vända tillbaka. Den27
april var de åter i Wien. Trots den

korta rcsan skullc Dahlbergh få stor

nytta av den.

Som fortifikationsofficer inom
svenska armen kom Erik Dahl-
bergh att deltaga i Carl X Gus-
tafs krig i Polen 1655-60. Han
utmärkte sig så under detta krig
att han snabbt steg i graderna

och kom att utnyttias av svens-

ke kungen för olika uppdrag.

Efter en del diplomatiska förhand-

lingar uppnådde Carl X Gustaf i ia-
nuari 1657 ett förbund med Georg II
Räkdczi av Siebenbtirgen. Gemen-
samt skulle de båda dela upp det er-

övrade Polen. Det var avsikten med

förbundet. I detta sammanhang an-

vändes Erik Dahlbergh som kurir.
Enligt hans dagbok hade kungen

lagt märke till att han både behärs-

kade latin och "med ungrarne väl tala

kunde". Som kungens generaladfu-

tant fick han underapril månad 1657

dagligen överlämna order till Råktlc-

zi. När Carl X Gustafs och Råkticzis

arm€er bröt upp, överlämnade Råk6c-

zi (enligt dagboken) till Dahlbergh

som tecken på sin uppskattning en

"honorabel föräring". Det är dessa

kryptiska ord som jag förknippar med

Kisari Ballas böcker och Krigsarkivets
handskrift. En förbindelse med den

siebenbrirgiska fu rstefamilien Råkdc-

zi tycks mig högst trolig, i synnerhet
som fadern Georg I stod i vänskaps-

förbund med svenskc kungen Gustaf
tr Adolf. Men förbundet mellan Carl
X Gustaf och Georg II Råk6czi löstes

upp i fuli 1657.

Det niirnbergska vattenmärket
skulle emellertid dyka upp i ett
annat polskt sammanhang, i
grannskapet av Siebenbiirgen.

I Krigsarkivet hade jag funnit en

karta över området i Ukraina mellan
Lutsk och Kiev med text på polska.

Det rör sig om ett avklippt fragment,

uppfodrat på väv, med samma vatten-
märke (men sytt på annan viraduk)
som i de ovannämnda volymerna i
Krigsarkivet och i Karlsruhe! fag har
kunnat attribuera denna karta till den

franske kartografen Guillaume Le

Vasseur de Beauplan, som under åren

163l-47 var i polsk tiänst (C. Cho-

waniec, Une carte militaire polonai-

se au XVIIe siöcle, i Revue interna-
tionale d'histoire militaire 1952, No
12, s. 546-562). Hetmanen Stanislas
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Koniecpolski hade engagerat Beau

plan till att upprätta en karta över 

Ukraina och dessutom anlägga en del 

befästningar utefter strategiska flo

der, bl.a. Dnjepr. På det här aktuella 

Ukraina-fragmentet kan man se, hur 

syftlinjer sträcker sig från staden Bar, 

som var Koniecpolskis och Beauplans 

huvudkvarter, bl.a. bort mot en be

fästning vid Brody som Beauplan 

planlagt 1632-33. 

I Krigsarkivet finns också en drygt 

2 m lång karta över floden Dnjepr från 

Kiev ned till forsarna vid dagens Dne

prpetrovsk. Det för mig intressanta 
var, att ortnamnen på denna Dnjepr

karta var skrivna med samma hand

stil som på Ukraina-fragm entet (men 
kartan har ett annat, troligen nord

italienskt vattenmärke) . På Dnjepr

kartan återges en detaljerad plan över 

fästningen Kudak, som Beauplan fått 

i uppdrag av kung Wladislaw IV och 

Koniecpolski att upprätta år 1635 
norr om forsarna. Men på kartan 

finns det också på tre ställen längre 

texter på tyska, skrivna aven annan 

hand än kartografens. Dessa anteck

ningar har kunnat attribueras till den 

holländske gravören Willem Hondi

us . Denne skulle under åren 1647-52 

i Danzig (Gdansk) överföra flera av 

Beauplans kartor till kopparstick. 

Därmed kunde de två Ukraina-kar

torna ringas in kronologiskt. 

Det är något förbryllande att 
papper med samma niirn
bergska vattenmärke har an
vänts till ovannämnda Ukraina
fragment och de båda kartban
den i Karlsruhe och Stockholm. 
Ukraina och Siebenbiirgen lig
ger dock rätt långt ifrån Niirn
berg. 

Om man utgår från att Le Vasseur 

de Beauplan är författare till Ukrai

na-kartan, skulle denna kunna date

ras till 1630-talet. Men dess vatten

märke överensstämmer inte med 

andra märken från denna tid, vilka 

man kan återfinna på papper som 

med säkerhet producerats i Niirn
berg. Arkivrådet Dr Peter Fleisch

mann (Augsburg, tidigare vid stads

arkivet i Niirnberg) har också betviv
lat, att det här aktuella papperet verk

ligen framställts i Niirnberg. 
Om man å andra sidan utgår från 

att furst Georg II Råk6czi ligger bak

om framställandet av de båda kart
verken, härrör sig papperet kanske 

från ett pappersbruk i Siebenbiirgen, 

Transylvanien. IAl. Mares, Filigrane

le hirtiei intrebuintate in tarile roma

ne in secolul al XVI-lea (Watermarks 

used in the Romanian principalities 

in the 16th century, Bucuresti 1987) 
kan man se att det låg flera pappers

bruk längs en linje från Klausenburg 

(eluj ) till Hermannstadt (Sibiul. 

Dessa uppgiiter gäller 1500-talet men 

de kan också ha varit aktuella under 

följande sekel. I Kurze Geschichte 

Siebenbiirgens (utg. Bela Köpeczi, 

Budapest 1990, s. 349 fl berättas det 

om Trettioåriga krigets häliningar i 

Tyskland, då exempelvis Gustaf II 

Adolfs trupper förstörde pappersbruk 

i Niirnbergs närhet. Georg Eineder 

påpekar i The ancient paper-mills of 

the former Austro-Hungarian Empi
re and their watermarks (1960, s. 

157), att det var tyska invandrare som 

grundlade pappersbruken i Transyl

vanien. Kriget drev flera utländska 

lärde österut, bl.a. till Weissenburg 
(Alba lulia ), som tog emot de som 

kom från det år 1629 upplösta uni

versitetet i Herborn, Hessen. Fursta
rna Georg I och Georg II Råk6czi un

derstödde akademin som bildats där. 

Och just under åren 1623-58 produ

cerades många böcker vid det furstliga 
tryckeriet i Weissenburg. Till detta 

behövdes papper. Det kunde visser

ligen importeras men det troligaste 

är att det hämtades från ett lokalt 

pappersbruk. Det niirnbergska vap

net hade där kanske kopierats som 

en sorts kvalitetsgaranti. Åtminsto

ne Dr Fleischmann var inte främ

mande för denna hypotes. 
I Wiens krigsarkiv förvaras flera 

lösa planer med samma ungersk-tur

kiska motiv som i de båda kartver
ken. En jämförelse med deras vatten

märken skulle kanske sprida ljus över 
bruket av niirnbergvapnet. I varje fall 

torde det vara säkert, att både voly

men i Karlsruhe och den i Stockholm 
sammanställts under 1630-talet och 
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inte omkringITOO, som Kisari Balla

föreslog.

Hur det ungersk-turkiska kart-
verket hamnade på Krigsarkivet
i Stockholm har iag redan trott
mig ha löst med Erik Dahl-
berghs "honorabla föräring".
Men hur kom de båda Ukraina-
kartorna till arkivet?

I detta fall kan Willem Hondius'
texter på Dniepr-kartan ge en väg-

ledning. Invid staden Kiev angav

han, att staden förstörts under kri-
get och att kosackerna där anlagt ett
stort magasin, dit de fört allt krigs-

byte från Polen och Litauen. Textens

innehåll visar, att den måste ha skri-
vits efter det att kosackernas revolt
brutit ut i maj 1648. Detta år dog

även kung Wladislaw IV.

I mars 1646 hade Beauplans be-

skyddare hetmanen Koniecpolski
dött och ett år senare fick han av-

sked ur polska arm6n. Vinterhalvå-
ret 1647-48 vistades han i Danzig
och arbetade tillsammans med Wil-
lem Hondius, som skulle gravera

hans stora Ukraina-karta (ett exem-

plar av denna mycket sällsynta
karta finns i Uppsala universitets-
bibliotek|. I börian av 1648lämnade

Beauplan Danzigmen återvände dit
från Rouen för ett kort besök 1650/

5 I . År 1653 dog Willem Hondius och

lämnade sitt arbete ofullbordat.
Kriget i Ukraina fortsatte. Detta

föranledde polske kungen lanKazi-
mierz att 1654 utverka tillstånd från

Hondius' änka att överlämna full-
bordandet av Beauplans kartor till
danzigborna Georg Förster och foa-
chim Pastorius. Men de fick inte ar-

beta länge ostört. I november 1655

nalkades den hotande svenska hären

och danzigborna flydde i panik,
bland dem Förster och Pastorius.

Omkring 1660 försökte Beauplan

förgäves sondera i Danzig, vad som

hänt med hans originalkartor, som

sedan dess har ansetts vara totalt
förlorade.

Min förmodan är, att Krigsarki-
vets två ukraina-kartor år 1655

befann sig på kungliga slottet i
Warszawa tillsammans med en
volym "Topographica practica",
ritad av överstelöitnanten Fry-
deryk Getkant 1634-39 och de-

dicerad till kung Wladislaw IV.

I denna finns nämligen ritningar
efter Beauplans Ukraina -karta 1637

och plan över Kudak 1639, vilka se-

nare skulle ha blivit graverade av
Willem Hondius. Getkants verk togs

då i Warszawa som krigsbyte av

svenskarna och togs först om hand
av Erik Dahlbergh. Den är nämligen
omnämnd i hans inventarium från
1690.

Inte bara böcker utan även kar-
tor kan ha sina öden.



og teknologi langs "Papirveien"
Valg av fibermaterialer

Upptäckter i Centralasien i börian av 1900-talet den svenske
forskningsresanden Sven Hedin och den brittiske arkeologen
Aurel Stein är unika källor för kunskapen om tidig kinesisk
pappersteknologi. Det framgår av Anne-Grethe Rischels fö-
redrag vid IPH-konferensen i Italien på sensommaren.

Gennem min analyse af papirmage-

rens valg af fibermaterialer og tekno-
logi har ieg forsogt på at finde viden
om den teknologihistoriske udvik-
ling ved at folge "Papirvejen" fra Kina
til Europa. Sven Hedins opdagelsen

1901 af Lou-lan i Taklamakan orke-
nen var en arkeologisk sensation,
fordi den svenske geograf og opdagel-

sesreisende som den forste her fandt
nedskrevne oplysninger på papir om
livet i det 2. og3. århundrede i en mi-
literstation mellem den nordlige og

sydlige Silkevej.
Området havde i århundreder lig-

get ade hen, og de efterladte fragmen-

ter i de tilsandede ruiner var blevet
bevaret, fordi de her havde ligget ufor-
styrret i n€sten 2OOO är, beskyttet
mod lys og fugt af sandet. Den arkeo-
logiske udgravning i Lou-lan blev
fortsat i 1903 af Aurel Stein, og det

lykkedes ham at lokalisere endnu
mere skriftligt materiale. Det blev
sendt tilbage til Europa og her be-

gyndte internationale studier af dis-

se vigtige fund. Lou-lan fundet er en

af de mest unikke kilder til viden om
den tidlige kinesiske papirteknologi,
fordi materialet udgor så stor og ho-

mogen en mengde af fragmenter af

samme oprindelse, alder og prove-

niens.

Makroskopiske og mikroskopi-
ske analyser af Lou-lan fragmen-
terne viser med stor tydelighed
at det meget velbevarede mate-
riale er kludepapir.

Fibermaterialet består af forskel-
lige genanvendte bastfibre af tekstil
oprindelse, suppleret med nye bast-

og grresfibre fra vekster, som ikke
umiddelbart syntes at v€re typiske
for vegetationen i Lou-lan. Transport
til lokale papirmagere af bastmateri-
ale kunne have veret en mulighed,
men det er mere sandsynligt at ten-
ke sig, at dygtige papirmagere i Kina
har produceret papiret, som er ble-
vet fordelt mellem Lou-lan og andre
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fjernere handelsstationcr sammen
med ovrige nodvendige forsyninger.

I papiret er der fine partiklcr af

kridt og gips, som entcn er tilsat
pulpmassen som fyldstof for at opnå

den rigtige densitet og mindskc pa-

pirets hygroskopicitet eller tilsat det

faerdige ark som en coatning. Der er

også stivelseskorn som muligvis har
vcrct tilsat som en stivelse for at

opnå en ensartet fiberfordeling ved

en langsommere afvanding under
arkdannelsen. Stivelsen kan også

vere anvendt som en efterfolgende
limning af det fcrdige ark, kombi-
neret med en mere eller mindre kraf-
tig glitning for at gore papiret skrivee-
gnet og hindre blekket i at lobe ud.

Fiberfordelingen er skyet, men
den let dominerende fiberretning og

de uregelmassige aftryk af grove net-

linier viser klart, at papirmagerens

form har vcrct forsynet med en va-
vet stråmåtte. Svommeformen med

fikseret formbund af vcvet stof er

altså allerede nu erstattet i Kina af

dcn teknisk mere avancerede form
med lss fleksibel måtte på grund af

den stigende eftersporgsel efter pa-

pir i det kinesiske rige. Fine spor af
penselstrog bag på nogen af fragmen-

terne er tegn på at dct nydannede,

stadig våde ark er blevet glattet ud

med en borste på en vag fior at torre
frrdigt.

De mikroskopiskc observationer
af Lou-lan papir viser, at de tidlige
papirmagcre ojensynligt måttc bru-
ge en kraftig mekanisk bearbejdning
for at adskille kludeaffaldet af vavet
og spundet materiale i cnkclt fibrc.
Men papirmagerne har også kendt til
en blidere metode til at oplosc de nye

bastfibrc fra papirmorh:r:r-, gampi- og

daphne planter, for sammenlignet
med de genbrugte tekstilfibre er alle

disse råfibre i god stand med mindre
fibrillering. De scr ikke meget ander-

ledes ud end tilsvarende fibrc i nyt
håndgiort papir, tilberedt ved damp-

ning/kogning i askelud, efterfulgt af

en kortvarig mekanisk bearbeidning.

Kun papirmorbcrfibrcne ser ander-
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ledcs ud, idet den lose primerveg og

de forskellige krystalforekomster,
som ellers er karakteristiske for den-

ne plante, ikke er observeret så ofte
i Lou-lan materialct. Det kunne tyde
på, at papirmorbarfibrene i Lou-lan
dokumcntcrne muligvis cr gcnån-

vendte tekstilfibre fra tapa.

Lou-lan papirkvalitetcrne har in-
dlysende nok meget til felles med

Saka manuskripter fra Ost T[rkestan
fra det 7. ärh., hvor der også er aftryk
af stråmåttens grove netlinier og

n€sten usynlige fine krdelinier. Af
den mikroskopiske analyse kan man
imidlertid se, at valget og tilbered-
ningen af fibermaterialet har rndret
sig igennem denne periode på om-
kring 400 år. Den mekaniske bear-

beidning, muligvis kombineret med

en kemisk maceration, er ikke så

kraftig mere at dcn odelcgger papir-
morbrerf ibrenes karakteristiske lose
primcrvcg og krystalforekomster.
Det er dog stadig de kraftigt fibrille-
rede hampe- og horfibre der domine-
rer pulpsammens€tningen af daph-

ne/gampi-, papirmorber- og ramie-
fibre, men ramie forekommer ikke
så meget mere og der er kun obser-

veret gr€sfibre få gange.

Aurel Steins opdagelse af en
forseglet grotte i Dunhuang
1907 (se også neste artikellvar
af endnu storre betydning end
Sven Hedins fund af Lou-lan på

grund af den uhyre samling af
papirmanuskripter og silkeban-
nere, som havde ligget gemt
vek i den msrke og torre grot-
te siden det 10. årh.

Dunhuang materialet blev spredt

til museer og biblioteker i Europa og

Asien, og siden 1993 har det inter-
nationale Dunhuang proiekt forenet
forskningen og formidlingen af den-

ne enestående samling i et frugtbart
samarbejde.

Analysen af l6 Dunhuang manus-

kripter fra det Kgl. Bibliotek i Kobcn-

havn viser med stor tydelighed den
teknologiske udvikling af både papir-

magcrens form og dokumentets
form. Papirmaflerens udvelgelse og

bearbeldning af fibermaterialet cr ty-
pisk for denne periode af kinesisk pa-

pirproduktion. To papirkvaliteter
forekommer i denne Dunhuang sam-

ling, hvor den ene har let skyct fi-
berfordeling med enkelte grove fibre
og et uregelmcssigt aftryk af grove

netlinier fra en stråmåtte, mens den

andcn papirkvalitet har en ievn for-

deling af en ensartet fiberblanding og

n&sten usynlige aftryk af finc re-

gelmassigc trtte netlinier fra bam-

busmåtten. Begge typer af måtter sy-

nes således at have veret i brug i
samme periode, og formens dimen-
sioner har aendret sig fra den rektang-

ulrre Lou-lan form med en hofde på

227 mm og en bredde på 250 mm til
en mcre aflang Dunhuang model,
som måler 260 mm i hojden og 470
mm i bredde. Dokumentets udform-
ning har ligeledes andret sig fra Lou-
lan perioden's enkeltark med skrift
på bcgge sider eller kun på den ene.

Afha:ngig af papircts densitct er sva-

ge skygger af skriften nogen gange

synligc fra forsiden, fordi blekkct
tr€ngte igennem fra bagsiden. I Dun-
huang manuskripterne er teksten
derimod kun skrevet på den glatte
forside bortset fra nogle få eksemp-
ler på skriveovelser på bagsiden, og

arkenc er limet sammen så de tidli-
gere silkemanuskriptruller.

Via Silkeveien er den kinesis-
ke opfindelse sammen med
buddhismen fra midten af 600-
tallet spredt til andre områder
og kulturer. Papirmagerhånd-
verket var nu ikke lengere en
kinesisk hemmelighed og tek-
nologien udviklede sig i nye
retninger.

Papirmagere i Korea, fapan, Tibet
og Ncpal, som havde adgang til lig-
nendc typer af fibermaterialer som



de kinesiske papirmagere, valgte og
foretrak nye bastfibre frem for gen-

anvcndte tekstilfibre. De indsamle-
de og anvendte bastfibermaterialer
fra de lokale let tilgengclige daph-
ne- tlg gampi vekster, fra dyrkede
papirmorbcr og fra grcsfibre fra ris
og bambus. Det blcv snart karakte-
ristisk for papirmagerne ost og syd
for Kina at fremstille papir, der kun
bestod af 6n slags fibre som for ek-
sempel rent gampi papir eller rent
papirmorbrer papir.

I Tibet og Nepal havdc skrivema-
terialet i klostrene hidtil vrret pal-
meblade med tekst preget på begge
sider med en stylus. Ved at lime fle-
re tynde papirark sammen til en tyk
kvalitet af tilsvarende stivhed og
form som palmebladene tilpassede
papirmagerne det nye skrivemateri-
ale. Det blev dannct i cn svommc-
form efter den tidligst kendte kine-
siske metode, og en efterbehandling
af papiret med en kraftig limning og
glitning af tekstfeltct var nodvendig
for at gare det skriveegnet.

Papirproduktionen udviklede sig
i anderledes vest for Kina, hvor
papirmagerhåndvrerket via Sil-
keveien eller Papirveien nåede
Middelhavslandene.

Her syntes klude af hamp og hor
uden tilsrtning af nye bastfibre at
vrere det materiale, der var lettest
at skaffe for de arabiske og fodiske
papirmagere. De brugte en mere
skånsom tilberedning end de kine-
siske papirmagere af de genanvend-
te tekstilfibre og kombinerede rod-
ning af kludemassen med en korte-
re me kanisk bearbejdning. papyrus,

pergament og pen var de skrivema_
terialer som man hidtil havde an-
vendt i den vestlige verden, og pa-
pirmagernc tilpassede dct nye skri-
vemateriale til de foregående og
iser til pergament med en kraftig
stivelseslimning og glitning på beg-
ge sider af det ferdige ark papir.

Ligesom i Middelhavsområdet
havde det dominerende skrivema-
teriale i Europa vrret pergament,
og det blev eftcrhånden erstattet i
1200-1300-tallet af kludepapir,
fremstillet eftcr sammc princippcr
og fibermaterialer som det arabiske
og jodiske papir anvendte. perga-

ment teknologien kan muligvis
have influeret og inspireret de
europeiske papirmagere i tilbe-
redningen af fibermaterialet ved
tilsetningen af kalk til rodnings-
processen og kridt som fyldstof for
at opnå den rette densitet og hvid-
hed. Erstatningen af stivelseslim-
ning med animalsk lim kan også
vcre inspireret af kendskabet og
anvendelsen af pergamentlim og
det er en af de vigtigste endringer
der sker i Europa af det oprindeligt
kinesiske papirmagerhåndvcrk.

Det er interessant at studere de
lokale papirmageres tilpasning af
skrivematerialet til de forskellige
krav, fordi der her synes at ligge en
logisk forklaring på den teknolo-
giske udvikling. Udvrlgelsen af
fibermaterialerne har således fulgt
adgangen til let tilgcngeligt, rige-
ligt og billigt fibermateriale som
ikke egnede sig eller kunne anven-
des til andre formåI, og tilbered-
ningen af fibermaterialet og efter-
behandlingen af det ferdige papir
har veret tilpasset den onskede pa-
pirkvalitet. Stigende eftersporgsel
efter papir som bcrer og formidler
af information til administrative og
religiose formål har imidlertid
veret den mest betydningsfulde
drivkraft for papirets teknologiske
udvikling.

De oprindelige kinesiske fiber-
materialer anvendes stadig den dag
i dag til produktion af de fineste pa-
pirkvaliteter med fyldstof og coat-
ning med kridt og limning med sti-
velse, og de velbevarede Lou-lan pa-
pirfragmenter er en fornem og in-
spirerende kilde for industrien til
fremstilling af perma life papir og
for en papirkonservator til bevaring

af verdifulde dokumenter og kunst
på papir.

Uddrag af foredrag fra den interna-
tionale papirhistorikerkongres IpH
i Rom 3Ol8 - 619 2OOZ.

"Analysis of the Papermaker,s choi-
ce of fibre material and the techno-
logy along the Paper Road,,.

Redaktörens titlägg

Sven Hedin, svensk forskningsresande
(1865-1952), berömd för sinä expedi-
tioner i Centratasien. Under dessa resor
karttade han betydande områden i pamir,

Taktamakan, Tibet, Transhimataja (också
ka[[ad Hedin-bergen), särskitt floden
Tarims [opp och sjön Lopnors [äge.

Aurel Stein ( L86Z-t943 ),ungersk-brit-
tisk arkeolog, rektor för OrientaI Cottege,
Lahore (då Indien, nu pakistan). 0ckså
han genomförde framgångsrika expedi_
tioner i Centratasien, v. Kina, Iran, n.v.
Indien, Irak samt Tranjordanien.

rlrra-

Så här skriver Su.n fl.aln sjätv om sina
fynd i Lou-tan under sin andra expedi-
tion ti[[ Centratasien 1899-1902 entiot
"Sven Hedin,Asiatiska äventyr" i urvat å'v
Erik Wennerhotm (1980).

"Det skutte kräva en het bok att skitd-
ra Lou-tan och de fynd jag var tycktig nog
att göra btand dess ruiner...De ätdsta
av de funna bladen är ett fraqment ur
det historiska verket Chan-Kueh-ts,eh och
härrör från den senaste Hanpeioden (25-
200 e.Kr). Kineserna uppfann fabrikationen
av papper 105 e.Kr. Det ifråqavarande
btadet är skrivet mettan 150 oc[ 200 e. Kr.
och är det ätdsta stycke papper som finns
på jorden och, naturtigtvis, den ätdsta
kända handskrift på papper, minst 700
år ätdre än de äldsta kända handskrifter
på papper, som i Europa bevarats tit[ vår
tid..."
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Rapport från Dunhuang-konferens IDP
Den femte internationale Dunhuang kongres blev i årafholdt i Stockholm fua17-19. oktober 2002,
hvor den indbudte kreds af deltagere kom fra henholdsvis Sverige, Danmark, Rusland, Kina, lapan,
Honkong, Storbrittanien og Tyskland. Det var en lille sluttet kreds og gensynsgleden var stor i bussen,

som bragte alle tilreisende til Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, hvor eftemid-
dagens foredrag blev holdt. Anna-Grethe Rischel rapporterar.

Pr<lf essor Mcnshikov fra Instituttct
for Orientalske Studier i St. Peters-

borg indlcdtc med ct forcdrag om

tolkning og tydning af dc tidligstc
kinesiskc be skrivclser af T'sai Lun's
papirfremstilling, hvrlr hans terlri
gik ud på, at dct nye skrivcrnatcri-
alc i begyndclsen overtog navnet for
silke, som tidligere havdc vatrct an-

vcndt som skrivcrnaterialc sarnmcn

rned bambus.

Susan Whitfield, leder af det in-
ternationale Dunhuang proiekt på

British Library, Oricntal and India

Collcctions i London, bcrettcde orn

hvad dcr var skct sidcn St. Pctcrs-

borg kongressen 1999. Iser det ki-
ncsiskc samarbejdct mcllern British
Library om digitalisering af Dunhu-
ang manuskripterne var blevet styr-

ket, takket ve ret fortsatte bcvilling-
cr fra Mellon fondet. I forbindclscn
med digitaliseringen af manuskrip-
tcrne, hvor 3 arbejder fuldtid mcd

fotografering og 3 mccl digitaliser-
ingcn, var ct konscrvcringsprojckt
igangsat for at flerne tidligerc
restaureringer af bagsidcrne af

manuskriptcrnc, så bcggc sider af

manuskriptcrnc kunnc dokumcn-
teres cligitalt.

En udstilling om Silkeveien vil
finde sted på British Library
2004, hvor der også er planlagt
en Dunhuang kongres i Beiiing
og i 2003 vil Dunhuang kon-
gressen finde sted i Kyoto i for-
bindelse med 100-året for den

iapanske Otoni ekspedition til
Centralasien.

IO

Eftcr Susan Whitficld's beretning

var nrste indhg rnit foredrag om
papirmagcrcns valg af fibermateria-
lcr og den teknologihistoriske ud-

vikling langs med Silkcvefcn, hvor
papirrnagcrhåndv:erkct omkring
(r00-700-tallet blcv udbrcdt til andrc

landc. Her sketc dcr cn endring i
valg af fibcrmatcrialct, hvor papir-

magcrnc i Korca, fapan, Tibct og

Nepal udelukkende brugtc nyc bast-

fibrc, rnens papirmagcrne vcst for
Kina gcnbrugte tckstilfibrc. Dcr skc-

tc også en tcknologisk rndring af

papirkvalitcten, så den blev tilpas-
sct dc tidligere lokale skrivcmatc-
rialer som palmcbladc og pcrga-

lncnt.
Som dagcns to sidstc frlrcdrags-

holdcrc bcrcttedc Elena Shishkova
og Karnilla Kalinina fra Eremitage-
lnuscct i St. Pctcrsborg om analy-

sr:r og forsog mcd k<lnscrvcring og

montcring af buddhistiske ikon frag-

rnentcr på silke og heir fra arkeolo-
giskc udgravninger i nrrhcden af

Khara-Khoto. Dct var isrr forsog
mcd at stabiliscrc og fastlegge far-

vclagct, sorn man havdc arbcldct
rncd og analyscr af bindcmiddel og

pigmcnter.

Dcn folgcnde dag var kongresscn

hcnllagt til auditorict på Folkcns

Museum Etnografiska, og hcr ind-

lcdtc professor Staffan Roscn mcd

en k<lrt bcrctning orn dcn svcnskc

centralasiatiske manuskriptsarn-
lings historic.
Du Wcishcng, ledcr af restaure ring-

cn af den kinesiske Dunhuang sam-

ling i Bcijing og Lin Shitian fra Na-

tionalbibliotek i Beiiing holdt forc-

drag orn kincsisk bogbindshistoric ,

belyst vcd ckscmpler fra Dunhuang
sarnlingen, og dcn svcnske tolk foa-
kirn Enwall oversålttc f<lrcdragene til
cnge lsk.

Professor Enamy fra Otsu bcskrcv
rnegct instruktivt de japanske labo-

ratoricforseig mcd papirproduktion
af harnpeklude og udde ltc gavmildt
cn rnini-papirmagcrform til de til-
stcdcverrendc nationcrs repråtsen-

tant(jr.

Hans kollcga Kato Masato bcrct-
tcde om dc l<lvende resultatcr af to-
dimcnsionalc Fourier analyser til
dokunrcntation af m<lnstret i papi-

rct af k:tde - og nctlininer fra form-
bundcn.

Denne metode vil vere vele-
gnet til at dokumentere vand-
merker i europeisk papir, for-
di eventuel tekst på papiret
kunne gores nesten usynlig
ved at endre den msrke blek-
eller trykfarve til en lys grå.

Dc japanske analyscr af uorganis-

ke komponcntcr i ccntralasiatisk
papir, som Kato Masoto sencrc frlr-

taltc om, sterntc fint ovcrcns mcd
dc tilsvarcnde analyser, som cr ud-

fnrt i dct nctop afsluttcde asiatiskc
studicprof ckt på Nationalmuscct.

fcg fortalte cfterfolgende om
minc analyscr af dc 25 Lou-lan ma-

nuskriptcr, dateret til dct 2. og3. år-

hundrcdc, som udgor dcn eldstc dcl

af proiektcts i alt 100 rnanuskriptcr.

Forts. sidan 15



I graven etter 10 4 är
Geithus stopper PM3
Etter 104 år stopper Nordic Paper Geithus sin PM 3,

en Pusey & fones pairmaskin. Maskinen var P&|
byggernum met 17 6. Total produksion 535.000 ton.
Oyvind Haugen forteller historien.

Fobrikkkiltet som sier: Built by The Pusey & Jones Company. Wilnington,

0eloware. Patented February 25th, 1889.

Hssten 1895 arbeidet direksionen
for Drammenselvens Papirfabrikker
(i dag Nordic Paper Geithusf - en pa-

pirfabrikk på Geithus i sorost Nor-
ge - med planer om anskaffelse av
en ny papirmaskin. Fabrikken had-
de to papirmaskiner i drift og beho-
vet for en tredje maskin hadde vert
tilstede en tid. Direksjonen hadde
vert i kontakt med velkjente euro-
peiske maskinleverandorer som
Gustav Toelle, Niederschlema,
Tyskland; Maschinenbauanstalt H.
Ftillner, Warmbrunn, Schlesien (i
dag PMPolandf ogBertrams Limited
i Edinburgh, Skottland da de tidlig i
ianuar 1896 ble kontaktet av A/S Lo-
rentzen & Wettre i Drammen.

Firmaet Lorentzen 8r Wettre var
norsk representent for det ameri-
kanske selskapet The Pusey & fo-
nes Company i Wilmington, De-
laware. Ved siden av å bygge skip,
var Pusey & |ones Company ver-
dens ledende leverandsr av papirma-
skiner. Nå ble det virkelig fart på

sakene. Det ble bestemt å man skul-
le sende fabrikkbestyrer Carl Her-
man Ionsson til Amerika for å stu-
dere papirindustrien samt å avlegge

et bessk hos The Pusey & |ones
Company. Da bestyrer fonsson kom
hiem igjen - den24. mars 1896, var
han ikke i tvil om at en hurtiglo-
pende, amerikansk papirmaskin vil-
le vcre fremtiden for Drammensel-
vens Papirfabrikker - til tross for at
kostnadene ville bli det dobbelte av
en europeisk maskin. Et par måne-

der senere ble maskinen bestilt fra
The Pusey & fones Company. Ma-
skinen skulle avsendes fra Wil-
mington i desember 1896 og hadde
en prislapp pä25.2OO dollars.

Spesilikasionene på den nye ma-
skinen var som folger:
Wirebredde I12", Wirelengde 55', 2
presser, 16 torkecylindere med 48"
diameter, Glitt med 6 valser og au-
tomatisk faring av spiss, Opprulling
med 2 faste tamburer, Hastighet
120 m/min.

Maskinen ble startet mandag 24.

mai 1897. Direksionen msttes da-
gen etter og protokollen fra motet
sier folgende:

"Aar 1897, den 25. Mai afhold-
tes Direktionsmsde paa Giethus.

Den nye Papermaskine var nu fer-
dig monteret og blev sat igang i gaar,

efter hvad man kan se paa forhaand
antages den at ville virke tilfueds-
stillende. Maskinen bliver i Boger
ne at benavne No. 3."

Produksionen på den nye maski-
nen ver for det meste brunpapir,
foruten at det i perioder ble kiort
endel rotasjonstrykk. Etter oppstar-
ten av en fjerde papirmaskin sent på
fuet 1912, gikk PM 3 over på bare
rotasionstrykk. I mars l9l5 solgte
eierne av Drammenselvens Papirfa-
brikker bedriften til sin hardeste
konkurrent - A/S Union (Union Co.l.
Union drev papirfabrikasion i virke-
lig stor stil i Skien - omtrent 130

kilometer lenger sor.

I

Fabrikjef Harry Enercen och maskinfurer Runar Erattgård lxer beslutningen fra styret i Nordic Poper

om å stoppe Pl,l 3.
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Runor Brattegård går den lange og tunge turen for å stoppe moskinen och den sista tamburen.

Natt til 17. desember 1927 ble Dram-
menselven rammet av en brannka-
tastrofe. Brannen oppstod ved 4-ti-
den om morgenen i baksiden på PM
4. Både maskinsalen og begge papir-
maskinene ble sterkt skadet. Papir-
maskinene ble reparert og gjenopp-
bygget av Thune's Mekaniske
Verksted i Oslo og den 6. mars 1929
kunne PM 3 startes igien. Ny inn-
lopskasse fra f . M. Voith i Tyskland
var kommet på plass. I den andre
enden av wirepartiet hadde en Mill-
spaugh vacuumgusk erstattet den
gamle pressgusken. Drammen-
selvens Papirfabrikker's PM 3 var
trolig den forste papirmaskinen i
Norge med vacuumgusk.

Den fsrste maskinen i Norge
med vacuumgusk som origina-
lutstyr var naboen Embretsfoss
Fabrikker's nye PM 2 som ble
levert av Pusey & fones Com-
pany i 1930 (P & f ordre nr.15531.

PM 3 hadde nå 3 presser - to var
originale, en var laget av Thune. Tor-
kepartiet var totalt ombygget og 14

nye cylindere kom i tillegg til de 16

originale slik at maskinen nå hadde
30 torkecylindere. Glitten var den
opprinnelige, men opprullingen var
skiftet ut mot en cylinderopprulling
av Vickery's konstruksion. Hastighe-
ten var nå i underkant av 200 m/min
på avispapir i 52154 gsm. Gjennom
1930-årene og i begynnelsen av an-
nen verdenskrig fortsatte PM 3 å pro-

dusere avispapir frem til hele fabrik-
ken ble stanset på grunn av krigssi-
tuasjonen den 21. februar 1942.

I2

Etter krigen gikk det helt til sent
på året 1946 Isr PM 3 kunne kiares i
gang igjen. Produksionen var den
samme som for krigen, avispapir i
52/54 gsm. Årsproduksionen var om-
kring 9,000 tonn med rekord på

11.266 tonn i 1953. Dette var situ-
asjonen helt til våren 1963 da det
ikke lenger var mulig å oppretthol-
de en lonnsom produksion av avis-
papir på PM 3. Den 13. juli 1963 ble
både tresliperiet og PM 3 nedlagt -
det var i hvert fall det som ver me-
ningen.

Kort tid etter nedleggelsen ble
det klart at markedet forgrease-
proof papir var meget lonnsomt,
og videre undersskelser viste at
det var en plass for PM 3 i dette
markedet.

Den påfolgende vinteren gfen-

nomgikk maskinen en heloverha-
ling. Alle lagere ble byttet. Wirepar-
tiet ble forlenget og en ny (bruktlva-
cuumgusk fra Walmsley ble bygget
inn. En torkecylinder ble tatt ut for
ä gjore plass til en limpress fra Thu-
ne. Alle gamle gearkasser i hoved-
driften ble utskiftet, men den lange
hovedakselen oppe under taket ble
beholdt. Oppstart etter ombyggingen
fant sted den 5. mai 1964 og etter
dette produserte PM 3 bare grease-

proof.
Det er omtrent slik situasionen

har fortonet seg helt frem til i dag,

selv om både produktene og maski-
nen er blitt forbedret etter hvert. I
1984 fikk maskinen helt nytt wire-
parti. Det gamle wirepartiet var så

opprustet at det lignet mer på en po-

tetåker enn en del av en papirmaskin.
Den mest synlige av alle forbedring-
er var imidlertid den heldekkende
hetta over torkepartiet. Den nye het-
tå erstattet et gammelt halvdekken-
de "skur" i 1989. Omtrent på sam-
me tid ble den gamle Voith innlops-
kassen fra 1929 byttet ut mot en ny
(bruktf innlopskasse fra Fadum Tek-
niske i Drammen.

Lordag24. mai 1997 markerte fa-

brikken åt PM 3 hadde produsert
papir i lO0 år. Man regnet en samlet
produksjon i lopet av disse 100 åre-

ne på omkring 510.000 tonn. Ikke
mye etter dagens forhold, i alle fall
tilstrekkelig til at det hadde vert
lonnsomt å holde maskinen i drift.

Gjennom årene er PM 3 blitt to-
talt ombygget en gang, og har dessu-

ten gjennomgått et par overhalinger
i tillegg til tallrike forbedringer. Men
til tross for ombygginger og forbed-
ringer har det hele tiden vert Pusey
& |ones maskinen fra 1897 som har
utgiort grunnstammen. PM 3 var
Pusey & |ones maskin nummer 176.

PM 3 ble nedlagt klokken 10.08

mandag ll. mars 2OO2 etter 38.252
dagers drift (104 år, 9 måneder, 15

dager).Den siste dagen produserte
PM 3 quilonbehandlet bakepapir i
gramvekt 39 gsm i 170 m/min for det
amerikanske markedet.

Total produksjon: ca. 535.000
tonn. Total areal av produksjonen:
13.500.000 km'z.

Total lengde av produksionen:
600.000.000 km eller 1500 ganger

rundt ekvator.



Papper som medium för
kultutatvet tema vid IPH
120 deltagare från 20 länder
Kongressen i Norden 2008

Den 26:e IPH-konferensen i Rom
och Verona samlade drygt 120 del-
tagare representerande 20-talet länder.

Det italienska inslaget dominerade
inte helt oväntat med 56 deltagare.
Den nordiska representationen be-

gränsade sig till fyra: Anna-Grethe
Rischel, även föredragshållare, och
Ingelise Nielsen, Danmark, Gunnar
Christie Vasberg, Norge och Göran
Wohlfarht, Sverige.

Anna-Grethe Rischels rapport ger

en koncentrerad och personligt
präglad bild av några av höidpunkt-
erna i den veckolånga kongress som

Föreningen Internationella Pappers-

historiker, IPH, arrangerade i Rom

och Verona 30 augusti-6 september.

Av utrymmesskäl kan dock bara

några glimtar presenteras från det

rika utbudet.

För de flesta läsare av NHPT är

sannolikt IPH, trots att den har 26

kongresser bakom sig, en tämligen
okänd företeelse. I artikeln på sidan

17 ger Göran Wohlfahrt några upp-
gifter om IPHs organisation och sätt

att arbeta, relationen till de nation-
ella föreningarna och om kommande
kongresser - närmast 2004 i Polen,

2006 i Spanien och 2008 i Norden.

Temact for kongrcsscn var "Papcr as

a mcdium of cultural hcritage. Archa-
eology and conservation" og dc
forskcllige foredrag var opdelt i fol-
gendc trc scssioncr "Production and
conse rvation <lf cultural objects madc
of paper: documcnts, books and
wrrrks of art", "Analytical cxamina-
tion of papcr" og "Papcr of manus-
cripts ".

Efter registrcringcn fredag aften
samledes alle om lordagcn på Biblio-
tcca Naziclnalc Ccntrale, hvor di-
rcktorcn Armida Batrlri bod velkom-
men og hvor dcr mcllcm dc forskelli-
gc forcdrag også var arrangeret en

ornvisning i det nyc rnoderne biblio-
tck. Eugcnio Mariano afsluttede fo-
rcdragsr:r:kken d. 3l/tt med et fore-
drag om Bracciano papirmollerncs
vandmrrker. Dc blcv oprindclig
brugt sorn varcmrrke for bcstemte
papirkvaliteter, mcn dc <lfte enklc
vandmrrker var for lcttc at kopierc
for k<lnkurrcntcrnc, og derfor gik pa-

pirmagerne over til at bruge merc
kompliccrede m*rker, ofte mcd til-

filjclsc af papirrnagerens navn cllcr
initialer.

Siden har vandmerket vist sig
at vere en meget nyttig opfin-
delse af forskellige grunde og til
stor hielp for papirhistoriker-
ne til at spore papirets udbre-
delse, handel, teknologiske ud-
vikling osv.

Sondag formiddag rnodtcs delta-
gerne igen på Istituto centralc dc pa-

tologia dcl libro, hvor der forudcn cn
rrkke forcdrag var tid til at sc dcn
meget instruktivc udstilling om bog-

konservcring og besoge konscrvc-
ringsvcrkstedct. Hcr var dcr frcmlagt
eksemplcr på f<lrncmt restaurcrcdc
boger og et igangvrrende arbc jdc rncd
et herbarium, hvor arkcne mcd prcs-

scde plantcr l'rlcv mclnterct i passc-

partouts.

Efter v:r:rkstcdsbcsoget bercttcdc
Maria dcl Carmen Hidalgo Brinquis
orn den storc spanske institution

under undervisnings- og kulturmi-
nistcrict, hvor der udforcs konservc-
ring og rcstaurering af boger og kunst
på papir. Indtil viderc er 14.000 gcn-

stande bchandlet her. Dcn sneglc-
husfclrmcde bygning rurnrner virrk-
stedcr og rnagasiner, og staben bcstår

af 24 konscrvatorer mcd forskelligc
specialer og et teknisk hold af histo-
rikcrc, kcmikere og biologer.

Et andct af foredragcnc handlcde
om bambuspapirfremstilling i Kina,
hvor Sirnon og Elaine Korctsky hav-
de bcsogt papirmagcrc i en flerntlig-
gendc landshy. Den langvarigc pro-
ces for at frcrnstille papir af hambus-
fibrc til offergaver strakte sig over 3
ugcr og omfattede blandt 7- l4 dagcs

udblodning i cn blanding af vand og

urin indcn dcn rnekaniskc bcarbeid-

ning af dcn kogte harnbusmassc.

Kongressen fortsatte mcd cn om-
visning i Bihliotcca Lancisiana, ct
tidligcrc hospital for forcldrelose
born t:r:t vcd Peterskirkcn. Smukkc
fresker prydede vegge og loftcr i den

garnlc bygning, som også rurnmcdc
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et fornemt bibliotek med en medi-
cinsk og botanisk bogsamling, som

man kunne have onsket sig at stu-
dere nermere, men der både en

rundbordsdiskussion og f lere fore-

drag på programmet. Desvcrre fo-

regik det meste af rundbordsdis-
kussionen på italiensk og derfor var

vi en del, der ikke fik noget ud af,

hvad Curzio Bastianoni, Franco
Mariano og Carlo Federici berettede.

Blandt foredragene var iser in-
dlegget om en schweizisk da-
tabaseregistrering af vandmer-
ker af interesse, hvor bidrag
med de skandinavisk registre-
rede vandmerker kunne blive
tilgengeliggiort for en storre
kreds.

Men også Olga Sapozhnikova's

foredrag var interessant, hvor hun be-

skrev en aerodynamisk pulp-form-

nings teknik, som var udviklet på St.

Petersborgs Akademi for plantepoly-

merer. I modsetning til den våde pa-

pirudfyldningsmetode sikrer den nye

ADF proces gamle dokumenter og

tekster med vandoploselig blek og

farver, og der er udviklet forskellige
pulpsammensetninger og specifika-

tioner til de forskellige papirkvaliteter.

Mandag d. 2f9 varkongressen hen-

lagt til Consiglio Nazionale delle Ri-

cerche, hvor der var den bedste akus-

tik under hele kongressen i det store

auditorium. Al teknikken fungerede

uden problemerunder sessionen med

analytiske papirundersogelse.

Mit foredrag "Analysis of the
paper maker's choice of fibre
material and technology along
the paper road" blev godt mod-
taget, og der var flere parallel-
ler mellem min analysemeto-
de og det schweiziske foredrag
"Non-destructive optical in-
vestigation of paper".

Som afslutning på denne session

fulgte et kinesisk kort indleg, som

r4

ingen kunne folge, fordi der ikke var

nogen tolk. Men den efterfolgende
pr€sentåtion af håndgjort kinesisk
papir af silkefibre vakte stor interes-

se, fordi der hidtil har veret stor ue-

nighed blandt papirhistorikere, om
papir oprindeligt blev fremstillet af

silkefibre eller ei. Det kunne altså

lade sig gore at lave papir af silkefibre,

men det var ikke egnet som skri-
vemateriale.

Om tirsdagen, som var den sidste

dag i Rom, var kongressen henlagt til
fire forskellige institutioner - Bibli-
oteca Casanatensef Archivio di Sta-

to, Palazzo della Cancelleria og Bib-

lioteca Apostolica Vaticana. Det var

iser en oplevelse at v€re i den store

sal i Bibliteca Casanatense med reo-

ler langs alle vegge, store fritstående
glober og montrer i midten af rum-

met. Vinduer helt oppe under det

hvelvede loft sikrede at dagslyset på

ingen måde kunne skade den forn-

emme bogsamling, beskyttet af dsre

med trådnet og brede skindkapper på

hyldekanterne, som hindrede stov-

og lysindfald på selve bogblokken.

I Archivio di Stato var der udstil-
let en udsogt rekke kolorerede land-

kort med mange fine detalier og ud-

fart pä italiensk papir af fornemste

kvalitet. Foredragene fortsatte i Pa-

Iazzo della Cancelleria, som var rigt
udsmykket med freskomalerier, men

akustikken og et voldsomt tordenvejr

giorde det nrcSten umuligt at folge de

forskellige indleg. Kun foredraget om

det f ransk/greske/italienske restau-

reringsarbeide i St. fohannes kloste-

ret på Patmos var det muligt at folge
på grund af de detalierede lysbilleder
af det forebyggende arbeide for at be-

vare den mest intakte samling af

hoger fra middelalderen. Dagen slut-
tede med en kort omvisning i Biblio-

teca Apostolica Vaticana, hvor Don
Rafaele Farina sorgede for at besoget

startede og sluttede rettidigt.
På vej til Verona var der om ons-

dagen lejlighed til at besoge en tid-
ligere papirmolle i Colle Val d'Elsa,

hvor stampevrrk, kollergang og

presser stod tilbage som tavse, for-
ladte skulpturer og det store torre-

loft lå ode hen.

Efter et veloverstået torden- og

regnveir kunne kongresdeltagerne

om torsdagen besoge Museum di
Castelvecchio, hvor papirmagere f ra

Fabriano demonstrerede det gamle

håndverk med arkformning i bot-
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IPH-kongressens progrom erbjöd mångo och knlitativo studiebesök, bl. a.vid konserueingsovdelningen

pö Instituto Centrale di Patologra del libro. T.v. Göran Wolfarht och Ingelis Nielsen, Iedore för Grofiske

Linie, Konveruotorskolen, Det KgL Kunstakodemi i Köpenhomn.



te. Her kunne man folge, hvordan

arket blev formet, gausket på filt og

hcngt til torre som det tidligere hav-

de foregået på Colle Val d'Elsa pa-

pirmollen.
Omvisningen på museet var en

betagende oplevelse, fordi det her

var lykkedes for arkitekten Carlo
Scarpa at restaurere borgen og sam-

tidig tilfoje nye elementer og mate-

rialer, som fik nyt og gammelt til at
gå op i en hojere enhed.

Eftermiddagen var helliget en

omvisning på Fedrigoni Paper Mills
Company med instruktive forkla-
ringer på de forskellige processer og

arbeidsgangen ved industrielt
fremstillet papir.

Fredag blev kongressen afsluttet
på Biblioteca Capitolare med fore-

drag og besog i domkirken og by-

vandringer.

Det var en god kongres, hvor
den lille gruppe, ledet af Carlo
Federici fra Istituto centrale de
patologia del libro, havde sam-
mensat et afvekslende og ind-
holdsrigt program, men hvor
for mange indleg var på ita-
liensk og spansk, som ll3 af
deltagere ikke kunne folge.

Dunhuang...
Forts. från s. 10

Storstedelen af de analyserede ma-

nuskripter stammer fra Sven Hedins
ekspedition l90l til Täklamakan-or-

kenen.

Mit tredie og sidste bidrag til kon-
gressen var en kort beskrivelse af

konserveringen, monteringen og ar-

kiveringen af Sven Hedin samling-
ens manuskripter, som jeg illustre-
rede med en montre udstilling.

Margareta Nockert fra Uppsala gav

derefter en introduktion til svensk

tekstilkonserveringshistorie og dens

betydningsfulde kvindelige forskere

Agnes Branting, Agnes Ceijer og Vivi
Sylvan og deres forskning af arkeo-
logiske tekstiler, og Kerstin Peters-

son, som er tekstilkonservator på

Folkens Museum Etnografiska, for-
talte om den preventive konserve-

ring på museet og illustrerede en

rckke uloste problemer med tekstil-
fragmenter i en montreudstilling.

Det sidste tekstilforedrag var det

russiske indleg fra Eremitagemuse-

et i St Petersborg, hvor Elena Miko-
laychuk fortalte om restaureringen

af en lille silkebrokades pung, styk-

På Costelvecchio-musäet i Verona demonstreror en poppersmöstore frdn det mycket ktindo bruket Fabi-
ano processen med arkformning.

ket sammen af mange forskellige
kvaliteter.

Dagen sluttede med Håkan Wahl-
quist's pr€sentation af mennesket

Sven Hedin ved et fornemt udvalg af

billeder fra Sven Hedins fotografi-
samling og en film fra hans ekspedi-

tion i 1927 -28, som tydeligt viste at

ekspeditionsarbejdet ikke altid var

så malerisk med kamelkaråvåner
gennem ode landskaber, som man
kunne tro fra fotografierne, men at

kameler og stormvejr også kunne
skabe problemer.

Den sidste dag samledes vi atter i
Vitterhedsakademiens hus, hvor
foredragene dels omfattede arbeidet

med databaserne og digitalisering i
England og |apan og England, dels de

omfattende planer i Beijing for arbei-

det med samlingerne og kongressen

i 2004. Sidste indlcg var Shoji
Tetsuo's presentation af en 3-dimen-
sional model reproduktion af fresco

malerierne i Bezeklik hulerne, inden
den af sluttende rundborddiskussion
om IDP projektets planer frem til den

6. kongres 2003 i Kyoto.
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Glimtarfrån några föredrag vid IPH

<---J

Eugenio Mariani: vandmerker fra

Bracciano papirmollerne.

De tidligste vandmrrker var meget

enkle som f.eks. bkrmster, dyr og dag-

ligdags ting som sakse og de blev
forst hrugt for at markedsfeirc be-

stemtc papirkvalitctcr - et varcmcr-
ke. Men fordi de fplrste vndmerker
var så enkle, var det let at kopiere

for konkurrenter. Fabriano var den

forste papirmolle som anvendte
vandme rker. Papirmagerne gik over

til at bruge mere komplicerede vand-

merker, som ikkc var så lettc at ko-

piere og de tilfoiedc også papirmage-

rens navn eller initialer. Siden har

vandmcrket vist sig at varc et me-

get nyttigt opfindelse af forskellige
grundc, og til stor hiclp for papirhis-

torikernc til at spore papirets ud-

bredelse, handcl, teknologiskc udvik-

ling o.s.v. Det hlev også mcgct vigtigt
til dokumcntpapir og fremfor alt for
pengcsedlcr.

Wallner-Holle - M. Schreiner
Bestemmelse af vandmarkcr ved

rontgen radiografi. Beta radiografi og

rontgen billeder. Prover forskellige

teknikkcr til at gengive vandmcrker
så pree cist som muligt. Billederne di-
gitaliceres og bearbejdes i Adobe

Photoshop.

ru
Maria del Carmen Hidalgo Brinquis
På grund af stort bchov for konser-

vering og restaurering blev der opret-

tet en stor institution, som nu horer

under instituttet for spansk kultur-
arv som horer under undervisnings-
og kulturministcriet. 14.000 genst-

ande cr blcvet rcstaurcret, institut-
tet rådgivcr andre lignende centre og

uddanner også ekspcrter og tcknike-
re i Spanien, Latin Amerika og Nord
Afrika. Staben er pä 24 konservato-

rer med forskelligc specialer, og et

teknisk hold af historikere, kemike-
re og biologer.

Stort sneglehus med vcrksteder
yderst og magasiner og stort mode-

lokale/kontor i midten omgivet af

bogrcolcr. Dagslys kommer kun ind
af loftsvinduer i midten. Rulleborde
i forskellig herjde, reoler med trtte
nethylder og rrkker af arbejdshorde

i cirkel ud fra midten.

Peter F. Tschudin
Non destruktiv analyse af papir med

makroskop med sidelys og gcnnem-

lys, bcrbar forstorrclsesglas, lysbord,

digital kamera og scanning udstyr til
at undersoge arten af fibre, fyldstof
og anvendte lime, aftryk af form-
bund, fiberfordeling i arken, fiberret-

ning og aftryk af arkdannelsen,
gauskning og torreprocessen. Sam-

men med den arkeohotanisk (pollen)

og stovanalyser vil rcsultatcr kunne

fore til konklusioner om papirets

mulige oprindelse og alder.

Simon Koretsky

Kinesisk bambuspapirfremstilling

2 m lange bambusskud samlcs inden
der kommcr sidcskud, skeres til -

m's hngdc, bundtes og lcggcs i blerd

i vand I dogn, i vand med kalk i 7

dage, dampes i en kcdel med kalk og

vand i I dag, vaskes i vand, lagges i
blod i blanding af vand og urin (l:5) i
7-14 dage, kollergang til knusning af

dcn kogtc bambus. Arkene formet i
botte, stablet i post, presset for vand

og torret på opvarmcdc stålplader.

Olga Sapozhnikova

Udfyldning af lakuner ved hielp af

aerodynamisk pulpformnings tcknik
(ADFI - ny rekonstrutionsmetode fra

St. Petcrsborgs Akademi for plantc-
polymerer.

I modsctning til den våde papirud-

fyldningsmetode sikrer ADF proces-

sen gamle ark og tekster, skrcvct med

vandoploselig blak og farver og

metclden krrver ikke et udvalg af

forskellige papirkvaliteter. Dcr er

udviklet forskellige pulpsammensrt-

ninger og specifikationer til forskelli-
ge slags papir.
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Organisatörerna bakom dcn 26.e

internationella pappershistoriker-

kongressen 30 augusti - 6 septem-

ber 2002 i Rom och Verona var vä-

sentligen två: IPH - the Internatio-
nal Association of Paper Historians
i vilkens namn och regi dct hela ut-
spelades och Istituto Centrale di
Patologia del Libro (ungefärligen In-

stitutet för siukliga tillstånd i böck-

er), palmbeskuggat beläget på en av

Roms kullar, som har stått för det

praktiska arbetet att lägga upp pro-

gram och möten, godkänna'papers'

och arrangera studiebesök, resor och

traktering m.m. Därutöver har bi-
drag kommit från statliga fonder.

Kommunen Colle Val d'Elsa och sju

av Roms och Veronas mest berömda

bibliotek hade öppnat sina portar.

Den välkända f inpappertillverkaren
Fredrigoni var sponsor och erbjöd

fabriksbesök.

IPH - en vetenskapens fanbärare

IPH anger sin uppgift vara att kring
temat papperets historia samla dem

i olika branscher, som av professio-

nella skäl eller av personligt intres-
se vill lära mer om papper och dess

historia. Som sammanslutning av

specialistkompetenser koordinerar
IPH alla intressen och aktiviteter på

detta fält och ställer medel till for-

fogande för vetenskapens utbred-
ning genom tidskriften Paper His-
tory (3-4 nrlärl, genom kongresser

vartannat år efter inbjudan av med-

Iemsland, genom utgivning i bok-

form av kongresshandlingar och ve-

tenskapliga uppsatser samt genom

serien av supplement. IPH är enligt
schweizisk lag en non-profit orga-

nization som för skattebefrielse
måste minst vartannat år hålla möte

för att avhandla gemensamma för-

eningsärenden. Antalet medlemmar

är f.n. ca 350, en ökning med l8 %
på två år och växande, väsentligen

som följd av att IPH byggt en hem-

sida.. Medlemsavgiften är 50 Euro

och innefattar tillgång till ovan-

nämnda trycksaker. Sekretariatet är

förlagt till skattmästarens hemort,
i Eupen, Belgien.

De nationella föreningarna
Till IPH som paraplyorganisation är

knutna de siälvständigt agerande

nationella föreningarna av vilka de

flesta grundades under åren kring
1960-talet då intresset för pappers-

historia manifesterade sig på bred

front i Europa. Stora och livskraftiga
föreningar finner vi fr. a. i Storbri-

tannien och i Tyskland, i Holland,
Schweiz och Spanien, medan t. ex.

Italien, ett land med en lång och rik
pappershistoria, fick sin förening,

the Italian Paper Historians, konsti-
tuerad först under pågående kon-
gress i Rom. De bilder man får av

föreningarnas årbetsområden och

aktivitetsnivå är mycket varierad

och egentligen ej jämförbara, ty
utgångsförutsättningarna skilf er
starkt. Sålunda utger den brittiska
föreningen med drygt 250 medlem-
mar en välmatad, illustrerad kvar-

talstidskrift om 24 sidor per num-
mer, med ett kvalificerat innehåll,
därtill ett Newsletter med åtskilli-
ga utgåvor per år och organiserar re-

gelbundet konferenser och semin-

arier på valda temata medan andra

nationella föreningar begränsar sig

till ofta blygsamma medlemsblad.

De nordiska ländernas historiker
har valt att gå samman i Förening-

en Nordiska Pappershistoriker, eta-

blerad 1968, till medlemsantalet en

av de större i Europa med knappt
I 70 adressater, varav gott och väl en

trediedel är företag, mus6er, biblio-
tek, universitet, stats- och landsarkiv

etc. Kvartalstidskriften och fören-

ingsmötet på våren med stämma,
anföranden och 2-dagars besökspro-

gram är föreningens viktigaste kon-

taktytor mot medlemmar och om-

värld. Vårmötena roterar mellan de

nordiska länderna och förläggs re-

gelmässigt till pappershistoriskt in-
tressanta orter eller företag. Våren

2002 hölls mötet i Uppsala med fö-

redragningar i Landsarkivet och

Carolina-biblioteket, Gustavianum
m. fl., året dessförinnan i Kouvola i
Kymmenedalen i Finland.

IPHs ledning föryngrad

Generalsekreterare för IPH är dr.

Albert J. Elen, anställd vid Museum
Boymans i Leiden. Elegant och med

fast hand styrde han kongressdelta-
gårna genom IPH:s årsmötesagenda.

Han konstaterade att föreningens
Iedning, med något undantag, utgörs

av äldre personer, intc helt oväntat
eftersom verksamheten bygger på

frivilliga krafter och lägsta möyliga

kostnader; försök att ersätta skatt-
mästaren med en yngre kraft hade

varit förgäves och större beredskap

från medlemmarnas sida att räcka

en hiälpande hand efterlystes. Inför
styrelsevalet i Rom hade Elen dock
funnit kandidater för nybesättning
av de flesta poster.

Föreningsmötet omvalde Albert
Elen som ordförande för ytterligare
två år och noterade att han därefter
icke mer skulle stå till förfogande,

nyvalde som vice ordförande Dr.,
prof. Carlo Federici, chef för Istitu-
to Centrale di Patologia del Libro
och den som dragit det tunga lasset

inför årets kongress. Som ny skatt-
mästare insattes Alphonse Rader-

mecker (Belgien) och nyvaldes tre
ordinarie ledamöter. Till sekretera-

re utsågs Ursula Reinhard och till
styrelsen adlungerades den ansvari-
ga för genomförandet av kongressen

2OO4 i Duszniki Zdr6i i Polen. För

Forts. pd sisto sidon

r7



Mer än 150 handpappersbruk
i Sverige sedan 1500-talet
NPHT skall i några utgåvor behandla papperstillverkningens in-
tåg i Norden. Börian sker med en sammanlattande svensk återblick.

Medan det första bruket, med linnelump som tävara, etablerades

i Valencia i Spanien år 1050 skulle det dröia fem århundraden
innan någon tillverkning kom till stånd i Sverige.

Även om papper var känt i Svcrige

på 1300-talet och importcrades i liten
skala är dct först till 1500-talet som

kan härleda cn inhemsk tillverkning.
Källorna går dock något isär vad

gäller den första etableringen.
I "Mole Chartarie Suecånc",
Svenska Pappersbruksföreningens

tjugofemårsskrift ( I 923) skrivcr Sune

Ambrosiani att "det första nordiska

pappersbruket lär hava anlagts i Sve-

rige av den energiske biskopen Brask

som grundade ett sådant bruk utan-

för sin biskopsstad Linköping på

Råbergs bys ägor, således inom sam-

ma område där Tannefors pappers-

bruk legat".

Även Bo Rudin angcr i "Papperets

Historia" (1987) liksom Per |crke-
man i "Papper, En mänsklig historia"
(2000) biskop Brask som en pioniär

för papperstillverkning i Sverigc.

I "Papper i perspektiv, Svcnsk

skogsindustri under 100 år" (1990)

skriver dock Sven Rydberg att "den

ofta upprepade notisen att bisk<lp

Brask skulle ha inrättat en pappers-

kvarn vid Söderkoping på I 520-talet

tycks bygga på ett missförstånd". Vad

i detta skulle bestå berörs dock inte.

Bruk vid Norrström
En samstämmig uppgift är dock att
dct på 1560- och 1570-talen skulle
ha förekommit viss papperstillverk-

ning vid Norrström i Stockholm.
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Rudin ånger att dct anlades av Tor-

kel Klockare på uppdrag av Gustav

Vasa.

Enligt Tyhco Brahe skulle vid un-
gefär samma tid dct första bruket ha

anlagts i skåne, då danskt av hans

släkting Sten Bille, landshövding i
Herrevads klosters län. Billes bruk
lokaliseras till Blekeshanamöl Ic under

Knutstorp. Något senare anlägger

Tyhco Brahe själv ett bruk på Ven i
Öresund, vilket dock torde ha varit i
drift endast en kort tid.

Bruket vid Knutstorp anses varå

föregångare till det bruk har en liga-

tur H.W.C. (Herrevards kloster) som

vattenstämpel i olika former. Detta
bruk anses i sin tur vara ftiregångarc

till det senare bcrömda och ännu i
drift varande Klippan som maskin-

bruk.
Klippan anger också 1573 som sitt

grundläggningsår. Lokaliseringen
anses dock intc vara exakt den-

samma.

1612 viktigt årtal

"Frånsett begränsadc och trcvande

insatser av denna typ kan svensk
papperstillverkning i egcntlig
mening dateras till l6l2 då tysken

Arnold Scholdt på Custaf II Adolfs
initiativ byggde Uppsala pappers-

kvarn", skriver Rydberg. Dcnna
kom scnarc att läggas under Upp-

sala Akademi och dess öden åter-

speglas också i konsistoriets proto-
koll. Kvarnen i Uppsala bcdoms ha

varit relativt blygsam i sin omfatt-
ning och beräknas kunna framställt
endast 500 ris om ungefär 25 ark clm

året. (Ett ris - arabiskt ord för bunt

- var cå 6,6 kg.) Undcr Karl )ilIs tid
las driften ned för att för att på pri-
vat intiativ åtcrupptas på I 750-ta-

let vid Lingonbacka i |ärlåsa vid
Sävaåns källflöden. Driften pågick

till lti7O-talet.
"En så stor kunsument som uni-

versitetet kunde naturligtvis ey und-
vara ett bruk i sin närhet". konsta-

terar Ambrosiani.
Uppsala universitets ökande be-

hov av papper låg också bakom en

tidigt ctablering i Norrland. Det var
en professor Martin Brunnerus som
i sin hembygd vid Böleströmmen i
Östanå (i närhetcn av lggcsund) i

Hälsingland l6(r.5 anladc ett bruk.
Från sent 1500-tal till mitten av

I 700-talet privilegierades eller an-

lades ctt 40-tal bruk i landct. Bland

dessa åtcrfinns flcra bruk bclägna

på änni dag aktuclla industriplatscr
som Lcsseb<l i Småland. Grvcksbo

i Dalarna och Korndal som förc-
gångare till Papyrus i M(ilndal (nu

ingående i Klippan-koncernen).
Från mitten av 1700-talct till 1870-

talet tillkom yttcrligarc ett 70-tal

bruk och även här förekommer någ-

ra idag verksamma industriorter



som Tumba, sydväst om Stock-
holm, Katrincfrlrs utanf(ir Maric-
stad och Holmcn i Norrk(iping.

Kyrkan aktiv i tillverkningen
Dct är värt att notcras att kyrkan för

att säkra tillgång på tryckpapper
cngagerade sig i tillvcrkning på

många platscr. Olika dornkapitel
ornnämns sålcdcs s<lrn anläggarc

cllcr dclägarc i cn lång rad bruk -
tidigare nämnda Tannefors (Lin-
k(iping), Trillcholm (Maricstad),

Skccn, Sävsjristr(im <lch Lcssebo
(Växsi0-traktcn), Värplingc (Lund),

Bcrga-Äker (Strängnäs) och f ärvcnoi-

ia (Åbo). Liksorn att domkapitlen
tillsåg att pappcrstillverkning ctable-

radcs i deras närhct anlade också flera

adelsmän pappcrsbruk bland de
(ivriga industriclla verksamheter de

bedrcv f(rr sitt husbehov. Nämnas
kan Gabricl Oxcnstierna, Per Brahe

och de Geer.

Det största antalet i drift varande

handpappersbruk noterades i hririan

av ltl3O-talct då det fanns inemot
100-talet anläggningar. Dct var dock
gcnomgåendc ganska blygsamma
cnhctcr. Den totala tillvcrkningen
har bcräknats till inemot 190.000 ris

vartill skall låggas rnindrc mängder

spccialkvalitctcr. Endast Klippan
nådde cn tillvcrkning över 10.000 ris.

Antalct syssclsatta har vid dcnna

tidpunkt beräknats till ungcfär 1.500.

Ett 20-tal år senare hade produktio-
ncn stigit till 217.000 ris samtidigt
som antalet syssclsatta minskat till
ca L000. Yttcrligare 20-talct år se-

nårc var bildcn radikalt fiirändrad.

Antalet bruk hadc minskat till 58.

Dock hade syssclsättning f(irdubb-

lats och tillvcrkningsvärdet ungefär

fyrdubblats Klippan var alltfort den

st(irsta enhetcn och som mcr be-

tydandc bruk angcs också Grycksbo,
Lcssebo och H<llmen.

Åtta blev maskinbruk
I cn avslutandc f(irtcckning i Pap-

pcrsbruksförcningens jubilcums-

aataa-t--

-

Detto ör korto över svenska hondpappersbruk som iir den som publicerots i de flesto skrifter i dmnet. I
norr rir, som synes, griinsen drogen vid Grycksbo (Folun) och Godöborg (Giivle) oaktat ott detfunnits
ytterligore åtto kiinda bruk ltingre norrut, niimLigen furo i HrilsingLond, tvd i MedeLpod och ett i Jiintlond
resp. Ångermanland. Det mest kiinda bruket torde varo östanå vid Iggesund, verkamt 1665-1872.

övigo bruk i Hdtsinglond vor Bergvik, vid Söderhamn, 1798-1860-talet,Fredikfors vid DeLsbo, 1855-

1870, och Lund vid Forso,1860-tolet. Bruken i Medelpod var Vy'estonå, 1835-1857 och Stånged 1860-

1872, bådo i Njurundo strox söder om Sundsvoll. Bruket i JiimLond vor Woplon, n.v. om österund, 1850-

och 1860-tolen. Det dngermanldndsko bruket, Hornedström/Nyede, 1760-1860-tatet, Ldg vid Bollsta-

bruk, norr om Kromfors och dr det nordligoste köndo svensko bruket. Att inga bruk anlogts ldngre norrut

bedöms bero på ott de glesa befolkningstalen dör inte vor tiLkiickliga för ott ott generero den mdngd

Iump som krtivdes som råvora.

skrift har Amhrosiani listat alla kän-

da handpappcrsbruk i Svcrigc och
man kan räkna till totalt 155. Av
dcssa finns notcringen " 1 900-tal" för
fyra, de senaste var Grycksho och

Qvill, ett mindrc bruk vid Emån i
Småland, båda mcd l92l som sista

år. För åtta av bruken angcs art de

fått ctt fortsått liv som maskinbruk.

Sammanstältt av Börje Dahlin utifrån
intedningsvis nämnda skrifter.

.{ltlltoofr
tlrtporOa
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IPH-kongressen
Forts. från s. 17

eningens redaktör för tidskriften
m.m. Annette Späth, som länge up-

pehållit sysslan vid sidan av sitt or-

dinarie museichefskap, annonsera-

de sin avgång senåst om två år för
att ge IPH tid finna en helst aktiv
forskare att efterträda henne.

IPH var enligt framlagda räken-

skaper vid utgången av 2001 stadd

vid god kassa och stabila intäkter.
Behållningen uppgick till ca 4l 000

Euro, ungefär 370 000 kr. Utgifter-
na består främst av kostnader för
tidskriften Paper History, utgivning
av kongresshandlingar, resor och ad-

ministration. Önskemål framställ-
des om ökade resurser för att på-

skynda utgivningen av kongress-

handlingarna och kunna engagera

professionell hiälp vid redigeringen;

en kassareserv behövdes för att
möta oväntade underskott. IPH bor-

de också ges möjlighet bedriva viss
publicitet kring sin verksamhet.

Om valda delar av innehållet i
presenterade föredrag och forsk-
ningsrapporter har Anna-Grethe
Rischel berättat på föregående sidor.

Här förtiänar tilläggas att Dr. Alan
Crocker (UK) uppmärksammade
kongressen på den förskingring och

även direkta förstörelse som hotar
många arkiv - företagsegna och an-

dra - vid de fusioner och nedlägg-

ningar som konkurrensen driver
fram. På Crockers initiativ bildade

fem landsföreningar, däribland
NPH, Paper Industry Archives Gro-

up med första uppgift att få fram
riktlinjer för vad som bör skyddas,

var och av vem.

Kongress 2004 i Polen och 2008 i
Norden

Förberedelsearbetet inf ör nästa kon-
gress i Polen är sedan länge igång.

Första delen omfattar tiden 28 - 31

augusti 2004 och är förlagd till hand-

pappersbruket och mus6et i Dusz-

niki Zdrdj i västra Polen, 100 km S

Wroclaw och nära tieckiska gränsen.

Redan inför kongressen år 2000 hade

polska föreningen inbjudit IPH, men

de stora skadorna på museet som

följd av översvämningar gforde det

nödvändigt att åcceptera tyska för-

eningens erbjudande att i Dortmund
stå värd för kongressen. Ortens his-

toria går tillbaka till 1000-talet då

befästningar byggdes i bergspasset,

senare samlade till en borg. |ärnhan-
tering upptogs i slutet av medelti-
den, följdes av sekler av pappers- och

textilmanufaktur likaså baserad på

vattenkraft, avlöstes av fråmväxten
av hälsobrunnar mot slutet av 1700-

talet, vilka lade grunden för dagens

omfattande turism och vintersport.
Den andra delen av kongressen, I -

3 september, är förlagd till Krakow
med besök bl.a. i slottet Wawell och

fagiellonska biblioteket, saltgruvan

i Wieliczka (på världsarvslistan)
m.m.

Det är klart att kongressen 2006,

på inbiudan av spanska föreningen,

avhålles i Capellades-Xätiva, Valen-

cia. Inför 2008 siktar NPH på att in-
fria förväntningarna att kongressen

hålls i Norden; så har skett endast

en gång tidigare, nämligen i Köpen-

hamn. IPH.s sekretariat väntar sig

om två år ett preliminärt program

med uppgifter om temata för mötet,
tidpunkt och plats, exkursionspro-
gram, finansiering m.m. Efter god-

kännande tar detaljplaneringen vid.

Språkförbristning
Kongressen i Rom och Verona var
väl organiserad och genomförd - in-
stitutet hade förutsett det mesta. Ett
40-tal rapporter och studier presen-

terades, många dock på italienska
utan nöjaktig resumd på engelska -
en brist. Institutets trädgård var
platsen för flera buffet-serveringar

ägnade att bekanta deltagarna med

varandra. De sju biblioteken ställde

upp med engelsktalande personal

och utsökta prover på sina bokskat-
ter. Vädret var städse vackert, tem-
peraturen motsvarade nordisk hög-

sommarvärme och överallt man går

stiger historien fram i skrift och i
marmor. Vad mer kan man önska?

- fo, att fler NPH-medlemmar giort
oss fyra sällskap i den eviga staden!

Sponsorer för NHPT: M-Rea[, Wifsta o SCA Forest Products o Metterstedt Reklam




